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Poem de sculptor 
  1 
Sânge rotit prin depărtările trupului, 
alert rotit el în formă 
de inel cu pecete al inimii 
când cioplitorul se revarsă-n sudori 
pe mii de izvoare, fertilizându-şi 
ideea încredinţată braţelor 

2 
Şi ce-o fi căutând el în pădure când 
soba lui lipsită-i de pofte pe căldurile astea, 
când pasărea galbenă-i cântă în pomul adunat 
peste casă 

3 
Dar câtă aşchie pe daltă lunecând 
şi pe viaţa cioplită a lui 
când descoperă arterele trunchiului 
ca pe o sfântă înălţare a sevelor 
peste opreliştea pământului - 
şi câtă aşchie şi pulberi lemnoase, sculptore 
spre a afla inima calmă a unui copac! 

4 
Ce a fost cioplit, nu mai încercaţi! 
De vreţi să-i aflaţi umbletul păduratec 
mergeţi uşor până la prima sculptură 
apoi după statui luaţi-vă până la cea din urmă 
în care chiar el s-a oprit să vă aştepte, 
că cine mai ciopleşte azi la statuia 
sculptorului? 

5 
El niciodat nu a găsit-o de-a gata, 
a rotunjit-o în fibră - 
ba, a mai pus dintr-a lui câte ceva! 

 
 

Poezia ca ispăşire 
 

Poeţii sunt iertaţi prin poezie 
pentru-ndrăzneala de-a iubi în plus; 
ei chiar de-ar mai trăi o veşnicie 
tot n-ar sfârşi ce-ar fi avut de spus! 
Nu e deajuns că moartea nu îi iartă - 
puteţi voi fi mai rele decât ea? 
Măcar minţiţi-i cu duioasă artă 
când îi serviţi c-o ultimă cafea... 

 
 

Cea din stânga pianistei 
 

Ea nu primeşte-aplauze şi flori 
ci se sustrage vederii pe undeva 
şi aplaudă aplauzele pianistei, 
ea, care a fost deja un fel 
de a treia mână a protagonistei, 
ea, cea menită să audă clapele 
mai înainte de a fi atinse 
de graţia mâinilor din dreapta, ea, 
campioană de viteză 
la întors paginile cu seminţe sonore 
cât ouăle de fluture imperial... 
Pe afiş, Imperialul titan de la Bonn! 

 
(continuare în pag. 4)

         Paul SÂN-PETRU  
 

Duet de secol 
 

Trufia valurilor nu se mai potoleşte la ţărm 
mările-n epidemii de tzunami 
în spitalele veterinare vacile au deja 
secţie de psihiatrie 
balenele emulate se convertesc 
în salbe de cluburi emo, eşuând 
spectaculos, irezistibil şi apoteotic 
 

iar noi, inocenţii, plini de compasiune 
ridicăm din umeri blamând anomalia 
şi prognozând încheierea nefastă şi 
precipitată a noului secol, care 
numai religios nu mai poate fi – 
şi-atunci (ok!), nu va mai fi deloc ! 

 
Interludiu 
                       

Sunt clavecinul ultratemperat 
mai rezistent la compromis din şale! 
abia m-aud, abia mă văd şi eu, 
arar îmi iese Sinele în cale... 
 

Dar conştientul lui, mai mult simbolic, 
îmi croncăne un grabnic Never more! 
Un porumbel făcea acrobaţie, 
tu îl credeai atât de căzător!... 

 
Poezia, perpetuu răsfăţ 
 

Gândul din inima gândurilor: 
„Văd o coală albă 
care pierde timpul! - 
ea, harnică arhitectură de copac 
iat-o acum în rochie 
de hârtie albă şi tuş 
la balul micii mele prietene 
p o e z i a! 
 

Hei, şi tu ochiule 
cu tentaţiile tale... 
eu, cu a cailor verzi  
pe pereţii albelor coli - 
 

dar iată, vedeţi că acum 
aceasta nu mai este o 
coală albă a timpului pierdut, 
trestie de celuloză 
legănându-şi egreta, 
ci, gândul rânduit 
la marginea gândurilor, 
e chiar mica noastră prietenă - 
poezia răsfăţată a sufletului 
oridincotro ar bătea vântul... 
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Eu, că timpul mi-i aproape 
am strigat pe munţi, pe ape: 
„Hei, Stăpâneeee!” „Da, te-aud...” 
„Pepenele nostru-i crud!...” 

 
Bagheta în frac 
 

Şi cât de încăpător putea să fie 
vârful acelei baghete 
dacă o întreagă orchestră 
în largul ei se simţea 
pe deasupra pupitrelor! 
 

El citea partitura 
cum tu ai citi Odiseea... 
Gestica lui de tornadă 
subtil topindu-se-n adiere - 
şi din nou evadarea 
în tunet şi tempeste - 
şi iarăşi, bagheta - 
galileian strigăt pe mare: 
„Taci fără gură!” 
 

...Şi el mai departe citea 
liniştit, odiseea partiturii, 
un hipoacuzic din sală, muzica 
din vârful baghetei în frac! 

 
Vis – copil legitim 
 

Cu visul meu nu am o relaţie amiabilă, 
dar e al meu ca orice copil legitim, dar 
niciodată nu voi putea pricepe 
inconsecvenţa lui, că niciodată el 
nu-şi duce misiunea până la capăt: 
într-o noapte mă face aşa de bogat 
dar până în zori, tot lipit pământului; 
într-o alta mă bruschează cu ţepuşile zorilor, 
tocmai când atinsesem merele oprite ale 
şi-aşa răzvrătitei femei, iar eu, rămas 
ca o pisică fatalizată nocturn de farurile 
destrăbălate ale unui automobil cu manele... 

 

Recuperabilul Cain 
 

Şi-o să vină şi la anul 
Cain vegetarianul 
şi-o s-aducă sfecle roşii 
pe altar ca păcătoşii – 
ce aveau să se adune 
când se dase cep la lume... 
 

Hăituit prin scai haihui, 
cine-i ştie jertfa lui? - 
poate preluase-o turmă; 
ce-o lăsase mortu-n urmă; 
poate că s-a pocăit 
şi nu prea s-a auzit... 
 

Poate-avuse circumstanţe-n 
faţa sfintelor Instanţe – 
şi cum nu se scrise Legea, 
I-au prescris fărădelegea – 
dându-i sorţ recuperabil 
ca să fie-n Rai cu Abel! 

� 

(urmare din pag. 3) 
 

Sedimente de sentimente 
 

Ci, unde-i arheologul care a promis 
să coboare în situl meningelor mele 
să le sufle praful cu o vulgară pensulă 
şi unde, cărăuşii să ducă 
la muzeul de antichităţi 
bogata recoltă de sentimente-fosilă... 
Ce carbon 14 propuneţi, când eu fără plată 
vă pot rosti adevărul lor strat cu strat, 
zi cu zi, clipă cu clipă-fosilă! 

 
Aria calomniei / poetului 
 

Mi-ai îngălbenit toţi caii – 
şi-mi erau atât de verzi!, 
înverzi-ţi-s-ar pereţii 
unde-i chemi să mi-i desmierzi! 
 

Şi prin cap, atâţia fluturi 
mi-au trecut din alungări... 
Doldora, pigmenţi de vise 
Invadând şi ochi şi nări 
 

Caii verzi, galop albastru, 
Hrănind păsări pe spinare 
mi-au îmbogăţit privirea 
ce-mi încape-atâta zare! 

 
Planetariu ludic 
 

Steaua-n roşu Marţian 
terfelită ca un ban 
pe podeaua rostogol 
dâră sferică de gol 
 

Stea de alb şi de Mercur 
fugă pe un cerc de şnur 
prinsă seara în lunetă – 
peşte-n pliscul de egretă 
 

Şi-n zenit fugară stea 
cu inele după ea 
căutând pe drum haihui 
mirele ce veşnic nu-i, 
 

sau e poate prea departe 
peste-al treilea cerc de moarte 
cerc absurd şi salt nebun 
spre lumina lui Neptun 
 

cerc păzit de-un altu-n cerc 
şi de-un Câine surd şi berc 
luminos şi tot lătrând 
către-ai lui de pe pământ... 
 

Timp hrănit cu pepeni copţi 
simultane zile-nopţi - 
tu i-alegi pe încercate 
după cât mai dulci păcate, 
 

cum se-nvârt în două coji, 
lungi prilejuri de răboji – 
puse lor prilej de-a dura, 
sfărâma-li-s-ar curbura! 
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 Născut în 1805, la Odense, Hans Christian 
Andersen a scris poezii până la apariţia primei sale 
cărti de poveşti, în 1835. Cele mai des abordate 
teme în operele sale sunt modul în care sunt 
percepute bogăţia şi frumuseţea (de exemplu în 
„Hainele noi ale împăratului” şi „Mica Sirenă”), teme 
regăsite şi în povestea "Lumânare de seu". 
 

Doamnei Bunkeflod din partea devotatului ei 
H.C. Andersen

Lumânare de seu 
 

A sfârâit şi fâşâit precum flăcările de sub ca-
zan, a fost suportul lumânării de seu - şi din suportul 
cald a apărut o lumânare fără cusur, solidă, subţire 
şi de un alb strălucitor, s-a format într-un mod care 
făcea pe toată lumea ce o vedea să creadă că este 
o promisiune a unui viitor luminos şi radiant – promi-
siuni pe care toţi cei care se uitau la ea credeau că 
vor cu adevărat să le păstreze şi să le înde-
plinească. 

Oaia - o micuţă oaie rafinată - a fost mama 
lumânării, iar oala de topire a fost tatăl său. Mama i-
a dat un corp alb strălucitor şi o idee despre viaţă, 
dar de la tatăl său a primit o poftă puternică pentru 
flacăra focului, care în cele din urmă îi va trece prin 
măduva osoasă şi îi va străluci pentru întreaga viaţă. 

Aşa s-a născut şi a crescut, şi cu cea mai 
bună anticipare s-a aruncat în existenţă. Acolo a 
întâlnit atât de multe, multe creaţii ciudate, cărora li 
s-a alăturat din dorinţa de a învăţa despre viaţa - şi 
pentru a găsi, probabil, locul în care s-ar potrivi cel 
mai bine. Dar a avut prea mare încredere în lumea 
căreia îi pasă doar de ea însăşi, şi deloc de Lumâ-
narea de seu. O lume care nu a reuşit să înţeleagă 
valoarea lumânării şi, astfel, a încercat să o folo-
sească în beneficiul propriu, ţinând-o greşit; degetele 
negre lăsând pete din ce în ce mai mari pe albul său 
imaculat, care în cele din urmă s-a estompat, 
complet acoperită de noroiul lumii înconjurătoare, 
care s-a apropiat mult prea mult de ea; mult mai 
aproape decât lumânarea ar fi putut îndura, care nu 
au putut diferenţia funinginea de puritate - deşi 
aceasta a rămas curată şi pură pe interior.  

Prietenii falşi au constatat că nu au putut 
ajunge la sinele său interior şi au aruncat lumânarea 
furioşi, nemulţumiţi, considerând-o nefolositoare. 

Învelişul exterior murdar a păstrat bunătatea 
interioară neatinsă - speriaţi că se vor murdări de 
funingine şi pete - şi toţi au stat departe. 

Şi uite aşa sărmana Lumânare de seu, 
singură şi uitată, nu era apreciată pentru ceea ce 
putea face. Respinsă de cei buni, şi-a dat seama că 
a fost doar un instrument pentru a duce mai departe 
răul. Se simţea incredibil de nefericită, pentru că îşi 
petrecuse viaţa fără nici un scop bun - de fapt, 
pătase, probabil, cele mai bune părţi din 
împrejurimile sale. Pur și simplu nu putea înţelege de 
ce a fost creată sau care era scopul ei, de ce a 
apărut pe acest pământ - probabil pentru ruinarea sa 
şi a celorlalţi. 

Din ce în ce mai mult şi tot mai adânc a 
contemplat - dar cu cât mai mult se analiza, cu atât 
mai deznădăjduită devenea, nu găsea nimic bun, nu 

 

 

(continuare în pag. 6)

 
Patricia LIDIA  

 
“ Lumânare de seu”, povestea de Hans Christian 

Andersen descoperită după aproape două secole 
 
 Manuscrisul unei opere semnată Hans Christian 
Andersen din perioada sa de şcoală a fost descoperit pe 
fundul unei cutii din arhivele localităţii daneze Funen de 
istoricul Esben Brage, situată în apropiere de Odense, 
oraşul natal al scriitorului. Intitulată "Lumânare de seu", 
opera spune povestea unei lumânări care ajunge să fie 
neglijată şi să se înnegrească, până în momentul în care 
importanţa ei este redescoperită şi pusă în valoare. 
Povestioara scrisă de mână în cerneală îi este "dedicată 
doamnei Bunkeflod, din partea devotatului ei HC Ander-
sen". Ulterior, în cerneală neagră, se vede adăugată o 
nouă dedicaţie, "Pentru P Plum de la prietena lui, Bunke-
flod". 
 

