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             Sanda BURŢĂ 
 

„Maladia morţii” sau cartea care te citeşte 
 

(Însemn ări ezitant-euforice pe o margine de carte) 
 

[ Marguerite Duras , Maladia mor ţii ,  
Editura Univers , 2009, Bucureşti ] 

 

Romanul Margueritei Duras - Maladia mor ţii - e 
una dintre acele cărţi pe care le citeşti cu senzaţia clară 
că, de fapt, tu eşti cel citit. Te înlănţuie, te fascinează, te 
dezgustă, o savurezi. Eşti tentat de aroganţa de a 
supune textul, de a-l avea, şi totuşi ştii că această carte 
te va schimba. E una dintre acele cărţi care te fac să uiţi 
că n-ai scris-o tu. Te citeşti pe tine, te vezi aşa cum n-ai 
avut curajul să te priveşti niciodată. Şi te întrebi… cum 
te-a găsit? 

E una dintre acele cărţi pe care fiecare dintre cei 
care-o citesc, o interpretează altfel. Cartea aceasta e un 
soi de capcană pentru cititor, în care momeala e dorinţa 
lui de a fi fericit prin iubire. Te gândeşti că, poate citind-o, 
vei învăţa cum să găseşti fericirea. Sau iubirea… nu mai 
contează ce nume dai frustrărilor tale. 

Aceasta NU este povestea unui om singur, 
„nemaipomenit de singur”, care plăteşte o femeie cu care 
să-şi petreacă nopţile, într-o disperată încercare de a 
descifra misterul dragostei, mecanismele ei. Aceasta 
este povestea fiecăruia dintre noi, bărbat sau femeie, 
care se încăpăţânează să creadă că acuitatea văzului e 
sporită la adăpostul pleoapelor închise. Că viaţa, cu 
toate experienţele ei capitale, poate fi trăită şi altfel. Că 
visul poate căpăta aceeaşi consistenţă, şi prin urmare, 
aceeaşi satisfacţie, cu fapta. „Rămâi o vreme în acest 
lăcaş. Plângi încă. Crezi că ştii nici tu nu ştii ce, nu ajungi 
la capătul acestei ştiinţe, crezi că numai tu eşti făcut 
după chipul şi asemănarea nefericirii din lume, după 
chipul şi asemănarea unui destin privilegiat. Crezi că eşti 
regele acestui eveniment, crezi că el EXISTĂ” (p.42-43). 

Nu pare a fi o carte scrisă de o femeie, ci o 
mărturisire tulburător de curajoasă a unui creator ce se 
simte constrâns de graniţele (si de etichetele puse) 
dintre două sexe, mărturisire al cărei resort declanşator 
rezidă în dorinţa de a schimba legile naturii şi în 
frustrarea de a nu putea s-o facă. 

Fericirea costă! 
Se plăteşte. Întotdeauna! 
Acceptarea se învaţă! 
Lumina nu există în absenţa întunericului, nici 

întunericul nu poate fi fără lumină! 
Nu te aştepta să vezi atâta timp cât ţii ochii 

deschişi! 

 
Nu ţine ochii închişi dacă nu ai învăţat să 
aştepţi! 
Nu aştepta nimic, câtă vreme nu ai învăţat 

să accepţi! Să accepţi că nu vei şti totul niciodată, 
nici despre alţii şi cu atât mai puţin despre tine. 

„Ai vrea să pleci din acest trup, ai vrea să 
te întorci spre trupul celorlalţi, spre trupul tău, ai 
vrea să te întorci spre tine însuţi şi în acelaşi timp 
plângi pentru că trebuie să faci asta” (p.17). 

Maladia morţii este, de fapt, teama omului 
de a nu mai fi, de a nu mai şti, de a nu mai visa, de 
a nu mai fi convins că poate iubi şi pe altcineva în 
afară de sine. „Ai vrea să vezi totul dintr-o femeie, 
în măsura în care se poate. Nu vezi că asta nu-ţi 
este cu putinţă” (p.39). 

Personajul Margueritei Duras încearcă să 
găsească Iubirea, echivalând-o cu Viaţa, încearcă 
să găsească Femeia arhetipală. El crede că nu ştie 
ce e singurătatea, aşa cum nu ştie ce e iubirea. N-a 
muşcat încă din fructul oprit căci ispita n-a fost 
destul de puternică. Dar le presimte existenţa, 
apropierea. Atunci când frica pune stăpânire pe el, 
încearcă să-i desluşească resorturile. Întunericul în 
care se mişcă mimând viaţa începe să se destrame 
odată cu Logosul: „Apoi, într-o seară, vorbeşte”
(p.12). Am putea crede că e glasul femeii, întinsă, 
calină, între cearşafurile albe ca spuma mării 
agitate, zărite pe fereastra camerei. Dar ar putea fi 
glasul bărbatului, cel care se întreabă, îşi 
interoghează sinele. Femeia e doar reverberaţie, ar 
putea fi acea „jumătate” a lui. Frica încetează, 
astfel, să-i mai aparţină bărbatului. Sau femeii. 
Frica e a Omului. E ancestrala teamă de necunos-
cut. Absenţa iubirii echivalează cu absenţa vieţii -
cu moartea. Şi atunci el, Omul, începe să lupte 
pentru viaţă. Încearcă să iubească. Ştie că pentru 
asta e nevoie să renunţe la sine, la toate 
mecanismele de apărare a spaţiului său vital. Să 
renunţe la graniţe,să accepte că nu poate trasa linii 
clare între sinele său şi al celuilalt, că iubirea pentru 
aproapele tău trebuie să însemne mai mult decât 
săvârşirea de acte altruiste, sau dictate de 
legăturile de sânge, sau simple acte fiziologice. 

Iubirea, ca şi fericirea, trebuie trăite în 
tăcere. Doar aşa le poţi spori intensitatea. Camera 
în care bărbatul îşi consumă această experienţă 
este de fapt, propriul sine. Şi deodată, întreaga 
perspectivă se schimbă: Iubirea există în stare 
latentă în fiecare dintre noi. Trebuie doar să 
acceptăm Moartea, pentru a primi Viaţa. Trebuie să 
acceptăm sfârşitul pentru a putea începe. 
 Cititorul trebuie să accepte că această 
carte nu e una ca oricare alta: ea se converteşte 
într-o experienţă catharsică dăruită nouă de 
Marguerite Duras. „În seara plecării ei, într-un bar, 
spui această poveste. Mai întâi o povesteşti ca şi 
cum ar fi posibil s-o faci şi apoi renunţi. Apoi o 
povesteşti râzând,ca şi cum ar fi imposibil să se fi 
petrecut sau ca şi cum ar fi posibil s-o fi inventat tu 
însuţi” (p.53-54). 

� 
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        Constantin OANC Ă 
 

*** 
Din foşnet de frunze 
se făcea înserarea − 
cămaşă de in pe trupul îngerului 
care tocmai venea 
după lunga-i despărţire. 
Venea în haine de vânt 
de după dealuri 
cu luna plină 
în mâinile-i desăvârşite. 
Vederea lui 
îmi ara privirea. 
Ochii 
îi erau păsări 
pe proaspăta arătură. 
De ce Doamne 
ai întârziat atât de mult 
de ce mi-ai pus dealuri 
în depărtare? 
Iubitule 
iată ţi-am adus luna plină 
care nu va mai apune niciodată 
pentru că voi muta 
dealurile 
din depărtare. 
Liniştea ne decupa încet 
inimile. 
Şi a fost aşa până când îngândurându-se 
se ridică peste mine 
precum luna peste acoperişuri 
cu degetele aduse a binecuvântare 
ca apoi  să se piardă încet dar sigur 
după dealurile din depărtare. 
Aşa era plecarea lui infinită ca înserarea 
ca păsările care treceau spre miazăzi 
cu pliscurile vâjâind de cântări. 
 

 
 

*** 
Marea 
a fost smulsă din numele ei 
cu un toiag 
de cuvinte 
şi făcută ţărm 
sufletului 
salvându-i-se 
în felul acesta 
depărtarea. 

 

 
*** 
Ce vânt spulberă cuvintele acestui poem 
de nu se mai termină? 
Înserarea este primul 
dintre versuri lui 
al doilea vers este legănarea 
unei ramuri 
de pe care tocmai a zburat 
o pasăre. 
Un alt vers 
pământul uscat al viorilor 
din Preludiul la opera 
Tristan şi Isolda de Richard Wagner. 
Am început poemul  acesta 
o dată cu ţărmul ce-şi aşteaptă 
corabia care nu mai soseşte 
şi vreau să-l termin când luna va asfinţi 
după propriile-i dealuri. 
 
 

 

*** 
Eu m-am împăcat cu gândul 
că odată vei pleca. 
Dar aşteaptă 
să termin poemul. 
Atât de mult  te iubesc 
că mereu ocolesc să te întreb 
dacă şi tu mă iubeşti. 
Pentru ţărmul 
care eşti 
eu am fost corabia 
pe care tu 
o aşteptai 
dar pentru ţărmul 
care sunt 
poate că nici nu există corabie. 
Este exact 
ceea ce-ţi spuneam 
că numai eu sunt făcut 
pentru tine. 
Vocea ta mică şi singuratică 
niciodată nu mi s-a părut 
aşa de îndepărtată ca acum. 
Atât de silenţioasă eşti 
încât am sentimentul că 
nici nu mă auzi. 
În preajma iubirii 
întotdeauna se vorbeşte 
în şoaptă 
ca lângă o candelă aprinsă. 

 
*** 
În somn e lungă grădina 
şi-n iarba ei adunată-n chenare 
se opresc mâinile noastre 
până când cerul 
va fi iar bântuit de salcâmi 
şi păsări fierbinţi 
vor întrece cu un imn 
dealul din depărtare. 
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*** 
Va veni moartea în secret 
încât nu voi fi în stare 
s-o deosebesc de-o frază din muzică 
ori de un aforsim. 
Mahler 
în partea a patra a primei lui simfonii 
începe cu un asasinat. 
Iată coborârea în iad pe corzile grave 
fluviale 
iată tristeţea 
argumentată cu o violă 
iată cum eu mărginesc 
prăpastia a două lemne 
cântătoare 
potrivnice 
ce-ţi decupează mersul 
şi-l atârnă de ceva nevăzut 
iată harpa − 
degete culegătoare de gânduri  
cea care mă iartă de singurătate 
cea care mă aduce la locul înserării 
de oriunde aş fi 
redându-mi  foşnetul apropierii tale 
iată suflarea apocaliptică 
ce vine din nordul orchestrei 
neiertătoare 
ea vine la urmă fără să întârzie 
uşurându-mi umerii 
de povara lumii. 
Şi simfonia se sfârşeşte cu tine 
în braţele mele − 
dreptate făcută iubirii. 
 
*** 
După ce am făcut aşteptarea − 
cu dealuri şi cu păduri 
am făcut-o 
după modelul depărtării − 
am făcut şi nevoia de mine  
cu care am putut apoi să te caut. 
Şi nu te-aş fi căutat atâta 
dacă nu ţi-aş fi văzut chipul 
scăldat în lumina de-o clipă a surâsului 
când tocmai treceai 
din realitate în vis 
dacă n-aş fi văzut 
cum pământul de aici 
naşte sub paşii tăi 
sau cum poarta grădinii tale 
a rămas rezemată de venirea mea. 
 
*** 
Ce mi-ai dăruit tu 
sunt braţele mele 
care nu mai contenesc 
să te modeleze 
după asemănarea iubirii. 
Ce mi-ai dăruit tu 
este dorul 
care nu-mi îngăduie 
nicicând 
să mă pierd de tine. 

 
Ce mi-ai dăruit tu 
este chiar fiinţa mea 
pe care ai salvat-o 
definitiv 
de la realitate. 
 
 

*** 
Frumose sunt picioarele tale 
pe nisipul serii 
mâinile tale 
când se ridică o dată cu luna 
peste acoperişuri 
mijlocul tău 
când freamătă 
în bătaia mâinilor mele 
frumoasă este gura ta 
cum se desparte încet 
de glasul care-o-nchipuie 
şi ochii − 
păsări venite de departe − 
sunt frumoşi cu genele lor 
care mă mântuie 
în această vale a serii 
de noianul de depărtare 
 

 
*** 
Picioarele lui semănau mai degrabă 
cu 
lăsarea serii 
iar mâinile 
cu răsăritul lunii. 
Aşa arăta îngerul 
când a plecat de la mine. 
Cu trei dealuri 
m-a despărţit 
trei dealuri a pus atunci 
în urma lui 
unul în calea lunii 
unul în calea 
soarelui 
şi altul 
în calea păsărilor călătoare 
ce se luară hotărât după el 
 

 
*** 
Iată ce mi-a lăsat îngerul 
la plecare 
marea 
până la care nu e atât de departe 
cât e până la numele ei 
corabia 
trecând prin inima corăbierului 
ce nu de la ţărm a plecat 
ci dintr-un vis 
zborul de zăpadă 
al pescăruşului 
şi vântul 
căzut bucăţi peste valuri. 

� 
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simptomatic. Faptul că foarte mulţi tineri scriu 
literatură, în condiţiile în care concurenţa făcută 
acesteia de alte domenii, mult mai «atractive» şi cu 
gloria mai uşor de ajuns, e de-a dreptul dramatică, 
denotă, fără îndoială, o motivaţie specifică, o cauză 
ce nu poate fi vindecată ori saturată de altceva. Dacă 
asta nu e neapărat bine pentru tinerii scriitori, sigur 
nu e rău pentru literatură. E semn că încă putem 
vorbi de un limbaj motivat şi că motivaţia lui poate fi 
situată chiar la nivel ontologic."2 
            Sanda Cordoş afirmă că "anul 2000 (o dată 
convenţională, desigur) deschide în literatura română 
o etapă fastă, de efervescenţă, prin relansarea 
instituţională, prin recâştigarea unui public, prin 
apariţia unei noi generaţii"3. Deşi generaţia 2000 
există, ea remarcă însă faptul că nu toţi scriitorii care 
au ajuns la vizibilitate şi recunoaştere publică după 
2000 fac parte din aceeaşi generaţie.  
         „Douămiismul a devenit o realitate mai ales prin 
numele criticilor, eseiştilor şi universitarilor tineri. 
Există o poezie douămiistă bună şi eterogenă şi 
multă proză denivelată valoric“4 – conchide Andrei 
Bodiu, în vreme ce Mihai Iovănel, întrebat „pentru 
cine scriu autorii actuali“, răspunde că: „pentru un 
spaţiu destul de incert numit afară. Scriu pentru a fi 
traduşi, pentru a prinde burse etc.“5 
           În sfârşit, vorba Elenei Vlădăreanu: „indiferent 
dacă ne place or ba, însuşi faptul că ne batem capul 
să răspundem acestor întrebări confirmă existenţa 
2000-ismului“6 
         Generaţia douămiistă este una  spontană sau 
inventată de edituri, de media, de critică? Ion Pop 
consideră că douămiismul, un termen puţin forţat, s-a 
născut din conjugarea tuturor factorilor evocaţi în 
întrebare.   
         „ «Spontaneitatea» ţine de consecinţele fireşti 
ale schimbărilor sociale majore de după Decembrie 
1989, adică de libertatea totală recâştigată în aceşti 
ani, care a permis un soi de revărsare peste toate 
digurile a voinţei de exprimare – o expresie de sine, 
a subiectului în fine eliberat de constrângerile 
dictaturii, de «colectivismul» ei programatic, de 
interdicţiile impuse discursului literar, paralel cu alte 
nenumărate tabuuri.(…). Critica a trebuit să constate 
acest fenomen, când surprinsă până la şoc, când 
solidară, prin reprezentanţii mai permeabili 
atitudinilor de tip neoavangardist sau, mai direct, prin 
militanţii în curs de afirmare din interiorul noilor 
tendinţe. Editurile cele mai atente la actualitate au 
profitat de ceea ce se arăta ca promisiune de succes 
pe o piaţă şi tulburată şi interesată de ceea ce se 
întâmpla în mişcarea literară»7 
            În revista Observator cultural, nr.26 / 2005 
Alexandru Matei spunea că în "poezia românească 
din ultimii ani s-au afirmat două noi curente 
«omologate»: minimalismul şi «mizerabilismul», 
ambele moştenitoare, chiar dacă polemic, ale 
biografismului optzecist dar şi, adesea, ale expre-
sionismului şaptezecist. Minimalismul a fost năşit de 
papa textualismului românesc, criticul Marin Mincu. 
În ordine strict cronologică, minimalismul urmează 
 

(continuare în pag. 7)

        Marieta GĂUREAN 
 

Naturalism-minimalism în poezia douămiistă 
 
          În ce măsură se poate vorbi despre o relaţie între 
naturalism şi minimalism în poezia douămiistă? În ultimul 
timp se vorbeşte tot mai mult de poezia douămiistă şi 
implicit de generaţia douămiistă. Ne întrebăm ce 
înseamnă generaţia douămiistă şi în funcţie de ce criterii 
încadrăm un scriitor ca fiind douămiist. În funcţie de 
vârstă, de anul  debutului său, de împărtăşirea unui 
anumit program literar? Şi dacă această încadrare ar fi  
posibilă, indiferent de criterii, generaţia douămiistă există? 
Dacă ea există, este o generaţie spontană sau inventată 
de edituri, de media, de critică? 
          Mare parte din răspunsuri le găsim în dosarul 
numărul 3/2009 al revistei Vatra, intitulat Bilanţul 
douămiismului.  
           Despre încadrarea unui scriitor în generaţia 
douămiistă vorbeşte Bianca Burţa-Cernat, care consideră 
că vârsta nu e foarte relevantă  pentru că o generaţie de 
creaţie nu e acelaşi lucru cu o generaţie biologică, iar anul 
debutului nu e semnificativ deoarece un scriitor poate să fi 
debutat în anii ' 90, dar să-şi fi dat cu adevărat măsura 
abia în anii 2000. În ceea ce priveşte viziunea şi 
programul Bianca Burţa-Cernat mărturiseşte ca îi este 
greu să vorbească despre o generaţie 2000, pentru că nu 
este încă sigură că ea există şi că ea ar fi mai mult un 
construct cu care operăm din nevoia firească de a 
clasa/clasifica/încadra.  
           Aceasta afirmă în continuare: "N-aş vorbi, deci, 
decât cu precauţie despre o «generaţie 2000», aş vorbi în 
schimb despre o «literatură a anilor 2000»: o literatură cu 
tendinţe noi (care nu e neapărat novatoare, dar nu doar 
inovaţia contează într-o literatură solidă) − un teritoriu 
unde se întâlnesc autori din varii generaţii şi cu variate 
preocupări/formule/poetici, de la optzecişti reciclaţi (sau, 
«reinventaţi», cum ar zice Mircea Cărtărescu) precum 
Petru Cimpoeşu, Radu Ţuculescu sau Horia Ursu şi 
«nouăzecişti» (debutaţi acum un deceniu, un deceniu şi 
ceva, dar afirmaţi cu adevărat şi recunoscuţi abia acum) 
până la ultima promoţie, cea a «tinerilor scriitori»"1 
           În ceea ce priveşte tinerii scriitori, Al. Cistelecan e 
de părere că ei "fac cea mai numeroasă generaţie din 
literatura noastră (trecând, desigur, peste toate 
inconvenientele termenului de «generaţie» şi luându-l cu 
toate precauţiile cuvenite). Numărul nu-i neapărat un 
argument, fireşte.(...) El contează însă ca argument 
pentru atractivitatea literaturii, ceea ce, în condiţiile în 
care literatura e dată tot mai sigur ca moartă sau, în cel 
mai bun caz, evacuată pe margine, nu poate fi decât  
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(urmare din pag. 6) 
 
«mizerabilismului» şi se cuvine să ne oprim asupra 
modului în care reprezentanţii lui au incercat să decupeze 
si să ocupe un spaţiu important în poezia românească de 
azi."8 
           Dacă ar fi sa stabilim o legătură între minimalism şi 
naturalism, relevante sunt volume ca Un animal mic al lui 
Andrei Peniuc, Fetiş de Răzvan Ţupa sau Cărnurile 
canonice al lui Adrian Urmanov care renunţă la 
expunerea dimensiunii metafizice tipic moderniste în 
favoarea explorării dimensiunilor intime ale omului ca 
fiinţă biologică. Trecerea de la dimensiunea metafizică la 
dimensiunea intimă a omului ca fiinţă biologică, aminteşte 
de  ambiţia romanului naturalist de a deveni roman 
"ştiinţific”, "roman experimental" care “înlocuieşte studiul 
omului abstract prin studiul omului natural supus legilor 
fizico-chimice şi determinat de influenţele mediului."9 
            Raluca Duna constată că tema mare a generaţiei 
2000, criza de identitate a eului poetic echivalează cu o 
criză a propriei corporalităţi, cu percepţia trupului sau 
eului-trup ca alteritate. La Elena Vlădăreanu, în Pagini şi 
in Fisuri , ca şi la Miruna Vlada, corporalitatea mutilată si 
mutilantă, exhibată agresiv-dureros, este conotată sexual, 
ca şi la Dan Sociu, doar că la el, cu (auto)ironia si 
detaşarea cu accente mizerabilist-lirice ale unui Sociu 
deja "bătrîn". La Dan Coman, totul se joacă, cu ironie si 
superbie, pe această criză a identitatii-corporalitatii, mai 
mult sau mai puţin sexualizate, într-un univers închis, 
invadat de viziunile de spaimă ale alterităţii. La Teodor 
Duna si la Cosmin Perta, această criză a sinelui-trup nu 
se mai asociază temei nebuniei, ca la Coman sau 
Komartin (mai ales cel din primele doua volume), ci 
obsesiei metafizice a morţii, la Cosmin Perta tot mai 
atenuate, din punct de vedere al violenţei limbajului, la 
Teodor Duna, "îmbânzite" prin infuzia unui lirism de 
viziune, care substituie forţa frustă, violenţa încântătoare 
din volumul de debut. În orice caz, violenţa proprie 
douămiiştilor pare că se estompează, că se transformă, 
din explozie, în implozie, se disipează sau se rafinează. 
             Din aceeaşi perspectivă a naturalismului de a 
crea un "roman experimental", ar fi important de reţinut 
studiul Gabrielei Biriş, Pentru un model semantic-cognitiv 
al poeziei douămiiste, care-şi constituie demersul pe baza  
a cinci volume de poezii publicate între 2005 şi 2008: 
Claudiu Komartin: Circul domestic, 2005, Livia Roşca: Ruj 
pe icoane, 2006, Linda Maria Baros: Casa din lame de 
ras, 2006, Ioana Bogdan: Anumite femei, 2007 şi Cătălina 
Cadinoiu: Nuferii mor în cadă, 2008. Ea aduce în discuţie  
faptul că limbajul, ca şi celelalte capacităţi cognitive 
umane, se bazează pe experienţă, în înţelegerea 
conceptelor un rol fundamental revenind corpului uman, 
care focalizează experienţele în lume. Limbajul foloseşte 
structuri conceptuale împărtăşite, convenţionalizate de 
vorbitorii unei comunităţi lingvistice10. Fiind o  poezie a 
experienţei directe, "poezia douamiistă preferă colocaţiile, 
expresiile, prepoziţiile ca expresie a cunoaşterii directe, 
corporale, care are în centru corpul uman,  evitându-se 
imaginile poetice complexe. Pe de altă parte, ea 
demonstrează continuitatea între creativitatea limbajului 
literar şi creativitatea limbii în utilizările cotidiene. 
Experienţele, cunoaşterea, dorinţele sunt implicate şi 
exprimate prin structuri lingvistice care îşi au rădăcina în 
experienţa noastră. În general, se exprimă stări psihologi- 

 
ce în termeni de elemente fizice, conceptualizarea 
mergând de la concret la abstract"11 
             Andrei Simuţ aduce în discuţie creaţia 
douămiistă aflată sub semnul neorealismului cu 
tentă naturalistă, dominant până în 2004-2005. Ne 
întrebăm "de unde  această căutare obsesivă a 
experienţei, această necesitate de autentic,
această ancorare în social, această imersiune în 
concretul mundan, această nevoie de a reflecta 
detaliile cotidiene, dramele sociale, de a arăta 
omul ca fiinţă socială, de cele mai multe ori 
gregară, alteori ca individ revoltat pe societate, 
niciodată în ipostaza de singuratic sau indiferent la 
ceilalţi? Explicaţia e simplă: fie că e vorba de 
poezie, proză sau teatru, generaţia 2000 este în 
căutarea disperată a realului, care se constituie 
într-o utopie structurantă, tocmai pentru că 
asistăm la dizolvarea lui."12 El concluzionează că 
această obsesie pentru real e vizibilă în toată 
producţia literară douămiistă, fie că e vorba de 
minimalismul autenticist al noii literaturi personale, 
fie că e vorba de orientarea neorealistă sau de 
problematizarea realului în cheia absurdului şi a 
umorului negru. 
          Dacă ţinem cont de faptul ca scopul 
naturaliştilor era de a realiza un roman "ştiinţific", 
un roman "experimental", de a înlocui stările sufle-
teşti cu stări fizice, manifestări ale unor instincte, 
forme de devitalizare a organismului sau urmări 
ale unor dezordini organice de natură nervoasă 
am putea pune problema în termeni naturalişti a 
poeziei douămiiste. Spunem acest lucru tocmai 
pentru că "ceea ce îi apropie pe douămiişti este 
obsesia corporalităţii proprii, resimţită cu o acuitate 
tăioasă, conflictual şi angoasant."13 
 

1 Bianca Burţa-Cernat,  Nu sunt încă sigură că generaţia
2000 există, în revista Vatra, nr.3/2009. 
2 Al. Cistelecan, Note de margine,în revista Vatra nr. 
3/2009. 
3 Sanda Cordoş, Generaţia 2000 există, în revista Vatra nr. 
3/2009. 
4 Andrei Bodiu, Normalitatea libertăţii, în revista Vatra 
nr.3/2009. 
5 Mihai Iovănel, Modelele vin în bună parte din cultura de 
masă, în revista Vatra nr.3/2009. 
6 Elena Vlădăreanu, La sfârşitul anilor '90 au început 
adevăratele mişcări artistice, coagulate, în România post-
decembristă, în revista Vatra, nr.3/2009. 
7 Ion Pop, "Douămiiştii" împlinesc sloganul autenticist-
biografist al celor de la '80, în revista Vatra, nr.3/2009. 
8 Alexandru Matei, Recviem pentru lumea din mine, în 
revista Observator cultural, nr. 26 (283)/25-31 august 2005, 
pe http://www.observatorcultural.ro . 
9  Emile Zola, Le roman experimental, Paris, Charpentier, 
1890, pe www.ac-orleans-tours.fr.    
10 Cuenca & Hilferty, 1997. 
11 Gabriela Biriş, Pentru un model semantic-cognitiv al 
poeziei douămiiste, în Annales Universitatis Apulensis psi-
hologica, Alba-Iulia, 2009, nr.1. 
12 Andrei Simuţ, "Splendoarea" şi "nefericirile" generaţiei 
2000, în revista Vatra, nr.3/2009. 
13 Raluca Duna, în Douămiism vs douămiism, în revista 
Cuvântul, Anul XV (XX), Nr. 6 (384)/ iunie 2009, pe 
http://www.cuvantul.ro.  
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apoi, cartea. Există o perfecţiune, o austeritate 
autoimpusă pentru a  aduce scrisul  la Artă. Şi 
poeta este conştientă de darurile sale. Nu se 
zgârceşte cu “vopselurile” pe care le foloseşte în 
zugrăvirea distanţelor dintre oameni şi aştri, dar 
nici nu face risipă de argumente în susţinerea unei 
teze evident, importante. Ea este ceea ce este, un 
alchimist tainic şi în retortele atelierului său de 
Poeme, fierbe, gâlgâie în curgerea-i nevăzută, 
Lumina. Printre cioburi cu reflexii filosofice clare, 
se amestecă şi aşchii de teamă tipic umană. 
Uneori, văzutul şi nevăzutul sunt paralele stranii, 
idei care, dau semn că se vor întâlni totuşi, 
împotriva tuturor legilor fizicii clasice.  
 Poezia pe care o scrie Cristina Ştefan este  
o vrajă şi o vrajbă dintre Om şi Lumea încon-
jurătoare. 
 “Călătorie pe un ciob de stea“ - o plachetă 
cu versuri nu doar interesante şi la modă astăzi, 
este o carte cu coperţi care lasă să transpară prin 
ele ideea măreaţă de libertate spirituală. 
 Aici, timpul şi spaţiul devin doar două 
cotiledoane ale aceleaşi seminţe, din care germi-
nează călătoria Cuvântului, a Tainei ce aprinde în 
om, focul creaţiei autentice. 
 

� 

desen de Elena-Liliana Fluture 

          Melania CUC 
 
 

Tainicul drum al Cuvântului care zideşte 
 
(Cristina Ştefan, Călătorie pe un ciob de stea , poeme, 

Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, Bacău, 2010) 
 
  Una dintre poetele contemporane cu amprentă 
sigură pe pagina de carte, Cristina Ştefan  este autorul 
ce-şi destăinuie de bunăvoie taina prin care a ajuns să 
fie aproape de lumină şi să “zboare“ ca o pasăre. 
Imaginar. 
 La urma urmei, fiecare dintre poemele autoarei 
volumului de faţă,  vine şi completează detaliul acelui 
puzzle pe care un creator cu vocaţie îl poartă în minte şi 
suflet, o viaţă. 
 Modernă în expresie, cu miezul liricii personale  
coagulat în roca deja stabilă a unei expresii culturale, 
poeta mărturiseşte starea-i de graţie a împlinirii unui om 
prin vibraţia interioară. Elegante ca niste fregate 
caligrafiate pe orizontul oceanului, orânduite în pagină, 
ca un dans de nouri pe cerul de “duminică seara“ - ori, 
doar efervescente havuzuri ce ţâşnesc din măruntaiele 
pământului, aşa sunt poemele adunate în  volumul 
intitulat “Călătorie pe un ciob de stea“ - o carte frumoasă, 
mustind de  viaţa cuvintelor înfrăţite-n sintagmă. 
 Cristina Ştefan este o poetă care nu risipeşte 
vocalele pentru că ar dori să se audă. Cristina Ştefan 
deţine o discreţie demult uitată de mulţi dintre poeţii zilei 
de astăzi. Esenţa doar bănuită sub coaja cuvântului 
poematic este ca o vrajă care ne atrage dincolo de forma 
tipografică a paginii de carte.  
 Visul cetăţii, prin care autoarea aleargă, este ca 
o ceaţă de aur. Versul, ca şi viaţa, se iscă din tăceri 
fertile, iar la marginea lumii cuvintelor obişnuite, intervine  
puterea de seducţie a talentului, prin care Cristina Ştefan 
ne demonstrează că nu ne pierdem vremea citindu-i 
cărţile. 
 Aliniată în primele rânduri ale poeziei feminine 
de astăzi, autoarea nu-şi mai face probleme în ceea ce o 
priveşte ca autoare a unor detalii curajoase prin 
expresie. 
 Asociate unor drumuri mai puţin bătătorite, unor 
tărâmuri  situate adesea între Cer şi Pământ,  poemele 
Cristinei Ştefan  sunt călătorii iniţiatice şi fiecare imagine 
pare să se prindă de altă imagine, să se rotească în 
cerc. În întreg.  
 Efemeritatea este intuită şi ea, este ghicită a fi 
suspendată în aer şi în trupul poemului. Totul devine 
posibil, aproape palpabil. Aici, se resimte vivacitatea 
fiecărei sintagme cu care autoarea construieşte poemul,  
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2. 
când te vei putea mulţumi doar să fii 
un martor 
poate te vei linişti 
vei primi în dar 
seninătatea unor zile ale lui borges 
când ai să poţi să recunoşti 
că nimic nu poate fi al tău: 
nici fericirea nici nefericirea ori disperarea 
nici sănătatea ori boala 
viaţa sau moartea 
nici acest poem 
nici altul 
doar liniştea pe care ţi-o aduc unele poeme 
până uiţi că nici acea linişte nu e a ta 
acea seninătate 
pe care ţi-o aduc poemele care te conduc 
ca pe un dante anonim 
la marginile lumii cunoscute 
 

3. 
dar odată vei uita de acest poem 
ceilalţi te vor prinde din nou în plasa iluziilor lor 
le vei zâmbi prieteneşte şi ei vor crede că le 
eşti prieten 
dar tu nu poţi fi prieten nici cu tine 
şi atunci vei scrie iar 
că Poezia este leagănul 
care te duce încolo 
şi te-aduce încoace 
între seninătatea uitării de sine 
şi zvârcolirea amintirii de tine 
între foame şi blânda lăcomie de a fi 
între adormire şi lenea dulce de dinainte de a 
te trezi 
între plăcere şi durere 
între cuvânt şi necuvânt 
 

şi mai mult decât Poezia 
este tot acest „între” 
spus uneori „întru” 
 

4. fals poem pentru (ne)cunosc ători 
 

probabil cele mai multe cărţi de poeme 
sunt aleatorii 
precum amintirile 
 

(şi cu unele femei care au fost muze 
fără voia lor şi care iată 
mai vin în vizită în sfântul lăcaş 
al căsniciei făcându-mă – soţ voit model şi 
plicticos! –  
să fiu invidios pe scenariştii filmului 
„the eternal sunshine of the spotless mind”) 
 

sau precum cuvintele într-un poem 
seducându-şi totuşi gramatica (sentimentelor; 
singura care contează la poarta raiului) 
 

sau zilele într-o viaţă 
(în ciuda aparentei lor succesiuni fireşti) 
sau mângâierile într-o iubire 
 

precum oamenii la naşterea lor 

� 

           A. G. SECARĂ 
 

ALEATORICA PROBABILĂ: VISÂND LA MARIENBAD 
 

variantă de-nceput 
 

alt marienbad îşi deschide  
porţile grădinilor 
 

eu, un vis 
al lui adolfo 
nevisat vreodată 
eroic 
 

paul, crezând în prietenie, 
nimfele în grădini verzi 
de cărţi 
cu oameni de imagini şi de cuvinte 
 

sara maria clara 
crezând în copilărie 
în mamă şi în tată 
două păpuşi mai mari 
dintre care una scrie 
parcă numai în alb şi negru 
 

1. 
nimeni nu mă întreabă. nimeni nu mă ascultă. 
între acestea două 
îndoiala existenţei mele 
patetică 
lacomă de două-trei certitudini 
în afara vidului care confirmă 
bâjbâiala poemelor 
lacome şi ele să fie 
pur şi simplu 
singurătatea ca un câine străin 
însoţindu-te în pustiul propriilor tale cuvinte 
disperate de viaţa lor prea scurtă 
cât le spui, cât le citeşti 
cât le învii 
 

câinele acela singura certitudine 
în pofida armatelor pe care le poţi comanda 
până unde sunt leii şi chiar mai departe 
de orice iubire 
de depărtare 
 

câinele acela pândindu-te 
mai sigur decât orice diavol 
câinele acesta sălbatic 
care îşi vrea poemele înapoi 
puii lui cu neantul din tine 

 nesăturându-se niciodată îndeajuns 
 de la sânii seninătăţii 
 scheunând mereu la picioarele firii tale 
 niciodată mulţumită 
 de inevitabilul compromis al vieţii 
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      Ştefan L. MURE ŞANU 
 
 

Actul de depeizare în  Scânteile galbene  bacoviene 
 
     Motto: Şi-am plâns la geam, şi m-a cuprins delirul -

/ Amar, prin noapte vântul fluiera pustiu.
(George Bacovia)

 
 A fost o vreme când nu-mi doream suspinul 
cenuşiu bacovian, pentru că în sufletul meu rozul strălucea 
dantelat şi plin de lumină surâzătoare, cu aripi ce mă 
duceau numai spre lumină.  
 Timpul a trecut, rozul s-a izinit de respiraţia grea a 
celor care singuri se aureolizau ca atotştiutori, şi interiorul 
meu a început încet, încet să devină cenuşiu şi din 
adâncurile telurice să mă strige întunericul. Bacovia s-a 
simţit năruit de boală, nu de cea pe care corpul lui o făcea 
vizibilă, ci de cea interioară, care îi săpa zi de zi şanţuri 
adânci în existenţa sa: Amurgul galben m-a îngălbenit, şi 
m-apasă, / Ca geamuri galbene, cu lacrimi ce nu mai curg 
(Scântei galbene). În creaţia poetului galbenul este 
stânjenitoarea culoare a bolii, nu a luminii eminesciene, ci 
un semn al oboselii fizice pentru că această oboseală este 
un rezultat al existenţei unei lumi ce îl extenua. Bacovia 
trăieşte în interiorul umbrit de răvăşiri, de neînţelesuri sau 
mai bine spus el se preface că nu le înţelege, sugerând: E 
mult de când dormim în umbră, / În cimitirul violet… 
(Amurg). Pentru el timpul este nemărginit pentru că boala 
nevindecabilă şi rezultatul ei, moartea, sunt în deplinătatea 
patronajului etern a ceea ce este teluric. El nu încetează 
prin actul morţii să-şi întrerupă fiindul pentru că experienţa, 
din timpul vieţii l-a legat de lumea de dincolo: Eu singur, cu 
umbra, iar am venit, / O, statui triste şi dărâmate, / Pansele 
negre, catifelate, / Vise, ah, vise, aici, au murit (Ecou de 
serenadă). Viul înfăptuit şi dăruit omului Bacovia l-a făcut 
să conştientizeze că poate lupta cu negura care-i tulbura 
adânc firava fiinţă prin creaţia minţii, că puterea deusiană îl 
menise să dezvăluie lumii tainicele trăiri ale mitului 
întunericului. El nu dezvăluie ceea ce cu ochiul minţii 
străbate în cenuşiul morbid al locurilor de pierdere a 
umbrei, ci sugerează că viaţa îşi are un rost şi poate exista 
oriunde. El este un melancolic, un nostalgic al luminii şi 
numai greaua încercare a vieţii l-a făcut să preumble, în 
noapte: În haine negre, întunecate…, plângând, dar după 
cine? Ne declară nouă poetul în vreuna dintre lucrările sale 
de ce cenuşiul a pus stăpânire pe toată fiinţa sa iar sufletul 
îi plânge cu lacrimi amare un prezent? În studiul său, Figuri 
şi forme literare, eseistul şi criticul literar Tudor Vianu 
spunea: Opera a absorbit în întregime pe poet şi lipsa de 
îndemn de a-l cerceta pe acesta în ipostaza lui umană 
provine tocmai din faptul că îl găsim în întregime în opera 
sa, pe care o contopeşte cu singurătatea şi cu fiindul său 
în nefiind, pentru că lumea cenuşie în care îşi poartă 
existenţa este o lume lipsită de umbre. Bacovia este 
tunelul timpului, creaţia sa literară străbate prin lumină 
întunericul şi descoperă, pentru eternitate, formele unui 
univers pe care cei în viaţă îl credeau pierdut.  
 Născut firav şi petrecut în trup de o boală ce îl va 

 

urmări toată viaţa sa, timp de 76 de ani, poetul 
cântării cenuşii, a bolii, a frigului, a ploii interminabile 
şi inundabile a fiinţei ascunse, a cimitirului cu toate 
edificiile morbide şi înspăimântătoare au făcut din 
poezia bacoviană un deliciu al crizei de melancolie, 
de zădărnicie a suferinţei. În fapt, Bacovia desco-
perea şi aducea la lumină o lume, pe care îndes-
tulaţii înfăşuraţi în blănuri cu buze groase unsuroase 
şi burţi lăsate peste centurile de la brâu, nu o 
vedeau şi nu doreau să o ştie. El va sugera 
pierzania, va cânta cavoul şi singurătatea sumbră 
tocmai pentru a da posibilitatea luminii să se înalţe 
şi să dea putinţa observaţiei, pentru că el, ca literat 
luminează prin sobrietatea mijloacelor expresive pe 
care le distribuie în poezia sa Şi-acorduri de clavire / 
Pierdute în surdină; / Şi-n tot e-un marş funebru / 
Prin noapte, ce suspină (Nocturnă). Sunetele diferi-
telor instrumente muzicale: violină, clavir etc. sunt 
prezente în creaţia bacoviană nu atât ca o trezire 
din amorţire a spiritelor cât şi ca o veche pasiune 
pentru muzică şi violină a poetului. El creează noua 
poezie simbolistă în literatura română, în firul celei 
baudelairiene, dar cu parcurs rimbaudian pe nişte 
căi ascunse ale nefiindului la care se adaugă 
sinceritatea dramatică a confesiunii, care a derutat 
pe mulţi exegeţi: - Tot altuia, de mine, aminte să-i 
aduc… / O, nu mai cânta, harmonie pribeagă, / Că 
plâng, şi nu ştiu unde mă duc (Nocturnă).  
 În poezia lui vom observa spontaneitatea 
unei mărturisiri, şi nu este singura în creaţia poetului 
băcăuan, spontană şi sfioasă, uneori de-a dreptul 
vetustă şi desuetă, care a dat naştere unuia dintre 
farmecele sumbrului cenuşiu, greu de precizat în 
arta bacoviană unde sugestia este profundă şi 
constantă.  
 Nu cred că voi greşi afirmând că George 
Bacovia este cel mai mare creator de atmosferă din 
literatura noastră, şi o spun ca unul care m-am 
transpus cu toată fiinţa mea în cenuşiul sumbru al 
creaţiei lui, constatând că această atmosferă ar fi 
putut fi un rezultat al sobrietăţii, discreţiei în care 
simplitatea amplifica sugestia îmbogăţind-o însă 
departe de a o deservi.  
 Vom cita primul catren din poezia Frig 
pentru a urmări discreţia cu care poetul încearcă să-
şi creioneze, în linii mari, o biografie, o prezentare 
răzleaţă cu sugestii ce te împing la necrezut: Sunt 
lângă un gard rupt, sugerând un cartier mărginaş al 
unei localităţi, Şi vântul bate cu frunze ude - , nici nu 
putea lipsi efectul ploii, care este atât de dureroasă 
în poezia lui Bacovia, Sunt mai urât, sunt supt, 
descriere sumară a unei boli, care urâţeşte chipul 
prin slăbirea trupului, a feţei în care obrajii devin tot 
mai concavi şi mult mai apropiaţi de figurile 
cadaverice şi continuă cu ultimul vers: Frigul începe 
sticla s-o ude; care sticlă? Pot fi ochii, care se 
umezesc continuu din cauza frigului sau chiar feres-
trele încălzite pe interior, însă ochii nu sunt ei consi-
deraţi, în folclor, ferestrele minţii noastre? Înăuntrul 
lui suferinţa indubitabilă a bolii îi ducea în incan-
descent corpul slăbit, iar ochii îi trădau prin ume-
zeala care îl supăra necontenit tristeţea: 

(continuare în pag. 11)
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O, trebuie să fie trist departe-n prăpăstii. / Fulgi de zăpadă 
rătăcitori (Frig).  
 Codul creaţiei bacoviene este însăşi biografia sa, 
discret notată cu toate trecerile timpului şi a deznădejdii: 
Era mai demult o stradă, / O şcoală, şi bruma cădea - / 
Prin săli, ca nimeni să-l vadă, / Un elev singuratic pălea 
(Scântei galbene), trepte de iniţiere ale unui rit 
fundamental de trecere a fiindului prin existenţial. 
Naşterea sa este cenuşiul şi culorile umbrelor care se 
întrezăresc printre vieţile trecătoare. Atât de grea i-a fost 
starea maturităţii, încât cu greu şi vag îşi aminteşte de 
treapta de început a vieţii unde copilăria este inexistentă 
în creaţia sa. Poezia bacoviană este strâns legată de 
boala trupului său, iar versurile sale, în marea majoritate 
exprimate în catrene, smulg albul îndoliindu-l pentru că 
sufletul său a pătruns cu greu în trupul vlăguit şi a gemut 
neîncetat până când clipa părăsirii a venit. El a plâns ca 
un introvertit neînţeles, pentru că glasul lui a fost înecat 
încă de la naştere în suferinţă: În haine negre, întunecate, 
/ Eu plâng în parcul de mult părăsit…/ Şi-a mea serenadă 
s-a rătăcit, / În note grele, şi blestemate…(Ecou de 
serenadă), maturitatea fiind cea care l-a făcut să 
conştientizeze că singurul leac al  ocolirii suferinţei era 
poezia şi talentul cu care se născuse de a mărturisi în 
versuri. Instrumentele muzicale, pe care poetul le 
aminteşte des în poeziile sale, sunt: clavirul, violina, pianul 
ce dau liniştea umbrelor care se înalţă în bezna nopţii ca 
adunătoare de vieţi, pentru că el, poetul tainelor, simte 
apropierea semenilor de ceasul despărţirii de lumea vie şi 
vede ducerea spre odihnă a trupurilor obosite de vicii. 
Locurile în care tăcerea abundă în cenuşiul păcii sunt 
cimitirele cu plăcile lor grele în care se înfig spre aduceri 
aminte crucile, de care se agaţă coroanele cu tot 
ornamentul lor sumbru: Şi-n tot e-un marş funebru / Prin 
noapte, ce suspină (Nocturnă).  
 Morbidul bacovian din volumul de poezii Scântei 
galbene nu distruge fiindul, îl iniţiază şi-l pregăteşte pentru 
o lume a misterelor, a gândirii profunde şi a eliberării de 
greul existenţialului vicios. El iubeşte, dar într-un alt fel şi 
extrovertirea lui stârneşte instinctul însă îl lasă într-un mod 
aparte să se manifeste: Apoi veni şi-o blondă în salon…/ 
Şi-aproape goală prinse, adormită, / De pe calvir, o 
scripcă înnegrită - / Şi urmări, pierdută, marşul monoton 
(Marş funebru). Umanul din el tânjeşte după plăcerea de a 
trăi, dar trupul nu-l ajută: - Valsa o blondă-n alb, şi cu pan-
tofi de-argint…/ Aprind, pe masă lampa, şi iarăşi mă dez-
brac, // Mă clatină spre pat al insomniei pas - / În creierul 
meu plânge un nemilos taifas (Dormitând) lăsându-se 
doborât de galbenul pământiu al bolii sale, care îl petrece 
spre negrul cenuşiu. Este un cenuşiu care va începe să-i 
tulbure energiile telurice încă din 1914 şi va culmina, şapte 
ani mai târziu, în anul 1921, secătuindu-l până în clipa în 
care îşi va dărui sufletul înaltului celest deusian.  
 Suferinţa poetului este de nedescris, este ca o 
iniţiere, ca un aşezământ pregătit pentru un drum ştiut, o 
siguranţă a trecerii, a uşurării spre motivaţia neîntoarcerii. 
Toţi aceia, care în viaţa telurică au avut de suferit de pe 
urma fragilităţii trupului, şi-au mlădiat sufletul într-un vaiet 
al codului liturgic. Bacovia fracţiona în versul lui timpul şi îl 
măsura cu fiecare zi ce îi trecea ca o povară, 
întunecându-i şi zgârcindu-i fiindul însă îl lumina spre o 
lume tainică a deplinei meditaţii deusiene: O, nu mai cânta 
 

 

harmonie pribeagă, / Că plâng, şi nu ştiu unde să 
mă duc (Nocturnă).  
 Plânsul bacovian din volumul Scântei 
galbene, pe care îl publică la cinci ani distanţă de 
fatidicul moment al declanşării bolii sale, este un 
semnal dureros al poetului faţă de ignoranţa, 
superficialitatea profanului: Şi plâng, şi cu plânsul în 
noapte / Răchita de-afară mi-i soră (Miezul nopţii). 
Este aceeaşi stare pe care Mântuitorul a tot avut-o 
până în clipa trădării de către omul Iuda. El plânge 
de ceea ce vede şi alţii nu pot vedea: Am ajuns, 
acum, pe un câmp de ape…/ În luncă, medita un 
poet cunoscut - / Părea că de oameni nu mai 
încape; / De-această-ntâmplare, atât de rău mi-a 
părut (Scântei galbene), caută un drum şi pe toate 
apar feţe galbene, pământii, suferinde de 
nepricepere şi tocmai de aceea se întunecă cerul iar 
vântul bate smulgând viaţa copacilor cu siluete 
fantomatice. Frunza are aceeaşi culoare galbenă ca 
a feţei pământii a omului, o îmbătrânire prematură 
din cauza grelei suferinţe a sufletului întinat unde: 
Nimicnicia m-a prins pe stradă (Nervi de primăvară). 
 Când fiindul poetului-om era obosit de către 
umbra omului profan creatorul adormea cu teama 
de primăvară şi atunci auzea un: Vals funebru, 
depărtat… (Nervi de primăvară), vals ce îi legăna vi-
surile şi îl purta într-un timp dorit cu iubita lui: Acum, 
suspină valsul, şi mai rar, / O, lasă-mă acum să te 
cuprind…/ - Hai, să valsăm iubito, hohotind, /După 
al toamnei bocet mortuar (Vals de toamnă). Întris-
tarea bacoviană este izvorul luminii din lumea spre 
care misterul îl atrăgea, melancolia era durerea că 
puţini dintre oamenii pe care îi observa, trecând pe 
străzile bântuite de umbre, vor putea să îl înso-
ţească în lumea peste care odată aşternută placa 
de plumb nimeni nu va mai avea puterea revenirii.  
 Penultima poezie a volumului bacovian se 
intitulează Dimineaţă interpusă unei romanţe şi 
marchează un început terminat al existenţei sale, un 
ritual al pregătirii şi îndeplinirii uneia dintre dorinţele 
pământeşti: O cafea neagră… şi-o ploaie de gheaţă, 
spălarea trupului şi conservarea unui viciu, Când 
spiritul mai arde culori în odaie - / O privire pe-o 
carte, pe straie, extrem de bine studiate aceste 
gesturi, aparent omeneşti pentru că ele erau deja o 
apariţie, poetul nespecificând actualitatea, el 
sugerea-ză pregătirea plecării iniţiatului, care, 
pentru ultima dată, îşi mai foloseşte îndeletnicirea 
cititului pentru că în lumea în care se va duce totul
se va petrece prin gând iar straiele sunt gătitul 
pregătitului de lungul drum şi spune: Şi pasul mă-
ndrumă în dimineaţă, iar ochii lui s-au închis pentru 
totdeauna în dimineaţa zilei de 22 mai 1957. 
Culmea calcului matematic, anul în care a murit 
poetul însumând cifra 22, zi în care Bacovia, obosit 
de boala ce-i stăpânise aproape jumătate din 
existenţa sa pământeană, şi-a lăsat trupul dus în 
liniştea locurilor tainice: Stam singur în cavou… şi 
era vânt…/ Şi scârţâiau coroanele de plumb 
(Plumb).            

    � 
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Gheorghe A. STROIA 
 

Evadarea către lumină – constanţa sinestezică 
 

Din opera artistului plastic Elena Lupa şcu 
 

       Moto: “Arta este nectarul depozitat al sufletului uman, 
             adunat pe aripi de suferinţă şi trudă” - Theodore 

Dreiser
 
 Zborul este o constantă a umanităţii, o dorinţă 
fierbinte precum miezul unei stele, trena indisolubilă a 
veşmântului uman transformat prin cuvânt sau prin artă 
în realitate omniprezentă, De cele mai multe ori - o 
realitate mortificatoare, sinergică, sisifică, împrumutând 
accente de profundă alegorie. Zborul este, adesea, un 
joc ce implică emoţie, personalitate, stare, convingere, 
pricepere, curaj şi care nu stă la îndemâna oricui. 
Probabil că mulţi visează să zboare şi e normal, desigur, 
însă nu atât de mulţi realizează să-şi construiască aripi 
pentru ca zborul lor să devină unul palpabil (În artă, ca şi 
la mântuire: mulţi chemaţi, puţini aleşi). Practic, fiecare 
realizare, fiecare împlinire, devine o treaptă a zborului, 
un pas către desăvârşire. În contemporaneitate, în 
literatură sau chiar şi în artă există acele nuanţe de 
macabru, de grotesc, care inspiră teamă, neîncredere, 
având în vedere caracteristicile omului modern, ce face 
slalom printre grijile ori frământările cotidiene.  
 

  

 Din dorinţa acerbă de acceptare a zborului, ca 
pe o stare a propriei deveniri, privirea se îndreaptă către 
cei care îşi definesc zborul prin culoare sau prin cuvânt, 
într-un act lipsit de egoism, el însuşi purtător către stele 
al visului propriu. Omul modern, în trecerea sa rapidă 
prin planurile ori dimensiunile realităţii, nu mai are timpul 
necesar unei staţionări, pentru a constata, a observa ori 
chiar a se analiza. Abundă în viaţa lui, o goană nebună 
după echilibru, dar şi pierderea irecuperabilă a percepţiei 
asupra noţiunii de echilibru - ca atare, a înţelegerii rostu-
lui său firesc, natural, logic. Poate, de aceea, omul mo-
dern, prins între spaţii, nu se poate opri, în mod constant, 
asupra lucrurilor ce contează cu adevărat, asupra detalii-
lor care fac diferenţa, având la purtător o gravă deficien-
ţă de percepţie: a sinelui, a lumii proprii, a naturii umane 
înconjurătoare, a spaţiului ori a universalităţii sale.  
 Din dorinţa acerbă de evadare din banalul 
cotidian, în căutarea febrilă a zborului, se poate – totuşi 
– constata, că există oameni deosebiţi, geniali, care prin  
 

 

tot ceea ce fac îşi conturează cu fermitate zborul, ca 
pe o sublimă evadare către înălţimile visului împlinit. 
Un astfel de Om, un astfel de artist este ELENA 
LUPAŞCU – membră a Uniunii Artiştilor Plastici din 
România, care transmite - prin tot ceea ce face -
multiplele valenţe ale zborului, ale evadării, ale 
descoperirii luminii prin rezonanţa culorii. Un pictor 
pasionat de munca sa, nu atât pentru satisfacerea 
nevoilor consumatorului de artă, cât pentru a-şi potoli 
setea interioară de exprimare a inexprimabilului, de 
transformare a pasiunii pentru artă în efervescenţă 
creatoare. Profesoară la Liceul Teoretic  „Spiru Haret” 
din Moineşti, aproape fiind de copii, cel mai probabil 
frumuseţea lor interioară o inspiră să vadă arta într-
un fel anume, să dea viaţă unor înrâuriri inefabile, 
aducând în diverse expoziţii personale ori colective: 
lumină, culoare, căldură, echilibru.  
 Se poate observa în pictura Elenei Lupaşcu 
un amestec rafinat de culoare, în compoziţii cu 
valenţe de eseu. Un eseu care îmbină în el varii 
domenii ale cunoaşterii: muzică, pictură, literatură. 
Acest mod de abordare a picturii se poate traduce 
prin folosirea sinesteziei, ca mod de abordare a vieţii, 
de confirmare a convingerilor proprii. Din punctul de 
vedere al vechimii acestui procedeu de abordare a 
artei, sinestezia nu reprezintă o noutate în domeniu, 
ci a fost experimentată încă din antichitatea greco-
romană. De foarte multe ori, prezenţa într-un 
amestec unic de sunete, lumină şi culoare a muzicii şi 
dansului, s-a manifestat şi în evul mediu, în pictura lui 
Bruegel, cât şi la impresioniştii europeni de prestigiu. 
Făcând o diversiune explicativă: sinestezicii sunt 
persoane deosebite, situate într-un plan superior al 
realităţii, care au capacitatea de a face asocieri unice, 
surprinzătoare, inaccesibile omului „obişnuit”.  
 

 

 Ei aud culori, văd sunete, gustă culorile, văd 
gusturile sau simt formele mirosurilor. Prin 
combinarea acestor simţuri speciale, sinestezicii pot 
refula sentimente unice, personale, repetitive,
involuntare. Practic, nu creează metafore, ci le 
experimentează, le amplifică, le valorizează. De 
asemenea, sinestezicii pot combina mai multe tipuri 
de sinestezii, rezultând vârtejuri de sunete - culoare -
arome, pe care le experimentează în mod continuu. 
Artiştii sinestezici sunt extrem de creativi, foarte 
intuitivi şi visează cu ochii deschişi, au o percepţie 
mai bogată asupra realităţii (fiind mai aproape de o 
 

(continuare în pag. 13)
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(urmare din pag. 12)  
 

„altfel” de realitate), folosindu-şi instrumentele artistice ca 
pe noi metode de experimentare, învăţare şi cunoaştere. 
În opera Elenei Lupaşcu există dovezi clare de artă 
sinestezică, consumatorul de artă putând sesiza asocierile 
speciale, pe pânzele sale existând cromatica unui câmp 
de maci visători, vibrând în bătaia vântului văratic, cu 
aromă clară de tinereţe. 
 

 
 

 De multe ori, peisajele Elenei Lupaşcu sunt 
insinuante, eclectrice, creând senzaţii nebănuite. Privi-
torul, mirat, se întreabă dacă se află în faţa unei vaste 
întinderi de apă sau sunt doar reflexii ale cerului albastru, 
pe care se poate intui prezenţa fatidică a luminii soarelui. 
Din cerul pictat cu tuşe ondulate, curge în picuri mărunţi 
liniştea sau aparenta linişte dinaintea unei furtuni (Con-
curs de zmeie ). Formele cubiste, cu tuşe suprarealiste, 
confirmă şi aici sinestezia. 
 Prin intersectarea spaţiilor difuz-colorate, cu cele 
terne sau în nuanţe discrete, rezultă planuri, întretăiate de 
linii, din care transpar insinuante contururi. Albastru-
sinceritatea, roşul - determinarea, galbenul – revolta, 
verdele pal - vitalitatea, iată frânturile spectrului ce se 
regăsesc doar într-un singur cadru, pe o aceeaşi pânză 
eseu (Dans interzis ). Personajele acestui dans 
fantomatic, sunt fie intuitive, fie individualizate anatomic. 
Ea (tuşată mai clar, cu mai multe detalii) - simbolizând 
feminitatea, fragilitatea dar şi forţa creatoare şi el –
personajul difuz, simbolizând instabilitatea emoţională, 
fuga, imaturitatea masculină. 
 

 
 

 În alte tablouri, pictoriţa aruncă ostentativ dâre de 
culoare, pentru a compune crâmpeie cromatice, aparent 
fără vreo explicaţie logică, tot aşa cum un dadaist ar  
 

 
încerca (fără certitudinea izbândei) să-şi compună 
poeziile din alăturarea unor tăieturi, decupaje, 
colaje, din ziare sau reviste. Efectul poate fi cu mult 
mai mult decât cel scontat. Elena Lupaşcu 
plusează: ea arată, inclusiv direcţia în/din care ar 
trebui să privească observatorul (Direc ţia DADA ).  
 

 
 

 Importantă pentru un artist este tocmai 
această furibundă căutare, o neobosită încercare 
de a studia realitatea, de a desprinde din ea esen-
ţa, de a crea şi recrea o aceeaşi poveste cu alte şi 
alte personaje, de a îmbina alegoria cu destinul, 
întru strălucirea reuşitei. Pictoriţa băcăuană încear-
că şi experimentează continuu. O simplă joacă, o 
simplă tuşă trasă cu detaşare pe o pânză, devine 
motiv de comprimare a realităţii, de traducere în 
manieră proprie a acesteia şi aceasta denotă voin-
ţă, creativitate şi, implicit, dinamism. Spre finalul 
experimentului său, pictoriţa mai aruncă pe pânză 
un ultim detaliu – florilegiul, spirala, circumvoluţiu-
nea, care completează, întregeşte prin rezonanţă, 
dă stil şi eleganţă experimentului în sine (Graba ). 
 

 
 

 Titlurile tablourilor Elenei Lupaşcu sunt 
minieseuri, în care atât culoarea, cât şi sunetul 
rostit, se întrepătrund într-un amalgam iniţiatic. Nu 
atât Raiul ca reprezentare, ci aripile foşnind de 
nerăbdare ale îngerilor sunt creatoare de sinestezii. 

(continuare în pag. 14)
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 (urmare din pag. 13)  
 

Câmpurile cromatice largi, în care se amestecă albastrul -
violet (culoarea cerului, a nopţii, a galaxiilor îndepărtate), 
galbenul (lumina, strălucirea) şi predominant albul (puri-
tatea, vibraţiile ancestrale, norii cumulus), creează senza-
ţia de mişcare, de rotire în şi spre neant. În aceste vârte-
juri celeste, ca într-o Fugă de Bach, apar resentimentele 
(roşul), cu tentă de purpură sau se pot distinge fine rotiri 
ale aerului vibrând, precum cel din jurul nimfelor lui 
Botticelli (Gâlceavă în rai ).  
 

 
 

 În pictura artistei plastice băcăuane, contrastele 
sunt izbitoare. Arta sa are când accente naive (Influen ţe 
în Moine şti ) – în care „copilul” pare să fi „mâzgălit” 
câteva tuşe, sau reprezentări baroce, elegante, cu tuşele 
calculate, rotunde şi arabescuri fine, conturând castele ori 
domuri gotice sofisticate, schiţate peste un film radiografic 
(Interferen ţe). De asemenea, îndrăgostită de plaiurile 
băcăuane, artista îi dedică Moineştiului câteva tablouri, 
legată fiind de frumuseţea locurilor dar şi de posibilitatea 
de a experimenta - noi şi noi procedee sinestezice 
(Moineşti în noiembrie ) sau chiar arpegii vizual-sonor-
cromatice (Murmur de Tazl ău). În reprezentările Elenei 
Lupaşcu se întâlneşte foarte rar un eros explicit. El rezultă 
mai ales, prin îmbinarea liniilor cromatice, ce insinuează 
voluptatea, erotismul. Există, în schimb şi reprezentări de 
eros clar, în care abundă feminitatea, inflorescenţa 
carnală, jubilând de tinereţe (Muza), fără a fi – în schimb 
– frivole ori triviale, ci blânde, precum versurile rostite de 
îndrăgostiţi, sub clar de Lună. O întreagă lume, schiţată 
precum un zâmbet, pe un iris siderat. 
  

 
 

   

 
 Lucrând cu nuanţele şi culorile când tandru, 
când nervos, amestecând tonurile tari cu cele 
discrete (Tristan Tzara ), pictoriţa creează 
reprezentări pseudo-fauviste (Vis împlinit ), pline 
de dinamism şi energie. Iată câteva aspecte legate 
de opera plastică a Elenei Lupaşcu, un artist – fără 
îndoială - talentat. Dispusă oricărei provocări, purtă-
toare - în primul rând - unei vocaţii certe, ea se do-
vedeşte a fi un „tânăr şi neliniştit ” artist, în peisajul 
cultural actual. Arta sa are “ceva” din volatilitatea 
cromatică a pânzelor lui Sterică Bădălan, din fine-
ţea şi rafinamentul tuşelor lui Valter Paraschivescu 
- valoroşi pictori români contemporani. Volubilă, 
versatilă, inductivă, arta sa este specială, prin 
sinesteziile produse, prin zborul către noi orizonturi, 
meritând un loc printre numele valorose în devenire 
ale momentului.  
 

Breviar autobiografic LUPA ŞCU ELENA:  
• Este absolventă a Liceului de Arte "George 

Apostu ", Bacău, secţia Grafică, licenţiată a 
Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi 
Design "George Enescu" din Iaşi - sectia 
Pictură, actualmente Masterand în Arte 
Plastice al aceleiaşi facultăţi.  

• În prezent este profesor de Educaţie 
Vizuală la Liceul Teoretic " Spiru Haret " din 
Moineşti, Jud. Bacău.  

• Este Membră U.A.P. - filiala Bacău. 
Laureată a concursului EX LIBRIS - "Mihai 
Eminescu" Bacău (2000) şi a Olimpiadei 
Naţionale de Arte plastice,Tulcea (2000). 

• Participă în calitate de expozant sau 
organizator la numeroase expoziţii perso-
nale sau de grup, începând din anul 1998, 
expoziţii de succes în: Bacău, Piatra 
Neamţ, Iaşi, Chişinău, Moineşti, Buzău. 
Aptitudini filologice: engleză, franceză, 
italiană.  

• Dintre premiile cele importante, amintim:  
o 2009 - PREMIUL MUZEULUI CHIŞINĂU 

pentru lucrarea TUNET în cadrul expozi-
ţiei de grup internaţională SALOANELE 
MOLDOVEI 

o 2009 - PREMIUL acordat de Prefectura
Bacău în cadrul expoziţiei de grup 
ATELIER 35 

o 2009 - nominalizată ca artistul anului în 
cadrul expoziţiei ANUALA Bacău 

o 2010 - nominalizată ca artistul anului în 
cadrul expoziţiei ANUALA Bacău (al 2-
lea an, consecutiv)  

o 2011 - nominalizare cu lucrarea DANS 
în cadrul expoziţiei de grup internaţiona-
lă SALOANELE MOLDOVEI, în Chişi-
nău!!!I 

 

� 
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… …                              … 

   
Concurs de zmei Dans interzis                               … 

   
… …                                 … 
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        Paul SÂN-PETRU  
 
 

AURICA ISTRATE  şi incendiarele ei PETARDE RECI 
 

[ Editura Contrafort, Craiova 2011 ] 
 
 
 Pentru prima dată în viaţă m-am hazardat să 
afirm, pentru mine, chiar de la prima poezie din carte...
"măi, dar asta este o poezie adevărată...". Mi-a fost 
totuşi teamă să nu mă pripesc şi am continuat să mă 
conving că aşa este, răsfoind următoarele pagini. Am 
răsuflat cu intimă infatuare, că nu mă înşelasem. 

Am dat de o prospeţime viguroasă, trăită intens, 
şi nu improvizată, ea neluând-o razna prin hăţişurile 
vagului, absurdului, grotescului, străduindu-se să reziste 
facilului şi uşuraticului vulgar. Şi iată ce frumos îi iese 
poetului autentic, disciplina şi rigoarea aşezării prozodice 
când  "...iambii suitori, troheii..." îi îmbracă atât de fericit 
emoţiile unei iubiri reverberate până în măduva oaselor, 
până în golul "preaplin" al inimii (scuzaţi-mi oximoronul!), 
când, vorba lui Ilarie Voronca, "...iar acum sufletul meu 
merge după voi / ca un câine sub căruţă". Tot astfel, 
empatia, dragostea stăruitoare, o face pe Aurica Istrate 
să aştearnă versuri ca acestea :"Împart lumina ochilor cu 
tine / lumină-n lumină mi-i umple la loc", sau "tăcerea n-o 
împart, ţi-o las doar ţie / că e târziu şi ştii să taci frumos /
tu prin tăceri împarţi împărăţie / iubitul meu tăcut, 
mărinimos // şi cât am eu, ai tu, şi-i o minune / că ne 
încape universul tot / şi Dumnezeu ne-ncape-n 
rugăciune / iubitul meu, să te împart nu pot". (pag.13) 

O prospeţime de suflet, ofeliană ca fond afectiv, 
o aşteptare şi o speranţă a unui anotimp inflorescent, în 
pragul căruia s-a oprit să jelească frumos, să invoce, 
chiar şi în perimetrul absurdului, o zi a unei reveniri -
campioană a inflorescenţelor de tot felul (Doar ţie, pag.
27).  

Deci, fără a încheia ex abrupto această interme-
diere între autor şi preabunii cititori, voi mai adăuga că,
după o prea lungă implozie cu o lentă şi discretă 
combustie, poeta Aurica Istrate ne colindă acum cu 
aceste PETARDE RECI care, paradoxal, ne încălzesc 
inima atrăgându-ne festiv privirea, nevoită a recunoaşte 
că poezia adevărată nu are nevoie de surle şi tam-tam-
uri pentru a se impune - cum, din păcate se întâmplă 
adesea în perimetrul nostru literar. Cum ar putea cineva, 
golit de afect şi fără un luxuriant fond emoţional, să scrie 
o poezie ca aceasta?! Distinsei autoare, cuvintele îi vin 
"turnate", convingătoare ca în Cântarea solomonească a 
Cântărilor! Când nu-i mai ajung substantivele, ea le 
adjectivează: "...trecând şopteşte", şi nu “trecând în  

 
şoaptă” (pag. 15). 
 Ea zgribuleşte iarna: "...o iarnă-am 
zgribulit pe caldarâm" (pag. 22). O răscoală a 
uitărilor se întâmplă în amnezie, pe motiv că "eu 
nu mai sunt femeia ce eram" (pag. 25). 

Noi nu ştim bine când se-ntâmpla, că 
poeta Aurica Istrate mai avea doar un pas,
ezitant, dar aspirant la zbor, nu ştim nici până 
când tentaţia humei o mai deruta, zădărnicindu-i 
zborul - dar îi tot repeta că într-o zi totuşi îi va 
spune humei că mai are doar un pas până ce va 
zbura... Şi iată că acest pas l-a făcut, a prins 
curenţi înălţători pe sub aripi, că abia o mai 
vedem om, îi vedem numai zborul! 
 Atunci, vânt bun, cu norii la picioare, 
Aurica Istrate! 
 