 

 Experţii sunt de părere că opera a fost scrisă în 
perioada urmării cursurilor şcolii de gramatică la mijlocul 
anilor 1820. în special datorită stilul simplist şi metaforic al 
povestirii, care nu este deloc asemănător cu lucrările ele-
gante scrise de acesta la maturitate. De asemenea, doam-
na Bunkeflod a fost identificată ca fiind o văduvă pe care 
autorul obişnuia să o viziteze în copilărie, pentru a-i citi şi 
de la care împrumuta cărţi. Totodată, ei bănuiesc că scrie-
rea ar fi o copie a manuscrisului original, care s-ar fi 
pierdut. 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BoemBoemBoemBoem@@@@        1111----2222----3333/201/201/201/2013333    6666    

                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Constantin OANC Ă 
 

EMINESCU  ESTE 
 
 Ca niciodată asistăm azi la exprimări cât se 
poate de penibile privind considerarea faptului cultural 
autentic ce ne parvine de la înaintaşii nostri celebri şi mai 
ales când acestea aparţin unor voci autorizate. Cred că 
adevărata cauză stă în nivelul scăzut de înţelegere, 
confundându-se  cele spirituale cu cele materiale. Şi 
acest mod de-a înţelege s-a perpetuat de-a lungul 
timpului, aşezându-se definitiv în genele intimităţii 
noastre, suficientizându-ne. Starea aceasta e un veritabil 
Turn Babel contemporan, când peste multele voci 
suprapuse mai vine o magaoaie puternică pentru a se 
face auzită. Respectiva stare de lucruri este fidel 
reflectată în cuvintele fetei de împărat adresate lui 
Hyperion când zice: „Deşi vorbeşti pe înţeles, / Eu nu te 
pot pricepe”. 
 Referinţa este chiar la Mihai Eminescu. Mulţi au 
lovit cu furie în soclul său, fără să înţeleagă faptul că 
piatra acestuia nu este una de natură materială. Partea 
de rezistenţă a unei opere de artă – şi mă refer acum la 
poezie – o dă prezenţa lui Dumnezeu în trama cuvântului 
acesteia. Cauza neînţelegerii lui Eminescu vine din 
neînţelegerea că Dumnezeu este prezent în opera sa. 
Eminescu trebuie citit în această cheie. E suficient să ne 
gândim la poezii precum  Mai am un singur dor,  Odă în 
metru antic, Luceafărul, Revedere  sau  O, rămâi... . 
 În Mai am un singur dor două elemente sunt 
tulburătoare: marea şi moartea. Aici lumea este o mare 
cu două ţărmuri, unul pe pământ şi altul în cer. „Marginea 
mării” fiind ţărmul ei din cer. În Sfânta Scriptură există 
imperativul „Ieşiţi din lume!”. Şi, logic şi pragmatic, numai 
aşa vom fi salvaţi din acel sfârşit al ei care se anunţă din 
ce în ce mai insistent. Celălalt element este moartea. Ce 
este aceasta, oare, când noi cei de rând simţim fiori 
numai la simpla rostire a acestui cuvânt? Răspunsul este 
deductibil  în versul strigat cu entuziasm  Nu credeam să-
nvăţ a muri vreodată! al Odei în metru antic. E vorba 
despre moartea văzută din cer – moartea întâi, cea 
spirituală, absolut necesară pentru a se naşte în noi un 
om nou, este exact soarta bobului de grâu care aruncat 
în brazdă  nu poate aduce roadă însutit până nu moare 
mai întâi. Nu se subînţelege că Mihai Eminescu era 
pătruns de adevărul  spus de către Isus lui Nicodim în 
noaptea de taină din Evanghelia de la Ioan? 
Cine a citit şi Noul Testament vede limpede că povestea 
din Luceafărul  este aproape identică cu cea din 
evanghelii, potrivit căreia Hristos a venit pe pământ să-şi 
ia mireasa, să salveze lumea adică (şi poetul nostru 
popular ştie de asta, dovadă fiind balada Mioriţa). Şi aici, 
ca şi acolo, iniţiativa lui Hyperion se finalizează  amarnic. 
 În toată creaţia Sa Dumnezeu numai pe om l-a 
făcut asemenea Lui. De aceea adevărata noastră patrie 
este cerul, pe pământ noi fiind doar călători. În Revedere
Eminescu face dovada acestei credinţe: „Numai omu-i 
schimbător/ Pe pământ rătăcitor.”  

 
 Noi nu avem nici timp, nici loc este un 
cuvânt al Demiurgului din Luceafărul. Ori este ştiut 
faptul că Împărăţia lui Dumnezeu este una 
spirituală – despre aceasta însuşi Isus zice lui Pilat 
din Pont: „Împărăţia Mea nu este din lumea 
aceasta.”  Dar Eminescu a făcut din lumea naturii 
un rai, având intuiţia că ea este singura neatinsă 
de păcat. El vorbea cu pădurea precum sfântul 
Anton cu păsările şi cine poate face aşa ceva dacă 
nu un om pur, după voia lui Dumnezeu?  El trăia 
într-un spaţiu atemporal în care pădurea face o 
remarcă genială, care este biblică: Anii tăi se par 
ca clipe, /Clipe dulci se par ca veacuri.  ( O, 
rămâi...) 
 Poezia lui Eminescu, s-a spus, are natură 
erotică. Dar Cântarea Cântărilor nu este ea, oare, 
în Biblie? 
 Şi eu sunt singur acum, dar de-o singură-
tate ca aceea din versul  eminescian  Ca un stâlp 
eu stam în lună. 

� 

 
 
 
(urmare din pag. 5) 

 
îşi găsea rostul şi nici nu înţelegea scopul real 
pentru care a fost înfăptuită. Ca şi când învelişul 
tuciuriu i-ar fi acoperit şi ochii. 

Dar apoi a întâlnit o flacără mică, o cutie de 
iască. Ea o cunoştea pe lumânare mai bine decât 
se cunoştea Lumânarea de seu pe sine însăşi. 
Cutia de iască avea o viziune atât de clară - direct 
prin învelişul exterior - şi în interiorul acesteia era 
atât de mult bine. S-a apropiat şi în interiorul 
lumânării era o speranţă luminoasă – s-a aprins şi 
inima sa s-a topit. 

O flacără izbucni, asemenea unei torţe 
triumfătoare de o nuntă binecuvântată. Lumina 
strălucea luminoasă şi limpede peste tot în jurul, 
îmbăind totul în lumină - prietenii săi adevăraţi -
care puteau acum căuta adevărul în strălucirea 
lumânării. 

Corpul său era suficient de puternic pentru 
a susţine flacăra. Picătură după picătură, precum 
semințele unei noi vieți, se prelingeau dolofan şi 
rotund în jos pe lumânare, acoperind murdăria 
veche cu trupurile lor. 

Ei reprezentau nu numai legătura trupeas-
că, ci şi cea spirituală a căsătoriei. 

Astfel, Lumânarea de seu şi-a găsit locul în 
viaţă - şi a demonstrat că e o lumânare adevărată, 
şi a continuat să strălucească pentru mulți ani, 
bucurându-se, dar aducând bucurii şi celorlalţi din 
jurul său. 

� 
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              Aurica ISTRATE  
 

Răzbunarea 
 
A venit Gâtlan pădurar peste lanţul codrilor ce 

străjuieşte Cetatea Neamţului, peste mănăstiri, izvoare 
binefăcătoare şi aşezări de oameni gospodari. A venit 
Gâtlan, mic, negricios, cu mustaţă trasă pe oală, crăcănat 
cât se poate în pantalonii lui bufanţi de pădurar. A venit 
Gâtlan şi cantonul din pădure a prins din nou viaţă. Ţarcul 
de vite s-a umplut, ogorul parcă a prins grai, iar pâlcul de 
livadă ce despărţea gospodăria de pădure rodea an de an.  

Cucoana Viorica trebăluia din zori şi până-n seară 
între odăi - tot scuturând şi primenind aşternuturi - şi 
bucătăria cea plină de miresme noi, aduse anume de ea. 
Dar cucoana, cucoană: la porci, la vite, pe ogor, nu călca.  

A cerut Gâtlan ajutor la gospodinele de prin vecini. 
Şi dacă lemn de foc trebuie, scândură de gard trebuie, n-a 
îndrăznit a spune nu, niciuna. Făceau cu rândul la treabă, 
la casa pădurarului. Când ogorul se făcea de prăşit, se 
adunau două-trei femei, de dimineaţă şi până-n prânz, şi nu 
avea deloc odihnă sapa.  

La prânz, cucoana Viorica le poftea la masă şi le 
răsplătea sudoarea cu un blid de mâncare gustoasă, un 
pahar de ţuică şi unul de vin. În jurul mesei se legau vorbe, 
despre una despre alta, dar niciodată fără să intre în 
dezbatere largă un el sau o ea de prin sat, dintre cei care 
făceau, sau nu făceau, una, alta… Că aşa-i gura lumii, 
mereu nesătulă la vorbe, şi de are burta plină, şi de-i 
chiorăie maţele ca broaştele-n baltă. Şi câte istorii noi nu 
auzeau femeile aflate cu treabă pe la canton, despre cele 
făcute sau nefăcute de unii şi de alţii! Şi la ce ar fi fost bună 
în zilele de sărbătoare banca de la poartă, dacă nu pentru 
punerea la zi cu poveşti de la canton, că poveştile nu erau 
mereu aceleaşi, se schimbau în funcţie de ale căror urechi 
erau la ascultare în ziua respectivă. Nu-şi permitea 
cucoana Viorica să istorisească despre ce a văzut ea seara 
trecută în luncă, dacă era de faţă Maria lui Sârbu, al cărei 
fecior abia se liberase din amată, sau Ileana lui Căpăţână, 
cea care avea fată de măritat. Nu, povestea asta era bună 
de spus mâine, când veneau la cules de păpuşoi Tincuţa 
lui Ilie a lui Ţârlic, Maranda lui Toader şi Ilinca lui Ciudin. 
Tincuţa, chiar de era neam cu Maria, n-ar fi spus nicio 
vorbă despre ce auzise mai ieri la canton, iar Ilinca lui 
Ciudin n-ar fi recunoscut în veci că ştia istoria de la 
cucoana Viorica.  

Cam aşa s-au împăcat o vreme treburile sătenilor 
cu treburile cucoanei Viorica şi ale pădurarului. Şi aşa se 
trezea mai mereu cucoana Viorica cu păpuşoii urcaţi în 
pod, animalele îngrijite, roadele livezii puse la păstrare, iar 
megieşii pădurarului se trezeau cu căldură în odăi toată 
iarna şi garduri faine din scânduri drepte şi lustruite. 

După o vreme, însă, cucoana Viorica s-a cuconit  

 
mai tare şi nu-i mai ajungea timpul să scuture de 
prin odăi, să măture, să spele atâta amar de 
aşternuturi, i-a trebuit ajutor şi în casă. Tincuţa lui 
Ilie a lui Ţârlic, măritată de vreo patru ani, cu doi 
ţânci mucoşi după ea, abia de pusese câţiva pari în 
mijlocul ogorului vara trecută să-şi facă o casă. Ilie, 
arţăgos din fire, fudul de muncă şi cu lipeală la 
pahar, dădea vina pe Gâtlan că nu-l ajută cu lemn 
de casă. Şi cum Tincuţa s-a plâns cucoanei Viorica, 
a şi aranjat cucoana treburile, să fie cu folos pentru 
amâdouă. Tincuţa trebuia să vină şi să deretice la 
canton de două ori pe săptămână, iar Gâtlan trebuia 
să închidă ochii dacă Ilie a lui Ţârlic se mai furişa în 
câte o seară cu verii lui la furat de lemn pentru casă. 

Avea veri straşnici Ilie, gospodari, uniţi, buni 
de muncă dar şi de bâtă, dacă s-ar fi pus careva de-
a curmezişul în calea vreunuia din ei. 
 Pândeau ei cărările lui Gâtlan şi pe unde a 
fost el seara trecută, treceau ei mâine seară, că 
doar în ditamai pădurea o cioată în plus nu era un 
capăt de ţară. Acum mai aveau şi motiv, îşi ajutau 
vărul, că doar Tincuţa lui îi slugărea pe Gâtlan şi pe 
cucoana lui.  Asta a durat vreo două-trei luni, 
până când parii din vârful dealului prinseseră formă 
de casă. În tot acest timp, Tincuţa scutura, mătura, 
spăla, două zile pe săptămână, prin odăile 
pădurarului. Dar nu a trecut mult după ce hornul 
casei lor a prins a scoate fum, că au şi început 
vorbele prin sat. Tincuţa lui Ilie a lui Ţârlic înfloreşte, 
în chiar bătătura cucoanei Viorica şi a lui Gâtlan. 
Mai întâi i-a înflorit basmaua de pe cap. Mai apoi 
brâul cu care-şi strângea Tincuţa mijlocul ei de 
femeie împlinită, din zi în zi tot mai împlinită. A prins 
a vorbi lumea pe la porţi că Tincuţa lui Ilie se ţine cu 
Gâtlan, altfel de unde basma înflorată, brâu lat ţesut 
cu mătase şi, mai ales, de unde să prindă a dospi 
Tincuţa, dacă Ilie al ei era mereu cu ţâfna pusă şi 
nedezlipit de pahar? Şi dacă “ce ştie tot satul, nu 
ştie bărbatul” ar fi putut să rămână doar o zicală 
veche, poate că eu n-aş fi avut astăzi ce scrie. 
Numai că la urechile verilor lui Ilie, băieţi de toată 
isprava, au ajuns, nu tocmai pe cărări ocolite, 
vorbele satului, şi astea nemaifiind pornite din gura 
cucoanei Viorica, ci chiar din bătătura ei. Aşa se 
face că s-au pus mihăilenii la pândă, să vadă de 
îndrugă satul vorbe fără de temei pe seama 
nevestei vărului Ilie, sau cumva s-a pornit gâtlanul 
să le facă nepoţi în locul lui. Şi, într-o seară, Grigore 
a lui Mihăilă s-a aşezat la pândă într-un zmeuriş din 
apropierea cantonului. Într-un târziu o auzi pe 
Tincuţa luându-şi rămas bun de la cucoana Viorica 
şi, cu paşi tot mai legănaţi, îndreptându-se spre 
cărarea ce ducea în sat. Dar nici nu apucă el să 
iasă din zmeuriş că îl auzi şi pe Gâtlan, spunându-i 
cucoanei Viorica că în seara asta avea de bătut 
pădurea până la Fântâna Slatinei, că s-au pus unii 
şi şi-au însemnat nişte copaci numai buni de 
căpriori şi că avea de gând să-i prindă şi să-i predea 
legaţi la miliţie. Femeia, învăţată cu drumurile lui de 
noapte, îi spuse să aibă grijă cu cine se pune şi 
intră liniştită în casă. O clipă mai târziu, Gâtlan 
închise poarta în urma lui şi, cu puşca pe umăr,  

(continuare în pag. 8)
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(urmare din pag. 7) 
 

pleacă spre pădure, dar după câţiva paşi coti cărarea pe 
urmele Tincuţei. Grigore abia reuşi să iasă din zmeuriş şi 
să-i ia urma gâtlanului.  
 Cărarea care ducea drept spre marginea pădurii 
era străjuită de-o parte şi de alta de tufe înalte şi dese. 
Gâtlan păşea ţanţoş cu puşca la umăr. Merge să prindă 
hoţi de-alde noi, gândi Grigore, furişându-se în urma lui. 
Dar cum se pitea pe după tufe, atent să nu-l simtă cumva 
gâtlanul, deodată i se arătă în faţă cărarea goală. Crezu 
că visează. Unde să fi dispărut gâtlanul?  

Înserarea aluneca sfioasă pe cărare. O linişte ca 
de mormânt pândea parcă mişcările lui Grigore. Se opri şi 
se făcu una cu tufişul. Aşteptă. Ascultă. Ar fi vrut să 
înainteze, dar simţea aşteptarea gâtlanului dosit undeva în 
tufiş. Gâtlan are puşcă, eu am doar braţele goale, 
zdravene, dar goale, gândi Grigore. Nu-i rămânea decât 
să aştepte. Dacă Gâtlan era cu Tincuţa, trebuia să apară 
după ce-şi vor fi terminat treburile. Răbdare, Grigore, în 
seara asta câştigă cel ce are răbdare mai multă! Mâine 
seară vom mai vedea.  

Să fi tot stat pitit Grigore vreo jumătate de oră. 
Întunericul pusese stăpânire pe cărare, pe tufişuri, peste 
tot. La un moment dat, la aceeaşi distanţă la care 
dispăruse pădurarul din cărare, apăru o luminiţă care se 
mişca haotic. Era ţigara aprinsă a gâtlanului. Altceva nu 
vedea Grigore. Luminiţa se îndepărta, urmând cărarea 
spre marginea pădurii. Grigore înainta atent prin întuneric. 
Să fi ajuns Gâtlan la marginea pădurii? Luminiţa bătu 
pasul pe loc o vreme, apoi se afundă în pădure. Grigore 
aşteptă până ce luminiţa dispăru, apoi înteţi pasul. Prin 
luncă trebuie să o fi luat şi Tincuţa! Mai repede, tot mai 
repede, dacă Tincuţa a fost, trebuie să mă conducă la ea 
acasă. Voi fi pe urmele ei, din ce în ce mai aproape.  

Acum parcă zărea, la câteva zeci de metri, o 
umbră care înainta grăbită prin iarbă. Grigore nu se 
apropie prea tare, doar pe ultimii douăzeci de metri iuţi 
pasul. Umbra o luă la sănătoasa. Când ajunse în dreptul 
porţii lui Ilie a lui Ţârlic, intră, împinse zăvorul şi apoi cătă 
spre drum. Din urmă Grigore încetinise iar pasul. Mergea 
în voie, ca şi cum nimic nu-l mai grăbea. Tincuţa  stătu în 
loc şi ascultă din dosul porţii. Grigore se opri şi strigă:  

- Tincuţo! Ilie! 
- Care eşti acolo, întrebă Tincuţa din dosul porţii.  
- I-acasă vărul, Tincuţă? o întrebă Grigore, sigur 

fiind că-i recunoscuse vocea.  
- I-acasă, răspunse femeia.  
- Aş avea de vorbit o vorbă cu el, deschide poarta!  
- Dar mâne nu-i zi? întrebă femeia. 
- Ba-i zi şi mâne, Tincuţo, dar eu azi am a-i spune 

ceva, c-apoi mâne om avea a face ceva... 
Femeia nu avu ce face, trase zăvorul şi intră cu 

Grigore în casă. 
Ilie dormea cu capul pe masă. O sticlă de ţuică îi 

ţinuse de urât până la ultima picătură. Doi copii dormeau 
pe un pat în ungherul camerei, îmbrăcaţi, murdari, chirciţi 
unul într-altul.  

- Vorbeşte cu Ilie, Grigore, dacă ai cu cine, dacă 
nu, să pui zăvorul la poartă când pleci, îi spuse femeia 
ieşind din odaie. 

Grigore dă să-l trezească pe Ilie, dar acesta 
începu a scrâşni din dinţi şi a înjura: 

- Dumnezeii mă-tii de muiere! Îţi crăp capul! Îţi crăp 

 
capul, amu! 

Când Maria reveni în odaie, Grigore nu mai 
era, plecase. Îşi dezbrăcă cu greu copiii de hăinuţele 
murdare, le puse câte-o cămăşuţă curată, îi înveli, îi 
sărută pe frunte, se dezbrăcă şi ea de culcare, îşi 
împături cu grijă basmaua, brâul, catrinţa şi cămaşa, 
apoi stinse lampa şi se aşeză în pat lângă copii.  

Ilie rămase să doarmă cu capul pe masă. 
Nu o dată l-au găsit a doua zi dormind sub masă. 
Uneori se trezea singur peste noapte, înjurând de 
toţi sfinţii, apoi culcându-se în celălalt pat, dacă îl 
nimerea.  

Până să adoarmă, Tincuţa îşi mângâie rodul 
pântecelui. Ce şi-o tot fi spunând în gând, doar ea 
ştia.  

 
Grigore, Ilie şi Toderică, de cum s-a lăsat 

înserarea peste sat, au urcat toţi trei în căruţă şi au 
pornit la furat de lemne.  

- În noaptea asta Gâtlan bate pădurea de la 
ţigani, spune Ilie. Noi om găsi lemn de căpriori mai 
aproape de casă, nu aşa, Grigore? 

- Apoi, în noaptea asta om merge şi noi tot 
unde se duce şi Gâtlan că doar n-are ce ne face, 
Ilie, spuse Grigore hotărât.  

- Da’ ce, vere, ori ţi s-a urât cu libertatea? 
- Nu vere, dar eu cred că lui Gâtlan i s-a urât 

cu binele şi tare aş vrea să ne iasă în cale în 
noaptea asta, să-l învăţăm noi cum e să stai cu 
pantalonii în vine de plăcerea altora, nu numai de-a 
lui... 

Ilie se uită năuc la Grigore. Toderică era 
preocupat să mâne caii. Deodată se opri şi-l 
întreabă direct, privindu-l în ochi, pe Ilie: 

- Ce-ţi face Tincuţa, vere? 
- Ca femeile! Casă, copii, drumuri la canton şi 

înapoi... În rest, meliţă tot timpul din gură. Nimic din 
ce fac eu nu-i bun pentru ea. 

- Da’ tu tare multe mai faci, vere, spuse 
Grigore din urma carului. 

- Fac, nu fac, da’ ei tot nu-i place. 
- Da. 
- Da’-i cam rotundă Tincuţa ta, Ilie! Mai pui de 

vreun botez? 
- Ce face, zice Ilie, ce botez?! 
- Păi, nu ţi-i nevasta borţoasă, vere? Sau 

doar mi se pare mie şi la tot satul? 
- Grigore, vezi, poate-ţi pocnesc vreouna, aşa 

ca de la văru’! 
- Pocneşte tu pe cine-ţi umflă nevasta, vere, 

nu pe mine, şi te-oi ajuta şi eu şi Toderică, chiar în 
noaptea asta. 

Ilie rămase încremenit. Ochii lui scăpărau 
scântei, scântei.  
- Dumnezeii mă-tii! scăpă el printre dinţi şi se 

năpusti asupra lui Grigore. 
Toderică lăsă căpăstrul cailor şi sări să-i 

despartă. 
- Băă, voi aţi înnebunit? Ilie, tu crezi că văr’tu 

îşi bate joc de tine? Ziua bei, noaptea zaci beat sub 
masă şi nu vezi ce vede tot satul. Ţi-i borţoasă  

(continuare în pag. 9)
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nevasta, Ilie, dospeşte gâtlanul în ea, vere, iar tu sari la 
gâtul celui ce-ţi deschide ochii. Halal neam, n-am ce 
zice!... 

Grigore îşi propti mâinile în umerii lui Ilie şi îl 
îndesă, făcându-l şi mai mic decât era, apoi îl înşfăcă de 
subsuori şi-l trânti pe capra căruţei. 

- Băă, tu crezi că mie mi-i cinste cu tine? Beţiv eşti, 
puturos eşti, bun de gâlceavă de nu te întrece nimeni şi 
pe deasupra încornorat de un ţâgan crăcănat. Ţi-ai dat 
nevasta slugă la gâtlan şi el ţi-a umplut-o. Băă, 
neisprăvitule! De n-am fi noi, verii tăi, ar trebui să-ţi pui 
ştreangul de gât! Ascultă aici la mine, în noaptea asta îl 
vânăm noi pe Gâtlan, nu Gâtlan pe noi! Tu să faci doar 
ce ţi-om spune noi şi nimic mai mult! Ai înţeles? 

Ilie tremura ca varga, înfipt pe capra căruţei. 
- O să-l pândim şi o să-i facem felul, să nu mai 

umple satul de gâtlani! 
Cu astea zise, Grigore dădu bici iarăşi cailor, iar 

Toderică preluă comanda. Ilie rămase încă ţeapăn pe 
capra căruţei. 

S-au afundat iute în pădure. Au coborât caii şi 
căruţa într-o văioagă, le-a pus traista cu fân în cap iar ei 
au urcat pe jos la drumul mare. Ştiau bine că Gâtlan, 
când pleca în căutare de hoţi, prefera drumul mare. Mic 
şi negru, îl ascundea bine noaptea. Stătea ascuns după 
copaci şi, când trecea căruţa plină cu lemne, el doar 
ieşea cu puşca înainte. În noaptea asta mihăilenii aveau 
să-l pândească şi să-i facă de petrecanie în felul lor.  

Cei trei s-au făcut una cu pământul şi au 
aşteptat. Gâtlan apăru într-un târziu, pitindu-se pe după 
copaci. După ce trecu pe lângă ei ca pe lângă nişte 
cioate, Grigore, cât era el de voinic, îi sări în spate şi-l 
puse cu gura în ţărână. Se sui călare pe el şi-i şopti în 
ureche: Nu ţipa, că te omor! I-a smuls puşca din umăr, iar 
Toderică veni îndată cu o funie şi-i legă zdravăn mâinile 
la spate. Ilie stătu buimăcit, neştiind ce să facă. Când l-au 
ridicat în picioare, Grigore i-a mai şoptit odată: Nu ţipa, că 
te omor! Apoi a scos un ştergar din buzunar şi i l-a 
îndesat în gură. L-au lipit cu spatele de un copac în timp 
ce Toderică i-a înfăşurat de vreo patru ori o funie în jurul 
pieptului, făcându-l una cu copacul, sfârşind cu un nod 
bine apăsat în coaja copacului. 

- Ei, acum e treba ta, Ilie, spuse Grigore. Dă-i jos 
pantalonii şi fă-i ce i-ai face, că de nu, ăsta ne umple 
satul de gâtlani… 

Pe faţa lui Ilie se contură dintr-odată un rânjet. 
- Dă-mi puşca, Grigore! 
- Nu, Ilie, că ai copii de crescut! Spală-ţi ruşinea, 

să ne luăm căruţa şi caii şi să mergem acasă. 
Ilie se întoarse spre Gâtlan, se apropie şi-l privi în 

ochi. Groaza din ochii gâtlanului i-ar fi fost de ajuns, dar 
ruşinea, ruşinea lui, cum s-o spele? Pentru o clipă îi trecu 
prin faţa ochilor Tincuţa. Rumenă, rotunjită, păşea 
legănându-şi şalele. La două luni după montă vita se 
cunoaşte după mers dacă-i a făta, nepoate, i-a spus într-
o zi tătuca bătrân. Tincuţa lui, grea, pântecele ei 
legănând pui de gâtlan...  

- Dumnezeii mă-tii de ţâgan, mestecă printre dinţi 
Ilie. Cu mine ţi-ai găsit nănaşul. Te fac eu să nu mai ştii 
când şi de ce îşi dă bărbatul nădragii jos în faţa muierii. 
Te fac eu să cânţi ca o mielă prinsă în laţ. O s-o ajut eu şi 
pe Tincuţa să-ţi lepede odrasla, dar pe tine, eunuc te fac,  
 

 
gâtlane! Se apropie şi-i îndesă şi mai tare ştergarul 
în gură. Gâtlan bolborosea din gâtlej. Ilie îi înfinse 
mâinile amândouă în beregată. Ochii lui Gâtlan luară 
forma cepei, din ei se scurgea o zeamă băloasă.  

Toderică strigă cât putu: 
- Ilie, spală-ţi ruşinea!... 

Ilie scutură din cap, ca trezit din coşmar. 
Braţele-i alunecară peste valul de frânghii ce ţintuiau 
gâtlanul şi apoi tot mai jos, până-i atinse cureaua. 
Lată, cu pafta, curea de pădurar. I-o desfăcu, îi trase 
pantalonii şi izmenele în jos şi-l lasă cu fuduliile la 
vedere. Făcu apoi un pas înapoi, ţinând cureaua de 
capătul cel fără de pafta, se opinti ca la pocnitul din 
harapnic la anul nou şi-i slobozi o plesnitură de 
curea, cu cataramă cu tot, peste boaşele cele 
săţioase ce-i umpluse femeia. Gâtlan se zvârcoli de 
durere, ducându-şi genunchii până la gură, 
rămânând câteva secunde atârnat. Când reveni cu 
picioarele pe pământ, o altă plesnitură îl chirci din 
nou şi-l înmuie ca pe o cârpă stoarsă.  

Aşa l-au lăsat mihăilenii pe Gâtlan. L-au 
găsit dimineaţa navetiştii. Nu i s-a tras moartea din 
asta, dar nici bărbat n-a mai fost după aceea. În 
scurtă vreme şi-a luat cucoana Viorica gâtlanul şi s-
au dus de pe unde veniseră, sau cine mai ştie pe 
unde s-au dus. 