� 

 
 

Sunt aura mamei    
  

Sunt aura mamei 
Eu vieţuiesc încă pe-un deal 
Ea călătoreşte încă pe-o vale 
Neîngăduită ne e doar atingerea. 
 
(Aurica Istrate - Petarde reci) 
 

� 
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      Ştefan Radu MU ŞAT 
 

Recurs pentru Lumină 
 

Am evadat cu tine într-un vis,  
asemeni negrăit, 
pentru că n-aveam la ce ne aştepta 
de vreme ce se nalţă tot mai rar 
înspre Dumnezeu câte-o rugăciune 
de la oameni zăvorâţi în cugetul eretic, 
apoi năvălesc cu toţii-nfricoşaţi  
spre lumina ancorată undeva de cer 
unde timpul se supune infidel nimicniciei 
pân’la ultima iluzie,  
în clipe definite de existenţa clepsidrei 
trecătorului mirat, şi rânduită vieţii, 
ce-mbracă forma cerului divină 
cu anotimpuri  păstrate 
în desăvârşirea de la răsărit ; 
oamenii bârfesc adesea îngerii 
c-ar fi năluci risipitoare  
din umbre de apusuri reîncarnate, 
dar ei au uitat demult înfăţişarea paradisului pierdut 
în murmurul ispitei, 
şi au uitat – păgânii - şi de nada florilor 
înăbuşită de absenţa primăverilor nedesluşite! ... 
 

Însă mai e vreme de renaşterea acelor 
ce se risipesc absurd sub cerul lor desculţ, 
purtând povara de noroi a stelelor ucise, 
mai sunt atâtea vise nesupuse  
şi nepurtate-n piepturi de către muritori 
că noi am înflorit alături în visul cel din  urmă, 
purtând credinţa Celui Peamărit din multele ispite, 
şi am aflat apoi de crezul în Lumină, 
izvorul de iubire nesecat, 
iubindu-ne atât de simplu şi curat   
cu mâinile întinse către semeni 
că suntem anonimii trecători  
prin glorii de cenuşă…  
Şi noi avem răgaz, iubito, 
să m-adulmeci  în şoaptele fierbinţi,  la colţul gurii tale, 
de stingem răsărituri unul după altul, 
dureros de trecător,  
dar toate împreună 
în sărutul  plămădit din Rai 
pentru umbrele umile de ţărână 
ce rătăcesc aidoma în ceasuri efemere,  
de vreme disecate !...                                                  
 
Străin prin întunericul fără sfârşit … 
 

De-aş muri din dragoste pentru iubire, 
s-ar perinda în ceasul cel din urmă puhoi de zile frânte 
pe sub pietre sfărâmate de cenuşa anilor secătuiţi 
în orizonturi sângerii; 

 

aşa apune clipa celui osândit în liniştea din întuneric, 
şi odată cu ea,  
îndemnul stelelor la forfota de ceară în pragul nopţii 
încremenite, 
amândouă îmbrăţişate în contururi planetare pe 
drumul fără întoarcere ... 
Aş porni în căutare atunci  
prin veacuri stinse, de-a valma aruncate 
în materie  siderală... 
 

Incertitudine că tu m-ai fi iubit cândva fără păcat,  
determinată fiind de cugetul strivit la rădăcina visului, 
acum însă, caut fărâma timpului petrecut cu tine... 
 

Aş cutreiera luceferii  până la margine de univers,  
străin în calea întunericului fără  sfârşit, 
convins că sufletul  mi-e infinit reconstituit dintr-o 
iubire 
şi remuşcare adâncă 
pentru că te-am alungat odinioară cu obrajii limpeziţi 
în lacrimi, 
şi-acum îţi caut umbra ademenită de absenţă 
cu toate cele pământeşti 
în mărunţişuri cosmice : 
împliniri şi neîmpliniri, 
frânturi de fericire din nopţi îmbrăţişate 
şi dimineţile aburinde de trupuri ostenite ... 
 

Incertitudine că la intersecţia cu dimensiunea, 
m-ar găzdui lumina din nada primăverilor imaculate 
la orizontul căilor închise către urma ta . 
 
Departe de anotimpuri stinse … 
 

Am adunat în fiecare zi cu trudă liniştea apusului  
din corvoada  cerului 
şi-am risipit  nostalgice splendori din zile-ngălbenite 
să te port de mână deasupra celor pământeşti, 
fără de ispită, 
şi mi-am pus apoi sufletul chezaş 
în  oaza clipelor înfrânte şi  a celor neînfrânte care or 
să vină  
din negura plutitoare a universului 
să nu rătăceşti nicicând 
prin anotimpuri stinse ; 
acolo timpul urcă pe clipe de zăgaz 
să disece înfricoşat o primăvară  osândită, 
fără zborul cel firesc spre naltul florilor de mai, 
cerul e cârpit de veacuri cu toamnă anonimă 
din mugur de blestem, 
sortită agoniei, 
şi n-ai să porţi vreodată  jerbă de lumină pe tâmplele 
de lut, 
nici măcar  fiorul împărtăşirii  în nopţile deschise  
către îndemnul sărutului neîntinat 
pentru că  lumea se clatină acolo  în rosturi profanate 
pe piatra de hotar a realităţii, 
iar legâmântul are gust de veşnicie... 
 
(din volumul bun de tipar “Desculţ pe rădăcini amare”) 

� 
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           Viorel DARIE 
 

Viaţa ca un izvor 
 

 Volumul de proză “Întoarsele gânduri” semnat 
de Petre Rău a apărut în toamna anului 2011 la editura 
InfoRapArt. El cuprinde o radiografiere a unei impre-
sionante experienţe scriitoriceşti, cu texte novatoare, 
bine drămuite în privinţa compoziţiei şi mesajului artis-
tic, cu multiple ipostaze incitante ale vieţii. Întâlnim 
subiecte inedite, de o înaltă profunzime a mesajului 
către umanitate. Scrieri ce îşi asumă o muzicalitate 
specială a exprimării, cu fraze ample, armonioase, 
odihnitoare, ce creează furtuni în zgomote şi ascuţişuri, 
dar şi linişti de ape domolite, aşezate în matca lor 
firească, sau adieri persistente, atingând orizonturi şi 
contururi de ţărmuri.  
 Nu se întrevede neapărat o cronologie exactă a 
creaţiilor cuprinse în acest volum, dar putem afirma că 
toate povestirile sunt rezultatul unei depline maturităţi în 
arta scrisului. Natura diferită a subiectelor dar şi 
tehnicilor abordate a condus la o  grupare a textelor în 
patru cicluri distincte. Primul dintre acestea se numeşte 
„Pagini de noapte” şi înglobează mai multe subiecte 
strâns legate de memoria autorului, de locurile de 
origine, cel mai probabil bazate pe situaţii şi personaje 
reale. În povestirea „Îngheţul”, de pildă, deşi acţiunea 
este narată la persoana întâia, sugerând timpuri mai 
recente, în fapt acţiunea se petrece în timpul războiului, 
părând cât se poate de veridică. Este o poveste 
adevărată, aşa cum o mărturiseşte undeva autorul, 
povestea tatălui care a trăit din plin drama războiului 
din miezul cel mai aprins al acestuia. Tancuri verzi prin 
păduri, morţi pe buturugi uscate, lupte haotice, duşmani 
şi aliaţi văzuţi şi nevăzuţi, şi nemţi şi ruşi, obuze, 
mitraliere, butoaiele cu motorină care să alimenteze un 
aerodrom în descompunere, motoarele de maşini şi 
tractoare care se strică în miez de iarnă lăsând blocate 
unităţi militare chiar în mijlocul haosului unei mari 
retrageri, departe de cazărmi şi adăposturi, departe de 
casă, sub imperiul îngheţului neiertător din mijlocul 
câmpului, toate acestea conturând o imagine apoca-
liptică bine slujită artistic pentru a ne înfăţişa câteva 
circum-stanţe unice ale destinului uman. 
 Prin contrast evident, probabil ales special de 
autor tocmai pentru a echilibra balanţa de emoţii ale 
cititorului, ciclul include şi delicioasa descriere 
nostalgică a unui peisaj fără seamăn din punctul de 
vedere al autoruluil, cel al locurilor natale, intitulată 
după un vechi poem de-al său „Verde vale de rai”. 
Aflată în vecinătatea unui pârâu, valea mult adorată 
reprezintă o privelişte unică, inestimabilă, atingând, în 
mod privilegiat, prin dor şi visare, cele mai sensibile 
corzi ale povestitorului. În mod cert, fiecare cititor este 

 

îmbiat spre propria-i nostalgie, propriul său dor, propri-
ile sale meleaguri unice ale sufletului, ale copilăriei, ale 
iubirii dintâi. 
 Dar Petre Rău poate fi şi un excelent creator 
de personaje mirifice, demonice sau nu, dar bizare prin 
comportamentul lor. Un exemplu cert în acest sens ar 
putea fi reprezentat de bucolicul şi naivul moş Teodor 
din povestirea „Limba lui Dionisie”, care, nefiind nimic 
mai mult decât un om simplu, are totuşi o înclinaţie 
demonică întruchipată în veşnica curiozitate a omului 
de la ţară care vrea să le ştie şi să le afle pe toate doar 
pentru satisfacerea propriului orgoliu. El urmăreşte, pe 
cont propriu, faptele preotului din sat, nu neapărat în 
intenţia de a da în vileag rătăcirea sentimentală şi 
absolut stranie a unui preot bănuit ca fiind depărtat 
prea mult de cele sfinte. Desigur, fatalitatea îşi va 
spune cuvântul. Dus de valul satisfacerii unei curiozităţi 
bolnăvicioase, moş Toader nu înţelege să renunţe, că 
ar trebui să lase în plata domnului bănuita poveste de 
infidelitate a preotului, să lase ca lucrurile să decurgă 
mai departe pe făgaşul pe care toţi ceilalţi muritori de 
rând ai satului se situau, motiv pentru care sfârşeşte 
într-un mod tragic. 
 Povestirea „Mistreţul” îţi lasă impresia că este 
o  fabulaţie scriitoricească. Numai că, iarăşi aflăm, 
faptul narat chiar s-a petrecut în realitate, protagonistul 
întâmplării încă mai era în viaţă la momentul când 
povestirea a fost aşternută de scriitor pe hârtie. 
Protagonistul, adevărat în carne şi oase, un personaj 
atipic, blând, cuminte, la locul lui, este nevoit prin forţa 
împrejurărilor să se metamorfozeze într-un erou de 
poveste aproape ireală, alergând călare pe o fiară 
tocmai pentru a scăpa de iminenta posibilitate de a fi 
sfâşiat şi de a putea totodată să-şi ucidă sălbaticul 
duşman. Un scenariu de luptă hiperbolizantă, aproape
depăşind imaginaţia, dintre om şi fiara sălbatică.  
 

(continuare în pag. 19)
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(urmare din pag. 18) 
 

O luptă părând inegală, pe viaţă şi pe moarte, de o 
încrâncenare înfăţişată pe basoreliefurile cu Diana, sau 
cele cu lei de pe zidurile babiloniene.  
 Povestiri cu mare încărcătură emoţională sunt şi 
celelalte din acest ciclu al volumului. Întâlnim astfel 
relatări pline de candoare şi umanitate în povestiri 
precum „Bunicul” sau „Bătrânul”. Având iarăşi de-a face 
cu nişte personaje reale, scriitorul încearcă să le 
recupereze cât mai fidel din amintirile sale. Memoria 
închinată bunicului său este una impresionantă, monu-
mentul literar pe care este aşezat acest personaj fiind de 
o încântătoare tandreţe. Omul cu faţa lui Dumnezeu, 
care „S-a stins încet, clipă de clipă, ca o candelă sfântă 
rămasă fără untdelemn”, avea părul alb, barbă şi mustăţi 
lungi, purta pălării largi şi aducea o mulţime de bunătăţi 
nepoţilor. În plus, ştia să poarte în desaga lui o corectă 
atitudine faţă de educaţia nepotului său cel mai drag: 
„Uită-te în ochii mei când vorbeşti cu mine…”.  
 Povestiri precum „Salt în gol”, care descrie o 
realitate a satului românesc din timpuri foarte recente, 
drama depopulării aşezărilor rurale din cauza lipsei de 
ocupaţie şi venituri a oamenilor după revoluţie, sau 
„Sergiu”, care derulează un clişeu nu prea onorant al 
societăţii româneşti actuale, sunt drame ce ne atrag 
atenţia asupra unor situaţii sociale dramatice. 
 Cel de-al doilea ciclu din volum, intitulat sugestiv 
„Phenomenalia”, cuprinde povestiri scurte, de data asta 
narate la persoana întâi, în mod absolut inedit, de către 
diverse stări şi fenomene personificate. Autorul 
inventează şi experimentează aici noi modalităţi de 
exprimare, apelând la actori personificaţi din lumea 
inumanului, procedeu literar în care scriitorul Petre Rău 
se dovedeşte că excelează. De pildă, în povestirea 
„Blestemul”, naratorul este însuşi diavolul aciuat în 
curtea unei case. Sub o mască aproape firească a 
nostalgiei faţă de locuri şi experienţe de viaţă petrecute 
aievea, într-un decor de coline ce străjuiesc sate de 
munte  izolate, greu accesibile vizitatorilor, în casa unei 
familii sărmane se petrec lucruri ciudate. Diavolul însuşi 
se ocupă de soarta acesteia, pentru a-i destrăma liniştea 
şi viitorul. Desigur, fantomaticul narator ar putea fi 
întruchipat la fel de bine şi de nenoroc, ghinion, sau de 
vreun vrăjmaş neştiut. S-ar putea numi asta şi povestea 
unei gospodării bântuite de duhuri rele. Dar toate astea 
contează mult mai puţin faţă de încărcătura emoţională 
pe care o stârneşte naraţiunea în sine. 
 Aproape la aceeaşi cotă de înaltă tensiune
emoţională se situează şi povestirea „Tăcerea paşilor în 
doi”, în care este detaliat descrisă o copleşitoare şi 
inegală luptă dintre un om şi un urs, primul fiind sprijinit, 
cu un datorat şi înfierbântat avânt până la sacrificiu, de 
un cel mai fidel prieten al său, câinele. Câinele este, de 
fapt, însuşi naratorul, creându-se astfel o posibilitate 
unică de a exprima şi admira „live” devotamentul la co-
tele lui maxime. Dar povestea are meritul de a ne înfăţi-
şa şi un mod de a trăi şi de a percepe lumea. Este lu-
mea văzută prin ochii unui câine fidel, paşnic şi mai 
uman decât însuşi umanul. De altfel, perechea stăpân-
câine, deseori adusă la lumină de mari condeie ale scri-
sului, este aici una sfântă, ideală, perfectă. Cititorul se 
alege astfel cu o poveste demnă de povestit la nepoţi. 
 Celelalte povestiri din acest ciclu se situează, 
dacă nu pe acelaşi calapod emoţional, cu siguranţă 

 

punând în evidenţă cele mai subtile elemente ale 
fenomenului personificat, dar şi ritmul muzical de care 
sunt pătrunse texte precum „Suflare lină, suflare 
divină”, „Devoraţiuni pe portativul sufletelor” şi „Strop 
de suspin”. Lecturând toate aceastea, suntem tentaţi, 
dar şi invitaţi într-un mod subtil să deducem de unde 
provine discursul, cine este povestitorul. Pentru că 
uneori ele ne apar ca nişte versuri homerice. Sau, 
pasaje întregi ar putea semăna foarte bine cu un fel 
de „plângeri ale lui Ieremia”. Desigur, descrierile sunt 
până la urmă ritmurile inefabile ale unui suflet de 
scriitor care trudeşte să afle răspunsuri şi explicaţii, 
din partea Divinităţii sau din orice altă sursă posibilă, 
privind rostul celor existente pe această lume. 
 În „Suflare lină, suflare divină” avem de-a 
face cu personificarea vântului, a adierii care 
mângâie şi influenţează adesea fiinţa umană, soarta 
lucrurilor fireşti. Întâlnim, descrise în chip romantic, 
cele mai multe din efectele acestui duh, fie în 
ipostazele sale capricioase, sinistre, fie în blândeţea 
şi puritatea sa binefăcătoare. 
 Interesante şi sonore sunt şi personificările 
din alte povestiri cuprinse în acest ciclu. De pildă, 
"Semnatura digitală" este "semnată" de umbră, "Strop 
de suspin" este plânsul, iar "Albastrul Dumnezeu" 
este chiar spiritul. Sublim realizată este povestirea 
intitulată „Devoraţiuni pe portativul sufletelor”, care ne 
surprinde cu personificarea morţii. De data aceasta, 
duhul care tulbură liniştea fiinţelor umane de pe 
Pământ, oferă prilejul de a lansa o tiradă de 
ieremiade ce deplâng soarta fiinţelor planetei. 
Gânduri de adâncă tristeţe răzbat din glasul ciudatului 
narator: „Într-o zi trebuie să te obişnuieşti cu gândul 
că nu vei mai vedea cerul şi nimic ce-i sub el. Dar nu 
te mai amăgi că sunt o poartă spre ceva ce s-ar 
putea potrivi cu tine. Apar exact în clipa în care începi 
să înţelegi că tot ce n-ai reuşit să faci, va rămâne 
pentru totdeauna nefăcut, pentru că alţii n-o vor face”. 
Scrierea în sine este densă în raţionamente, nelinişti 
şi tânguiri ancestrale, deducţii pur filosofice, căpătând 
pe alocuri accente de un real dramatism, dar şi un 
modern tragism: „Era în încăperea aceea din 
sanatoriu un bătrân, mărunt şi uscăţiv, cu o înfăţişare 
severă… Era singur pe lume, puţini veneau să-l 
vadă… Huliri multe am auzit din gura acestui 
moşneag. Toate acestea îmi erau adresate mie, şi nu 
încăpea îndoiala că omul acesta avea ceva împotriva 
mea… Nu-i sosise ceasul, dar, cu toate acestea, mă 
boscorodea şi mă trimitea naibii, ca şi cum aş fi 
bântuit multă vreme în preajma lui… Dar, la sfârşitul 
unei nopţi de o limpezime nefirească şi-a dat sufletul, 
pentru că valul vieţii sale atinsese adâncurile”. 
 Impresionante şi cuceritoare sunt şi eseurile 
literare de meditaţie, analiză, critică şi aprecieri 
calitative din ciclul „Minte şi inimă”, sau delicioasele 
panseuri şi reflecţii din ultimul ciclu al cărţii, intitulat 
”Insomniac”. Cum toate acestea necesită o analiză 
mai specială, mă voi apleca cu alt prilej asupra lor. 

� 
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      Mihail G ĂLĂŢANU 
 

NOI  AVENTURI  ALE  INCREĂRII  MELE 
 
Dacă nu mă năştea, 
Mama mea nu mai suferea. 
 

Da’ aşa a suferit, a trebuit să sufere, sărăcuţa, toată 
viaţa de avort continuu. 
Şi după ce a născut, tot avea sindromul naşterii mele. 
Sindromul naşterii mele în fiecare clipă. 
Şi toată viaţa ei, toate zilele ei, câte au fost date  
de la dumnezeu, 
ea a suferit de un gol în burtă. 
 

De un gol proeminent, adânc, un gol cu mâinile şi 
picioarele strânse la piept, acolo unde eram eu. Un gol 
cu ochii lipiţi, 
Solzuiţi. 
Ca nişte solzi de argint, 
în spatele cărora mici insecte ale vederii,  
cu chitină cornoasă, 
se pregăteau să se zbată toată viaţa. 
 

Un gol pleşuv, 
Deasupra căruia va creşte părul, 
Iar părul a început, la mine, să crească încă din burta 
mamii 
- şi burta mamii se umpluse de părul meu auriu, 
căzând în volute. 
 

Părul meu ieşise din mama la un moment dat 
şi se întindea în lume, 
să o cucerească. 
 

Era un fel de nou Alicsandru Macedon. 
 

Părul meu se revărsa 
şi inunda lumea 
şi toată lumea se trezea că mângîie, aproape 
involuntar, 
părul meu. 
Ca pe o amuletă. 
Ca pe un port-bonheur. 
 

Părul meu intrase pe lume înaintea naşterii mele 
şi zgâlţîia lumile. 
şi tremura stelele. 
 

Părul meu iubea fetele în somn 
şi le învelea 
şi le legăna, 
gungurindu-le, 
luri-lu, 
lori-la. 

 
Lorelei, inima. 
Lorelei, inima mea. 
Lolita-Lorelei, într-un singur personaj, sărută-mă 
Cu numele tău 
Peste părul meu. 
 

Părul meu reinventase lumea: 
şi era mai frumoasă 
şi era mai curată 
şi mai castă 
şi lumea mea cânta 
încontinuu cânta 
imn de slavă 
către Dumnezeu din slava Sa. 
 
 
 
 
LUMEA  SE  DESIGILA 
(Retroproiec ţie) 
 
Din vreme în vreme, prietenii mei, când li se 
făcea amarnic de dor de mine, 
puneau câte un film. Pe DVD. Aveam o 
enciclopedie  întreagă, 
Cu astre minunate şi, deopotrivă, fioroase, 
Cu soarele de la miezul nopţii şi luna neagră. 
 
Aveam un retroproiector 
şi, pe role, toată lumea se bobina 
şi, deopotrivă, istoria lumii, 
viaţa mea. 
 
Căci în viaţa mea era doar istoria lumii 
şi nimic altceva. 
 
Eu nu eram un prunc, 
Ci o lume întreagă. 
Mă năşteam în fiecare minut, din toate poziţiile, 
răpăind ca o mitralieră, 
Din toate pântecele, 
Din toate acele locuri de plăcere pline acum de 
sânge 
şi acum icnind de durere. 
Eu însumi plin de sânge 
şi de bale, 
de limfă, 
de foale. 
 
Mă năşteam din mai multe mame, din toate 
mamele deodată, 
Răcnind 
şi lumina îmi desfeciorea retina 
şi primul strigăt din pieptul meu se auzea. 
Şi lumea  se desigila. 
Lumea, iarăşi, se desigila. 
 

   (din volumul Burta înstelată)

� 
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 Llelu Nicolae V ălăreanu 

1. Ploaia  
   

După atâta arşiţă 
se topesc toate sentimentele 
se decolorează 
ne lipim pielea asudată unul de altul 
ca de un râu 
cu sânge şipotind printre bolovani 
 

Intrăm cu sufletul în păsări  
şi trec prin noi cu aripi reci 
se aprind pietrele şi respiră greu 
pe umeri apasă greutatea anotimpurilor 
norii au plecat pe ţărmuri străine 
fulgerele au fost spânzurate în ploaie 
 

Aproape neinspiraţi 
ne frecăm la ochi cu clipele 
şi ele ne iubesc cu dureri în genunchi 
care prevestesc ploaia  
 

2. o pasăre îşi admiră zborul  
 

cu un picior în apă 
ajut valurile să unduiască 
sub un copac care şi-a înghiţit limba 
 

înalţ zmeie pe frânghii 
până-n ochiul soarelui plictisit 
de genele false 
 

aerul se răreşte de furie 
cerul se decolorează pe dedesupt 
ca o pânză expusă pe tavan 
 

se aud sunete ruginite de toamnă 
cineva ridică din umeri şi strigă 
eu mă mulţumesc să-l ignor 
 

simt cum mi se despoaie gândurile 
şi se îmbibă cu seminţe de vânt  

3. lup singuratic  
 

încercuit de constrângeri 
fug din propriul înveliş 
ai grijă căderea să-mi fie lină 
pentru că nu mai am aripi 
oamenii mi le-au tăiat în dureri 
 

aerul mi-a îngreunat ritmul respiraţiei 
în centru inimii unde pulsa viaţa 
sunt camere goale 
nu le locuieşte nimeni 
nici măcar tu 
 

 

grăbeşte-te 
închide toate ferestrele gândului 
să nu mă strecor în tine 
fă-mi detaşarea uşoară 
mă voi pierde prin ceţuri 
ca un lup singuratic  
 

4. Punctele  
 

număr punctele  
întâmplător m-ai atins 
am simţit cum mă străbat liniile 
doream să şlefuiesc oval timpul 
 

orele terminau noaptea 
dimineaţa era cu ochii de ceară 
am strâns toate ideile şi cuvintele 
m-am ridicat cu ele pe umeri 
apoi au venit toate păsările 
flămânde să le ciugulească 
 

am zburat cu ele 
ca un fulger distins 
am vrut să despic norii 
şi să aşez punctele noastre pe cer 
  

5. Miză  
  

am început să cred că orice întâmplare 
are o determinare de care suntem legaţi 
după care ne acuzăm lipsa de intuiţie 
şi ramânem aşa până apare alta 
 

n-avem decât presimţiri înşelătoare 
mintea noastră abia distinge un pericol 
se pierd conexiunile care ne apără 
şi trăim în voia sorţii clipele duşmane 
 

nimicuri pasagere ne întunecă visul 
rar se declanşază declicul acela de teamă 
care răzbate prin gânduri în grota 
unde Dumnezeu ascunde comorile 
 

rămânem trupuri zidite-n păcat 
mimăm lupta cu noi înşine spre mântuire 
uneori ocolim moartea care nu ne ocoleşte 
mizăm să plecăm într-o altă lume 
dar nu-i decât cea construită de noi  
   

6. Deziluzie  
 

Să recunoaşti fiecare amănunt 
Să retrăieşti clipele urâte şi frumoase 
Stă în carnea ta prinsă pe oase 
Şi urcă în gânduri ca într-un spital 
Unde ţi se cos rănile şi aştepţi să pleci 
Departe de durerile şi umilinţele lumii. 
 

Să cauţi adevărul tău curat 
Să rămâi în dragostea dintru-nceput 
Fără remuşcări pentru faptele rele 
Şi de ce n-ai fost mai calculat 
E o mulţumire adăugată vieţii 
Ca o cascadă pe un râu 
 

Azi ţi se spulberă convingerile 
Pe care mulţi s-au chinuit să le ai 
Constaţi că idealurile au fost false 
Şi pilonii societăţii duşi de ape.  
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Jertfa românească sau aşa-zisa fatalitate mioritică ce 
conduce inexorabil cu gândul la o “trădare frăţească” 
biblică - Cain şi Abel, nu sunt decât expresia firescului 
românului care acţionează pe principiul ”Acta, non 
verba”. Şi totuşi… 
 Platitudinea poeţilor români - naţionalişti sau 
nu - înclinaţia spre oniricul fiinţei aflată în plină 
desfăşurare interioară a dialogului cu Sinele, trădează 
firea românului, contrastant de armonioasă cu sine şi 
cu ceilalţi. Firescul demnităţii la români răzbate din 
însăşi condiţia impusă, totuşi, de autonomie -
surprinzătoare pentru acele vremuri - a Principatelor 
în faţa Măreţei Porţi… Otomanii ne-au respectat 
firescul demnităţii noastre, ruşii au făcut-o mai puţin… 
 Şi vine o vreme când suntem conduşi 
jumătate de secol de o Idee îmbălsămată la Kremlin. 
Aici firescul “hazului de necaz” (scos din matca…
firească!) e chiar în ograda românului care se trezeşte 
cu “noaptea-n cap” să-şi ţină loc - unul altuia! - la 
coadă… ”Statul la coadă” a făcut să iasă din viscerele 
fiinţării româneşti solidaritatea, firească, în contrast 
armonios cu “trădarea frăţească”… 
 Dar, totodată, acest stat la coadă a ştirbit mult 
din acea firească demnitate. Se mai întâmplase de 
altfel… cu două secole şi jumătate înainte. “Fanario-
tismul” comuniştilor a pus într-o scurtă paranteză a 
Istoriei - până în ’89 - firescul demnităţii de a fi om.  
 A fi firesc la românul ce-şi ară glia, a fi firesc 
la ţăranul ce-şi sapă gândurile în cremene şi marmură 
la Târgu Jiu şi aiurea în afară, a fi firesc la poetul cu 
ochi negri melancolic de eminescieni sau la copilul ce 
capătă în dar o… scripcă pentru a-şi dărui armonia 
“dorului”… ”Rapsodia Română”, a fi firesc gândind că 
- încă - a te naşte român nu înseamnă necesarmente 
să fii naţionalist ostil sau înfocat, a fi firesc în demni-
tatea ontologiei româneşti, iată misterul (Orientului 
latin - între Est şi Vest) încă nedescifrat, a pământului 
cu rostiri româneşti, precum “roadele cuminţi ale 
pământului” neculese încă de poet sau de un filosof 
pe nume Noica, în rostire de Păltiniş verde - născător 
de discipoli-mlădiţe. 
 Secolul grabei de sine ne face să uităm că 
suntem, la urma urmei, fireşti. Este firesc să fim plini 
de metehne, e firesc să fim frumoşi şi buni; e firesc să 
fim calzi şi ospitalieri; e firesc să fim “înfrânţi” 
câteodată în războaie şi învingători în altele - în fond, 
nu se pierde războiul, ci [se pot pierde] doar bătăliile -;  
e firesc să vrem mai mult; e firesc să luăm 30 de 
kilograme de banane verzi în 1992 ca să recuperăm 
proustian… timpul pierdut. 
 Dar, firescul românului se pierde în anonimat
(şi nu neapărat european - e pluribus unum) atunci 
când ne dăm coate râzând nesolidar în faţa unor 
metehne ale… alor noştri, firescul românismului îşi 
pierde fiinţarea odată cu “hazul de necaz” (des)făcut 
de demnitate. “Băşcălia” de secol XXI nu trebuie 
confundată cu demnitatea lui Brâncoveanu, cu 
patriotismul lui Brâncuşi sau cu naţionalismul lui 
Eminescu şi Enescu. Nu. Firescul demnităţii trebuie 
să fie liber, eliberat din strânsorile interioare, de 
constrângerile absconse de labirint perfid al unui 
“trăirism” exhibat la maxim în noi înşine. 
 

(continuare în pag. 24)

 
Oana PANAIT 

 

Firescul la români 
încercare nereu şită – pamflet  de... România 

      Motto: “Orice naţie se ţine în lume nu doar cu ce este, 
ci şi cu faima pe care o are…” - Nicolae Iorga

 
 Pământul - acest mic crepuscul al sufletului 
românesc, ţărâna din care se naşte dorul - de netradus în 
oricare altă limbă, oricât de latină - îl înalţă pe pruncul
rădăcinilor de altădată - ancestral de geto-dacice -, pe 
românul ce-şi scutură cu mândrie nearogantă, ci de o 
simplitate demnă de om destinal ce-şi urmează viaţa 
firesc, fără ifose, pletele dace neîngenuncheate de 
nimeni şi nimic deasupra nimicniciei revărsate de-a 
lungul timpului istoric necruţător. 
 Românul a trecut peste secole cu acea îndârjire 
frizând îndărătnicul, cu acea nepăsare - aparent oarbă -
cu o voioşie ciudat de nefirească peste puhoiul de 
nestăvilit al umilinţelor şi înfrângerilor, fără a-şi construi 
baraje lăuntrice, în spirit olandez. Sedimente de istorie 
trăită cu frică apriorică nedefinit de firească… 
 Ancestralul firescului luării peste picior, în 
derâdere a suferinţelor de-a dreptul grotesc de repetitive
- de parcă Hegel ar fi scris o “Istorie a Românilor” - o 
necesară şi – dovedit - utilă băşcălie a oricărei oprelişti-
stăvilar de Timp (ne)îngenuncheat ciclic de romani, 
migratori turanici sau slavi, de la Zalmoxis la Genghis-
Khan, de la otomani la habsburgi, prusaci şi ruşi. Un haz 
de necaz atât de aproape sufletului profund românesc, 
încât Nietzsche, dacă s-ar fi născut român ar fi devenit 
un Eliade, un homo religiosus aparte, iar Zarathustra un 
Zalmoxis grăitor de demn. 
 Firescul demnităţii la români se continuă peste 
secole cu o căutătură senină a ochilor ţăranului ce-şi ară 
brazda în liniştea ierbii îngăimând un cântec duios “din 
moşi”, ce s-a transmis odată cu înjurătura birjărească 
adresată calului de povară agârbicean sau în dulcele 
stil… Slavici, care contrastează puternic cu armonia 
brazdei parcă tăiată pe faţă într-o perfecţiune… firească. 
 Firescul la români apare la copilul Brâncuşi, care 
ia lutul şi-l frământă întru genialitate universală, dar 
ţărănească. Firescul la români se iveşte când demnita-
tea creştinului se îmbrăţişează cu acel curaj de româ-
nism pur brâncovenesc. Moarte întru dreptate, întru 
Dumnezeu, sfârşit demn întru Libertate… 
 A fi firesc în demnitate presupune însă şi o 
(pre)dispoziţie pentru aventură, pentru risc, pentru “ce va 
fi, va fi”, să dai cu “capul de pragul de sus”… 
Spontaneitatea firescului la români poate fi privită din 
afară drept inconsecvenţă, trădare, chiar laşitate. Nimic 
din toate aceste “metehne” nu rămâne când se joacă la 
masa destinului cel mai de preţ lucru: românismul. Firesc 
este să “semnezi” un pact (neratificat de Suveran!) cu 
von Mackensen. Demnitatea românismului unui 
Marghiloman cedat ispitei în împrejurări vitrege ale 
istoriei, dar “trădat” de propria-i Istorie şi de scormonitorii 
de arhive - şoarecii trecutului - este la fel de firească ca şi 
marea greşeală, demnă, de a traversa Nistrul. Şi totuşi, 
“Pe aici nu se trece” rămâne un zid temeinic ridicat de 
secole, de românii… Meşterului Manole.  
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       Gabriel DRAGNEA 
 

"Scriitorii tineri sunt complexaţi de Eminescu.  
De aceea îl contestă" 

interviu cu academicianul  
Zoe Dumitrescu Bu şulenga 

(20 august 1920 – 5 mai 2006) 
 
 Era, cred, o după-amiază de luni, 9 martie 
2004, aproape de ora 16:00. Mi-am luat inima în dinţi 
şi am sunat-o. Trecuseră câteva luni de zile de când 
îmi propusesem timid o întrevedere cu doamna 
academician Zoe Dumitrescu Buşulenga.  
 Lunile au trecut, gândul de a mă apropia de 
universul ce-o înconjura pe această distinsă doamnă a 
literaturii, aproape că se estompase în tăvălugul rutinei 
cotidiene, al unei zile din viaţa redacţiei de ziar. Cum 
energia mea era asemănătoare cu a melcului pe 
trecerea de pietoni a fost de ajuns să deschid 
televizorul, într-o seară amorţită şi răcoroasă de 
primăvară. Eram deja captivat. Invitată fiind, la o 
emisiune de divertisment, doamna Buşulenga oferea 
gratuit lecţii de viaţă, de conduită civică şi morală, 
impunându-se - cum de altfel era de aşteptat să se 
întâmple - prin prestanţă, informaţie avizată, 
diplomaţie şi eleganţă din toate punctele de vedere. 
 Acesta a fost impulsul care m-a determinat să-
i formez numărul de telefon. Explicându-i cine sunt şi 
ce doresc de la dumneaei, i-am simţit un fel de ezitare 
în glas, explicându-mi în plus că se ocupă cu aranjatul 
bagajelor în vederea plecării la Mănăstirea Văratec, 
unde obişnuia să se retragă în fiecare an.  
 O clipă mai târziu, mi-am amintit de emisiunea 
în care fusese invitată, astfel că am început un nou 
subiect de discuţie.  
 Iată că, dintr-o convorbire telefonică, ce nu ar
fi durat, în mod normal, mai mult de trei, patru minute 
pentru a-mi face cunoscută intenţia, dialogul nostru s-
a dezvoltat fără să realizăm că trecuse aproximativ o 
jumătate de oră. Astfel că, spre surprinderea mea, 
ezitarea iniţială a domniei sale s-a transformat brusc în 
curiozitatea de a mă cunoaşte şi a continua dialogul 
într-o atmosferă mai relaxată.  
 A doua zi eram deja familiarizat cu universul 
apropiat şi intim al doamnei Buşulenga. 
 Din păcate, nu ne-am permis - eu şi fotorepor-
terul delegat - să îi răpim foarte mult din timpul acor-
dat, în condiţiile în care domnia sa, a doua zi, chiar se 
pregătea să plece la Văratec.  
 Oricum, întâlnirea noastră, deşi relativ scurtă, 
va rămâne pentru totdeauna în vitrina mea de suflet, 
cu amintiri memorabile. 

 
 - Doamnă academician, sunte ţi o perso -
nalitate a culturii române şti, recunoscut ă în ţară 
şi str ăinătate. Cum v-a ţi caracteriza aceast ă ca-
rier ă de succes? 
 - Nu m-am gândit niciodată. Eu n-am dat 
nici o importanţă carierei mele. Viaţa mea a fost 
total lipsită de ambiţii. Eu n-am ştiut ce înseamnă 
ambiţia, şi-atunci, tot ce-am făcut a fost din datorie, 
dragoste şi mai cu seamă dintr-o obligaţie morală. 
Asistând la o demolare a valorilor culturii şi istoriei 
româneşti, petrecute în răstimpul celor 50 de ani de 
ocupaţie, ca să zic aşa, comunistă, mi-am zis că nu 
pot rămâne rece şi indiferentă în faţa unei astfel de 
situaţii. 
 -V-aţi pensionat înainte de vreme. Care 
au fost cauzele? 
 - Mai aveam aproape opt, nouă ani până la 
pensie. Aveam 61 de ani şi eram şef de catedră şi 
membru corespondent al "Academiei Române". În 
timpul unui seminar citeam monologul Clitemnestrei 
din opera lui Eschil. Monolog plin de profunzime şi 
pluritate în sensuri. Cum eram eu, plină de patos, 
un student spune: "Doamnă, ce ne bateţi capul cu 
prăpădiţii ăştia şi vechiturile astea!?"  
 Când am auzit, am îngheţat. N-am zis 
nimic, am închis cartea, mi-am luat pardesiul, m-am 
dus la decanat şi am depus cererea de pensionare. 
Pentru mine, valorile clasicismului sunt valorile 
umanismului autentic. Cine n-a trecut pe-acolo, nu 
se poate numi om de cultură. Ei ar fi vrut de la bun 
început o deschidere mai largă spre modernism. 
Chiar şi între profesori existau opinii diverse. Mulţi 
dintre cei tineri erau plictisiţi de bătrânii ăştia: 
Eschil, Sofocle etc. Ca şi Vianu, am dat o mare 
amploare antichităţii clasice greco-latine, apoi 
evului mediu şi renaşterii, până la baroc. De-acolo 
pătrundeam în romantism, neorealism, iar în pragul 
secolului al XX-lea mă opream şi propuneam 
câteva direcţii, deoarece Vianu spunea: "O 
adevărată valoare nu se afirmă decât după o sută
de ani". Deci, studenţii mei m-au făcut să plec din 
Universitate. Asta e! 
 - Care este cea mai mare bucurie a vie ţii 
dumneavoastr ă? 
 - Au fost foarte multe. Am avut mari bucurii 
când am botezat. Am 11 fini botezaţi şi 17 perechi 
cununate. Pentru munca mea am luat "Premiul 
Herder", dar şi multe înalte distincţii oficiale italiene 
şi româneşti. 
 - De la o vreme suntem tot mai 
dezamăgi ţi de atitudinea unora din jur. A ţi avut 
recent o astfel de stare? 
 - Pagina din "Dilema" de acum câţiva ani, 
în ziua aniversării lui Eminescu, când a apărut o 
bancnotă de o mie de lei. Asta era valoarea 
poetului. Am crezut că fac infarct. În interiorul 
revistei erau numai articole de denigrare. Tinerii 
care scriu despre el, ori nu-l cunosc, ori sunt 
obsedaţi de superioritatea lui şi sunt complexaţi. 
Este greu să-i cunoşti opera. Dacă nu realizezi 
sinteza, orizontul gândirii lui, n-ai înţeles nimic din 
el. 

 (continuare în pag. 24)
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Oana PANAIT 

 
Zbor… cu aripi frânte 

 
Neaşteptat se aliniază zborul fecund al 

iluzoricelor clipe, pe cerul neîmplinitelor vise, ca 
nişte aripi tăiate de vulturi flămânzi de noi… 

Urc cu tine spre înaltul ideii de zbor fanto-
matic, ca doi îndrăgostiţi la final de mileniu... 

Unde e acum rănita aripă de zborul 
pierdut în abisul văzduhului? 

S-o cuprind îmi vine greu după cele trei 
nopţi de agonizantă cădere în gol din cuibul vultu-
resc al simţirilor tale;  

S-o pansez cu vorbe cauterizante, ca 
atunci când Timpul se (pre)face că e neant şi apoi 
apare - de-a v-aţi ascunselea -, ştrengar ca un 
Gavroche de revoluţie cu şapca pusă invers - pe 
la colţurile lumii să fie (pre)facere - oră, minut, 
secundă, clipă… 

…orologiu cu precizie de ceas elveţian, 
pe care să-l agăţi la mâna stângă a năzuinţelor 
tale lumeşti. 

Ţi-aş fi luat aripa rănită de orgoliu şi aş fi 
păstrat-o mereu, veşnic, etern lângă a mea, pe 
fundul oceanului de speranţe deşarte care s-au 
împrăştiat milimetric în firele nisipoase şi deşer-
tice ale argilei tale de om creat din ticăitul perfect 
al minutarului rotund de alge.  

În faţă zăresc o corabie pierdută şi doi 
naufragiaţi pe ţărmuri diferite. 

Al tău e temporal, ticăitor şi cât se poate 
de… elveţian. 

Al meu e însăşi atemporalitatea care mă 
face să-mi reiau zborul cu aripi frânte, din nou, 
pleonastic - zborul în sine e un pleonasm de 
repetiţie hegeliană - spre văzduhul Ideii de sublim, 
sublimate la nesfârşit printr-un singur cuvânt re-
ducţionist şi, totuşi, absurd: zbor… 

� 

 
 

desen de Elena-Liliana Fluture 

(urmare din pag. 23) 
 
 - Cu ce gânduri a ţi porni la drum, dac ă aţi mai 
avea, să zicem, 35 de ani? 
 - M-aş apuca să fac cateheza copiilor. Să le dau 
educaţie religioasă şi nu sexuală. E trist să vezi că de la 
o vârstă foarte fragedă copiii sunt interesaţi mai mult de 
educaţia sexuală, cea religioasă fiind optativă în şcoli. 
Legat de acest aspect, am un vis care sper să se 
împlinească. Îmi doresc foarte mult unirea bisericilor: 
ortodoxă şi catolică. Adică Bizanţul şi Roma trebuie să se 
unească, să reziste împreună asaltelor date împotriva 
credinţei creştine. Pentru că este clar că în momentul de 
faţă, noi ne găsim în faţa unui atac, teribil mascat, venit 
din partea unor forţe oculte. 
 - Ştiu c ă nu prea v ă place s ă vorbi ţi despre 
via ţa dumneavoastr ă particular ă. 
 - Când mi se pun astfel de întrebări, încep să mă
joc. S-a întâmplat odată să fiu întrebată câţi bărbaţi au 
fost în viaţa mea. Redactorul respectiv, o domnişoară, a 
fost foarte bucuroasă, dar şi surprinsă să afle de 
existenţa a doi bărbaţi: George şi Mihai. Dezamăgirea a 
venit ulterior, când i-am spus că este vorba de George 
Enescu şi Mihai Eminescu. 

� 

 
(urmare din pag. 22) 
 

 Oare 50 de ani de comunism să ne fi răpit un 
tezaur mult mai de preţ - firescul atât de contingent, de 
uman al demnitaţii de a fi liber? Libertatea iluzoric 
ridicată la Putere, artificial creată după ’89 să ne fi furat 
firescul de a fi român printr-o Idee îmbălsămată 
“egiptean”, dar cu mijloace “moderne” la Kremlin? 
 

 
 

 Firescul la români trebuie să fie singurul oxigen 
de care avem nevoie. Să putem respira în voie, la fel ca 
ţăranul cu ochi limpezi pe o brazdă tăiată perfect, din 
care s-a născut Brâncuşi… 

� 
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Elena BUICĂ  
(Buni, Toronto) 

 
Maricica Stroia – Pastel de borangic 

 
 Cu deosebită bucurie m-am cufundat în lumea 
copilăriei condusă de poeta Maricica  Stroia cu ajutorul 
versurilor din volumul "Pastel de borangic". Mi-a plăcut 
de la bun început titlul acestui volum. Cuvântul "pastel" 
te trimite cu gândul la culori pline de lumină, de 
seninătate, de frumuseţe  şi de bucuria dăruită de o 
viaţă calmă. Cuvântul "borangic", pe mine mă zvârle în 
lumea copilăriei mele cu imaginile femeilor care ţeseau 
borangicul după ce creşteau viermii de mătase pe care 
îi hrăneau cu frunze de dud şi când ajungeau la deplină 
maturitate, mâncau răspândind în cameră un zumzet ca 
o prevestire a torsului viitorului fir strălucitor ca aurul. Şi 
lăsându-mă furată de torsul firului de borangic, am 
sălăşluit un timp în lumea copilăriei, iar versurile acestei 
cărţi m-au dus treptat prin locuri pe unde odinioară 
călcasem  fără să ştiu că mă aflu la vârtsta deplinei 
fericiri.   
 Nu poţi să citeşti aceste versuri şi să te 
desprinzi de imaginea copiilor mici  care le recită cu 
farmecul desprins de pe chipul îngerilor la serbările în 
care părinţii şi bunicii  stau fără să clipească şi cu 
suflarea tăiată până îşi văd şi aud odorul rostindu-le 
bine pe scenă până la final, după care apoi pot respira 
liniştiţi, dar cu sufletul încărcat de o trăire specială.  
 Prin volumul de poezii "Pastel de borangic" 
încărcate de delicateţe şi candoare, poeta Maricica 
Stroia dovedeşte o buna cunoaştere a universului 
copilăriei de care s-a apropiat cu înţelegere şi multă 
dragoste. A creat o succesiune de imagini care se cern 
prin puterea de înţelegere a copilului mic. Sunt imagini 
frumoase care îl ajută să descopere lumea. "Iarna, 
magic croitor / Face haine tuturor. / Ea, micuţelor 
căsuţe, / A-mpletit noi căciuliţe. / Geamului dinspre 
grădină / I-a pus broderie fină, / Iară celor două uşi / Le-
a-mpletit albe mănuşi /...” (Decor de iarnă). Ele 
generează gânduri şi trăiri şi pentru cei maturi cu 
îndemnuri de întoarcere spre lumea purităţii vârstei 
ingenue ca un farmec al vieţii, precum în poezia 
"Odinioară...", pe care o citez în întregime pentru 
frumuseţea ei: "La bunica în odaie / În sobă arde focul / 
Şi fetiţa cea bălaie / Îşi începe jocul / Bunicuţa o 
priveşte / Dintr-un colţ de cămăruţă /, Şi cu drag îşi 
aminteşte / Că şi ea a fost micuţă. / Cete de colindători / 
Trec pe ulicioară / Amintindu-i şi bunicii / Cum era 
odinioară / Când cu traista-ncărcată / De colaci şi mere 
coapte / Se opreau din poartă-n poartă / Până-ntr-un 
târziu în noapte". Ar mai fi nevoie să mai adaug printr-o 
notă personală că mă regăsesc în această bunică până 
la identificare?   
  Zborul înaripat al imaginaţiei copilariei este 
surprins într-un limbaj simplu înşirându-se în versuri 
melodioase, oferindu-ne incantaţii ale unor trăiri de rară 
frumuseţe, care ne duc într-o oază de lumină din care a 
dispărut orice urmă de agresivitate. Sunt poezii izvorâte 
din observaţiile zilnice  ale lumii înconjurătoare, o lume 
aparent simplă, dar care cuprinde consistenţa vieţii.  
 

 
 Întâlnim cel mai adesea imagini ale 
frumuseţii iernilor privite ca un miracol al naturii, din 
care enumăr câteva titluri: "Ninsoare", "Roi de 
fluturi", "Ştiţi voi'?" ori  poezii încărcate de  fantezie 
şi emoţie în aşteptarea Moşului în seara de 
Crăciun: "Aşteptând", "Vis de iarnă", "La fereastră", 
"Povaţă de ajun". Parcă îl vedem pe Moş Crăciun 
înaintea ochilor, aşa cum îl vedeam pe vremea 
când credeam cu toată convingerea în existenţa lui: 
"Din înaltul cerului, / Cu toiagul gerului, / Azi, la noi 
în uşă bate / Un bunic cu sacu-n spate. / Cine e, cu 
toţii stiţi, / Vine la copii cuminţi, / Iar el ştie dinainte / 
Ce copil a fost cuminte. / Are-o listă mare, lungă, / 
Timp destul ca să ajungă / Pe la fiecare casă, / 
Unde bucurie lasă" (Mosul bun). 
 Lectura cărţii ne întoarce în lumea purităţii 
binefăcătoare, mergând cu gândul până la începu-
turile vieţii noastre şi cat mai aproape de cum ne-a 
zămislit Ziditorul la facerea lumii. Ne cucereşte 
lectura cărţii  "Pastel de borangic" pentru că e o 
carte în care puritatea copilariei este copleşitoare, 
aduce linişte şi calm. "Totul este o poveste, / E 
frumos şi inedit, / Că-nainte mult mai este / Alb 
pastel de borangic". (Pastel de borangic). 
 Am convingerea că această carte va 
înfrunta timpul şi se va înscrie în rândul celor mai 
solicitate volume  pe la grădiniţele şcolare şi pe la  
clasele micilor şcolari. 
 

� 
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L'istante impresso in una foto, 
l'ombra mnestica, 
a un tratto tutto sembra tacere 
quasi lei tornasse anche solo 
per chiedere di me... 
Il vento di ieri 
solleva polvere 
e ancora polvere 
su strade mai battute dal mio passo, 
ma è lì che incontro te.. . 
 
 
 
Notte gelida, 
insonne 
di città sporcata 
da neon e nafta, 
ammicca ai colli circostanti, 
estasi parallele 
d’un Helios mai nato... 
Orizzonte tagliato 
da satellite sparuto 
taci 
ch’io raccolga i resti 
d’un dio fertile e muto. 
 
 
 
Le mie parole son povere 
come legno di Dion 
riservato all’Olimpo dei sensi; 
le mie parole han radici 
che s’avvinghiano al tuo corpo 
e lo scuoton nella speranza 
di ricavarne attenzione; 
le mie parole umili 
che celebrano nonsense 
di vuoto e frasi vane; 
le mie parole 
così meste 
da intristire un guerriero 
nella battaglia della vita; 
le mie parole per te, 
impalpabili e leggere, 
dal passo delicato, 
e solo questo ho da darti. 
 
 

 
 
         Luca CIPOLLA  
 

- Italia - 

 
        

Luca Cipolla – poet, 36 de ani,
locuieşte la Cesano Boscone - Milano. 
Scrie versuri din adolescenţă, iar din anul 
2003 studiază limba română. În afară de 
“Boema” a mai publicat şi în alte reviste 
literare româneşti. Este şi un cunoscut 
traducător. 

 
 
 
Momentul întipărit într-o poză, 
umbra mnezică, 
dintr-o dată orice parcă tace 
ca şi cum ea să revină chiar doar 
să întrebe de mine... 
Vântul de ieri 
ridică praf 
şi încă praf 
pe străzile niciodată călcate de pasul meu, 
dar este acolo unde te întâlnesc pe tine... 
 
 
 
Noapte îngheţată, 
fără somn 
unui oraş murdărit 
de neon şi naft, 
clipeşte la dealurile înconjurătoare, 
extazii paralele 
ale unui Helios niciodată născut... 
Orizont tăiat 
de către un satelit sfrijit 
taci 
să strâng eu moaştele 
unui zeu fecund şi mut. 
 
 
 
Cuvintele mele sunt sărace 
ca lemnul de Dion 
rezervat Olimpului sensurilor; 
cuvintele mele au rădăcini 
care se leagă strâns de trupul tău 
şi îl scutură în nădejde 
să-şi obţină atenţia; 
cuvintele mele umile 
care celebrează nonsensuri 
de gol şi de fraze vane; 
cuvintele mele 
aşa mâhnite 
de întristează un ostaş 
în bătălia vieţii; 
cuvintele mele pentru tine,  
impalpabile şi uşoare, 
în pas delicat, 
şi doar acest lucru am să-ţi dau. 
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Iarna ca simţ 
şi dominare a povârnişului, 
fix să mă uit  
la tine să mă saluţi, 
unui precedent următor 
dar care... 
dacă vreodată mă voi simţi rău 
asta va fi să te revăd 
în taşca ta 
sângele meu precum vinul 
şi mă voi simţi rău 
fiindcă sângele spune să te revăd 
toată viaţa mea. 
 
 
 
 
Şi 
patul ăla al frunzelor 
călcat de către un bărbat rănit 
îl răscumpără tăcerea; 
dacă viaţa asta ar fi zăpadă  
aş cădea impalpabil 
pe hainele tale 
ca să mă spăl şi să mă usuc aşadar 
în zborul ăla de fluture... 
este un nod în stomac, 
o mână care se întinde 
dar pe care eu plătesc 
cât pentru fiecare rugăminte, 
Sara, 
norocul să te culeagă uşor... 
 
 
 
 
Acum închid ochii 
şi încerc să visez 
două degete depărtate, 
o mână, 
sticla 
şi cerul gri de nisip, 
un covor de vanilie, 
e ca şi cum plutesc 
viu, mort; 
umbra te posedă 
şi eşti din stirpea ta 
virgula de timp 
lichefiată 
cât şi ora care ne urmăreşte; 
o voce fără scăpare, 
prostul ecou indistinct, 
răsună de ambiţie 
suverană de dincolo de Alpi. 
 

� 

 
 
 

 
 
 

L'inverno che sento 
e dominare la china, 
immobile guardare 
te che mi saluti, 
ad un prossimo antefatto 
ma quale... 
se mai starò male 
è per rivederti 
nella tua sporta 
il mio sangue come vino 
e starò male  
perché sangue è rivederti 
tutta la mia vita. 
 
 
 
 
E 
quel letto di foglie 
calpestato da uomo ferito 
lo riscatta il silenzio; 
se questa vita fosse neve 
cadrei impalpabile 
sulle tue vesti 
per poi lavarmi e seccare  
in quel volo di farfalla... 
è un nodo allo stomaco, 
una mano che si tende 
ma che pago 
come ogni preghiera, 
Sara, 
la fortuna ti colga leggera... 
 
 
 
 
Adesso chiudo gli occhi 
e provo a sognare 
due dita lontane, 
una mano, 
la bottiglia 
ed il cielo grigio sabbia, 
un tappeto di vaniglia, 
è come galleggiare 
vivo, morto; 
l'ombra ti possiede 
e sei della tua stirpe 
virgola di tempo 
liquefatta 
come l'ora che c'insegue; 
una voce senza scampo, 
stupida eco indistinta, 
risuona d'ambizione 
d'oltralpe la sovrana.  
 

� 
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         Ştefan DINCĂ 
 

Twin Peaks la Torino 
 
 Îmi place în mod deosebit să conduc o maşină. 
Dar urăsc autostrăzile. Să alergi ca nebunul cu 130-150 
km/oră, fără să arunci o privire la peisaj mi se pare un 
chin greu de îndurat. Două-trei sute de kilometri mai 
merge. Dar o mie cinci sute de kilometri mi se pare 
exagerat. Nu aş fi făcut asta pentru nimic în lume. Dar 
pe prietena mea nu am cum să o refuz.  
 Am ajuns la Torino după douăzeci şi şase de 
ore de condus. Nu vedeam în faţa mea decât luminiţe 
roşii şi un pat mare. Luminiţele rămăseseră întipărite pe 
retină, iar patul era doar o vedenie. Îmi era teribil de 
somn. Oli m-a întâmpinat cu masa pusă. Nu îmi era 
foame, îmi era somn, dar am mâncat ceva, să nu o 
supăr. Mi s-a făcut şi mai somn. Să rămân acolo nu 
puteam,căci fata babei de care îngrijeşte ea nu îi dă 
voie să primească pe nimeni. Şi în poveşti fata babei e 
întotdeauna urâtă şi rea. Aşa că am plecat către hotel. 
 Prietena mea ştie cât de mult iubesc eu 
antichitatea. Deci, mi-a rezervat cameră la un hotel din 
zona istorică a oraşului. Să mă simt şi eu bine. Pe drum 
mi-a tot explicat cum se ajunge la hotel. Ea studiase 
harta. Avea o hartă a oraşului Torino.  
 - Deci: din Rivoli o luăm pe Corso Francia. Şi 
mergem DREPT până în Piaţa Rivoli. În Piata Rivoli 
este un sens giratoriu. Nu o iei înainte, o iei pe strada
asta care face un unghi ascuţit. De aici mergi DREPT, 
către Piaţa Vittorio Emanulelle II. Vezi statuia lui. E un 
reper perfect. E un alt sens giratoriu. Mergi DREPT îna-
inte, către Piaţa Re Umberto. O altă statuie, un alt sens 
giratoriu. Mergi DREPT înainte, spre Piaţa Crimeea.  
 Din piaţa Crimeea nici ea nu mai ştia drumul. 
Ne uităm pe hartă. Piaţa Crimeea, tot sens giratoriu cu 
o statuie în mijloc. Dar nu mai mergem DREPT înainte, 
că nu este drum. O luăm la dreapta, apoi, la prima 
intersecţie la stânga, după care o luăm pe prima stradă 
la stânga (strada Luigi Gatti) şi din asta se face o stradă 
la dreapta. O singură stradă. Nu mai există alta. 
Imposibil să greşeşti. 
 Găsim strada Luigi Gatti. O strada îngustă, cât 
să încapă o maşină. Clădiri vechi de sute de ani, roase 
de intemperii şi de bătrâneţe, cufundate într-o beznă 
absolută. Stâlpi de iluminare nu mai încap pe stradă. 
Găsim şi străduţa la dreapta, mai îngustă decât prima. 
Drumul în pantă nu îl pot urca decât cu viteza a I-a. 
Hotelul este ultima clădire pe partea stângă. Apoi 
strada se înfundă. 

 
 Atmosferă lugubră. Dracula mai lipseşte.  
Chiar, oare ei au un Dracula al lor?  Caut în 
mintea mea obosită, în sertăraşul cu criminali 
celebri.  Nu dau decât de Lucretia Borgia. Bună şi 
ea.     Ce dacă este femeie?  Parcă e sigur că 
Dracula a fost bărbat? Doar frate-său cât a fost 
ostatec la turci, a fost tot… hm!… femeie. Şi 
Drăculea a fost ostatec. Cine ştie de ce avea el 
atîta pică pe turci? Aşadar, mă multumesc cu 
Lucretia. Dar nu aş vrea să o întâlnesc. 
Aş!  Cum intru în hotel dau cu ochii de ea. Era la 
receptie. Toate femeile rele sunt şi urâte. Şi 
invers. Eu nu ştiu cum arăta Lucretia Borgia, dar 
în mod sigur nu putea fi mai urâtă ca asta. O las 
pe prietena mea să trateze şi eu mă uit în altă 
parte. Nu de alta, dar vreau să am un somn liniştit. 
În sfârşit, iau cheia şi plecăm. O duc pe Oli la 
baba ei, în Rivoli. La despărţire îmi dă harta şi mă 
întreabă dacă mai ţin minte drumul. O asigur că 
da. E simplu. Mergi DREPT înainte. Şi plec. Se 
făcuse deja ora 22. 
 O iau pe Corso Francia şi o ţin tot DREPT. 
Şi ajung în Piaţa Rivoli. Sens giratoriu. În Piaţa 
Rivoli se varsă o mulţime de străzi şi străduţe. 
Dacă te-ai uitat spre stânga să te asiguri, eşti 
pierdut. Nu mai ştii pe unde să o iei. Toate străzile 
seamănă intre ele: cele mari cu cele mari, cele 
mici cu cele mici. Dacă nimereşti din prima pe cea 
pe care trebuie să mergi, a doua zi te poţi duce să 
pui bilet la loto. Ai 99 % şanse să câştigi. Dau un 
ocol pietei şi mă hotărăsc. Merg DREPT înainte. 
Nu pot greşi.  
 Acum urmează să ajung la statuia lui 
Vittorio Emanuelle II. Şi merg cât merg şi ajung la 
statuie. Dar îmi amintesc ca prin ceaţă că Vittorio 
era singur. Aici sunt mai mulţi. Dintr-o dată nu mi-a 
mai fost somn. Era clar. Greşisem drumul. Mi-am 
adus aminte că la Piaţa Rivoli nu trebuia să merg 
DREPT înainte. Trebuia să merg pe aia în unghi 
ascuţit. Mă întorc. Intru din nou în sensul 
giratoriu,dar acum nu mai ştiam care din străzi 
este Corso Francia. Să mă pot orienta. O iau pe o 
stradă care mi se pare a fi cea bună. Şi mă tot duc 
DREPT înainte. Ajung în altă piaţă. Dar asta nu 
are statuie. Din nou nu am luat-o bine. 
 Înapoi în Piaţa Rivloli. Mai dau un ocol 
Pieţei şi încerc să îmi reamintesc o imagine 
măcar, care să mă pună pe drumul cel bun. Mă 
hotărăsc pentru o altă stradă. De data asta poate 
am noroc. Şi mă duc din nou DREPT înainte. La 
un moment dat dau de un pasaj subteran. În mod 
sigur nu am trecut prin vre-un pasaj. Nu are rost 
să mai merg DREPT înainte. Trebuie să merg 
DREPT înapoi. Culmea ghinionului, este linie 
continuă. Dar nu mai am răbdare. Tai linia 
continuă şi mă întorc în Piaţa Rivoli. O iau pe altă 
stradă. Şi merg mult şi bine DREPT înainte, până 
ajung… la gară. 
 Am dat-o dracu! Sunt un pachet de nervi. 
E miezul nopţii şi eu alerg de nebun după Vittorio 
Emanuelle II. Că nu puteau şi ei să-i zică Vittorio  
 

(continuare în pag. 29)
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(urmare din pag. 28) 
 

Emanuelle jr. Ca lui George Bush. Ca să îmi treacă 
nervii îmi imaginez dialogul cu un prieten virtual: 
 - Unde te afli? 
 - Cu siguranţă în Italia. 
 - Unde în Italia? 
 - Cu siguranţă în Torino. 
 - Unde în Torino? 
 - Cu siguranţă asta numai Dracu ştie. 
  
 Aşa o fi. Poate că el ştie,dar nu vrea să 
spună. 
 M-am liniştit. Nu e chip să-l găsesc pe Vittorio. 
Mă hotărăsc să mă întorc în Rivoli, să caut un loc de 
parcare, fiindcă în Torino nu ai unde parca şi să mă 
culc în maşină. O iau înapoi catre Piaţa Rivoli. Acolo o 
iau pe strada care mie mi se părea a fi Corso Francia. 
Pe asta dacă merg DREPT înainte ajung în Rivoli. Şi 
merg. Şi mai merg. Şi mă trezesc în faţă cu Vittorio 
Emanuelle II. 
 Bată-te norocul să te bată Victoraş dragă! Păi 
nu am alergat eu după tine prin tot oraşul? Şi tu îmi 
ieşi în cale tocmai acum, când eu caut altceva? Dar 
dacă tot ai apărut, hai să mă duc la hotel. Aşa că merg 
DREPT înainte. De data asta am noroc. Re Umberto 
era la locul lui. Nu se mişcase de acolo. Asta mai 
lipsea, să îl caut şi pe el prin oraş. O ţin şi de aici 
DREPT înainte şi ajung în Piaţa Crimeea. Hotărât! S-a 
terminat ghinionul. De aici e simplu. Fac la 
dreapta,apoi la stânga, încă o data la stânga şi apoi la 
dreapta, pe singura stradă care e acolo.  
  
 Ajung la strada respectivă. Începusem deja să 
văd din nou patul. Bag în viteza a I-a şi urc până ce 
strada se înfundă. Poate că am aţipit deja. Mă frec la 
ochi şi privesc din nou. Nici urmă de hotel. Cobor din 
maşină să mă conving. Şi mă conving. Hotelul nu 
este. A dispărut. Ultima clădire este cufundată în 
beznă şi nu seamănă deloc cu hotelul.Mă urc în 
maşină şi dau înapoi. Poate că am greşit strada. 
Poate că nu am luat-o pe Giusepe Gatti. Aş! Scrie clar 
pe tăbliţă: GIUSEPE GATTI. Aprind lumina şi iau 
harta. Este clar. Din Giusepe Gatti există o singură 
stradă care o ia la dreapta. Iar la stănga nu există nici 
una,ca să fi confundat dreapta cu stânga. 
 Urc din nou pe straduţă. Mă aflu în plin mister. 
Hotelul a dispărut, peisajul mi se pare schimbat. Nu 
mai ştiu ce să cred. Ora este unu şi jumătate şi eu 
stau în beznă, sub cerul liber şi mintea nu îmi mai 
funcţionează. Nu găsesc nicio explicaţie. Poate doar 
faptul că sunt extrem de obosit. Mă gândesc mult 
dacă să îmi sun prietena. Poate ea are mintea mai 
limpede. Îmi pare rău că o trezesc la ora asta dar nu 
am încotro. Discuţia decurge cam aşa: 

- Alo! 
- Da, ce faci? 
- Stau. 
- Unde stai? 
- Afară. 
- De ce afară? Nu eşti la hotel? 
- Nu. 
- De ce? 

 
- Hotelul nu mai e. 
- Cum nu mai e? 
- Pur şi simplu,nu mai e. A dispărut. 
- Tu eşti treaz? 

 - Sunt. Nu mai este hotelul. Sunt doar 
case cu porţile ferecate.  

- Nu ai greşit strada? 
 - Nu. Nu aveam cum să greşesc. E 
singura stradă. 

- Nu aia,cealaltă. 
- Nu am greşit-o.  
- Mergi şi mai uită-te o dată. 

 Cobor pe stradă şi ajung la intersecţie. 
Cu telefonul la ureche şi cu harta în mână. 
 - Giusepe Gatti. Asta e strada. 
 - Asta e. Acum mergi pe ea şi o iei pe 
străduţa din dreapta. 
 - Păi de acolo vin. Dar mai merg o dată. 
Oricum maşina e acolo. 
 - Mergi. 
 - Merg. Am ajuns. 
 - E hotelul? 
 - Nu e. 
 - Nu se poate. 
 - Ba se poate. 
 - Nu mai înţeleg nimic. 
 - Nici eu. 
 - Şi acum ce faci? 
 
 Nu i-am spus ce am să fac. Dar hotă-
rârea o luasem deja. Mă voi întoarce în Rivoli. 
Dacă voi nimeri. Voi căuta o parcare şi mă voi 
culca în maşină. 
 Am avut noroc. Am nimerit Corso Francia 
din prima. Am parcat lângă un părculeţ şi am 
dormit dus până pe la opt dimineaţa. 
  
 Ceva mai târziu am mers împreună să 
vedem dacă există hotelul. Şi dacă există, să 
lăsăm cheia. Ajungem pe Giusepe Gatti şi o luăm 
pe străduţa din dreapta. Nici urmă de hotel. 
 - Vezi? întreb eu triumfător. 
 Prietena mea ia harta şi se mai uită o 
dată pe ea. O singură străduţă se desprinde din 
Giusepe Gatti. Şi pe ea ne aflăm noi. Dar hotelul 
nu mai este. 
 
 Coborâm în marşarier şi prietena mea 
are o idee. Hai să mai mergem pe Giusepe Gatti. 
Nu apuc să fac douăzeci de metri că îmi apare în 
faţă altă străduţă. Să îmi vină rău. O iau pe ea şi 
dăm de hotel. Ne uităm unul la altul,dar nu ne 
spunem nimic. Ce ar mai fi de zis? Totuşi, eu 
spun ceva, dar în gând: 
 - ‘Tu-i în pix pe ăia care au făcut harta! 