� 
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         Cristian MELE ŞTEU 
 

ORA LA CARE, DE OBICEI, OAMENII ÎŞI PLIMBĂ 
LINIŞTIŢI CÂINII 

 

      Sâmbătă. Ceasul meu indică 14,23. Mi-e lene să 
opresc pe cineva şi să întreb cât este ora, aşa că voi avea 
încredere în ceasul meu. Ca de obicei, când nu am ce 
face, îmi place să-mi pun întrebări. De fapt, cel mai mult 
îmi place să-mi pun întrebări plimbându-mă pe stradă, 
îmbrăcat în costumul meu gri şi cu cravata albastră, 
mergând încet şi luându-mi aerul unui om care se 
gândeşte la lucruri extrem de importante. Deunăzi, de 
exemplu, mă întrebam ce s-ar întâmpla dacă fericirea ar fi 
o pasăre? Ne-am cumpăra cu toţii costume de vânători, 
câini dresaţi, puşti, arcuri, praştii? Am ieşi pe balcon şi, în 
timp ce ne bem cafeaua, între două fumuri trase din 
ţigară, am împuşca tacticos o fericire mai mare sau mai 
mică?  Din toate aceste întrebări se naşte altă întrebare, 
căci iată, întrebarea este mama întrebării şi în acelaşi 
timp, paradoxal, întrebarea este fiica întrebării: noi, miopii, 
ce am face, Doamne? I-am strigat întrebarea asta şi lui 
Dumnezeu, urcat pe turla celei mai înalte biserici din oraş, 
să fiu sigur că mă aude şi, imediat, a început să plouă! 
Oare adevărul stă în picăturile de ploaie? Oare ploaia ne-
o dă Dumnezeu ca să căutăm în ea răspunsul la toate 
întrebările pe care le-am rostit sau care ne macină, dar nu 
avem curajul să le îmbrăcăm în cuvinte şi să le lăsăm să 
circule printre oameni? Eram hotărât să-mi răspund la 
această întrebare, aşa că am strâns o sticluţă de apă în 
timpul unei ploi torenţiale (fapt care m-a costat două 
săptămâni de guturai, căci picăturile se încăpăţânau să nu 
intre prin gura sticluţei şi eu m-am udat până la piele) şi 
m-am dus cu ea la un prieten chimist să-i facă o analiză 
de laborator. Din păcate, nu a găsit decât hidrogen, 
oxigen şi câteva urme de cafea explicabile dacă ţinem 
cont că nu-mi aduc aminte dacă spălasem sticluţa 
înainte… 
      De cele mai multe ori, după ce îmi pun atâtea 
întrebări, obosesc. Atunci mă aşez pe o bancă, îmi aprind 
o ţigară şi mă uit după oameni. Cred că dacă aş fi avut un 
spirit academic, aş fi putut scrie un tratat despre ce sunt 
oamenii, ce personalitate au, studiindu-le mersul şi 
încălţămintea. De exemplu, bărbatul care trece pe 
trotuarul stâng are pantofii eleganţi şi comozi, cu urme de 
praf şi cu talpa tocită, ceea ce denotă un om care merge 
mult pe jos. Manşeta pantalonilor, la spate, este foarte 
murdară de praf, semn că omul a avut multe întâlniri şi a
folosit această metodă pentru a-şi şterge pantofii. E clar, 
omul e un agent de vânzări. Merge repede, chiar dacă se 
vede după cadenţa paşilor că e obosit, este un agent de 
succes, un luptător, căci eu, în locul lui, dacă aş fi obosit, 
m-aş fi aşezat pe o bancă. Să studiem alt trecător: femeia 
aceea de pe mijlocul străzii nu se fereşte de aglomeraţie, 
ci o caută. Are un mers lin, unduitor, nu se grăbeşte, este  
încordată, ca o felină gata să sară pe pradă la momentul 
decisiv. Nu trebuie să ridic privirea ca să ştiu că fundul ei 
caută, prin fiecare mişcare ondulatorie pe care o face, să 
atragă bărbaţii…  

Volum premiat la Concursul de manuscrise  
al Uniunii Scriitorilor din România, ediţia 2012 

 
 Pantofii ei sunt o imitaţie autohtonă după 
firmele de marcă, deci bărbaţii pe care-i atrage în 
cursă şi în patul ei fac parte din clasa de mijloc: nu 
sunt bogaţi, dar nici nu-i dă sărăcia afară din casă, 
este un exemplu clasic al I.M.M.-urilor ambulante…   
      Dar destul m-am uitat după alţii! Am obosit iar şi 
mă doare capul. Întotdeauna mă linişteşte să mă 
duc pe malul râului şi să mă sărut cu o salcie 
pletoasă. Când mă satur de sărutat (căci niciodată 
salcia nu vrea să ajungem mai departe, îmi spune s-
o duc acasă, căci nu se cade să facem dragoste în 
public, dar  mi-e frică de vecina care este cu ochii tot 
timpul pe geam şi, în plus, e foarte bună prietenă cu 
mama care nu ştiu ce-ar zice dacă ar afla că am 
adus o salcie acasă), mă întind pe pământ şi-mi pun 
capul în poala ei şi-mi şuieră printre crengi poveşti 
dulci. De multe ori adorm, de şi mai multe ori n-o 
bag în seamă căci, deşi este foarte frumoasă, nu 
este foarte inteligentă, şi îmi repetă la nesfârşit 
aceleaşi poveşti, lucru care, sincer să fiu, mă cam
plictiseşte. Atunci mă duc şi vorbesc cu râul, care 
îmi spune de fiecare dată alte şi alte lucruri despre 
locurile pe unde a umblat, sau îmi arată gânduri 
omeneşti scuturate în prag de toamnă şi aruncate 
de vânt în apa lui, ca să le înece… 

      Pe vremuri, am avut un prieten yoghin. Stătea 
ore întregi nemişcat, în poziţia lotus şi mă asculta 
fără să se plictisească. Mânca numai verdeţuri, 
respecta toate posturile, miercurea şi vinerea ţinea 
chiar post negru, iar dacă se afla într-o încăpere în 
care se fuma, îşi ţinea respiraţia tot timpul cât stătea 
acolo. În rarele momente în care mi-a vorbit, am  

  

(continuare în pag. 11)
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aflat că a transcendat în Tibet, unde a vorbit cu un guru în 
vârstă de 783 de ani, care trăia gol, înfăşurat în părul şi 
barba lui, ca un cocon de vierme de mătase. De la el am 
aflat că există un loc unde anii pământeşti sunt secunde, 
deci oamenii pot trăi mii şi mii de ani. Era un autodidact, 
învăţa zilnic matematică, fizică, limbi străine, filozofie, citea 
beletristică. Ajunsese la performanţa de a rezolva probleme 
de matematică şi fizică de la olimpiadele internaţionale şi să 
vorbească opt limbi străine, şi se pregătea în continuare, 
convins că, având timpul de partea lui, peste o sută de ani, 
sau peste o mie, va ajunge cel mai deştept şi educat om din 
lume. Într-o zi, în timp ce exersa o nouă tehnică de 
respiraţie, pe trecerea de pietoni, l-a lovit o maşină şi 
prietenia noastră s-a sfârşit brusc… 

      Cele mai multe necazuri mi s-au tras de la femei. Să 
fi avut 14-15 ani când băieţii de la bloc, ca să-i scutesc de o 
datorie de 50 de lei la barbut, m-au dus într-un cartier 
mărginaş al oraşului, m-au lăsat în dreptul unei uşi, 
spunându-mi să zic că sunt trimis de ei, că de restul se 
ocupă ea. Ea se numea Suzana şi era o unguroaică de 
vreo 40 de ani, grasă, cu buzele vopsite cu prea mult roşu, 
cu un păr galben, murdar, dar era femeie, şi eu mă cam 
trezeam de la o vreme noaptea, transpirat în urma unor vise 
neclare. Auzisem pe băieţii mai mari povestind seara la bloc 
ce le făcuseră fetelor, aşa că-mi dădui pantalonii jos şi mă 
repezii peste ea în pat. Peste cinci minute Suzana îmi arătă 
râzând un galoş, pe care-l ţinuse strâns între picioare, 
întârziind astfel prima mea întâlnire cu locul acela atât de 
plăcut al femeii… De atunci am mai fost de multe ori pe la 
ea, plătind, sau, când nu aveam bani, ducându-i un colier 
sau o brăţară furate de la mama, ori un borcan cu ardei, 
gogoşari, castraveţi sau zacuscă, furate de la bunica. Într-o 
zi, a venit la Suzana un bărbat între două vârste, înalt, solid, 
cu mustaţă. A venit şi a doua zi, şi a treia, şi tot aşa, până 
când, într-o sâmbătă, a plecat înapoi de unde venise, 
luând-o şi pe Suzy cu el. De atunci îmi doresc s-o mai 
întâlnesc încă o dată, să-i pun o  întrebare care mă macină 
de mult: ea, unguroaică ce nu reuşise să înveţe bine 
româneşte, şi avea nişte poveşti fascinante despre mari 
capitale ale pământului în care fusese, şi despre conţi, 
marchizi, vedete de cinema, mari oameni de afaceri şi 
bancheri ai lumii care-i puseseră averile lor la picioare ca s-
o aibă o dată, prin ce întorsătură a sorţii ajunsese în 
orăşelul nostru prăfuit, de provincie? Destinele oamenilor, 
mai ales ale celor cu căi întortocheate în viaţă, cu urcuşuri 
surprinzătoare şi căderi bruşte, m-au fascinat mereu. Am 
citit într-o revistă despre un om care s-a născut fără mâini şi 
învăţase să scrie cu pixul ţinut în gură.  Aşa, el i-a scris lui 
Dumnezeu cea mai frumoasă scrisoare pe care a scris-o 
vreodată un muritor, apoi a rupt-o bucăţele, a luat-o în gură 
şi a scuipat-o peste balcon, într-o zi cu vânt puternic. Vântul 
este poştaşul lui Dumnezeu şi scrisoarea a ajuns la 
destinaţie. Dumnezeu a citit unul dintre petice şi i-a plăcut şi 
atunci i-a dat lui Sfântul Petru schotch şi l-a pus să refacă 
scrisoarea. După ce a citit scrisoarea şi-a dat seama că 
omul are dreptate: sunt atâţia oameni care au două mâini şi 
nu fac nimic şi, iată, omul acesta nu are nici o mână şi îşi 
doreşte să facă atâtea lucruri. Aşa că i-a trimis tot prin 
intermediul vântului o alifie cu care să se ungă pe cioatele 
braţelor. Omului i-au crescut mâini, dar acest lucru nu i-a 
folosit prea mult. S-a făcut casier la Banca X şi într-o zi a 
furat toţi banii ca să fugă cu nevasta lui frate-său, care 
nevastă, de fapt, pe el iubise dintotdeauna, dar nu i-o spu- 

 

sese fiindcă el nu avea mâini, iar ea nu putea trăi fă-
ră mângâieri. Şi acum omul zace în închisoare şi 
blesteamă clipa când a luat pentru prima oară pixul 
în gură…  

      Şi eu mi-am dorit mereu să scriu - dar nu ca 
omul acela fără mâini - o scrisoare către Dumnezeu, 
căci aveam cam tot ce-mi doream şi dacă din când în 
când apăreau în viaţa mea probleme sau necazuri, 
încercam să trec peste ele, convins că Dumnezeu 
nu-ţi dă mai mult decât poţi duce. Eu voiam să scriu 
o carte care să rămână în conştiinţa oamenilor, să le 
influenţeze viaţa, să le-o îmbunătăţească. Vorbisem 
cu foarte mulţi oameni de afaceri, profesori, 
cercetători, oameni de succes, încercând să aflu acel 
punct comun al lor şi să scriu o carte care să fie o 
reţetă ca să reuşeşti în viaţă. Deşi factorul deter-
minant al acestei reuşite era cunoscut de toată lu-
mea, el fusese îmbrăcat în nişte lozinci prăfuite care 
îi ascundeau profunzimea, una fiind chiar înscrisă pe 
toate lozurile: „Cine nu riscă nu câştigă!”. Scrisesem 
deja primele două capitole ale cărţii, când, brusc, m-
am îmbolnăvit: înghiţisem doi sâmburi de măslină şi 
simţeam cum îmi cresc doi măslini în stomac, unul pe 
partea stângă, altul pe dreapta. La început nu a fost 
chiar aşa rău, eram doar puţin balonat, dar, cu 
timpul, crescuseră prea mult şi începuseră din când 
în când să-mi gâdile cu frunzele creierul. De la 
gâdilatul acesta mă apuca un râs al gândirii 
nemaipomenit. O prietenă care mă auzi astfel râzând 
îmi spuse: „Du-te, dragă, la un doctor!”, şi fiindcă 
ţineam mult la ea, i-am îndeplinit dorinţa. Doctorul mi-
a recomandat să beau cât mai puţină apă, ca să 
stopez creşterea măslinilor şi să stau cât mai mult cu 
burta la soare, poate se usucă... Fiindcă era iarnă, nu 
putem sta întins cu burta la soare, aşa că i-am urmat 
doar prima parte a sfatului, de atunci am băut numai 
whisky. Într-o seară, după vreo 14 sticle sau pahare, 
nu mai ştiu foarte clar, m-a apucat o melancolie 
ciudată. Mi-am adus aminte de copilărie, de prisaca  
bunicului, lângă care stătusem atâtea clipe, şi, mai 
ales, mi-am adus aminte de caietul în care făcusem 
înregistrări cronologice şi sistematice cu privire la 
activitatea din cadrul stupului, la rolul fiecărei albine. 
Am căutat în cufărul în care ţineam toate lucrurile 
mele de valoare şi l-am găsit! Am citit cu atenţie totul 
şi mi-am dat seama ce comoară ţin în mână! M-am 
aşezat la maşina de scris şi am conceput un raport 
către şeful statului în care  i-am arătat că Regina 
trebuie să fie stăpâna ţării şi totul trebuie organizat 
după regulile Stupului. Răspunsul la scrisoare a fost 
adus de doi indivizi foarte bine îmbrăcaţi şi extrem de 
politicoşi, căci mă sunaseră înainte la telefon şi îmi 
spuseseră să-i aştept. Mă îmbrăcasem în costumul 
negru nou-nouţ, pe care mi-l cumpărasem pentru 
viitoarea mea căsătorie cu celebra cântăreaţă S., 
căreia îi aflasem adresa de la un prieten taximetrist 
ce o dusese de câteva ori acasă, şi îi scrisesem 
cerând-o de nevastă, aşa că eram pregătit pentru 
întâlnirea mea cu marele om de stat, care, fără 
îndoială, vroia să mă felicite şi poate chiar să mă 
decoreze pentru descoperirea făcută. În schimb, cei 
doi  m-au dus în faţa unui om cu multe trese metalice 