� 
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       Gabriel DRAGNEA 
 

Singura scuză a existenţei poeziei 
 

"Singura scuză a existenţei poeziei este faptul că,
 ea însăşi este inevitabilă" din interviul cu poeta Ana 
Blandiana (Otilia-Valeria Coman, n. 25 martie 1942)

 
 - Otilia Valeria Roman şi Ana Blandiana...
 - Am o adevărată colecţie de nume... Aţi uitat 
să-l spuneţi pe cel mai important. Toată lumea îmi spune 
Doina. Doina este singurul nume care este absolut 
neoficial, nu am fost botezată cu el şi nu este în niciun 
act şi, totuşi, toată lumea mi-a spus întotdeauna aşa. E 
ciudat dar, deja am două nume în buletin foarte 
frumoase, Otilia şi Valeria şi nimeni nu mi s-a adresat 
vreodată cu unul dintre ele. Poate că numele au şi ele 
destinul lor. 
 - Cum s-a n ăscut, numele în sine, Ana Blan -
diana? 
 - Ana Blandiana s-a născut când eu aveam vreo 
16-17 ani. Am scris la "Revista Tribuna" din Cluj nişte 
poezii semnate aşa pentru că eram un grup de prieteni 
din aceeaşi clasă şi fiecare am semnat cu un nume cât 
mai răsunător. Blandiana era satul mamei iar, Ana era 
rima pentru Blandiana. Fiecare am trimis la "Revista 
Tribuna" poeziile pe care ni le citisem reciproc. Ale mele 
au apărut şi m-am simţit vinovată, dovadă că nu prea 
ştiam ce înseamnă "pseudonim". Mi se părea că am 
făcut ceva incorect şi am scris o scrisoare scuzându-mă
că, de fapt, pe mine nu mă cheamă aşa şi totul a fost 
doar o glumă. Urmarea a fost că un redactor de la 
această revistă a venit la Oradea, unde eram elevă. Cu 
prilejul ăsta a aflat cine sunt de fapt şi că tatăl meu este 
la închisoare şi atunci mi-a spus că a fost norocul meu şi 
ar trebui să rămână aşa pentru că, în condiţiile normale 
nu aş fi putut publica. Şi, oricum, această aventură
literară nu a durat foarte mult deoarece, o profesoară din 
Oradea a scris tuturor publicaţiilor din ţară că sunt un 
duşman al poporului şi nu trebuie să fiu publicată. Acest 
document a apărut acum câţiva ani într-o carte de 
documente din arhivele Iaşului, publicată de Lucian 
Dumbravă. Deci, iată că a ajuns şi la Iaşi. După ce a 
trecut totul şi eu am devenit un adult mi-a fost jenă de 
cât de sonor este numele meu dar, ar fi fost mai 
neserios să îl schimb a doua oară. Deja, Ana Blandiana 
eram eu. 
 - Aţi folosit acum ceva vreme în urm ă 
expresia "fericirea poe ţilor". Sunt ferici ţi poe ţii? 
 - Da, cred că da. Indiferent de cât de dramatică
viaţă ar avea, nu cred sau, cel puţin, nu sunt în stare să-
mi imaginez ceva mai minunat decât sentimentele care  

 
te încearcă după ce ai scris ceva care, poate, nici 
măcar nu este adevărat. Dar simţi că ai rostit 
"cuvântul care exprimă adevărul", asta ca să citez 
un poet mult mai mare. 
 - Ce înseamn ă, de fapt, po ezia pentru 
dumneavoastr ă? 
 - Este izvorul tuturor lucrurilor, tot ceea ce 
s-a întâmplat în viaţa mea, inclusiv cărţile de 
proză, inclusiv implicarea mea în viaţa publică. 
Toate aceste activităţi extraliterare au avut la 
origine legătura dintre mine şi poezie şi datoria pe 
care am avut-o faţă de poezie. 
 - Dacă aţi avea din nou posibilitatea de 
a vă întoarce în timp, s ă aveţi iar 25 de ani, 
conştient ă de tot ce a ţi tr ăit pân ă la momentul 
întoarcerii, ar mai fi scrisul un mod de a 
fotografia clipa? V-a ţi mai apleca asupra 
scrisului? 
 - Da, fără îndoială. Scriam cândva că, 
singura scuză a existenţei poeziei este faptul că, 
ea însăşi este inevitabilă. Nu eu am ales, ci am 
fost aleasă şi cred că este cazul tuturor scriitorilor, 
al artiştilor, în general, indiferent de domeniu. În 
măsura în care sunt autentici, talentul nefiind o 
opţiune. 
 - Cum a ţi putea recunoa şte un scriitor 
autentic? Aceea şi întrebare i-am adresat-o şi d -
lui Nicolae Manolescu, dar era vorba despre 
recunoa şterea unei c ărţi bune.  
 - Nu pot să explic, dar simt. Mi se 
întâmplă, chiar de prea multe ori să mi se aducă
versuri nepublicate şi am sentimentul că simt 
corect care sunt creatori adevăraţi şi care nu.
 - Din atitudinea poetic ă şi social ă reiese 
că nu dori ţi să rămâne ţi datoare nim ănui. Care 
este cauza intransigen ţei dumneavoastr ă? 
 - Da, este o poezie scrisă în prima tinereţe 
şi cred că, într-un anumit fel, m-am purtat aşa 
toată viaţa. N-am acceptat niciodată să primesc, 
am făcut cât am putut pentru a oferi.
 - Ce poate compromite destinul un ui 
scriitor?  
 - Cred că, în cea mai mare măsură, 
oportunismul. 
 - Dar n-ar putea fi şi o poart ă deschis ă 
pentru un scriitor? 
 - Nu, chiar dacă pare, uneori. Există
experienţa ultimilor 50 de ani în care oportunismul 
nu a făcut decât să îngroape talente. Chiar dacă le 
îngropa în onoruri. 
 - Cum aprecia ţi poezia tân ără, poezia 
actual ă? 
 - Primul lucru extraordinar care se poate 
spune este că se scrie în continuare, într-o lume 
care nu mai pare interesată deloc de poezie şi, 
totuşi, poeţii continuă să se nască şi să nu se 
dezică. Adică să se supună chemării şi destinului 
lor. Vedeţi câte cărţi de poezie apar, ceea ce este, 
în sine, o dovadă că sunt autentici pentru că, 
efectiv, nu mai au niciun interes. N-ar avea niciun 
interes să-şi canalizeze viaţa pe un drum care 
este, sigur, din toate punctele de vedere, perdant.  

(continuare în pag. 34)
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Evident, într-un volum de „dispute poetice ” care 
(dacă ne-am lua după titlurile celor 7 părţi - 7 zile 
biblico-demiurgice , prin care veşnic nemulţumitul 
demiurg re-creeează, veşnic, lumea, ca-ntr-un calei-
doscop al infinitelor variante imaginabile poetic: Ars 
poetica , Elegiile elementului Aer , Elegiile ele -
mentului Ap ă, Elegiile elementului Foc , Ele-giile 
elementului Lemn  – element strict autohton! -
Elegiile elementului P ământ , Elegii din Era 
Arheopterix ) par a recapitula („elegiac ”... – vom 
vedea, mai jos, de ce...!) cosmosul, în vederea unei 
recreaţii, din noi temelii manolice – Poetul intră în 
dispută demiurgică, în primul rând, cu...rânduiala-
Logos-ul! Cu modul existenţial la care au 
„retrogradat ” (de 20-22 de ani încoace, mai cu 
seamă!) oamenii – „colegii ” săi tereştri. Deveniţi 
„anti-eminescieni/anti-pelasgo-daci ”, deci perver-
tiţi întru Anti-Patrie/Anti-Logos Divin – nichitastă-
nescienii „oameni-fant ă” - „galactici mancur ţi”, 
„hiene-vârcolaci ” trebuie anatemizaţi, descântaţi 
de/întru...vidul mitic/vidul de Anti-Logos (adică, 
nimiciţi prin propria-le pornire distructiv-demoniacă, 
întoarsă împotrivă-le, precum bumerangul) – sub 
condiţia refacerii „ROST-ului”, ca Logos-Limbă 
(„gură” – de rai, ori de iad! -  de Om-Hristic , ori de 
„om-fant ă”...! - „Noua comet ă str ăbate vidul /
izbindu-se de cerul / Gurii de Rai / şi de cerul 
gurii noastre / (...)pentru imperioasa autostrad ă /
a libert ăţii absolute / dintre Yin şi Yang ” - cf. 
Cometă glon ţuitoare de vid şi de ceruri ale guri -
lor... ), Logos-semnificaţie, Logos-Direcţie a Evolu-
ţiei Spirituale, Logos-Rânduială Sacră-Cosmică 
(întru re-demiurgie sănătoasă!): „Eminescu i- a 
văzut adeseori / pe-acei oameni-fant ă, / alcătui ţi 
din antimaterie / (...) Îns ă, de dou ăzeci de ani, /
pe aceşti oameni -fantă, / pe aceşti galactici 
mancur ţi, eu îi v ăd şi ca hiene-vârcolaci, /
Sfârtecând exact Luna-Patrie, / Ce- i Sfânta 
Limb ă Pelasgo-Dac ă / una şi-aceeaşi cu Sfânta 
Limb ă Valahă, / fără întrerupere... / Şi tot f ără 
întrerupere, anatemizez / to ţi mancur ţii din 
Patrie, / înf ăşor to ţi oamenii-fant ă / într-al bleste -
mului n ăvod, / cu verb înspicat-r ăspicat: /
Rosti ţi-vă şi rostui ţi-vă, / voi, vârcolaci-fant ă, /
voi, vârcolaci-mancur ţi, / duce- ţi-vă-nvârtindu -
vă, roindu-v ă, / pe toate- ncre ţiturile Genunii, 
desigur, / nu în preajma Daciei mele de Lun ă 
Plină: / nu-mi amenin ţaţi Lumina-Patrie, / c ă mă-
nfurii / şi vă fac mitul ţăndări...! ” (cf. Rosteşte-te, 
vârcolac...! ). 
 Lumea lui Ion Pachia-Tatomirescu este una 
Pelasgo-Dacică, luând fiinţă pe Axa („bănăţenit ă”!) 
a Kogaionului/Cogaionului („Ce albă e apa asta 
cereasc ă, minunos croit ă / în rochii albe de 
mirese, spre-a ninge / în sfânta parte – dinspre 
Cogaion – a Banatului ” - cf. Ninge spre Cogaion ) 
– o lume care a luat fiinţă din „colocviul” cvasi-
amical dintre Vid  şi...AVID (Fărtat-Ne-Fărtat) -
ini ţial, forma existenţial-umană a Păsării-Înger al 
Cunoaşterii Divino-Umane Supreme! Vidul , pentru 
a putea dialoga - „demiurgi”, dimpreună cu Avidul , 
are nevoie (se „formalizează”... acceptabil!) de 

(continuare în pag. 32)

 
Adrian BOTEZ 

 
Lupta Alchimică a MAGULUI ZALMOXIAN, cu... 

ARHEOPTERIXUL din om:  
„ELEGII DIN ERA ARHEOPTERIX”, de ION PACHIA-

TATOMIRESCU - Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011 
 
 Paradoxistul creator al salmilor  („P”-ul Celest 
ocultat!) şi vajnic teoretician al traco-zalmoxianismului 
mioritic, Ion Pachia-Tatomirescu, este un poet „de ras ă”. 
Da, poeţii autentici formează o rasă terestră aparte –
exist ă şi se manifestă altfel şi superior, faţă de ceilalţi 
locuitori ai planetei Terra. 
 Spre exemplu, noul volum (din cele aproape 20) 
de poeme, Elegii din Era Arheopterix , dovedeşte că 
Poetul îşi poate depăşi limba, pentru un limbaj care, dacă 
i-ai crede pe unii, este „specializat ”: limbajul poetic. Ei 
bine, Ion Pachia-Tatomirescu „vorbe şte poezie ” ca un 
MAG-DEMIURG întru LOGOS (nu doar în sensul că-şi 
„permite” jocuri demiurgice-creaţii-inovaţii de Cuvinte –
unele paradoxal-mirabile: „În urm ă cu câteva secunde/s -
a născut verbul a (se) pe şteriza ” - cf. A (se) peşteriza ) -
nu ca „specialist ”, ci ca Homo Poeticus  (sunt sigur că Ion 
Pachia-Tatomirescu face parte din rasa atlanteenilor , 
despre care, cu mare desfătare de Duh, face vorbire 
părintele antroposofiei, Rudolf Steiner!): adică, „vorbe şte 
poezie ” - aşa cum respir ă. Poezia din Cuibarul „Stelei 
Polare” , Poezie Mistic-Şopotită, din Ouăle Androginice ale 
Valurilor Temporal-Atemporale, Emergent-Imerse..., 
Poezia de sub Ouăle Brâncuşiene Palingenetic-
Zalmoxiene („Coloan ă a Credin ţei fără Sfârşit” ), ale 
Cloştii cu pui de Aur ... – spre Laptele- Lumin ă, al Căii 
Drepte-DAO /”Galaxie ” – Poezie ca „Râu al Privighetorii 
Orfice ” (cf. Într-o priveli şte cu alt curcubeu ). 
”Sprinteioara viespe ” alecsandrină (cf. Despre o 
nelini şte în jocul de-a galaxia... ) este tocmai simbolul 
palingeneziei tracico-orfice (tinzând, fulgerător, către 
„stadiul Brahman ”!), al metamorfozei sacre (ba chiar al 
metanoiei !), prin depăşirea condiţiei umane, spre cea 
divină: la Alecsandri, „mreana ” imersă (cu voinţă mistică!) 
vrea (şi face eforturi de Duh!) să (se) transgreseze în 
„viespea ” Emergent-Celestă, Angelic-Zburătoare (de fapt, 
în primul rând, vehement-„impulsionant ă” spre ZBOR...!)! 
Către Raiul-Privire Revelatorie (de „Tată-Cer/Tinere ţe-
fără-Bătrâne ţe-şi-Via ţă-fără-de-Moarte ”)-Re-
 Îndumnezeitoare (cf. Raiul meu cât o sprâncea -
nă, cât o pleoap ă...), de după Plânsul  (lustrant-soterio-
logic!) din „peştera-Biseric ă”: „Plâng în pântecul -
peşteră: / peştera r ăsună ca biserica din Vorone ţ, / ca 
zidurile celui mai pur albastru-de-cer, / ca ochii 
Soarelui-Mo ş” (cf. idem). Către Trupul de Albin ă Divin ă,
Fiu/Fiică a Soarelui/Dumnezeu („să-ţi pictez câte- un 
univers / în fiecare hexagon / al fagurelui-trup ” – cf. În 
fiecare hexagon al fagurelui-trup... ) – Hexagonul- Litera 
VAU fiind „simbolul Dragostei şi Numărul Antagonis -
mului şi al Libert ăţii; Unirea; Munca; S ăptămâna 
Creaţiei ” (cf. Eliphas Levi, Chei majore şi Pantaclul lui 
Solomon ). 
 Ion Pachia-Tatomirescu nu se poate stabili 
existenţial, în cosmos, decât printr-un etern „colocviu 
poetic ” – discutând întru dispută cu toate ale lumii.  
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(urmare din pag. 31) 
 
ameliorarea Principial-Cosmo-Feminină-YIN – „Doamna 
Zână”...: „Ţi-am intrat în dialog / ca să nu mă crezi 
olog... / Ţi-am adus un scorpion / (ce-i la doa mna în 
poşetă) / să-l atârni de-alba- ţi manşetă / pe-o absen ţă 
de buton...! ” (cf. Dialogul învid ării de pe malul 
oximoronului ). 
 Din păcate, Vidul s-a implicat demiurgico-social 
mai mult decât îi permiteau „clauzele tratatului 
cosmic ”, cu Avidul – tentând chiar să corupă esenţa 
Avidului, înjosind-o (dinspre Duhul Cunoaşterii Divino-
Umane!), până la vulgara...lăcomie! „Iisus Hristos a 
făcut Constela ţia Lirei: / cât este “dreptul de autor”, /
domnule Prim-Ministru-al-Coasei...? ” (evident că, aici, 
nu se fac, neapărat, referiri personale, ci categoriale !) –
cf. Despre o nelini şte a „dreptului de autor”... În aşa 
fel încât Starea Angelic-Cunoscătoare, Poezia, intră sub 
zodia exasperării (iar Poetul nu mai poate rămâne, în 
această dezbinare a eonilor - „ Poetul de Serviciu al 
Naţiunii Valahe ”  - cf. Poetul nu e mân ătarc ă de vid, 
printre constela ţii ... - ...adică Paznicul Copacului 
Cosmic cu Rădăcinile Răsturnate, Paznicul Rădăcinilor 
Celeste ale Lumii/FIINŢĂRII!), din pricina blocajului ei 
cosmic (o stare de „băltire” a sinelui, în curs de 
dezagregare - devenit anti-specular, care nu se mai 
oglindeşte, în propria-i Creaţie!), la nivelul comunicării 
purificatoare (ca dinamică isihast-revelatorie a Sinelui, 
dar şi a Sinei noiciene): „Ce rost are / să mai scrii 
Poezie / dac ă oceanele nu citesc? / Ce rost are / să 
mai scrii Poezie / dac ă îngerii nu citesc? (...) / Şi ce 
rost are / s ă mai scrii Poezie / dac ă Ea, Însăşi, / nu se 
mai cite şte? ” (cf. Ce rost are... dacă stelele nu 
citesc... ). E nevoie, „avidă” (în sensul profund 
gnoseologic!), în cosmos şi, deci, în Logos - de o 
„revoluţie” a Duhului, contra lăcomiei „legea cohortei de 
omizi / pe frunze de dud ”: „Ba, are rost o nou ă 
revolu ţie (...) / are rost o nou ă cibernetic ă /  a 
Verbului / (...) dac ă totul înainteaz ă / după legea 
cohortei de omizi / pe frunze de dud ” (cf. Ba, are 
rost... ). 
 Arheopterixul , conform tratatelor, este „pasăre 
fosil ă, cu caractere intermediare, între reptile  şi 
păsări, descoperit ă în jurasicul din Germania ” - dar 
pentru „atlanteanul ” Ion Pachia-Tatomirescu, cel cu 
Verbul care „calc ă ţanţoş / până ajunge la marginea 
nins ă” (adică, până la Lumina Albă, Atotintegratoare 
cromatico-existenţial, a Paradisului Atemporal, deci, Anti-
Dinamico-Exterior, intrând în starea isihast-interiorizată: 
„de unde înainteaz ă prudent, / pe partea de argint- viu,
/ carosabil ă, logosabil ă / şi verbos-abil ă / a hârtiei ” 
(cf. Verbul calc ă ţanţoş...) - transgresând, apoi, şi 
colocviul-dispută „logos-abil ă”, şi viziunea, în Tăcerea 
Ritmică a Poemului/Logos Unic!), „arheopterixul ” a 
devenit, din păcate, OMUL - dar ca simbol al Căderii în 
Istorie, al Haosului! - iar nu vitruvian simbol al Cosmo-
sului/Orânduielii: „Când cărţile bisericilor / sunt pline 
de sânge, Doamne, / (...) cineva ne scrie istoria, /
sunt sigur, / în Cartea-Haos ” – cf. Un psalm în fa ţa 
Cărţii-Haos . Omul este/a devenit ipostaza degradată, 
până la reptilă, a fostei Păsări Angelice! Nu este exclusiv 
vina Omului că nu mai este „capodoper ă divin ă”, ci şi a 
unei mistice catastrofe, probabil „muşamalizată” acolo, în 
 

 

Cerurile „Sinei ”: „Pentru toate cele scrise de noi /
în Cartea-Haos, / pentru toate cele zise /
împotriva Haosului din sinea mirabil ă, / nu 
trebuie s ă vii, Doamne, spre mine, / cu levierul -
steag / în mâna- ţi dreapt ă” (cf. idem). Cu alte 
cuvinte, „ridicarea-retrezirea ” (sugerată de... 
„levier ”!) Duhului uman trebuie să se facă nu „cu 
anasâna” divină, nu prin intervenţie divină autoritar-
cezarică - ci prin conştientizarea Autenticului Sine, 
chiar de către Om!  
 De data aceasta, se trimite (rezonabil!) la 
referenţi umano-terestro-anti-poetici (aleşi, însă, 
TOT categorial!): „Naşule, de ce Muma-Aerului /
te-ai apucat tocmai ast ăzi / să-mi strici 
sărbătoarea pe stil vechi (n.mea: zalmoxiano -
hristic!) / clonând pas ărea Arheopterix, / reptilo -
zburătoarea aceea, / frumoas ă ca Nina Cassian
/ ce zbura proletcultist / din Casa Scânteii în 
Pădurea B ăneasa”  (cf. Clonă). Pentru că numele 
Celui Rău trebuie pronunţat, CU ORICE RISC, în 
orice ritual de exorcizare-descântare - pentru 
Restaurarea Cântecului Orfico-Soteriologic! 
 ...Mai este posibilă întoarcerea la „sănă-
tatea Lumii ”, negarea Genunii (Vidul Extrapolat-
Proliferat-Vinovat), întru Grădina Hesperidelor, 
Grădina cu Mere-Aştri-de-Aur? Da, prin Revelaţia 
Logos-ului Divin, prin restaurarea Logos-ului 
Demiurgico-Divin/Poezia CA FORŢĂ DE RE-AR-
MONIZARE/ÎNSĂNĂTOŞIRE DE DUH A LUMII 
(voiculescian, de jos în sus, de la „moruni ”, către 
„nori de egrete ”: „pot s ă intru în somnul real, /
nu-n somnul din imn, / căci poemul meu 
porne şte / pe văile Genunii şi le-albe şte / în 
toate punctele cardinale ale fiin ţei, / mai mult, 
ori mai pu ţin pudrat ă, / sau fardat ă cosmic, / în 
armoniile gamei celeste-a izvoarelor, / în 
sinesteziile /  deltelor fundamentale / cu 
vălătuci de moruni, / cu nori de egrete, / or i cu 
tezaure de fl ăcări, / pentru merele de aur... ” (cf. 
În somnul real, nu -n somnul din imn... ). 
 Restaurarea Lumii Armonice, a 
Cosmosului-Logos, se face sub semnul 
„ELEGIAC ”, autosacri-ficial-hristic, alchimic, al 
LEBEDEI  („Lebăda [hermafrodit ă] simboliz ează 
for ţa Poetului şi a Poeziei”  – cf. Victor Magnien –
Misterele de la Eleusis ; „cereasc ă 
atotputernicie, element al dragostei şi al 
uniunii ” – cf. Novalis, dar şi la Goethe: „Undă 
însăşi peste unde, / Lunec ă spre locul sfânt ”; 
emblemă alchimică a Mercurului Auto-Sacrificial : 
centru mistic şi unire a contrariilor - apă-foc  -, unde 
se regăseşte valoarea sa arhetipală de androgin: 
„ea cântă dumnezeie şte pentru sine şi pentru 
lume – Divina sibi canit et orbi  – pentru c ă 
Mercurul, h ărăzit mor ţii şi descompune rii, îşi 
transmite sufletul c ătre trupul l ăuntric, ie şit 
dintr-un metal imperfect, inert şi descompus ” –
cf. Basil Valentin, Les clefs de la Philosophie , Ed. 
Minuit, Paris, 1956, p. 152). Iată de ce cartea „de 
hârtie” a lui Ion Pachia Tatomirescu are şapte cărţi 
alchimice  într-însa - ELEMENTELE  fiind cinci  
  

(continuare în pag. 34)
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 S-au depărtat apoi unul de celălalt. Era
timpul să se despartă. Un ultim sărut, mai scurt şi 
uşor muşcat, şi primul lui “te iubesc”, izvorât ca un 
şuier pe un peron de gară, i s-a lipit ca un balsam 
de eternitate în coşul pieptului. 

Noaptea şi ziua ce au urmat a plutit într-un 
caier de delicii sufleteşti. Îşi simţea sufletrupul 
căptuşit cu o manta de iubire angelică. Totul era 
perfect şi nimic nu o atingea. Totuşi pe măsură ce 
treceau orele, zilele, un punct mic se mişca 
undeva, intermitent, şi apoi o înţepa din ce în ce 
mai mult, tulburând reveria amniotică. Mica 
presiune care-i deranja perfecţiunea se ascuţi într-
un gând nemilos. Din imensul sufletrup lipsea 
carnea lui. Deşi îi ştia toate senzaţiile, toate trăirile, 
de parcă trăiau în acelaşi corp, lipsea tandreţea 
pielii, catifeaua respiraţiei şi, cel mai mult, tunelul 
privirii - culoarul acela deschis larg în ochii lui în 
care putea să-şi dea seama că ea este altceva 
decât el, ceva care intră în el pentru a se goli apoi 
de sine. 

Într-o zi îşi dădu seama că punctul acela 
quasi-incomod nu vrea să dispară, deşi încerca să 
îl ignore din răsputeri. Îi simţea concreteţea 
bântuind într-un loc neştiut al sufletrupului. Alergă 
la oglindă şi examină pielea, atât cât îi permiteau 
unghiurile. Nu se zărea. Se pipăi pe spate şi, în 
cele din urmă, abia în vârful degetului simţi un 
punct ca un bob minuscul, mai mic decât cel de 
mac, între omoplaţi, foarte aproape de mijlocul 
spatelui. Ce ironie! Să simţi absenţa cuiva într-un 
punct crescut în pilea ta. Ani întregi bobul de mac a 
stat acolo în spatele ei, fără să-l vadă niciodată. 
Uneori era tentată să creadă că nici nu există. A 
venit însă şi clipa, când o maseuză oarbă l-a 
remarcat. Da, era acolo! Din el porneau şi muşcau  
harpoanele sufletului în trupul ei. Poate erau 
harpoanele ei sau poate erau şi ale lui, împletite, 
care-i trimiteau veşti despre suferinţa lui. Atunci şi-a 
dat seama că absenţa și prezența pe care le 
ascundea bobul acela nu se vor uni niciodată. 

Într-o dimineață, în timp ce făcea dragoste 
cu soțul ei se petrecu un lucru incredibil. Mâna lui îi 
alunecă pe spate. Pentru o fracțiune de secundă,
mai lungă decât veacul, respirația i-a fost înghețată 
de ideea că el ar putea descoperi micul bob, acel 
intrus prin care ea (oare numai ea?!) îi simțea 
prezența celuilalt. De atunci n-au mai fost niciodată 
un cuplu adevărat. Viața însă își urma rutina zilnică. 
Dimineața greoaie, mersul la slujbă, după-amiaza 
umplută cu mici hoinăreli în oraș, treburi domestice, 
întâlniri cu prieteni, evadări în lecturi mai mult sau 
mai puțin savante. Uneori, în deplasările prin alte 
locuri căuta semne și înțelesuri despre alt mers al 
lumii. I se relevau la timp ca un miracol discret, 
compensând, alinând pentru o vreme durerea 
acelei împunsături din stern.  

De multe ori, înainte de culcare se întindea 
în pat, atât cât putea să-l cuprindă, în poziția 
omului vitruvian. Încerca să-și imagineze cercul al 
cărui centru era fixat de micul bob dintre omoplați.  

 

(continuare în pag.34)

              Iris NAUM 
 

Bobul de mac 

Mergeau sporovăind pe străzi. Ea cu poşeta 
petrecută peste haina scurtă din blană de capră, el cu 
câinele în lanţ, un puiandru neliniştit, tot numai nări şi 
urechi. Se priveau cu atenţie de parcă ceea ce 
vorbeau se petrecea pe o scenă a lumii paralelă cu 
lumea lor. Un balon de aer blând îi ţinea separaţi de 
mulţimea trecătorilor îngânduraţi, iritaţi, preocupaţi sau 
grăbiţi. Nu ştia dacă pelicula fină ce separa cele două 
lumi le aparţine lor sau aerului destul de cald pentru un 
sfârşit de decembrie. Poate că şi aerul acela era 
separat de dublul său, alcătuit dintr-o substanţă mai 
fină, printr-o membrană invizibilă. Nu poţi să-l percepi, 
deşi ştii că există. Uneori însă simţurile par că se 
expandează într-un fel de parapercepţie, astfel încât 
poţi să simţi mirosurile, culorile și zgomotele din alte 
timpuri. Aerul capată o vibraţie specială şi brusc îţi dai 
seama că eşti fericit. Pur şi simplu ţâşnesc şuvoaie de 
bucurie doar pentru motivul că poţi să trăiești simultan 
în mai multe lumi. De unde ştii care sunt altele? Nu 
contează! E de ajuns să simţi nuanțele. Şi apoi, e 
fantastic să fii însoţit de cineva în acest balet al 
sufletului călător. Blândeţea din balonul ce-i însoţea 
peste tot era ca un liant care-i făcea să respire, să 
păşească, să vorbească într-o cadenţă împărtăşită 
spontan. Micile stângăcii gestuale aveau un paradoxal 
aer firesc şi reverberau de la unul spre celălalt cu o 
tandreţe latentă.  
 Aleea pictorilor era goală. Era prea târziu 
pentru a mai lucra la ceva şi cu atât mai puţin pentru a 
vinde. El însă avea deja suvenirul lui. Unul care va fi 
bucuria secretă a zilelor banale ce vor urma. 
Obiectualitatea acestuia îi va dovedi că plimbarea lor 
plutită s-a petrecut totuşi pe pământ. Şi apoi persista 
urma sărutului, mişcarea buzelor în timp ce vorbeau, 
îmbrăţişarea pe care ea a conștientizat-o abia după ce 
s-a întors din misterul gurii lui în care s-a rostogolit ca 
într-un hău cosmic. Un incident lumesc a readus-o 
atunci în zgomotul străzii. Nu ştia ce se întâmplase, ce 
o întrerupse din zbor. I se păru că făcuse un salt 
cosmic înapoi, în mijlocul mulțimii, pentru a înţelege că 
ceea ce a înfăşurat-o şi mai strâns de trupul lui era 
lanţul de care era legat câinele ţinut de el în mâna 
dreaptă. Mişcarea patrupedului de a-i înconjura nu 
avea însă nicio finalitate evidentă. Se oprise brusc şi 
aştepta în tensiunea lanţului să se întâmple ceva. Ea 
remarcă situaţia ca pe un fel de semn complice al 
destinului. El însă, preocupat de a-i înlătura o posibilă 
stânjeneală, se grăbi să mute lanţul în mâna cealaltă.  
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(urmare din pag. 33) 
 
Era, de fapt, puțin cam descentrat în patul 

mare. Îşi imagină o pată ca un strop uriaş de rouă al 
cărui contur perfect se tulbură şi tremură gata să se 
prelingă pe marginea din dreapta a cearceafului. Nu se 
întâmplă însă nimic cu balonul acela. Imaterialitatea lui 
îl făcea mai puternic faţă de orice spaimă gravita-
ţională. Şi totuşi, punctul acela era adesea neliniştitor şi 
uneori prea dureros. Simţea prin el, câteodată, imediat 
după trezire, o respirație străină, alteori un fel de 
geamăt venit din vremuri imemoriale. Un suflet parcă 
era prins între două universuri, era subţiat sau 
comprimat, imposibil să se rupă în două şi incapabil să 
trecă într-o parte sau în cealaltă a balonului. O şoaptă 
venită de nicăieri i se strecura în auzul minţii în momen-
tele de repaus: Mai uşor poate să treacă o cămilă prin 
urechea acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui 
Dumnezeu. Ea însă nu s-a întristat. 

� 

 
 
 
(urmare din pag. 30) 
 
 - Care este diferen ţa dintre poezia 
prezentului şi cea a tinere ţii dumneavoastr ă litera -
re? Exist ă diferen ţe? 
 - Criticii literari ar zice că, da. Eu sunt convinsă
că nu sunt diferenţe pentru că nu există diferenţe 
esenţiale nici măcar între Homer, Shakespeare şi Rilke, 
de exemplu. Poezia cu majuscule şi în autenticitatea ei 
nu este circumstanţială. Sigur că există caracteristici 
ale diverselor epoci, ale diverselor temperamente, ale 
diverselor sexe, dar, în măsura în care este adevărată
şi mare, poezia este aceeaşi. Aşa cum, în trecut, 
pictorii încercau să semene cu maeştrii lor nu să se 
deosebească de ei şi, în felul acesta deveneau ei înşişi 
originali. Tot aşa şi poeţii. 
 - Ave ţi ceva de repro şat lumii culturale 
române şti de acum? 
 - Da, faptul că se lasă pradă unui fenomen care 
seamănă cu "fenomenul Piteşti". Sunt învrăjbiţi ca să
nu poată să devină solidari şi să nu reprezinte o forţă. 
Tocmai pentru că, eu personal cred asta, n-am scris 
niciodată niciun cuvânt rău despre niciun coleg şi n-am 
răspuns niciodată vreunei insulte care venea din lumea 
literară. 
 - Încerc s ă găsesc o întrebare de încheiere a 
interviului nostru, într- o not ă optimist ă, în condi ţiile 
în care afar ă plou ă şi cititorii, înc ă vă aşteapt ă 
autograful. Cum a ţi vrea s ă se termine acest 
interviu? 
 - Aţi pus o întrebare pe care mi-a adresat-o şi 
George Arion, cred că la primul interviu al vieţii mele şi 
eu i-am răspuns: "zâmbind". 

� 

 

(urmare din pag. 32) 
 
(LEMNUL  este Crucea Lui Hristos / ”Suportul ” In-
Suportabil al ZBORULUI / ÎMBRĂŢIŞARE A 
COSMOSULUI,  ÎNTR-O NOUĂ ERĂ FIIN-
ŢIALĂ!!!), iar Ars poetica/Duhul POETIC  este 
chiar Duhul Lui Hristos/UNITATEA  - adică, Cel 
care reuneşte ELEMENTELE  disparate – recons-
truind, alchimic, Lumea-Cosmos ARMONIC ! 
 ...Ne oprim cu sugestiile de lectură - aici. 
Nu am citit, în ultimii ani, o mai convingătoare 
pledoarie pentru Logos-ul Alchimico-Poetic, adică 
pentru Restaurarea Paradisului, prin Poezie. 
Numai un Maestru, precum Ion Pachia-Tatomi-
rescu (şi nu mulţi sunt ca el!), putea crea o astfel 
de Carte a Cărţilor. Dar şi MAGNUM  OPUS.  
 Alchimie  provine din arabul al-kimiya sau 
al-khimiya, care e compus din articolul al şi 
cuvântul grec khymeia (χυµεια) care înseamnă a 
topi, a lipi, a împreuna - iar Magnum Opus /Opus 
Alchemicum  conţine ŞAPTE procedure (se 
justifică, astfel, mathematic, structura cărţii lui Ion 
Pachia-Tatomirescu!), necesare obţinerii “Mântu -
irii Duhului Umano-Divin ”, a “Pietrei Filosofale ” 
(sunt patru operaţiuni şi trei faze: patru operaţiuni -
putrefac ţie, calcinare, distilare, sublimare  - şi 
trei faze: solve, coagula, unitas …).  
 Sau, cum spunea un Poet-Alchimist al 
Franţei secolului al XIX-lea, despre această 
“elegiac ă” DURERE a FIRII - întru restaurarea 
Lumii, prin Iubire-Unire întru Duh ARMONIC: 
“Iubirea-ne isca- va o nou ă armonie, / O nimf ă, 
cu durerea-mi unit ă pe vecie …” 
 …Numai prin Alchimia Poetică, Supreama 
Re-Armonizare a Duhului/Logos-ului Lumii, ne 
poate veni Salvarea/Mântuirea. Nu prin revoluţii 
ale glodului uman - şi cu atât mai puţin prin ceea 
ce ţine de acumularea glodului-Prakrti …Numai 
Tenta ţia / NOSTALGIA / ELEGIA Meree către 
PURUSHA / SPIRITUL / DUHUL - vindec ă ome-
nia din om!  
 Şi nu veţi afla un „tribun” mai convingător, 
întru demonstrarea acestei teorii, decât Ion Pa-
chia-Tatomirescu - cel despre care însuşi Romulus 
Vulcănescu afirma: „Combate teoria abisal ă a 
„spa ţiului ondulatoriu“  deal-vale  a lui Lucian 
Blaga, înlocuind-o cu  teoria semantismului 
sincretic a spa ţiului spiritual zigzagat, creast ă 
de munte – abis – creast ă de munte ”.  
 Da, mereu, din Genune, “Nostalgia Para -
disului ”! - Nostalgia/ELEGIA  despre / către 
“CREASTA MUNTELUI AXIAL AL LUMII ” -
MERU / Vârful Duhului ” - SINEA DIVINĂ, ca LO-
GOS DIVIN – pentru a ne elibera de ambigui -
tatea “arheopterix ă”, de “ Era Arheopterix ”: din 
“eu”, în “noi” – şi din “noi”, în EL !   
 

� 
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Adrian BOTEZ 

 
 

Dacă aş vrea să predic 
 
dacă aş vrea să predic – n-aş găsi ce să 
spun: aş bâigui câteva vorbe 
stinghere – şi-apoi aş tăcea – ruşinat 
într-un colţ de minune 
 
n-am umblat lumea în lung şi în lat 
n-am păşit prin iarbă – prin rouă şi-n soare – alături de 
mari mulţimi de oameni – frământând 
cu sfântă socoteală – în picioare şi între pumni 
pământul               
 
nici mările n-am înfruntat – în 
frăţii ale spumei talazului – nici în 
faţa peştilor uriaşi nu m-am minunat 
nici sub fâlfâitul cumplit al păsărilor văzduhului -  
                                                       răsărite din 
neantul apei - nu m-am închinat 
 
n-am cântat seara la focuri înalte 
încercând să ispitesc cerul şi-ale lui 
de aer mult şi-ndesat - porţi enigmatice - şi 
sipete scumpe şi rare - cu multă 
şi îndelungă chibzuinţă - dumnezeiesc 
ferecate 
 
n-am stăpânit popoare fără de număr - închinându-le 
lunii şi soarelui – şi nici piramide 
n-am durat  – în amurg 
 
nu m-au vizitat – mari şi mici – păsările dumbrăvii -  
                           în dimineţile începutului lumii - şi 
n-am schimbat vorbe şi nevinovate 
ori cam deşucheate  
flecăreli – flăcărui - cu îngeri 
seara – după ce-n şiruri 
nesfârşite – vitele se retrăgeau 
de la adăpat – lăsând loc curat de 
hodină  - pe prispe şi-n jurul  
fântânilor – huhuind – din adânc – cu 
glasul bătrânilor 
 
şi – mai ales – n-am întrebat munţii despre ceasul 
tăcerii – iar piscul mi-a rămas fratele de sub trăsnet - dar 
mut şi podidit de 
spumele verzi ale sfioşeniei  pădurilor – de spumele 
albe – ale-ndrăznelii izvoarelor : acolo sus 
între ţancuri – stau  - nevăzute – cumplit templele  - cărora 
doar 
când şi când – în cutreierul veşnic al 
minţii -  le jertfesc  
ori - dimpreună cu nevăzuţi preoţi sau 
genii de noapte - în taina pietrei stelare - cioplesc şi de zor 
zugrăvesc – cu tunet şi foc 
icoanele zeilor fumegoşi – sălbatici ascunşi – furioşi cât şi 
temeliile zbătute-ale lumii 
rădăcinoşi – naivi şi bărboşi 

 
...şi nici măcar Dumnezeu nu m-a 
chemat – ca pe-un ciumat - din când în când - să 
mă ispitească din 
cuvânt – să-mi descheie  
sufletul – acolo – deasupra 
cerurilor – şi să privesc – stând  - de-mprumut şi 
în joacă – pe tronul lui 
oceanele şi câmpiile lumii – ca 
pe nişte locuri de tot sfinte – numai bune de 
arat – cu privirea – cu 
mintea – şi  - gemând de lung dor – pregătite spre 
a fi însămânţate - prin 
albă de nesomn - năzuinţa 
 
n-am lăsat vreodată foarfecele croirii de lume 
cu gura deschisă – temându-mă că-i voi 
fi – eu însumi - mereu 
hrană a nesătulei lui lăcomii – sau că 
printre buze de fier – îl voi face-a rosti 
ce nu se cuvine – cu prea multă 
nemăsurată şi neruşinată poftă – prin nesăbuinţa 
mea 
el va naşte – numai începuturi de lume – monştri 
pe cioate 
sprijiniţi – orbi zurlii 
muţi - surzi şi 
sanchii 
 
ce-aş putea spune mai nou – la 
cotirile fluviilor? – ele n-au nevoie de 
glasul meu – pentru a-şi  
schimba – în răstimpuri – poziţia lunecosului 
trup – să nu le amorţească apele – deltele 
sfinte – şi să nu se lase năpădite de bolile 
ştimelor – când isteţe – când 
trist cântătoare – în noaptea 
neliniştii 
 
ce-aş putea rosti în faţa 
popoarelor – care se mişcă – tăcute – în 
umbra şi după umbra Lui Dumnezeu – ascultând 
noapte de noapte – crugul stelelor – spre  
a şti – a doua zi – cu ce rugăciuni să-şi întâmpine 
cirezile faptelor? 
 
să stau – ca sub ploaia de rouă a 
lunii – sub propria-mi sudoare-n amiezi 
şi să-nvăţ să-nserez : e singura predică  
folositoare şi dezmierdat potrivită 
oaselor mele – pe cer plutitoare 
oaselor mele – prin care 
trec aer sfânt şi nemaiauzite cântece – şi peste 
care 
din când în când – se răsfaţă-a minune şi-a 
răsărit de proaspătă lume – o 
floare 
*** 

� 
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Tot profesorului H. Sanielevici, directorul 

Aşezămintelor Culturale, îi datorează şi frecventa-
rea Cenaclului „Theodor Neculuţă”, unde a fost 
încredinţat scriitorului Grigore Băjenaru - faimos 
printre elevi pentru romanul Cişmigiu & Company –
preşedintele cenaclului, alături de Mihu Dragomir, 
Victor Tulbure, Petre Luscalov, Al. Gheorghiu -
Pogoneşti. 

Recomandat călduros de Grigore Băjenaru şi 
Petre Luscalov, participă aproape lunar la emisiunile 
radio la rubrica „Viaţa cenaclurilor literare”. 

După bacalaureatul „întâmplat” în iunie 1950, 
Valeriu Filimon debutează în pagina de poezie din 
„Flacăra”, pe atunci organ al Uniunii Scriitorilor 
(devenită, mai apoi, Gazeta literară). 

A făcut parte din prima promoţie a Şcolii de 
Literatură „Mihai Eminescu”, aflată sub auspiciile 
Uniunii Scriitorilor, avându-i colegi de seminar pe 
Dumitru Micu, Dionisie Şincan, Alexandru Oprea, 
Aurel Rău, Nicuţă Tănase, Florian Saioc, Aurel Co-
vaci, Ilie Purcaru, Traian Filip şi Alexandru Andriţoiu 
- coleg de bancă. 

Între anii 1952 - 1957 a urmat şi absolvit 
Facultatea de Filologie, fiind coleg de promoţie cu 
Nichita Stănescu, Florenţa Albu, Doina Ciurea, 
Călin Căliman, Nicolae Ciobanu, Matei Călinescu, 
Eugen Simion. Despre prietenia şi relaţiile literare 
cu Nichita a scris colegul de promoţie Nicolae 
Mohorea – Corni, în cartea „Amintiri cu Nichita 
Stănescu”, Editura Forum, Bucureşti, 1999. 

După absolvirea facultăţii devine cadru 
didactic la Catedra de Literatură Universală, Teorie 
literară şi Folclor, avându-l ca şef de Catedră pe 
celebrul Tudor Vianu. 

Din 1959 şi până în anul 1966, când este 
trimis ca lector de literatură română la Universitatea 
Carolingiană din Praga, începe să publice lucrări 
ştiinţifice în Analele Universităţii, în Revista de 
Filosofie a Academiei Române şi în Revista română 
pentru străinătate, în limbile engleză, germană, 
franceză şi rusă. 

În anul universitar 1971 – 1972, deja 
renumitul dascăl universitar înfiinţează Cursul de 
Poetică – primul de acest fel în toate facultăţile de 
profil din ţară – curs frecventat mai târziu, cu 
„evlavie”, aş putea zice, şi de către subsemnatul… 

Nu este membru de partid şi asta îi creează 
probleme profesionale. Cu greu este admis la exa-
menele doctorale. Reuşeşte să-şi susţină doctoratul 
în Ştiinţe Filologice (Teoria literaturii) în decembrie 
1974, cu tema „Poetica imaginarului românesc”, 
având următorii referenţi: Al. Dima, Al. Piru, Nicolae 
Balotă, Irina Eliade şi Al. Dimitriu – Păuseşti. 
Referent principal a fost prof. dr. Al. Husar de la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cel ce avea să-i 
prefaţeze, peste ani, volumul „Poetica Imaginarului 
românesc”, Editura PACO, Bucureşti, 2001. 

Lectorul universitar Valeriu Filimon îşi înscrie 
în palmares, de-a lungul timpului, numeroase 
colaborări ştiinţifice la rubrica „Dicţionar de istorie 
literară românească şi universală”, condusă cu 
pricepere şi eleganţă de Florin Pavlovici, iar la  

 

(continuare în pag. 37)

 
Dan SANDU 

 
MAÎTRE – Prietenul regăsit 

 

ANTHROPOS ON TUT ISTHI CAI MEMNES AEI
Nu uita niciodată că eşti om  (Filemon 361–262)

 

A plecat dintre noi ca să se odihnească puţin. Preţ 
de o Eternitate. Şi ce dacă Lumea era tot mai bolnavă? 
O iubea aşa cum era, cu toate defectele ei: politichie de 
doi lei, corupţie cât cuprinde, ţigăneală ca la uşa cortului, 
gospodine literare şi manele de pe centură, golani cu 
ştaif când vine vorba despre trebile obştei, hopa-mitică 
parlamentară, fosta şi actuala turnătorie ridicată la rang 
de jertfă patriotică…  

Despre personalitatea lui Valeriu Filimon, despre 
forţa preocupărilor sale literare, despre frumuseţea 
sufletului său nu poţi vorbi decât trecându-ţi slovele prin 
inimă, alcătuind imaginar un spectru de furtuni în clocot 
în care MAÎTRE să se autodefinească discret şi tainic, 
asemenea alesului rostuit să-şi poarte crucea destinului 
sub forma unui cântec adunat pe o stea singulară: 

„În fiecare trup 
un înger al Nopţii Eterne 
stă la pândă… 
 

A muri e o înaltă datorie 
faţă de naştere. 
 

Numai Poetului 
îi este dată viaţa ca fulger nedatat 
străluminând stejaru-n cuta frunţii… 
Rătăcitorului prin Nopţi 
peceţile de paşi ai minţii 
le poţi afla 
pe zariştea omătului hârtiei.” 
 

Valeriu Filimon vede lumina vieţii pământeşti la 12 
octombrie 1931, în Slănic Moldova, ca fiu al preotului 
Clement Filimon – licenţiat al Facultăţii de Teologie din 
Cernăuţi, ziduitor al bisericilor din Slănic-Băi (1929) şi 
Slănic-Cerdac (1932), preot militar pe frontul de Răsărit, 
apoi preot-maior la Regimentul de Gardă Regală şi, 
după desfiinţarea clerului militar prin detronarea Regelui 
Mihai, preot civil la Biserica Mihai-Vodă, ctitoria lui Mihai 
Viteazul, unde a slujit până la strămutarea ei, în 1985. 

Mama va sluji învăţământului cu gradul I şi „gradul 
de merit”. În perioada bucureşteană a fost director-
adjunct la Liceul Aurel – Vlaicu, apoi directoare a Şcolii 
Generale de Fete nr. 26, din Calea 13 Septembrie. 

Ambii părinţi sunt copii de învăţători. Străbunicii 
după mamă şi după tată – învăţători. Străbunicul după 
bunica maternă nu a fost altul decât Pandele Iancu, şeful 
gărzii lui Cuza! 

Şcoala primară „o face” la Slănic Moldova, iar 
studiile liceale sunt continuate la Liceul Militar din 
Chişinău şi la cel din Timişoara, până în 1947, când au 
fost desfiinţate. 

Ultimele trei clase sunt absolvite la Liceul 
„Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, în anul 1950. 

Pe la finele anului 1948, profesorul H. Sanielevici, 
fratele criticului literar, îi solicită poeziile de la Gazeta de 
perete a clasei, pentru a le multiplica spre a fi recitate la 
spectacolele ce se dădeau în fiecare sâmbătă la 
Ateneele Populare din Capitală. 
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(urmade din pag. 36) 
 

rubrica „Biografia unei capodopere” (red. Doina Pap), 
colaborează cu scenariile: Lucreţiu - De rerum natura, 
George Coşbuc - Cântece de vitejie şi Octavian Goga -
Cântece, scenarii montate şi date în emisie. 

Între anii 1980–1984 a susţinut prelegeri anuale 
în cadrul Universităţii Populare „Dalles”, pe următoarele 
teme: Istoria ideilor estetice, Poetici şi manifeste 
literare, Amprente stilistice la scriitori români şi Poetica 
imaginarului românesc, cu aplicaţii la Eminescu, 
Arghezi şi Blaga. 

Din 1982, la un an de la stingerea din viaţă a 
Agathei Grigorescu – Bacovia, la rugămintea lui Gabriel 
Bacovia, a preluat conducerea Cenaclului „George 
Bacovia”, care îşi ţinea şedinţele în Casa Memorială.  

Încă din aprilie 1990, înfiinţează sub auspiciile 
Rectoratului Universităţii din Bucureşti şi ale Patriarhiei 
Române, Societatea Literară şi Teologală LOGOS, 
avându-i ca preşedinţi de onoare pe Al. Piru şi P.S. 
Costin Târgovişteanu, Vicar Patriarhal. Membrii 
Societăţii s-au bucurat permanent de tot sprijinul său 
dezinteresat la definitivarea textelor, la lansările de 
carte, prin prefeţele şi postfeţele pe care le-a scris, la 
cererea lor. 

Eu l-am cunoscut în toamna anului 1975, la una 
din întrunirile Societăţii literare „Relief Românesc”. Ne-
am împrietenit „din prima”! Nu ştiam că-i voi fi student… 
Şi, mai ales, Prieten! Am descoperit cu stupoare că 
avem rădăcini comune. Şi asta explică multe. Pe 
vremea aceea încă mai merita să fii tânăr şi să plângi 
pe umărul unui vers… Ne-am despărţit, mai apoi… Eu 
mă reîntorceam pe meleaguri trotuşene să fac 
apostolat, el rămânea în „turcitul Bucureşti” să lupte cu 
absurdul care ne învenina existenţa. Cele peste 120 de 
scrisori cu care m-a onorat Domnia Sa stau mărturie 
întru cele afirmate mai sus. Şi-a făcut un crez din a-şi 
apăra ideile cu argumente şi cu credinţa în Dumnezeu. 
S-a bătut permanent cu mediocritatea care obstacula 
libertatea de exprimare, şi-a închinat cu pasiune şi 
talent condeiul său de sincer slujitor al literaturii tipărite. 
A fost un OM! Om de aleasă cultură, cu zilele şi, mai 
ales, nopţile pătrunse de lumina „mierie” a cărţilor care-l 
trudeau neostoit, aşa cum copilăria i-a „împletit solarele 
coşuri cu bucurii”, desigur, pe Valea Slănicului… Când 
s-a împlinit sorocul, ne-a părăsit în luna lui iulie 2004, 
murmurând ca pentru sine: „Mă-ncredinţez dulbinei 
curgătoare ca unei lacrimi de potop şi trupul meu mi-l 
pune-voi zălog pentru o zodie înaltă ţării în care-am 
ziduit, precum Manole, înrodnicind un rost al vieţii mele. 
La moartea mea, voi, ape, murmuraţi; tu, codre, 
viforeşte. Voi, stele, pâlpâiţi-mi lăcrimarea… De 
moartea unui rost înalt mi-e sete…” 

Aceste rânduri fremătând de emoţie, mâna 
tremurândă când le aşterne pe hârtie, se-adună ca un 
cântec de prieten şi vin poate prea târziu să se 
transforme în lacrimi de-aduceri-aminte, acum când 
Maître Valerică nu mai este să calce lut şi viaţa lui 
exemplară rămâne un reper pentru viitorimea chemată 
să descifreze taina Poeziei gândită ca „un extemporal 
de-nstrăinare”. 

� 

 

Maria TIRENESCU 
 

Ziua Marinei 
 

Mijlocul lunii august. Din toate părţile oraşului 
se auzea muzică. Nu am mers la plajă. Când am 
cerut explicaţii, bunica mi-a spus că e Ziua Marinei 
şi vom merge după apusul soarelui să vedem 
artificiile. Am aşteptat cu nerăbdare să vină seara. 
După ce bunicul a venit de la serviciu, am mâncat 
şi am plecat la plimbare. Am trecut pe lângă cortul 
în care aveau loc spectacolele de circ. Bunicul mi-
a promis că mă va duce să văd spectacolul. Poate 
la matineu, adică la un spectacol de dimineaţă. 

Ne-am îndreptat spre port. Pe mare erau mai 
multe vapoare destul de aproape de ţărm. Aveau 
steguleţe roşii, galbene şi albastre. Toate 
vapoarele aveau luminile aprinse. Chiar şi pe 
stâlpii de pe alei erau înşirate steguleţe roşii, 
galbene şi albastre. La uşile tuturor instituţiilor 
erau steaguri tricolore.  

În drum spre cazinou, bunicul mi-a arătat 
clădirea în care se afla Comandamentul Marinei. 
La poartă erau doi marinari care făceau de gardă. 
Aveau mitraliere şi stăteau ca două statui. 

În parc, ne-am oprit în faţa statuii lui Mihai 
Eminescu. Emoţionată, spun: 

- Seamănă cu cel din poza din cartea mea! 
- Ai cărţi? 
- Sigur. Ştiu şi poezii. 
- Ce poezie ştii? 
- „Somnoroase păsărele”, de Mihai Eminescu 
- Ne-o spui şi nouă? 
- Cu plăcere. 
Şi le spun bunicilor cele trei strofe din cartea 

mea cu desene. Numai trei? Da, că strofa cu 
îngerii nu era în carte. Acea strofă mi-a spus-o 
bunicul şi, a doua zi, bunica m-a învăţat rugăciu-
nea „Înger, îngeraşul meu”. 

S-a înnoptat. În parcul de pe faleză am găsit 
un loc între Cazinou şi Poarta şantierului naval. 
De acolo vedeam marea şi cerul. Lume multă. 
Băncile erau ocupate de cei care au venit mai 
devreme. Nu era o problemă! Mulţi tineri stăteau 
pe iarbă, chiar dacă, din când în când miliţieni îi 
certau. 

La prima salvă de tun, am tresărit. M-am 
bucurat când cerul s-a umplut de stele colorate. 
De la un timp, mă obişnuisem cu zgomotul, cu 
strigătele spectatorilor, cu mirosul de praf de 
puşcă. Chiar şi cu fumul adus de curent. 

- Ce se întâmplă dacă o stea nu se stinge la 
timp? Arde locul în care cade?  

- Fii liniştită, mă îndeamnă bunicul. Se sting 
toate. 

Alte steluţe colorate, alte strigăte de 
admiraţie. O stea refuză să se stingă şi cade la 
câţiva metri de noi, într-un grup de tineri. Fetele 
ţipă şi fug. Băieţii le urmează de aproape. 

- Am văzut ce se întâmplă, spun mulţumită. 
Vedeţi că se poate să ardă mai mult decât 
credeţi? 

 

(continuare în pag. 45)
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  Carmen Mariana ZANICIUC  
 
 
 
Tăcere 
 

Unele lucruri nu se spun 
Nici măcar sieşi 
Poate de aceea ne-am rătăcit 
E greu să fii transparent 
Când te ascunzi în spatele veşmintelor 
Ceaţa ne acoperă 
Mintea străluceşte în noapte 
Ziua piere când misterul s-a elucidat 
Sarcofagele au rămas goale 
De-am fi crezut 
Şi nu am fi cercetat 
Poate-am fi reuşit 
Să ne descoperim 
Zeităţi 
 
 
 
Ca o umbră 
 

Ca o umbră 
Te-ai furişat în noapte 
Când dormeam 
Ţi-am simţit adierea 
Fără să mă tem 
Ştiind că umbrele 
Nu pot atinge 
Dar tăcerea ta 
Mi-a mângâiat visul 
Ori tu ai trişat 
Ori eu nu am crezut 
În umbre 
 
 
 
Când pot 
 

Întind mâna 
În visul trezit de o dorinţă 
 

Pot să dărâm ziduri 
Să ating cerul în zbor 
De o singură clipă 
O rază trezeşte în mine un fior 
 

Şi pot să urc 
Apoi să cobor 
Fără să pierd din iubire şi dor 

 

Fericirea 
 

Fericirea e ceva atât de mic şi de fragil 
Ea nu poate fi luată în mâini ori strânsă prea tare 
Nici vântul n-o împrăştie în zări 
Se risipeşte-n întrebare 
Ea nu poate să zboare 
Aproape de soare îşi va topi aripile 
Ca Icar 
Fericirea e suavă şi lină 
Îi place liniştea şi singurătatea lumii 
Când ceva îi ia locul 
Te părăsește şi te lasă gol şi uimit 
O vrei înapoi dar n-o mai găseşti 
Cât timp în locul ei e doar iluzia pe care ai ales-o 
Fericirea e ca un fulg de nea 
A cărei bucurie ţine în cădere 
Ţi se așează în palme şi apoi se topește 
Şi îţi lasă lacrima 
Fericirea vrea ca tu să fii ea 
S-o îmbraci cu inima ta în iubire 
Şi s-o crezi că e acolo 
Oricând şi orice s-ar întâmpla 
 
 

Lui Toulouse 
 

Cu picioarele rănite, 
Ai ucis timpul şi ţi-ai luat zborul 
Într-un portret al vieţii. 
 

Ai ştiut că inima se învârte continuu 
Şi ai făcut publicitate Moulin Rouge-ului; 
Acum, toţi îl caută 
Şi poposesc pe o scenă 
Unde se dansează între spectatori 
Un cancan dezlănţuit. 
 

Ai surprins fericirea cum râde 
Din tot corpul, 
Cum îşi strânge degetele de la picioare 
Până în ultima clipă - 
Ca o naştere a infinitului. 
 

Într-un spasm al durerii, 
Admirăm tabloul iubirii 
Pictat de suferinţa ta 
În eternitate. 
 
 

Echilibru 
 

Echilibrul 
Ne pune în balanţă fiinţa 
Fiecărui om bogat 
Îi este ataşat un cerşetor 
Existenţa lor depinde de un bănuţ 
În haosul în care nimic nu e întâmplător 
Se vor întâlni pe drum 
Iar de nu se vor dărui unul altuia 
Amândoi se vor pierde 
Printr-o scindare 
Redusă la absurd 

� 
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Oana PANAIT 
 

Visul unei nopţi de... vise neshakespeareiene 
 

 Motto: Eliade nu este un Andre Gide întors pe dos, într-o 
 oglindă spartă de Paler, iar pe Scaune se poate doar 

Ionesco aşeza, nu şi rinocerii…
 

În timp  ce priveam cerul azuriu în noapte, în 
asfinţitul gândurilor rebele ce nu-mi dăduseră pace, 
sorbeam cu nesaţ şi satisfacţie din amarul vremurilor de 
restrişte ale cafelei amare pe care mi-o pregătise cu o 
atenţie minuţioasă bătrâna doamnă.  Mâinile ei zbârcite 
de timp nu conteneau să deretice toată ziua şi noaptea 
prin cămara sufletelor răzbite de foamea cotrobăielii 
tomnaticei nelinişti. 
 “-Ce seară liniştită şi senină”, îi spusei cu o sfială 
în glasul de un tremolo aproape muzical. “E o încântare 
să realizezi că băutul cafelei într-o noapte cu cerul 
deasupra, gata să cadă peste tine cu stele cu tot, poate 
să-ţi dea o bonomie în suflet, o candoare uitată demult, 
ca atunci când- copil fiind- mă jucam cu şerveţele de 
hârtie prinse ştrengăreşte de sub ceştile de cafea ale 
bunicii şi mi le închipuiam vise. 
 “Ce noapte deplină, cât de aromată cafeaua la 
ceas de seară”, continuai senină la rându-mi, precum 
cerul şi surâzând mă întorsei spre bătrâna doamnă care-
şi continua treaba neostoită de târziul orelor, de stele, de 
izul aromant ce străbătea grădina făcând ca toată esenţa 
ceştii pline de cafea aburindă să se răspândească 
pentru a o prinde cu nesaţ nişte nări mirate şi avide de 
cunoaştere… 
 Bătrâna doamnă se opri o clipă şi-mi întinse cu 
politeţe un biscuit pe un şerveţel imaculat de alb.  
 “Da, surâse în sfârşit bătrâna doamnă, 
serveţelele albe sunt aduse de mine de departe…Să nu 
uiţi că fiecare ceaşcă de cafea pe care o sorbi cu 
nerăbdarea tinereţii tale de om neştiutor şi mândru stă 
pe un şerveţel din hârtie. Uite, mai ia un şerveţel şi lasă 
cafeaua să-şi depene amintirile uitate într-un ungher al 
conştiinţei tale. Orice muritor trebuie să deţină într-o 
viaţă de om, fulgurant de iluzorică şi atât de scurtă încât 
n-o poţi cuprinde decât într-o privire peste umăr, furişată, 
două vise: o cafea şi un şerveţel alb.” 
 “Cum aşa? întrebai mirată şi din greşeală răstur-
nai puţină cafea pe şerveţelul primit în urmă cu numai 
câteva secunde de la bătrâna doamnă,“dacă Lumea ar 
sta într-o ceaşcă de cafea sprijinindu-se pe un simplu 
şerveţel de hârtie albă, atunci Universul înseamnă că 
poate fi un ibric în continuă fierbere ce zămisleşte din 
greu câte o cafea pentru fiecare Planetă… 
 Şi dacă ar fi aşa, Pământul s-ar roti cu o 
ritmicitate ameţitoare, uimitoare lavă clocotindă şi toate 
astea doar pentru o simplă…înghiţitură de cafea? 
 Bătrâna doamnă nu-mi răspunse imediat, 
târându-şi bătrâneţea ca o haină nepurtată la vreme avu 
o străfulgerare de mânie în privire care se stinse repede, 
mocnit, ca pentru sine. “Nu crezi, aşa-i?, îmi răspunse cu 
o uşoară grimasă aplecându-şi capul a dispreţ. Trebuie 
să ştii că tinereţea nu lasă loc înţelepciunii…” 
 Anii trecuţi în ceaşca cafelei acum călduţe te fac 
să uiţi că Viaţa-această adunare aritmetică 1+1, această 
miraculoasă înlănţuire de cromozomi şi ADN-uri, 
curioase la cei mai mulţi - viaţa, spuneam, o poţi savura 
chiar acum în clipa asta”… 
 

 

 “Nu se poate, râsei sarcastic cu nepăsare. 
Doamnă dragă dar acum nu fac decât să beau o 
simplă cafea”. Şi, ca pentru a-i demonstra cu 
elocinţă atotştiutoare bătrânei că nu are dreptate, 
am dus instinctiv ceaşcă la gură şi, dintr-o răsuflare 
am dat-o pe gât. Dar, minune, în clipa următoare pe 
dinaintea ochilor începură să-mi treacă stelele, 
cerul părea că se prăbuşeşte peste măsuţa la care 
şedeam, iar eu, eu fui prinsă într-un vârtej de fum 
care mă făcu să-mi pierd …conştiinţa. Eram la 
Începutul Lumii şi admiram Istoria ei, războaiele 
lumeşti şi fireşti, în care ancoraţi ani de-a rândul, 
secole, milenii, omul se crezuse invincibil. Eram 
deasupra Lumii şi priveam cu o detaşare de invidiat 
pentru un simplu om, zbuciumul milenar şi 
întristător al Istoriei…Apoi am ajuns în secolul XX 
cu grozăviile Marilor Războaie, măceluri ce au 
zdruncinat din temelii măreţia Omului, acea demni-
tate filosofic umană ajungând un zar aruncat la 
întâmplare de o moira pe tabla de joc a Timpului…  
 Şi parcă aveam zarul în mână… Într-o infini-
tezimală clipă aruncai zarul şi deodată mă trezii. 
Eram la măsuţă cu cafeaua lângă mine - nebăută, 
ciudat lucru, gândii şi îi spusei bătrânei surâzând:
”Cred că m-a furat somnul, ce ciudat, iertaţi-mi 
nepoliteţea, se pare că noaptea asta cu cerul ce stă 
să cadă împresurat de atâtea şi atâtea stele 
lucitoare şi aroma cafelei, în fine, scuzaţi-mă… 
 Ah, am pătat şi şerveţelul… maculat acum, 
am vărsat puţină cafea, vai ce nepoliteţe” şi ridicai 
capul spre bătrâna doamnă care cu aceeaşi nefi-
rească pentru venerabila ei vârstă, agilitate şi neas-
tâmpăr îmi răspunse senin:“N-ai dormit. Tinereţea 
nu doarme niciodată. Ţi-am demonstrat că viaţa e o 
cafea aşezată pe un şervetel alb, imaculat.” 
 “Cum aşa?, o întrebai deconcertată. 
 Bătrâna doamnă zâmbi misterios şi se aşeză 
lângă mine uşor, ca o părere… Era prima dată 
când o văzusem şezând. Era o doamnă distinsă, 
scăpărând de inteligenţă, uşor încărunţită şi cu o 
înţelepciune ce-i brăzda la propriu fruntea înaltă, 
lată şi luminoasă ce ascundea doi ochi melancolici 
şi totuşi fermi - luciferici ochi… 
 “Da, a trebuit să fac şi asta…” 
 “Ce să faceţi, stimată doamnă?”  
 “Te-am pus să dai cu zarul… 
 “Dar cum de-mi ştiţi visul? am tresărit plină 
de spaimă la auzul spuselor bătrânei. 
 “N-a fost un vis, îmi răspunse. Universul tău 
care fierbe necontenit planetele te-a pus să dai cu 
zarul”. “Nu înţeleg nimic, exclamai realmente cu 
stupoare. 

“Tu eşti Omul ce a dat cu zarul, te-am lăsat, 
îmi şopti abia perceptibil bătrâna.”Tu eşti Zarul…” 

“Eu? Sunt…Ce sunt?!” 
Abia am putut să rostesc câteva cuvinte că 

bătrâna dispăru ochilor mei miraţi. Am rămas mută 
de uimire neştiind ce se întâmplase. Luai în tăcerea 
ce se aşternuse în noaptea înstelată ceaşca, o 
ridicai şi văzui şerveţelul pătat de un strop de cafea. 
Da, am înţeles în sfârşit. Cafeaua şi şerveţelul alb, 
pur, imaculat sunt exact cum mi-a spus Bătrâna 

 

(continuare în pag. 47)
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Lucre ţia IONESCU BUICIUC  

Cărticica mea de iarnă 

Volumul colectiv pentru copii „C ărticica m ea 
de iarn ă” , apărut la editura „Maria Cristina” în luna 
decembrie defineşte sensibilitatea copilului care, printr-
un registru artistic simplu, redă bucuria înveşmântării 
naturii cu mantia pufoasă a zăpezii.  

Volumul este alcătuit din două părţi: în prima 
parte, copiii transpun propriile trăiri o dată cu apariţia 
anotimpului rece, iar în partea a doua, maturii, aşezaţi 
pe laviţa vieţii, reuşesc să fie, pentru o clipă, copii în 
propria lor naraţiune. 

Motto-ul „...din puritatea anilor prezen ţi” 
prefigurează bucuria celor douăzeci de copii de a-şi 
aşterne gândurile pe foaia imaculată când focul 
trosneşte, iar fulgii, în jocul lor divin, îi îndeamnă să 
cioplească în gheaţa timpului frumusuţea unei zile de 
iarnă. 

Scriind, copilul utilizează anumite cunoştinţe, se
implică afectiv şi acţional, se descoperă pe sine, căci 
copilăria reprezintă un avânt spre orizonturi multiple, 
putem să o numim ca o îndrăzneală. Copilăria este 
vârsta speranţei şi a visului, iar copilul este fiinţa, unică 
fiinţă, care trăieşte prin ea însăşi. 

Câtă sensibilitate în versurile „Iar gutuile /
Luminau nopţile / Când luna era bolnavă” ale elevei 
Iuliana Mădălina Ahălănei. Luna pare obosită şi doar 
mirosul de gutui coapte ce se împrăştie în cameră ca o 
vrajă îi aduce aminte că „toamna s-a sfârşit”. „Copilaşul 
blând zâmbeşte” în poezia Mihaelei Afilipoaie, deoarece 
„Fulgii cu nemiluita /Cad pe la ferestre”. Codrin Ştefan 
Arnăutu se crede în lumea de basm a Lizucăi, atinge 
„cristalul Crăciunului” de unde colindul „Betleem colo-n 
jos..” răsună spre ceruri ca o rugăciune. 

Ce impresinează la aceşti copii este puritatea 
de a-şi exprima gândurile la un nivel artistic ridicat. Spre 
exemplu, în poezia „Iarna cu poveşti”, Octavia Biro-
Bălan compară brazii cu nişte uriaşi care „sprijină 
cerul”, ei devin stăpânii Universului, bunica îi 
povesteşte întâmplări trăite sau auzite cândva, în timp 
ce lacrima copilăriei aleargă nestingherită pe obraz. 

Registrul stilistic se schimbă o dată cu scrierile 
elevei Cezara Miruna Chirilă ce prezintă, în povestirea 
„Visul de iarnă a copilului-meşter”, o comparatie 
uluitoare între copilul-meşter, care simte bucuria iernii şi 
face un om de zăpadă, şi copilul-creator, ce-şi foloseşte 
întreaga imaginaţie pentru a da perfecţiune sculpturii 
sale: „Ajuns Demiurg în propria sa creaţie, copilul-
meşter crede că va da viaţă Omului-de-Zăpadă, că va 
putea străbate cărările vieţii cu puritatea de mână”. 

Denis Ciotloş simte cum „Noaptea vine ca o 
zână”, aşternându-i „în suflet bucurie şi dragoste”. 
Pentru el, nicio sărbătoare nu e atât de frumoasă ca 
cea de iarnă, aşa cum mărturiseşte: „Vreau să fie 
mereu Crăciunul!” 

În poezia „Vine iarna”, Eduard Ştefan Ciobanu 
îşi imaginează cu multă sensibilitate cum iarna îşi 
aşterne mantia peste întregul ţinut, iar fulgii „stau la 
sfadă”. 

Laura Elena Condurache îl vede pe Moş 
Crăciun „Îmbrăcat la asorte”, dar cu teamă ca să nu-i  

 
aducă o „vărguţă”. În poezia „Omul de zăpadă”, 
Marian Alexandru Corbei descrie cu multă 
naturaleţe plăcerea de face un om de zăpadă 
alături de prietenii săi, dar se citeşte în versuri şi 
nostalgia de a nu mai crede în Moş Crăciun, convis 
că mama „,mi-e Moş Crăciun”, deoarece „acum 
ştiu, că sunt mai mare”.  

Andreea Crăciun compară fulgii cu „licurici 
albi, sclipitori”, iar pentru Diana Huţuleac zăpada 
înseamnă „plăpumioara albă şi pufoasă” ce-a 
acoperit ţinutul.  

În scrierea „Poveste de Crăciun”, Mădălina 
Donos îşi imaginează povestea fulgului devenit 
prieten la ceas de taină: „Fulgul mi se aşază in 
palmă, neajutorat, şi am avut impresia că de mine 
depinde soarta lui”. Mihaela Petronela Hăineală în 
poezia „Basm de iarnă” descrie satul care „În alb e 
văruit”, şi  pentru  Paul Huţuleac, aşteptarea lui 
Moş Crăciun devine un ritual pe care-l descrie cu 
gingăşie: ”te voi aştepta cu cizmuliţe lustruite, la 
geam cu luminiţe şi cu brad împodobit”. 

Versurile lui Vlad David Lepădatu redau 
zbuciumul lăuntric al copilului care mulţumeşte lui 
Moş Crăciun că „la sfârşit de an/m-ai adus în Iaşul 
drag”, spunându-i deschis că „vorbeam 
franţuzeşte/dar plângeam româneşte” 

Roxana Mândruţ prezintă în „Moşii de 
iarnă” nerăbdarea cu care-l aşteaptă pe Moş 
Nicolae, ce „parfumează zilele de iarnă” cu 
„aromele primelor portocale”, în timp ce Adelina 
Andreea Tanko îi cere lui Moş Crăciun să-şi noteze 
ce şi-ar dori să primească in dar: ”te-aş ruga/scrie-
mi o scrisoare”. Ana Maria Predoiu compară iarna 
cu „Zâna din vis” ce pictează pe geam „o frumoasă 
floare”. Urarea pe care o face Andreea Ioana 
Palistan, „Vin copiii în Ajun/Să-ţi ureze tot cei bun”, 
în timp ce „Cad lin perdelele de nea”, din poezia 
„Iarnă iar” a elevei Florina Bianca Popovici încântă 
sufletul care, prin forţa cuvântului, memorează anii 
copilăriei. 

Partea a doua, ce are ca motto „...din 
gândul copil ăriei trecute” , prezintă aceeaşi 
frumuseţe a iernii, dar retrăită de sufletul maturului 
ciuruit de vremuri. Patricia Lidia descrie cu mare 
fineţe artistică „vacanţa de iarnă petrecută la 
bunici”, despre „laptele cald” şi „ceaiul fierbinte de 
tei”. O lacrimă îngheaţă în plină zi, deoarece 
„zăpezi repetate s-au aşezat peste vechea casă 
bătrânească” ce-a devenit „o povară” a timpului. 

(continuare în pag. 45)
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C.Ş. I Dr. Remus CÂMPEANU  
 

Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca 
al Academiei Române 

 

Monografia despre Ulmeni 
 

Lucrarea (Ulmeni, Maramureş – Studiu mono-
grafic, de Prof. Mircea Botiş şi Pr. Radu Botiş, n.r.) 
reprezintă mult mai mult decât o simplă abordare 
descriptivistă a unei localităţi sau, eventual, o succintă 
incursiune în istoria ei. Ea îşi depăşeşte spectaculos 
caracterul monografic la care ne-am fi aşteptat, în mod 
firesc, de la o lectură de asemenea natură, exprimând -
cu maximă forţă de sugestie - ataşamentul uriaş al 
autorilor faţă de ambientul socio-cultural, spiritual şi 
economic în care îşi derulează ciclul de zi cu zi al vieţii. 

Nu trebuie însă să credem că pasiunea Părintelui 
Radu Botiş precum şi a profesorului de istorie Mircea 
Botiş pentru locurile natale îi îndrumă înspre elaborarea 
unei analize subiective, pigmentate cu nuanţe apologetice 
sau cu atitudini de partizanat. Nu este deloc vorba de aşa 
ceva, pentru că, pe tot parcursul textului, cercetarea îşi 
menţine o doză suficientă de rigurozitate, o moderaţie 
generată de un vizibil bun simţ nativ, o argumentaţie 
temeinică şi, nu în ultimul rând, o documentare şi un 
bagaj informaţional adânc ancorate în surse arhivistice şi 
bibliografice îndeajuns de relevante prin abundenţa lor. 

Desigur, în pofida celor afirmate mai sus, cartea 
rămâne totuşi, în primul rând, o monografie, construită cu 
răbdare intelectuală, migală şi sobrietate şi, ca atare, ea 
conţine toate ingredientele necesare unei întreprinderi 
serioase de acest gen. Nu lipsesc din structura ei 
explicitările atente, referitoare la încadrarea geografică şi 
administrativă a urbei, fermecătoarele şi flexibilele detalii 
istorice privind evoluţia comunităţii locale, trimiterile 
pertinente la dinamica istoriei confesionale a arealului 
focalizat, consideraţiile judicioase legate de maturizarea 
şi eficienţa societăţilor culturale şi ale bibliotecilor din 
zonă, interesantele aspecte de istorie regională a 
învăţământului şi multe alte elemente narative 
lămuritoare, mai mult sau mai puţin semnificative prin 
importanţa şi rezonanţele lor, dar care, însumate, 
recompun un peisaj istoric, social, cultural, economic, 
politic şi spiritual impresionant prin specificitatea sa şi prin 
valenţele sale bine individualizate. 
Ne întăresc, de asemenea, convingerea că avem de-a 
face cu un efort consistent numeroasele rânduri şi pasaje 
dedicate componentelor naturale care încadrează 
aşezarea şi modului în care ele au influenţat devenirea 
populaţiei din teritoriu. Părţile de text înglobând această 
problematică se axează, cu precădere, pe punerea în 
lumină a reliefului, a resurselor naturale, a tipurilor de sol, 
a climei şi temperaturii şi, nu în ultimul rând, a 
caracteristicilor atmosferice. Această scenografie a 
demonstraţiei - de-a dreptul barocă prin belşugul ei - are 
menirea de a ne introduce gradual în esenţa şi subiectul 
propriu-zis al naraţiunii, şi anume comunitatea cu 
trăsăturile ei particulare, cu trecutul ei şi cu starea ei 
actuală. În respectiva problematică sunt incluse 
competente aprecieri ce surprind potenţialul demografic 
local, schema etnică şi confesională aparte a regiunii, 
caracteristicile nivelului de trai din teritoriu, toate acestea 
susţinute şi prin argumentele statisticilor şi recensăminte- 

 
 

lor oficiale, mai vechi sau mai noi. 
Pas cu pas, autorii ne apropie în descrierea 

lor de perioada contemporană şi chiar ultracontem-
porană, oferindu-ne date de cea mai recentă 
actualitate despre producţia şi centrele economice 
din zonă şi despre reţeaua de sănătate şi de 
învăţământ a oraşului şi a spaţiului adiacent lui. Ni 
se aduc până şi lămuriri cu privire la situaţia politică 
actuală din teritoriu şi la activitatea din ultimele 
decenii a primarilor urbei. 

Lucrarea mai încorporează şi alte chestiuni 
de mare varietate, precum cea a stării şi dinamicii 
forţei de muncă, cea a emigraţiei şi a muncii în 
străinătate, cea a punctării funcţiilor economice de 
azi ale comunităţii etc. Ca zonă de tradiţie predo-
minant agricolă, regiunea beneficiază de o atentă 
explicitare în ceea ce priveşte acest domeniu de pro-
ducţie. Profitând de atingerea unui asemenea subi-
ect, autorii schiţează o succintă istorie agrară a regi-
unii, în centrul căreia poziţionează tematica eficienţei 
şi particularităţii culturilor, cea a raporturilor de pro-
prietate (cu largi referiri la moştenirea istorică a do-
meniilor feudale) şi cea a legislaţiei de specialitate. 

O altă constatare benefică este aceea 
potrivit căreia în construcţia textului predomină ape-
lul la istorie, fapt care facilitează în mare măsură mai 
buna înţelegere de către lector a tuturor proceselor 
şi fenomenelor ce au afectat şi afectează în continu-
are devenirea comunităţii locale. Legătura dintre di-
versele evenimente istorice şi devenirea, uneori si-
nuoasă, a factorului uman face naraţiunea mai capti-
vantă şi contribuie, în acelaşi timp, la accelerarea 
receptării mesajului transmis către cititor. 

 

(continuare în pag. 42)
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Valerian MARIAN   

Asist. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxa Baia Mare 
 
O carte pentru învăţătură şi mântuire 
 

Lucrarea părintelui Radu Botiş - „Aspecte 
pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a 
Domnului  Iisus Hristos” - are în vedere unul dintre 
aspectele fundamentale ale teologiei creştine. În cadrul 
hristologiei ortodoxe asocierea Persoanei divino-
umane a Mântuitorului Iisus Hristos cu sintagma 
„Învăţătorul prin excelenţă”, corespunde, la modul 
potrivit, în termeni umani, Revelaţiei pe care El o
aduce. Hristos e Învăţătorul prin excelenţă, Învăţător cu 
autoritate, întrucât transmite învăţătura vie, proprie, 
despre Dumnezeu. 

Conţinutul învăţăturilor lui Iisus Hristos este 
Hristos Însuşi. Revelaţia însăşi, în punctul ei culminant, 
este Hristos. Fiind Revelaţia desăvârşită, Hristos nu e 
numai Revelaţia despre Dumnezeu, ci, fiind 
Dumnezeu-Omul, El este şi descoperirea omului 
adevărat. Îl amintim aici pe Fergus Gordon Kerr care 
spune că „singurul om adevărat care a trăit pe acest 
pământ a fost Hristos”. El ne-a arătat ce înseamnă să 
fim oameni. Dumnezeu ne-a arătat ce înseamnă să fii 
om. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, este, prin 
aceasta, modelul personal general uman.  

Prin Persoana şi opera Sa, Mântuitorul este 
Cel Care explică, Care face vizibile şi limpezi raţiunile 
(„λογοι”) lui Dumnezeu în lume, fie că ne referim la 
aspectul primordial, creaţional, fie că ne referim la 
aspectul soteriologic. Hristos este interpretul 
Scripturilor în sensul că el exprimă în limbaj omenesc 
ceea ce ştia din veci, în sfatul Treimic, de la Tatăl. În 
acest context activitatea catehetică a Mântuitorului nu e 
altceva decât revelarea, în termeni perceptibili, a iubirii 
Treimice faţă de lume şi om. 

Parabolele şi pildele Mântuitorului, nu trebuie 
să fie, din punct de vedere semiotic, izolate sub un 
aspect strict moral. Ele se înscriu, prin excelenţă, în 
categoria acelor exprimări care, sub forma cuvintelor 
înţelese de oameni, trimit la o realitate infinit mai 
profundă, inexprimabilă, inepuizabilă ca sens şi 
depăşind orice înţeles. Lucrarea părintelui Radu Botiş 
vizează tocmai o astfel de realitate. Ea are în vedere 
acea învăţătură a lui Iisus Hristos care se adresează 
celui mai profund plan al sensibilităţii, al conştiinţei 
umane. Prin parabolele şi pildele Sale, Hristos se 
descoperă ca fiind Învăţătorul tuturor oamenilor („Voi 
Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, 
căci sunt.” – Ioan 13, 13), întrucât se adresează unei 
profunzimi în care se regăsesc toţi – sau în care s-ar 
putea regăsi; în care ar trebui să se regăsească. Şi prin 
aceasta Hristos ni se descoperă a fi modelul 
Pedagogului suprem, modelul preotului, al profesorului, 
al credinciosului de lângă, personalităţi care, fiecare şi 
împreună, sunt chemate să vizeze acelaşi obiectiv 
existenţial: mântuirea omului. 
 Lucrarea de faţă - cu atât mai mult prin faptul 
că aparţine unui preot al Bisericii – întregeşte, în modul 
ei specific, acea categorie de lucrări din teologia 
noastră care prin darul învăţării ni-L descoperă pe 
Dumnezeu ca om şi pe om ca potenţial dumnezeu. 

 

Scopul învăţării este mântuirea. În acest 
context considerăm că o astfel de lucrare nu poate fi 
decât binevenită spre întărirea credincioşilor şi, 
nădăjduim, spre mântuirea lor.    

� 

(urmare din pag. 41) 
 

În ceea ce priveşte perioada contemporană, 
sunt totodată decelate, cu abilitate, creşterile şi 
scăderile care au marcat aşezarea şi împrejurimile ei 
pe parcursul celor două războaie mondiale (cu 
paranteze largi dedicate momentului Marii Uniri), în 
epoca interbelică, în regimul socialist, în perioada de 
tranziţie post-comunistă şi în anii din urmă. Comparaţia 
dintre factorii care au influenţat localitatea în timpul 
comunismului şi cei ce s-au manifestat ulterior, în 
ultimele două decenii, este extrem de sugestivă şi se 
conturează dintr-o perspectivă limpede şi obiectivă. 

Optica autorilor faţă de chestiunile analizate se 
menţine mereu critică, moderată şi atentă la detalii. Nu 
lipsesc nici consideraţiile de factură sociologică, 
antropologică şi etnografică, foarte utile susţinerii 
ştiinţifice a travaliului efectuat. Trimiterile la datini, 
obiceiuri, ocupaţii vechi, credinţe populare, mituri, port, 
grai etc. şi referirile la ciclul vieţii, la sărbători şi la 
jocuri completează tabloul unei lumi de mare profun-
zime, complexitate şi spectaculozitate prin trecutul, 
evoluţia, dezideratele şi căutările ei actuale. Galeria 
personalităţilor care prin carierele lor umaniste, ştiinţi-
fice, culturale, artistice, juridice, administrative sau de 
altă natură şi-au câştigat un loc privilegiat în societatea 
românească, bine conturată de autori, vine şi ea să 
întregească imaginea aşezării ca punct de consistentă 
şi multiplă semnificaţie pe harta istorică a României. 

În concluzie, putem afirma, fără putinţă de 
tăgadă, că efortul apreciabil al celor doi autori de a 
reda propriului ambient local o identitate, nu numai 
istorică, binemeritată este extrem de util atât pentru 
specialişti (cei cu preocupări de istorie, istoriografie, 
monografie, demografie, antropologie, sociologie, 
etnografie etc.), cât şi pentru publicul interesat de 
particularităţile unui spaţiu oarecum restrâns, dar 
aparte prin farmecul său. În lumina celor constatate 
mai sus, ne exprimăm convingerea că avem în faţa 
noastră o reuşită editorială, construită cu seriozitatea şi 
acribia investigaţiilor istorice din trecut, dar orientată cu 
toată deschiderea înspre viitor. 
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Ionu ţ CARAGEA 

 
Azi nu-i voi da cu piciorul fericirii 
 

azi nu-i voi da cu piciorul fericirii 
este prea frumoasă prea sinceră 
îmi seamănă prea mult 
în gândire şi gesturi 
nu mi-a greşit cu nimic 
m-a iubit aşa cum sunt 
a vrut să fie doar a mea şi atât 
 

îmi strâng fericirea la piept  
îi ascult vorbele calde şi inima ei  
cum bate numai şi numai pentru mine  
îmi ajunge cât am fost pasăre călătoare 
cu lacrimi de soare 
însingurat în apus 
 

iubind fericirea am înblânzit 
până şi moartea 
pisica neagră ce împinge ghemul  
de lână albastră prin univers 
 

azi nu-i voi da cu piciorul fericirii 
nici mâine nici poimâine 
nicicând 
 
N-aş vrea să ştii 
 

n-aş vrea să ştii ce este acum în sufletul meu 
o lacrimă este de ajuns să distrugă 
un castel de nisip 
n-aş vrea să ştii că icar este zborul 
frântprescurtat 
al primului meu arhetip 
 

am renunţat la tot pentru tine 
n-am în bagaje 
decât dor de iubire 
şi nişte bandajehârtii 
am renunţat la o lume mai bună 
întorcându-mi obrazul 
celor care vor scuipa 
şi repetat vor lovi 
 

n-aş vrea să ştii că îmi pot pierde puterea 
de a lupta de a crede şi de a trăi 
n-aş vrea să ştii şi totuşi 
îţi spun toate acestea 
nu sunt omul de piatră 
sau prefăcutul 
care te poate minţi 
 
Din prea multă iubire 
 

ieri o femeie mi-a spus că am două defecte 
îndeajuns cât să rupă vraja unui cântec 
sau a unei poveşti 
dintr-o dată mi-am dat seama că am numeroase 
defecte 
de care uiţi atunci când eşti iubit şi iubeşti 
 

întrebările au început să curgă să curgă 
de ce sunt aşa şi nu altfel? 
oare toţi gândesc la fel despre mine? 
oare trebuie să mă schimb  

 

pentru a fi pe placul cuiva? 
oare ce este rău şi ce este bine? 
 

m-am întrebat şi m-am tot întrebat 
ceva a început să mă doară 
ceva a început să plângă-n surdină 
singurătatea începuse să nască monştri 
la capătul tunelului pâlpâia o lumină 
 

primul meu defect era că sunt om şi iubesc 
al doilea că iubesc prea mult 
şi trăiesc 
 
Harachiri cu săgeata lui Cupidon 
 

toate drumurile duc la tine 
acesta este destinul şi totuşi 
mulţi au spus că este prea frumos 
pentru a fi adevărat 
 

astfel apar primele întrebări 
primele supoziţii 
şi nu mai sunt sigur dacă totul 
este o minciună inventată de alţii 
sau de propria mea îndoială 
aduceţi-mi o dovadă un cuvânt orice 
aş vrea să ştiu pe cine trebuie 
să ucid cu sânge rece 
să mă eliberez de spaima eşecului 
 

inima strigă se bate cu pumnii în piept 
îşi rupe cămaşa îşi face harachiri 
cu săgeata lui Cupidon 
inima asta îmi aparţine 
sau este o pasăre care a migrat 
din paradisul placentei în infernul 
cald al cărnii mele irepetabile 
mamă de ce m-ai născut 
înainte de sfârşitul tuturor dorinţelor 
 

poate că un test va face diferenţa mi-am spus 
să fiu altcineva să fiu glacial  
să privesc totul din exterior ca un judecător 
dar testele sunt menite să distrugă încrederea 
iubirea nu are nevoie de teste ci de fapte 
şi singurul lucru care ne ţine împreună 
este că tu eşti patria cuvintelor mele 
şi dorinţa pe care mi-am pus-o cândva 
să exişti draga mea Nicoleta 
 

Dumnezeu ne dă dar nu ne bagă şi-n sac 
în care sac mă întreb în cel al lacrimilor 
nu sunt decât suferinţe 
în buzunare doar chei de deschis uşile 
bordelului cotidian 
iubirea este un sac fără fund 
în care ne aruncăm speranţele 
ca pe nişte haine murdare 
sperând mai apoi să ne crească 
 pene de înger 
să fim fericiţi fredonând cântece 
de amăgit nemurirea 
 

(Poeme pentru Nicoleta din volumul în pregătire 
Rugă ultimului poem) 

� 
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Marieta GĂUREAN 

 
Dragostea oarbă 

 
        M-am trezit dimineaţă cu o pofta nebună să scriu. 
Probabil pentru că în ultima vreme am citit mult...ce au 
scris alţii şi m-am întrebat de ce nu scriu şi eu. O 
singură întrebare şi sute de răspunsuri. În primul rând 
aş scrie poate numai pentru sufletul meu, cine ar fi 
curios de ce scriu eu? Despre ce aş putea să scriu? Nu 
m-ar prinde sub nicio formă noile curente. Despre iubire 
nu mai scrie aproape nimeni. Şi totuşi. Eu am ales să 
scriu despre tine. 
          Cine eşti tu să scriu despre tine? Acum poate nu 
mai eşti decât o parte din trecutul meu. Sau poate eşti 
parte din prezent de vreme ce scriu despre tine. Vei fi şi 
parte din viitorul meu dacă voi scrie despre tine. Mă 
îngrozeşte ideea că ai putea fi parte din viaţa mea. Nu-
mi place să mă leg de oameni. Mi se pare că cel mai 
sănătos e să păstrezi relaţii de suprafaţă, să socializezi 
doar, imi place mie să spun. O dată ce te implici totul se 
complică. Trăieşti bucuriile şi dramele celuilalt, te 
încarci cu tot ce îi aparţine ca într-un final să suferi: 
pentru eşecurile lui sau pentru eşecul relaţiei, indiferent 
de ce natură. Am trăit-o asta de mai multe ori, nu are 
atât de mare importanţă care era relaţia: prietenie, 
iubire sau simplă aventură. E firea omului să se implice. 
Mă bucur de promovarea prietenei mele, sufăr că 
partenerul mă înşală, mă enervez că nu a înţeles că nu 
vreau mai mult decât o noapte de distracţie. Nu 
implicare e în toate situaţiile? Mama a ajuns că la un 
moment dat plângea pentru toată lumea: pentru ai ei că 
erau bolnavi, pentru mine că nu-mi găseam rostul în 
lume, pentru soră-mea că munceşte prea mult, pentru 
vară-sa că divorţează etc. Stai puţin, mamă! Dar viaţa 
ta unde e? Trăieşti pentru tine sau pentru alţii? Mi-a fost 
frică să nu ajung şi eu ca şi mama. Sufeream şi eu 
alături de toţi cei de lângă mine, mă trezeam în miez de 
noapte cu durere în piept şi nu mai puteam închide un 
ochi până în zori. A doua zi nu eram în stare de nimic, 
nu puteam mânca, mă uitam într-un punct fix şi mă 
rugam să se întâmple ceva bun.  
             Unde eşti tu în toată povestea asta? Cum 
unde? Peste tot! În fiecare secundă a existenţei mele. 
Îmi vei spune că nu ai simţit asta. Normal că nu ai 
simţit, erai prea ocupat cu gura... mea, vorba lui Smiley, 
erai prea preocupat să mă săruţi, să mă drăgăleşti, să 
mă iubeşti. Adevărul e că mă iubeai atunci, mă venerai, 
mă sorbeai din priviri. Ştii ce mi-ai zis într-o dimineaţă? 
”Iubire, nici dacă te-aş fi desenat nu ai fi fost atât de pe 
gustul meu!” Te iubeam şi eu atunci, Dumnezeule cât te 
mai iubeam, numai tu erai în capul meu, eram 
îndrăgostiţi, ce să mai...Eram atât de implicaţi, încât 
eram total neimplicaţi. Neimplicaţi cu cei din jur. Nu ne 
mai interesa de nimeni. Nu mai aveam mamă, tată, 
frate, soră, prieteni. Ne închideam telefoanele şi 
stăteam zile întregi în casă, ne iubeam, ne făceam 
declaraţii şi promisiuni. Am un déja-vu! Oare am mai 
scris asta o dată? Nu prea cred, probabil am visat sau 
am citit undeva. Da, cred că unul din personajele lui 
Vakulovski se întreba dacă e posibil să visăm ceea ce 
vom scrie. Poate că nu visăm ceea ce vom scrie, poate  

 

 
visăm ceea ce vom face sau poate sunt doar lucruri 
obişnuite despre care s-a mai vorbit. Oricât de 
banale ar fi, când şi se întâmplă ţie ţi se pare că sunt 
unice. Tu nu mă credeai când îţi spuneam că eu nu 
am mai trăit atât de intens. Cred că nici eu nu te 
credeam pe tine. Du-te măi, suntem adulţi, trecuţi 
prin viaţă şi prin relaţii, cum naiba să te îndrăgosteşi 
ca la 14 ani (sau mai devreme cu modernizarea 
asta)?  
          Ieri am avut o discuţie cu nişte amici. Până la 
ce vârstă te poţi îndrăgosti? Eu susţineam sus şi tare 
că poţi şi la 70 de ani. Oare chiar cred asta sau mă 
gândesc cum ne-am îndrăgostit noi când nu mai 
credeam niciunul asta? De ce nu mai credeam? 
Pentru că amândoi trecusem prin nişte experienţe 
(în care fusesem foarte implicaţi) care ne-au luat tot 
ce am avut mai bun în noi. Asta am crezut noi. Şi cu 
implicaţiile şi cu ce e bun...Ne-am lămurit noi pe 
parcurs că nu a fost chiar aşa. Sau cel puţin eu, nu 
ştiu tu! Implicată fiind în trecut am pornit cu tine total 
neimplicată, aşa voiam eu să fiu. Mi-am impus de la 
început să nu mă conformez, să nu fac 
compromisuri, să fac pe femeia dură. Îmi povestea 
mie o prietenă că dacă faci pe dura bărbaţii sunt în 
limbă după tine. Eşti tu şefa! Eu eram şefa. Făceam 
numai ce voiam eu, făcem pe bărbatul relaţiei, îmi 
plăcea să mă cred neimplicată, rebelă şi puternică. 
Neimplicat ai pornit şi tu. Doar mi-ai spus mai târziu. 
Mă vedeai cam neimplicată şi nu voiai să suferi, aşa 
că ţi-ai impus şi tu să fii neimplicat. Doi neimplicaţi! 
Toate bune şi frumoase  până aici! Îmi aplicam şi eu 
teoria îndelung studiată. Eram tare mândră de mine. 
În sfârşit mă simţeam femeia matură, cu capul pe 
umeri, capabilă să-şi controleze sentimentele. Mă 
întrebam cum am putut fi atât de naivă pînă atunci 
încât să mă arunc cu capul în faţă aşa ca o proastă. 
De ce nu am putut fi ca acum: femeia-bărbat. Uneori 
şi tu făceai glume pe seama asta! Alteori nu erau 
glume, păreai deranjat de-a dreptul. Să nu am eu 
aşa nicio treabă, să fiu ca de gheaţă, iar tu, să stai 
drept în faţa mea. În sinea mea eu eram mulţumită 
de neimplicarea mea, îmi ziceam că dacă va ieşi 
prost nu voi suferi! Mă întrebam cum va fi să nu 
suferi! 
              Nu ştiu când a fost momentul implicării 
mele/ noastre, nu ştiu de ce ne-am implicat, ştiu însă 
când am simţit-o, cu dezamăgire şi ciudă la început. 
Era ziua mea. Am ieşit, drăguţi şi îndrăgostiţi, ca doi 
porumbei cum ne tachina prietenul tău. Ne-am 
enervat dintr-o prostie, tu ai ridicat tonul eu am 
continuat. Te-am jignit în fel şi chip, neimplicată fiind, 
te-am lăsat baltă şi am plecat acasă. Degeaba ai 
încercat tu să vii după mine, să-mi explici, să mă 
temperezi. Eu o ţineam pe a mea şi eram foarte 
mândră de tăria mea. Am reuşit să fiu bărbătoasă, 
îmi ziceam în sinea mea! Asta până m-am aşezat în 
pat...Când am simţit un gol imens în suflet! Nu-mi 
găseam locul, nu puteam adormi, te vedeam numai 
pe tine, te simţeam numai pe tine. Erai peste tot! 
Hey, fato, mi-am zis, e normal, dar o să te trezeşti 
dimineaţă şi o să fii ca nouă. Ce să mă trezesc  
 

(continuare în pag. 45)
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(urmare din pag. 44) 
 
dimineaţă, că tot trează am fost până dimineaţă, cu ochii 
pe telefon. Nimic. Nici un sms, nici un telefon, linişte 
totală. Mă cam rodea stomacul. Eh, de la foame. Am 
încercat să mănânc ceva...în zadar. Ceva nu e în regulă! 
Am făcut un duş, mă durea pieptul îngrozitor. Am hotărât 
să merg la biserică. E cel mai bun lucru. O să mă 
liniştesc şi după-masă o să fiu alta. După biserică m-am 
simţit şi mai singură şi mai răvăşită. Am sunat o 
prietenă, care era cu iubitul şi cu altă prietenă cu iubitul. 
La mulţi ani, flori şi pupături, dar lipsea ceva, lipsea rău 
de tot, îmi lipseai tu, tot! Cât, mă întrebai tu. Mult, 
mult...De ce îmi lipseai în halul ăsta, că doar eram 
convinsă până atunci că sunt neimplicată, că nu o să mă 
afecteze nimic, că o să fiu puternică. De ce? De ce? 
”Sună-l, fată, până la urmă tu ai făcut pe dura”, îmi 
ziceau fetele! ”Nu sun. De ce nu sună el? E ziua mea!” 
Muncă de convingere şi mă trezesc cu mâna pe telefon.
”Iubire, ce faci?” Aud ceva articulat, slab, fără viaţă! 
”Stau în pat!” ”Îmbracă-te si vino şi tu pe terasă!” Ai 
apărut după vreo oră, mai frumos ca niciodată, cu un 
buchet de flori imens, stil propriu. Ne-am zâmbit, ne-am 
strâns în braţe, ne-am sărutat şi atunci ne-am dat seama 
că suntem implicaţi, dar nu aşa, ci cu toată fiinţa, 
iremediabili, nebuni unul după altul. Atunci am ştiut că 
ne iubim! 
           Şi am spus da, o poveste de iubire, ca să o 
parafrazez pe Elizabeth Gilbert. M-a pus pe gânduri o 
poveste de-a ei. Ţi-o spusesem şi ţie. Ai rămas şi tu 
pierdut multă vreme. Potrivit unui mit, pe vremuri 
oamenii aveau două capete, patru mâini şi patru 
picioare, contopiţi într-o singură fiinţă. Toată lumea era 
fericită, era o lume plină de împlinire, ordine. Toţi se 
simţeau întregi. Doar că în starea asta de plenitudine, 
oamenii au devenit prea mândri şi au uitat de zei. Astfel 
că, Zeus i-a pedepsit şi i-a despicat pe oameni în două, 
producând astfel o suferinţă imensă. Din acel moment 
oamenii au simţit că le lipseşte o parte, jumătatea 
pierdută pe care o iubeau mai mult decât pe ei înşişi. 
Noi, ne-am născut cu ideea că dacă vom căuta vom 
regăsi într-o bună zi jumătatea pierdută, celălalt suflet 
care să ne întregească. Trăim cu fantezia că am putea 
cândva să redevenim un întreg. Dar Aristofan ne-a 
avertizat că acest vis este imposibil. Suntem prea 
distruşi ca specie pentru a mai putea vreodată să ne 
refacem cu totul prin simpla uniune. Jumătăţile 
oamenilor cu două capete şi opt membre au fost 
împrăştiate atât de departe încât şansele de a le găsi 
sunt aproape nule. Puteam trăi pe moment, prin sex, 
senzaţia că ne-am regăsit perechea, dar în final 
rămânem tot cu noi înşine. Este şi motivul pentru care 
suntem într-o permanentă căutare şi schimbare de 
parteneri, de multe ori total nepotriviţi. Uneori chiar avem 
impresia că ne-am găsit jumătatea, dar e posibil să fie 
doar un alt suflet disperat care să aibă şi el nevoia de 
întregire. Şi de aici se naşte dragostea oarbă. Ne-am 
pus mari semne de întrebare amândoi. Oare într-adevăr 
să nu ne putem găsi jumătatea pierdută? Şi noi care 
credeam că suntem suflete pereche... 

� 

 

(urmare din pag. 37) 
 

- Prooroc să te faci! Îmi spune bunica. 
- Cântăreaţă de operetă mă fac. Am stabilit 

deja. Asta nu înseamnă că nu mai pun întrebări 
încuietoare. 

Am plecat fericită că am văzut pentru prima 
dată în viaţă artificii. Aşteptam cu nerăbdare să 
pot povesti despre ceea ce am văzut. Cui? Celor 
de la Vişeu, că acolo nu sunt marinari. 

� 

 
 
(urmare din pag. 40) 
 

Bucuria sosirii iernii, „Bine-ai venit, 
frumoasă iarnă!” este descrisă de către Floarea 
Cărbune, cu un bogat ornament stilistic: „Flori de 
cais şi de cireş/dansează lin în univers”. Simona 
Elena Ciotloş reuşeşte să ne introducă în vraja
sărbătorilor prin crearea muzicii de baladă ce 
„vine uşurel”, „Cu poveşti pentru copii”. 

Lucreţia Ionescu Buiciuc aduce un 
colind „pentru Pruncul Mântuitorul”, „Leru-i, 
Doamne Ler”, în timp ce Petru Ioan Gârda, în 
poezia „Zăpezi de altădată”, prezintă cu mult 
umor desfăşurarea unei ore de curs în care 
bucuria ninsorii declanşează în sufletul copilului 
un mare entuziasm: „Chiar în ora 
următoare/Iese-afară tot poporul” pentru a face 
un om de zăpadă. Cati Gavril compară iarna cu 
o zână, dar care are „părul albastru, nins” 
deoarece ea „este basmul” care „mi l-a citit 
bunica”. 

Ildiko Juverdeanu, asemeni lui Arghezi, 
prezintă pe „Motănelul Bubu” care a perceput 
iarna abia când ”i-a îngheţat lăbuţa”, în timp ce 
Azorel, din poezia „Pe cuvânt de prichindică!” 
scrisă de Georgeta Olteanu, îşi imaginează 
vârsta copilăriei, când este dusă la şcoală de 
către prietenul drag: ”Să-l înhăm la sănioară,/Să 
mă tragă pân la şcoală”. 

Valeria Tamaş aduce o laudă vestirii 
Mântuitorului „Ce veste minunmată azi gazde v-
am adus”, în timp ce zăpada pare a coborî din 
poveste, „Albul parcă-i o poveste”. Din lumea 
necuvântătoarelor nu lipseşte nici greieraşul 
care „Toată noaptea mi-a cântat”, aşa cum nota 
Maria Tirenescu în poezia „Greieraşul”. 

Volumul colectiv pentru copii „Cărticica 
mea de iarn ă” are rolul de a ajuta copilul să-şi 
înţeleagă propriile sentimente, facilitând procesul 
de asimilare, fixare şi consolidare a cunoştin-
ţelor, influenţând dezvoltarea personalităţii lor. 
Este, în sine, un volum în care bucuria copilăriei 
şi lacrima maturităţii se îmbină armonios într-o 
iarnă de neuitat. 

� 
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Spre jungla de lumini ca nişte fluturi 
De alb şi de necunoscut atraşi. 
 

Nisipul slobod din clepsidră urcă 
De parcă timpul s-a întors din drum 
Iar tu cu glas îmbălsămat îmi juri că 
Mă vei iubi şi mâine ca acum... 
 

Şi chiar atunci, strident, deşteptătorul 
Cu glas de cioburi m-a trezit din vis 
Cum glonţul curmă păsărilor zborul. 
E dimineaţa de Crăciun la Nice... 
 
Violonistul din stradă 
 

Sufla un vânt de grabă peste piaţă 
Unde sosise un violonist 
Un pic prea singur şi un pic prea trist 
Şi în privire cu un fel de ceaţă. 
 

El îşi lipea obrazul îmbătat 
De marginea viorii-mbătrânite 
Precum de pântecul unei iubite 
Când zbateri pătimaşe-au încetat. 
 

Cutia stă deschisă şi uitată... 
Un ban lucea pe fondul de velur 
Şi se grăbeau 'nainte cei din jur 
Cum ne grăbim spre moarte, câteodată. 
 

Doar el şi eu, în marea de grăbiţi 
Ţineam în loc secunde-nfrigurate, 
Eu ascultând iar el cântând sonate, 
Crezând că suntem, poate, diferiţi... 
 

Dar el avea pe ochi un fel de ceaţă, 
Cânta întors spre sine-nsingurat; 
Iar eu, în imobilul ascultat 
Ca şi ceilalţi, mă strecuram prin viaţă... 
 
Terminus 
 

Trecut în nefiinţă, Ieri mă cheamă  
Îi simt încă pe umăr suflul şoaptei  
Se-ntoarce dorul înapoi cu teamă  
Precum un asasin la locul faptei.  
 

Nu vin să mă prostern cerând iertare  
C-am pus dorinţei un veşmânt de doliu.  
Dacă-am ucis, să-mi fie condamnare  
Sărutul tău, plutind în alb linţoliu.  
 

Dar vin să-ntreb, ce vamă te dezbracă  
În drum spre-un ipotetic Paradis?  
Ce mângâieri de înger îţi împacă 
Trezirea din deja uitatul vis?  
 

La capăt de poveste, ca-ntr-o gară  
Cu şine de netreceri ruginite  
Eu flutur încă mâna într-o doară 
Spre trenuri neplecate, nesosite.  
 

Astfel mă smulg din paşii spre-nainte  
Şi mă opresc în crăpături de vreme  
Din care trag în stoluri de cuvinte  
Cu puşca-ngreunată de poeme...  

� 

     Silvia BEBERECHE 
 

Voi ramâne 
 

Iubitule, nu simţi cum se strecoară 
În mădulare toamna pe sub uşi? 
Eu mă îmbrac în petice de vară 
Tu pune amintirilor mănuşi... 
 

Un tren apune într-un vag departe 
Eu strâng fâşii din vechiul început 
Voi împleti cu ele semn de carte 
Le voi presa-ntre pagini de trecut. 
 

Vei fi poemul cu miros de mare 
Vei fi o şoaptă sau vei fi tumult 
Te voi citi în seri când timpul doare 
Ca să mă doară încă şi mai mult. 
 

E-atât de frig 'năuntru şi afară 
Şi trenuri nu mai pleacă, nu mai vin. 
Nu te aştept... dar voi rămâne-n gară 
Căci nu e încă iarnă pe deplin... 
 
Dreptate 
 

Nu-i drept, în urmă să-ţi doinesc 
Când tu alergi spre altă dată 
Noi semănaţi am fost odată! 
Tu te înalţi... iar eu doar cresc. 
 

Când eu rămân pe-aceeaşi brazdă 
Cu rădăcini adânc pătrunse 
Un alt pământ îţi este gazdă 
Şi alte graniţe ajunse. 
 

Nu-i drept... însă dreptatea ce e 
Şi cine între noi e jude? 
Tăcerea cine mi-o aude 
Când condamnată sunt: femeie! 
 

Şi când sortită sunt de veacuri  
Să port în trup dorinţa mută, 
Să iert răniri fără de leacuri 
Chiar când iertarea nu-i ştiută... 
 

Nu-i drept... şi pe sub geamu-ţi strig 
Fără cuvinte, dar cu geamăt 
Şi sub perdea ghicesc un freamăt 
De nepăsare şi de frig. 
 
La Place Massena 
 

La place Massena mişună de viaţă... 
Muzicieni de stradă se-mbulzesc 
Să zvârle cât mai harnic peste piaţă 
Un “Jingle bells” zglobiu, sărbătoresc. 
 

Rapid, tramvaiul, ca o ghilotină 
Cărare prin mulţime şi-a deschis 
Pe când din cer cad fulgii de lumină 
Fiindcă e seara de Crăciun la Nice.  
 

E timp de naştere, de începuturi... 
Îndrăgostiţi, noi facem primii paşi 
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         Dan Ion SANDA  
 

Beşteleala culinară 
 

 Ţi s-a cam acrit şi de ciulamalele şi de aerele pe 
care şi le dă nevasta, nefasta, şi de musacalele ei săra-
te potroacă, de piftia de zgârciuri şi de faimosul ei “gu-
laş” - tocana cu grăsimea de un deget, de ţi se apleacă, 
făcut ca pentru un pluton, în oale cât de cinci zile? 
 Vai, aşa găteşte ea, bogat şi, vai, mâncarea 
legată cu primejdiosul rântaş - adică ceapă prăjită cu 
făină, are gust! Nici friptura nu o mai capeţi macră, şi 
nici gând de vită, că e aţoasă, dragă... pigul este cel 
mai bun... şi ceafă cu şuncă-n fibră... 
 Astea, după ce că te omoară lent cu lipidele care,
precum fumul pe horn se depun pe pereţii vaselor de 
sânge şi se reduce lumenul, adică diametrul util în 
interior, şi devin şi casante de se sparg şi inundă vreun 
nerv la cap şi e gata damblageala, mai te şi prostesc în 
faţă, că numai mâncarea grasă are gust. Dacă îi scoţi 
de pe net, sau îi povesteşti, n-ascultă. Zice că ţi-o fi 
plăcând ţie să stea femeile cu gura căscată în faţa ta... 
dar cu ea ţi-ai găsit naşul, că doar ea îţi dă în gură. 
 Preparatele tale “fade” niciodată nu sunt bune şi, 
pentru că i-ai dat nas, şi-a luat libertatea de a-şi spune 
părerea despre toate. Orice ai zice, orice-ai face, te 
urzică iute, iute. 
 Dacă puiul la cuptor îl rumeneşti prea puţin, zice 
că i-l pui dinainte viu de şi cotcodăceşte. Dacă-l greşeşti 
prea crocant, zice c-ai făcut tăciuni. Dacă faci iahnie 
conform sintagmei “fasolea e mâncarea iubirii”, zice să 
iei un blister întreg de Gasex, că altfel dai vânturi de 
tremură şi perdeaua. Dacă mănânci cu ceapă şi te ia 
vreun strănutat, zice: “vezi, că stropeşti mobila!”.   
 Faci propoziţii în gând, să le nimereşti mai clare 
şi ţintite mai precis, dar ea le are pe limbă, ca actorul 
replicile. Tot cerându-i să-ţi facă şi ţie cocături, să mai 
ciuguleşti şi tu în afara meselor, te trimite la Fornetti, iar 
după ce-o rogi trei luni să-ţi facă o ciorbă şi într-un 
târziu apelezi la resursele proprii... încercând şi tu să 
faci pe bucătarul, de să ţi se rupă-n paişpe de otrăvurile 
ei, şi de voieşti să-ţi faci salată cu pătrunjel mult, căci 
conţine antioxidanţi, sau de frunze de gălbenele -
adică... pe latineşte, băşinatul porculum - sau târguieşti 
şi tu câteva grămăjoare de urzici, pentru o detoxifiere 
de primăvară şi de umpli casa de mirosul de fiertură, te 
ia repede-n balon, şi zice: “Geniule, dacă tot îţi place 
verdeaţa, de ce nu te duci la păscut pe pajişte!...”. Când 
găteşti şi tu mâncare fără prăjeală, fără sare şi fără 
colesterol, zice: “Eee... bună de pus în troc!...”.   
 Dacă vrei să te asiguri că organismul primeşte 
din toate, că, ce să mai studiezi Piramida hrănirii, că 
cine mai are timp şi răbdare de-atâtea, şi dregi salata 
cu ulei de măsline, şi de porumb, şi de sâmburi de 
struguri, să fii sigur că primeşti toate elementele active, 

 

sau amesteci din feluri numai de-al dracului... punând 
în aceeaşi farfurie, ghiveci, mix mexican şi un ardei 
umplut, zice că eşti pelican. Dacă faci salată beuf, aşa, 
ca o surpriză, să capeţi şi tu ceva... mai special, te ia 
cu: “E tăiată maioneza, sau cartoful este prea mare. E 
prea multă acritură!”. Chiar îşi recunosc prezenţa 
acriturile-ntre ele! Nici nu-ţi crezi urechilor ce scoate ea 
printre buzele-i de pară că, spun sexologii, femeile şi le 
ţin instinctiv aşa, să semene cu celelalte. Te înghesuie 
între două impresii, căci la cât de prinţesă închipuită se 
dădea, tu ai fost fraierul ce a îmbrăcat-o-n alb, şi acum 
drept răsplată zice că bărbatu-i o comoară ce trebuie 
îngropată! 
 Dacă nu i-ai servit preparate de picioare-n 
burtă, şi n-ai dat cu pumnu-n masă, face acum pe-
ncrezuta. Zice că-n bucătărie tu ştii numai să fierbi apă. 
Da, în glumă spui orice şi, chipurile, ea glumeşte... că 
inventezi feluri noi, şi la cât de cuconetă... e, îţi zice 
fără înconjur că faci: amestec carburant înăbuşit, 
sărmăluţe-n foi de tablă, prăjeală în ulei de motor 
extravirgin, borş de apă clocită, fiertură de cârpă de 
vase, prăjeală de talpă, şniţel de pătură cu garnitură de 
chiulasă, frânghie sote cu pilaf de mucuri, sau 
ciorciofleacă de bame. 
 Asta din urmă chiar îţi iese cleioasă, că parcă 
ar fi “plachie de muci”, căci nu îţi vine să le ţii în oţet 
cum nu îţi vine să crezi că pentru dulceaţă, nucile verzi 
curăţate de coajă se ţin şi în zeamă de var.  
 Ai zis să fii gospodar. Ai zis şi să fii mai casnic, 
să faci şi tu de mâncare, să te fereşti de lipide şi de 
factorii de risc, că ai vrea să mori în termen, conform 
datului genetic, adică de moarte naturală. 
 Dar ce moarte nu-i naturală?!... 

� 

(urmare din pag. 39) 
 

Doamnă. Am ridicat şerveţelul şi am văzut Esenţa 
Vieţii. Înseamnă, mi-am continuat singură gândul, că şi 
acum visez… sau poate nu. Dar dintr-o dată totul se 
lumină în  mintea-mi încă fragedă de viaţă. Sunt zarul, 
sunt omul care a dat cu zarul…Asta mi-a spus bătrâna. 
Zarul aruncat la întâmplare se aseamănă cu picătura 
de cafea de pe şerveţelul maculat. Da, am înţeles ce s-
a întâmplat cu mine. Omul din mine, din noi toţi, dă 
câteodată cu zarul…Suntem deţintătorii Marelui Zar. 
Viaţa e ca o cafea fierbinte fiartă de Univers şi zarul-
stropul din noi, picătura de cafea ce cade,  fortuit 
întotdeauna- se află în Mâna Destinului pe acea tabula 
rasa - un şerveţel alb, imaculat, la începuturi… Orice 
Om se naşte cu două vise: o cafea clocotită de Univers 
şi un şerveţel imaculat. Atât. Suficient. Restul, zarul 
aruncat… conştiinţa. Mi-am ridicat privirea spre cerul 
ce stătea să cadă de stele şi mă liniştii în aşteptarea 
Bătrânei Doamne… Să-mi aducă un şerveţel nou? 
 Peste umăr, timid, toţi aşteptăm…şerveţelul şi 
cafeaua la o măsuţă într-o seară cu cer înstelat… În 
fond, omul e o cafea bună, un şerveţel şi un vis într-alt 
vis… Bătrâna Doamnă e visul final al oricărei cafele 
bune, aromate, dar amare… 

� 
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        Gheorghe ŞEITAN 
 

Pândar la vie 
 

1      
                                                    

 Chiar din marginea satului începea o potecă ce 
ducea la movilă. Şerpuia prin câmpie, în tăcere, ca spre 
o taină păstrată de o veşnicie, ascunsă în gorganul ce 
apărea, de departe, ca o corabie navigând pe un ocean 
de pustietăţi. În partea de sud a movilei, pe un pământ 
însorit, câmpia le cedase sătenilor locul pentru vii, 
numit, n-am înţeles niciodată de ce, La Popoare. Dar 
oare, viaţa unui om, nu se aseamănă el cu butucul 
care, după tăiere, lăstăreşte, înfloreşte, dă roadă de 
ciorchini şi apoi după chinurile zdrobirii, fierberii 
mustului şi limpezirii, devine vin curat? Începând cu 
luna august, când, prin mila lui Dumnezeu se pârguiau 
strugurii, aici mirosea a tămâioasă, a coarnă şi a floare 
de mohor. Tot acum apăreau prin vii colibele din paie şi 
stuf şi momâile din haine vechi, semn că începea 
pânda faţă de hoţi şi de grauri. Dincolo de movilă, un 
drum ducea spre răsărit, către izlaz şi lacul Tătarului iar 
o altă potecă şerpuia spre apus până la pădurea lui 
moş Stan Tabarac. 

2 
 

 La nici unul dintre loturile din câmp nu ţinea 
bâtu aşa de mult ca la cel plantat cu vie, de La 
Popoare. Îi purta de grijă pentru că era singurul lot 
moştenit de la tătâne-su şi, se chema, ca la vremea 
sorocită să o lase, la rându-i tatălui meu. Să o 
prăşească, să o taie, să o lege, apoi ne chema pe toţi la 
cules, după datină, cu bucurie sărbătorească. Mai ales 
când ştia că via va înflori, pleca de acasă să se piardă 
printre popoarele butucilor, deasupra cărora stăruia un 
parfum străvechi ca un duh al strămoşilor, de care 
trebuia să se pătrundă. 
 Puţine sunt clipele trăite, când putem spune că 
am fost cu adevărat fericiţi. Acum, când tâmplele mi-s 
albe, când îmi revăd ca într-un film întreaga viaţă, îmi 
dau seama că raiul copilăriei mele au fost zilele când, 
împreună cu bâtul, păzeam via la movilă. Acolo 
ajungeam după ce întreaga vară umblam hai-hui pe 
câmpuri, cu vaca de funie în căutarea ierbii. Pe 
pârloage, pe mirişte, pe margini de porumbişte. Dar 
odată ce bâtu îşi dura colibă la vie, priponeam vaca 
aici, apoi îmi căutam tovarăşi de joacă prin viile 
învecinate. Costreiul, iarba gâştei, moţanul, căpriţa,  
 

 
chirul, mohorul şi alte ierburi erau îndestul prin vie 
ca s-o sature pe Alunea. Iar printre ele o plăntuţă 
târâtoare, lungă de se pierdea printre butuci, având 
o floare albastră, de forma unei pâlnii, precum cea 
a telefonului vechi de la primărie. Chiar aşa o şi 
numeam în joacă, ,,telefonul”, în momentele când 
corola albastră era dusă la ureche, pentru a rosti 
magicul cuvânt, ce deschidea orice convorbire  la 
distanţă, reverberând dincolo de geamurile 
primăriei, până în uliţă: alo! Vorbeam între noi, cei 
mici, dintr-o vie în alta, vorbeam cu cei rămaşi în 
sat, dar puteam vorbi şi cu Dumnezeu, rugându-l 
câte în lună şi stele. În ce mă priveşte ştiu că îmi 
era suficient să se fi îndeplinit o singură dorinţă : 
tata, pe care nu-l văzusem niciodată să se întoarcă 
acasă. În rest, nici o grijă, nici un chin, pentru mine 
şi bâtu. Un sac de mălai, pe care-l luam din sat 
pentru mămăligă era deajuns pentru toată vara şi 
toamna , până la cules. Mâncam mămăligă cu 
orice. Cu roşii, cu agude, cu struguri. Pe la mijlocul 
lui august începeau a trece căruţe cu pepeni, pe 
lângă movilă, spre gară, iar bâtul reuşea, uneori, să 
schimbe struguri pe pepeni. De băut beam apă de 
la fântâna lui moş Stan Tabarac, unde plecam, de 
fiecare dată, cu ulciorul, însoţit de Alunea. Praful 
drumului se încinge vara, însă tălpile erau aşa de 
bătătorite încât nici colţii babei nu-i mai simţeam, 
darmite dogoarea colbului. După ce traversam 
deşertul dintre vie şi pădure, intram acolo ca într-o 
oază şi zăboveam îndelung la bordeiul primitor al 
lui moş Stan. 
 
                                 3 
 

 Dintre cei plecaţi pe front, o parte se 
întorseseră, pentru alţii venise câte o hârtie cernită, 
îndoliind părinţi, fraţi, surori şi neveste. Doar 
despre tata nu sosise nici o veste, în afara unor 
zvonuri, aduse de cei sosiţi de pe front, cum că ar fi 
căzut prizonier la ruşi. Trecuseră deacum zece ani 
de aşteptare şi familia îşi pierduse orice nădejde că 
cel aşteptat mai este încă în viaţă. Cum lucrarea 
pământului cerea braţul unui bărbat, se hotărâse 
recăsătorirea mamei cu un gospodar vrednic ce ar 
fi trebuit sa-mi devină tată. Aşa cerea legea 
pământului ca o vădană cu un copil şi pământ în 
câmp să nu rămână singură şi chiar bâtu, cu inima 
strânsă, încuviinţă măritişul nurorii sale. 
 În duminica când se hotărâse nunta, bâtu 
n-a mai putut răbda, şi-a luat sapa şi târnăcopul şi 
a plecat la vie. A început să scoată butucii de vie 
din rădăcină şi să-i arunce. Cu târnăcopul şi sapa îi 
săpa, cu foarfeca îi tăia, cu tot cu struguri, căci era 
spre sfârşitul verii – început de toamnă. 
  

 Struguri negri, viţă verde 
 Ţine-i Doamne, nu mi-i pierde ! 
  

 Prin vie zburau butucii smulşi din rădăcină, 
cerul se întunecase a ploaie cu vijelie, câteva 
fulgere brăzdau cerul, când la movilă s-a oprit un 
călăreţ, obosit şi plin de praf, nebărbierit, ca un 
drumeţ venind de departe. 

(continuare în pag. 49)
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(urmare din pag. 48) 
 
 - Ce faci moşule, întrebă drumeţul după ce 
dădu ziua buna, de ce strici via? 
 - Via asta n-are cui să rămână! îi răspunse cu 
năduf bâtu, întrerupându-se din lucru, azi se mărită 
nora! 
 Dar nu le-au trebuit mult să se recunoască, 
tatăl şi fiul, să se îmbrăţişeze şi să lăcrimeze.  
 Străinul, prăfuit, obosit şi plin de gânduri care 
poposise La Popoare, înainte de a ajunge în sat, era 
tatăl meu, ajuns acasă, după zece ani de prizonierat. 
Apoi au plecat amândoi în sat, la nuntă, unde, mai 
întâi, tata, ca un călător străin, a cerut un pahar de vin 
să închine cu mireasa. Când s-au recunoscut, mama 
de bucurie a leşinat, apoi revenindu-şi, nunta a 
continuat cu tata pe post de mire. 
 Uite-aşa am ajuns să cred că rugăminţile mele 
către Dumnezeu, făcute prin telefonul - floare albastră 
din vie, au fost ascultate şi îndeplinite. Iar via noastră 
de la movilă scăpase, printr-o minune dumnezeiască, 
de furia moşului cap de familie, hotărât s-o smulgă din 
rădăcină. 
 

4 
 

 Dar ceea ce nu reuşise să facă bâtul, adică să 
desfiinţeze via din câmp, aveau să reuşească 
comuniştii, la foarte puţin timp după aceea, cu toate 
viile de La Popoare. O lege străină de neam, adusă de 
bolşevici, guverna peste sat, prin trei tovarăşi, Secă-
reanu, Nicu Badea, zis Fudulea şi Pepenoaică, zis 
Prostănacul, căteştrei uniţi prin sărăcie.  
 Cel mai aprig era Secăreanu, fostul cizmar al 
satului, un omuleţ mic de statură, ajuns acum în funcţia 
de secretar de partid şi care nu mai voia sa audă de 
calapod şi de cuie de cizmărie cu toate că ţăranii încă 
îi călcau bătătura cu încălţămintea ruptă sub braţ. 
 - Tovarăşi, partidul ne pune acum în faţă alte 
sarcini, mult mai importante decât pingelele voastre… 
îi refuza el. 
 Al doilea tovarăş al lui Badea, zis Fudulea, era 
secretarul U.T.M.-ului, un tânăr proaspăt căsătorit ce-şi 
luase angajamentul, în faţa organizaţiei de bază, deşi 
nimeni nu-i ceruse acest lucru, să numească viitorul 
său copil, Lenin, precum al marelui conducător al po-
poarelor. Un motiv de mândrie tovărăşească, o fudulie. 
Se întâmplă, însă, că soţia  îi născu o fată şi atunci, 
pentru a-şi respecta cuvântul dat, o numi Leana. 
 Pepenoaică, ca unul dintre cei mai săraci 
săteni, fusese pus preşedintele colhozului “Elena 
Pavel”. Cei trei au hotărât destinele viilor într-o şedinţă, 
condusă de activistul de partid raional, descoperind că 
ţăranii nu se înscriseseră în colhoz şi cu loturile aflate 
La Popoare, fapt ce făcea imposibilă încheierea colec-
tivizării pe raza comunei, sarcină cerută de partidul 
comuniştilor.  
 Cât pe ce să fie declaraţi duşmani ai poporului 
toţi ţăranii ce nu-şi trecuseră şi viile în colhoz. Fapt 
pentru care se hotărâse desfiinţarea viilor, mărindu-se 
astfel, suprafaţa arabilă a colhozului. 
 Celor trei le venea foarte uşor. Ce, aveau ei 
vreun butuc de vie la movilă, locul din câmp al  
 

 
podgoriei săteşti? Nu aveau! Nu aveau cei săraci 
să nu aibă nimeni! Egalitate tovarăşi ! Asta cerea 
noua orânduire socialistă şi comunistă! Dar cum 
vor trăi ţăranii fără vie? Bun, să zicem că te lipseşti 
de un strugure, chiar şi de un pahar de vin. Dar ce 
te faci dacă ai de făcut o nuntă, o pomană ori un 
botez? Păi şi pe astea vroiau tovarăşii să le 
desfiinţeze, ca rămăşiţe ale vechii orânduiri. 
 Observând împotrivirea, tovarăşul Secă-
reanu veni cu o propunere salvatoare: 
 - Să facem o vie a colhozului, în care să 
primească fiecare vin şi struguri, după munca 
depusă şi necesităţi! 
 El se şi vedea călare pe butoiul colho-
zului, împărţind cu cana fiecăruia, după zilele 
muncă, înscrise într-un registru aflat la îndemâna 
lui. 
 Vor sta la mâna cizmarului, dacă vor avea 
ori nu vin pe masă ? 
 

5 
 

 Ţăranii ştiau că nu se pot împotrivi des-
fiinţării viilor de la movilă, dacă asta hotărâseră 
comuniştii satului nu se mai putea face nimic. 
 Era suficientă cea mai mică opunere 
pentru a fi etichetat ca duşman al noii orânduiri şi 
trimis în puşcărie. Însă noua situaţie îi făcu să se 
uite mai atent în jur şi mai ales prin propriile curţi, 
descoperind că, fără caii şi căruţele luate de 
colhoz, fără animalele şi păsările de altădată, 
curţile erau mult mai mari şi mai goale decât 
crezuseră până atunci. Îmi amintesc că în ultimii 
săi ani, bâtu, lua deseori sapa şi tăia troscotul 
crescut pe bătătură. De ce tăia el iarba aceea 
verde, crescută atât de frumos? Pentru că iarba pe 
bătătură înseamnă lipsa animalelor, într-un cuvânt 
sărăcie şi nevolnicie iar el nu vroia să accepte că a 
intrat în rândul săracilor şi nevolnicilor. 
Descoperind cât de goale erau gospodăriile, ţăranii 
şi-au mutat viile în curţi. Încet, încet, în câţiva ani, 
viile de la movilă desfiinţate s-au  refăcut în sat, 
fiecare ţăran având acum, pe lângă casă câteva 
rânduri de butuci. Poate că nu erau la fel ca şi în 
câmp, viei îi trebuie mult aer, dar, oricum fiecare 
îşi avea butoiul lui, mai mare ori mai mic, unde 
gospodarul îşi trăgea vinul după ce stătea din 
fierbere şi se limpezea. Toamna, când începea 
culesul, primăria îşi trimetea funcţionarii să ia cotă, 
câte un coş de struguri de la fiecare casă. 
 Tractoarele colhozului au arat podgoria 
sătească La Popoare, ba au intrat şi peste movilă, 
în goana după cât mai mult teren agricol. Secă-
reanu a reuşit să încropească o vie a colhozului, 
cu soiuri nemaivăzute prin părţile locului, dar 
nerezistente la gerurile din timpul iernii şi în plus 
cereau stropiri cu fel de fel de substanţe scumpe, 
astfel că, după doi trei ani de rod, via colhozului s-
a uscat. 
 În schimb popoarele de vii de la movilă n-
au murit ci doar s-au mutat în curţile ţăranilor.  
 

(continuare în pag. 53)
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           Ioan GHEORGHIŢĂ 
 
 

Artis 
  

Mi-am nevedit 
visele 
în romb de clipe ancestrale, 
în cerc de sentimente nude, 
în pătrat de locuri natale, 
îndepărtate, 
totuşi 
dacă descopăr pământul 
cu care mi-am uns rănile copilăriei 
voi nevedi 
la nesfârşit 
cu rădăcinile încolţite 
în neuitare, 
prin iţe, 
prin spata  
lacrimei de brad... 
  
 
Zori de zi 
  

Îmi treceau zorile 
prin venele arborescente 
condensând nemurire 
în armoniile 
aproape absente 
ale memoriei , 
unde,oare,mi-am lăsat 
înadins 
dragostea pentru cei ce vor veni ? 
zorile îmi treceau 
printre tulpinile cunoaşterii 
ca şi cum mă scăldam 
într-un strop din mirul 
marii iubiri, 
unde,oare,mi-am lăsat 
înadins 
dragostea pentru cei ce vor veni ? 
  
 
Iată-mă... 
  

Iată-mă 
sunt visător 
în eternitatea prezentului, 
şi nu pentru că 
sunt visător, 
şi nu pentru că 
totul e continuu prezent 
înlăuntrul meu 
 

 
(casă de amanet,casă de cămătar, 
vânzător ambulant de iluzii...)  
iată-mă 
bucuros că nimeni nu mă vede, 
că toţi sunt mulţumiţi 
de aerul bolnăvicios,supradimensionat, 
că toţi au câte o piatră în gură 
şi câte un simplu cuvânt de spus, 
iată-mă 
sunt visător 
în eternitatea prezentului... 
 
  
Cântec  
  

Calc pe nopţi de catifele 
învelite-n coji de dor, 
în priviri prinse-n inele 
lâng-un sunet incolor, 
  

calc pe conuri de-apă lină 
apoi mă înalţ în tise 
pe o cale de lumină 
cu alei pavate-n vise, 
  

calc pe dimineţi hilare 
rupte dintr-un cer de flori, 
bate vântul a mirare 
printre cetine de nori... 
 
  
Exclamaţie 
  

Atâtea surâsuri 
au împietrit 
pe epiderma înserării ! 
atâtea cuvinte 
au zburat 
înroşindu-şi penele 
în cerneala rece 
a cunoaşterii ! 
atâtea văzduhuri 
ne-au încălzit 
totuşi 
dragostea ! 
  
Ce-a mai rămas... 
  

Ce-a mai rămas 
pe muchie de sunet 
ne va spune clopotarul 
încet,în adormire, 
într-o dungă de şoaptă 
pe aceeaşi gură de vis, 
ce-a mai rămas 
braţele nu pot să cuprindă 
nemurirea, 
ochii nu pot să atingă 
inexistenţa, 
oasele nu pot să se mişte 
contradictoriu, 
ce-a mai rămas 
ne va spune... 
  

(continuare în pag. 65)
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            Victor CILINC Ă 
 

Atlantic pisat 
(Povestire după o întâmplare adevărată) 

 
Partea I 

 
Ciudată senzaţie trebuie să fie pentru cei care  

tocmai stau tolăniţi pe nisipul plajei de colo, uitându-se 
spre marea care nu se mai sfârşeşte. După câteva luni 
de navigaţie pe Atlantic, ajunsesem să mi se pară firesc 
să stau în apa Atlanticului şi să mă uit spre ţărmul pus 
ca o stinghie la orizont, ca sa nu dea cerul peste ocean, 
şi să li se amestece apele. Tolănit pe puntea-etalon a 
navei, sus, la cucurigu, pipăiam nisipul depus pe tabla 
navală, cam atât câtă sare trebuie unei mâncări...  
 Totul se leagănă foarte uşor, ca o respiraţie, 
sau poate eu mă legănam. Săptămâna trecută, la 
intrarea în port, când am păşit, pentru prima oară după 
cinci luni de navigaţie - numai cer şi apă, numai apă şi 
cer! -, pe dana masivă de beton a cheiului, mi s-a părut 
că pământul este cel care coboară şi urcă uşor, pe 
valuri adânci, şi nu nava de pe care tocmai coborâsem. 
Picioarele erau însă cele care se flexau uşor, ritmic, aşa 
cum se învăţaseră la ruliul sau tangajul navei, întâlnind 
acum neaşteptata rezistenţă, îndărătnică, a uscatului. 
Atunci am ameţit uşor, mi s-a făcut chiar puţină greaţă: 
era rău de uscat. Rău de mare n-am avut, slavă 
Domnului, niciodată... 
 

*  *  * 
 

Acum despicam cu un fâşâit uşor apa de 
culoarea gazonului lovit cu piciorul, să-i dea sângele 
verde închis, de iarbă. Dâre verzui, decolorate, tivite cu 
alb, se răsuceau în urma provei ascuţite a vasului. Aşa 
cum bărbatul “descheie” nerăbdător, cămaşa femeii, 
fără să simtă când sar nasturii, aşa cum cuţitul intră în 
carnea vie, vârful de oţel al vasului de mii de tone de 
metal şi oameni despica apele oceanului.  Ore întregi, 
parcă aceleaşi dâre lungi, măsurate de un meşter 
meticulos, să fie identice, mă făceau să cred că suntem 
poate în acelaşi loc, în mijlocul unui râu uriaş, cu un 
singur mal - ţărmul roşcat al Africii, înfipţi în nisipuri 
înşelătoare. Şi că numai apa era aceea care se lăsa 
despicată de prova, ca de un picior de pod. Câţiva 
delfini însoţeau nava, aşa cum fac de obicei câinii casei 
ieşind în calea stăpânului şi întovărăşindu-l, sărind de 
bucurie în salturi caraghioase, în drumul spre poarta 
apropiată. Doar rar, alge uriaşe, rupte de valuri, se 
distingeau plutind între ape, stricând simetria.   

În urma navei, la pupa, siajul răscolit de elice 
fierbea verdele închis, spărgându-i smalţul în spume  
 

 
albe, cu strălucirea pietrelor de mină. Miezul 
dezghiogat al apei se desfăcea cu intimitate de 
carne. Suprafeţe verzui, vârtstate cu vine albi-
cioase, făceau valul spart să semene cu piatra de 
râu despicată, arătând sub pojghiţa banală ape de 
diamant, de jad şi de mica... Cormorani uriaşi îşi 
dădeau drumul în picaje periculoase, pentru a se 
aşeza apoi pe val, cu ciocurile în apă. 

Cerul era de un albastru înşelător: părea că 
fusese ţinut în foc mult timp şi, ca un fier încins, 
abia scos din cuptor, păcălind ochiul neobişnuit, nu 
te făcea să bănui dogoarea, abia strălucind la 
întâlnirea cu orizontul. 
 

Era deja prânzul atunci când nava ancoră 
undeva, la câteva mile de port. Lanţul ancorei 
alunecă, zdrăngănind ca la sfârşitul lumii, prin nara 
vaporului. De fiecare dată mă temeam că nu va mai 
putea fi oprit din curgerea lui accelerată. Dar 
nostromul strânse saboţii de oţel, opintindu-se,  şi 
lanţul scrâşni, încremenind. Briza se opri odată cu 
alunecarea colosului de metal, lung de mai bine de 
o sută de metri şi înalt cât un bloc de şase etaje. Un 
adevărat cartier plutitor, cu cabine lângă cer şi 
încăperi jos, sub nivelul apei. Puntea de tablă 
frigea. Oare mai trăia cineva pe nava asta pustie? 
Doar bucătarul ieşi de vreo două ori din labirintul de 
metal al corăbiei, cărând saci cu sticle goale şi 
resturile de la masa de dimineaţă. Le aruncă în 
plasa întinsă la pupa, unde se adunaseră tot felul 
de gunoaie, urât mirositoare. Muşte, care în portul 
modern păreau interzise, leneveau şi ele pe cutiile 
goale de conserve, pe sticlele de ulei, oţet sau vin. 
Nu, nu aveam voie să aruncăm gunoaiele navei 
aici, în apă. Trebuia să le adunăm, apoi să plătim 
unei nave-gunoier care le va căra în port. Tacit, 
conducerea flotei accepta orice risc, doar să nu 
prezentăm facturi pentru gunoi, apă sau alte... 
fleacuri. Puteam, nu-i aşa, să aruncăm dracului tot 
gunoiul la întoarcere, în marea liberă, unde, ca şi în 
pădurea verde, nimeni nu te vede...  Câte un avion 
trecea din când în când în recunoaştere. De sus, 
pilotul verifica dacă noi, sau cei  de pe nava 
“Brateş”, la fel de pustie ca şi a noastră, la  câteva 
mile mai încolo, stăm cuminţi sub soarele care face  
apa să fiarbă  pe puntea de tablă... 
 