 
 

(continuare în pag. 29)
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      Cezarina ADAMESCU 
   

PORŢI DESCHISE CĂTRE EDENUL LĂUNTRIC 
 

PETRE RĂU, Eden în c ădere, versuri,  
Editura InfoRapArt, 2012 

 
 Printre poeţii Boemei  literare de mare anvergură din 
ultimele decenii, afirmaţi în paginile revistelor, în antologii şi 
culegeri, dar şi prin volumele proprii editate, numele lui 
Petre Rău s-a întipărit deja în mintea şi inima iubitorilor de 
poezie, proză, critică literară, umor şi eseistică. Spiritul 
boemei literare a fost reînviat în urmă cu câţiva ani, 
concretizat prin revista Boem@, dar şi prin cenaclul literar 
virtual „Noduri şi semne”, foarte activ, în care creatori de 
toate vârstele şi condiţiile îşi manifestă crezul lor literar prin 
creaţii proprii, ambele aceste modalităţi de exprimare fiind 
conduse şi îndrumate de Petre Rău. 
 Semnatar a 14 volume din aceste specii literare, Petre 
Rău îşi croieşte drum drept în dicţionarele literaturii univer-
sale, ca să nu mai punem la socoteală admirabila Boem@,
revistă de literatură şi artă, care adună în paginile ei crea-
tori din ţară şi din afară. 
 Mare promotor şi animator de cultură şi artă, Petre 
Rău şi-a înscris numele în galeria purtătorilor de har care 
focalizează în jurul său talente autentice. În această privin-
ţă este un cercetător şi un neobosit căutător, cu o invizibilă 
ansă, a izvoarelor şi comorilor literare din toate timpurile, 
dar în chip deosebit, din contemporaneitate. Şi fântâni de 
haruri descoperă pretutindeni şi le scoate la lumină. 
 „Eden în c ădere”  - cea mai recentă apariţie a auto-
rului, a fost nominalizată la Concursul naţional de creaţie 
literară „Titel Constantinescu”, ediţia a IV-a, Râmnicu Să-
rat, 2012 şi onorată cu Premiul Special al Editurii Rafet, 
aşa cum este consemnat în pagina a doua a cărţii. 
 Volumul este o incursiune lirică în spaţiul lăuntric al 
poetului, după o autoanaliză minuţioasă şi determinantă 
asupra personalităţii sale. 
 O carte scrisă la lumina de sine. Un monolog şoptit 
despre omul care şi-a făcut din scris nu numai o profesie, 
nu numai o pasiune, dar sensul vieţii şi un modus vivendi.  
 Şi unde-l poţi cunoaşte mai bine pe autor, decât în 
scrierile sale? O fină autoironie şi un umor de bună calitate 
există în toate paginile cărţii. 
 Petre Rău nu-şi imaginează stări, el se află cu tot ba-
gajul său existenţial în starea de a fi, pe care o împărtă-
şeşte şi altora. Universul liric este structural împlântat în 
fiinţa lui precum aerul de legătură între cer şi pământ, cu 
fire freatice de Lumină. Deşi poetul este conştient locuieşte 
într-o lume aparte, cu alte coordonate, truieşte cu migala 
arhitectului, după datele sale personale, el este legat in-
destructibil de „universul acela nici paralel nici / perpendi-
cular / nici măcar secant cu mine ci / doar invers / conceput 
de mintea mea viageră” (Scriu pove şti de amor).  

 

  De altfel, poeţii sunt singurii capabili de a-şi 
construi universuri numai pentru ei, ori numai de ei şi 
de fiinţele dragi, locuite.  
 Edenul poetului este, cum altfel? populat de 
cuvinte. Cuvinte flori, cuvinte vieţuitoare de tot soiul, 
cuvinte fenomene, cuvinte-lucruri şi cuvinte-oameni 
sau oamenii cuvintelor, aşa cum Jorje Luis Borges îşi 
imagina Raiul ca pe o imensă bibliotecă. 
 Omul-cuvânt, colecţionar de cuvinte-antichităţi, 
cuvinte vechi-nefolosite încă, cuvinte noi de odini-
oară, omul căutând să îmblânzească fiara-cuvintelor, 
să-şi aducă aceste cuvinte în propria casă, la propria 
masă, în propriul pat, în intimitatea odăii sale de 
lucru. Dedicat, supus, salahor, chiar rob al cuvintelor. 
Dar şi stăpânul lor, regele-păstor domnind peste 
infinitele turme. 
 Omul - suveran peste cuvinte, luând parte zilnic 
la festinul lor metaforic, cu bunătăţi alese, cu delica-
teţuri, cu rafinamente. Cine nu ar dori să se înfrupte? 
Mai ales că sunt date gratis, sunt date peste geam, 
de pomană celor flămânzi şi însetaţi de frumuseţe. 
Care frumuseţe? Care va salva lumea, desigur. 
 Cuvintele - fructele pomului interzis, cel al cu-
noaşterii binelui şi răului. Poetul - locuitor al pajiştilor 
paradisului, păzitor al pomului şi degustător al poa-
melor interzise muiate-n ambrozie, îşi făureşte pro-
priul Rai de cuvinte. Prin ele se osândeşte, prin ele se 
mântuie. Cu braţele doldora de cuvinte se va prezen-
ta la Scaunul Dreptăţii. Ele vor fi bănuţii de vamă. 
Cuvinte de trecere. De aici spre dincolo. 
 Şi cu asemenea material de construcţie, edificiul 
nu poate fi decât temeinic şi de durată. Armăturile 
cuvintelor ţin trunchiul drept spre Înalta Lumină. 
 Şi tot ele curg, se preling prin vene, o dată cu 
plasma şi ajung în toate celulele, până la genom. 
 A-l însoţi pe poet în Patria cuvintelor care e 
Limba română, o limbă frumoasă ca o duminică, după 
spusa lui Nichita Stănescu, este un motiv de mare 
cinste şi bucurie. Nu oricine poate face acest lucru şi 
nici nu are acces, ci doar cei aleşi. 
 Să deschidem, aşadar, poarta Raiului poeticesc, 
unde trăiesc laolaltă, în iarba înaltă până la inimă,
cuvintele îmbrăţişându-se şi mângâindu-se unul pe 
celălalt, cele blânde şi cele arzătoare pe rugul tăcerii, 
cuvintele patimă şi cuvintele domoale, provocatoare, 
pudice dar şi cele patetice, sfâşietoare. 
 Poetul ne avertizează încă de la început că vom 
străbate „un drum de izvoare ascunse”, în care vom 
 

(continuare în pag. 13)
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întâlni suflete expirate, prin galaxii „urmând un drum fără 
întoarcere / de izvoare ascunse” (un drum de izvoare 
ascunse ). 
 În această lume proprie, prietenia cu Dumnezeu este 
imperioasă. Până nu te împaci cu El, nu ajungi la înţelege-
rea rosturilor firii. Momentul de graţie când te loveşte harul 
divin este altul pentru fiecare om în parte. Important e să 
conştientizezi acest har. Sfântul Augustin era preocupat de 
această clipă de atingere a harului divin şi a lăsat scris în 
Confesiunile  sale: „Mă tem că trece Dumnezeu pe lângă 
mine cu harul său şi că nu se mai întoarce”.  
 Atent la mişcările învălurite ale apei harului, poţi să 
prinzi clipa ca pe coada unei comete şi să n-o mai laşi 
slobodă, strigând, precum înţeleptul: „Clipă, stai!” 
 Deşi unele poezii au tentă de şarjă amicală, ele 
dezvăluie adevăruri fundamentale despre naştere, viaţă şi 
moarte, despre timpul care ni s-a dat, despre spaţiul 
acestei trăiri şi despre unele coordonate ale vieţii sociale şi 
spirituale. În acestea şi în multe altele, Petre Rău nu se 
dezice de la formaţiunea lui ştiinţifică, dar care aspiră la 
dimensiunile înalte ale Spiritului. 

În privinţa dimensiunii spirituale a poeziei lui Petre 
Rău, ea îşi trage sevele din poeziile satirice ale lui Marin 
Sorescu - Vedenia , Adam , Nudism  şi alte creaţii ale 
poetului doljean, dar nu dintr-un sentiment facil şi gratuit şi 
ofensator, de negare sau de neîncredere, ci mai degrabă 
dintr-unul de timiditate şi teamă mistică de a se apropia 
prea mult de divinitate. S-ar putea spune că autorul face 
paşi importanţi spre Dumnezeu, însă cu spatele, iar la 
moment potrivit, Dumnezeu va face întoarcerea definitivă, 
privindu-l drept în faţă. 

Dumnezeu, în viziunea poetului ia dimensiuni 
antropomorfice, se împrieteneşte cu oamenii, dă mâna cu 
ei, este îngrijorat că raiul e din ce în ce mai gol, stă la 
taclale, caută soluţii să-i îmbie pe oameni la nemurire, se-
ntoarce cu spatele (cum o fi spatele lui Dumnezeu?) e 
necăjit că nimeni nu-l mai urmează ş.a. Însă, nu de puţine 
ori, poetul nu se sfieşte să-l tragă la răspundere chiar pe 
Dumnezeu, pentru că „nu mi-a dat nici un sfat util / atât de 
zgârcit a fost cu mine / sau mă invidia” (ziua întâi: 
pregătirea ). Astfel de interpelări sunt frecvente în 
Scriptură, îndeosebi în Cartea lui Iov. 

Adâncirea în mistica divină îl urmăreşte, cu toate 
acestea pe autor şi în poezia „pecetea lui dumnezeu ”, în 
care autorul relevă puterea de jertfă supremă a divinităţii 
care trăieşte şi moare o dată cu fiecare creştin: „îmi 
închipui că dumnezeu este atâta de generos / că-şi va da 
viaţa odată cu mine / nu se va crampona de putere / şi 
după acest sacrificiu suprem / probabil că stelele se vor 
privi între ele mirate / ca nişte suflete muribunde / cu 
respiraţia în derută precum galaxiile vara / nu mă mai 
grăbesc însă / pentru că oricum timpul nu-mi va ajunge / şi 
n-am de gând să apuc / să privesc cum lumea se sfârşeşte 
/ dar nu mai spun nimic pentru că / deşi nu mai e mult / mă 
va urmări tot restul vieţii” (pecetea lui dumnezeu ). 
 Faptul că poetul se simte damnat, însingurat şi 
lipsit de iubire într-o lume de neînţeles care se duce de-a 
rostogolul, luând în prăbuşirea ei şi spiritele curate, nu e 
nou. Care poet nu a creat într-o profundă stare de 
singurătate şi nefericire? Însă el este conştient de 
misiunea lui: „acum sunt damnat / cu demnitate / îmi port 
crucea / pe (i)dealul văii mele de rai”. ((i)dealul v ăii mele ). 

 

Starea de însingurare reiese şi mai pregnant 
în poemul „condamnat la singur ătate ” - „acum 
ascult zăpezi / şi mă subţiez de urât / nu mă mai 
bate nimeni pe spate / ce faci / ai uitat de mine / 
voi toţi aţi uitat de mine / şi dumnezeu a uitat de 
mine / şi mă ţine aici pe uscat / în loc să mă 
arunce / în apele decoloratului somn veşnic / mai 
aproape de stele” (condamnat la singur ătate ).
Singurătatea a devenit pentru poet starea propice 
creaţiei: „am ales să fiu singur / mereu adâncit în 
peştera visului” (am ales s ă fiu singur ). Ori, în 
acelaşi poem: „şi să nu uit să-mi număr înfierările 
/ din ceaţa piezişă a iubirilor mele / să nu mă simt 
străin ca un stol de păsări plecând”, ş.a.  

Scris când sub formă de dialog cu iubita 
pierdută, când de monolog în propriul babilon, 
acest jurnal liric doreşte să clarifice poziţia omului 
în lume, a omului faţă de sine şi faţă de Dumne-
zeu. Dragostea are un rol important în această 
ecuaţie cu trei necunoscute: Dumnezeu - iubirea -
omul. Cine pe cine supune şi cât?  

Cu toate că preferă singurătatea - poetul o 
consideră „desuetă”. De fapt, cartea se constituie 
într-un prelung lamento al unei iubiri trecute, fără 
vreo dorinţă concretă de întoarcere. Singurătatea 
e un personaj, un martor mut al trăirilor poetice, al 
gândurilor nerostite şi al absenţei gestului suprem 
de întoarcere la tihna şi neliniştea iubirii care dau 
sens, parfum şi culoare vieţii. 

Metafora edenului în cădere nu poate fi 
decât cea a iubirii pierdute, a singurătăţii sau a 
neliniştii care pune stăpânire pe om în absenţa 
celuilalt-eu, adică a sufletului-pereche: „iubita mea 
de dincolo de vremuri / te mai ating şi mâine 
retrospectiv cu gândul” (te-ai schimbat ). 

De aici, tonul uşor elegiac care predomină 
versurile albe, cu netezimi de suprafaţă, dar cu 
adâncimi abisale care ne sunt oferite în această 
carte.  

O nebuloasă, îngeri căzând în prăpăstii, 
cuvinte auind întoarse-n ecouri. 

Scurgerea inexorabilă a timpului este echi-
valentă cu „alungarea din rai” din care se naşte o 
„veşnică nelinişte” (alungarea din rai ). 

Cu toate acestea, poetul a rămas legat de 
clipa aceea de azur „când respiraţia îţi răsuna ca 
un flaut” pentru că, spune el în poemul „episod ”: 
„clipele noastre s-au iubit mai mult decât noi”, iar 
el a rămas: „un episod sculptat de palmele / tale 
în lemn alb şi negru” (episod ). 
 Gesturi intime ale unui rotund ideatic se 
prefiră precum bobiţele de mărgăritar pe obrazul 
palid, de fată. Numai celălalt ştie ce gust şi ce 
culoare au lacrimile, ce sfinte nimicuri săvârşeaţi 
împreună. Câtă vreme există întoarcere, nimic nu 
e pierdut. Poate rotundul să aibă un colţ 
sfărâmat? Da, poate. Nimic nu e perfect în afară 
de Dumnezeu. Doar El are toate colţurile intacte. 
Idealul poate fi atins numai în gând, în cuvânt şi 
în vise. În rest, cioburi de vitraliu, împrăştiate din 
belşug peste creştete.     

(continuare în pag. 14)
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 Dincolo de omătul gesturilor veghează-n surdină 
teama spiralată că totul e de prisos. 
 Dar poetul ştie că opera va rămâne, dincolo de toate 
acestea, că „orice literă desprinsă dintr-un cuvânt / ar 
putea să se facă singură înţeleasă” (cu tine ) - precauţiile 
sunt de prisos, când degetele cuvintelor miros a merişor, 
a salcâm înflorit, a tuberoze. Nici un deznodământ din 
pricina ninsorii lor intempestive, nici un dezastru... 
 Starea de ninsoare poetică este perfectă, e deplină, 
abundentă, mirifică şi nici măcar îngheţul nu o poate 
distruge sau spulbera în cele patru vânturi cardinale. 
 Întregul discurs liric este alcătuit din cuvinte sacro-
profane, dovadă că Dumnezeu e aproape, e printre, e 
lângă, deasupra şi dedesubt, împrejur şi în miezul 
lucrurilor, e chiar în noi, alături de cuvinte vechi, 
necunoscute încă, ce dau strania senzaţie de deja-vu. 
 Toate au timpul şi locul lor, nimic de prisos, nimic 
lipsă. E foarte important, cu flacăra de sine, să poţi să faci 
Lumină pământului. Dar mai important este, după spusele
poetului: „din tot parcul se îmbie o singură licărire / spre 
ea mă îndrept strângând cu putere din dinţi” (pus tiul din 
mine ). S-ar putea spune că această singură licărire, este 
luminiţa care ne călăuzeşte spre capătul tunelului, acolo 
unde ne vom afla cândva. 
 Cu vocea fioros de blândă, poetul, precum profetul, îi 
admonestează şi-i bincuvântă în felul său, nu numai pe 
oameni: „fiţi şi voi binecuvântaţi” - dar şi pe Dumnezeu: 
„iar pe dumnezeu / vedea-l-aş tânăr / şi fără de grija 
noastră” (deie-mi o femeie ). 
 Aventura vieţii în doi poate să-şi păstreze 
prospeţimea, farmecul şi parfumul, dar poate deveni 
lesne obişnuinţă şi rutină. 
 Petre Rău a descoperit, în afară de lumea cuvintelor, 
ceva fascinant: „nu ştiu / ce lume am descoperit eu de la 
alfa la / omega dar aici / îmi găsesc nemurirea / pe care 
pot îndrăzni să mi-o aştern la picioare / pot s-o ating pe 
creştet” (nu mă mai r ăscol ). 
 Marea majoritate a poemelor din acest volum au ca 
apelativ cuvântul „iubito”. Ei i se adresează poetul pentru 
a reînvia rotundul comun, din care fiecare a rămas cu un 
segment. După tăierea acestui rotund fiecare-şi revendică
partea celuilalt. De aceea, tonul este uneori revendicativ, 
interogator. 
 Ar trebui să le fim recunoscători celor care ne-au 
provocat să scriem despre ei, pentru că ei ne câştigă 
meritele cereşti, de fapt, ne câştigă nemurirea. Fără 
minciunile lor gingaşe, n-am înflori în mii de cuvinte. Ei ne 
fac mai frumoşi, mai buni, mai îngăduitori, ne asigură 
partea de sfinţenie.  
 Cu toate acestea, există în pagini, un soi de 
oboseală resemnată, ca după un drum lung şi mai ales, 
nevoia de abluţiune, de curăţire în apa întoarcerii care 
nici ea nu mai e aceeaşi: „azi am descoperit treptele rupte 
ale scării pe care / inima mea urca uşor / pe fereastra 
aceea deschisă numai una / la inima ta / pe care am dorit 
s-o beau ca pe o cană de apă / călătoria mea e mai grea 
acum înapoi către mine” (heraldica plânsului meu ). 
 Nu este primul poet care a spus-o: pentru dragoste 
poţi să şi mori, ea merită totul, chiar şi sacrificiul suprem. 
Eminescu a spus-o magistral: „o oră şi să mor”; Petre 
Rău spune: „merită omule să-ţi dai viaţa pentru / un vîrf 
de iubire” (blestemat ă frumuse ţea ta). 
   

 
 Întregul bagaj de mijloace de expresie s-au 
unit ca să întregească versul şi poetul le foloseşte 
cu prisosinţă. Stilul este deja format, poezia este 
expresivă, nostalgică, în ton uşor elegiac, blând 
dojenitor, exprimarea limpede, caldă, cu 
străfulgerări panseistice, este o poezie a zilelor 
noastre, scrisă de un poet în deplinătatea forţei 
creatoare şi a maturităţii artistice. Poate că e puţin 
cerebrală, se pretează mai puţin sentimentalis-
mului vetust şi gratuit: „să pot lua marea hotărâre / 
să mor la rădăcina unei spânzurători / în crângul 
în care primăvara vine devreme / credeam că eşti 
tu când te-ai aplecat deasupra / patului meu / dar 
era singură noaptea / un gând incurabil de trist / o 
noapte copilăros de singură / foamea de tine mi 
se suie în piept / atât de obosite îmi sunt migrările 
/ încât un clopot singur bate mângâietor de rece / 
ca un pescăruş mă voi opri într-un / port cenuşiu / 
în care nu s-a întâmplat încă nici flux nici reflux”
(singur ă noaptea ). 
 Conştient de misiunea scriitorului, Petre Rău 
spune: „adesea mă gândesc să mă exprim în scris 
/ măcar aşa am cum să-mi rotunjesc asperităţile / 
nu voi să rămân / ca un om fără de iubire / trebuie 
să las ceva pentru când voi fi lipsă” ((in)spiral a 
muzicii ). 
 Nu o dată însă, s-a întâmplat ca poetul să 
vadă că: „o piatră a ţâşnit din tristeţea mea / când 
tocmai îmi luam doza zilnică de cucută” ori 
„tristeţea îmi cade ca barosul pe nicovală / şi mă 
tem să nu sperii copiii cu paloarea feţii”
(folosindu-mi ). 
 Aşadar, purificarea s-a consumat, de acum 
poetul a ajuns la lepădarea de cele lumeşti: 
„precum lăuza se vede prin făt / aşa mă izbăvesc 
de cel viclean” (folosindu-mi ). Se zice că poezia 
este un fel de catharsis, o sfântă îmbăiere în Duh, 
o iniţiere în taine. 
 Dar până a ajunge aici, a trebuit să treacă 
printr-un adevărat purgatoriu: „înţelepţii întârziau 
la apel / să-mi vindece gândul / treceau linişti pe 
lângă mine fără să le / recunosc umbra / mai 
scrutam prezenţa ciudatelor litere / din lumânări 
sculptate / deasupra patului meu de gânditor / 
frescă supusă în tavan de biserică” (fresca 
gândirii ). 
 Către finalul volumului autorul a introdus un 
grupaj de poeme în ritm clasic care atrag prin 
eufonii cu adevărat încântătoare. 
 În întregul ei, poezia lui Petre Rău este un 
spaţiu de linişte la care adaşti ca să-ţi refaci 
forţele moleşite de atâta tulbure bântuire prin lume 
care ţi-e străină, printre oameni care ţi-s ostili, prin 
atâta hărmălaie şi vânzoleală zadarnică. Ea te 
poate scoate la liman şi-ţi poate conferi starea de 
pace lăuntrică şi de linişte pe care doar rugul 
cuvântului ţi le pot dărui. 
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Geo GALETARU 
 

De ce Eminescu? 
 
 Asistăm cu stupoare, de câţiva ani încoace, la o 
discreditare sistematică şi furibundă a tot ceea ce are 
tangenţă, mai mult sau mai puţin, cu specificul nostru 
naţional. O elită culturală cu apetenţe internaţionaliste, 
marcată iremediabil de sindromul cosmopolitismului 
(manifestat sub forma unor puseuri de orgoliu 
intelectualist), încearcă să impună cu obstinaţie idei şi 
precepte culese (de) aiurea, inventând ad-hoc contexte 
aberante, incompatibile cu spiritul acestui popor. Valori 
culturale emblematice, constituind osatura axiologică a 
unei spiritualităţi inconfundabile, sunt repuse cu 
asiduitate în discuţie, pentru a fi negate printr-un insidios 
proces de intenţie, iar macularea lor, în loc să provoace 
măcar reţinere, dacă nu dezgust sau revoltă, tinde să 
devină o practică curentă a unei elite culturale având 
vocaţia unică a demolării.  
 Scenariile acestei execuţii sumare reiterează cu 
uimitoare fidelitate spiritul malefic al proceselor similare 
din anii proletcultismului, de care le deosebesc doar 
cinismul de rigoare al regizorilor actuali şi ambalajul 
pseudo-democratic al justificărilor invocate. „Mioriţa”, 
Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, 
George Călinescu, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, 
Constantin Noica, Emil Cioran, Marin Preda, Nichita 
Stănescu, Ion Lăncrănjan, Eugen Barbu, Paul Anghel 
sau Marin Sorescu au trecut, rând pe rând, pe sub furcile 
caudine ale intoleranţei şi agresivităţii acestor killeri 
culturali predestinaţi tuturor fanatismelor conjuncturale. 
Paradigmele culturii noastre naţionale, deplin constituite 
şi validate în timp, sunt supuse unui tir necruţător din 
partea aceloraşi (de fiecare dată aceiaşi) mercenari ai 
diversiunilor culturale, care le contestă cu vehemenţă 
esenţa naţională, opunându-i acesteia nostalgia 
euforizantă a unor modele de extracţie şi inspiraţie 
străină. Un aşa-zis postmodernism, de ultimă oră, 
instalat prin forţă la pupitrele literaturii române, cu 
aroganţa tipică conchistadorilor culturali, l-a decretat pe 
Mihai Eminescu depăşit, naţionalist (vezi, Doamne,
acesta ar fi un păcat de moarte!) şi, împingând ostilitatea 
făţişă până la limita patologiei, „cadavrul nostru din 
debara”. 
 Boicotat de vigilenţa nefastă a unor condeie 
obtuze sau doar oportuniste, pus adeseori la zid de 
intoleranţa unor gardieni ai culturii, spiritul eminescian, 
mereu tânăr şi actual, a devansat piedici şi impietăţi, 
impunându-se irevocabil în conştiinţa românilor printr-o 
formă neconvertibilă de autoritarism estetic. Într-un 
studiu semnificativ, apărut recent şi intitulat sugestiv  
 

 
„Neamul şi Babilonia”, George Apostoiu dă o 
explicaţie tranşantă acestor atacuri concertate, la 
care a fost (încă este) supus Mihai Eminescu: 
„Eminescu este contestat şi hulit pentru că a intrat în 
conştiinţa poporului ca POETUL NAŢIONAL”. 
 De ce Eminescu? Pentru că Eminescu este 
zeitatea tutelară a culturii române (într-o formulare 
memorabilă, Constantin Noica l-a numit „omul deplin 
al culturii române”). Forţa sa sintetizatoare trece 
dincolo de orice barieră de timp, descurajând 
măruntele orgolii care mai încearcă (în van) să-i 
ciobească statuia. O statuie vie şi perenă, palpitând 
de energia sublimată a unui suflet înveşmântat în 
hlamida Poeziei. Căci Eminescu este însăşi ideea 
de poezie, este verticalitatea nedezminţită a unei 
spiritualităţi veşnic tinere, aşa cum tânăr a fost 
Poetul în viaţa sa pământeană şi dincolo de ea: 
„Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi”. Niciun alt poet 
de până la el şi nici unul după el n-a exprimat atât 
de deplin iubirea şi singurătatea, dorul şi melancolia. 
„Codru-şi bate frunza lin”: un infinit cuprins într-un 
singur vers, profund şi revelator ca însăşi 
ancestralitatea naturii sau ca extazul sufletului 
îmbătat de dulcele corn al iubirii. Băietul care 
cutreiera, într-o copilărie edenică, fabuloşii codri ai 
Moldovei natale şi-a proiectat himerele şi suferinţa 
într-un orizont de mit, în care reverberează încă 
sunetul auroral al stihului său: 

„Mai departe, mai departe, 
Mai încet, tot mai încet, 
Sufletu-mi nemângâiet 
Îndulcind cu dor de moarte”. 

  
 De ce Eminescu? De ce, acum şi întot-
deauna, Eminescu? Pentru că, dincolo de trepidaţia 
monocordă a unor mode pasagere şi înfruntând 
asaltul unor vremuri intempestiv-ostile, poezia sa şi-
a proclamat necontenit valoarea, devenind o 
componentă axiologică de prim rang a spiritualităţii 
româneşti. Eminescu este puntea pe care păşim 
spre stele, pe un drum presărat cu florile teiului său 
sfânt, este altarul pe care Luceafărul de dimineaţă şi 
cel de seară îşi îngemănează lacrimile.  Eminescu 
este expresia cea mai pură şi mai palpabilă a 
infinitului românesc, este cosmosul unei silabe ce 
defineşte cel mai pregnant starea de dor. Peste 
vămi şi peste fire, Eminescu luminează ca o Stea 
Polară, îngăduind în preajmă doar şoapta îngerilor 
şi melopeea celestă a izvoarelor. 
 Să fim fericiţi că suntem patria care l-a 
născut pe Eminescu! 
 Iar la întrebarea din titlu („De ce Emines-
cu?”), răspunsul este simplu şi axiomatic: pentru că 
Eminescu suntem noi! 