*  *  * 
 

Aveam ceas dar nu am coborât la masă nici 
atunci când cerul se sparse la apus. Bolta se răci 
într-un albastru păstos, fâşii violete coborând în 
urma soarelui. Aici, pe umărul Africii, soarele apune 
brusc, stropind apusul cu pete roşii, calde, ca dintr-
un lampion chinezesc. Oceanul, de culoarea 
petrolului, se încreţi parcă de bătrâneţe, în mii de 
creţuri. Se făcea frig. De la aproape patruzeci de 
grade, termometrul avea să scadă sub zece şi o 
burniţă rece mă goni deja de pe punte.  

De când venisem la bord avusesem atât de 
puţin timp să contemplu Marele Spectacol, încât nu  
 

(continuare în pag. 52)
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(urmare din pag. 51) 
 

mă înduram să plec. Dar acum eram în ancoră, nu 
aveam nici o treabă şi ritmul drăcesc de până ieri fusese 
înlocuit de o imensă şi stânjenitoare linişte.  

Am coborât, în mirosurile amestecate ale navei, 
spre cabină. Toate motoarele mari tăceau, vinciurile nu 
mai scârţâiau, liniştea îmi spărgea acum timpanele 
obişnuite cu zgomotul de moară care făcea zi şi noapte 
să vibreze pereţii subţiri. Am încercat robinetul: 
bineînţeles, apa, raţionalizată, nu curgea. Cu fundul pe 
un ocean, înduram setea! Dar poate că somnul avea să 
mă scape de această suferinţă. Şi poate că am să visez 
că beau... 

Prin hubloul rotund se vedea numai întunericul. 
Un întuneric total. Fără nici o stea.  

Dar n-am putut să dorm. Am ieşit la o ţigară, pe 
puntea de pescuit, din lemn. Pe negrul de catifea al 
cerului, mi se părea că disting totuşi stâlpii enormi de fier 
ai portalului care străjuia pupa. Eram câţiva, le vedeam 
din când în când roşul ţigărilor aprinse. Tăcuţi ca şi 
mine, emonaţionaţi parcă de tăcerea în care nu mai era 
nevoie să strigăm unii la alţii, aşa cum făceam zilnic 
atunci când voiam să ne şoptim ceva.  

- Cam pute, spuse nostromul, aprinzându-şi 
ţigara. Gunoiul ăsta strică gustul ţigării. 

Omul se ridică să plece, lăsând consemn lui 
Vaska: în cartul căpitanului, la ora patru, pescarii 
trebuiau să-i facă vânt gunoiului peste bord. După ce 
vedeta pazei de coastă avea să treacă în control şi să 
constate că e linişte la bord şi că nu trăsesem santina, 
murdărind apa cu petrol, că nu aruncasem gunoaie 
peste bord sau nu pescuiam cumva în apele teritoriale... 
 

*  *  * 
 

Dimineaţa acoperise cu un abur de lapte 
imensitatea oceanului.  

Ţărmul nu se mai vedea iar o negură atârna 
chiar  deasupra navei. Numai “castelul” navei se lăsa 
tăiat în două de norul albicios. Jos, pe punte, toate
lucrurile se vedeau acum cenuşiu, dar limpede. Oamenii 
stăteau buluciţi la pupa, acum curată, de parcă pe nava 
asta nu se strânsese niciodată gunoi - cu toţii eram nişte 
îngeri curaţi, nişte mecanisme cu ardere totală! Încercam 
să văd peste spinările lor, cu capetele aplecate spre apa 
care se ghicea undeva jos. Arătau concentraţi, de parcă 
un câmp de mine plutitoare tocmai ar fi fost purtate de 
curent înspre noi.   

Bucăţi lucioase de apă, luminate de un soare 
interior, nefiresc, de parcă fundul Pământului ar fi fost 
spart, lăsând să răzbată lumina dintr-un Dincolo unde e 
zi de mult, începură să apară printre petece din ceaţa 
care se ridica la câteva palme deasupra leagănului 
oceanului.  

Am putut vedea atunci primele gâturi de sticle 
care pluteau, pe trei sferturi înfundate în apă, ţinându-şi 
cu demnitate gâturile dezmoştenite de dopuri. Soarele 
răsări brusc, făcând ceaţa şi mai transparentă. 
Arătându-ne ochiului, în  toată splendoarea ei, o mare 
liniştită, fără pic de curent. Şi, pe mile întregi, sute de 
gâturi de sticlă legânându-se abia imperceptibil, ca 
minele plutitoare la care mă gândisem cu câteva clipe 
mai devreme. Vântul căzuse, marea fusese liniştită şi  
 

 
gunoaiele, în loc să fie duse cine ştie unde de 
vreun curent sau aruncate pe coastă într-o zonă 
pustie, rămăseseră strânse în jurul navei. Cineva 
spuse atunci că se aude, stins, un motor. “Paza!” 
- urlă altul, şi toată lumea prinse să se agite. 
Paza de coastă venind înainte de ora obişnuită în 
patrulare însemna de fapt ceva mult mai grav 
decât dacă în faţa noastră ar fi plutit mine! Nava 
era asigurată, n-avea decât să se ducă dracului 
la fund, echipajul însă şi comandantul aveau s-o 
păţească rău de tot dacă erau prinşi poluând cu 
neruşinare apele unei ţări care ne primise ca 
prieteni! Dar de unde să ştie oamenii aceia la ce 
te împinge sărăcia?! Măcar dacă s-ar fi uitat la 
gunoaie, să vadă  ce mâncăm de două 
săptămâni! Dar zgomotul se dovedi a fi o părere. 
Frica era însă firească: trebuia făcut ceva , şi încă 
repede!  

- Lăsăm o barcă la apă!, anunţă nostro-
mul, sumbru, cum făcuse doctorul nevoit să-l 
opereze, la şaptezeci de ani, pe bunicu’. 

Barca fu lăsată la copastie şi în ea 
coborâră mai mulţi decât se oferă de obicei la 
astfel de corvezi. Mai mulţi chiar decât poate ea 
duce.  Barca de salvare fu lăsată în sfârşit în apă, 
chila ei plesni uşor luciul. Înarmaţi cu ciocane 
scurte, cu bâte sau dălţi cu mâner lung, pentru 
retezat cablurile, cu beţe, nostromul, marinarii, 
pescarii, chiar şi bucătarul, aplecaţi peste 
copastia bărcii, încercau să nimerească sticlele, 
să le spargă, să le scufunde. La început, în 
joacă. 

- Ce se întâmplă?!, se stropşi 
comandantul, care coborâse personal pe puntea 
de pescuit, ştergându-se nervos la ochi. De jos, 
din barca depărtată deja la un cablu distanţă de  
bordul navei, nostromul încercă să-i explice ceva 
comandantului. Acesta înţelesese însă. Excesul 
de zel al nostromului, cunoscut în flotă pentru 
mania curăţeniei cu care exaspera echipajul, 
putea să-l coste acum pe comandant tresele, un 
arest, cu nava, în port străin, amenzi enorme (ieri 
îi refuzaseră, pentru câţiva dolari, dreptul de a 
intra în port după apă, îi spuseseră să facă 
economii!), poate chiar libertatea, odată întors în 
ţară unde pentru aşa o “pagubă adusă economiei  
naţionale” risca plutonul de execuţie... Cine ştie? 
Comandantul, care supravieţuise multor furtuni şi 
multor directori, dădu ordin să fie lansată şi 
cealaltă barcă, din tribord. Şi să nu fie cumva 
pornite motoarele de barcă, care ar fi putut fi 
auzite de departe... În cea mai mare linişte, la 
vâsle (nostromul şi oamenii meritau să tragă la 
vâsle!), lopătând uşor, cele două bărci de salvare 
se depărtau încet şi, neobişnuite cu seceratul, 
lăsau dâre de sticlă în urmă, pentru care se 
întorceau mereu înapoi. Semănând cu un 
general de armată cocoţat pe malul ridicat al 
tranşeii, comandantul ordonă să fie lansată la 
apă şi ultima rezervă: “puiul” - bărcuţa cea mică, 
fără motor, care nu fusese dată jos de acolo de  
 

(continuare în pag. 53)
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(urmare din pag. 52) 
 
zece ani! El coborî personal la bordul cojii de nucă, aşa 
cum un general nu-şi părăseşte trupa în încercuire, şi 
porni la rândul său, cu câţiva voluntari, vânătoarea de 
sticle. În pui se îngrămădiseră, vrând poate să se pună 
bine cu comandantul Serafim, şi contabilul, Şeful frig, 
câţiva ofiţeri, care nu aveau la ei nici măcar scule potri-
vite pentru pisat apa Atlanticului. Comandantul, cu pălă-
ria texană de care era atât de mândru, cu geaca udă de 
stropii murdari care săreau de peste tot, încerca să-şi 
facă pavăză din trupurile lunganilor care-l înconjurau. Şi 
ca să nu stea ei degeaba, “demnitarii” din bărcuţă 
începură să arunce îndemnuri scurte, cu voce joasă, pe 
care cei din bărci nu aveau cum să le înţeleagă: 

- Acolo, acolo! Dă-i la cap ăleia pântecoase! 
Aşa! Nu, nu pe aia, pe aia! 

- Ăă?, venea răspunsul de dincolo. 
- Ziceam să-i dai una! Eşti chior?! Vezi c-ai 

scăpat-o! Mânuţă, puteai să dileşti două! 
- Ha? Cum? 
- Nu, bidonu’ ăla-i de plastic, nu se sparge! Ia-l 

la bord! Ia te uită, dobitocu’, nu aude! 
Emoţia se dusese, distracţia se dusese, mari-

narii continuau să lovească sticlele, parcă tot mai multe, 
care-şi ridicau, ţâfnoase, capetele, după ce lovitura le 
afundase, fără să le spargă, în apa de pe care ceaţa se 
ridica, trasă de un mecanism uriaş de absorbţie.  

Luciul ca de ulei al apei se înveselea acum într-
un verde cald. Chiar atunci când valul de ceaţă rămas 
înspre ţărm începu să se ridice, auziră, foarte clar, zgo-
motul motorului: deci, nu se înşelaseră! Nu putea fi de-
cât vedeta pazei de coastă, venită să-şi ridice prada... 

- O fi o vedetă nouă, că motoru’ ăsteia de la 
pază sună mai altfel, mai apucă să şoptească lemnarul, 
cu mâna strânsă dureros pe o cange, în timp ce, ca o 
stripteoză, din fumul diafan, apăru o barcă de salvare, 
tot ca a lor. Peste copastie, aplecaţi cu topoare, căngi, 
vâsle şi ciomege, marinarii de pe nava “Brateş” 
scotoceau pâcla în căutare de sticle. Comandantului 
Serafim îi scăpă o înjurătură. Murdară, ca şi oceanul
Murdar, oceanul era încă acoperit, pe mile întregi, cu 
gâturi de sticlă. Mai puţine decât dimineaţă. Din 
nefericire, acum nu mai ştiau exact care erau ale lor... 

� 

 
desen de Carmen Racoviţă 

 

(urmare din pag. 49) 
 

 Acolo le-a găsit revoluţia care l-a dat jos pe 
Ceauşescu  şi de acolo au băut un pahar de vin 
ţăranii în primul lor Crăciun fără comunişti. Apoi, 
când ceapeul a murit şi fiecare şi-a primit lotul de 
pământ, bătrânii satului ori urmaşii lor au hotărât 
reînfiinţarea viilor din câmp. Bâtu era acum mort 
demult, la fel şi părinţii, iar eu, plecat din sat, ca 
atâţia alţii, pe cărările vieţii, astfel că locul de vie 
revenea de drept fratelui. 
 

6 
 

 Să fi fost al treilea an de după căderea 
comuniştilor şi desfiinţarea ceapeului…Sosisem 
pentru câteva zile în satul copilăriei, adus de dorul 
celor care mi-au dat viaţă şi m-au crescut, trecuţi 
acum în lumea umbrelor, de nostalgia după raiul 
pierdut. Într-una dintre aceste zile am plecat, 
împreună cu fratele să vedem cum arată via 
tânără, aflată în cel de-al doilea an. Era o 
primăvară târzie, porumbul era numai bun de prăşit 
şi pe câmp se vedeau destui ţărani dând cu sapa. 
Nevăzuta ciocârlie inunda câmpul cu ciripit, exact 
ca pe vremea copilăriei, făcându-mă să cred că 
există un mister al veşniciei ce doar trebuie 
ascultat şi trăit fără a căuta să-l înţelegem. 
 Dar această vrajă n-a durat mult. De-abia 
ajunsesem în capătul viei tinere, La Popoare, când 
fratele, constată cu necaz: 
 - Ne-au furat aracii!... 
 Fuseseră, după cum îmi povestea, în jur de o 
sută de şpalieri din beton, pe care cineva, 
necunoscut îi furase in timpul nopţii. Dar în timp ce-
şi spunea necazul privirea îmi fu atrasă de o 
tulpiniţă târâtoare ce şerpuia printre butucii tineri, 
arătând vederii, din loc în loc floarea albastră ca o 
pâlnie - telefonul!  
 - Asta-i buruiana dracului, remarcă fratele, nici 
un erbicid de-al comuniştilor n-a reuşit s-o distrugă! 
 Însă nu mai aveam urechi să-l ascult. În min-
tea mea reveneau clipele însorite ale copilăriei 
când păzeam via veche cu bâtu. Am pus la ureche 
corola albastră şi delicată aşteptând să aud 
dincolo, la capătul celălalt al firului, precum 
altădată vocea divinităţii. 

� 

 
desen de Carmen Racoviţă 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Boema  Boema  Boema  Boema  1111----2222----3 3 3 3 ////    2012012012012222    54545454    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Elena CLĂTINICI 

 
A te iubi 
 

Dintre noi doi  
va câştiga cel care va înmuguri primul. 
 

Fără prea mult bagaj la drum, 
suntem în trecere. 
 

În braţele mele te adunai,  
sub cămaşa mea lărgită de cerşetoare  
te primeam. 
 

Tu, pui de vânt, 
îmi frunzăreai sânii. 
 

Eu, femeia biblică 
învăţam şerpii să mă iubească 
până la capăt  
apărea iar soarele convalescent. 
 
 
Apa simplă 
 

Căutam un loc cald  
unde să intru şi am intrat pe o fereastră spartă, 
acolo am găsit îngerul meu supraveghetor  
nu-şi amintea de mine, 
m-a întrebat dacă vreau un ceai de tei  
s-au mai bine un măr, 
vreau un măr. 
 

De ce toţi mă întreabă dacă vreau un măr, 
eu vreau să ştiu doar dacă  
crucea pe care am comandat-o e gata... 
 

Vreau să o probez, 
aşa din auzite  
ea îmi va da puterea de a trăi  
povestea mea frumoasă  
nu asta de acum 

 
 

Sfârşitul unei lumi 
 

Spune-mi ce este acolo, 
dacă există sfârşitul acestei beţii, 
ne prefacem că ne ţinem de mână  
şi nu mai reuşim  
să ne vedem  
să ne atingem. 
 

De câte ori mă întorc acasă  
în loc de familie şi un pat imaculat  
găsesc poveştile mele ciopârţite, 
cineva le taie, 
tu de ce surâzi aşa... 
 

Azi am găsit un bilet  
la intrare  
scria, 
azi am trecut pe la tine, 
nu erai, 
revin mâine  
ori în noaptea de revelion... 
 

 

Poetul misiune 
 

Domnule poet, 
ce zici e bine  
cum am arhivat ortografia, 
aruncă o părere spune ce vezi.   
 

Hai cu mine pe pod,  
nu merg, mi-e frică de cuvinte. 
 

Dar nu vom fi singuri, 
vor fi toţi poeţii lumii. 
 

Unde, în mintea mea. 
 

Domnule poet, te crezi nebun. 
 

Nu te mai înţeleg, 
adică fiecare poate deveni ceea ce simte... 
 

Nu am fost la acea întâlnire  
cu tine pe pod 
şi de fiecare dată când te privesc  
tu taci ca o pedeapsă 

 
Definitiv 
 

Eu am avut început,  
când am căzut 
tot eu neprivită m-am ridicat. 
  
Verticalitatea-mi sonoră  
drept scut,  
când era întuneric 
m-a apărat! 
 

Eu am avut început, 
rămasă în turmă 
orbită de stele, 
ce ai lăsat tu în urmă, 
nu te-ai întrebat? 
 

Mi-e dor să mă atingi 
şi cerul când moare, 
tu încă mai ningi. 
 

Te aştept aici între pagini, 
apus de ocean, 
să vii fără vină. 
 

Îţi dau tot ce mai am! 
 

Autoiluzionism 
 

am încercat să mă înţeleg prin ezoterism, 
practicându-l în faţa cercului gălbui  
invocam binele şi răul, 
blestemul şi binecuvântarea trupului  
în care am intrat fără să cer, 
răspunsurile mă ignorau. 
am încercat să mă înţeleg prin iubire 
şi lacrima în care eram topită  
nu se dividea în cioburi, 
am încercat să mă cunosc prin tăcere  
şi drumul pe sufletul meu creştea cenzurat 

� 
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Petre RĂU 

 
Devoraţiuni pe portativul sufletelor 

 
 Umblu pe pământ, prin lăcaşurile vietăţilor sub 
înfăţişarea maselor de întuneric înşelătoare. Umblu ca 
într-un vis urât în care sunt împreunate dungi 
şerpuitoare de lumini şi  hoarde mohorâte care se 
năpustesc din văzduh ca nişte năluciri multiple ale lui 
Satan ce hăituiesc fiinţele până la ultima lor suflare. 
 Este uluitor să vezi cum omenirea nu s-a 
împăcat nici până azi cu un lucru pe care l-a văzut 
petrecut în proximitate de o mulţime de ori. De altfel, 
nimeni nu este dispus să accepte ideea că, de la o 
anumită vârstă în sus, nu are sens să mai mizezi pe 
prezenţă, să mai insişti pe existenţă. 
 Deşi sunt într-o relaţie de duşmănie cu oamenii, 
totuşi le sunt de mare ajutor. Ei încearcă să mă 
ocolească, se feresc să mă lase să vin în întâmpinarea 
lor, preferând, de multe ori, să vină ei în întâmpinarea 
mea. 
 Mă gândesc uneori ce ridicolă pare închipuirea 
pe care şi-o fac oamenii despre mine: un biet schelet 
acolo, cu o coasă în mână! Sunt foarte puţini cei care 
mă ştiu ca pe o fecioară împlinită, capabilă să inspire 
senzualitate. Dar imaginea mea cu coasa în mână este 
una falsă, te asigur! Mai degrabă ţi-ai imagina că port 
un pumnal în mână, în loc de coasă. Până la urmă, nu 
sunt altceva decât o limită a ta, o mutilare prin care 
trebuie să treacă fiecare dintre pământeni. Numai eu 
sunt veşnică. Numai eu te pot ajuta să atingi forma 
desăvârşirii, a unei lungi isprăvi care are atât cap, cât şi 
coadă. 
 Într-o zi trebuie să te obişnuieşti cu gândul că 
nu vei mai vedea cerul şi nimic din ce-i sub el. Dar nu te 
mai amăgi că sunt o poartă spre ceva ce s-ar putea 
potrivi cu tine. Apar exact în clipa în care începi să 
înţelegi că tot ce n-ai reuşit să faci, va rămâne pentru 
totdeauna nefăcut, pentru că alţii n-o vor face. 
 Degeaba îţi pui atâtea întrebări despre mine, 
căci este ca şi cum ai întreba despre tăcerea care se 
aşterne după ce se sfârşeşte o simfonie sau o furtună. 
Nu crede mai mult decât ceea ce ştii despre simfonia 
sau furtuna care s-a produs în viaţa ta, nu ai deloc 
nevoie să înţelegi tăcerea de după. 

Ştiu că tu faci parte dintr-o pădure puternică, în 
care fiecare copac îl sprijină pe celălalt, în timp de 
furtună şi vijelie. Însă, ştiind totodată că în fiecare ceas 
te lupţi cu păcatele tale, de ce nu le-ai pune capăt odată 
pentru totdeauna? Doreşte-ţi luminare, şi nu întuneric! 
Nu trăi precum un osândit care neagă legea şi pe 
judecător, fără a se căi! 
 Desigur, dacă n-ai fi avut un început, atunci nici 
eu n-aş fi fost nevoită să apar în viaţa ta pentru a-ţi 
arăta sfârşitul. Din acest punct de vedere nu cred că ar 
trebui să mă condamni. Eternitatea aparţine doar celor 
care au un început. Pentru că nu poţi fi mai mult decât 
un spectator la spectacolul fără de sfârşit al lumii. Însă 
fiecare spectacol se termină la un moment dat şi tu, 
spectatorule, trebuie să te retragi. 
 Cine mă gustă, indiferent că o face cu spaimă 
sau cu deliciu, este posesorul unui talent special.  
 

 
Pentru că oamenii reflectează asupra mea doar 
înainte de a le trece eu pragul, căci abia atunci, în 
acele momente, dar mai ales după aceea, nu mai au 
niciun chef să se mai gândească la mine, ca şi când 
ar sta de mult pe malul mării şi nu ar observa apa. 
 Sunt însă şi unii care îşi zic că mai au de trăit 
doar pentru că văd în jurul lor oameni care le-au 
depăşit vârsta. Şi totuşi, nu este deloc plăcut să fii silit 
să pleci fără să pricepi de ce ţi se întâmplă asta. Este 
de preferat ca acest pas sacru să-l faci în cunoştinţă 
de cauză, tocmai pentru a-l depăşi mai uşor. Nu pot 
savura, clipă cu clipă, amplitudinea sfârşitului decât 
acei care au trăit, măcar un timp, cu sufletul şi gândul 
la mine.  
 Unii sunt convinşi că, dincolo de mine, curg 
apele limpezi ale raiului veşnic, cu pietre strălucitoare 
în ele şi cu ierburi parfumate de-a lungul malurilor. Cei 
mai mulţi freamătă la dispariţia cuiva drag, iar 
amintirea lui continuă apoi să-i tulbure multă vreme.  
 Alţii, de pildă, îşi pregătesc din vreme 
plecarea, îmbrăcându-se din timp cu straie curate de 
sărbătoare, probându-şi dinainte întinderea trupului 
între cele câteva scânduri pe care vrea să le ia cu el, 
şi alegând să mai ia din casă un singur obiect, oricât 
de mic şi neînsemnat, dar imaculat, asupra căruia să 
nu stârnească în urmă nicio dojană.  
 Tocmai ce-am fost la unul care se 
încredinţase că trebuie să facă singur pasul sacru, 
deşi suicidul a părut tuturor fără rost. Pregătirea i-a 
fost minuţioasă, arăta excelent, aşa tânăr şi subţirel 
cum era, în haina periată, cu pantaloni călcaţi la 
dungă, complet bărbierit, avea trăsăturile fine, un nas 
subţire şi arcuit, buzele şi ele subţiri, bine conturate, 
sprâncenele erau abia vizibile, avea faţa alb-gălbuie, 
iar pe ea şi cea mai mică bubiţă era ascunsă atent 
sub pudră.  
 Există câte unul care are despre mine idei 
mai precise, fără să fie adeptul a cine ştie ce filosofie 
sofisticată în legătură cu asta, fără a fi fost vreodată 
obsedat de curiozităţi metafizice. Singura lui filosofie 
era aceea de a-şi găsi, după atâta istoveală prin câtă 
a trecut pe lumea asta, un loc sigur unde să se poată 
odihni. 
 Alţii iubesc viaţa cu o furie oarbă. De aceea le 
este foarte greu să-i spună adio. Sorb din ea cum 
sorbi apa proaspătă după o zi de muncă pe căldură, 
cu violenţă şi cu zgomot. De pildă, îmi amintesc de 
unul dintr-aceştia, ce dădea impresia unei forţe 
imense: avea un corp enorm, cu muşchi care 
tresăreau la orice mişcare. Avea faţa roşie de sânge, 
vinele umflate, părul ţepos. Trăia din gesturi scurte, 
iar vorba aspră, sacadată nu-i lăsa şansa niciunei 
ezitări. Domnule, cât m-am mai trudit cu el să-l 
conving să închidă ochii! 
 Însă, decât să fii agasat de vecinii care te 
tulbură, de doctorul care te pipăie, de rudele care ţipă 
la tine, de sâcâiala altora care te mai şi întreabă cu 
nesimţire cum te simţi, mai degrabă deduci singur. Şi 
ca să nu pară vorbele de mai sus spuse în vânt, iată, 
am să-ţi aduc un caz concret, ultimul la care am 
participat în calitatea mea de devoratoare de destine, 
aşa cum mă mai alintă unii. 

(continuare în pag. 56)
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(urmare din pag. 55) 
 
 "Mi-a sosit oare sfârşitul?" se întreba el, omul, 
în timp ce eu aşteptam răbdătoare la capul său. O 
astfel de întrebare poate fi hărăzită să rămână fără 
răspuns. Pentru că omul aşteaptă şi tot aşteaptă 
răspunsul, gata să-şi dea ultima suflare. Aproape că 
nu mai are timp să se gândească la trecut, la focul 
dorinţelor care l-au părăsit de ceva vreme.  
 Era în încăperea aceea din sanatoriu un 
bătrân, mărunt şi uscăţiv, cu o înfăţişare severă, cu 
barbă scurtă şi o mustaţă căruntă în jurul unei guri 
frumoase, străjuită de cute mărunte dar pronunţate, 
mărturie a unei vieţi de muncă paşnică, petrecută în 
linişte, fără zguduiri puternice. Era singur pe lume, 
puţini veneau să-l vadă. Cu capul mare şi ochii răi, 
şedea pe patul său de fier din care nu se mai ridicase 
de multă vreme. Barba îi era tunsă şi prin ea se 
vedeau câteva bube mici şi roşii. Încăperea era 
întunecată, iar patul era prea înalt pentru el, astfel că 
nu ar fi putut coborî decât păşind pe un scăunaş. Dar 
singur nu mai făcuse asta de o duzină de săptămâni.  

Huliri şi ocăruri am auzit multe din gura 
acestui moşneag. Le-am auzit ziua în amiaza mare, 
dar şi în ceasurile târzii ale nopţilor lungi şi 
apăsătoare. Toate îmi erau adresate mie, şi nu 
încăpea îndoială că omul acesta avea ceva împotriva 
mea. În afară de blestemele şi reproşurile lui, cum că 
mă preocupă prea devreme ceasul său, doar şoarecii 
mai auzeam chiţcăind prin pod şi picurarea singuratică 
a apei din ulucul cişmelei aflate în curtea spitalului. 
 Învăţase despre mine de prin cărţi, habar n-
avea că-mi era dator vândut, ca de altfel fiecare om de 
pe lumea aceasta. Mă alunga de multă vreme din 
viaţa lui, cu vorbe de ocară, scoase din cărţile acelea, 
încă de pe când mie nici prin cap nu-mi trecuse să mă 
iau de sufletul lui. Nu-i sosise ceasul, dar, cu toate 
acestea, mă boscorodea şi mă trimitea naibii, ca şi 
cum aş fi bântuit de multă vreme prin preajma lui. 
 Însă altfel stăteau lucrurile acum, când căzuse 
la pat şi când nici eu nu mai puteam îngădui nimic fără 
ca să dau peste cap planul fatalităţii. Toate la timpul 
lor, se zice, iar asta este şi deviza mea, nu numai a 
pământenilor. Chiar şi din acest motiv, respectul faţă 
de deznodămintele oamenilor a fost pentru mine 
îndatorirea supremă. 
 Unii însă reuşesc să-mi mai strice din 
rânduieli, cum mi s-a întâmplat şi cu acest bătrân. 
Pesemne ca să se spună că sfârşitul nu i se apropiase 
încă, într-o dimineaţă doi bărbaţi l-au ridicat din patul 
lui urât mirositor şi l-au dus pe verandă, pe targa 
ambulantă, ca să aibă omul un orizont mai larg asupra 
lumii în clipele care i-au mai rămas.  
 De fapt, fusese chiar dorinţa lui, iar pentru 
asta a şi îndesat în buzunarele celor doi cărăuşi câte 
zece lei. 

Omul îşi ţinea dinadins ochii deschişi, pentru a 
da impresia că nu are nevoie de niciun fel de îngrijire. 
Totuşi, îşi dădea bine seama de tot ce se întâmplă cu 
el. Simţea în cap dogoarea unui cuptor de pâine, 
pentru că durerile nu-l mai slăbeau. Spatele îi era 
paralizat şi, de când nu se mai ridicase din pat, credea 
că-i intrase deja în putrefacţie. Toate cele sensibile nu 

 
i-au mai fost de niciun folos şi, încetul cu încetul, 
şi-a distrus aproape orice resursă de energie 
nervoasă, din câtă îi mai rămăsese după atâtea 
luni de lâncezeală. 

Cu ochii larg deschişi privea în jur, fără să 
vadă mare lucru. Veranda întunecată, ticsită de alţi 
suferinzi scoşi la “aerisit”, era şi ea plină de o 
duhoare îngrozitoare. Murmurele sărmanilor 
însoţitori se ridicau în aerul otrăvit ca nişte fâşii 
groase de bumbac. 

Omul încerca să nu respire prea adânc, 
dar nu se putu abţine să nu privească cu scârbă pe 
cei din jur. Unii stăteau ghemuiţi pe pântecele lor 
umflate, alţii se sprijineau pe piepturile lor scobite, 
câţiva sforăiau zgomotos, alţi câţiva îşi îngrijeau 
rănile cu ochii ficşi, stinşi, iar încă alţii, în fine, erau 
cuprinşi de accese de tuse pe care o amestecau 
cu scurte sudalme. 

Bătrânul vru să deschidă gura, dar simţi 
cum îl năpădeşte un miros de piper umed şi de 
excremente. Strânse buzele, mulţumindu-se doar 
să geamă. Fu şi mai scârbit când patină în aşternut 
şi fu izbit de mirosul înţepător de sub el, proaspăt 
declanşat, care-l făcu să se hotărască să plece din 
locul acela unde era cu neputinţă de stat şi să 
ceară să fie dus înapoi, în patul său, să adoarmă 
înăuntru. 

Dar nimeni nu mai era pe acolo să se 
ocupe de el. Ba cineva chiar i-a retezat-o scurt, 
strigând la el să aştepte să i se schimbe aşternutul. 
Până la urmă fu transportat în cămăruţa lui, unde a 
fost curăţat, schimbat şi azvârlit în patul cu lenjerie 
proaspătă. După o criză destul de gravă de tuse şi 
o hemoragie nazală, începu să se simtă mai bine. 
Singurul necaz era că nu putea face nimic, nici să 
meargă, nici măcar să stea în picioare. Rămase 
deci culcat mai departe în patul său înalt, acoperit 
cu o pătură groasă.  

Cu faţa palidă şi răvăşită, cu ochii 
strălucitori, înfundaţi în orbitele negre, privind 
îndoielnic undeva departe, părea plin de langoare. 
Era conştient de drumul fără întoarcere pe care se 
rătăcise şi simţea cum i se scurge viaţa din trup ca
nisipul prin geamul de sticlă al ceasului său final. 
Într-o dimineaţă descoperi în el noi valenţe. Peste 
noapte se gândise că plecarea lui de pe acest 
pământ nu este una reală, deoarece el va rămâne 
tot aici, îngropat în cimitirul din deal, sub pământ 
reavăn, cu iarbă şi flori peste mormanul de lut al 
mormântului său. Aşa că, în dimineaţa aceea avu 
cu ce să-şi hrănească adevărul cel zăvorât în 
mintea lui. Îl adăpa bucuria de pământul cel 
nepieritor, care înfloreşte primăvara şi vara. Îl 
uimeau şi îl înduioşau grădinile înverzite, totul în 
jur îl întărea cu făgăduieli de bine, conştiinţa îl 
făcea mai îndrăzneţ, mai puternic în voinţă şi mai 
neînclinat spre rău. Ştia acum să fie mai sigur şi să 
îndrăznească mai mult spre ceea ce era bun. 

O zi mai târziu şi-a propus să-l vadă în faţă 
pe Dumnezeu. Nu-l văzuse niciodată, ştia puţine 
lucruri despre înfăţişarea lui. Ştia sigur, de pildă, că 

 

(continuare în pag. 61)
 



Boema  1Boema  1Boema  1Boema  1----2222----3 3 3 3 ////    2012012012012222    57575757    

                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria TIRENESCU 
 

Cu Lady la doctor 
 

 Lady s-a obişnuit repede cu noua ei casă. Irina i-
a trimis bunicii, pe internet, un document: „ABC canin”. 
Acolo erau sfaturi în legătură cu îngrijirea căţeilor de rasa 
ciobănesc german.  
 Bunica a printat documentul şi i l-a dat bunicului: 
 - Studiază-l! Ai mai mult timp liber decât mine. 
Ocupă-te de Lady! 
 - Ştii că trebuie să o duc la medicul veterinar. 
 - Nu te descurci? 
 - Nu pot să conduc cu Lady în maşină. Nu e 
cuminte. Ai văzut ce păţeşti tu cu ea? 
 - Atunci, cum facem? 
 - Trebuie să o duci în braţe. 
 - Până e mică, o duc, dar creşte văzând cu ochii. 
 - Încercăm mâine dimineaţă!zise bunicul şi plecă. 
 A doua zi, după ce toţi din gospodărie luaseră 
micul dejun, bunica se îmbrăcă, urcă în maşină şi bunicul 
i-o dădu pe Lady înfăşurată în prosopul cu care o 
adusese Irina. Căţeluşa a stat cuminte până când bunicul 
a pornit motorul. Atunci, Lady a început să tremure şi să 
schelălăie. Bunica o încuraja şi o liniştea: 
 - Lady, tu eşti o fetiţă cuminte. Stai liniştită, că 
doctorul ne aşteaptă! Nu îţi face nimic rău… 
 Au ajuns în faţa cabinetului. Bunicul a ţinut-o pe 
Lady până ce a coborât bunica. Apoi, bunica a dus-o în 
braţe până în cabinet. Ningea şi căţeluşa s-ar fi murdărit. 
 Atât asistenta, cât şi medicul au vorbit foarte 
frumos. Au tot mângâiat-o pe Lady. Au cântărit-o. Avea 
peste cinci kilograme. I-au făcut un vaccin, i-au dat o 
pastilă pe care Lady a mâncat-o fără să facă mofturi şi au 
stabilit să revină după o săptămână.  
 A doua vizită nu a fost altfel decât prima. Singura 
deosebire era aceea că Lady a plecat cu un carnet, un fel 
de buletin, în care erau trecute datele şi ce tratamente i-
au fost făcute. Următoarea vizită era programată după 
două săptămâni. În ziua aceea, Lady a refuzat să se 
apropie de maşină. Era prea mare ca bunica să o poată 
duce în braţe. I-au pus lesa. S-a smucit şi a alergat prin 
curte încercând să scape de lesă. Era zăpadă curată şi 
bunicii râdeau. Pisicile priveau curioase. 
 Când a obosit, căţeluşa s-a oprit în faţa uşii. De 
acolo a luat-o bunicul şi a urcat-o în maşină. Bunica a 
urcat pe bancheta din spate, lângă Lady. La început, 
bunica nu a mângâiat-o, i-a vorbit. E drept că nu prea era 
linişte în maşină. Bunicul a încercat să nu ia în seamă ce 
se întâmplă în spate. 
 La cabinet, Lady a întrat pe picioarele ei. Greu. 
Aluneca pe treptele care aveau puţină zăpadă. Asistenta 
a mângâiat-o, a vorbit blând cu ea şi a cântărit-o. 
Căţeluşa avea mai mult de nouă kilograme. I-a făcut 
vaccinul, i-a dat pastila şi a notat în carnet. Lady avea 
zece săptămâni. Doctorul lipsea. Aşa că, pentru calciu, a 
rămas să vorbească la telefon a doua zi. 
 Bunicul a dus-o pe căţeluşă până la maşină şi a 
urcat-o în spate, cu toată împotrivirea ei. Când a pornit 
maşina, Lady a început să schiaune. S-a apropiat de 
bunică şi nu s-a liniştit decât atunci când bunicul a 
coborât la piaţă. Atunci, Lady şi-a aşezat capul pe braţul 
bunicii şi a tăcut. Privea în ochii bunicii. 
 - Lady, tu eşti cuminte, eşti mare, nu te mai pot  
 

 

ţine în braţe. Aşa-i că înţelegi? Stai cuminte că 
imediat vine bunicul cu laptele şi mergem acasă.  
 În acest timp, bunica o mângâia pe Lady pe 
cap. Ce bucuroasă a fost Lady când a coborât din 
maşină! A scăpat de lesă şi a alergat după pisoiul 
bicolor. L-a prins de ceafă şi nu i-a dat drumul până 
când nu l-a scos bunica din gura căţeluşei. Pisoiul s-
a căţărat pe un stâlp, iar Lady s-a repezit la motan. 
Nu i-a ţinut. Motanul s-a răstit, i-a dat o labă. Lady a 
insistat şi s-a ales cu încă o lovitură. A trebuit să 
renunţe. A intrat în bucătărie şi a dat de vasul cu 
lapte. A lipăit jumătate, stropind în jur. Apoi, s-a 
liniştit şi s-a culcat pe salteluţa ei.  
 În somn, din când în când, scâncea. 
Deschidea uneori ochii, privea în jur şi adormea din 
nou cu căţeluşul de pluş lângă ea. 
 
 
 

Cum am învăţat un pui să meargă pe punte 
 

 Într-o zi, tata a adus o cutie de carton. Cutia 
avea câteva găuri.  
 - Ce-i în cutie? De ce e găurită? 
 - Ascultaţi! Ce credeţi că e în cutie? 
 Am tăcut. Se auzea ceva, dar nu eram 
sigure… Tata a mişcat puţin cutia.  
 - Aud ceva… Sunt păsărele? 
 - Da şi nu. 
 Tata prelungea intenţionat momentul ca să 
deschidă cutia. Tăceam şi ascultam. Erau păsărele. 
 - Ne arăţi ce e acolo? 
 Tata ridică încet capacul. În cutie erau pui de 
găină. Mici, gălbiori, numai puf. 
 - Ce frumoşi sunt! Mama lor unde este? 
 - Cloşca este o maşină. 
 - Nu se poate! Glumeşti. 
 - Nu glumesc. Sunt pui de un incubator. Într-
o zi vom merge să vedeţi clocitoarea. Acum trebuie 
să avem grijă de pui, că nu se descurcă singuri. 
 - Noi vom fi cloşca, spune Nina.  
 - Eu aduc făina de mălai. 
 - În ce să le punem apă? 
 - Sunt mici. Apă le punem într-o farfurioară, 
făină în altă farfurioară şi totul va sta în lădiţa de pe 
coridor. Cine aduce lădiţa? 
 Alerg după lădiţă. Mă gândesc că puii care 
au cloşcă nu trebuie înveliţi. Nu le va frig noaptea? 
Cum o să-i chemăm? 
 Tata ne învaţă: 
 - Aţi văzut cum face cloşca atunci când vrea 
să cheme puii. Bate cu ciocul în ceva. Să batem cu 
un deget în cutie. Cam aşa, nu prea tare. Când puii 
dorm, cloşca le cântă. 
 - Cum le cântă? sare Nina. 

- Ascultaţi! 
Şi tata spune un fel de frrr. Puii se adună 

într-un colţ al lădiţei. Tata ia o bucată de pânză şi 
face un „cort” în care vor dormi, sprijinind o parte a 
cârpei de colţul lăzii şi punând cealaltă parte pe 
fundul lăzii. 

- Puii au numai o zi. Încă nu mănâncă. De 
mâine, ne vom ocupa de ei. Le vom da ou fiert, făină 
de mălai şi apă. Acum, lăsaţi-i să doarmă! 
 

(continuare în pag. 61)
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         Dan Ion SANDA  
 
 

Beculeţul ceauşist şi-nţelepciunea femeii 
 
 Prieteniile în bloc sunt oarecum înşelătoare, că-
s forţate de nevoia de a trăi laolaltă, şi deşi se foloseşte 
şiretlicul de a se da mâncare gratis, nici la înmormântări 
nu participă. 
 Unii vecini la mine in bloc sunt chiar dobitoci, şi 
ciudaţi, şi hoţomani. Îmi furau beculeţul pus deasupra 
uşii-afară, şi alimentat de la o baterie, să fie noaptea pe 
hol o luminiţă cât de mică, să nu bâjbâim în beznă când 
ne tăia Ceao curentul. Mi-au furat o sumedenie de 
beculeţe, sistematic, iar şi iar “cu simţ de răspundere şi 
abnegaţie, şi elan muncitoresc...’’, că aşa era atunci, toţi 
umblau înnebuniţi după furăciuni micuţe. 
 Aveam multe de rezervă că le cumpăram en 
gros; numai de drag le luam fiindcă erau drăgălaşe, aşa-
nfipte-n cartonaş, ca ouăle în cofrag. Mâncare nu prea 
era, găseai însă din belşug tot felul de prostioare ’’în 
comerţ’’, cum se zicea. 
 Nu-mi era mie de becuri, ci de fraierii aceia, de 
atitudinea lor, care nu corespundea eticii socialiste… şi 
mi-ar fi plăcut să-i prind, şi să le frece ridichea în celula 
de partid... 
 Înşurubam seara unul în dulia cea micuţă, pusă 
chiar deasupra uşii; dimineaţa următoare era deja 
dispărut. Erau clar mai mulţi infractori... că ce făcea unul 
singur cu atâtea beculeţe?... 
 Poate aveau şi un grafic, să le vină la toţi rândul, 
cum făceam la coadă liste, să apuce toată lumea, sau 
era aşa de-a valma, pe întrecute - pe apucate, fără să 
ne mai gândim c-ar fi trebuit să fie doi inşi, unul să stea 
capră, iar celălalt să se urce ca să ajungă la bec. 
 Aş fi avut eu metode să-i prind pe hoţii de 
becuri, ş-apoi să le bat obrazul, sau să-i reclam la partid. 
Aşa era pe atunci, pentru orice boroboaţă, sau de-ţi 
înşelai nevasta, sau doar de erai văzut c-o femeie la 
vrun bar, erai chemat la partid şi pus în dicuţie, pe-altă 
parte era bine, că şi angajatele erau monitorizate - nu 
puteau să umble prost, şi le controlau lunar dacă sunt 
cumva gravide, şi pe tinerele angajate dacă mai sunt 
fete mari. 
 Îi explicam eu nevestei, cum aş putea să prind 
hoţii, şi-i ziceam detaliat, căci în vremurile alea, tot ce 
scoteam eu pe gură asculta cu interes, fiindcă traiul ne 
era cu mai multe renunţări, şi ne trebuia uneală, nu să 
tragă ca acum, unul hăis şi altul cea.  
 Avea timp şi chef cândva, fiindcă îi făceam prin 
casă tot felul de adaptări: Asiguram o lumină excelentă-
n casa noastră, când era oprit curentul, folosind becuri 
cireaşă sau pară de 12 volţi, baterie de maşină, şi cu 
redresor la priză, că eram un soţ model… fruntaş în  

 
producţie!… În loc s-o zidesc pe ea… îi zideam din 
teracotă un fel de calorifer, prevăzut cu arzător cu 
furtun la butelie. Multe îi făceam prin casă, să îi 
asigur confortul după care-i ardea buza, şi ea era 
mulţumită, şi, de ce n-aş recunoaşte, şi ea-mi făcea 
mie chestii ce-mi plăceau la nebunie...                                                                 
Şi eu făceam pentru ea şi şarlatanii mai mări...                                       
Cu furtun la puişor luam din calorifer apă fiartă 
pentru cadă. Îndesam film fotografic în locaşul de 
sub geam până atingea de disc şi acesta se frâna, 
şi contorul se bloca şi furam lejer curent, şi se 
bucura nespus, şi-mi spunea că mă iubeşte, şi mă 
iubea în tot felul… Cert este că meritam… 

 Acum nu mai pune preţ pe ce făceam eu 
atunci, când eram răspunzător de orice s-ar fi-
ntâmplat, şi îi procuram de toate ce erau de 
trebuinţă, şi zicea că-s băiat gigea, mă poreclea 
procuror…  
 Acum, în capitalism, nevsetele noastre-
njură, nu mai plâng dacă le cerţi, au început să 
cârtească, şi ridică făcăleţul. Nu mai contează deloc 
că dacă n-am fi fost noi - bărbaţii care creează, cu 
acea fecunditate a imaginaţiei, ce am născocit 
mereu tot felul de mecanisme, şi de nu şurubăream 
cu aplecarea firească spre tehnică şi stiinţă, şi-n 
prezent am fi trăit tot prin văgăuni şi peşteri. 
 O bat la cap pe nevastă, şi-acuma ca şi 
atunci, dar ea îmi zice răstit: -Tu, altceva nu mai ştii 
decât să îndrugi prostii!... 
 - Nu-i speranţă ca bărbatul să se schimbe 
înspre bine; cu anii ce îi trăieşte, metehnele i se 
ascut. Ideile de acum nu mai sunt de admirat, şi 
nicidecum excelente, şi zice că sună stupid.                                                                       
A-nvăţat şi ea din filme, acum după repoluţie, 
’’stapid’’, da, sună frumos, însă în limba lui 
Shakespeare se traduce chiar brutal - prin prost, şi 
nimic mai mult. 
 Aveam în cap un sistem de-a dreptul 
ingenios, ca să-mi protejez de hoţi opera plasată 
sus chiar deasupra uşii mele. Aş fi pus în serie două 
becuri, unul afară, şi unu-n interior. Când hoţu-l 
deşuruba pe cel ce era afară, se-ntrerupea circuitul 
şi becul martor din casă se stingea şi-mi dădeam 
seama. M-aş fi uitat pe vizor şi-l vedeam pe 
hoţoman... Însă… ce să mă mai uit, dacă murea 
luminiţa, întunericul lua tot holul în stăpânire.                                       
Trebuia să mă expun, să crap uşa, să scot capul,                                         
să luminez cu lanterna, altfel nu puteam să-l văd.                                                                                        
E mai bine c-o lanternă că îţi dă mai mult curaj, că 
poţi să i-o pui şi-n ochi...  
 Eşti mai dinamic, mai strong decât cu o 
lumânare care arde fără vlagă, şi tu bâjbâi ca un 
moş, ce se ţine cam deoparte, adică îi este frică, şi 
te mai frige şi ceara care îţi curge pe deget.                                                            
Lanterna este lanternă, i-aş fi pus-o drept în ochi, 
să-l orbesc pe nesimţit. Şi aş fi strigat sălbatic ’’staai 
pe loc fiincă te-am prins’’, ca în gardă în armată, 
când mai ciuruiam vrun cal pe care-l apuca 
strechea de părea vreun predator printre arborii 
pădurii. Consumam ş-un sector plin, c-aveam mână 
liberă. Obiectivul păzit era foarte important - un 
depozit subteran de muniţie şi arme. Ne-ndoctrinau  
 

(continuare în pag. 59)
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(urmare din pag. 58) 
 

comandanţii atât de eficient, încât am fi fost în stare să 
ne dăm viaţa pe loc. ’’- Soldat, ţara îşi pune toată nădej-
dea în tine! Sub dealul ce-l păzeşti e ceva cât un oraş!’’. 
 Vreun comandant zelos pentru a fi eficient în 
comunicarea lui răvăşea semantica. ’’- Inamiiicul poa’ 
să apară în orişicare moment, uneori şi mai devre-
me!...’’. Chiar mi-ar fi făcut plăcere să mai trăiesc înc-o 
dată vremurile din armată. Când eram în post aveam un 
pistol mitralieră- AKM făcut la Mârşa după licenţa 
rusească Avtomat Kalaşnikov, şi mi-l apăsam pe burtă, 
susţinut în banduliera trecută pe după umăr, palma 
stângă o aveam încleştată pe uluc, şi degetu-arătător 
de la dreapta îmi era încolăcit pe trăgaci, şi aveam 
glonţul pe ţeavă, dat la foc automat, cu piedica ridicată,
doar o simplă apăsare ca să slobozesc rafale fără pic 
de îndurare faţă de vrăjmaşul ţării…  Parcă eram atunci 
tare ca Jack Nicolson în film, când devenea el lup. 
 Şi simţeam în mine forţa, şi se trezea bărbăţia 
de să-mi rupă pantalonul... Când venea schimbul de 
gardă frumos în şir indian, eram aşa excitat că îmi 
venea să-i împuşc... Cum făcea şi Al Pacino în filmul 
Insula Elis:’’dacă vreau, vă împuuuşc pe tooţi!’’                                            
Strigam sălbatic şi crunt: ’’staai acolo! cine vine? 
caporal de schimb la mine, ceilalţi să stea pe loc!’’.                                                                       
Înverşunarea aceea cultivată în noi atunci la instrucţia 
de front şi de luptă corp la corp, uite c-ar fi folosit la 
ceva mult… mai modest- să îi iau de beregată pe hoţii 
de beculeţe... Dar de ce să deschid uşa, şi de ce să ies 
din casă? să arăt că sunt vreun dur!?... Stăteam frumos 
înăuntru, lăsam yala aşa-ntoarsă şi zăvorul împins bine 
în scoaba lui din uşor, să fiu sigur, vorba aia, că… de ce 
să mă expun... Cine ştie ce jivină ar fi fost la uşa mea...                                                                  
Puteam să am o tigaie pusă aşa la îndemână, şi să 
pândesc clipa aceea când se stingea beculeţul, s-o 
apuc iute de coadă, şi-apoi să izbesc în uşă de să se li-
pească fundul pe furnirul de stejar, şi de la emoţia faptei 
reprobabile pe care o săvârşea, şi de la acea buşeală, 
să-l văd pe nenorocit cum îl strânge ghiara-n piept şi 
cum se chirceşte jos, stându-i inima în loc. Aş fi dat o 
pălitură, fără pic de stăpânire, cum a-i da cu o bâtă-n 
baltă, ca apoi să tot admiri cerculeţele lui Huygens... 
Ştia şi Gheorghe din film când i-a tras-o lui Ion, amantul 
nevesti-si. L-a izbit cu sapa-n cap, tot aşa de hotărât, şi 
cu o mişcare amplă, să prindă bine viteză… 
 Amantul prins la nevastă e lipsit de îndrăzneală, 
şi se lasă ciomăgit sau fuge cum se găseşte, însă 
bărbatu-nşelat, chiar de e mai pirpiriu, se simte 
îndreptăţit să dea fără şovăială. L-ar fi putut înţepa, cu o 
furcă de exemplu, dar după pânda-ncordată când i-ar fi 
smuls şi ficaţii animat de atâta ură, n-ar mai fi avut 
deloc acea satisfacţie de a roti sapa-n aer şi de a-l păli 
cu sete, şi să-i vadă ţeasta clar cum i se despică în 
două. Întotdeauna femeia ne determină să facem fapte 
bune, dar şi rele. L-a momit şi curviştina: ’’Dacă ne 
prinde, Ioane, ne omoară pe amândoi!’’. De fapt 
orişicare fată, dar cea născută săracă, parcă şi mai 
abitir, îşi canalizează dârz tot sistemul de aşteptări în 
jurul acelei forţei - atracţia sexuală, cu o credinţă 
na(t)ivă, că ce are între picioare e supremul adevăr şi 
suprema băgăţie. Până şi compexele li se tot diminu-
ează, şi-uneori sunt animate de-o mândrie fără noimă. 
Doamne, de s-ar fi-ntâmplat să omor pe careva mă-
ncadrau cu siguranţă la faptă premeditată, cum l-au 

 

încadrat pe Gheorghe. El, că şi-a adus cu sine sapa 
strong fixată-n coadă, împănată să nu iasă... eu, că 
eram pregătit cu o tigaie spălată... Un anchetator abil 
cei cunoştea pe românii ce-nainte de 89, luptau cu 
foamea în prăjeli, în rântaşuri, şi-n jumări, cum era şi 
cântecul ’’îmi fac ouă la capac, c-aşa e viaţa’’, ar fi 
ştiut că lăsam untdelemn ars în tigăi, în care prăjeam 
şi-a enşpea oară, deşi nu-i bine deloc, că cel de 
floare rezistă, dar uleiul de măsline, fie el şi 
extravergin, deşi acum e în vogă, de-l prăjeşti devine 
toxic căci punctul fumegare îl are mai coborât; mai 
bine că nu aveam atunci când trăia nea Nicu; unii 
care ţin cu dinadinsul să mănânce sănătos şi sunt 
informaţi, pe acesta de măsline îl servesc doar în sa-
late şi crud peste felul doi, sau beau pe stomacul gol. 
N-am dat cu tigaia-n uşă, că nu m-a lăsat nevasta…                                   
 - Ce mă, să omori vrun om, să te cerţi cu toţi 
vecinii pentru nişte beculeţe? Dă-le naibii pe pustii!                                                            
 - Dar de ce zici dragă toţi, ce, aici la noi toţi 
fură? E aşa cum se zice? Suntem o ţară de hoţi?... 
 - E, asta-i acum la tine, vrei să îi bifezi pe 
listă! mare furt o fi şi ăsta, un beculeţ de lanternă? 
eşti chiar aşa habarnist? da, suntem cam hoţomani!                                                        
Pân-la prima Constituţie - din ’866, românaşilor tăi 
dragi… le părea foarte firesc să li se ia vreo găină, 
vreo capră, sau vrun ieduţ, şi mergeau ca să reclame 
numai de dispărea boul?! 
 - Mă zăpăceşti, măi nevastă, măcar să-i văd 
şi io faţa! 
 - Şi, dacă ia don’ Dumitru?... Ce faţă faci tu 
atunci? Ştii că-şi ajută nevasta când îţi vede ţie moca 
de Eldico şi Ioana?!... Aici avea cam dreptate, de 
aceea am tăcut. E clar că nu mă-nţelege... şi m-am 
gândit că e bună replica americană: ’’acum suntem 
de acord că nu suntem de acord!’’. Aşa este acum 
trendul, femeile au multe drepturi şi-s egale cu 
bărbaţii, şi… li s-a dus estrogenul- ce le menţinea 
femei, unele dau pe afară de atât testosteron de zici 
că le creasc coiţe. 
 Poate vreo altă femeie, sau vreo puştoaică 
frumoasă care are foamea-n glandă, dar nevasta ta 
acrită, ce ai luat-o cândva, cu popă în regulă, şi cu 
semnături la sfat, nu mai are chef deloc s-admire, s-
aprecieze fluidul tău bărbătesc, şi impulsul natural de 
a-ţi apăra avutul. A trecut vremea aceea când femeia 
pentru a-şi rostui viaţa, şi a-şi edifica securitatea 
personală era obligată să accepte obedienţa faţă de 
soţ. A trecut vremea când el era stâlpul casei, şi ea i 
se adresa cu ton scăzut ca în confesional. A trecut 
vremea când -cum se spune- soţul nici nu purta ceas 
fiindcă el decidea ce oră este... Făcea ce voia 
muşchiul lui, adică el hotăra când şi cum... să facă 
dragoste, şi tot el stabilea între ce ore să o doară pe 
ea capul. S-au dus şi iubirile pătimaşe şi grija 
nevesti-mi pentru mine, când m-ar fi ţinut de 
cingătoare să nu ies după hoţi, şi ar fi pus şi piciorul 
la uşă, să nu o pot deschide, că atunci mă iubea... 
adică tradus... avea nevoie de mine să-i aduc butelie 
cu căruţul, să stau la cozi să scot familia din foame, 
şi să îmi vând sufletul făcând meditaţii simultane.                                              
Şi aşa le-am petrecut pe toate, cu sufrageria plină de 
oameni când ne întorceam de la vreun 8 Martie la  

(continuare în pag. 61)
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               Petre RĂU 
 

Versuri pe portativul inimii 
 
 Liviu Baitel este un creator de artă la fel de 
îndrăgostit de poezie, ca şi de muzică. Scrisul său pare a 
fi condus de o mână înfiorată, dar fermă, adunând 
şuvoaie de inspiraţie într-un râu limpezit de imagini 
artistice, într-un portativ de reflecţii care, convenabil şi 
elegant elaborate, se sincronizează perfect cu notele şi 
ambianţa armoniei pe care poetul vrea să ni le 
împărtăşească, cu o stare de spirit din care reuşeşte să 
nască emoţia. 
 Aflat la primul volum de poezie, practica scrisului 
său reia şi revalorifică surse şi forme primare de lirism 
într-o duioasă simbioză a poeziei şi muzicii, atât la nivelul 
creaţiei, cât şi la cel înalt al rostirii. 
 Nu pot, însă, să nu reiterez aici că l-am cunoscut 
pe Liviu Baitel nu numai ca poet, ci şi ca ilustru cântăreţ 
şi autor de muzică folk ce îşi interpretează cu mult 
aplomb propriile creaţii, atât pe cele poetice, cât şi pe 
cele muzicale. Şi o face într-un mod unic, convingător şi 
cuceritor. Poate tocmai de aceea poetul (din el) scrie din 
dragoste, pentru o fiinţă iubită sau poate pentru o lume 
pe sub bolta căreia îşi petrece şi simte teluric şi armonios 
trăirea. Însă poetul mai scrie şi dintr-o fermecătoare 
patimă ce are darul să prefacă fiecare imagine din lumea 
sa interioară în vers. 
 Dacă ne-am lua doar după titluri, chiar şi după 
cel al cărţii, am putea fi tentaţi să credem că grupajul de 
poezii este adresat în exclusivitate iubirii, poate chiar 
dedicat unei fiinţe dragi, fie şi una imaginară. Dar, 
răsfoind atent paginile volumului, ne vom lămuri repede 
că nu este deloc aşa, gama tematică a autorului fiind una 
mai largă, ancorată adânc atât în propria-i experienţă, cât 
şi în memoria colectivă, fiinţa aceea plăsmuită de 
imaginaţie putând fi înlocuită de fiecare fiinţă 
pământească, ba chiar şi de fiecare lucru semnificativ 
întâlnit în natură. Răsfoind versurile poetului vom întâlni 
nenumărate lucruri şi locuri comune peste care noi toţi, 
cititorii, poate am trecut fără să le dăm importanţă. 
 Eroul liric al poeziei lui Liviu Baitel devine uneori 
melancolic, mai ales atunci când se regăseşte rătăcit într-
un spaţiu în care comunicarea nu se întâmplă cu rost, nu 
are decât forma unei stări imanente şi atât, fără insemne 
care să-i permită să se desfăşoare în voie, deci fără 
mesaj exprimat: “inima mea, în neştire, / îşi caută sensul 
/ în taina amiezelor goale” (Palidă amintire). Fiindcă 
inima este cea care explorează “în neştire”, salvarea nu 
vine de îndată atunci când o aştepţi, ea poate întârzia 
uneori până la limpezirea memoriei: “nu există departe şi 
aproapele nu-i / nu e loc pentru gânduri undeva să le pui” 
(Doar liniştea).  
 Trezirea la realitate se petrece deseori brusc: 
“las iubirea mea albă să plutească pe lac / şi mă duc, 
peste vremuri, căutând un motiv” (Căutând un motiv), dar 
este prin excelenţă crudă şi rece, strecurată printre 
evocări de elemente comune care sugerează diversitatea 

 

şi imensitatea unui univers aproape domestic: “iubirea 
e seninul din nouri, / când loc îşi face / mândră, / luna 
nouă... / în trupul ei firav / când se-ntoarce / iubirea 
nu-i / o lacrimă... / ci două” (Iubirea nu-i o lacrimă). În 
pofida faptului că logica iubirii poate fi complexă, ba 
chiar poate rămâne indescifrabilă: “matematic vorbind
/tu eşti /ecuaţia vieţii mele/.../suma /tuturor / gândurilor 
/ mele...” (Algebră simplă), poetul ne îmbie totuşi să 
înţelegem şi să acceptăm că, în dragoste, impresia că 
faci parte din univers este mai accentuată. 
 Iubirea este răsuflarea timpului, sau a cerului. 
Sau poate numai răsuflarea ferestrei prin care vezi 
chipul fiinţei iubite. O poveste care, abia atunci când 
se sfârşeşte (re)devine, trăieşte, îţi arde în piept, iar 
odată cu fiecare suspin fumegă întregul univers. 
Iubirea este retrăită, repetitivă, fastuoasă, deloc 
obsedantă, memorată şi rememorată în multe moduri: 
“Ca o poveste, numele tău, ca o poveste, / Scrisă cu 
lacrimi mărunte, poate pe-un geam / Înainte de-a fi, 
tot ce-a fost încă este, / Iar eu nu mai ştiu dacă sunt 
sau... eram...” (Numele tău). 
 Poetul nu doar priveşte lumea reală, o şi 
trăieşte pe viu, ca pe o experienţă personală care îi 
dă dreptul să tragă concluzii. Nu o face însă deloc 
într-un mod emfatic, bravând sau infatuând, ci într-un 
soi de religiozitate care ne “atinge” ca un cel mai 
frumos lucru din lume: “Şi nu sunt trist, poveştile-s 
deşarte / Cum să mai cred că-i adevăr în vin?... / Ştiu 
că ne-aşteaptă plata după moarte / Şi mor în fiecare 
zi câte puţin” (În fiecare zi). 
 Liviu Baitel îşi scrie versurile, cel mai probabil, 
în succesiuni muzicale, dirijându-le spre armonia unei 
linii melodice îndelung audiată: “O chitară şi roua unei 
calde priviri / Răscolind, ca un cântec, multe foste 
iubiri, / O chitară şi inima, poate inima mea, / Atârnată 
de cer, lângă ultima stea...” (Poate inima mea). 
 Din peregrinările sale prin cenaclul literar online 
“Noduri şi Semne” poetul apare ca şi cum ar vrea să-
şi lase amprenta pe peretele virtual al acestuia: “un 
nod, / un semn, / o linişte prin care / se-adună iarăşi / 
ora din tipare” (Ora din tipare). 
 Uneori imaginile dezvelite de unele versuri sunt 
aidoma unor tablouri palpabile. Aproape că poţi ascul-
ta cum trece timpul sau cum se deschide în linişte o 
poartă a sufletului: “deschisă-i poarta, / timpurile trec, 
/ tăcerea / amintirile-şi coboară, / degeaba stai / şi-
aştepţi / un nou potop / ori pe Isus / să vină-a doua 
oară...” (Potopul, ieri). Aproape că simţi îmbierea, sub 
vraja poeziei, să reevaluezi momente importante ale 
vieţii, să amuşinezi misterul în care cuvântul se întru-
pează în îmbărbătarea de a trece dincolo de spaţiul 
neiubirii, al angoasei şi deznădejdii: “şi-o linişte de 
taină / ca o ceară / coboară-ncet / din amintiri de ploi, 
/ de parcă s-ar întoarce / peste timpuri / coloana 
infinitului din noi...” (Lacrima pierdută). 
 Multe din poemele sale înregistrează o perma-
nentă pendulare între concret şi abstract, între mate-
rial şi ireal, intenţia poetului fiind relevată însă tocmai 
pentru a-şi apropia realitatea până la identificarea cu 
ea: “sunt încă pline paharele / pe masa acestei 
sărbători neîncepute / gătiţi / mesenii / s-au împrăştiat 
prin grădini / susură toamna / timpului / nostru / sub 
asfinţitul ca o fărădelege / uşor bate vântul” (Simplu). 
 

(continuare în pag. 61)
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(urmare din pag. 60) 
 

 Întâlnim în această carte urmele lăsate de un 
toreador al cuvintelor, lansate direct în mijlocul arenei în 
care urmează să se desfăşoare corida, mizând totul pe o 
carte, dar conştient că este bine pregătit să nu rateze 
lovitura fatală. Stilul pe care şi l-a ales autorul este unul 
potrivit, manifestând o oarecare detaşare şi indiferenţă 
atât faţă de moda prezentului, cât şi faţă de cea a trecu-
tului. Poetul scrie clar, fără vulgarităţi şi ricoşeuri care să 
deranjeze bunul simţ, fără licenţe poetice care să 
şocheze prin teribilism şi, mai ales, fără să plece urechea 
la zumzăitul modei în creaţia literară. El aşază versul 
exact aşa cum crede că i se potriveşte cel mai bine, şi 
bine face. Poetul vine cu pagini de poezie pură, sinceră, 
care păstrează esenţa lirismului, având în plus şi forma 
nativă a poemelor care au menirea să susţină ritmul 
muzical al lecturii, să creeze o ambianţă propice în care 
sinele cititorului să se regăsească şi să participe empatic: 
“am sărit o mulţime de note / în timpul cântării celeste, / 
urmărind doar ideea fiinţei / şi nu faptul în sine că... este” 
(Numele toamnei).  
 Liviu Baitel - un remarcabil poet şi un admirabil 
cântăreţ la chitară - scrie versuri pe care vrea să le veşni-
cească prin muzică. O face cu har, în demersul său crea-
tor ştiind unde anume să aşeze stropul de infinit pe linia 
orizontului care i se deschide în faţă cu generozitate. Şi o 
mai face cu bucuria descoperitorului de rost al nemuririi. 
 

(prefaţă la cartea “Gânduri despre tine”, de Liviu Baitel) 

� 

(urmare din pag. 56) 
 

strălucea. Faţa lui ar fi trebuit să pară pierdută, ca şi cum 
ar fi fost ştearsă de tot ce era pământesc. Ochii trebuiau 
să fie luminoşi şi liniştitori, să poarte în ei o veselie 
domoală, fără mustrare şi fără întunecime. Mâinile ar fi 
trebuit să-i fie uscate, străvezii, barba lungă şi fruntea lată 
şi luminoasă, aşa cum i-ar fi de cuviinţă unui bătrân care 
ascunde taine şi deţine întreaga putere a lumii. Neapărat 
trebuia să poarte un nimb strălucitor în jurul capului. A 
vrut să-l viseze, dar nu i s-a arătat. A rămas tare deza-
măgit şi toată ziua aceea a stat cu ochii pironiţi în tavan şi 
a bombănit înciudat. 

Puţină lume îl mai vizita. Şi asta din pricina miro-
surilor devastatoare din cămăruţa sa. Duhoarea persista 
chiar şi după ce i se schimba lenjeria. Eu însămi, din 
când în când, îmi mai scoteam nasul prin crăpătura uşii 
ca să mă mai înviorez. În ultimele sale clipe se vedea că-l 
apucase frica. Auzeai cum îi dojeneşte pe oameni că nu 
sunt smeriţi cu duhul. Că diavolul preface în continuare 
pe îngerii mândri în demoni. Că răul vine din păcatul 
originar, care zace în sămânţa şi sângele omului şi de 
aceea ne naştem cu greşeala adamică în cârcă, purtând-
o toată viaţa cu noi ca pe o cocoaşă a ispitelor.  
 Când i-am strâns mâna, am simţit sângele cald 
cum i se scurge prin vine ca un val către ţinuturile înde-
părtate. Dar la sfârşitul unei nopţi de o limpezime nefi-
rească şi-a dat sufletul, pentru că valul vieţii sale atinsese 
adâncurile.  

� 

 

(urmare din pag. 59) 
 

Căsuţe, fericiţi, că dansasem trenuleţul, chiar dacă 
acolo serveau în meniu şi sângerete - simbol al 
opresiunii comuniste. 
 Şi aşa ni s-a scurs viaţa, calm şi blând, cu 
lumină la program şi cu acele beculeţe montate 
deasupra uşii, cu apă caldă pe sponci, dar eram 
apreciaţi de neveste, şi ele nu făceau deloc nazuri...
cum fac azi de ne-mbrâncesc spre fetele tinere... ce se 
mişcă armonios, fac şpagatul, roata, podul, şi orice le 
ceri, fiindcă ele ştiu de toate, precum vestitul ora(co)l. 
 Uşor, uşor s-a dus vremea, nu mai punem 
luminiţe. Acum sunt automate, şi cu senzori de 
prezenţă, şi interfon cu display să vezi cine îţi vine în 
vizită, camere de luat vederi chiar în faţa uşii, care 
captează imagini şi pe întuneric, şi le stocheză în 
calculator, sau în propriul harddisk. Nu am aplicat 
niciodată acea metodă înspăimântătoare cu tigaia de 
aramă, şi nici cu beculeţul martor... 
 S-au dus vremurile ceauşiste, şi acele becule-
ţe sunt astăzi doar amintire. Nevestele astea după ce 
că sunt acrite nu deţin nici monopolu-nţelepciunii, dar, 
ce-i drept, una peste alta, ele sunt mai chibzuite, căci 
noi, soţii, reacţionăm incoerent, şi la senzaţii imediate. 
Este de necontestat că femeia-nevastă e mai tenace, 
de-a lungul vieţii îşi menţine atenţia constantă, şi se 
implică mai mult, şi gândeşte-n perspectivă. 