� 
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             Patricia LIDIA  

 
Iubite, taci! 
 

Luna noastră 
stă prinsă între stânci 
şi cete de îngeri 
câte 40 de pahare 
de sânge închină 
şi o îneacă 
în amarul lor, 
iar noi 
ne adunăm săruturile 
din adâncurile lui Poseidon 
şi asta este 
luna noastră de miere 
târzie. 

 
Supernovă 
 

stelele pe cer 
astă seară 
mor – 
prea crunt 
ne trece 
timpul... 

 
Lipsuri... 
 

nu sunt nici apă, 
nici aer, 
nici pământ – 
 

în lipsa ta, 
lipsesc şi florile, 
şi visele, 
şi sorii 
din sufletul meu – 
 

în lipsa ta 
îmi lipsesc 
amintirile... 

 
Ore bune 
 

sunt deja ore bune 
de când zburăm 
pe deasupra oceanului... 
 

sunt ore bune 
de când ne lingem 
resemnaţi 
aripile... 
 

 
încep să cred 
că nu vom ajunge niciodată 
să prindem 
vaporul de noapte... 
 

sunt ore bune 
de când ne autocompătimim 
că aripile ne sângerează 
pe la fiecare 
întretăiere de nori 
şi parcă deja ducem mai bine 
iluzia 
zilei de mâine... 

 
Albert Camus 
 

Îţi aminteşti 
când eram tineri 
şi ne dezbrăcam din priviri, 
şi îmi spuneai că ai un nou prieten, 
Camus sau aşa ceva, 
care te-a învăţat să te bucuri de viaţă, 
că toamna este a doua primăvară, 
când fiecare frunză este o floare. 
 

Şi îţi spuneam că e deştept, 
trebuia să fie şi foarte chipeş, 
dacă avea atâta frumuseţe în suflet, 
şi mi-ai arătat pe cer 
cum cad stelele 
şi nu ştiam dacă plânge Dumnezeu 
sau doar plouă... 
 

Şi tot el te-a convins că 
trebuie să iubim 
ceea ce nu putem să înţelegem, 
căci crede şi nu cerceta 
e desolit 
şi plictisitor 
şi... 
şi nu mai contează, 
continuările nu sunt 
niciodată 
ca originalul... 
 

Da, prietenul ăsta deştept al tău, 
Albert sau Camus sau cum i-ai zis, 
avea mare dreptate, 
ceea ce contează 
nu este ceea ce se spune, 
ci ceea ce nu trebuie spus… 

 
Bătrâneţe 
 

timpul 
şi-a spus cuvântul – 
între sufletele noastre 
tânăr 
a rămas 
doar 
vântul... 
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Cutia Pandorei 
 

te-am întrebat – 
noaptea 
îngerii zboară 
spre cer 
cu flori 
în păr? 
 

pe tâmpla ta 
am citit 
un gând 
fugar – 
 

sunt doar speranţe 
ce nu pier... 
 

atinge-mi cerul inimii, 
doar împreună 
putem fereca raiul 
în cutia timpului... 

 
Împreună 
 

mi-am scuturat umerii 
de îngeri 
şi am ales – 
timpul meu 
cu timpul tău, 
parte din eternitate 
împreună 
vor străbate... 

 
Decădere 
 

în umbra pasului tău 
pretins apăsat 
a răsărit 
şi crescut 
un copac – 
 

trunchiul ţi-am sărutat, 
şi aripile mi-au căzut – 
 

şi îngerii pot iubi... 

 
Clipa de tăcere 
 

stropi de gânduri 
îmi coboară peste pleoape, 
timpul meu 
e incomplet 
fără tine... 
 

e în zadar, 
e prea târziu, 
banca noastră solitară 
a rămas 
sub aceleaşi flori de tei. 
 

Ploi de gânduri 
îmi cuprind 
ultimul zbor 
către trecut... 

 
iar clipa de tăcere 
ce mai apoi 
ne cuprinde 
mi-o doresc, 
să simt 
că aripi prindem 
şi putem zbura! 

 
Sclavagism 
 

cu toţii suntem sclavii cuiva – 
eu, al trecutului, 
tu, al zilei de mâine – 
doar că speranţa 
ne împiedică 
să vedem 
asta. 

Ruletă rusească 
 

paharele stau întinse în cerc, 
când Dumnezeu bate ora exactă 
morţii mai beau un pahar 
de ziua de mâine, 
combinaţie de votcă, sangria şi sânge, 
unul se ridică în picioare, 
îşi primeşte destinul 
şi pleacă... 
 

karma 
e ceva 
de care auzi 
numai în filme... 
 

şi jocul 
se reia... 

 
Tempus 
 

preţios e timpul 
ce trece 
fără noi! 
 

în braţele norilor 
ne dormim 
somnul 
îngerilor... 
dar visul 
a risipit norii şi, 
ca să nu cad, 
soarele m-a prins 
cu razele lui... 
 

de azi suntem – 
suspendaţi în timp – 
parte 
dintr-un înger incomplet... 
un singur trup... 
şi câte o aripă 
deschisă 
în zbor... 

� 
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                   Ionel BOTA 
 

Contemplaţia fără sfârşit  
sau despre un tragism al graţiei 

 
 O carte inspirată de poezie, probabil una din cele 
mai bune apărute în anul editorial trecut, într-un clasa-
ment serios al primelor zece, să zicem, este fascinanta 
Crucea de muguri  (Bucureşti, Editura Semne, 2012, 82 
p.), monument al discursului suveran despre fiinţa marilor 
risipiri în poemul destinului pentru un autor care, totuşi, a 
adus destule lucruri bune, demne de reţinut pentru bilan-
ţul creaţiei literare din ultima jumătate de veac. Aurel M. 
Buricea  este un scriitor cu o traiectorie constantă valoric, 
cultivând în lirica sa farmecul discret al ritmului clasic, 
sonorităţile oraculare ale unui pietism activ pentru cuvân-
tul proiectat în miracolul versului de a se insinua matricial 
în percepţiile noastre ca pârguire a esenţei lumii omului în 
sunetul-poem. 
 Aşadar, clipa de poezie care seduce în noul vo-
lum al lui Aurel M. Buricea are ca specific o individualitate 
instinctuală de parnasian modern, un imaginar copleşit de 
mesaje ale convertirilor fascinaţiei în constrângeri ale 
nostalgiilor prime, teme mai vechi sau mai noi antologând 
ritmul fascinaţiei dintr-un cotidian devorat de discursiv li-
ric. Sonetul are aspectul unei badinerii ingenioase, idee, 
formă şi sentiment îmbinând vanitatea care arbitrează ca 
să elibereze energia metaforei din citatul despre viaţă al 
versurilor. Cuvântul, litera întreţin o anume conduită a 
investigaţiei, beţia contemplaţiei fără sfârşit: „Cine mi-a 
zidit casa din sonete / cu ferestrele deschise spre lume /
de face lumina pe rime spume / cine intră nu poate să 
regrete // căldura verii o trăiţi în cuvânt / imagini pictate cu 
harul divin / pentru singurătate găsiţi alin / chiar dacă prin 
cuget bate aprig vânt // se văd pereţii din lanuri de grâu 
copt / floarea soarelui cântă-n culori / plânge necunoaş-
terea în cifra opt // Cel Unul Nenăscut trece-n litere /
Sfânta rugăciune prin care adori / când se deschid ale 
humii artere” (Casa din litere, p.34). 
 Lirica este, desigur, expresivă şi peisajul senti-
mentelor predispus imaginativului. Elanul gradual asimi-
lează combustia ideilor şi miza registrului pendulează 
între emfaza melancoliilor şi ispita parabolei. Tranşee 
romantice sunt străbătute, de-o parte şi de alta, ca un 
exerciţiu al unui ceremonial devoalând identităţi şi evo-
când opţiunea reabilitării ludicului în ipostaza meditaţiei 
moderne. Sonetul lui Aurel M. Buricea operează prin 
revelare şi percepţia cititorului e interogativă. Eul e pro-
fetul retortelor lumii de a invoca tragicul aforistic ca un 
contemporan al lui Quintilian, Institutio oratorica. Autorul 
nu e un arheolog sentimental, dar sonetele par mai ales 
discursuri de purificare, dau senzaţia de poezie continuă. 
Duhul reflexivităţii poate edifica un tragism al graţiei: „Ce 
greu am urcat în timp acest munte / în arborii nopţii  

 
plânge o cruce / nimeni nu ştie ce soartă ne-
aduce / de dincolo se-ascund imagii crunte //
cugetul viu care-şi divulgă taina / se schimbă-n 
natură prin anotimpuri / în orice iarnă avem alte 
chipuri / se trece viaţa aşa cum schimbi haina //
atâtea stele s-au topit în gene / nicio forţă nu le 
poate pătrunde / spiritul în suflet se mai ascunde //
spre lumea de-apoi ne poartă alene / cum creşte 
oul în corbul ce zboară / se stinge vremea-n noi 
ultima oară” (Crucea din muguri, p.70). 
 Un magician arcadic, consacrându-se mitului 
reintegrării prin adoraţie, prin iubire Aurel M. 
Buricea este autorul unei cărţi remarcabile de 
poezie. 

� 

 
desen de Elena Liliana Fluture 
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Petre RĂU 

 
Februarie 
 

Frigul se strecoară prin ochiul deschis  
în inima mea 
Amorţita pleoapă dezveleşte un vis  
din munţii de nea 
 

Februarie dârdâie ca un suflător  
în alămuri de ger 
Flori în ferestre suspină de dor  
până ce pier 
 

Mocneşte o gură eternă de mult  
îngheţatul cuvânt 
Cu inima strânsă mă aplec să-l ascult  
adânc la pământ 
 

Bucuria ţâşneşte din trupu-mi de nea  
munţii mei sunt mai grei 
Mai alerg undeva între un fulg şi o stea  
călare pe zei. 
 
 
Efemeră 
 

Forfotă mare în oraş 
Toţi muritorii se pregătesc să moară 
Fiecare îşi aşterne un capăt de lume 
La cap 
Câte o batistă două 
Câte puţin 
Şi atât. 
 

În rest se moare în linişte. 
 
 
Singurul apei 
 

Sunt singurul apei, valul mă trage 
Largul albastru promite ceva 
Nu sunt pescăruşi, nu sunt nici catarge 
Din mâini nu voi da 
Şi nici din picioare 
Ţărmu-i departe - adâncul mă vrea. 
 

Subţirele apei pătrunde în mine 
Inima-i plină de valuri deja 
Făpturi mici şi reci îmi aleargă prin vine 
Flămândele mă vor rupe cumva. 
 

Nu doare nimic şi nu pare decât 
Că sunt singur, că nu mai sunt, şi atât. 

 
desen de Elena Liliana Fluture 

 
Ce păcat că se moare 
 

Nu ştiu cum voi sfârşi noaptea asta 
Frământările mele-s nebune 
Mi-e teamă să închid şi fereastra 
Doar prin ea poţi pătrunde la mine 
 

Simţire mult prea des capilară 
De ce mă atotprefaci în pribeag 
Într-un punct rătăcit pe afară 
Un Galilei sprijinit în toiag 
 

Ce păcat ce păcat că se moare 
Toiagul mişcă astre divine 
Sacerdoţii revin din uitare 
Prin spaţii de mult rupte din mine 
 
 
Rămâi la marginea zilei 
 

Rămâi la marginea zilei, iubito 
când stropi de lumină se cuibăresc 
cu sclipire de fosfor 
pe umerii tăi arcuiţi ca undele vremii 
 

curând vom fi pătrunşi de inefabil 
lividă nemişcarea va deveni tăcere 
şi vom uita de noi 
 

ne vom împreuna palmele 
ca două toarte de amforă 
şi neclintiţi vom rămâne sub cer 
precum un stâlp de poartă apolină 
 
 
Să fi iubit 
 

Traiul meu suprapus peste două veacuri 
poftă de leacuri 
a tot poftit 
 

M-am tot certat cu toate legile lumii 
şi rostul glumii 
nu l-am simţit 
 

Am fost lut primitiv în apneic sistem 
precum un blestem 
am rătăcit 
 

Netălmăcite armonii din univers 
am surprins în vers 
de necitit 
 

Profeţiile mele au fost deşarte 
himere moarte 
timp irosit 
 

Noroc că mi-a dat Dumnezeu multă minte 
să am aminte 
să fi iubit 

� 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BoemBoemBoemBoem@@@@        1111----2222----3333/201/201/201/2013333    20202020    

                                                                                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Dan Ion SANDA  
 

 

Campania de recoltare,  
şi cea de dat ţara la fier vechi 

(pamfletul unei nostalgii) 
 