� 

(urmare din pag. 57) 
 

Am plecat în linişte. Eram bucuroase că avem 
o activitate nouă. Puii creşteau frumos, le-au apărut
primele pene. Tata ne-a spus că cei cu codiţe sunt pui-
cuţe, iar cei fără codiţe sunt cocoşei. Mergeam în gră-
dină şi le aduceam iarbă. Tata o tăia s-o poată mânca 
puii. Ziua îi lăsam în curte să scurme, să alerge, să 
ciugulească nisip. Sarcina noastră era să nu-i lăsăm 
să se împrăştie mult, să-i păzim de pisici flămânde. 

Într-o zi, eram pe treptele din faţa bucătăriei. 
Mama lăsase un lighean cu apă şi vorbea cu cineva 
lângă gard. Puii erau în apropiere. Am luat o 
scândurică şi am aşezat pe ea un pui.  

- Hai, curaj! Treci peste apă! Să spunem că 
eşti pe o punte… 

Puiul nu se mişca, eu îl încurajam. Îl dirijam cu 
mâna. Îl luam şi-l puneam puţin mai în faţă. Dar el se 
oprea. Am insistat. Puiul a căzut în apă. L-am scos viu 
din lighean, dar mi-era teamă… Aşa m-a găsit mama. 

- Ce-ai făcut, Mioara? 
- Puiul a căzut în apă. Ce să fac acuma? 
- Să-l punem la uscat. Uite, în blăniţa de miel.  
- Nu se îmbolnăveşte? L-am scos la timp… 
Când a venit acasă, tata a găsit puiul înfăşurat 

în blăniţă. Bănuia că eu am făcut o experienţă. Ştia că 
fac tot felul de încercări. 

- Ce-ai vrut să faci? Să-l înveţi să înoate? 
- Nu, am vrut să-l învăţ să meargă pe punte. 

Dar e prea mic. Nu mai încerc… 
O vreme, am fost cuminte. Dar nu mult timp. 

� 
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Adrian BOTEZ 

 

OUROBOROS-UL, DE PE „DRUMUL TOIAGULUI”:  
„Pe masa de operaţie”, de CONSTANTIN STANCU 

 

 De mulţi ani, admiram (aproape extatic – pentru 
că autorul este un şlefuitor desăvârşit al Verbului 
Orfic...precum Spinoza, care şlefuia lentile, pentru Re-
iniţierea Orbilor Lumii!) scânteierile lirice din poemele lui 
Constantin Stancu...: Fructul oprit , Păsările plâng cu 
aripi , A privi cu ochiul inimii , Pomul cu scribi ... 
 ...Când am primit, de la Haţeg, o carte de proză 
(cu aspect de roman) din partea domniei sale, autorul 
sus-zis – prejudecăţile mele (cu totul ruşinoase!) au şi 
scos capul, obraznice, degrabă, la suprafaţă (mai ales că 
eu fac alergie la cam toate cărţile premiate, din ultima 
vreme... – ...pentru că, zdrobitoarea lor majoritate, reflectă 
gradul de rudenie sau amiciţie al autorului, cu vreo 
autoritate municipală, ceea ce n-are nimic de-a face cu 
esteticul!): „Eh, nu poate atinge, nici m ăcar râvni –
Desăvârşirea, umblând dup ă doi iepuri, deodat ă...!” 
 ...Tot ce pot să vă mărturisesc este că, după ce 
am deschis volumul „Pe masa de opera ţie” (Editura Ra-
fet, 2011 – premiul „Octavian Mo şoiu ”, al Festivalului In-
ternaţional „Titel Constantinescu ”, ediţia a IV-a, Rm. Să-
rat, 2011 – acordat de Asociaţia „Renaşterea râmni -
ceană” – preşedinte Constantin Marafet, cu sprijinul finan-
ciar al Consiliului Municipal Rm. Sărat şi al Asociaţiei) –
nu l-am mai lăsat, până când n-am întors pagina şi-am 
văzut scris: Cuprins . Nici nu am cuvinte (şi nici nu cred 
că există, în vreo limbă a lumii!) să exprim dezamăgirea 
că „s-a terminat ” cartea...cât am regretat că jocul drama-
tic al ideilor, „montat” în Teatrul Cosmic – încetase... 
 ...Titlul nu pare deloc îmbietor, pentru cine se 
opreşte la copertă... – şi nici titlurile celor 12 capitole nu 
sunt prea îmbietoare... – ...cel mult, ciudate: Boala 
nevăzută, Moartea ca un fel de na ştere, Ghimel, Dalet, 
Misterul frigului, Het, Pâinea cea de toate zilele, Visul, 
Lamed, Toiagul, Tau, Epistola ... 
 ...Dar, iată: Nichita Stănescu - Măreţia Frigului : 
„...atunci când am citit Măreţia frigului , volumul de 
versuri al poetului Nichita St ănescu – sim ţisem c ă voi 
deveni Poet ”. POET - Călăuză Orfic-Spiritual ă, adică -
întru căutarea Sinei. Deja, începea să se întrevadă 
„fântâna ” dintre lumi! Interesant, zguduitor - dar...nu 
suficient, încă, pentru interesul Omului Viu. Omului Care 
Se Caută...întru Veşnicie! 
 ...Noroc că, într-o vară de tare demult, începu-
sem să descifrez tainele fascinante ale limbii ebraice 
vechi/veterotestamentare (nici până azi nu am lămurit 
sumedenie de simboluri) şi studiasem, cu nesaţ, „Cheilor 
majore şi Pantaclul lui Solomon ”, de Eliphas Lévi.  
 Apoi, pe măsură ce parcurgeam primele (dintre 
cele 105) pagini ale cărţii (care, de la început, vorbea 
despre un om care se pregătea, spiritual, să înfrunte o 
operaţie de extirpare (?!) a unui neoplasm, fixat la un 
rinichi – şi era, precum orice OM-Frate întru Hristos, 
încărcat de toate păcatele şi durerile Lumii, înainte de 
CRUCIFICAREA/”OPERAŢIE” COSMICĂ!), mi-am adus 
aminte de Mircea Eliade şi a lui nuvelă despre „cancer ”: 
Les Trois Grâces ...Şi, abia atunci, am avut, deodată, 
Revelaţia – şi m-am dezlănţuit, cu mintea şi sufletul 
deschise, asupra cărţii lui Constantin Stancu... 
 

 

 ...“Dumnezeu n-a putut distruge propria sa 
creaţie(...). În corpul omenesc totul s-a păstrat, 
părinte, deci s-a păstrat şi taina vieţii veşnice, cu 
care fusese dăruit Adam... (…)Păcatul originar n-a 
putut distruge mecanismul regenerării, ci numai l-a 
modificat, în aşa fel încât să nu mai poată fi 
recunoscut. Mai mult, l-a camuflat în nişte procese 
fiziologice care, aparent, indică exact contrarul 
regenerării, l-a camuflat în anumite maladii şi mai 
ales în cea mai primejdioasă afecţiune organică: 
proliferarea celulelor, neoplasma” (n.n.: tumoarea 
canceroas ă) – spunea Aurelian T ătaru, din nu -
vela eliadesc ă. 
 …Iată cheia! Se întâlneau, de fapt: 

1- Omul / POETUL-RE-ARMONIZATOR DE
LUMI (Suprafiin ţa / Supra- Eul Spiritual, 
MAGUL INVIZIBIL, multiplicat în ecouri /
magi, al “Cr ăciunului” solsti ţial!) , cu  

2- Dumnezeul Demiurg şi Mântuitor - dar şi cu 
3- ” Cancerul”/ probă iniţiatică, Taină Mistic ă, 

prin care str ăbaţi tot infernul, spre a r ăzbi 
în Paradis. “ Masa de Operaţie” este 
Cosmosul Fiin ţial, în/pe care “ operează” 
Dumnezeu. Supremul Taumaturg / MEDI -
CUL COSMIC / MÂNTUITORUL!  

4- Deci, “ MASA de OPERAŢIE” -poate fi Ma-
sa Cinei Celei de Taină - poate fi Suprema 
Masă / PUNTE Resurecţională - CRUCEA! 

 “ Cancerul”, deci, devine R ăul cu fa ţă 
dubl ă (precum orice simbol al Marii Tradi ţii 
Terestro- Paradisiace): este puroiul p ăcatelor 
noastre: “ Îţi indic să te operezi cât mai repede, să 
scoţi mizeria de acolo, de la rinichi…” - dar şi 
şansa de a te mântui, prin suferin ţă, prin lacrimi 
lustra ţionale, care “curg în sus”, prin misteriul 
“comunic ării mistice” – IUBIREA SUPREMĂ /
EROS AGAPÉ: “ Aş scrie sau aş plânge poeţii, ei 
sunt aici, nu-i vedem pentru că sunt sub val, dar 
lacrimile lor ajung la noi, sunt lacrimi care curg în 
sus. Ceea ce-i face însemnaţi este durerea lor de a 
nu ajunge cuvintele lor până la noi” – cf. Boala 
nevăzută, p. 9. 
 …Şi de ce, neap ărat, “ rinichii” sunt can -
cera ţi? Rinichii, care parc ă sunt doi foetu şi, fa ţă 
în fa ţă, unul c ătre altul privind, curio şi… înc ă 
 

(continuare în pag. 63)
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stagnând în uterul paradisiac…! Sau…numai unul 
ŞTIE? – iar celuilalt îi este fric ă, încă, să afle c ă se 
află, s-a aflat, mereu, TOTDEAUNA, logic şi legic, în 
Paradis (cum afirm ă şi personajul Orbului Borges –
Paracelsus, din “ Roza lui Paracelsus”, adresându- se 
poten ţialului ucenic: “ - Şi în care alt loc ne aflăm atunci? 
Crezi, oare, că divinitatea ar putea să creeze un spaţiu 
care să nu fie Paradisul ? Crezi, oare, că prăbuşirea 
constă în altceva deciâ în a ignora tocmai faptul că ne 
aflăm în Paradis ?)!  
 Iată ce-i zicea Durckheim – eminentei psihote -
rapeute şi scriitoare, Annick de Souzenelle (cf. Simbo-
lismul corpului uman, Amarcord, Timi şoara, 1999): “ Noi 
evocăm descrierea biblică a corpului „Fiului Omului”, în 
care rinichii formează o evidentă frontieră între două etaje 
ale fiinţei. Şi atunci Durckheim izbucneşte de o nouă pro-
funzime din el şi, luând prima hârtie care îi vine la înde-
mână, trasează desenul pe care l-am păstrat mereu cu 
religiozitate şi pe care îl transmit pentru prima dată în 
aceste pagini: el plasează omul aşezat în hara lui, în pos-
tura de lotus şi îmi spune: „Dedesubtul rinichilor, Annick, 
nu se petrece încă mare lucru. Aceasta trebuie repede 
integrat. Dar deasupra, da, totul se petrece; şi acolo, la 
nivelul inimii, acolo numai, ÎL întâlnim, pe Celălalt!”” 
 Acum abia în ţeleg şi simbolistica desenului de 
pe Coperta I a cărţii lui Constantin Stancu – un 
porumbel...cu imaginea dublat ă-reflectat ă! Este 
imaginea întâlnirii ego-urilor – „ deasupra”, îl întâlnim, 
totdeauna, pe „ Celălalt”! 
 ...Evident, e cazul să organizăm, de-acum, 
discuţia despre cartea „cu cheie” a lui Constantin Stancu.  
 Un ORB misterios ( şi la fel de misterios, 
VINDECAT DE CĂTRE MARTORII CERULUI!), Ilie Ro -
man (care î şi aminte şte, trudnic, terapeutico- magic şi 
soteriologic, originea divin ă a NUMELUI PARADISIAC
/ ” NUMA”, deci şi a Formei Ini ţiale/” RUPA”!: “ Mi-am 
propus ca la durere, în loc să ţip (…) să mă rog, să strig 
spre Dumnezeu, gândul meu era astfel spre Cel Prea 
Înalt, Cel Care Stă Pe Un Munte Înalt, adică – şi mă 
întrebam cum suna numele acesta, în limba veche, 
făceam un efort să-mi amintesc, era important pentru 
mine. (…) până la urmă am realizat că numele era în mine 
– ELI ELION” – cf. Moartea ca un fel de naştere, p. 14), 
lasă un text/”epistol ă”, unui novice (dup ă modelul 
borgesian…sperând m ăcar într- UN ucenic destoinic 
semantic!) – şi, apoi, dispare în necunoscut (sau,
poate, se “transplanteaz ă” în… “CEL ĂLALT” / Citito -
rul Epistolei Sacre/Mesajului Mântuitor?): “ De fapt, 
autorul lor (n.n.: al semnelor de pe “ o coală pătată cu 
sânge, un sânge care nu s-a evaporate”) dispăruse în 
toamna aceea, sau a fugit undeva, în munţi, la o mânăs-
tire (n.n.: manolic-cosmic ă!), sau într-un sat cu garduri 
de lemn, ţărăneşti (n.n.: Paradisul) (…) Dacă textul a 
ajuns la mine, înseamnă că mai trăiesc, sau, cine ştie…
Eu trăiesc, Ilie Roman cel real şi cel din vis fac, într-un fel, 
legătura… Îmi este frică, uneori…” (cf. Epistola, p. 101).  
 Şi, prin infiltrarea „Celuilalt ” (cel din Scrisul / Hie -
roglifa Omului şi Lumii-Epistol ă!), novicele, căutând 
oameni, într-o veritabilă „quest ă” a Sfântului GRAAL - află 
cine este, prin ceilalţi - află, întru frica Sinelui, cine este 
prin ceilalţi - află, întru frica Sinelui, cine este SINEA! -
deci, cine SUNTEM: „Am încercat s ă-i vizitez pe cei pe 
care i -a descris în text, s ă înţeleg simbolurile din  

 

numele lor, dar mi- a fost greu s ă fac o astfel de 
vizit ă. Treptat, am în ţeles c ă fiecare reprezenta o 
liter ă dintr-o l imbă veche şi că era în joc un 
cuvânt, un mesaj, poate, pentru c ă literele 
apropiate, dup ă cum oamenii se apropie de via ţă, 
pot forma un cuvânt, exact ca în prietenia dintre 
ei, legătura lor era secretul ” – cf. Epistola , p. 102. 
 Fraza Divină a Lumii, revelată prin IUBIREA-
TEXT, produce metanoia ( schimbare şi / sau 
transformare / restructurare de personalitate )! Re-
centrarea/Re-orientarea Fiinţei, spre Eul Divin. Prin 
„kenoză”! (Gr. Kenosis: de şertare, smerire, umili -
re. Starea de "deşertare" sau de "golire", pe care 
Fiul lui Dumnezeu o asumă în Întruparea Sa, ca act 
de ascultare, faţă de Dumnezeu-Tatăl). Sau, una 
prin cealaltă…! “Mi-am propus s ă-mi schimb via ţa, 
în urma acestui text, s ă mă retrag undeva la ţară, 
într- o căsu ţă modest ă, cu o gr ădină plin ă de 
pomi, cu fântân ă în curte (…). Şi nu era greu, pe 
apartamentul din centru voi încasa o sum ă bună, 
o cas ă la ţară era mult mai ieftin ă, cu mult mai 
ieftin ă… Dar care este pre ţul cu adev ărat? ” – cf. 
Epistola , p. 103. “Preţul ” Paradisului este însăşi 
Metanoia / Kenoza . “Aparatamentul ” Cărnii – să ne 
lepădăm de el… pentru că nesfârşirea o întrezărim 
prin “culoarul ” dintre lumi (Fântâna/Styx , plătită cu 
“parola” AUM/OM!!!) – până la Grădina Merelor de 
Aur/Hesperidelor/Akes Samenos. 
 …De ce a orbit…ORBUL? Din pricina 
Cuvântului Radioactiv (şi dez-dumnezeit, ieşit din 
Logos-ul/Rânduiala Sacră, întru “praful ” emines-
cian: “Toate-s praf... Lumea- i cum este... şi ca 
dânsa suntem noi !”) - al Arhivei/Bibliotecii Babilo-
nice-Cosmos Borgesian…: “Praful era mult şi 
arhiva neîngrijit ă (…) se pare c ă de la praf i s- a 
tras, era praf de minereuri şi asta vine din toat ă 
lumea… ” – cf. Visul/Pietre pre ţioase , p. 64.  
 Dar ORBIREA (…ca revelare a V.I.T.R.I.
O.L.-ului - Otrava METANOIEI, întru Revelarea 
PIETREI FILOSOFALE !) înseamnă, de fapt, INIŢI-
EREA întru REVELA ŢIA LUMII “ DE DINCOLO”!  
 ...Şi cum se numeau oamenii/semenii, Slove 
ale Frazei Divine a Lumii  – dacă ştii să iubeşti, la 
modul mistico-hristic? ...GHIMEL (p.17): TERNA-
RUL-MAMA GENERATOARE-GENERAREA – Îm-
părăteasa / APA: „ Era mândru de lucrurile rare şi 
valoroase din casa sa (...) erau acolo adunate 
tablouri, vase vechi, ceasuri, medalioane, 
BUMERANGUL  (...). Mi-a arătat un ceas vechi  (...) 
dintr- un sat uitat de lume, dar nu şi de 
Dumnezeu ”  şi „subiectul lui era Femeia ” – adică, 
APA ! – cf. p. 17)!!! Primul Număr Sacru, Triunghiul 
lui Jehovah. Mercurul Înţelepţilor: „Vezi, când 
Dumnezeu are musafiri, le pune muzica aceasta, 
ca să-i îmblânzeasc ă pe oameni, care au nevoie 
să fie schimba ţi şi muzica poate face minuni... ”  
 ...Şi cu Cine nunteşte „GHIMEL” (APA) ? Cu 
Cine - decât cu DALETH / FOCUL ? Cuaternarul-
Cvadratura. Numele Cercului Perfect. Crucea 
filosofică. Focul Elementar al Înţelepţilor: „Dalet (...) 
călător prin lume dup ă jumătatea care d ă sens, 
care rotunje şte via ţa” (cf. Dalet , p.22) - o „rotunjeş- 
 

 (continuare în pag. 64)
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(urmare din pag. 63) 
 

te” până la OUROBOROS COSMIC. Şarpele Care-şi 
Înghite Coada, echivalent, în Cosmos, cu Fulgerul Care 
Uneşte Contrariile, aduce Revelaţia: „...adolescent la 
aproape cincizeci de ani (...) Uneori am senza ţia că el 
mai trece pe str ăzile ora şului, strâns lâng ă femeia iubi -
tă, două umbre ireale (...) şi nimeni nu pricepe de ce 
toate acestea trec ca un fulger scurt între O ZI şi ALTĂ 
ZI, o lumin ă ce nu exist ă decât în ochii PRIN ŢULUI”! (cf. 
Dalet , p. 26). ...Şi unde se întâlnesc „Ghimel” şi „Daleth”? 
Altfel decât întru Echilibru, întru Desăvârşirea ARMONIEI /
DEZ-ÎMPREJMUIRE (pentru a re-ctitori DIZARMONIA/RE-
ÎMPREJMUIREA  - totul, adică  ceea ce ne-a revelat Coloa-
na Infinitului Brâncuşiană... - până la DE-PERSONALI-
ZARE!) - NU SE POATE!  
 Deci, CHET! Echilibrul Universal / JUSTIŢIA. 
Tetragrama cu reflactarea sa. Dublul Stauros (n.n.: 
STAVROS=CRUCEA!). Cuaternarul multiplicat de binar: 
„...avea un vers ca un cântec şi un cântec ca un p oem 
(...) părtea că le are pe toate (...) dincolo de aparen ţe 
era drama. (...) Era  h ăituit, nu o spunea, dar o ar ăta 
(...). Iar noi înconjura ţi de gard st ăm într- o lume care nu 
ne mai apar ţine de mult. Gardul ne înconjoar ă, deşi 
credem c ă versul ne-a eliberat... ”(cf. Het, p. 35). 
 ...Până unde, TOTUL? Pe Axa Lumii/FIRUL DE 
BUSUIOC, ni se revelează, dincolo de Orb şi Ne-Orb –
dincolo de persoana civilă Ilie Roman, sunt Martorii DOI, 
care-l atenţionează pe Om că nu-i locul lui „aici”, ci în 
„Biseric ă” / ”ACOLO” / ”VISUL SACRU”  („De ce stai 
aici? Stai degeaba, nici nu intri, nici nu p ărăseşti locul, 
mai bine ai fi intrat în Biseric ă” – cf. Visul /Martorii , p. 
53). Taumaturgii/STRĂINII Divini , care „croiesc” existenţial 
Coloana/Spirala Infinită, nu sunt, de fapt, ci... EXISTĂ 
ESENŢIAL / TRANS-SUBSTAN ŢIAL : „Dar cei doi au fost 
uita ţi, parc ă, nu mai contau, str ăinii p ăreau a nu fi din 
cercul oamenilor, ci erau parc ă în plus. Ilie a observat 
asta într- un fel ciudat, umbrele care st ăteau prinse în 
plasa unei iluzii, aşa erau str ăinii ” – cf. Visul , p. 55). 
 Este/EXISTĂ, deci, Depersonalizatul Final şi 
Demiurg... - ...ELI ELION ! ...Orbul devine, acum, Cel din 
IZVORUL / REVELAŢIA LUMII/FEREASTRA CERULUI 
TERESTRU, Cel care VEDE CU INIMA : „FEREASTRA 
(...) pentru că de aici s-a relevat Planul Lui Dumnezeu 
pentru om, prin Adam şi Eva, pentru cunoaşterea şi 
stăpânirea Pământului” – cf. Visul , p. 60. 
 Orbul/POETUL trebuie să se integreze Frazei 
Cosmice/MESAJULUI DIVIN despre ÎNVIERE! 1- Poetul 
„îşi for ţează limitele ” (cf. Lamed , p. 83); TREBUIE să 
ajungă în EST, pentru a îmblânzi Îngerul-Arhanghelul-
Paznic al Edenului: „Ştii c ă în Biblie se las ă un mesaj, nu 
spre EST, acolo a fost pus îngerul cu o spad ă de foc, 
să apere Edenul ” – cf. idem, p. 88; 2- „DUREREA 
POETULUI pentru ceta te, ca ora ş în dificultate, dar nu 
numai pentru cetatea în  care tr ăieşte este vizibil ă, 
poetul nu acuz ă, el cânt ă şi cântarea sa urc ă oraşul 
MAI SUS CU UN SECOL. Ştiu c ă se simte solidar cu 
to ţi arti ştii care sufer ă, iar cu poe ţii cu mult mai mult, 
este în acela şi copac cu scribi. De fapt şi mărturise şte 
că moartea poetului este numai în limba român ă, CA 
UN LOC ÎN CARE SE POATE ÎNVIA ” – cf. idem, p. 87 
(Limba Originară, ca Limbă a Resurecţiei Cosmice, a 
Reluării Ciclului Fiinţial-Cosmic!); 3- Poetul este, mai 
evident decât oricine, în Creaţie – Frate întru HRISTOS, 
Autosacrificat pentru REGENERAREA ARMONICĂ a  

  
Lumii: „Sensul acesta va trebui modificat, pentru 
că, de fapt, port şi rănile tale şi ale altora, de 
reţinut c ă e nevoie aici de pus cuvântul ” – cf. 
idem, p.89; 4- deci „POEZIA (n.n.: FAPTA /
Înfăptuirea Călăuzei Lumii, Poetul! – NEGREŞIT /
NEGREŞITOR, întru Anamneza Misiunii-FRAZEI 
sale COSMICE!) este ŞANSA ÎNVIERII, prin 
cuvântul  (n.n.: Dumnezeul Ioanic!) pus la dispo -
ziţie de divinitate, o şansă pe care nu o rateaz ă, 
ci o caut ă, cu responsabilitatea celui care ştie 
şi care, parc ă, a mai tr ăit, cândva, toate 
acestea ” – cf. idem, p. 91. 
 Dar nu fără (NIMIC din RITUALUL / SCRIS 
al LUMII-COSMOS, fără: „Scrisul e un fel de 
ritual, care, de multe ori, î nseamn ă mai mult, e 
mod de a intra în Templu, to ţi avem nevoie de 
luminp ă, uneori nu o mai vedem, asta e vina 
noastr ă, este acolo... ” – cf. ibidem) de Suferin ţa 
Izbăvitoare / LACRIMA : „Ioan (n.n.: Preotul în 
Vârstă) i-a adus aminte c ă are un loc în Biseric ă, 
unul special pentru el...O lacrim ă i-a apărut în 
ochi...parc ă plutea... ” (cf. Visul/Lacrima , p. 75) -
ca în Crăiasa Zăpezii, când Lacrima i-a redat lui 
Kay iubirea pentru Gerda...! – ajungând la TOIA-
GUL / Axa Lumii , la COPACUL PARADISIAC ...
mereu, însă, cu „toporul ” lângă RĂDĂCINĂ, „to-
porul-FULGER al lui THOR ” fiind, de fapt, NOUA 
RĂDĂCINĂ, adică, Satana-Spirală va însoţi toate 
„demiurgiile” Sinelui, devenit SINE! - şi, prin 
LAMED / Spânzuratul (Desăvârşirea. Sacrificiul. 
Trecerea. Crucificarea. Spiritul care se separă se 
materie) - se ajunge la TAU (numărul 21/22, ultima 
literă a Lumii: Cheia Tarotului Lumii, de TREI ori 
ŞAPTE. ABSOLUTUL. Rezumatul întregii ŞTIIN-
ŢE UNIVERSALE ). ...Nu. Nu e bine ce-am făcut...
O carte iniţiatică este DESCOPERITĂ/REVELATĂ, 
iar nu...povestit ă/explicat ă! Dar...ce-am făcut e, 
de-acum, bine (sau foarte prost!) făcut! ...Această 
greşeală a mea, însă, sper să nu-i împiedice pe 
cititorii cărţii să-şi reveleze, mult mai departe decât 
a reuşit entuziasmul meu...”MESAJUL DIVIN ”, 
simbolurile/litere/semne, către  ELI ELION . 
 ...Fără să ne dăm seama, am uitat de 
Călăuză, adică, de Autorul Constantin STANCU ! 
Da, aceasta este „Condi ţia BUNEI / AUTENTICEI 
CĂLĂUZE”: să fie uitată, atunci când a condus 
bine, exact, „corect”... - către Grădină, prin 
Labirintul-Fântân ă, vărsând LACRIMA SOTERI -
OLOGICĂ, pe Drumul Toiagului, pân ă la Rădă-
cina Copacului-cu-Topor-la-R ădăcină...!  
 ...Ouroboros-ul - Romanul Ini ţiatic ( şi 
Eternă Spiral ă!), care tenteaz ă Labirintul 
Perfec ţiunii ...! Prin LACRIMA OGLIND IRII  EULUI  
DIVIN...  adică, a...”Celuilalt ”...! – pe care eu eram 
gata să-l alung (şi) din Oglinda Mântuirii mele...atât 
de prostesc ignorant şi suficient ajunge să devină 
omul, în lumea asta jalnic -„cezaric ă”!!! 
                                                                                              

 � 
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Mihai HORGA 
  
 

Vinul 
 
Motto:  „Aroma vinului trecut 
 Încet la cap se suie 
 Era pe când nu s-a băut 
 Azi îl vedem şi nu e” 
            (Păstorel) 
 
 Se varsă podgoria-n cramă 
Butoaie cu guri însetate 
Se-mbată din nou, că e toamnă 
Bând must pe nerăsuflate! 
 
Cuprins de a doagelor haină 
Fierbând mustul trece în vin 
În beci, în firide de taină 
Ulcica la vrană o ţin... 
  
Aş vrea să fiu eu primul care 
Buchetul, aroma să-i gust 
Culoarea-i s-admir în pahare 
Vin limpede din dulce must! 
  
Tu, mustule, ai scurtă viaţă 
Dar fierbi, te agiţi, îmi vorbeşti, 
Pe semne că îmi dai povaţă: 
„Ai grijă cum bei. Să trăieşti!” 
  
Căci vinul e de viaţă lungă 
De leac, dacă-l bei câte-un pic 
O sticlă-i prea mult. Să-ţi ajungă! 
De nu, vinul ţi-e inamic... 
  
Vezi, vinul nu-l bea ca pe apă 
Să-i cânţi vrea, să te-nveseleşti 
Nu singur, cu-amici de agapă 
Şi mândre, precum în poveşti! 

� 

 

 
desen de Carmen Racoviţă 

 (urmare din pag. 50) 
 
 
Şi eu am fost... 
  
Şi eu am fost apă 
şi tu ai fost pământ - 
două adâncuri întâmplătoare, 
două încercări ale timpului 
de a ne cunoaşte, 
două arcuiri dureroase 
prin arşiţa Cuvântului, 
şi eu am fost pământ , 
şi tu ai fost apă 
disimulându-ne 
aşteptările 
dezrădăcinate 
prin scheletice clipe... 
 
 
 
Similitudine 
  
Timpul acela eram eu, 
tulburat ca un cer înnorat, 
doar secundele se mai vedeau uneori 
despărţite de gândul imaculat, 
  
îmi pierdeam glasul pe un ram de măslin - 
floare de mâine, floare de os, 
nu-mi mai simţeam nici minutele toate 
atingându-mi privirea melodios, 
  
îmi împărţeam toamne şi veri 
îmbrăţişându-mi clipele nestemate, 
tulburat ca un cer înnorat 
nu-mi mai simţeam nici minutele toate... 
 
 
 
Contur 
  
Privirile verticale 
imi strâng în pumni 
amintirile dimineţilor 
respirându-mi în auz 
de sus şi de jos, 
de mai departe, 
şi de pretutindeni, 
luminându-mă,întunecându-mă 
cu aripi din mine însumi - 
atomi împrăştiaţi de vânt 
într-o mare necunoscută, 
într-un licăr de granat, 
privirile verticale 
vibrează 
precum limpezimea 
izvoarelor... 

� 
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      Eduard DORNEANU 
 
 
GOTHIC 25 
 

treci de partea cealaltă a deşertului 
e timp să fim niciodată amândoi 
am îmbrăcat costumul cel bun  
pregătit să murim împreună 
  
pe zidurile de fum ale nefericirii 
am scris cu litere strâmbe 
poezia despre noi 
  
rătăcit pe buzele tale 
e sărutul meu 
  
nicăieri fericirea.  
 
 
FREEZING RAIN 
 

nu sunt aici 
din pământ creşte umbra lui Dumnezeu 
nu întreba iubito 
eu sunt departe de Troia 
alerg încărcat cu daruri inutile 
de la un trup de femeie la altul 
  
si totuşi ce poate fi 
repeţi plângând 
în iarna nemiloasă 
  
nici dacă aş şti 
nu aş şti. 
 
 
MY EVE 
 

Bill Sikes îşi leagă rana cu o batistă murdară 
la cine vă uitaţi 
nu aţi mai văzut sânge 
în lumea voastră viaţa nu se plăteşte 
cu durere 
  

eu nu am mai văzut sânge 
îi răspunde iubita mea 
hainele mele sunt făcute să ascundă adevărul 
şi pot meni fericirea 
  

aş vrea să te sărut cu ochii închişi! 
poate într-o altă viaţă 
am să o fac 
  

vinul se transformă în apă 
tinereţea în amintire 
femeile iubite sunt nume de străzi. 
 

 
FÂNTÂNA CASTALIEI 
 

cânt 
ploile despică firele de păr 
  

din amintiri curge sânge 
  

încătuşat  
sufletul  arde  
luminând cerul poeziei 
  

semne de argint 
pe albastrul veşniciei 
numele tău  
dragostea mea. 
 
 
GOTHIC 24 
 

dimineaţa strecoară pe sub uşă 
lumina 
  

obosit de buzele tale 
mă ridic şi îmi caut 
amintirile 
  

din oglindă 
mă privesc milioane de ochi 
  

deschid larg fereastra 
zăpada viscolită îmi lipeşte pe trup 
flori moarte 
  

sângele tău umple paharul. 
 
 
PRAF 
 

să ne grăbim 
e clipa în care mamele fără copii 
intră în mormânt 
Înainte de a pleca 
şterge de praf 
Cartea Cărţilor 
  
nu lua nimic cu tine  
la capăt de drum aşteaptă 
în genunchi 
demonii stepei 
  
templele în ruine păstrează inocenţa 
în acelaşi loc  
cu celelalte minuni risipite 
din cutia Pandorei. 
 
 
GOTHIC SOLITUDE 
 

blue moon blue lips blue heaven 
nimic deosebit 
cuvinte ascunse în ochiul iubitei  
last year last song last dream  
puţină nefericire  
amestecată cu gin 
black hope black love black sin  
sfâşiată e tăcerea din zâmbetul tău. 
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GOTHIC 23 
 

dimineaţa îmi îmbrăţişează picioarele 
buzele ei alunecă de la o întrebare la alta  
otrava primelor ore fără de tine  
îmi sparge paharele de cristal  
soarele e orb în spatele norilor  
la fel ca dragostea noastră  
cu mâna dreaptă încleştată pe mânerul săbiei  
îmi croiesc drum printre duşmani  
râuri de sânge despart visele  
drumul e greu 
răsuflarea fierbinte  
lupt alături de cuvintele unei sintagme  
mă bucur de simplitatea adjectivelor  
fără grad de comparaţie  
şi mor înainte de a fi aprinsă lumânarea uitării 
legănat de braţele  
unei mari iubiri 
dincolo de durerea căutării  
mă aşteaptă Tatăl meu  
şi strămoşii începutului de lume. 
 
 
GOTHIC 19 
 

scaune răsturnate mese sparte 
file de evanghelii arse pe margini 
copiii vitregi ai credinţei fumând până la filtru ţigări negre 
lângă chioşcul de ziare 
  

ultimul tramvai trece obosit cu toate uşile deschise 
vatmanul e trist 
privirea lui abia străbate dincolo de parbrizul murdar 
călătorii se sfiiesc să îşi schimbe locurile între ei 
e încă toamnă 
nimeni nu protestează 
nimeni 
  
oraşul doarme ţinând în palmele sale păsările rătăcite 
aştept să bată de miezul nopţii 
cu păşi mărunţi voi măsura 
drumul dintre porţile cetăţii şi inima Ta 
murmurând rugăciunea de seară 
ca pe o înjurătură 
mă îndepărtez  tot mai mult 
tot mai mult. 
 
 
GOTHIC 17 
 

stai lângă mine 
vin valurile să ne despartă nefericirea în părţi inegale 
stai lângă mine 
  

nu te întrista 
anotimpurile iţi vor mutila  faţa cu zile mohorâte 
apocalipsa e încă departe de coliba noastră 
întâi  vor veni să ne  fure visele profeţii mincinoşi 
apoi ne vom vinde copiii nenăscuţi unor ursitoare de 
sticlă 
stai lângă mine 
vin vânturile să ne dezbrace pomii de lumină 
stai lângă mine 
  

 

nu dispera 
culorile se amestecă 
pe petecul de cer rămas nepângărit 
vom alerga goi printre focurile aprinse de centauri 
mă vei simţi în tine ca pe o a treia inimă 
bătăile ei  îţi vor schimba numele sângele viaţa 
stai lângă mine 
vin cei morţi să ne citească din cartea durerii 
stai lângă mine 
eşti aceeaşi şi niciodată tu 
stai lângă mine 

 
SEMN 
 

sunt călător între râul Styx şi lacrimile Tale 
pânzele însângerate ale corăbiei umbresc ultima 
speranţă 
  

legat de catarg îmi strig nevinovăţia norilor alergaţi 
de vântul sălbatic 
părul îmi ia foc sub privirea Marelui Arhitect 
  

doar tinereţea  îşi croieşte drum mai departe 
lăsându-mi trupul despicat de fulgere 
ca pe un uriaş semn de exclamare 
între Styx şi lacrimile Tale 
  

rămânem împreună sub flamura trandafirului 
doar cât să îţi pot recită poezia neagră a singurei 
iubiri 
cu alte cuvinte somnoroase 
cu alte cuvinte nepotrivite 
iar tu să râzi 
crezând că mă prefac din om în aripă  
doar ca să apăr de soare  inocentă Ta. 
 
 

LABIRINTUL KARMIC 
 

eşti uşa deschisă de trecerea timpului 
sufletul tău e păstrat de matca apelor secate 
tivul rochiei tale trezeşte la viaţă macii înrouraţi cu 
sângele dimineţii 
dansul iubirii ne leagă de pământul reavăn al stepei 
orele tale sunt rotunde asemeni unui zbor către 
labirintul karmic al verdelui 
secundele mele sunt amare şi nisipoase primenite în 
grabă cu lacrimi de copil nedorit 
  

te urmez peste tot călare pe inorogul blestemat să 
poată vorbi 
focul ne ridică sufletele până dincolo de Steaua 
Însingurării 
pictorul zilelor şi mesagerul furtunilor nu ne îngăduie 
popas la masa singurătăţii 
toamna e nesfârşită amare sunt roadele ei 
visele tale stau la masa tăcerii turnând în pocale 
otrava centaurilor sfâşiaţi de nesomn 
speranţele mele se tăvălesc sub cravaşa stăpânului 
întunericului întregind semnul zodiei de apă  
  

învăţ să îţi păstrez întrebarea în sipet de inimă rănită 
ca o sămânţă căutând căldura trupului iubit 

� 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Boema  Boema  Boema  Boema  1111----2222----3 3 3 3 ////    2012012012012222    68686868    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

            Patricia LIDIA 
 
 

Războiul muştelor - între fantasticul metaforic  
şi realitatea politică 

 
 
 Dacă în şcoală cu greu puneam mâna pe o 
carte să o citesc, iar ameninţarea unei note proaste a 
doua zi era cel mai bun imbold pentru demersul 
literar, în ultimii ani posibilitatea de a petrece câteva 
ore în compania unei cărţi de calitate a devenit un 
adevărat lux. Un lux şi un festin, în adevăratul sens al 
cuvintelor. Iar ultimul volum răsfoit cu nesaţ nu s-a 
dezis de la acest crez: „Războiul muştelor”, de 
Gheorghe Andrei Neagu. 
 
 Volumul, apărut la Editura Pro Plumb în 2011, 
cuprinde nuvele şi povestiri care îmbină realitatea cu 
ficţiunea, amintind, după părerea unora, de 
"Aventurile unui căcănez în Pokerania", dar şi de 
proza din volumele anterioare de povestiri, "Armoniile 
pietrei" (2005), "Moartea şobolanului" (1996) sau 
"Jurnalul American" (2004). Chiar dacă volumul 
aştepta să vadă lumina tiparului încă din 2007, 
aşteptarea i-a priit, l-a copt, ca pe un fruct uitat de 
vreme pe o mlădiţă, iar lansarea sa a adus în faţa 
noastră, a cititorilor, proze excepţionale, plonjând în 
fantasticul miraculos.  
 Fiecare poveste în parte este o succesiune 
de întrebări fără răspuns, un cumul de idei care la 
final răbufnesc şi îşi dezvăluie o faţetă la care în nici 
un caz nu te-ai fi gândit, astfel determinându-te să 
reciteşti textul, pentru a-l privi şi din această nouă 
perspectivă.  
 Pe scurt, în notaţii telegrafice, cu deviaţii 
epice, demetaforizate, şi finaluri şocant-imprevizibile, 
volumul este un amalgam de gânduri, idei şi 
întâmplări. “Un pahar cu lapte” creionează un peisaj 
apocaliptic, coşmăresc, într-un oraş panicat şi 
coloane de fugari „populând” creierul unui ins ulceros, 
ieşind din somnie. 
 În “Moartea peniţarului”, Cristian, poet rebel, 
uitat de prieteni, se spânzură, iar autorul, coborând în 
imediatitate, foloseşte şi nume reale din mediul 
scriitoricesc; în “Lumină şi întuneric”, Gheorghe Lăţoi, 
„nevorbitor” după un accident, sancţionat că nu 
participă entuziast la măreţul spectacol de la aeroport, 
îşi recapătă vorbirea, dar devine surd, dispărând după 
o pneumonie galopantă; “Galovinele” narează un 
experiment bizar, iar în “Comoara” directorul 
Tiubeteică, comunist adevărat, chemat la BOB, nu 
vrea să „umfle” realizările.  

 
 

 Unele texte cad în melodramă (a se vedea 
“Ochii” sau “De la stânga la dreapta”), altele ne 
transportă în alte epoci (“Insula damnaţilor”, în 
vremea lui Napoleon sau “Pământ violet”, la 
Roma, în compania sclavei Geea, devenită 
statuie).  
 În fine, în “Calculatorul” ne întâlnim cu o 
Nataşă Bush, într-un cărucior nichelat, devalizând 
conturile; Tache Mindir (din nuvela cu acelaşi 
nume) călătoreşte în Brazilia şi, muşcat de o 
insectă, are accese de furie; în “Manolică”, un 
locotenent vigilent suspectează un transport de 
apă (scăldătoarea mortului, de fapt). “Pepita” 
evocă suferinţa bătrânului Constantinidis, inert, 
spitalizat după moartea „cucoanei” (tânără, 
asaltată de curtezani) şi, mai ales, reacţiile cocker-
ului, acompaniindu-i durerea. “Maria”, admirabil 
construită, culege întâmplări neverosimile, proiec-
tate într-o lumină crepusculară, întreţinând - cu o 
abilă regie - atmosfera unui fantastic miraculos.  
 Dacă Mitiţă (“În gazdă”) voia să 
cucerească târgul Romanului, tot acolo nimereşte 
Adrian, un fel de spiţer cu studii berlineze, scăpat 
de front şi găzduit de un popă; şi care provoacă în 
târgul populat de refugiaţi, prin prafurile şi soluţiile 
aruncate, un veritabil „sfârşit de lume” prin invazia 
uriaşelor muşte, adevăraţi monştri. 
 
 Pe de altă parte, “Războiul muştelor” 
poate fi citit şi în altă cheie, aceea a unui prezent 
invadat de politicienii care s-au instalat, asemenea 
muştelor din nuvelă, pe corpul muribund al 
statului. 
 

 (continuare în pag. 72)
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        Simona CIOTLO Ş 
 

Toate încep de la o carte de colorat... 
 
Cărţile de colorat au un rol important în 

dezvoltarea copilului. Acestea îi ajut ă pe micu ţi să 
îşi dezvolte anumite abilit ăţi. Copiilor le place s ă 
deseneze şi au o bucurie nespus de mare când li se 
dă o coal ă de hârtie şi câteva creioane colorate, 
deşi micii arti şti îşi arat ă talentul chiar şi pe pere ţii 
casei. 

Poate că la maturitate nu mai înţelegem magia 
şi frumuseţea unei imagini căreia noi îi punem culori. 
Dar ar trebui înţeleasă utilitatea cărţii de colorat. După o 
logică simplă şi la prima vedere o planşă cu desene pe 
care cel mic o colorează îi dezvoltă atenţia, grija, 
esteticul, bucuria jocului. Dacă avem o carte de colorat 
sau desene, copilul va avea grijă să afle ce este în 
acele imagini, care este relaţia dintre pagini, dintre 
personaje ş.a.  

Copilul poate învăţa despre animale, plante, 
eroi de poveste, obiecte cu care în mod obişnuit nu intră 
în contact, peisaje şi alte lucruri care îl ajută să 
cunoască şi să facă mici corelaţii privind mersul 
lucrurilor în lumea în care tocmai a intrat. 

Astfel, cartea de colorat “FAMILIA RÂMĂ”, a 
Patriciei Lidia, apărută la sfârşitul anului trecut (2011, 
n.n.), este o adevarată provocare în rândul celor mici, 
deoarece, spre deosebire de obişnuitele cărţi de colo-
rat, aceasta abordează nu întocmai personaje umane 
cunoscute, ci povestea unei familii deosebite, din rândul 
animalelor de data aceasta, personificată ca atare. 

Cartea prezintă, în esenţă, o sumedenie de 
activităţi pe care le desfăşoară în mod normal orice 
familie, conturându-le cu nişte versuri caracteristice şi 
minunate totodată. 

Debutul cărţii îl face o zi normală în familia-
râmă, în care fiecare membru îşi desfăşoară activitatea 
gospodarească ce i se cuvine: „Haine multe a spălat, /
Şi-apoi le-a-ntins la uscat”. Apoi, este prezentată o zi  la 
pescuit care aduce bucuria că peştii nu sunt prin 
preajmă („Însă râma-i bucuroasă / Că nu-i nici un peşte-
acasă”), continuând cu activităţile copiilor când părinţii 
nu sunt acasă („Mobila de praf o şterge, / La 
cumpărături ea merge”), cu igiena zilnică a familiei 
(„Corpul tot îl limpezesc, / Şi-n prosop se învelesc”) şi 
nu în ultimul rând, cu harnicia întregii familii dornice de 
muncă („Sapa, grebla şi lopata / Într-un colţ stau toate 
gata”). Sportul, de asemenea, este o activitate 
importantă în familia-râma şi copiii adoră aceste 
activităţi („Înotatul prin bazin / Nu va fi deloc un chin”). 
Bucuria se face simţită şi în familia lor ca într-o familie 
normală („Şi-uite aşa cântă, dansează, / Până când se 
înserează”), iar luarea mesei se face într-un mod  

 
 

obişnuit şi îngrijit („Mestecând cu gura-nchisă... /
Vorba-i de-acum interzisă”). Ca nişte copii 
obişnuiţi, şi copiii din familia-râmă merg la 
grădiniţă şi la şcoală, îmbrăcaţi frumos şi dornici 
de a cunoaşte cât mai multe lucruri („Tot citind, cu 
măestrie, / Dintr-o enciclopedie”). De asemenea, 
nu lipsesc nici regulile de circulaţie şi cele de 
comportament normal în societate („Regulile-a 
respectat, / Puii de mână şi-a luat”). 

Versurile care însoţesc imaginile de colo-
rat sunt formulate atât de frumos, încât transmit 
clar şi negreşit mesajul fiecărei imagini în parte. 
Prin simplitatea lor, subliniază încântarea cititorului 
indiferent de vârstă şi profesie. 

Aceste desene şi versuri vor fi puncte de
referinţă pentru copii , ei luându-le ca model, 
alături de părinţi şi cei apropiaţi. De asemenea, 
copiii au tendinţa să imite şi ceea ce vor vedea în 
desene, vor inocula involuntar drept exemplu. 

Dincolo de ceea ce se vede ca fiind "util 
pentru viaţă", cărţile pe care cei mici le colorează 
sunt plăcute şi pentru că ei văd în asta un joc. 

În clipa în care reuşesc să coloreze o 
pagină în întregime, aleargă repede la părinţi, 
mândri de realizarea lor, pe care o prezintă mai 
ceva ca pe ultima invenţie a lumii. 

Copiii iubesc cărţile, chiar şi cei mai mici 
dintre ei. Urmăriţi feţele copiilor când le citiţi ceva 
sau când se uită singuri în cărţi şi veţi vedea 
curiozitatea, bucuria şi uimirea pe chipul lor. 

Nu există nici o îndoială că acei copii care 
trăiesc experienţa cărţilor mai întâi în familie, apoi 
în grădiniţă, învaţă mult mai uşor să scrie şi să 
citească în primii ani de şcoală. Când copiilor li se  

 

(continuare în pag. 72)
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          Ion POTOLEA 
 

Vânt Tânăr 
 

Cămaşa anilor mei foşneşte 
în odăile goale, cineva 
aruncă fructe în geam, 
cineva mă ascultă prin uşă... 
Bate un vânt tânăr - îmi spun - 
în fiecare seară mă caută 
o femeie îndrăgostită 
dar eu sunt plecat departe 
printre amiezile de tutun. 
 

Linişte 
 

Pereţii se clatină, pâlpâie 
podul, se hâţână uşile 
cu clanţele roşii. 
 

Sar prin fereastra de maci 
înzăpeziţi şi fug 
departe-n grădina 
cu urme de sare 
 

dar corăbiile urcau 
de-acum pe dealuri. 
 
Ceasurile serii 
 

Curând vin unul după altul 
amurgurile, arborii curg 
din umbrele lor 
(ştii tu demult strada 
sărea cu tot cu ferestre în râu, 
ştii tu demult pălăria, 
monezile...). Acum seara 
însă dulci evanescenţe 
lângă un trecător 
în fulgarin de sticlă. 
 
Nu 
 

Şi nu se vede pământ, 
lângă mine catargul, lângă 
mine chei ruginite şi păsări, 
foşnesc plase cu fum şi cu umbre 
şi mirosul puternic de sare în jur, nu 
şi nu se vede pământ, 
doar noaptea pe cer trec 
luminoase planete de apă, 
vântul spulberă în încăperi 
fotografiile femeilor goale, nu 
nu şi nu pe punte dorm 
marinari mahmuri duhnind 
a ancore cu mâl de argint. 

 
Poem 
 

Nu colind, niciodată nu 
colind prin ierburile albe... 
Ele sunt adâncurile arselor mări 
care-şi ţin nevăzută 
greutatea în aer 
Nu tremur, niciodată nu 
tremur în aerul cald 
al fructelor înainte de iarnă. 
Eu trag pe mine 
zăpezile vărgate din câmp 
şi scutur în celula cuvintelor 
funinginea de pe toate 
burlanele ninsorii. 
 
Întoarcere 
 

Înger elegant o să mai fiu 
pe bulevard în hainele de seară, 
înfumurat de părul meu târziu - 
ninsoare neîncepută şi amară. 
 

Ca Nicolae Labiş, singur voi avea  
într-un hotel cei douăzeci de ani, 
în fundul cerului va încolţi o stea 
precum o floare-n guri de şobolani. 
 

Şi-o să mai cânt din disperare iarba 
caii, bisericile-aprinse în pământ, 
şi o să-mi dau cămaşa pe degeaba, 
neamul nevoii mamei lui de cânt. 
 
Domn cu joben 
Înmănuşatule domn, încostumat de călătorie, 
căzut din cer în gara pustie a târgului meu 
stingher, domnule elegant şi distant ca un  
antreprenor, milionar anticar de nori, 
pe-aici n-a trecut niciodată un tren, degeaba 
aştepţi, îngheţatule domn cu joben. 
 

Poate eşti vreun şofer de automobile 
lungi şi negre, acolo în cer, sau tot 
pe-acolo ceva pe la pompe funebre, ori 
în vreo poliţie oarecare, deoarece 
mi se pare că dumneata cauţi 
ceva cu o lumânare. 
 

În târgul acesta am veri păcurari, 
trei oţetari, buni cuţitari şi-ntre ei - 
uşoare verişoare, o mătuşă  
            de ierburi paparude 
şi alte câteva rude. Cu părul galben  
                                          sora mea 
de carpen prinde moluşte şi gâşte prin ape 
pe aproape de gară, gara eu am făcut-o 
din geamuri de ceară, dar nici într-o seară 
n-a trecut pe-aicea vreun tren, 
îngheţatule domn cu joben. 

 

(din volumul "Domn cu joben") 

� 
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Fr Constantin ALECSE  

 
Zoe Dumitrescu Busulenga  

(Maica Benedicta de la Văratec) 
 
 "Per total nu m-am gândit niciodată la mine. Nu 
m-am socotit o persoană atât de importantă încât să mă
privesc ca pe un obiect demn de contemplat. M-am 
văzut pe bucăţi. Iar opiniile pe bucăţi erau foarte 
diverse, raportat la funcţia pe care o îndeplinea 
fragmentul acela din mine. 
 
 ...Când eram copil, eram foarte timidă. După
părerea mea eram şi foarte cuminte. Mă socoteam 
puţin nedreptăţită. În jurul meu erau copii foarte frumoşi 
(verişoarele mele) care-mi dădeau complexe încă de 
atunci. Cu vremea mi-au mai trecut complexele. De 
toate nu am scăpat însă nici până azi. De cel mai grav, 
de timiditate, mai ales de timiditatea în public, nu m-am 
vindecat. În întreaga mea carieră universitară făceam 
puls peste 90 la fiecare curs şi la fiecare seminar, ori de 
câte ori le vorbeam studenţilor. Şi aveam până la şase 
ore pe zi. Eram încleştată, crispată, de fiecare dată. Pe 
măsură ce vorbeam, sub înrâurirea ideilor care se 
succedau în mintea mea, această stare se risipea. Tot 
din pricina concepţiilor mele despre ce ar trebui să fie 
nobleţea unui fizic nu m-am dus la mare decât după 50 
de ani, când am zis că nu mai sunt femeie, sunt un 
obiect, deci mă pot expune. Am avut însă şansa 
(consolarea mai degrabă) că studenţii mei se ataşau 
foarte mult de mine. Asta era un medicament pentru 
complexele mele. Înaintea sfârşitului trebuie să recitesc 
marile cărti ale literaturii universale.  
 
 ...Reuşesc să stabilesc foarte uşor punţi de 
comunicare cu oamenii. Vin încă la mine oameni foarte 
tineri. Unii au legătură cu filologia, cei mai mulţi nu. Am 
legături foarte strânse cu Asociaţia Studenţilor Creştini 
Ortodocşi. În ultimii 4-5 ani aproape că m-am stabilit la 
Mânăstirea Văratec. Stau acolo cel puţin opt luni pe an. 
Respir în acel loc sacralitate. Vin tineri, şi de la 
Teologie, şi călugări, şi mă vizitează. Preocupările mele 
au încetat să mai fie exclusiv literare, au devenit şi 
legături spirituale. Îl caut pe Dumnezeu. 
 
 ....Cei care mă vizitează acum îl caută şi ei. 
Unii, dintre călugării mai vârstnici, dintre preoţi, L-au şi 
găsit. Sunt pe calea unei nădejdi. Aşa şi reuşesc să ies 
din contingent. Altfel n-aş putea să trăiesc cu uşurinţă
în atmosfera actuală. Pentru că formaţia mea este de 
umanist, de carte, de cultură, aşa cum o înţelegeam pe 
vremuri noi, intelectualii. Aveam nişte modele, pe care 
am încercat să le urmăm, scara de valori era cumva 
fixată. Trăiam într-o lume sigură, în măsura în care 
cultul valorilor stabile îţi poate da ţie sensul unei 
stabilităţi.  
 
 ...Azi, pentru mine personal, pentru cei puţini 
rămaşi din generaţia mea, spectacolul lumii 
contemporane este dezarmant. Mă simt într-o mare 
nesiguranţă, pentru că toată tabla de valori în care am 
crezut s-a zguduit. N-aş vrea să spun că s-a şi prăbuşit. 

 
Suntem însă neliniştiţi, puţin nedumeriţi, suntem şi 
trişti; ceea ce se petrece pe planetă nu-ţi dă
senzaţia unei liniştiri iminente. Ce se întâmplă
acum seamănă cu perioada prăbuşirii Imperiului 
Roman, dar acele zguduiri erau provocate de 
venirea lui Iisus: era înlocuită o pseudo-
spiritualitate cu spiritualitatea adevarată. Dar cine 
vine la noi astăzi? Ai zice că mai degrabă vine 
Antihristul, nu Mântuitorul. Nădăjduiesc ca
omenirea să-şi revină din această clipă de orbire, 
care cam durează. Opere care nu se mai citesc, 
lucrări muzicale care nu se mai cântă... 
 
 ...Există şi o criză a culturii. Mă uit la 
programele Universităţilor. Nu mai găsesc nici 
urmă de greacă, de latină. Respectul pentru clasici 
nu mai există. Nu ne interesează trecutul, numai 
prezentul. Iar asta ne taie rădăcinile. O lume fără
rădăcini este o lume fără morală. Se vorbeşte puţin 
şi despre intelectualii dintre cele două războaie 
mondiale. Sunt nume care nu se mai pronunţă, 
opere care nu se mai citesc, lucrări muzicale care 
nu se mai cântă. Există un fel de indiferenţă faţă de 
trecut. Lumea a început să uite să vorbească, 
pentru că nu mai citeşte. 
 
 ...Din fericire, mai sunt câţiva scriitori din 
cei vechi. Nu ştiu în ce măsură mai sunt ei 
productivi. Primesc foarte multe cărţi, mai cu 
seamă poezie. Sunt autori noi foarte tineri. Mă
întreb însă de ce nu mai scriu cei vechi - D. R. 
Popescu, Breban, Bălăiţă. Acum apar nume noi. 
Se fac tot felul de ciudăţenii în numele 
postmodernismului. Am încercat să aflu ce este 
postmodernismul. I-am întrebat pe ei. N-au fost în 
stare să-mi răspundă. E o artă din cioburi - totul 
este fărâmiţat - mi s-a spus. Dar Spiritul are o 
facultate: aceea de integrare, de a face din 
fragmente o totalitate. Asta au făcut clasicii. Azi am 
senzaţia că trăim procesul invers - ne diseminăm, 
ne risipim.  
 
 ...Eu nu înţeleg un lucru: când e atâta 
frumuseţe întreagă pe lume, cum pot să mă duc să 
mă uit la firimituri, când eu am bucuria integrală a 
frumuseţii? Şi, dacă fărâmiţăm frumuseţea, cum 
vom mai putea face drumul invers? Credeţi că de 
la manele ne vom mai putea întoarce la Johann 
Sebastian Bach?  
 
 ...De la Freud încoace s-a produs o 
mutaţie: s-a pus sexul în locul capului. Asta e 
tristeţea cea mai mare. Vedeţi, la noi, la români, 
exista o cuviinţă. Anumite cuvinte nu se pronunţau 
- nu erau nişte tabu-uri, dar exista o pudoare. 
Acum "cuviinţa", cuvântul acesta, a dispărut din 
dictionar.  
 
 ...Nu am prejudecăţi de nici un soi, dar felul 
în care ne purtăm ucide frumuseţea. "Trupul este 
cortul lui Dumnezeu", a spus Pavel. Ce facem noi 
cu el? îl expunem, ca pe o bucată oarecare de  
 

(continuare în pag. 72)
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(urmare din pag. 71) 
 
carne. E cumplit. Cumplit e şi ceea ce s-a întâmplat cu 
relaţiile dintre femei şi bărbaţi. După părerea mea, aici 
s-a săvârşit o crimă. Fiorul primei întâlniri, dragostea, 
aşteptarea căsătoriei, toate astea au dispărut. Ce se 
întâmplă cu noi? Eram un popor de ţărani cu frica lui 
Dumnezeu. La sat încă s-au mai păstrat bunele 
obiceiuri. Oamenii nu sunt bântuiţi de patima cărnii care 
se expune. Nu se vorbeşte urât, şi asta e bine. 
Mântuitorul este în noi, e lumina necreată, şi noi îl 
pironim cu fiecare cuvânt al nostru, rău sau murdar. 
 
 ...Pentru mine, marea poezie a fost 
întotdeauna baia de frumuseţe în care m-am cufundat 
când am avut nevoie de intrarea în altă dimensiune. 
Poezia ţine, după părerea mea, de partea cea mai 
ascunsă, cea mai intimă a fiinţei noastre. Poezia 
echivalează aproape cu o rugăciune. În poezie te 
cufunzi pentru a te întoarce cu frumuseţe. În rugăciune 
intri pentru a te integra absolutului.  
 
 ...În octombrie 1964, în Italia, la Veneţia, marea 
eminescologă Rosa Del Conte, împreună cu 
preşedintele Academiei dei Lincei, Angelo Monteverdi, 
au organizat la Veneţia un colocviu în cinstea lui 
Eminescu. S-au strâns atunci, la un loc, românii de 
acasă şi românii din diaspora. La sfârşit, în seara 
închiderii, Angelo Monteverdi şi Rosa Del Conte au 
prezentat o propunere de Premiu Nobel pentru Arghezi. 
Toată lumea a fost entuziasmată. A rămas stabilit ca a 
doua zi această scrisoare de propunere să fie 
redactată şi apoi semnată de toţi participanţii la 
colocviu. Toată lumea a fost de acord, inclusiv Bazil 
Munteanu, care se afla acolo. A doua zi însă, când 
propunerea fusese redactată, Bazil Munteanu s-a 
ridicat şi a spus: "Eu sunt contra. Nu e cazul să se dea 
un premiu unui poet care a pactizat cu roşii". Ne-am 
despărţit cu cele mai dureroase sentimente. Noi, 
românii, nici n-am ştiut să ne facem relaţii. Grecii au 
ştiut şi au avut o mulţime de premii Nobel. Cioran ar fi 
putut să primească un Nobel. Şi Mircea Eliade, şi 
Eugen Ionesco.  
 
 ...Pentru că intrăm în zona computerului, am 
pierdut plăcerea de a citi. Eu sunt un cetăţean al 
Galaxiei Gutenberg. Umanismul culturii se sprijină pe 
lectură, nu pe imagini fugitive. Lectura îţi lasă
popasurile necesare pentru reflecţie, pentru meditaţie. 
Pierderea obişnuinţei lecturii este pericolul cel mai 
mare care ameninţă planeta, pentru că slăbeşte 
intelectul, puterea de gândire, şi te face să uiţi limba. 
Chiar şi eu, după ce am stat cinci ani în Italia, la 
întoarcere a trebuit să pun mâna pe Eminescu şi pe 
Sadoveanu, ca să-mi refac limba.  
 
 ...Moartea pentru mine înseamnă eliberarea de 
acest trup. Trecerea în lumea celor vii. Lepădarea 
acestui trup vremelnic şi trecerea în lumea celor vii. 
Nădăjduiesc. Dacă merit. Asta numai Mântuitorul ştie".  

� 

 

(urmare din pag. 69) 
 
citeşte regulat, când se uită singuri în cărţi, ascultă 
casete înregistrate, povestesc şi „scriu” poveşti 
născocite de ei, atunci îşi dezvoltă interesul pentru 
citit, care, devine motivaţie pentru învăţătură.  

Grădiniţa este pentru mulţi copii locul primei 
întâlniri cu lumea minunată a cărţilor. Tot aici,  se 
manifestă, se înregistrează şi sunt încurajate, 
stimulate, primele experienţe ale copilului în 
domeniul cititului şi scrisului. Fără a stabili un 
program rigid după care copiii să inveţe să citească 
şi să scrie, educatoarea găseşte destule momente în 
timpul jocurilor şi activităţilor alese, al activităţilor de 
învăţare dirijată sau opţionale, când poate face 
apropierea copilului de carte şi, implicit pregătirea 
pentru activitatea de citit-scris din şcoală, pornind 
negresit de la cărţile de colorat. 

Procesul se continuă şi în clasele primare, 
când învăţătorii mai folosesc cărţile de colorat ca 
suport didactic, pentru a încuraja lectura ca activitate 
de bază a procesului de învăţare. 

În concluzie, cartea mai sus descrisă se 
arată a fi un adevărat ghid atât pentru parinţi cât şi 
pentru educatori şi învăţători , în lupta lor cu micuţii 
curioşi. 

 

� 

 
(urmare din pag. 68) 
 

 Invazia muştelor, descrisă atât de amănunţit, 
poate fi şi oglinda în care se reflectă imaginea 
politicienilor care au format un nor monstruos, 
alcătuit din muşte uriaşe în căutare de pradă.  
 

 
Scriitorul Gheorghe Neagu 

 

 “Un volum, aşadar, care se îmbie lecturii, 
explorând medii felurite, mixând frazarea alertă, 
imprecaţia romantică cu rafalele sarcastice ori retori-
ca nihilistă, cochetând cu fantasticul. Şi care pro-
bează, indubitabil, că avem în Gheorghe Neagu un 
prozator viguros, cu acumulări lente, urcând acum 
impetuos în topul celor hărăziţi a lăsa urme”.
(“Cuvântul de însoţire a lucrării”, Adrian Dinu Rachi-
eru). 

� 
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Tănase CARA ŞCA 
 

Întruna 
 

Iar bate toaca 
ciocănitoarea,  
adunarea la masa 
celor ce cred că, 
numai scoţând capul 
înspre lumină,  
vor mânca  
din prânzul 
Îngerilor, 
dar nimeresc  
în ciocul 
ce îi trimit spre 
nemurirea 
lor. 
Viaţa.  
 
Împărtăşanie 
 

Strugure-n zare 
Rază de soare 
Dulce gălbuie 
Boabă-n tămâie 
Strop de odihnă 
Zare de tihnă 
Pic de-ndurare 
Şi de iertare 
Pentru o viaţă 
Trăită-n ceaţă 
Şi pentr-un mugur  
Înfipt în strugur. 
 
Răspuns 
 

Floarea de colţ 
şi-a trimis  
săgeata spre cer. 
Răspunsul soarelui 
ne vesteşte 
că  
Înalta Primăvară 
încearcă 
să ne încălzească sufletele  
într-o unduire 
de salcie înflorită 
prevestitoare de 
Înviere . 
  

Singurătate 
 

Cu-cu, cu-cu, 
din când în când 
cântecul 
ce prevesteşte furtuna 
străbate singurătatea: 
Fulgerul! 

 

Săpânţa 
 

În Cimitirul Vesel, 
spirit înălţat 
din lacrimile celor 
ce au mângâiat de veacuri 

 

malurile Tisei tulburi, 
veghează şoapte glumeţe. 
Veselia trece printre cruci 
în vestitul cimitir  din Săpânţa 
unde morţii râd, iar viii plâng înăbuşit 
cu lacrimi înnodate ce rostesc bucuria  
în albastrul 
de plop singuratic. 
 

Tentaţie 
 

Colac, 
în furca şarpelui 
pe ramul  
pomului sfânt, 
mărul lui Adam 
mă îmbie să 
muşc din el 
Anafura 
pentru veşnicia  
în doi: 
Lume, lume, 
soro lume... 
 

Elegie de iarnă 
 

Privesc învolburatul orizont 
Sub care forfoteşte apa mării 
Ţinând în umbră Euxinul Pont 
Sub spaţiul umezit al înserării. 
 

Un ţipăt ascuţit se năpusteşte 
Către pustiul ţărm, ca un fior 
Săltând pe valuri, unde se-nvârteşte 
Un pescăruş în pas de vals uşor. 
 

Pe ţărmul străjuit de balustradă 
Şi în stabilopozi ghimpaţi proptit, 
Stau gânditor şi trist ca o baladă, 
De gust sărat şi dulce ameţit. 
 

Pornesc încet, cu gândurile-n faţă 
Pe caldarâmul ud, îmbătrânit 
Şi în vitrine parcă-s o paiaţă 
De vântul iernii aspru biciuit. 
 

Dar mă opresc o clipă-n contemplare 
În faţa unui soclu veşnic viu, 
Să văd şi azi scânteia mea din soare 
Pe Eminescu Geniului Pustiu. 
 

Stau nemişcat ca marmora pe soclu, 
Cu ochii strânşi, dar ochiul minţii clar 
Şi intuiesc prin el, ca prin monoclu, 
Luceafărul Sistemului Solar. 
 

Şi tot cu ochiul minţii, fără sticle 
Dar limpede, ca apa de izvor, 
O văd pe Doamna Veronica Micle 
Fiindu-i printre stele-nsoţitor. 
 

E frig, dar mai rămân pe-acea terasă 
Să mai aud un ţipăt din eter, 
Apoi o iau cu pas încet spre casă 
Privind în jos, cu gândul înspre cer.  

� 
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nutre şte dintr-însa/-însul, amplificându-şi, re-struc-
turându-şi semantica, devenind parte vie, organică
dintr-un spectacol sofoclian-aristofanic. Tabletele lui
Mircea Dinutz, nuntite  şi orientate Nordic  cu 
premeditare, îşi amplifică, reciproc, rezonanţa 
semantică… 

…Reverenţa dedicaţiei face onoare 
autorului: Mentorului meu spiritual, bunului şi 
înţeleptului meu prieten, Constantin C ălin . Pe 
ansamblu, Mircea Dinutz depăşeşte, cu mult, prin 
cartea de faţă, complexul provincial-vrâncean  –
deschizându-se, prin ea, spre Valahia etern-ludică:
I.L. Caragiale (Paznicul Dharmei Cetăţii, Cinicul 
Privitor/Observator!) este şi fantasia   extatică /
expresia livrescă a respectului dinutzian – dar şi 
ţinta şi miza cărţii. Evident, e vorba de acel I.L. 
Caragiale…rânjitorul  amar, cel care sim ţea enorm 
şi vedea monstruos , cel care nu ştia s ă râdă, cum 
depun mărturie sumedenie dintre amicii săi. Din 
punctul nostru de vedere, cartea profesorului, 
criticului  Mircea Dinutz, capitol cu capitol, tabletă cu 
tabletă (cu unele ajustări estetice şi adaptată, mai 
clar, cerinţelor dramatice), poate fi pusă în scenă, de 
un iscusit regizor al Marelui şi Bizarului Spectacol al 
României, nu doar Contemporane – ci…eterne. 

…E drept, fiind eminamente profesor, 
Mircea Dinutz este îngrijorat, în primul rând şi până 
la exasperare, de circul/bâlciul  grotesc şi distructiv 
din domeniul educaţiei. Şi, în definitiv, această 
obsesie profesională este deplin justificată: dacă, 
într-o societate (oricare ar fi aceasta!) nu există grijă 
pentru Educaţie, atunci, necesarmente, apar/vor 
apărea, cât de curând, îngrijorările nu doar pentru 
viitorul ei, ci pentru înseşi şansele ei existenţiale, ca 
neam, ca naţiune: La ur ma urmei, cât ă educa ţie 
se mai face în şcoli?? Nu cumva, pentru mul ţi 
dintre oamenii şcolii, comunicarea se reduce la 
un schimb de informa ţii, în sensul c ă profesorul 
dă, ca să reprimeasc ă totul într- un soi de 
ambalaj considerat, cu un  plus de bun ăvoin ţă,
acceptabil?? Pe de o parte, p ărin ţii absorbi ţi cu 
totul de via ţa social, în lupta destul de aspr ă 
pentru supravie ţuire, nu mai au destul timp s ă se 
ocupe de educa ţia copiilor, iar pe de alt ă parte, 
profesorii (…) trateaz ă cu superficialitate 
problema (atâ t de delicat ă) a form ării pentru 
via ţă a viitorului matur. Ce poate s ă iasă de 
aici?! Adolescen ţii au/dobândesc – prematur – o 
libertate pe care, nu întotdeauna, sunt înv ăţaţi să 
o foloseasc ă, lăsaţi prad ă modelelor- antimodele, 
livrate generous de mass-media, cu toat ă zestrea
eclatantelor vremuri pe care le tr ăim: bani, 
glorie, putere, dac ă se poate cu eforturi cât mai 
mici, sau chiar prin fraud ă!! (…) Succesul social 
pare s ă-i intereseze, în egal ă măsur ă, atât pe 
părin ţi, cât şi pe copii – lucru firesc, da r nu şi pe 
căile prin care se poate ajunge la obiectivul fixat! 
În ce fel de lume tr ăim? Dar, o întrebare mult mai 
grav ă decât pare la prima vedere: în ce fel de 
lume vor tr ăi copiii no ştri?? 

Răspunsul şi-l dă singur, atât de atentul 
Paznic al Cetăţii şi Dharmei ei: într-o lume care  

(continuare în pag. 75)
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Senator de Drept al Logos-ului Valah, “în iarna 
vrajbei noastre”: 

“D'ale democraţiei - Editoriale. Tablete de toată ziua”, 
de Mircea Dinutz 

 
…La Editura Nico, din Târgu Mureş, a apărut o 

carte (144 de pagini) foarte subtil, dar dramatic tensionată 
/ cu un conţinut relativ constant-dinamic al meditaţiei şi al 
ideaţiei atitudinal-cetăţeneşti: “D'ale democra ţiei  -
Editoriale. Tablete de toat ă ziua”  – de Mircea Dinutz.
Tot ce se enunţă aici se subsumează, în mod straniu, unei 
coperţi foarte inspirat alese – “La circ ”, reproducere după 
o lucrare a Tiei Peltz. Dar circul  la care se raportează 
Mircea Dinutz nu-i distrează decât pe…oamenii noi  (les 
nouveaux riches , cum ziceau francezii, în veacul al XIX-
lea… - parveni ţii/ciocoii neo-îmburghezi ţi, cum zicem 
noi, valahii, azi!) - …în rest, rămâne Spectacolul 
Amărăciunii (disimulate cu discreţie, eleganţă şi …rasă!). 
Şi, în cel mai bun caz – al hazului de necaz . Evident, nu 
lipsit de revolta  camusiană: “Albert Camus asocia 
solidaritatea de o stare de revolt ă – cf. Omul revoltat, 
1951. (…) E un mod de a te <<revolta>> împotriva 
condi ţiei tale de fiin ţă (fatalmente) limitat ă în timp şi 
spa ţiu (…) o “revolt ă metafizic ă” – cf. M. Dinutz,  p.10. 

În cele trei părţi ale cărţii, relativ bine echilibrate 
structural (I-Editoriale – 15 texte, II-Tablete de toat ă 
ziua, cap. divizat în De-ale noastre, de-ale lumii   - 11 
tablete şi De-ale politicii – 9 tablete) - asistăm la tragi-
comedia, cvasi-onirică, a României în care trăim. Astăzi şi 
Acum. De fapt, totul, în carte, fierbe  de imediateţea trăirii -
concomitentă aproape cu Privirea, Reflecţia şi Expresia 
Estetică. Un tur de forţă care nu este la îndemâna oricui -
mai ales când  linia  estetică nu este afectată grav, din 
acest cazan în forfotire  al incandescenţei flăcării teatru -
lui   românesc  - involuntar, dar istorico-vitalist! - de veac 
XXI! 

Autorul mărturiseşte, în prima tabletă, Scurt ă 
invita ţie…la spectacol! , având valoare de Cuvânt 
înainte/Precuvântare  –  N-am crezut, pân ă acum şapte-
opt ani, c ă voi scrie vreodat ă pamflet, pe care- l 
consideram resentimentar, n ăscut din zonele obscure 
ale sufletului şi min ţii – dar…cum te po ţi, altfel, elibera 
de răul şi urâtul acestei lumi, cum te po ţi exorciza, 
dacă nu prin cu vântul, e adev ărat, deturnat de la 
func ţiile sale fire şti, întemeietoare?  Noi, însă, 
amintindu-ne celebrul distih arghezian: Am luat ocara, şi 
torcând u şure/Am pus-o când s ă-mbie, când s ă-njure -
socotim că pamfletul  este doar aversul destructurator de 
învechită (în rele!) lume, al epopeii demiurgice (ca-n 
semantica dansului shivaito-dionysiac!) – deci, o specie 
cosmic-necesară, în economia restructurării nucleare -
complementare Facerii unei Noi Lumi/unui nou Ierusalim 
postapocaliptic. 

…Majoritatea tabletelor sunt texte pe care cititorii 
fideli ai  Jurnalului de Vrancea  online, le-au mai citit –
deci, pot pretinde (zic ei…) că le cunosc. Este o iluzie 
insidioasă şi o cursă perfid construit-premeditată, de către 
artistul-autor: atunci când fiece tablet ă intră, în contextul 
tragi-comediei globale , în  constructul global  - se  
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capătă, tot mai clar, peceţi apocaliptice, prin dispariţia 
dimensiunii morale a duhului ei:  a- pe de o parte, 
sentimentul de ru şine  e numit cu un cuvânt ( ruşine…?!) 
care se află în plin proces de arhaizare, sub privirile 
noastre neputincioase  şi b- pe de alta, atitudinile uman-
sociale, nobil-constructive de Duh – dispar. Spre exemplu, 
solidaritatea  (Solidaritatea e acel sentiment puternic şi 
nobil (…) care ne face s ă nu întoarcem capul 
nepăsători, în fa ţa nefericirii altora, s ă fim demni, mai 
genero şi cu semenii no ştri (…). Sentimentul de 
solidaritate (natural ă) îi face pe oameni s ă se simt ă 
mai frumo şi, mai puternici, mai încrez ători în puterile 
lor  -  pp. 9-13). Se ajunge la sloganul  sinucigaş: Numai 
dezbina ţi vom reu şi împreun ă! - …să dispărem ca stat, 
ca naţiune, în mod  sigur!   

…Iată ce zicea, despre adolescen ţă (ce vârstă 
minunată, dar ameninţând letal societatea, dacă aceasta 
din urmă nu o tratează cu grija şi răspunderea cuvenite!), 
cel mai important şi vizionar pedagog iluminist, din veacul 
al XVIII-lea, Jean-Jacques Rousseau: Dar nicio vârstă nu 
e la fel cu cea dintâi vârstă în care omul începe cu 
adevărat să trăiască (n.n.: adolescen ţa). Vârsta aceasta 
nu dureaz ă niciodat ă îndeajuns pentru folosin ţa pe 
care trebuie s ă i-o dăm, iar importan ţa ei pretinde o 
aten ţie neîntrerupt ă; iat ă de ce st ărui asupra artei de a 
o prelungi (…) împiedica ţi-l pe adolescent s ă devin ă 
bărbat, în momentul în care nu-i mai r ămâne nimic 
altceva de f ăcut decât s ă devin ă. 

...Se propun şi soluţii, din partea profesorului-
moralistului îngrijorat şi înspăimântat de augurii cei răi: 
...fixarea unor obiective clare, elaborarea unui 
program coerent (...) dar – mai important decât orice –
schimbarea, în timp, a mentalit ăţii, încadrarea 
exigent ă a dasc ălilor în condi ţii de competen ţă reală 
(...) dar şi o salarizare pe m ăsur ă, renun ţarea definitiv ă 
la practica p ăguboas ă a numirilor pe criterii politice, 
revenirea, pe toate treptele de înv ăţământ, la 
concursurile de admitere  (n.n.: o, Doamne, în sfârşit, un 
profesor care o spune cu voce tare!). (...) Asta numai 
dacă accept ăm, cu adev ărat, c ă învăţământul este 
prioritate na ţional ă şi nu un salon de na şteri 
premature, cu malforma ţiile la vedere  (cf. Bacalaureat 
2011. Ecouri – niciodat ă tardive , p. 24). 

…Şi scriitorul moralist, în sens iluminist (în niciun 
caz… moralizator !) Mircea Dinutz subliniază instaurarea, 
în societatea contemporană (din pricina egoismului, 
plezirismului imbecil etc.) a simptomului singur ătăţii 
tragice : Să fie, oare, singur ătatea singurul mod de a 
vie ţui onest, într-o realitate atât de bulversat ă?” (cf. 
Voca ţia prieteniei , p. 14). 

…E normal ca lipsa de educaţie a societăţii 
veacului XXI să ducă la grave (şi groteşti!) perturbări,  în 
viaţa socială şi în cultură:  În via ţa social ă, <<averea>> 
(la vedere) a ajuns s ă fie sinonim ă cu <<valoarea 
personal ă>>, niciun alt criteriu nefiind atât de 
func ţional. (…) Unul nu cite şte că-l dor ochii, altul 
urăşte cărţile şi nu se sfie şte s-o s pună în gura mare, 
al treilea nu are timp de asemenea fleacuri – mul ţi, 
mul ţi al ţii nu v ăd folosul de a citi, dar…se feresc, ca 
de foc, s ă facă asemenea m ărturisiri. (…) A şa au 
apărut contramodelele, oferite cu o generozitate 
criminal ă, genera ţiei tinere . Şi, în acest sens, fireşte că  

 

un rol important şi degenerativ îl au şi mass-
media vizuală …degenerată (cea mai…căutată, 
pentru că… apari pe sticl ă, ca vedet ă de doi 
bani jum'ate şi de-o derizorie clipă… - în faţa a 
milioane şi milioane de gură-cască!) – precum şi 
politica de geambaşi ori de madame de bordel, 
care se face în România (şi, de-o vreme, în 
întreaga lume!): Dar ce s ă faci cu toate acestea, 
adic ă să înve ţi, să te str ăduieşti pentru a- ţi 
face o carier ă cinstit ă, când vezi c ă un cioban 
de voca ţie poate deveni europarlamentar, ce 
rost are s ă te consacri muzicii, s ă exersezi ani 
de zile, s ă participi la concursuri epuizante, 
când te po ţi despuia cu u şurin ţă şi ajunge –
într-un timp scurt – o cânt ăreaţă sexy (mai 
degrab ă, doar sexy), când po ţi spune câte 
prostii pofte şti, la emisiunile lui M ăru ţă sau a 
lui Capatos, te po ţi numi Senzual, Plugaru sau 
Zăvoranu – n- are nicio importan ţă! Vorba 
cuiva: “…este foarte u şor s ă nu- ţi fie fric ă 
când ai curaj”. Dar parc ă “tupeu” ar fi 
cuvântul mai potrivit…  (cf. De la aparen ţă la 
esen ţă şi… retur!  p.17). 

…Ei, şi într-o astfel de societate fără 
niciun Dumnezeu , fără repere morale - de 
măreţie, onoare şi demnitate – este aproape logic 
ca Adevărul să umble cu capul spart! Mărturie se 
află unicul artist, disident român autentic, Paul 
Goma ! (cf. O întrebare legitim ă, p. 29). Şi cine-l 
prigoneşte? Păi, tocmai ăia care n-au avut, dacă 
nu vizionarismul lui Goma, măcar bunul-simţ…de 
a tăcea: elita ! Cu dl N. Manolescu în frunte! A se 
vedea procesul intentat de acesta lui Liviu Ioan 
Stoiciu, pentru vina de a fi publicat, în “Viaţa 
Româneasc ă” un fragment din Paul Goma… Şi 
de ce anume îl acuza N. Manolescu, pe Goma 
(implicit, deci, şi pe publicatorul  lui Goma – L. I.
Stoiciu!): evident, de anti-semitism ! În treacăt fie 
zis: soţia dlui Goma este de origine israelită... 

„Cum e posibil s ă fie, în continuare, 
marginalizat, ignorat, înjurat – Paul Goma, la 
20 de ani de la revolu ţie? ” – se întreabă, 
„patetic ”, L. I. Stoiciu.  

Uite-aşa, BINE! „Astfel, num ărul evrei-
lor uci şi, victime a le holocaustului românesc 
(?!!), întrece orice imagina ţie, prin transfe-
rarea, foarte generoas ă, a cifrelor înregistrate 
de Ungaria horthyst ă şi Rusia bol şevic ă, în 
contul României! Prea pu ţini sunt cei care 
protesteaz ă public – iar, dac ă o fac, sunt 
suspecta ţi de...antisemitism !” – cf. idem, p. 31. 

Mda! Şi asta, pentru că azi suntem victi-
mele unei cenzuri mondiale/mondialiste dictato-
riale, cu nimic inferioară celei bolşevice: political 
correctness . N-are încotro, de corectă ce-i!  
 …O lume pe dos . O lume cu centri de 
Duh  falsificaţi (prin puternice influenţe de sus , de 
cât mai de sus !). Mircea Dinutz caută să fie 
corect cu Adrian Păunescu, dar nu prea-i 
reuşeşte (în afară de splendidul citat din final de 
capitol, dintr-un poem al  bardului de la Bârca  –
cf. Posteritatea lui Adrian P ăunescu , p. 37)  – 

(continuare în pag. 76)
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în schimb, pe centrul fals, Cărtărescu (la fel ca şi pe alţi 
centri  groteşti şi tragici, totodată: Liiceanu, Patapievici, 
Pleşu… - cf. Fenomenul Mircea C ărtărescu , p.33) îl 
identifică bine (cu excepţia, poate, a faptului că dl 
Cărtărescu ar fi, totuşi…erudit …?!) – în lupta sa, jalnic-
infernală, cu  demonii propriului orgoliu, dar şi cu…
provincia  (dinainte şi definitiv învinsă/condamnată la 
insignifian ţă, de către domniile lor, bucure ştenii …!):  
Un scriitor din provincie ajuns la Bucure şti se simte 
exact cum m ă simt eu, când m ă aflu la New York, 
Paris, Berlin, Londra…  D-le Cărtărescu, cu tot respec-
tul, dar vă cam paşte (pe ici, pe colo…) paranoia capita -
list ă, vorba lui Nae Caţavencu! De aici vine şi luarea de 
poziţie a  lui Mircea Dinutz, faţă de toate manifestările 
(critice sau pseudo-critice), venite din partea unora dintre 
corifeii  bucureşteni (unii, aflaţi, azi, în zdren ţe 
spirituale ! – singurul care şi-a păstrat “sărita ” se pare că 
a rămas tot profesorul şi academicianul Eugen Simion -
fie şi numai prin aristocraţia frazei rostite, vis-à-vis de un 
Adrian Marino, înnebunit de atâta găunoşenie  a Duhului 
şi  răsturnare a scării valorilor româneşti: Îl iert, a s uferit 
prea mult! ): Aşadar, în ace şti ani din urm ă, de câte ori 
mă apropii de un dic ţionar, de o istorie literar ă – o fac 
fără să mă cutremur de pio şenie, încercând s ă 
apreciez cu luciditate scara de valori propus ă, fără 
prejudec ăţi şi fără resentimente, d ar şi fără prea mari 
iluzii  (cf.Ce-i mâna pe ei în lupt ă?, p.46).  

Şi acest pasaj rimează semantic şi întru sastisire 
- cu alt pasaj, din tableta lămuritoare De unde ne vin 
criticii? (p. 42):  De peste tot, din Suceava sau de la 
Târgovi şte, din Satu Mare sa u Slobozia, Constan ţa 
ori Ia şi, din Tg. Mure ş, Bacău sau Timi şoara  - fiecare 
contribuind la efortul colectiv dup ă puteri şi talent, 
oferind repere viabile şi construc ţii respectabile, 
chiar dac ă unii dintre ei nu ajung prea des pe Calea 
Victoriei  … 

…În ceea ce-i priveşte pe scriitori, ca şi pe 
politicienii contemporani - spectacolul dat de cei fără har, 
dar cu tupeu  (har Domnului…!) - este similar cu cel din 
schiţa caragialiană Moşii  (1901): Turt ă dulce -
panorame - tricoloruri - brag ă - baloane - solda ţi -
mahalagioaice - lampioane - limonad ă - fracuri -
decora ţiuni - decora ţii - doni ţe - menajerii - provinciali 
- fluiere - cer şetori - ciubere - cimpoaie - copii -
mini ştri - punga şi de buzunare – h ărdaie … : toţi 
impostorii Pământului fojgăiesc de mama focului, 
sufocând prim-planul Duhului Românesc - ba sub 
pretextul că, cică, scriu art ă!”, ba că fac reviste : Votez, 
cu toat ă convingerea, pentru Curca literar ă!!” ( – cf. 
Hai să facem o revist ă!!! , p. 62), ba că…România e în 
stare de urgen ţă!, la meciul România-Luxemburg…(cf. 
România  în stare de urgen ţă!, p. 73)…!!! 

…Farsorii, tupei ştii, arlechinii veseli şi zglobii, 
impostorii şi circarii  (cf. Stima noastr ă şi mândria ! –
p. 59);  Ei scriu/graveaz ă mani pe stânci, pietre, 
tăbli ţe, dar, mai ales, consum ă cantit ăţi uria şe de 
hârtie, spre pieirea inutil ă a pădurilor române şti. 
Stima noastr ă şi mândria!  -  creându-se, după prostul 
model heliadesco-paşoptist, un şi mai prost şi periculos 
contramodel (analfabet şi letal-găunos!), de Duh  şi de 
Logos (complet degenerate!): Scri- ţi băieţi numai nu v ă 
lăsa-ţi!  (cf. Scrie ţi, băieţi, nu v ă lăsaţi! , p. 54) – dus  
 

 

înainte (?!) de, să zicem, un Mihail Gălăţanu… 
(n.n.: dar acest lucru este posibil numai cu 
complicitatea greilor, de tipul N. Manolescu, Alex 
Ştefănescu etc.!). 

…Ce-a fost şi ce r ămâne  – glosează, 
nostalgic, Mircea Dinutz, asupra propriilor 
observaţii,  meditaţii şi constatări (…noi ne oprim 
aici, la zona culturală, adică la finele Părţii a II-a   –
nu pentru că Mircea Dinutz nu ar avea fler şi “nerv” 
şi pentru  Circul Politic Românesc, ci pentru că 
acest “Circ ”, hidos şi letal, ne este  mult prea 
aproape-îngreţoşător, deci nu mai avem nici 
cerneală în călimară să-l exorcizăm prin Logos, nici 
salivă/flegmă în gură… - pentru o zonă în care 
impostura arogant-agresivă şi mitocănia 
înmărmuritoare, cronicizate până la genocid/crimă 
de trădare naţională, nu se mai pot vindeca/alunga 
nici cu vorba dulce  şi specializat-hermeneutică, 
nici cu polemica aristocratică…cel mult, cu 
mitraliera cheguevaric ă!): Am cam uitat s ă 
pole mizăm (cu elegan ţă, cu argument, cu 
respect pentru cel ălalt), am cam uitat ce 
înseamn ă  obiectivitatea, ascunzându- ne (abil) 
după conceptul de subiectivitate creatoare, 
inerent ă oric ărui act critic, am cam uitat de 
reguli, de principia, pomenind doar acele norme 
etice care ne avantajeaz ă şi ignorându- le, dacă 
nu ne sunt de folos! Vom intra în normalitate 
doar în condi ţiile în care ne vom privi unii pe 
alţii cu sincera dorin ţă de a ne cunoa şte, 
citindu-ne c ărţile şi comunicându-ne, cu 
onestitate, impresiile, fără râvna de a umili, de a 
distruge şi a ne distruge. Pentru c ă, unde e 
mult ă vanitate, tot atâta de şertăciune…  la ce 
bun s ă avem principii şi să ne conducem dup ă 
norme etice? Se poate vie ţui şi aşa (ce cultur ă? 
ce con ştiin ţă?), de tr ăit e mai greu!   

…Cunoscând noi mult prea bine mediul 
socio-spiritual al României de azi, am fi înclinaţi să 
nu trecem, prea blajin, cu vederea, această viziune 
cvasi-utopică a unui critic, devenit scriitor moralist 
(cu destule valenţe estetice, printre rândurile sale, 
uneori de-a dreptul… neagoebasarabiene !). Un 
Sfânt Francisc a fost de- ajuns omenirii! De 
ajuns cu utopiile şi cu predicile în pustie!  – ar 
zice alţii, mult prea uşuratici, iresponsabil de pripiţi. 
Noi ştim şi cunoaştem: 1.- Cel mai blând dintre 
sfin ţi (Sfântul Francisc din Assisi) a ştiut  să fie 
când ferm, chiar aspru, când să se înfăţişeze blând 
şi, deci, să-şi intre în firea lui cea de Hristos, dată  -
totdeauna, în funcţie de scopurile luptei sale 
neodihnite, întru Hristos-Dumnezeu şi întru 
mustrarea Lumii, care re-intra, hidos, în bezna din 
Kali-Yuga: de multe ori, a reuşit să fie muşcător de 
pamfletar , chiar cu Sanctitatea Sa Papa Inocen ţiu 
al III-lea  (pe la 1210)…2. -…chiar Mircea Dinutz 
este un spirit mereu încordat, în lupta cu sine, cu 
lumea, cu destinul, în plin secol XXI!  

Aşa cum Predicile de pe Munte  nu sunt 
menite a creştina  omenirea într-un…pocnet de 
bici , aşa şi îndemnurile morale ale unui critic şi 
scrib  (abraş cârtitoriu !) al Faptelor Lumii, bine-  

(continuare în pag. 89)
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Iisus, marele iniţiat din Dacia! 
 

 Numeroase voci, uneori avizate, alteori 
neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca 
erou istoric, fiind doar o invenţie evreiască. Ateii mai 
moderaţi şi cu puţină ştiinţă de carte, susţin faptul că
inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi-
totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa în 
documentele istorice ale vremii (în afara Evangheliilor a 
căror existenţă nu o pot contesta). 
 Noi spunem că nici unii, nici ceilalţi nu au 
dreptate. Avem anumite rezerve în a crede că evreii se 
tem atât de mult de o “invenţie” şi mai selecţionat o 
invenţie de-a lor, cu care ar trebui să fie mândri. Avem 
rezerve în a crede şi faptul că Iisus lipseşte cu 
desăvârşire în literatura vremii, deoarece există o 
sumedenie de autori care-l menţionează foarte clar ca 
erou istoric. Acest lucru îl menţionează până şi evreii, 
acuzându-l de vrăjitorie. O tradiţie din secolul I sau II 
menţionează pe “Yeshu” care ”practica vrăjitoria şi 
uimea Israelul” (B. Sanhedrin, 43, a; cf. Mircea Eliade, 
Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II, p.305, ed. 
1992). Apoi, avem mărturia lui Flavius Josephus, istoric 
roman de naţionalitate evreiască, care afirmă că în acea 
epocă trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare 
foarte bună şi virtuţi puternice ( cf. J. Duquesne, Iisus, 
Ed. Humanitas, 1995, p.245). 
 Mai mult, el este pomenit şi de către cei mai 
înverşunaţi duşmani ai creştinismului, romanii. Tacitus,
de exemplu, ne confirmă faptul că Iisus a fost osândit la 
moarte în vremea când guvernator al Palestinei era 
Pontius Pilat (Anale 15, 44). Alte mărturii în legătură cu 
Iisus le avem de la Pliniu cel Tânăr (Scrisori, 10, 96) şi 
Suetonius (Viaţa lui Claudius, 25, 4). Să nu mai punem 
la socoteală faptul că o “invenţie evreiască” nu putea 
beneficia de “acte în regulă” a condamnării sale la 
moarte. Acest document există, precum şi altele cum 
sunt “Mărturia păgânului Lentullus”, proconsul al Tyrului 
şi Sydonului în vremea împăratului roman Tiberius; 
Epistola femeii lui Pilat, pe numele său Procula, 
adresată prietenei sale Pulvia, în care se relatează  
 

 
despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus şi alte 
patru epistole ale lui Pilat către împăratul Romei. 
Atâta zarvă pentru o “invenţie evreiască”? - ne îndo-
im în mod serios. 
 Urmărind atât relatările istorice despre Iisus, 
cât şi pe cele evanghelice, avem anumite rezerve în 
a crede că Iisus ar fi fost evreu, aşa cum afirmă M. 
Eliade şi că divinitatea căreia i se închina el şi o 
numea Tata, era Yahwe al evreilor. 
 Să purcedem şi să vedem dovezile!... 
 
 Caracterele tipologico-raseologice  
 ale lui Iisus 
  

 Beneficiem de două descrieri amănunţite ale 
lui Iisus: una a lui Lentullus, funcţionar roman în 
regiunea Tyr şi Sydon şi alta a guvernatorului Iudeii, 
Pontius Pillat, ambele adresate împaratului de la 
Roma. Să dăm cuvântul lui Lentullus care ne spune: 
“(Iisus) este de o statură mijlocie şi de o frumuseţe 
fără seamăn, uimitoare, şi seamănă cu mama lui, 
care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul 
lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se 
împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul 
locuitorilor din Nazareth. Fruntea lui este lată, 
exprimând inocenţă şi linişte. Nici o pată sau 
zbârcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul 
drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un 
argument pentru vreo critică logică, din nou barba lui 
bogată şi de aceeaşi culoare cu părul său, este 
lungă şi se desparte în două pe la mijloc. Ochii sunt 
albaştri vineţi, blânzi şi senini” (diacon Gheorghe 
Babuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos,
Documente istorice, ed. Pelerinul Român, Oradea, 
1993, p.116). 
 Prin urmare, nimic din caracterele tipologico-
rasiale ale evreilor. Faptul este dovedit de afirmaţia 
lui Pontiu Pillat: “Trecând într-o zi pe lângă lacul ce 
se cheamă Siloam am văzut acolo mare mulţime de 
popor, din nou în mijlocul ei pe un tânăr. Mi s-a 
susţinut că este Iisus. Era tocmai ceea ce puţin mă 
aşteptam să văd, atât de mare era deosebirea dintre 
el şi ascultătorii lui. El părea a fi cam de vreo 30 de 
ani. N-am văzut în viaţa mea o privire atât de senină 
şi de dulce, un contrast izbitor între el şi ascultătorii 
lui, cu bărbile lor negre şi feţele încruntate” (ibidem, 
p. 121). 
 Urmărind cele relatate de cele două oficiali-
tăţi romane, tragem concluzia că Iisus nu era evreu! 
Dar cărei generaţie putea aparţine el? Ne lămureşte 
în această privinţă Eugen Delcea şi Paul Lazăr Ton-
ciulescu care, vorbind despre tartarienii plecaţi spre 
Sumer din “Ţara Soarelui Răsare” (Dacia) spun că
sumerienii, “în acord cu prezumţiile sumerologilor”, 
aveau ochii mari, buzele subţiri, nasul drept sau puţin 
acvilin şi pielea albă, fiind de tip brahicefal (cu frun-
tea lată) - descriere ce se potriveşte perfect tipului 
uman geto-dacic. La asta se adaugă portul bărbii 
lungi şi a pletelor” (Eugen Delcea / Paul Lazăr Ton-
ciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, 
ed. Obiectiv, Craiova, vol I, p. 63). Din nou I. I. Russu 
completează: “dacii erau aşa cum este în totalitate 

(continuare în pag. 78)
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(urmare din pag. 77) 
 

poporul român, încă o dată brahicefalii europoizi (a se 
înţelege tartarienii - n.n.) cuceritori ai Sumerului la 
mijlocul secolului al IV-lea, nu puteau fi decât cu părul 
castaniu” (ibidem, p. 64). 
 Prin urmare, ca şi caracteristici tipologice, Iisus 
se încadrează tipului uman carpato-dunărean şi 
nicidecum tipului semitic! 
 

 Zamolxe în predicile lui Iisus 
  

 Urmărind cu atenţie textele creştine, putem 
observa că epitetele pe care le dă Iisus lui Dumnezeu nu 
sunt caracteristice credinţei yahviste. Trei dintre epitetele 
pe care le atribuie Iisus părintelui său divin atrag atenţia 
în mod special: Dumnezeu, Tatăl şi Omul. 
 Ioan ne spune, în Evanghelia sa: “Şi eu am văzut 
şi am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan,
1:33). Cine este această divinitate căreia i se închină
Iisus, ştiută fiind diferenţa flagrantă dintre Dumnezeul 
Vechiului Testament şi cel al Noului Testament? Ne 
lămureşte arheologia şi scrierea genială a lui N. 
Densuşianu “Dacia Preistorică”. Iată ce spune N. 
Densuşianu: ”Cuvântul arhaic de “deu” sau “deul” îl aflăm 
întrebuinţat, ca un termen naţional, în ţinuturile pelasge 
ale Traciei şi Mesiei, şi în timpurile Imperiului Roman. În 
Munţii Rhodopului un veteran ridica la anul 76 d.Chr., un 
altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj., MHDIZEI 
Ren.), unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o formă
alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei, rom. 
Dumnedeu (Dumnezău - n.n.). (N. Densuşianu, Dacia 
Preistorică, Ed. Arhetip, 2002, p.214). Mai mult, acelaşi 
autor ne atrage atenţia că forma combinată “Deu -
Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea 
evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile 
populare româneşti (loc. cit. nota 2). 
 Observăm că Dumnezeu, într-o formă sau alta,
este o denumire naţională a divinităţii supreme pelasge 
traco-dace Zamolxe, singurul zeu al Daciei, din cele mai 
vechi timpuri şi până azi. Spunem aceasta cu atât mai 
mult cu cât Iisus în Evanghelii apare şi cu denumirea de 
Mesia, din nou, zona din sudul Dunării locuită de 
asemenea de daci se numea Moesia (a se citi Mesia), o 
dovadă în plus că Iisus era de obârşie dacică, încă o 
dată, formarea sa spirituală s-a desăvârşit aici. Mai 
trebuie amintit şi faptul că numele lui Zamolxe, ca părinte 
eponim al moesilor, ar putea fi Messios.  
 Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în 
predicile lui Iisus este “Tatăl” care, aflăm tot de la 
Densuşianu, era un alt nume al lui Zamolxe (op. cit., 
p.208-210). De notat în acest sens este şi faptul că lui 
Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult şi închinăciune 
vârfurile munţilor, pe teritoriul actualei Românii existând 
numeroase înălţimi ce poartă denumirea de tartar, tatăl 
sau tătar (op. cit. p.209-210, nota 6). Atragem din nou 
atenţia asupra unui fapt şi anume acela că Iisus, în toate 
momentele principale ale vieţii sale pământeşti, a fost 
legat de masiv: Schimbarea la faţă se petrece pe masiv, 
moartea sa se petrece pe masiv, naşterea lasă de bănuit 
că s-ar fi petrecut tot pe masiv, într-o grotă. 
 Una dintre cele mai frecvente denumiri pe care şi 
le dădea sieşi Iisus era aceea de Fiu al Omului. Poate că
această denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul 

 

Noului Testament, cu referire la Iisus. Cine era acest 
Om? În niciun caz denumirea nu se refera la Iosif -
logodnicul Mariei, ci mai degrabă la aceea fiinţă
celestă la care face referire Daniel: “M-am uitat în 
timpul viziunilor nopţii şi uite, cu norii cerului a venit 
Unul ca un Fiu al Omului” (7:13). Pentru a ne lămuri 
mai bine, este cazul să amintim încă un nume sub 
care Iisus apare în Evanghelii: “Fiul lui David”, ca şi 
precizarea lui Marcu referitoare la această titulatură: 
”Şi învăţând în Templu, Iisus zicea: Cum zic 
cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Căci însuşi 
David a zis întru Duhul Sfânt: Zis-a Domnul 
Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până voi 
pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale”. Deci, 
însuşi David îl numeşte pe el Domn; “de unde dar 
este Fiul lui” (Marcu 12:35-37). Bizar nu? 
 Permiteţi-ne să facem o mică divagaţie 
pentru a afla cine este acest David despre care 
vorbeşte Iisus. Urmărind puţin mersul istoriei, vedem 
că aceasta nu a confirmat niciodată existenţa regelui 
David! Ba, mai mult, cartea Psalmilor, atribuită lui 
David în Vechiul Testament, face notă discordantă
cu întreg conţinutul Vechiului Testament, având mai 
degrabă un caracter esenian. Numai că esenienii 
erau discipolii dacilor, fiind singurii dintre evrei care 
s-au “încăpăţânat” să rămână la tradiţia primordială
din Carpaţi, ai dacilor care în calitate de locuitori ai 
davelor se numeau “davi”. Şi uite cum un semn 
exclusiv poate schimba o întreagă istorie! 
 

 
 

 Acum să revenim şi să vedem de ce însuşi 
Iisus îşi spunea “Fiul Omului”. Densuşianu vine şi ne 
lămureşte şi în această privinţă: “cuvântul Om 
reprezenta în antichitate o înaltă putere divină” (op. 
cit. p.255, nota 2). Şi mai departe tot el ne lămureşte 
spunând: ”Vârfurile cele mai înalte ale acestui masiv 
(Bucegi - n.n.) poartă azi numele, unul de Caraiman 
şi altul de Omul, şi amândouă au fost odată 
consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge, 
unul lui Cerus Manus şi altul lui Saturn, numit Omul” 
(op. cit. p.226). Numai că Densuşianu face eroarea  

(continuare în pag. 79)
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de a nu-şi da seama că cele două zeităţi sunt una şi 
aceeaşi mare divinitate a preistoriei, Zamolxe, căreia i se 
închina şi Iisus. 
 Concluzia care se impune alăturând cele două
atribute ale lui Iisus, Fiul Omului şi Fiul lui David ar fi o 
dublă legitimare a acestuia: Iisus Fiul Daviei (Daciei) 
(care) se închină lui Zamolxe, Tatăl, zeul dacilor. Mai 
mult, această denumire de Fiu al Omului ne-ar putea 
indica şi ce anume a făcut Iisus în perioada aşa numită
“albă” a vieţii sale, perioadă dintre 12 şi 30 de ani în care 
nu se ştie nimic despre el. Urmărind cele spuse până
acum, precum şi alte informaţii ale istoriei sacre, vom 
vedea că, cel mai probabil, în această perioadă, Iisus şi-
a desăvârşit formarea spirituală de Fiu a lui Dumnezeu /
Zamolxe în Dacia, mai exact pe Vârful Omu şi în grota 
Ialomicioara, grota marelui preot al lui Zamolxe. De ce? 
Pentru că - geografia sacră a antichităţii se reduce la
Dacia, încă o dată momentele naşterii lui Christos şi a 
morţii lui Iisus sunt legate de o grotă - grotă care peste 
tot este legată de iniţierile misterice. Mai mult, moartea 
lui se petrece pe cruce şi are o dimensiune mistică
pronunţată, cruce care, ne spune Eliade, devine Axis 
Mundi - axa lumii. Numai că pentru antici Axa Lumii se 
afla în regiunea polului getic, în Hiperboreea dacică, ţara 
lui Zamolxe. 
 
          Dacii. Poporul model din predicile lui Ii sus  
 
 Iisus Christos, iniţiatul dac desăvârşit se delimita 
foarte clar de evrei, cărora li se adresa numindu-i “Voi 
evreii”. Să ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe 
masiv şi a Fericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci şi 
să vedem dacă există vreun model viu pentru acestea.
Mai întâi să încercăm să punem unul lângă altul, două
mesaje sacre: Evanghelia după Matei şi Herto Valus a 
antichităţii pelasge. Uite ce spune Iisus în Predica de pe 
masiv: 
 “Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este 
Împărăţia cerurilor! 
 Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! 
 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni 
pământul! 
 Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după 
dreptate, căci ei vor fi săturaţi! 
 Ferice de cei milostivi, căci ei vor găsi milă! 
 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea 
pe Dumnezeu! 
 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi 
fii ai lui Dumnezeu! 
 Ferice de cei prigoniţi din pricina dreptăţii, căci a 
lor este Împărăţia Cerurilor!” 

 (Evanghelia după Matei, 5:3-10)
 
 Să privim acum comparativ un mesaj antic numit 
Herto Valus, care cuprinde învăţăturile preoţilor 
zamolxieni către norod. Textul este versificat: 
 “Bucuroşi cei ce-s cutezători 
 Că a lor este victoria în plaiurile cele sfinte 
 

 Bucuroşi cei ce plâng, că aceia 
 În dalbe ceruri s-or mângâia. 
 

 
 Bucuroşi cei blânzi, că aceia 
 Vor moşteni întreg pământul. 
 

 Bucuroşi cei care flămânzesc 
 Şi însetează după ştiinţă, 
 Că aceia se vor sătura 
 Şi niciodată n-or mai răbda. 
 

 Bucuroşi aceia care muncesc, 
 Pământul făcându-l grădină, 
 Că ei vor culege roadele 
 În Grădinile Cerurilor 
 

 Bucuroşi vor fi şi cei milostivi 
 Că aceia se vor mântui 
 

 Bucuroşi cei curaţi în suflet 
 Că s-or alimenta doar cu lumină 
 

 Bucuroşi făcătorii de pace, 
 Că Fii cerului s-or chema 
 

 Bucuroşi cei prigoniţi pentru 
 Dreptate, că al lor este Raiul” 
 (Herto Valus, Cartea Secretă; cf. Adrian 
Bucurescu, Dacia vrăjită, Ed.Arhetip, 1999,p.95-
96). 
 Şi textul continuă mai departe în acelaşi 
ton cu fericirile Noului Testament. Acestea erau 
Legile Belagine, scrise versificat, aceleaşi pe care 
Iisus, le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor, 
Omul, în grota marelui preot Zamolxe şi pe care 
apoi le-a transmis iudeilor pentru a-i readuce la 
tradiţia primordială, hiperboreană. 
 Se mai impune o precizare: prima dintre 
fericirile lui Iisus, chiar dacă nu-şi găseşte paralela 
în textul Belaginelor, are o paralelă în lucrarea lui 
Herodot care, vorbind despre daci, ne lămureşte şi 
asupra provenienţei acestor legi înălţătoare: 
“Zamolxe (marele preot, n.n.) a clădit un imobil 
pentru adunările bărbaţilor, în care îi primea şi îi 
punea să benchetuiască pe fruntaşii ţării, 
învăţându-i că nici el, nici oaspeţii lui şi niciunul 
dintre urmaşii acestora nu vor deceda, ci vor 
merge într-un anume loc (Împărăţia cerurilor, 
Preidis, Pleroma, n.n.), unde vor trăi pururi şi vor 
avea parte de toate bogăţiile” (Herodot, Istorii, IV, 
95; cf. trad. Cornel Bârsan, Revanşa Daciei, ed. 
Obiectiv, Craiova, 1997, p.50). 
 Am scris acest editorial, poate destul de 
întortocheat şi misterios, în nădejdea ca măcar unii 
dintre urmaşii ramanilor (fii lui Ra(m), Rama, şi 
Ram), a tracilor şi dacilor liberi, să se trezească, iar 
ei, la rândul lor, să trezească şi pe alţii făcând 
cunoscută adevărata istorie a acestei generaţii
străveche şi măreaţă dar oropsită, de la 
începuturile sale şi până în prezent. 
 Vor veni vremuri şi mai bune, după vechile 
profeţii! Să fiţi siguri de asta! Doamne ajută! 
 

 Sursa: blog Daniel Găucan

� 
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Tănase CARA ŞCA 

 
RECICLARE 

 
 Acum  câteva zile, am fost în satul meu natal, 
Teliţa. De fiecare dată când merg acolo văd 
schimbarea, realizez că lumea a evoluat, că totul 
capătă noi dimensiuni pe timp ce trece, că atât omul 
cât şi ceea ce face el se află într-o continuă 
transformare. Fiind un sat catalogat cumva de 
concitadinii mei tulceni ca atrăgător, pădurea consti-
tuind elementul care îi dă în mare măsură această notă 
preferenţială, după anii 90 satul meu a devenit un fel de 
cartier rezidenţial al oraşului reşedinţă de judeţ unde, 
mulţi dintre „răsăriţii” de după revoluţie şi-au cumpărat 
terenuri, şi-au construit mici palate şi, normal, au 
devenit proprietarii unei mari părţi din sat. Asta ar fi o 
chestiune care, personal, nu m-ar provoca să mă 
plasez într-o anume poziţie, dar nota aceasta a 
modernismului se simte, se vede peste tot, miroase, 
sau… este percepută de mulţi ca un miros… dulceag, 
dar nu de apreciat chiar în toate privinţele. 

Fiind primăvară, inima mea de om de la ţară 
simţind asta, mi-am antrenat familia să mergem să
culegem leurdă, o plantă lanceolată, comestibilă, destul 
de populară cel puţin în zonă, care creşte în pădurile 
noastre imediat după primii ghiocei şi din care noi 
făceam, pe timpuri şi uneori când ne facem timp, şi 
acum, salate simple dar foarte utile şi gustoase. Din sat 
şi până unde creşte această plantă este o distanţă 
considerabilă, dar drumul forestier destul de… neîngrijit 
m-a obligat să merg (conduc, că doar nu mai eram 
prostul din copilărie să merg pe jos), destul de încet, 
oferindu-mi posibilitatea să-mi mai arunc ochii şi pe 
margini. Şi ce am văzut… 

 
Înaintea anilor 90 din secolul trecut, la Tulcea 

exista o puternică flotă de pescuit oceanic care, pe 
lângă peştele adus şi descărcat în portul special 
amenajat la strălucitoarea IPO (Intreprinderea de 
Pescuit Oceanic), apoi relativa şi ajuns (prin anii 92) 
muribunda CRPO (Centrala Română de Pescuit 
Oceanic), apoi… nimic (fie-i ţărâna uşoară), mai era, 
înaintea acelor mulţi ani şi una dintre cele mai căutate 
întreprinderi din ţară, pentru că: 
            1) era furnizorul principal pentru cele două 
fabrici de conserve din peşte ale Tulcei şi al aceleia din 
Sulina; 

2) cel ce reuşea să se angajeze acolo, de 
regulă era un om realizat; 

3) oamenii de la IPO erau de mare încredere, 
verificaţi şi în permanenţă urmăriţi de cei de 
specialitate, dar şi de cei dintre ei, puşi… cu sau fără 
voia lor, sau mă rog, racolaţi.  
 Venirea în ţară a unui vapor de la IPO era un 
eveniment ce dădea o tentă de sărbătoare şi pe care îl 
savura tot oraşul, fie că unii se bucurau, sau alţii, aşa 
cum se mai întâmplă în cazul marinarilor, se mai 
întristau. Viaţa e viaţă, ea îşi urmează cursul indiferent 
de om şi de realizările lui, dar eu vreau să vă povestesc 
ceva care la urma-urmei este hilar, dar cu implicaţii 
rapide în viaţa oamenilor, a societăţii dar şi cea care a  

 
căpătat valenţe noi în viaţa noastră de zi cu zi, 
extrem de rapid!. 

Dar, ca să ajungi să fii navigator la IPO 
Tulcea, trebuia să treci serioase teste de 
verificare, nu a cunoştinţelor marinăreşti, că asta 
făcea parte (probabil că şi acum mai persistă 
aceste obiceiuri, deşi nu mai sunt nave!), din 
procesul de botez maritim, oceanic şi alte 
apucături tradiţionale ale oceaniştilor! La Serviciul 
Personal al întreprinderii era angajată o armată de 
specialişti în verificări ale dosarelor solicitanţilor 
care aşteptau luni de zile, uneori ani, avizul, ce nu 
avea cum să vină dacă subiectul nu era orientat. 
Oamenii care lucrau acolo ştiau să scoată din asta 
mai mult decât cel verificat în două-trei curse, că ei 
doar nu beneficiau de diurnă în valută pentru 
deplasările în teritoriul patriei iar avizul  care 
aştepta semnătura verificatorului, dar şi al 
securistului de sector trebuia să îndeplinească 
nişte cerinţe… Ca să închizi ochii la ceva „pete” 
care, conform normelor trebuiau menţionate în 
dosar, ca să mituieşti securistul care te seconda şi 
care de fapt ştia tot atât de bine ce şi cine este 
personajul, trebuiau făcute gesturi supreme şi de 
mare anvergură, ca să închizi mai mulţi ochi! Ei, 
asta era o afacere din care unii scoteau mulţi bani 
şi trăiau bine…  
  O altă afacere, ceva mai cinstită până la 
un punct, era aceea că, în acei ani, echipajul 
navelor de pescuit oceanic, de la comandant şi 
până la marinar, erau consideraţi a fi nişte oameni 
foarte norocoşi deoarece, odată primit avizul de 
îmbarcare şi ajunşi pe puntea pescadorului, 
polarului (vase frigorifice ce colectau peştele şi îl 
transportau în ţară, sau unde era nevoie), 
petrolierului, în afară de salariul pe care îl încasa 
şi  îl gospodărea nevasta în ţară, mai primea 
diurna zilnică de 1,9 dolari / marinar, până la 6 
dolari / comandant, sigur, ea crescând între aceste 
două repere în raport cu funcţia şi/sau rolul avut, 
conform organigramei navei. Asta era un „mizilic”, 
cum se spune la noi în Dobrogea, sau mai pe 
înţelesul tuturor, un fel de gustare, pentru că toţi 
cei îmbarcaţi,  neoficial (dar destul de… pe faţă!), 
făceau bişniţă, adică vindeau şi cumpărau, afacere 
din care câştigau şi aduceau acasă. Ce vindeau? 
Anvelope, saci de dormit, pijamale (purtate pe post 
de costume în ţările africane), maiouri, coniac şi 
peşte oceanic congelat. Din Las Palmas cumpărau 
blugi, ţigări, cafea, wiskey şi alte atenţii pentru 
membrii familiei, dar în mare, produse care se 
vindeau ca pâinea caldă, după ce erau strecurate 
sub diferite forme şi locuri ca să nu fie descoperite 
de vameşi şi grănicerii ce cunoşteau aceste 
metehne, dar bine trataţi şi atenţionaţi de 
comandantul care organiza totul, că doar avea şi 
el interesul lui şi nu unul de rând, închideau ochii 
şi de cele mai multe ori tranzacţiile se depănau 
semioficial. Este adevărat, mulţi veneau cum 
plecau, mai ales la primele curse, că în Las 
Palmas, oraşul cumpărăturilor, dar şi al plăcerilor 
libere, ajungeau prin cartierele rău famate cu 

(continuare în pag. 81)
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prostituate de mare rafinament care îi storceau până 
la ultimul cent, căpătat sub formă de diurnă, apoi îi 
trimitea de unde au venit. Tot atât de adevărat este că 
unii, când veneau, găseau locul ocupat acasă şi de 
aici…necazuri mari că i se boţea şi dosarul, nu mai 
pleca în cursă deoarece nu mai prezenta garanţie 
având probleme familiale şi… Păi cum, ei prin Nigeria 
la negrese, sau prin Las Palmas la albe şi mulatre, iar 
ele… A, nu, e nedrept din punct de vedere fiziologic în 
aceste condiţii se crea un dezechilibru şi cum amatori 
se găseau, ele, marinăresele tinere şi frumoase, cu 
bani, că aşa sunt soţiile marinarilor, iar oţelarii de la 
Combinatul Metalurgic vânjoşi şi disponibili în două 
schimburi… că 8 ore munceau la elaborarea şarjelor şi 
potenţialul fizic trebuia refăcut, se întâmpla adesea ca 
cel venit din cursă cu daruri şi bani să i se facă 
recepţia, după care să fie înlăturat şi direcţionat înspre 
o viaţă cu un nou conţinut ce trebuia luat de coarne la 
fel de serios pentru o viitoare combinaţie care ar fi 
putut da un plus dosarului de navigator rămas în 
rezervă. 
 V-am vorbit în rândurile de mai sus de flota de 
pescuit oceanic compusă din vreo 60 de nave, plus un 
cârd de vreo 15 baleniere ce pescuiau în Marea 
Neagră, o zestre serioasă ce oferea tulcenilor şi nu 
numai, locuri de muncă bune şi aducătoare de venituri 
pentru cei ce se sacrificau lipsind de lângă familiile lor 
6-9 luni/an, atât cât era perioada până era trimis 
schimbul din ţară. Navigatori la IPO Tulcea am avut 
mai multe rude, dar întâmplarea a făcut ca în perioada 
88-91 să am îmbarcaţi pe petrolierul „NUCET” un frate 
şi un cumnat (fratele soţiei), primul motorist iar celălalt 
nostrom (din italianul nostromo = şef de echipaj). 
Nucet-ul acosta de regulă în portul Midia-Năvodari, de 
unde încărca produsele petroliere necesare navelor de 
pescuit din zonă. Echipajul, organizat de nostromul 
care, după ce vaporul acosta în porturi prelua 
vremelnic postul de comandant, trecea pe acasă la 
schimb cu comandantul pentru câteva zile şi astfel se 
rulau toţi cei care trebuiau să reia cursa, pentru că mai 
era şi o parte care erau debarcaţi şi în locul lor erau 
aduşi alţii mai piloşi. Debarcaţii, de regulă erau cei 
deochiaţi care pe parcursul desfăşurării cursei călcau 
pe bec sau prin diferite surse se afla că sunt oamenii 
securităţii, turnătorii şi la propunerea comandantului 
care găsea motive pentru schimbare pentru a scăpa 
de „sursă”, sau, de cele mai multe ori se cereau 
schimbaţi chiar ei, pentru ca se simţeau ameninţaţi. 
Viaţa pe mare presupune şi accidente… 
 Locuiam la socrul meu, la casă, când Nucetul 
a acostat la Midia şi chiar a doua zi a sosit la Tulcea 
fratele meu Mişu şi mi-a adus un pachet, ceva mai 
voluminos, mi-a comunicat că este din partea lor (a lui 
şi a cumnatului), că pe lângă ceva gumă de mestecat 
pentru copii, două pungi de cafea, câteva pachete de 
ţigări Kent, o să mai găsesc ceva interesant. După ce 
Mişu a plecat, primul gest a fost acela de a desface 
pachetul şi, lângă cele pomenite, am găsit patru 
„sticle” din plastic goale. Mi s-au părut tare 
interesante, le-am pipăit, le-am întors, am pus apă în 
ele, apoi l-am chemat pe socrul meu. La rândul lui, s-a 
 

 
uitat la acele obiecte, „sticle” cum le-am botezat noi 
atunci, le-a răsucit şi el la rândul lui, apoi a spus: 
 - Dacă nu putrezesc, sunt bune pentru 
îmbuteliat vin. Dar de unde sunt, ce-i cu ele, că nu 
am mai văzut aşa ceva? 
 - Mi le-a adus Mişu, i-am răspuns. Ieri au 
venit din cursă şi el şi cu Mihai (amândoi erau Mihai, 
dar fratelui îi spuneam Mişu iar cumnatul era 
cunoscut la IPO sub numele de Paf). Mihai este la 
Midia în port, o să vină şi el pe acasă, dar acum 
încarcă vaporul şi nu poate. 
 Socrul meu s-a uitat lung la acele obiecte, a 
dat din cap ca şi cum ar avea şi n-ar avea încredere 
în recipienţii văzuţi pentru întâia oară, apoi a spus: 
 - Dacă mai au, să le aducă încoace. Vedem 
noi ce facem cu ele. 
 În discuţiile ce le-am avut cu cei doi, frate şi 
cumnat, aceştia mi-au spus că în Insulele Canare, 
ca de altfel în întreaga Spanie, acei recipienţi sunt 
folosiţi pentru apă! Apa îmbuteliată astfel este 
vândută în magazine ca orice marfă… Cuuuuuuum? 
Să cumperi apă? Aşa ceva nu se poate! Păi ce, o 
fabrică ei? Apa este un bun al tuturor, cine vrea să 
consume că doar… Nu puteam crede aşa o prostie, 
am bănuit că amândoi au pus la cale o farsă, că 
marinarii doar se mai ţin de aşa ceva!?  
 - Nu! A fost răspunsul categoric al celor doi. 
 Noi, ne-am făcut cruce, am gândit fiecare 
cam ce l-a dus capul, dar povestea cu apa 
cumpărată în „sticle” de plastic era greu de acceptat 
ca fiind un adevăr la care vom ajunge şi noi peste 
doar câţiva ani. Atunci părea o utopie, sau în cel mai 
rău caz, un moft capitalist şi asta, cel puţin pe mine,
m-a pus cumva pe gânduri. Citisem despre Insulele 
Canare ca având un relief predominant muntos, cu 
ape de munte ce se rostogolesc spre plajele de la 
Atlantic ca un evantai… Şi atunci? Locurile acelea 
aveau, deci, apă din belşug, cum să cumperi apa la 
sticlă? 
 Socrul meu a experimentat cele patru 
„sticle”, a constatat că „vinul nu le mănâncă” şi 
atunci mi-a spus hotărât: 
 - Ia legătura cu ei şi spune-le să aducă sticle 
dintr-ăstea, cât mai multe, dacă se poate şi mai 
mari! 
 Am luat legătura cu un RTG-ist (radio-
telegrafist) de la IPO şi, pe calea undelor, le-am 
comunicat celor doi de pe Nucet să aducă „sticle” 
cât mai multe că tataia, care avea o bucăţică de vie 
în grădină, le foloseşte la îmbuteliat vinul. Când au 
auzit marinarii că e vorba de o nouă afacere din care 
ei sigur vor câştiga, s-au pus pe treaba de cum au 
ajuns în Las Palmas şi câteva zile au adunat de pe 
unde au putut şi au cărat la vapor „sticle” din plastic 
de diferite mărimi ca să vedem noi, necunoscătorii 
cât de diversificată este dotarea spaniolilor în 
materie de „sticle” din plastic. Când au ajuns la 
Midia, mi-au dat telefon să mă prezint urgent la dana 
X ca să iau un autoturism tip furgonetă marca 
Renault 4 pe care Paf şi-l achiziţionase din Palmas 
de la „second hand” pe o sumă derizorie. Ştiind că ei 
 

(continuare în pag. 82)
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Boema  Boema  Boema  Boema  1111----2222----3 3 3 3 ////    2012012012012222    82828282    

                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 81) 
 

încă nu ajunseseră să posede permis de conducere 
fiind ocupaţi cu marinăritul, am zburat la Constanţa, de 
acolo la Midia, am fost dus în port fără nici un fel de 
oprelişti şi m-am trezit în faţa unui vapor imens, iar jos, 
pe dană, o maşină cum rar erau văzute pe la noi, ce-i 
drept, cel puţin interesantă. Cumnatul meu, mândru de 
achiziţie, mi-a întins o cheie şi mi-a spus: 

- Ce stai? Urcă!                                                                                                               
 M-am urcat, am introdus cheia în contact şi 
înainte să o răsucesc pentru a porni motorul, mi-am 
aruncat ochii în oglinda retrovizoare. Surpriză! Spatele 
maşinii era tixit cu „sticle” din plastic, de toate mărimile: 
1,5 litri, 2 litri, 2,5 litri, 5 litri, ba erau câteva şi de 10 
litri… O bogăţie! După ce am făcut un scurt inventar, 
le-am spus că sigur, tataia o să le umple la fiecare 
câteva exemplare, ca recompensă. 
 - Păi ce mă, numai câteva? Aici e o avere mi-a 
zis Paf făcându-i cu ochiul lui Mişu, trebuie să ne dea, 
acolo, măcar câte 10 de căciulă! 
 - Bine mă, tataia aşteaptă sticlele ăstea, le-a 
verificat şi răspund modului de utilizare la care s-a 
gândit el aşa că…ştiţi că nu-i zgârcit… 
 - Şi încă o chestie, a mai grăit Paf, în timp ce 
îndepărta firele de praf imaginare de pe bordul maşinii 
care de fapt strălucea de curăţenie, că doar asta făcea 
toată ziua. Din ăstea toate, ne duci şi nouă acasă câte 
10, duci şi la ţară 10-15, iar restul i le predai lui tataia 
cu proces verbal. Una să nu lipsească, noi avem 
inventarul complet şi nu puteţi face afaceri cu ele. M-
am aliniat dispoziţiilor stricte şi cu Paf în dreapta, să nu 
am probleme cu grănicerii(că doar transportam marfă 
de contrabandă!), am ieşit din port şi încărcat, am luat 
drumul Tulcei. 
 Au trecut numai câţiva ani, a venit repede 
revoluţia şi…iată că, şi în România „sticlele” din plastic, 
pet-urile, cum am aflat mai târziu că le spune, au 
împânzit magazinele. Apa la pet-uri nu mai este o 
surpriză, a devenit o obişnuinţă care a căpătat 
parametrii de realitate chiar şi la sate unde sunt 
izvoare şi fântâni, dar… 
 
 Mergeam, cum v-am spus la început, încet la 
volanul maşinii mele, prin pădurea Teliţei, la cules de 
leurdă şi pe marginea şoselei forestiere mii de pet-uri 
goale aruncate peste tot, înţesând cu urât locuri care 
nu de mult erau magnifice prin frumuseţea, naturaleţea 
şi curăţenia lor. Pet-urile au cucerit un spaţiu atât de 
vast, încât nu mai găseşti metru pătrat de pădure care 
să nu conţină câteva pet-uri stâlcite, încovoiate, întregi, 
infestând tot ce este bun, curat şi pur la noi. Chiar şi 
apa râuleţului Teliţa mai culege câte un recipient şi îl 
poartă ca pe un mesaj urât înspre lacul Babadag în 
care se varsă… 
 Iaca, aşa am reuşit noi să penetrăm barierele 
civiliaţiei! 
 

� 

 

 
Adrian BOTEZ 

 

15 ani de la începutul unei mari  
mărturii ortodoxe...! 

 

 ...În martie 2012, se împlinesc 15 ani de la 
începutul unei Mari Mărturii a Ortodoxiei 
Româneşti: miraculoasa apariţie a revistei 
„Credin ţa Ortodox ă” (cu binecuvântare de la 
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului), condusă 
de martiricul cărturar Ioan ENACHE , a însemnat 
şi, probabil, va însemna, în Istoria Neamului 
Românilor - apariţia, pe Cerul Dumnezeului Celui 
Viu, a uneia dintre cele mai jertfelnice şi mai 
curajoase RĂSTIGNIRI ÎNTRU SLOVĂ / publicaţii, 
ale DUHULUI ORTODOX ROMÂNESC! 
 ...Eu primesc şi citesc zeci de publicaţii ale 
BOR. Fiecare dintre ele are câte ceva bun şi 
luminător, între paginile ei - dar în faţa niciuneia nu 
mă plec, cu mai adâncă şi cutremurată smerenie, 
precum o fac când citesc versetele de foc şi sânge 
hristic, ale „Credin ţei Ortodoxe ”! De ce încerc 
acest sentiment unic? Pentru că revista „Credin ţa 
Ortodox ă” respectă, SINGURA ŞI FĂRĂ DE 
CLINTIRE porunca Mântuitorului HRISTOS: „NU 
VĂ TEMEŢI!” 
 ...Numai între paginile „Credin ţei Orto -
doxe ” sufletul şi cugetul meu se hodinesc întru 
lumină şi liniştire curată, pentru că ştiu că, atunci 
când voi citi cuvintele unui preasfinţit călugăr, 
ieromonah, ori ale unui laic, asupra căruia Duhul 
Sfânt a pogorât Revelaţia Adevărului – nu mă voi 
sminti, cu Duhul, întru nimic! – ci mă voi lumina 
DEPLIN, întru pregustarea Celor Patru Răsărituri 
ale Raiului Hristic! 
 ...Un alt miracol al Voinţei Lui Dumnezeu: 
pe când mii de reviste au nevoie (adunat!) de sute 
de mii de pagini, nu pentru a limpezi Cerul, ci 
pentru a chema furtuni şi bezne şi tot mai încrun-
tate neînţelegeri... – ei bine, revista de 20/15 cm, 
„Credin ţa Ortodox ă”, are nevoie doar de 16 pagini 
(format mic, spre minuscul!) pentru a lămuri şi a ne 
spăla sufletele de orice întuneric al ne-înţelegerii! 
Precum o ap ă de lumin ă trece peste sufletul 
cititorului, care, când o g ăteşte de citit, O ARE, 
DEJA SCRISĂ, CU LITERE DE FOC, ÎN INIMĂ!!!  
 Şi, parcă, simte că, după ce s-a ospătat 
din aceste bucate ale Duhului Celui mai Ales, nu 
mai are trebuinţă de altă luminare...căci tot ce ar 
citi şi auzi mai mult decât versetele revistei dlui 
Ioan ENACHE – spre tulburare şi nepriinţă i-ar fi! 
 ...Multă, multă sănătate ctitorului şi 
directorului ei mucenicesc, Ioan ENACHE ! La fel, 
şi tuturor celor care se strâng în jurul lui, spre a fi 
deja, ori a deveni curând – ADEVĂRATE CĂLĂ-
UZE, PENTRU DUHUL ROMÂNESC AL VEACU -
LUI CELUI MAI CUMPLIT ŞI CONTRADICTORIU 
- VEACUL XXI!  
 LA MULŢI ANI ŞI RODNICI, ÎNTRU 
TOATE CELE ALE DUHULUI ! - şi să vă ajute 
Bunul Dumnezeu, întru tot binele pe care-l aduceţi  

(continuare în pag. 89)
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               Petre RĂU 
 

Îngheţul 
 
Viscolul şuierase ascuţit şi urlase în rafale toată 

dimineaţa. Zăpada era puţină, aşa că nici vorbă de 
troienit. Pe la prânz, însă, viscolul se mai potolise şi 
căpătase alt glas. Fulgii nu mai îndrăzneau să cadă. Abia 
urcasem cu tractorul pe malul Botnei când, după o lizieră, 
prima din calea noastră, sergentul ordonă să oprim 
convoiul. Cred că mai aveam puţini kilometri până la 
aerodromul din Căuşeni, căci în după amiaza limpede 
care a urmat după ce viscolul ne-a lăsat în pace am putut 
dibui într-acolo avioanele noastre. Le-am recunoscut mai 
mult după huruială, însă sergentul ne asigurase şi el că 
sunt ale noastre. Pentru ele purtam încărcătura de 
benzină pe care o duceam la aerodrom şi, dacă am mai fi 
făcut un mic efort, poate că am fi ajuns la ai noştri în doar 
câteva ceasuri. Ruşii se apropiau, câte puţin în fiecare zi, 
iar noi cu avioanele acelea ne puseserăm toate 
speranţele că vom ajunge înapoi în ţară, mai ales că le 
aduceam benzina de care aveau atâta nevoie. 

Dacă vijelia de dimineaţă încetase de ceva 
vreme, gerul aspru care a urmat a reuşit să transforme 
după amiaza într-un episod dezagreabil. Drumul fusese 
un adevărat calvar, plin de gropi şi dâmburi de gheaţă. 
Merseserăm greu pe malul apei, pe drumuri în pantă, dar 
ne şi abătuserăm pe haturi înguste care traversau viile 
localnicilor.  

Abia oprisem dihania mea de tractor pe o 
ridicătură de lângă gardul de sârmă ce străjuia via. Aerul 
îngheţat îmi dădea impresia că plămânii îmi joacă feste. 
Colac pestre pupăză, când cobor din cabină, calc greşit 
cu piciorul stâng, alunec și cad pe gheața dușmănoasă, 
lângă şanţ. Sergentul râde de mine, la fel şi alţi camarazi 
din apropiere, nimeni nu mă ajută să mă ridic. Mă ridic 
singur, destul de sprinten, ca să nu dau prilej la prea 
multe glume pe seama mea. Însă numai eu ştiam că o 
păţisem de-adevăratelea cu piciorul meu. Deocamdată 
simţeam doar o mică durere în bocanc, la încheietura 
labei, dar trebuia să mă aştept să se umfle peste câteva 
ceasuri şi abia atunci să înceapă adevăratele chinuri. 

Ziua era tăcută, doar în depărtare se părea că o 
escadrilă de avioane traversa bolta şi revărsa foc lichid. 
După ce ne-am oprit, mulţi dintre noi am alergat la 
marginea lizierei să ne uşurăm. Îmi plăcea pădurea 
aceea, semăna aproape leit cu pădurea lui Ţurea de la 
mine de acasă. Mă afund numai un pic în ea, cu o 
oarecare sfială. Mă furişez cu emoţie, fără să fac zgomot. 
Doar zăpada scârţâia sub tălpi. Sunt nevoit să păşesc 
peste un copac prăbuşit. În acel moment descopăr un 
cadavru atârnând jumătate peste el. Avea faţa îngropată 
în zăpada înroşită de sânge şi arăta ca un hoit. Nu rămân 
deloc afectat, de doi ani încoace călcasem peste sute ca 
el. Murise de ceva vreme, căci, cu toată răcoarea, bătea 
dinspre el un miros neplăcut pe măsură ce mă apropiam. 
Ajuns lângă el, îi pot vedea mai bine carnea de pe faţa  
 

 
umflată şi în descompunere. După uniformă şi cască, 
părea neamţ. 

I-am alertat şi pe ceilalţi camarazi, care s-au 
apropiat îndată să-l vadă, apoi am anunţat şi 
sergentul. El ne linişteşte, spunându-ne că soldatul 
acela zăcea acolo de ceva vreme, era mort de cel 
puţin două-trei zile. Casca îi atârna ciudat într-o parte, 
acoperindu-i o jumătate de obraz. Împrăştiaţi prin 
pădure, alţi camarazi de-ai mei au mai descoperit 
câteva cadavre prin apropiere. Toate erau de nemţi. 
Prefer, însă, să le privesc de la distanţă, nu vreau să 
mă mai apropii. Se vedea treaba că pe acolo se 
dăduse o bătălie, în urmă cu numai câteva zile. Ce 
căutaseră nemţii în retragere pe aici? L-am întrebat 
pe sergent, căci el le ştia pe toate. Ne-a explicat că, 
cel mai probabil, nemţii ăştia erau fugari, că nu pe aici 
trebuiau să treacă. Era posibil să fi fost dezertori, 
împuşcaţi chiar de-ai lor. Mai multe explicaţii nu ne-a 
dat sergentul nostru, dar ne sfătuieşte să stăm 
grămadă, să nu ne împrăştiem şi, în orice caz, să nu 
ne îndepărtăm prea tare de convoi. 

Apoi chemă la el doi soldaţi şi le ordonă ceva 
în şoaptă. Cred că vroia să-i trimită după ceva printr-
un sat din apropiere, numai de el ştiut. Nouă, 
celorlalţi, ne-a sugerat să luăm pauza de masă, să ne 
odihnim un pic şi să tragem câte o ţigară. Ştiam însă 
că, pe cei doi, îi trimisese după băutură, nu era prima 
dată când făcea treaba asta, iar basarabenii ăştia 
aveau destul vin prin bătătura lor. 

Gerul parcă scăzuse în intensitate, sau poate 
ne aflam în dosul dealului şi nu-l mai simţeam la fel. 
Băieţii au luat cu ei două marmite şi au plecat pe 
cărare la vale. Aerul se mai încălzise, deşi cerul se 
întunecase un pic. Iar noi, chiar aşa am şi făcut, cum 
ne sugerase sergentul: ne-am oprit pe unde am putut, 
am aruncat pe jos foile de cort, ne-am desfăcut 
conservele şi ne-am apucat să mâncăm în voie. Încă 
nu ajunseserăm la pufăit ţigări când, dintr-odată, 
câţiva nori s-au oprit deasupra noastră şi o ploaie 
uriaşă a păşit, mai întâi peste deal şi, iat-o, a şi ajuns 
la marginea viei, peste noi, la picioarele noastre, um-
flând şanţul şi gâlgâind pe urmele proaspete lăsate de 
motorizatele oprite pe hat.  

În plină iarnă lumea crede că nu va mai 
cădea strop de ploaie. Dar a fost suficient ca dinspre 
miazănoapte să se işte un vânt tăios, vânt nordic, 
îndesat şi arţăgos, că şi începu să plouă. O ploaie 
lungă, burzuluită. 

Pământul, până mai adineauri îmbâcsit de 
zăpada topită şi îngheţată, nu mai poate sorbi apa din 
abundenţă. Peste tot apar mocirle lichide, băltoace 
clipocind. Ploaia răpăie de pretutindeni, în pale 
strânse. Pereţii orizontului ajung de un galben-
murdar, în ciuda perdelelor de ploaie cristalină. Zborul 
lugubru şi greoi al norilor întunecaţi, care se amestecă 
şi se învălmăşesc reînnoiţi fără încetare de alţii care 
tot vin dinspre nord, alcătuiesc în văzduh farmece 
răufăcătoare, sinistre amulete de plumb negru. 
Mocirlele se revarsă precum o lavă şi pustiesc totul la 
vale. Oare vom supravieţui acestui potop? 

Aşa îmi imaginam eu potopul. Ploaie în miez 
de iarnă, puhoaie de nestăvilit pe drumuri, peste văi şi 

(continuare în pag. 84)
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hăuri întinse. Orice vietate, cât de măruntă, ar fi la 
cheremul ploii acesteia ca o dihanie păroasă. Ne 
îngrămădisem în maşini şi în tractoare, prin dosul roţilor 
sau a obloanelor, pe oriunde am putut improviza un 
adăpost, să aşteptăm să se liniştească ploaia acea de 
neîndurat, care-şi azvârlea nemiloasă peste noi suliţele 
de apă.  
 Copacii pe care îi mai puteam distinge în 
obscuritatea sinistrului îşi întindeau ramurile sub 
răpăiala ploii, fiecare fir al rădăcinii încercând să soarbă 
mustul cristalin ce-şi făcea loc să pătrundă în pământ. 
Un fulger uriaş, auriu, schiţă pe boltă năluciri, pomi cu 
ramuri goale, tremurătoare şi smintite. Se aude glasul 
năprasnic al furtunii şi văzduhul se umple cu mirosul 
înţepător al trăsnetului. 
 În loc să scadă, ploaia se înteţeşte. Scurta 
zăpadă aşternută în zilele dinainte se topeşte sub apa 
cristalină. Pâmântul apare ca pântecele gogonat al unui 
nor, umflat de lacrimi, de horcăieli şi sudori. Dinţii ploii îl 
ară, îi spală gheaţa, aşternutul. Fiecare bulgăre de 
zăpadă este înghiţit de apă. Artileria grea a cerului 
bubuie continuu. 
 Abia după vreo jumătate de oră fâşiile cerului 
devin brusc de un albastru intens. Natura, bine spălată 
şi lucitoare, se preface că dă drumul la răsuflarea 
slobodă a ceea ce este viu şi palpită în jur. Urmează 
apoi o pală de vânt. Electricitatea lipsită de vlagă a 
văzduhului mai azvârle o ultimă scăpărare. Grindina 
stropilor care cad din copaci la fiece adiere de vânt, în 
pajiştea de perle de apă cu licăriri orbitoare, se întrerupe 
şi ea. 
 Din valea râului, dinspre sat îşi fac apariţia, 
extenuaţi, cei doi soldaţi. Marmitele le erau pline, abia le 
puteau căra, erau muraţi de ploaie. Sergentul le ordonă 
să-şi schimbe hainele de corp. Chiar el le azvârli din 
cabină două cămăşi kaki, izmene lungi, dar şi două 
perechi de bocanci negri, uscaţi şi proaspăt cremuiţi, ce 
păreau îmbietori. Pentru bocancii ăia cred că mi-ar fi 
plăcut şi mie să bat drumul până în sat şi înapoi. 
 Spre sfârşitul amiezii sergentul dădu ordin să ne 
pregătim de plecare. Afară gerul începuse din nou să 
dea târcoale. Apa ploii îngheţase şi pe jos se făcuse un 
gheţuş de nedescris. Dăm să pornim motoarele. Dar 
belea: după ce patinez cu rablagitura mea de tractor în 
stânga şi-n dreapta, motorul sughiţă de câteva ori, se 
gripează şi se opreşte subit. Mă chinui să-l repornesc, 
împreună cu Gheorghe, mecanicul meu însoţitor, dar 
nici că vrea s-o mai ia.  
 Toţi ceilalţi sunt adunaţi în flanc sub cerul liber, 
pe marginea şanţului, aliniaţi la ordin şi plescăind prin 
stratul de zăpadă amestecat cu noroi şi gheaţă. Nu 
înţeleg de ce ne cheamă şi pe noi să ne aliniem în flanc. 
Era tare frig afară şi nu reuşiserăm încă să pornim 
blestemăţia aceea de tractor. 
 Sergentul, slăbănog, cu un ten gălbejit, cu ochi 
mici şi mijiţi, ne privea din faţă, agitat, în vreme ce noi 
tropăiam prin mâzgă şi gheaţă ca să ne aliniem. În 
sfârşit, ne vede pe toţi adunaţi şi aliniaţi ca pe nişte 
soldăţei cuminţi. Abia acum ne comunică din nou 
ordinul, transmiţându-ne că trebuie să plecăm de îndată 
la drum.  
 - Răule, tu rămâi aici, împreună cu soldatul 

 
Gheorghe, îmi ordonă, apropiindu-se de mine şi 
bătându-mă uşor pe spate, cu aerul lui de vădită 
superioritate. Aveţi grijă să urniţi din loc prăpădenia 
aia a ta. Trebuie să faceţi ceva, că nu putem lăsa aici 
atâta benzină. Noi plecăm spre bază, dar mă aştept 
să ne ajungeţi din urmă. Aveţi grijă să vă grăbiţi, să 
nu vă apuce noaptea pe aici! 
 Hotărârea sergentului m-a scos din sărite. 
Credeam că va hotărî să fim şi noi aşteptaţi de ceilalţi 
până ce vom reuşi să urnim tractorul din loc, 
nicidecum să fim pur şi simplu abandonaţi acolo, în 
câmp. Duhnea a băutură când mi-a dat comanda 
aceea pentru care aveam să-l urăsc toată viaţa. Era 
un pirpiriu, nici eu nu eram mai înalt ca el, dar aş fi 
putut să-l bat măr dacă mi-aş fi pus mintea. Însă, cum 
să faci aşa ceva în armată!  
 Mai înciudat decât mine de decizia 
sergentului a fost Gheorghe, deşi el era singurul 
mecanic al convoiului şi probabil singurul în măsură 
care ar fi putut face ceva hârbului ăluia de motor ca 
să ne scoată de acolo. Gheorghe îl urăşte de mult pe 
sergent. El poartă casca pe o parte, şmechereşte, iar 
sergentului nu-i place, mereu îl corectează şi, când îl 
vede, ţipă la el să şi-o îndrepte. Nici eu nu-i dădeam 
dreptate sergentului, mie îmi plăcea cum îi stătea cu 
casca pe-o ureche, arăta bine aşa. Şi ştiam sigur că 
şi el se simte bine, căci era conştient de asta. În afară 
de sergent, care era de prin Caracal, Gheorghe era 
singurul băiat de Bucureşti, nu ca noi ceilalţi, nişte fii 
de ţărani, majoritatea plecaţi voluntari de acasă. Cu 
bocanci şi cască de campanie, în salopeta lui verde-
cafenie mecanicul meu însoţitor Gheorghe reuşea 
mereu să arate bine. E mult mai în etate ca mine, în 
primăvară atinge douăzeci şi cinci de ani. Dar ne 
împăcăm bine împreună, am făcut mereu o echipă 
bună. Este mai înalt cu un cap decât mine, plin de 
muşchi, zvelt, brunet şi arătos. Eu sunt scund şi am o 
faţă ca luna plină, cu păr castaniu, uşor ondulat. El 
mănâncă precum spartul, fără să se lipească ceva pe 
trupul lui atletic. Nici eu nu mănânc puţin, dar dacă aş 
băga în mine ca el, cred că aş exploda. Aşa suplu şi 
înalt, el arată mereu excelent, indiferent cu ce fel de 
haine s-ar îmbrăca, pe când pe mine aproape toate 
stau ca pe un handicapat înfofolit excesiv. 
 Cu toată statura sa impunătoare, Gheorghe e 
un fricos. Când aude focuri de armă prin apropiere nu 
ştie pe unde să se ascundă. Dar despre boala asta a 
lui nu ştie multă lume, mi-a spus-o doar mie. Cu vreo 
câteva luni în urmă, când băteam noaptea în 
retragere prin apropiere de Odesa, trecând peste un 
câmp plin de cadavre, a fost cumplit pentru el. S-a 
ţinut de mâneca mea tot drumul şi mă ruga să nu-l 
părăsesc. Îi era frică de moarte şi înainta numai 
târâş, căci treceau o mulţime de trasoare pe 
deasupra noastră. Gemea şi cerea îndurare într-un 
fel în care te făcea să te cutremuri. Iar când călca pe 
câte un mort ţipa cât îl ţinea gura, că trebuia mereu 
să i-o astup. Când şi când îl întrebam dacă e rănit, 
pentru că aşa-mi dădea impresia. Iar el îmi spunea 
că da, eu îl cercetam să-i depistez rănile, dar nu 
găseam nimic şi-mi dădeam seama că teama aceea 
a lui îl ţinea în delir. Avea acasă familie, cu trei copii,  
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şi mereu îmi amintea de asta. Mi-era tare milă de el. Cel 
puţin eu nu prea aveam ce pierde, oricum nu aşa ca el. 
 După ce auzise ordinul sergentului şi după ce se 
întoarse cu spatele la el şi trase câteva înjurături, 
Gheorghe se puse imediat pe treabă. Se apucă din nou 
să încerce să pornească tractorul. M-am tras aproape de 
el să-i potolesc nervii. 
 Sergentul ne părăseşte, lăsându-ne să ne 
vedem mai departe de treabă şi împărţind câteva ordine 
la ceilalţi care se pregătesc de plecare. Nu ştiu de ce-l 
apucase dintr-odată mărinimia, căci la plecare vine la noi 
şi ne lasă o marmită în care mai era ceva vin rămas 
nebăut. M-a surprins gestul său. 
 - Nicule, cât vă chinuiţi cu treaba asta, mai 
trageţi şi voi câte-o duşcă să vă mai încălziţi, spuse el 
prieteneşte, adresându-mi-se numai mie. Când sunteţi 
gata de plecare, ţineţi seamă că aerodromul e în direcţia 
asta. Mergeţi tot pe hatul ăsta până la capăt, ţineţi 
drumul drept pe lângă pădure, apoi o luaţi pe marginea 
podgoriei drept înainte, şi veţi vedea baza. Nu-s mai mult 
de şapte-opt kilometri până acolo! 
 Îmi zise Nicu acum. Aşa mă alinta el când se afla 
numai cu mine, faţă în faţă. Nu-mi zice nici “soldat 
Neculai” şi nici pe nume. Dar e mai bine aşa, căci, când 
îmi zice pe nume, are grijă aproape de fiecare dată să-mi 
arunce o mică răutate, iar eu mă enervez. 
 Îl aud pe Gheorghe în spatele meu înjurându-l de 
mama focului pe sergent, dar asta se întâmpla după ce 
coloana o luase din loc. Până la urmă avea nevoie de 
mine, aşa că sar să-l ajut. Voia un stâlp gros, să mişcăm 
cu el o roată. Am plecat în căutare prin vie. Dar n-am 
găsit ceva potrivit, aşa că am luat-o spre pădure. Pe 
drum îmi aduc aminte de glezna mea, dar constat că 
încă nu-mi făcea probleme. Probabil îmi amorţise, căci 
nu simţeam deloc vreo durere. La marginea pădurii 
ochesc un par pe care-l rup dintr-un copac doborât la 
pământ. L-am cioplit cu baioneta şi l-am luat cu mine. 
Gheorghe nu avansase cu nimic, mă aştepta doar. Era 
tot nervos. Se temea să nu ne apuce noaptea. Cu 
stinghia aceea am ridicat sus o roată din faţă care era
coborâtă într-o groapă mult sub nivelul tractorului. 
Gheorghe îmi explică de ce era nevoie s-o aducem la 
nivel: pentru că, fiind aplecat într-o parte, motorul nu 
putea alimenta prin conducte lichidul de degresare din 
bazinul de ulei. Asta era, însă, aşa cum mă şi prevenise, 
doar o bănuială de-a sa. 
 Truda nu ni s-a dovedit de folos. Încă minute în 
şir după aceea am tot încercat să pornim pacostea de 
motor. Dar tot efortul nostru a fost zadarnic. Eu nu mă 
pricepeam deloc la motoare, dar Gheorghe se temea de
ce era mai rău: dacă motorul era calat, ar fi trebuit 
desfăcut tot, dat jos, curăţat şi montat la loc. Ori, pe frigul 
şi în condiţiile astea nici nu se putea concepe aşa ceva. 
Singura soluţie rămânea să fim tractaţi. Dar de cine? 
 Nu mai era mult până să pice amurgul. Deja 
primele semne le puteai vedea cum se strecoară şi 
coboară pe după copacii din pădure, învăluind valea într-
o perdea cenuşie. Ne gândim că unul din noi ar trebui să 
plece să cheme ajutoare. Să meargă spre bază şi să 
vină de acolo cu ceva să ne remorcheze. Celălalt ar fi 
trebuit să rămână pe loc şi să păzească, pentru că 
benzina de avioane era tentantă, era la mare căutare,  
 

 
atât de localnici, cât mai ales pentru că era vremea 
marei retrageri şi mulţi fugeau în ţară cu avioanele. 
 Ştiind cât e de fricos confratele meu şi 
intuind că peste niciun ceas afară urmează să se 
însereze, îl las pe el să aleagă, iar el preferă să 
mergă spre aerodrom, sau poate - se gândea - că 
va întâlni vreun sat în cale şi va găsi vreun tractor 
Kirov pe şenile să-l aducă să ne tracteze. 
 Aşadar, rămân singur. Am apreciat că 
Gheorghe nu va întârzia mai mult de două-trei 
ceasuri. Îmi lăsase bricheta lui să aprind un foc, să 
mă mai încălzesc, dacă simţeam nevoia, îmi lăsase 
toate gândurile bune... Când a plecat, cerul mai era 
încă vânăt, puţin trandafiriu pe margini. Din urma 
lui începea să se întunece. Pe cer, nici urmă de 
lună. Doar câteva stele ici-colo. Frigul, însă, punea, 
încet-încet, stăpânire peste tot. 
 Nu mă clintesc din loc. Mă plimb de colo-
colo, nu mai departe de zece metri de obiectiv. 
Trebuie să păzesc echipamentul şi utilajul pe care 
le aveam în răspundere. Îmi strâng puşca tare la 
piept. Patrulez şi cu ea în spate, dar cel mai mult 
prefer să o ţin la piept, la îndemână, să fiu gata în 
orice moment să o armez. Mai intru şi în cabină, 
dar înăuntru, deşi e mai dos, nu pot sta mult fără 
să simt nevoia să ies şi să mă mişc, altfel mi-ar 
îngheţa picioarele. În plus, închis în cabină, aveam 
senzaţia că pândeşte cineva dinspre vie, ori 
dinspre pădure, cu arma flămândă după orice 
neatenţie de-a mea, gata să mă atace, să mă 
ucidă, să-mi fure benzina... 
 Afară, chiar dacă întunericul tronează, spre 
răsărit se mai întrezăreşte câte o geană de lumină. 
Stele par mai multe acum, dar sunt prea departe, 
sus pe cer. Dinspre nord se disting limpede o 
mulţime de puncte mici, strălucitoare, pe un fundal 
negru, probabil vreo constelaţie despre care nu 
ştiam mare lucru, dar mă fascina, deşi nu-mi 
aducea nicio altă satisfacţie prin lumina slabă pe 
care o propaga. Stelele cele mai mari păreau 
îngheţate.  
 Mă gândesc să aprind focul, în dosul 
tractorului, după ce mai întâi adun o mulţime de 
curpeni uscaţi din vie, câteva crengi de pe hat şi 
nişte pari pe care îi smulg din butuci. Toate însă 
sunt îngheţate, iar palele de foc, atât cât rămân 
aprinse, nu fac decât să le dezgheţe şi să se 
îmbibe şi mai tare în umezeală. Nu reuşesc deloc 
să aprind focul, deşi m-am chinuit mai bine de o 
jumătate de oră, până ce bricheta începu să dea 
rateuri. 
 Din cauza frigului aspru, respir greu. Încerc 
să trag aerul numai pe nas, căci altfel îmi simt gâtul 
că prinde o pojghiţă de gheaţă. Cu genunchii pe 
pământ, sprijinit în mâini, am suflat multă vreme în 
tăciunii gata-gata să se aprindă. Degeaba, însă. 
Mi-am aprins ţigară de la ţigară, am urmărit plin de 
speranţă trâmbele de fum care şerpuiau, se 
încolăceau, apoi se înălţau în văzduh şi, în sfârşit, 
se destrămau. Tot degeaba. Focul meu nu se  
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aprindea, decât în momente scurte, iar când se stingea, 
ajungeam la disperare. Asta mă facea să tuşesc şi să 
scuip. Coşul pieptului îmi răsuna ca un fier ruginit. 
 Când şi când îmi ciuleam urechile la fiecare 
zgomot. Era vremea ca ajutoarele să se arate şi 
devenisem nerăbdător, dar şi nervos. Încetul cu încetul, 
întunecul acoperise totul în jur. Dacă închideam strâns 
ochii şi apoi îi deschideam, un timp nu mai distingeam nici 
măcar conturul tractorului de lângă mine. Glezna mea 
răsucită începuse să mă doară din ce în ce mai rău: 
simţeam deja că umflătura nu mai încape în bocanc. Prin 
buzunarul mantalei am mai găsit câte un cub de zahăr pe 
care-l ronţăiam şi îl sugeam, încredinţat că mă va încălzi. 
Uitasem însă de vinul din marmită, dar când m-am dus 
să-l sorb ca pe o substanţă tămăduitoare, l-am găsit 
îngheţat. Nici apă nu mai aveam, din acelaşi motiv. De 
sete, rupeam de pe marginile remorcii, sau desprindeam 
de pe geamul îngheţat al cabinei câte un ţurţur de gheaţă 
şi îl lingeam, simţindu-mă, în mod straniu, mai liniştit.  
 În depărtări mi se părea că văd câteva focuri care 
înălţau flăcări la cer şi că aud bubuituri slabe de artilerie. 
Pădurea din vale părea mai luminată decât via în mijlocul 
căreia mă aflam. Dar nu era deloc un avantaj, pentru că, 
în câteva rânduri, umbre ciudate dintr-acolo mi-au dat 
senzaţia că cineva se mişcă printre copaci. Cum noaptea 
învăluia bine pădurea, vedeam copacii cum se 
preschimbă în umbre negre, rigide, conturate pe un 
fundal roşiatic. Doar ramurile se vedeau mai limpede. Mă 
străbate pe loc un fior scurt sau poate un tremur. Pădurea 
devenise un iad întunecat, plin cu schelete de oameni şi 
forme pe jumătate întrezărite. Mişcarea se petrecuse nu 
departe de locul în care văzusem în după amiaza aceea 
cadavrele nemţilor. Strâng arma la piept. O simt rece şi 
lunecoasă în palmă, miroase a vaselină. Este încărcată, 
dar la nevoie mai aveam două încărcătoare la centură. 
Eram pregătit. Eram un soldat înarmat. De mult nu mai 
purtasem arma asupra mea aşa de pregătit să trag. În 
cele din urmă, văd un cap înalt că răsare din noapte. Pe 
jumătate ghemuit, se furişează în loc deschis. Nu se 
întâmplă nimic. Aştept. Abia când se mai apropie îi disting 
conturul: era o căprioară. Nu întreprind nimic. Aprind 
bricheta, dar pentru asta sunt nevoit să-mi scot mănuşile 
îngheţate. Mi-am văzut atunci pielea albă a mâinilor, fără 
pic de sânge. Mi-am frecat mâinile cât am putut, să văd 
dacă îşi schimbă culoarea. Nimic însă nu părea să se 
îmbunătăţească. 
 Aş fi putut oricând să împuşc căprioara aceea, 
chiar mă gândisem că ar fi fost o surpriză plăcută pentru 
tovarăşii mei când le-aş fi arătat-o, însă m-am temut să 
nu atrag atenţia, să nu-mi trădez prezenţa acolo. Am 
hotărât s-o las în pace, iar ea a dispărut repede în 
noapte, strecurându-se înapoi în pădure.  
 Îmi studiez în continuare pielea de pe mâini la 
lumina intermitentă a brichetei. Căpătase o culoare roşie-
vineţie, se umflase pe alocuri, provocându-mi usturimi 
locale atunci când apăsam, precum şi nişte furnicături, 
amorţeli izolate, fără să simt vreo durere anume 
palpabilă. Pentru prima dată însă îmi trece prin minte 
pericolul degerării. Îmi apăruseră, pe fond deschis, câteva 
vezicule pline cu un lichid gălbui-roşiatic. Am bănuit că 
umflăturile se vor accentua, întrucât nu credeam că mai 
aveam sensibilitate la căldură, la durere şi la atingere. 
 

 
 M-a cuprins spaima. Mi s-a strecurat mai 
întâi pe şira spinării, rece, încolăcită, ca şopârlele 
micuţe şi verzi care se strecoară printre iarba înaltă 
fără să se facă simţite. O spaimă care pătrundea 
acum până în măduva oaselor, aşa încât inima 
începuse să-mi palpite năprasnic. Îi simţeam 
zvâcnirea până în creştetul capului. Odată cu ea 
aud şi scrâşnetul zăpezii de sub bocanci. Parcă 
sună a groază. Singurele îngrijorări pe care le am 
sunt mâinile, picioarele şi frigul. Bocancii îi simt ca 
şi cum ar fi umezi, cu multă apă infiltrată în ei. 
Durerea din glezna scrântită, care mă sâcâise multă 
vreme, acum parcă încetase. Nu o mai simţeam 
deloc. Dar nici cu celălalt picior nu stăteam grozav. 
Parcă nu era nicio diferenţă între ele. Mâine 
probabil urma să mă umplu de băşici. Urăsc băşicile 
de moarte. 
 Vântul suflă mai puternic, vuind printre 
lăstarii din vie, pătrunzând tăios prin mantaua mea 
prăpădită. Gerul muşcător pare ciudat de nelalocul 
său. Culorile frigului sunt albastrul şi albul, ştiu asta, 
dar ce să vezi pe întuneric? Acum totul este pe dos, 
căci afară e o lumină roşie-neagră şi senzaţia pe 
care mi-o provoacă e la fel de violentă. Cred că 
deliram. Spaima mea se izbise cu putere de 
noaptea neagră care umplea văzduhul. 
 Afară nu mai puteam sta. Gerul îmi 
pătrunsese până la oase. Intru în cabină, cu gând 
să aştept dinăuntru semnalele care trebuiau să 
vestească sosirea ajutoarelor. Prin geamul cabinei, 
crăpat de multă vreme şi cârpit cu o bucată de 
plasă de sticlă, pot să văd gerul afară, nu numai să-l 
simt.  
 Trăiesc intens sentimentul că sângele îmi 
îngheaţă încetul cu încetul, vasele mi se 
îngustează, dându-mi impresia unei răcori pe sub 
piele. Ştiam că ar trebui să mă mişc, dar senzaţia 
de somnolenţă era mai tentantă. Am mai ieşit afară 
din cabină doar de două ori ca să fac ceva 
plimbare, să mă dezmorţesc, dar nu puteam rezista 
mai mult de câteva minute, că îngheţam pe loc. În 
noaptea care se apropia de miez, gerul era 
năprasnic. Picioarele îmi erau ca nişte butuci fără 
viaţă, iar mâinile, ca nişte sloiuri de gheaţă. Gerul 
mă îmbrăţişase din toate părţile.  
 Am strâns lângă mine, să mă acopăr, toate 
hainele şi cârpele pe care le ştiam. Dar nu mi-au 
fost deajuns. Am tras pătura de pe scaun şi m-am 
învelit cu ea. Dar aşezatul direct pe scaunul acela 
de burete era ca şi cum aş fi stat cu fundul pe un 
butoi de gheaţă. Am tras turul mantalei sub mine, 
am pus puşca alături şi m-am întins pe aripa roţii.  
 Nu ştiu cât timp am stat aşa, pentru că am 
aţipit dintr-odată. Coborâsem într-un somn adânc, 
dulce şi plin de căldură, că nu-mi mai venea să mă 
mai scol. 
 La un moment dat apare, brusc, o umbră 
ameninţătoare în noapte. Se apleacă peste corpul 
meu, mă atinge şi îmi clatină obrajii. Îmi dau seama 
că e o fiinţă omeneească. Mă întreb dacă se va 
prinde că sunt în viaţă, pentru că eu nu mă puteam 
mişca şi nici nu puteam deschide gura. 

 (continuare în pag. 87)



Boema  1Boema  1Boema  1Boema  1----2222----3 3 3 3 ////    2012012012012222    87878787    

                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 86) 
 
 Lumina albă a unei lanterne electrice ţâşni pe 
lângă mine, se plimbă prin cabină, apoi se opri pe chipul 
meu. În clipa aceea, un fluierat sfâşie tăcerea, apoi alte 
câteva, prin apropiere, mai zorite. Auzeam glasuri 
omeneşti, dar nu înţelegeam ce spun. Ceva se plimba 
încet pe carnea mea, ca un deget ascuţit şi înfiorător, 
rece ca botul unui căţel. 
 Cineva mă înhaţă, mă trage afară din cabină, 
parcă mă smulge şi mă împinge până ce mă prăbuşesc 
într-o pătură moale şi groasă. Văd o armă în mâna 
cuiva, un bărbat care cerceta alert cu ochii, pregătit în 
orice moment să tragă. Erau mai mulţi. Dar mai erau cu 
ei şi două femei. Le aud glasul, vorbesc ruseşte. Dar eu 
nu pot să scot nicio vorbă, căci gura îmi era încleştată. 
Aveam senzaţia că plâng şi-mi era o ruşine groaznică. 
Cred că deliram. 
 Eram afară. Noaptea era neagră ca păcura. 
Trâmbele de lumină ale lanternelor care se încrucişau, 
măturau câmpul. Am văzut cerul deasupra mea şi o 
sumedenie de nori grăbiţi, care îl cotropiseră. Apoi n-am 
mai văzut nimic. 

* 
 

 Eram culcat într-o odaie, pe nişte zdrenţe care 
acopereau o rogojină de paie împletite. Culcuşul era ca 
o pată luminoasă pe podeaua de pământ bătătorit. Nicio 
mişcare în jurul meu. Nu-mi puteam urni deloc capul, 
nici în stânga, nici în dreapta. Stau pe spate, cu 
picioarele ascunse sub o pătură şi privesc în tavan. 
Privesc două găurele care străbat tabla, exact deasupra 
capului meu. Două găurele, noaptea, ca două stele. 
 Aveam o respiraţie grea, precum cea a unui 
hamal încovoiat sub povară, ca a unui catâr încărcat cu 
saci grei, de nisip, sau ca a unei fiare vlăguite după ce a 
fost izgonită din bârlog şi hăituită. Gura îmi era amară, 
fruntea îmi era umedă şi ardea. Mâinile îmi atârnau pe 
lângă corp, pe deasupra păturii, dar nici pe ele nu le 
puteam clinti. O sudoare rece îmi acoperea trupul. În 
stânga văd un perete de lut. Când deschid în mod 
repetat ochii simt dintr-odată întunericul din jurul meu, 
dar am şi impresia nelămurită a unui fel de zdrenţe de 
lumină. Durerea îşi plimba prin mine, ici şi colo, 
înţepăturile. Cu pumnii strânşi, ameţit, nemişcat, crispat, 
simţeam o poftă nebună să mă dau cu capul de peretele 
acela de lângă mine, până mi-l voi zdrobi, până când 
toate înţepăturile acelea care mă schingiuiau vor amuţi, 
se vor potoli, până când se va stinge suferinţa şi, o dată 
cu ea, viaţa din mine. 
 Să mor, să mă dau de îndată cu capul de pereţi, 
asta îmi doream. N-am făcut însă nimic. Nici n-aş fi 
putut. Am auzit câteva şuşoteli aproape. Dar am căzut 
din nou într-un somn greu, frământat de coşmaruri. 
Acelaşi coşmar pe care îl port cu mine de fiecare dată 
când adorm plin de sfârşeală: o şopârlă cenuşie care 
mă muşcă de faţă. Cred că respiram zgomotos. 
 Când mi-am venit în simţiri, îmi trecuse 
ameţeala. Cred că aveam ochii mai limpezi, dar fălcile le 
simţeam încleştate, deşi parcă vorbeam singur, râdeam, 
umblam. Deliram. Alături de mine era o femeie care mă 
atingea cu o cârpă pe frunte, cu gesturi galeşe, cu ochi 
inexpresivi. Cred că era o femeie scundă, subţirică şi 
gingaşă. Privirea ei, nedefinită, avea ceva aerian. 
Buzele ei întredeschise arătau o fiinţă rătăcită într-o  

 

lume de cârpe, de griji, de îndoieli, de speranţe.  
 Doi copilaşi se jucau într-un pătuţ alăturat. 
Un câine pirpiriu, cu picioarele lungi, străveziu de 
slăbănog ce era, aştepta în pragul uşii, lingându-se 
pe bot şi privindu-mă cu insistenţă. Mai erau pe 
aproape o masă de lemn tras la rindea, trei scaune 
vechi din paie împletite şi, pe pereţi, nişte ulcioare 
de pământ roşu, aşezate pe o scândurică. Într-un 
ungher, o icoană de lemn înfăţişându-l pe sfântul 
Gheorghe călare, zdrobind o pocitanie de diavol 
încornorat, un crucifix în faţa unei candele aprinse, 
nişte farfurioare pe plita sobii pe care se coceau 
câteva boabe de porumb şi trei frunze uscate. 
Recunoscând pe loc sfântul din icoană, mi-am 
adus aminte de tovarăşul meu Gheorghe. Oare ce 
se întâmplase cu el? O fi ajuns măcar la bază? 
 La lumina lămpii cu petrol care ardea într-
un colţ al odăii, am văzut-o mai bine pe femeia 
care mă îngrijea. Continua să-mi şteargă sudoarea 
şi, din când în când, îmi freca uşor mâinile şi 
picioarele. Trecea repede de la unele la altele, cu 
gesturi maşinale, cu ochii speriaţi, larg deschişi, 
spre nişte zări nesigure. Numai mâinile ei se 
înverşunau.  
 Era cald în încăpere. Soba de după uşa de 
la intrare aproape că duduia de căldură. Para 
focului bătea până la mine în culcuş. Alături 
puteam distinge o încăpere pătrată, în care 
pătrundea, din odaia noastră, o lumină vagă 
strecurată prin crăpătura uşii.  
 Nu-mi simţeam deloc picioarele. Când 
femeia mi-a ridicat capul de pe pernă să mi-o 
aşeze mai sus, am putut vedea că labele 
picioarelor mele erau cufundate acum într-o balie 
cu apă, probabil cu apă caldă. Pielea îmi apărea 
distrusă, devenise de culoare negricioasă, era 
zbârcită, insensibilă la căldură sau la atingere. 
Cârpa cu care-mi ştergea sudoarea mirosea a 
spirt, sau poate a apă de colonie. Dar mai avea 
una alături cu care îmi ştergea picioarele după ce 
mi le scotea din apă şi le ungea apoi cu un fel de 
untură care îmi dădea o senzaţie de mâncărime pe 
sub piele. 
 Aţipesc instantaneu. Conştiinţa îmi revine 
însă, cu o durere de spate şi un urlet. Tresar în 
capul oaselor, ameţit, buimăcit. Cineva zbiară 
alături. E un ţânc, care plânge nu ştiu din ce cauză.
Vine o altă femeie, îl ia în braţe şi pleacă cu el în 
cealaltă cameră. 
 Mă întind, cu ochii închişi, sub pătură. Apoi 
mă scol şi privesc în jur, cu mintea golită, cu 
muşchii încercând să protesteze. Toţi dorm. Eu îmi 
imaginez că privesc stelele. Şi avioanele. Orizontul 
îmi este luminat, sclipind cu flăcări portocalii şi 
fulgere albe, orbitoare, care înfloresc şi pier pe 
fundalul cerului senin. Undeva se dă o bătălie. Îi 
ascult zgomotele. Sunt vagi, îndepărtate. Le pot 
auzi. 
 Un singur gând mă înfioară: voi mai ajunge 
vreodată acasă? 

� 
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CONCURSUL LITERAR INTERNAŢIONAL "NUX" 
Miracolul de Cultură 

Organizat de: MJM editor Ltd. & Salonul Internaţional de Carte  
de la Autodromo di Monza 09/10/11 noiembrie 2012 

 

 Tema de Concurs: "Omul care visează schimbă lumea"  
 Concursulul Literar Internaţional „NUX” este deschis tuturor instituţiilor de învăţământ 
publice şi private, închisorilor, facultăţilor şi asociaţiilor, scriitorilor şi autodidacţilor italieni şi 
străini. Premiile sunt destinate celor care lucrează în cercetare pentru pace. Lucrările trimise
trebuie să fie de calitate, capabile de emoţii profunde, de sentimente publice deosebite.  
 Nu suntem interesaţi de locurile de muncă ale participanţilor, ci doar de domeniul inovaţiei
literare. Nu există criterii speciale pentru lucrările trimise. Juriul va evalua spiritul în care a fost 
scrisă lucrarea şi conţinutul acesteia. Lucrarea câştigătoare trebuie să aibă profunzime, senzaţie, 
sentiment de cultură, satisfacţie morală, distracţie, nebunie, dar, mai presus de toate, smerenie. 
Căutăm aceste calităţi extraordinare, nu faimă şi publicitate. Lucrarea trebuie să capteze atenţia.  
 Pot fi lucrări de următoarele profile: poezii originale şi nepublicate, povestiri, poveşti, piesă 
de teatru. Nu acceptăm scenarii şi poezii scurte. Nu acceptăm scrieri în dialecte şi nici pe cele cu 
erori gramaticale. Nu acceptăm lucrări de la autori celebri. Nu acceptăm lucrări publicate, ci doar 
cele revizuite. Nu acceptăm lucrări care sunt în afara topicelor şi care pot ofensa morala publică. 
Elevii din clasele gimnaziale, şcolile medii şi cele mai mari, care doresc să participe, pot trimite ca 
lucrări: o colecţie de poezii, o poveste scrisă la mai multe mâini, o mică poveste cu privire la temă şi 
o reflecţie asupra omului care ar putea schimba istoria omenirii.  
 Premii:  
 Premiul I - în bani, €800, medalie, articol pe site-ul companiei SIL şi publicare  
 Premiul II - în bani, €500, medalie şi articol pe site-ul companiei SIL  
 Premiul I - şcoala primară - €200, clasa câştigătoare şi diplomă pentru şcoală 
 Premiul I - şcoală II - €200, clasa câştigătoare şi diplomă pentru şcoală  
 Premiul I – şcoală III - €200, clasa câştigătoare şi diplomă pentru şcoală  
 Premiul I - publicaţii ştiinţifice - €500, medalie şi doi ani contract de publicare  
 Premiul autor Externe - €400, medalie şi articol pe site-ul companiei SIL  
 Premiul de excelenţă va fi decis de către juriu.  
 Termen de livrare: 30 iulie 2012  
 Ceremonie de premiere: 09.11.2012 la Autodromo di Monza, la Inaugurarea Târgului 
Internaţional de Carte. Un grup de scriitori şi jurnalişti vor alege cele mai bune lucrări.  
 Lucrarea trebuie scrisă în format Word, Times New Roman 12, fără limită de dosar, şi
numai dacă sunt relevante pentru tema concursului în cazul în care dosarul nu depăşeşte 6MB.  
 Adresa: direzione.organizzativa@saloneinternazionaledellibro.it. Nu acceptăm manuscrise 
trimise prin poşta obişnuită, acceptăm manuscrisele numai prin e-mail. Se acceptă doar o singură 
lucrare nepublicată. Pentru şcolile gradul I, II şi III ne gândim la lucrări pentru fiecare clasă şi nu 
pe individ. Vom accepta, de asemenea, o colecţie de povestiri scurte sau poezii cu semnarea elevilor
înainte de consimţământul părinţilor trebuie să fie primite în anexa de autorizare a procesului de 
de date. Permisiunile la prelucrarea datelor este obligatorie pentru toţi participanţii la concurs.  
 Scriitorii individuali vor ataşa biografia. Participarea este gratuită. Finaliştii vor fi aleşi pe 
fiecare secţiune, înainte de 30 septembrie, iar numele lor vor fi vizibile pe site-ul web al Târgul 
Internaţional de Carte 2012. Toţi participanţii la Concursul Literar Internaţional sunt obligaţi să 
furnizeze detaliile de contact pentru cazul în care trebuie să fie contactaţi pentru premiul final. Toţi 
participanţii selectaţi pentru premiere vor trebui să participe la decernarea premiilor, altfel vor fi 
penalizaţi prin cedarea premiului următorului clasat. Dacă numele dvs. nu apare pe listă va 
însemna că nu aţi fost ales. Lucrările nefinalizate nu vor fi luate în considerare. Biografia trebuie să 
fie scurtă şi concisă.  
 Director de organizare: Târgul Internaţional de Carte de la Autodromo di Monza, 2012  

 Dr. Jacqueline C. Miu 
Dr. Alexander Metta

� 
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(urmare din pag. 82) 
 

nouă, spre luminată învăţătură! Cu adevărat se revarsă 
Hristos Cel Înviat, din toate slovele-văpăi ale revistei - şi 
dacă cineva se întreabă cumva care ar fi „piatra de 
încercare ” pentru Duhul său, spre a şi-l dovedi trudind 
întru Hristos, spre Calea Răsăritului/Învierii - apoi, nu 
există mai bună măsură pentru orice Duh şovăielnic în 
credinţă, decât citirea celor scrise, cu toată sinceritatea şi 
dăruirea, întru  Dulcea Durere a Biruinţei asupra 
Păcatului - cele care ard în cuprinsul de rai pregustat al 
revistei lui Ioan ENACHE ! 
 ...Cu această cărticic ă-de-reviste la piept, 
ctitorul cel sângerat de toţi ghimpii lumii se va arăta la 
Poarta Raiului, şi recunoscut va fi (dimpreună cu, sfinţiţi, 
mulţi dintre colaboratorii săi, preacucernici părinţi-
călugări!), ca fiind din ceata binevoitorilor întru Lumină 
Sfântă şi Lină Hodină, după atâta ARDERE CURATĂ DE 
DUH! 

� 

 

(urmare din pag. 76) 
 

cunoscător al Ahrimanizării Lumii de Azi - nu sunt menite 
să îndrepte, instantaneu, liniile de for ţă deviate /
strâmbate,  ale Luminii Morale de pe Terra ori, numai din 
România. Dar Mircea Dinutz a fost, o viaţă de om, în 
primul rând, profesor/pedagog, şi, deci, ştie bine că orice 
îndemn spre Bine trebuie repetat, cu răbdare, de atâtea 
ori şi cu o voce din ce în ce mai ridicată, încât să 
blocheze, mental, altfel de porniri decât cele spre Bine… 

…Mult mai curând decât predicator  şi chiar 
moralizator  (chiar creator de teatru absurd-ionescian , 
în cele mai impetuoase dintre tabletele sale: Hai să 
facem o revist ă! (p.62), Trei întreb ări şi ni ciun 
răspuns   (p.101), Ce bine e în democra ţie!!   (p.113), 
Mircea Dinutz ne apare, în unele dintre cele mai 
îngândurate şi încordate pagini ale sale (pseudo-ludice, 
atractive… - …dar, deşi, deseori, problematizant-
impresionante – nu rămân,  totdeauna şi constant, la cea 
mai înaltă valoare estetică – aceea din, spre pildă, 
cosmic-liricul Instantaneu , autentic poem incantatoriu, 
epifanie şi colindă metafizică, totdeodată: …” E un 
sticlete”, spuse, f ără să ezite, tovar ăşul s ău. „A fost” , 
răspunse primul, îngrop ând pas ărea, din nou, sub 
zăpadă, ceva mai departe de locul b ătut de toat ă 
lumea atât de gr ăbită, încât nu ştiuse s ă vadă, să 
audă, să simt ă fiorul dumnezeirii, care se aflase 
aproape, uimitor de aproape de ei… - doar cântecul 
rămăsese între crengile copac ului, pentru ca numai 
cei ale şi, doar ei, s ă-l asculte şi să se lase vr ăji ţi!) -
pagini născute în iarna vrajbei noastre  (cum zicea 
bardul Will …) - ca fiind un senator de drept al logos -
ului valah contemporan  (în linia George Pruteanu ) -
Logos contorsionat de toate vijeliile demonice (ale 
veacului şi mileniului acestuia apocaliptic), care ne 
strâmbă Duhurile, date nouă spre Sfântă şi Luminată  
Păstrare întru Dreptate, de către El… 
 …REPETITIO [est]  mater studiorum … dar 
poate şi: …mater luciorum et revelationibus !  

� 

 

 

Rezultatele Concursului  
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL  

DE POEZIE ŞI EPIGRAME ,,Romeo și Julieta 
la Mizil” 

 

 
 

 Premiile au fost acordate astfel: 
 La secţiunea POEZIE: 
 - Marele Premiu “George Ranetti”: 
  Văsieş Oana, din Bistriţa Năsăud 
 - Premiul “Grigore Tocilescu”: 
  Ciumărnean Carmen, din Zalău 
 - Premiul Agatha Bacovia: 
  Grosu Delia, din com.Comişani, DB 
 Menţiuni: 
 Petre Violeta, Grosu Delia, Lăcătuş 
Andreea, Lăzărescu Marius, Lupu Cătălin, Lăcătuş 
Andreea, Lupu Cătălin, Vîju Cornelia, Hancer Aida, 
Lucaci Sorin, Mureşan Monica, Ologu Mihai, 
Lupaşcu Ana Maria, Bitere Silvia, Lazăr Denisa, 
Stan Denisa, Bivol Zina. 
 EPIGRAME 
 - Marele Premiu “George Ranetti”: 
  Constantinescu Nicuşor, Bucureşti 
 - Premiul “Grigore Tocilescu”: 
  Gheorghe Gurău, Galaţi 
 - Premiul “Agatha Bacovia: 
  Vasile Vajoga, Iaşi 
 Menţiuni: 
 Janet Nică, Bârzu Vasile, Moldovan 
Constantin, Ion Roşioru, Ghiţă Laurenţiu, Lică 
Pavel, Panduru Marinică, Slavu Petronela Vali, 
Bălăceanu Gheorghe, Ilişiu Eugen, Ion Diviza, Ion 
Moraru, Iştoc Virgil, Manole Vasile, Fârte Ioan, 
Martin Viorel, Miloş Petru, Zeană Corneliu, Ianuş 
Emil, Norea Dan, Hodaş Ioan, Riti Ionel, Ruse Ion, 
Bădărău George, Brumă Petru, Buzea Magdalena, 
Calotă Rodica, Larco Vasile, Petrone George. 

� 
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Bogdan PASCAL 

 
 
Întoarce-ţi 
 
Întoarce-ţi chipul spre mine, văpaie, 
Să tremure sfere când vor privi 
Cum gândul tău alb ca fulger de ploaie 
În umărul meu şi adânc va lovi… 
 
Văd că lumina la mine-n odaie 
Se-ntinde spre tine cu degete mari, 
Ţesând mii de poduri răsfrânte a ploaie 
Pe care-ţi trimit, dănţuind lăutari! 
 
Văd că vin aripi ce zboară, terestre, 
Vine şi ploaia cu fulger cu tot, 
Gândul tău alb mi-a bătut la ferestre, 
Să ştii că l-am luat în suflet, să-l port. 
 
 
Dacă de tine 
 
Dacă de tine s-ar atinge clipa 
S-ar vrea cuprinsă numai în acum – 
Tu eşti o pasăre ce-şi dă aripa 
Chiar timpului să-i fie zbor şi drum. 
 
Dacă de tine s-ar atinge cerul 
Pe al tău creştet fiecare stea 
S-ar odihni final şi-ar creşte gerul 
Şi lumea toată n-ar mai fi nici ea.  
 
Dacă de tine s-ar atinge glasul 
Ar da tăcerea-n toate care sunt 
Şi-ar expira din toate doar extazul 
Şi verbul însuşi n-ar mai fi cuvânt. 
 
Tu eşti atinsă doar de neatins 
Şi-s bucuros că-n pieptul meu te-ai prins 
Toată, dinadins. 
 
 
Îmi place când dormi tu 
 
Îmi place când dormi tu, 
Ai zâmbetul senin 
Şi-aş vrea, fugind de nu, 
Spre chipul tău să vin… 
 
Îmi place când dormi tu, 
Ce limpede respiri –  
În aer, calde torni 
Enigme şi simţiri… 
 
Tu dormi şi ochii tăi 
Plutesc cuminţi şi vii, 
Râd visele prin ei… 
Ca nişte dulci copii… 

 
Ceas aurit… 
 
Ceas aurit pe ape, 
părul tău 
aproape 
şi mereu despletit! 
 
Strigă ochii tăi, 
limpezi zurgălăi, 
caii din văzduhuri, 
inima din duhuri, 
apele din râuri- 
ochii, fără frâuri, 
visele-mi încearcă 
inima-mi dezleagă 
să hălăduiesc 
înspre ce iubesc. 
 
 
Auzire 
 
Vocea ta deodată nu ti-a mai aparţinut 
era doar o hartă, eu eram un ţinut. 
Mă bucur că te-am auzit şi azi, 
Spuneai tu, 
la celălalt capăt de extaz. 
Chiar eu eram în gura ta,  
îţi şedeam pe limbă 
şi tu mă amestecai în căldura 
cerului gurii. 
Te iubeam şi-ţi doream prin gramatică 
nurii, 
să mi-i pictez neroşind 
pe cerul gurii – 
tot tu, acelaşi capăt de extaz. 
Mă bucur că m-ai auzit  
şi azi. 
 
 
Zbor nocturn 
 
Cineva îmi şoptea că păsările n-au 
frontiere –  
o zmeoaică din neamul Afroditei 
ce învârtea din geană 
truda ispitei. 
 
Timpul vine liber, i-am spus, 
fără frontiere, 
doar istoria spumegă barbară 
de ere. 
 
Ochii ei coboară aproape – 
cât să îi simt gata copţi pe sub pleoape, 
cât să le gust miezul de lasere… 
Lumea dădea din noapte! 
Ca o pasăre. 
 

� 
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         Marin MOSCU 
 
 

N-am vrut ca să te pierd 
 

Nu te-am pierdut c-am vrut ca să te pierd, 
Nici gândul cel senin ca să te iert 
Nu mi-a trecut în minte, nici în piept. 
 

Tu eşti un val din râul ce-mpreună 
Lăsat-am ca să curgă, sub întins de lună 
Altui val n-am vrut să se supună. 
 

Nu te-am pierdut, ci tu,doară pe mine 
M-ai lăsat în inimă cu lacrimă suspine 
Ştiind că totu-i regăsire în ruine. 
 

Va fi să fie, dar în altă viaţă, 
Soare rotunjind în dimineaţă, 
Crezul că păcatul este-n piaţă. 
 

Nu te-am pierdut c-am vrut ca să te pierd, 
Ci te-am pierdut, aşa, ca să te iert 
Că mi-ai furat durere şi inima din piept! 
 
Trecere 
 

Din doi în doi 
Întră în noi 
Lacrimi de rouă  
Şi de ploi. 
 

Din unu-n unu 
Către doi 
Se varsă cerul 
Peste noi. 
 

Pământul ia 
Dor şi nevoi, 
Rămâne unul 
Din noi doi. 
 

În urma 
Trecerii şuvoi 
Nici soarele 
Nu are ploi! 
 
Lacrimă-n noroi 
 

M-am despărţit 
De-ngenuncherea care 
Mi-a picurat otravă 
În asfinţit de soare. 
 

Nici rima-nălţătoare 
N-a învăţat în doi 
Că steaua veşniciei 
E lacrimă-n noroi! 

 

Dezamăgire 
 

M-am născut din aripă sub soare, 
Din frunza dezmierdată de frunza trecătoare 
Şi mi-am pus rost în ochii tăi de-o clipă 
Pe drumul unde cerul iubirea înfiripă. 
 

Şi am legat în toate doruri multe, 
Am trecut din mare către munte, 
Dar când să trecem orizonturi noi 
Am înotat, fireşte, înapoi! 
 
Pe fereastra vieţii 
 

S-a topit lumina din clopot, 
Clopotul s-a topit în sunet prelung, 
Mortul îşi întoarce capul 
Care dormea odată pe strung. 
 

Acum el este piesa ce merge 
Spre-afundul complicat şi nemilos, 
Ca semn doritor de lumină 
Va scoate la soare un os. 
 

Sângele nu mai pune piedici, n-are cum, 
El e sorbit de-o cupă nevăzută, 
Pe fereastra vieţii iese cucuveaua, 
Lumea o blestemă şi devine mută! 
 
Procură 
 

Mirtul creşte în lumină nouă, 
Inima-şi prelinge degetele-n fapte, 
Sângele şuieră-n silabele nopţii, 
Frica scurmă în uşă la moarte. 
 

Clipeşte fericirea-n seminţie, 
Trăgaciul e scutit de apăsare, 
Mi-am făcut procură pentru gânduri noi 
Pe-o coadă de stea călătoare. 
 

Măşti de ozon şi înălţare-ameninţă 
Veriga ferestrei deschise 
În clipirea ochilor tăi 
De fulgi de lumină atinse! 
 
Măr domnesc 
 

De data asta spun adevărul, 
Eu ţi-am furat prin iubire mărul, 
Mărul de aur cu dealuri şi văi 
Care cuibăreşte-n ochii tăi. 
 

Tu însăţi eşti iris, sămânţă, 
Eşti candela pusă-n credinţă, 
De dragul tău, spun adevărul, 
Mă va hrăni o viaţă mărul. 
 

Tu, te hrăneşti cu dragostea-mi ascunsă 
Care pare-atâta de redusă –  
Dar mare este, mărul ei domnesc 
Creşte în pământul românesc! 

� 
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Elena MLĂDINOIU 

 
Nebuno, tu!  
 
Trupul ce se-ndoaie 
ca 
o navă clătinată 
aproape m-aduce 
de 
pielea-ţi 
strălucind în ape 
farmec pur 
de-atâta ritm 
legeni capul 
şi 
cad foi 
păru-ţi greu 
de 
aspri altoi 
aer 
de savană  
răspândeşte. 
Veşmântul tău multicolor 
cu 
inima ţi-l potriveşti 
nebuno 
tu 
mă-nnebuneşti 
şi 
te urăsc 
cum 
te ador. 

 
 
 

Sanda PANAIT  
 
Nedumerire 
 

Nu-nţeleg de ce toamna târăşte mereu după ea 
Câinele ploii, cu saliva lui scârboasă 
Ce linge nesătulă: chipuri rătăcite pe-afară, 
Sticlele geamurilor până nu se mai zăreşte lumina, 
Străzile,  
ah străzile…  
măcar limba ei să le mai spele, 
Linge copacii până mustesc  
Se mişcă şi gem ca o femeie grea sub ropotul ei. 
Cui trebuieşte câinele ăsta turbat al ploii  
Hoitului poate, 
Să-I pregătească ospete,  
de burţi animalice, 
De legume perpelite-n jăratec 
Să poată hiberna mai apoi liniştit… 
Da, lui trebuieşte-I poate. 
Molima toarnă-n paharele sufletului 
Şi fiecare firicel de salivă-i un cuţit 
Ce venele le despică uşor, şi pe lung… 
Ca o moarte japoneză. 
Cui trebuieşti câine turbat şi totuşi...  
atât de credincios? 

 
 

 
Veronica TURCHIN Ă 

 
Nu-ţi ascunde mâinile  
 
Nu-ţi ascunde mâinile sfioase, 
Sub pestelca ta cu foc şi jar, 
Mâinile aceste bătucite 
Nu-s deloc urâte cum îţi par... 
 

Nu-ţi ascunde mâinile robace, 
Înăsprite în livezi şi vii... 
Înfloresc butucii şi copacii 
Sub aceste degete mlădii. 
 

Nu-ţi ascunde mâinile de aur, 
De privirea mea nu le feri 
Aspre sunt şi frunzele de laur 
Dar sub ele, slavă va-nflori. 
 

Nu-ţi ascunde mâinile trudite, 
Dă-mi-le să le sărut flămând, 
Mâinile aceste bătucite, 
Cele mai frumoase pe pământ! 

 
 
 

Oana PANAIT 
 
 Căderea… 
 
 O muscă pe copacul înverzit de martie  
             se aşează iar 
 pe mormane de iluzii troienite de nea… 
 cădere în prigoana primordială  
 a peregrinării 
 dragostei de om… 
 

 Musca (de)căzută din lumina-plenitudine 
 sublimă de martie - început de dezgheţ 
 de fericire în absolute - şi-a ars aripile… 
 

 Cădere bruscă din lumina Copacului,  
 înţelept de verde… 
 

 Noi doi: două muşte primordiale  
 pe un morman de amintiri  
 - remember în uitarea lacrimei prime… 

 
 
 

Grigore GRIGORE  
 
Nefericirea de ultimă oră 
 
Nefericirea de ultimă oră 
a românilor 
este că la ei 
orice secundă care nu se desfundă 
se-afundă 
 

� 
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Alin PANAITIU 

 
 

P o e m 
 

Litere-mpietrite-n cuvântul lor... 
aburind, esenţa-şi pretinde pe rând 
forma de zbor, forma de când 
mintea poetului era o idee, 
ochiul lui era un gând 
străbătut de refractări ale cornetei: 
- nisip în forfecări de alizee - 
sau - haosul unei visări în necuvânt - 
 

Timpul rămâne acelaşi, 
versul devine cuvânt 
pentru omul sărac de-nţelesul 
literelor lui. 
 
 
  
D e s i d e r i u m  
   

Aş fi vrut să mă nasc în septembrie,  
într-o zi îngropată-n cenuşă,  
să-ntrevăd, gri de scrum, zările  
şi al vântului vuiet în uşă.  
   

Aş fi vrut să mă nasc în septembrie,  
pe al ploii altar să m-aprind  
şi o floare de nu-mă-uita  
lui septembrie-n plete să-i prind.  
   

Aş fi vrut să mă nasc în septembrie.  
Ce păcat, nu putem să alegem  
ce moment împlini-vom cu gândul,  
ori cu umbra, ce pământ să atingem.  
   

'greunat-am de mult eu pământul 
lui octombrie frigul să-i pasc.  
Treacă toţi ce-au trecut surzi la gândul    
 că-n septembrie-am vrut să mă nasc. 
 
 
 
E c l i p s ă  
   

Domnişoară,  
priveşte luna şi sclipirea-i blândă  
să vezi cum razele-ncărcate-i se adună  
în ochii mei şi-n vraja lor nebună.  
Priveşte-mi domnişoară astăzi ochii  
ca să găseşti sclipirea de care tot abundă  
privirea mea săracă de lumina ta.  
În seara asta luna nu tace o secundă.  
Sonata ei şi-acum mai curge în ecouri  
prin gândurile mele,  
iar poezia curge şi ea de peste nouri  
sub pleoapele-ţi închise.  
Se-ascunde-n lacrimile-ţi calde şi aprinse.  
Domnişoară,  
priveşte-mi ochii şi arta lor nescrisă.  
Nu le mai vezi sclipirea, e eclipsă.  
 

   
T â r z i u r i  
   

Soare neaprins  
în ceruri scăldare a luminii prinsă-n uitare,  
lasă-mă stins cu violetele tale  
întunecimi târzii și goale.  
   

Eu o să-mi port visul în mrejele  
gândului secătuit  
de ceasul ăsta care pare nesfârşit,  
de așteptare, de reaşteptare.  
Voi adormi curând şi nu voi auzi  
din susurul liniștii curgând  
acel sunet prea așteptat.  
   

Cred că am adormit,  
cred că am uitat ce voiam să aud.  
„De ce ai venit?”   
sau „De ce ai plecat?”  
 
 

S e   s t i n g e    v a r a  
   

Ştiu, s-a terminat.  
Vreau doar să-mi dau 'napoi brăţara  
doar ca prilej să te mai văd odată,  
'nainte să se stingă vara în vântul  
lui Septembrie.  
Să văd doar dacă pe sub pleoape  
o să-ţi treacă suferinţa-mi,  
sau nepăsarea printre dinţi  
când îmi rânjeşti amar.  
S-a terminat, ştii şi tu,  
de ploi e ceru-acum murdar.  
Vreau să-mi iau cartea înapoi  
şi să mă-nfrupt din stângăcia  
cu care mi-o vei înmâna  
când ale tale braţe moi  
sălbatice vor tremura.  
Dar mai curând vom fi doar noi,  
tu blândă cu parfumul tău,  
eu dur, cu stângăcia mea.  
Se stinge vara printre ploi.  
şi noi ne stingem, doamna mea.  
   
 

V i n e r i  
   

Armonic suspină copaci după frunze  
vibrează în unda lor foşnete difuze  
în umbra unui ultim amurg văratic.  
Armonic suspină cerul sălbatic  
după seninul zilei din urmă,  
iar aerul rânced înghite amarnic  
ultima boare de caldă ţărână.  
Armonic se-mbină suspinele mele  
sub ale norilor grave penumbre  
cu aerul cald al suspinelor tale.  
Se-mprăştie-n aer al lor sunet moale,  
iar tunetul, risipă de zgomot diafană,  
înghite amarnic în vinerea asta,  
suspinul armoniei primei zile de toamnă.  

� 
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Editura RAFET şi Asociaţia 
“Renaşterea Râmniceană’’ 

organizează 
 

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE  
CREAŢIE LITERARĂ  

„TITEL CONSTANTINESCU”  
 

REGULAMENT 
 
 

CONCURS DE VOLUME 
 

Festivalul internaţional de Creaţie Literară 
“Titel Constantinescu”, ediţia a V-a, îşi propune spriji-
nirea creatorilor literari din România şi din diaspora. 
Concursul de literatură cuprinde mai multe genuri lite-
rare, la care concurenţii pot lua parte (poezie, proză 
scurtă, eseu, teatru, critic, traducere). 
 Etapele desfăşurării concursului sunt urmă-
toarele: 
 - primirea lucrărilor: 15 ianuarie – 1 iulie 2012 
 - jurizarea şi stabilirea câştigătorilor: 1 iulie - 1 
august 2012 
 - premierea şi gala laureaţilor: 18 august 2012, 
în cadrul “Zilelor Râmnicului’’. 

Creatorii literari pot participa la concurs la unul 
sau la mai multe genuri literare, cu un singur volum 
care să nu depăşească 120 pagini scrise pe computer, 
cu litera de 12, format A5. Nu sunt acceptate volumele 
publicate. 

Acestea se primesc la sediul Editurii RAFET 
din Râmnicu Sărat, str. Grădiştea, nr. 5, jud. Buzău, 
cod poştal 125300, pe CD, ori pe adresa de e-mail:
editurarafet@yahoo.com.  

Volumele trimise pentru concurs nu se retur-
nează, după terminarea festivalului.  
  
  Premiile care se vor acorda: 
 1. Marele Premiu „Titel Constantinescu” – pu-
blicarea volumului 
 2. Premiul “Slam Râmnic” - publicarea volu-
mului 
 3. Premiul „C. C. Datculescu” - publicarea 
volumului 
 4. Premiul „Octavian Moşescu” - publicarea 
volumului 
 5. Premiul „Florica Cristoforeanu” - publicarea 
volumului 
 6. Premiul pentru traducere 
 Lucrările celor nominalizaţi la premii vor fi 
antologate într-un volum. 

Constantin Marafet
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REVISTA INTERNAŢŢŢŢIONALĂĂĂĂ” STARPRESS” 

 
www.valcea-turism.ro organizeză CONCURSUL 

INTERNAŢIONAL DE POEZIE  ŞI PROZĂ  
PENTRU ROMANII DIN INTREAGA LUME,  

“STARPRESS 2012”  
 

 La 1 februarie 2012 se lansează concursul de 
poezie „STARPRESS” 2012 edi ţia a Ill-a ,  con-
curs  organizat din doi în doi ani - prima ediţie, 2008, 
ca şi cea de-a doua, 2010, bucurându-se de un real 
succes, reuşind să  descopere  talente ascunse şi 
să  reunească iubitorii de frumos de pretutindeni). 
 În acelaşi timp, organizeaz ă şi edi ţia I a  
CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE PROZĂ
PENTRU ROMÂNII DIN ÎNTREAGA LUME.  
 Concursul Intenaţional  de poezie  şi proză
STARPRESS 2012 se desfăşoară în parteneriat şi 
colaborare cu peste 70 de ziare, reviste, posturi de 
radio şi televiziune din diaspora şi România, în 
perioada 01.02.2012 - 01.06.2012. 
 Premiile constă în SEJURURI în renumite
staţiuni turistice româneşti (Mamaia  - Hotel SIRET - 2 
premii, Eforie Nord -  Hotel CASA ANDREI - 1 
premiu), Pensiune Bar-Pyramid-Vila Rodica - 1 pre-
miu, Jupiter  - Hotel RIO - 2 premii, Mangalia  Casa
Saveta Georgescu - 1 premiu şi OBIECTE. 
 Fiecare  premiu constă în câte un sejur de
două persoane (câstigătorul fiind însoţit de câte o 
persoană dragă, ca şi la ediţiile precedente). 
 REGULAMENTUL CONCURSULUI:  
 1 - La  secţiunea POEZIE se participă cu 5 
poezii (indiferent de tematică). Concurenţii vor
prezenta, alături de poezii, un C.V. şi o fotografie. 
 2 - La secţiunea PROZĂ se participă cu 5
fragmente (indiferent de  tematică). Concurenţii vor 
prezenta, alături de proze, un C.V. şi o fotografie. 
 Indiferent de rezultatul concursului, CELE 
MAI INTERESANTE POEZII VOR FI PUBLICATE Î N 
PAGINILE NOASTRE ŞI ALE COLABORATO-RILOR 
NOŞTRI din diferite state ale lumii. 
 3 - Materialele pentru concurs vor fi trimise pe 
adresele: star_ligya@yahoo.com;  
 sun_andrada@yahoo.com; free3ymher@yahoo.ca,
până la data de 15 mai 2012. Comitetul de selecţie va 
delibera până la 1 iunie 2012. La începutul lunii iunie 
se vor anunţa câştigătorii. 
 Concursul Internaţional de poezie şi proză
pentru românii de pretutindeni îşi propune descoperi-
rea şi promovarea creatorilor de poezie şi proză au-
tentică în limba română, tineri şi adulţi, începători şi 
profesionişti, inclusiv a celor care din anumite motive 
nu au putut fi publicaţi (indiferent de vârstă). 
 Cu siguranţă, vom descoperi talente pe care 
dorim să le promovăm în întreaga lume. 
 Relaţii  la organizatorul concursului: Ligya
Diaconescu, star_ligya@yahoo.com, director general
al REVISTEI INTERNAŢIONALE STARPRESS (româ-
no-canadiano-americană, cu colaboratori în întreaga 
lume), www.valcea-turism.ro. 

� 
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       Victor CILINC Ă 
 

Primul de pe Google! 
 

Lans ări pe cenaclul “Noduri şi Semne”, 
varianta electronic ă  &  Literatura, ca prietenie 

pe mail  &  Pentru prima dat ă faţă în fa ţă, 
scriitori online din toat ă ţara  

 

 “Noi aici suntem în primul rând o comunitate 
virtuală; mulţi dintre noi ne tragem de pe internet, acolo 
ne-am şi cunoscut”, a ţinut să puncteze încă de la 
început scriitorul Petre Rău. Săptămâna trecută (17 
decembrie 2011, n.r.), într-un spaţiu mai puţin obişnuit 
literelor, dar spaţios, Inspectoratul Judeţean de 
Construcţii Galaţi, A.S.P.R.A. – Asociaţia Scriitorilor 
pentru Promovarea Realizărilor Artistice a regizat o 
întâlnire de zile mari, cu ocazia lansării Antologiei 
cenaclului literar online “Noduri şi Semne”, sub numele 
“Prietenia cuvintelor ”: 21 de autori, selectaţi de scriitori 
profesionişti precum Paul Sân-Petru din Galaţi şi 
Dionisie Duma din Tecuci. S-au acordat cu aceeaşi 
ocazie 16 premii pentru activitate literară şi s-au lansat 
mai multe cărţi de poezie: Aurica Istrate – volumul 
“Petarde reci”, Daniela Burghelea – “O piedică iubirii”, 
Tudor-Gheorghe Calotescu, venit tocmai din Târgu 
Cărbuneşti, Gorj – “Îmbrăţişat cu cerul”, Dorian Marcoci, 
din îndepărtatul Târgu Mureş – “Dincolo de suflet” şi 
Liviu Baitel – “Gânduri pentru tine”. Liviu Baitel a venit 
de la Eforie Nord şi a susţinut la chitară un aplaudat 
concert folk şi de colinde.  
 

 

  

 Am numărat poeţi, debutanţi sau mai 
cunoscuţi, veniţi din cele patru zări: Gheorghe 
Preda, din Tg. Cărbuneşti, Carmen Zaniciuc, din 
Bucureşti, Liviu Gogu din Buzău, Tănase Caraşca şi 
Mircea-Marcel Petcu, ambii din Tulcea, Costantin 
Oancă din Tecuci, Anişoara Popa, Alina Stroea - „un 
critic foarte dur în cenaclu”, ambele din Galaţi şi alţii. 
Moderatorii întâlnirii de suflet au fost scriitorii Petre 
Rău şi Paul Sân-Petru. 
 Cu această ocazie, am aflat că primul de pe 
Google când dai căutare pe cuvântul „cenaclu” este 
site-ul Cenaclului online „Noduri şi Semne”, cu 
adresa: www.cenaclu.inforapart.ro. Mentor: scriitorul 
Petre Rău, directorul revistei literare Boem@, cu 
apariţie online, dar şi pe print. Cândva, la apariţia sa 
din 1999, frate cu cenaclul avand acelaşi nume (cel 
cu întâlniri în carne şi oase, la „Viaţa liberă”, în fiece 
vineri), acum mai degrabă văr, asociaţia internauţilor 
a adus sâmbătă o emoţie specială: majoritatea dintre 
cei prezenţi, veniţi la Galaţi din mai multe colţuri de 
ţară, se vedeau pentru prima oară! Până acum au 
fost doar nişte nume sau chiar pseudonime (Aura, 
Diana Cris, cotangenta, elbi etc.), cu poză sau fără, 
într-o întrunire electronică sârguincioasă. Dacă 
cenaclul fizic vine din 1983, site-ul cenclului a fost 
înfiinţat în 1999, iar în 2003 a fost dezvoltat la un 
simpozion naţional de IT. Azi conţine vreo 600 de 
membri activi, peste 10.000 de texte de creaţii 
literare, echivalentul a 100 de cărţi A5 de 300 pagini 
fiecare şi peste 15.000 de comentarii, adevărat 
atelier de creaţie. 
  

� 
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
George Vulturescu - Aur şi iederă,  

Ed. Paralela 45, 2011 
Eduard Zalle - Sonetele iubirii,  

Ed. Semne, Bucureşti, 2011 
Florina Zaharia - Eua,  

Editura Paralela 45, 2010. 

   
Lucreţia Andronic - Nu ştiu când şi unde, 

Galaţi, 2010 
Tănase Caraşca - Reflecţii, Tulcea, 2011 Mircea Marcel Petcu - Dincolo de ce văd 

ochii, Tulcea, 2009 

   
Ionuţ Caragea – Gândul meu. Cum am 
devenit poet, Editura Fides, Iaşi, 2011 

Dorian Marcoci - Din colţ de suflet, 
Editura Nico, 2011 

Lucreţia Andronic - Nu ştiu când şi unde, 
Galaţi, 2010 
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
Paul Sân-Petru - Alchimie lirică, 2012  
Opera Omnia, Ed. TipoMoldova, Iaşi 

A.S.P.R.A. - Mirajul mamei,  
Editura InfoRapArt, Galaţi, 2012 

Petre Rău - Singurul apei, Opera Omnia, 
Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012 

   
Tudor Gh. Calotescu - Lanţul prieteniei 

Ed. Contrafort, Craiova, 2011 
Patricia Lidia – Tăceri în doi, tăceri în noi  

Ed. Citadela, Satu Mare, 2010 
Mircea Marcel Petcu - Vocea inimii, 

poeme, Tulcea, 2011 

   
Olimpiu Vladimirov - Adânc de fântână,  

Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2011 
Petre Rău - Întoarsele gânduri 

Editura InfoRapArt, Galaţi, 2011 
Patricia Lidia - Nu închide ochii, Tatiana, 

Ed. EuroBook, Iaşi, 2009 
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