 Se spune despre vreun om, care s-a încăpă-
ţânat să trăiască prea mult, că nu a ştiut nici când să 
moară. Se pare că Ceauşescu a ştiut, căci era-n străină-
tate şi din propria-i voinţă s-a întors acasă-n ţară, ca să 
fie împuşcat.  
 Dacă aflasem şi noi, e clar că şi el ştia de 
fierberea ce previziona schimbarea lumii după ce Gorba-
ciov a dat mâna cu americanii. A venit acasă ca să 
moară, fiindcă, întărâtaţi şi încurajaţi de conjunctura 
internaţională, cei care îl ’’pândeau’’ hotărâseră că el îşi 
trăise traiul, şi făcuse deja din România un ’’pont’’ destul 
de ţeapăn, numai bun de prăduit.  
 La viaţa lui, când era el în putere, nu-i stătea 
nimeni în faţă, numai un semn de făcea, tremurau izme-
nele pe toţi, şi lucra ţara la unison, vrând-nevrând, ca o 
imensă echipă, că ’’spiritul de echipă’’ nu era ca acum -
o propozitie în CV, la rubrica competenţe, ci era sarcină 
de serviciu, sarcină de partid, datorie patriotică. Ceea ce 
numeam atunci ’’campania agricolă de toamnă’’, era un 
eveniment naţional. 
 Bântuiau şefi peste tot, de la tot felul de coman-
damente de coordonare şi control, ce căutau soluţii să 
meargă eficient treaba. Vibra ţara, că totul era contra 
cronometru, pentru că se răcea vântul, veneau ploile ce 
desfundau drumurile de pământ, cădea bruma.  
 La noi la Constanţa bătea câmpurile şi prim 
secretarul de judeţ - el reprezenta chintesenţa...  clarvi-
ziunii politicii de Partid şi de Stat... - cu Gazul, bunăoară 
celebrul „nea Vâlcu”, şi după ce acesta a fost tras pe o 
linie secundară, i-a luat locul alt cerber, modernizat - cu 
ARO cu tracţiune integrală şi cu staţie de radio emisie-
recepţie, cu ajutorul căreia era on-line cu toate autori-
tăţile locale din judeţ, sau participa la teleconferinţe. 
Acesta era tovarăşu’ Prim Marina, erou al muncii şi al 
întrecerii socialiste… care îşi purta medaliile la reverul 
hainei, când umbla în inspecţie pe câmpuri, medalii care 
acum se vând cu braţul, ca şi vechituri prin talciocuri. 
 Când a venit revoluţia el era în funcţie, dar nu a 
făcut greşeala lui Ceauş, să se încreadă în recunoştinţa 
poporului, căci poporul a vrut să îl îmbrâncească de la 
balcon; şi-a încărcat într-un camion toată agoniseala, 
nevasta şi băiatul, a tăiat-o din judeţ, şi dus a fost.  
 Se pare că noi, oamenii, şi mai ales noi, românii 
facem treabă, dacă suntem conduşi şi impulsionaţi de 
astfel de cerberi. Astfel, judeţul Constanţa era brici, mai 
ales după ce a fost adus Marina, de la Bistriţa Năsăud, 
căci deşi era sever, era şi un bun gospodar, încât cei de 

 
acolo îl regretau, şi îi făcuseră şi un cântec: ’’acum, 
c-a plecat Marina, s-a dus carnea şi slănina’’. Era un 
om dur, şi pe vremea lui, cu cât erai mai şef, şi cu 
cât erai fizic mai aproape de persoana lui, cu atât 
erai mai vulnerabil.  
 Îţi albea părul instantaneu când, convocat 
de trepăduşii lui, te prezentai la el ’’la partid’’.
Îngheţai şi numai dacă ai fi asistat la o discuţie de 
acest gen. La vreo neglijenţă mai gravă nu mai 
conta că ţi-ai ratat cariera, ci te arestau la clipă. Ce 
vot de blam la ’’judeţeană’’?! Ce muştruluială!? Ce 
prezumţie de nevinovăţie!? Prăpăd era pe capul tău, 
căci te trimiteau drept la camera de chibzuinţă... 
 Umbla Marina cu staful lui în inspecţii pe 
tarlalele nesfârşite ale CAP-urilor, şi mai ales ale 
IAS-urilor, care exploatau pământurile în folosul sta-
tului. La ordinul lui se scoteau soldaţii din cazărmi, 
deţinuţii de penitenciarul Poarta Albă, elevii, student-
ţii, salariaţii de pe la intreprinderi.   
 Era o fierbere ca în furnicar, vedeai con-
voaie de autobuze ce transportau oamenii de la şi 
spre câmp, vedeai camioane pline cu grâu, porumb, 
legume, sfeclă de zahăr, struguri, fructe, hamei, 
floarea soarelui. Duceau la Ovidiu, la Fabrica de 
conserve şi sucuri mai ales caise şi piersici, dar şi la 
Bucureşti, la aeroport pentru export, sau la vapoare.  
Strugurii de vin erau duşi la Murfatlar la cramă, ’’la 
Mujdaba, în vii’’. Grâul şi porumbul le duceau în port 
la silozurile construite de Anghel Saligny, al cărui 
bust de bronz, făcut de Oscar Han şi amplasat pe 
promenada de la Cazinou şi pe care nu l-au ginit 
încă ’’magneţii’’, şi care e şi astăzi la locul lui, 
orientat către trista privelişte oferită de ceea ce era 
mândria ţării - portul Constanţa, descris cândva de 
Kogălniceanu în Parlament, ca fiind ’’plămânii Ro-
mâniei...’’.   
 Aveau acolo, din silozurile imense, nişte 
estacade ieşite în afară, ca nişte grinzi cu zăbrele, 
sus de tot, deasupra luciului apei, şi pe care se 
sprijineau lagărele transportoarelor cu bandă rulan-
tă, pentru cereale, sau alte produse la vrac.  
 Vapoarele intrau la încărcat şi staţionau 
dedesubt şi curgea în ele zi şi noapte. Se căra 
sfeclă la Năvodari, la Fabrica de zahăr. La fabrica 
de ulei Constanţa se căra “floare” în capacităţile ei 
imense de depozitare, hamei şi orz la Fabrica de 
bere şi de malţ, Malbera. Cărau de asemenea la 
RS-uri, adică Rezervele de Stat.  
 Acum, oricine poate strâmba din nas, că 
fiecare are dreptul la opinie, dar unora dintre noi ne 
părea înălţătoare acea emulaţie de campanie, cel 
puţin în antiteză cu ’’emulaţia’’ de acum,  adică în 
antiteză cu campania de strâns şi cărat fier vechi,
din Româ-ruina de azi, ţara, ce pentru a o desemna 
nu mai putem folosi numele “România”, ci poate 
“Ro-râma-nia” - după cum se târăşte prin cance-
lariile Europei. 
 Căci acum vezi altceva.  Vezi sutele de ca-
mioane dând bice spre portul Constanţa, gemând de 
fier vechi pentru... export. Când vapoarele venite la 
încărcat sunt în cheiaj, e o “emulaţie” cum numai  
“Dicta(r)torul” o putea pune în operă.  

(continuare în pag. 21)
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(urmare din pag. 20) 

 
 Doar că emulaţia de azi este mai degrabă o 
emufelaţie penibilă şi ruşinoasă pentru orice român, şi 
pentru România, care cândva era ca o fata mare, strong, 
cu şoldurile late, fertilă, ce promitea fii mulţi şi sănătoşi.    
Azi, nu numai ţara e răpciugoasă, ci şi aceste camioane 
sunt la fel de răpciugoase, unele sunt roase de rugină 
ele însele, şi cu motoarele pufăind alandala, şi lăsând 
fum negru şi funungine-n urmă, şi sunt încărcate sorcovă 
cu ruginituri, cu strâmbături de table. Dar, ce este de-a 
dreptul odios, vezi camioane sau trenuri întregi, încărca-
te cu fragmente de structuri metalice la vaselină, tăiate 
barbar din corpul unor instalaţii industriale noi.  
 Şi, de vezi camioanele acelea aşa hâite, zici că 
sunt  pe ultimul drum... adică rable de aruncat cu totul în 
pântecele vapoarelor.  
 Exclusiv şoferii! Şi chiar dacă!... 
 România nu ar rămâne nelocuită; abia aşteaptă 
bozgorii... Vin către port şi garnituri de tren la fel de 
ticsite cu fier vechi, dar nu prea sunt vizibile ca şi 
camioanele. Portul nu a devenit deloc un oraş mort, cum 
ar zice unii “nostalgic” - blamaţi de toată mass media… 
şi-a schimbat numai profilul...  
 Portul e încă viu, se lucrează chiar intens, dar… 
la încărcat în vapoare rămăşiţele unei ţări în agonie... 
Mişună oamenii pe cheu ca nişte gândăcei, pe lângă 
macaralele gigant, ce lucrează de doua decenii, zi 
lumină, să strângă fierul vechi, dar şi nou - la vaselină, 
ce vine necontenit, în grămezi înalte, care devin în final 
un fel de lanţuri muntoase, de zici că se văd de pe lună, 
ca şi zidul chinezesc… Acolo se desfăşoară campania 
de dare a României la fier vechi.  
 Această Românică, ce ajunsese să fie singura 
ţară din lume fără datorii externe, şi care în ’89 era ca o 
fată ne-ncepută, ce nu are a se ruşina că ar fi spart-o 
vreun golan, dar care, din nefericire, s-a dovedit apoi 
contaminată de acei germeni mistici ai autoflagelării. 
Căci parcă, precum marinarii de sunetele cântecului 
sirenei, vrăjită şi sedusă se va fi dovedit şi ţara noastră, 
de sunetul flexurilor, de scrâşnetul cleştilor de buloane, 
de şuieratul sudurii autogene, dar cel mai seducător 
pentru pierzania ei definitivă, va fi fost pufăitul de havană 
al belferilor samsari, răsturnaţi în fotolii, ce şi-au vândut-
o din mână în mână, ca pe o curvă, iar ea şi-a aşteptat 
cu mâinile în poală, îndobitocită, clienţii, ce s-au năpustit 
pe ea precum corbii pe un leş.  
 Acum, este jigărită, hăituită, stoarsă, devorată 
de gealaţi ce vin şi de aiurea, dar mai ales de derbedeii, 
şi de lichelele, ce se plămădesc ca de la sine, perpetuu, 
din propria ei substanţă, şi care nu pot fi stârpţi nicicum, 
căci sunt ca şi capetele hidrei ce cresc la loc dacă i le 
retezi.  
 Această ţărişoară, a noastră, cu trupul ei siluit, 
sfâşiată şi abandonată, îşi aşteaptă trecerea în neant, îşi 
aşteaptă înhumarea, acolo pe chei, în portul Constanţa. 
Înainte de re(in)voluţie, existenţa uzinelor, fabricilor, şi 
combinatelor noastre îngrijora lumea vestică, căci noi, 
românii le făceam concurenţă, dar acum si-au găsit 
liniştea aceşti vestici, fiindcă au reuşit, în sfârşit, să ne 
facă vasalii lor, şi piaţa lor de desfacere. Deşi sunt 
irecognoscibile, acolo în port, zac aceste obiective 
industriale tăiate migălos cu flexul, şi cu becul de sudură. 
E un spectacol grand(od)ios să priveşti munţii aceia de  
 

 
fiare, care îşi aşteptă rândul la încărcare, şi e 
oarecum la fel cum l-ai privi pe David Coperfield, în 
ultimul lui număr de magie, când baletează prin aer, 
zburând ca pasărea spre tavan, pe deasupra scenei 
şi a spectatorilor. 
 Privitul în sus prin catedrale, îţi dă un 
sentiment de umilinţă, dar acolo în port, privirea 
fiindu-ţi atrasă, de asemena tot în sus, spre crestele 
acelor munţi de fiare, atât de înalţi, de ai zice că s-
au încreţit faliile sub tine, încerci pe lângă umilinţă şi 
un sentiment de nimicnicie, că am fi un popor infam 
de păcălici, şi de nenorociţi de tăietori de cracă de 
sub picioare.  
 Ar fi o idee, să îl poftim pe magicianul 
Coperfield aici la noi, să vadă ce magie zbanghie 
am făcut şi noi, de am făcut porcoi toate obiectivele 
industriale ale ţării.  
 Să vină el în persoană, nu vreo sosie ceva 
şi, dacă tot se dă extraterestru, să ne arate live dacă 
într-adevăr stăpâneşte magia:  
 - Poftim de trece, maestre Copărfilde, cum 
ai trecut prin zidul chinezesc treci şi prin “munţii 
noştri aur poartă, noi cerşim din poartă-n poartă”, să 
apărem şi noi la CBS, sau CNN, poate ne facem din 
imaginea cu munţii de fiare un nou brand de ţară, 
dacă tot am luat-o în guşă cu frunza şi cu vam-
pirii!?... deşi, la o analiză exhaustivă, frunza ar avea 
măcar valoarea aceea originară de întrebuinţare, de 
a ne acoperi ruşinea, dacă tot suntem ’’sarmani şi 
goi fără adăpost...’’  
 Şi vampirii ar merge ca brand de ţară, că am 
devenit de facem precum călugării aceia şhaolini, 
prin sihăstrii, care nici nu mai fac treaba mare pe 
tron, fiindcă ei în loc de hrană solidă, sug sevă din 
anumite rădăcini. 
 Cam aşa e şi la noi, că trăim sub semnul 
satanic al unui vampirism, nu doar nocturn, la 
adăpostul întunericului, ci pe faţă, chiar şi la lumina 
zilei, perpetuu, circadian. Sigmund Freud a definit 
“fluidul vital” al omului, ca având sorgintea în impul-
sul sexual, Friederich Nietzsche spunea că acesta 
vine din dorinţa de putere. 
 Dar, de oriunde ar veni acest fluid vital, 
problema este că e ceva ce ne asmute pe unii 
asupra celorlalţi, de la nivelul cel mai de jos până 
sus de tot, să ne jecmănim, să ne ţepuim, să ne 
sugem nu doar sevă, nu doar sânge, nu doar 
energie, nu doar bani, ci ne asmute să ne sugem 
chiar şi ceeace este intangilbil - acest fluid vital - şi 
chiar o facem, fără mustrări de conştiinţă, cât de 
vorace putem fiecare, conform principiului, altfel, just 
şi aplicat cu folos pe alte meridiane, al concurenţei. 
 Şi se pare că acel ceva, straniu pentru fibra 
noastră de popor blajin, e ca o gaură neagră, care 
ne suge pe toţi în abisurile ei.  
  

� 
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parcelată de nebănuite speranţe travestite în 
morganatice statui 
Însinguratule - calm zâmbitor recif sulinean -  
spin în marea vânzoleală urbană 
neprielnică melancolie – stâlp de sacrificiu deltaic 
înfipt aiurea într-un 
nord vitreg adoptiv - un delfin credincios eşuat din 
adâncuri marine pe 
stâncosul sterpul uscat când lotcile noastre 
lipoveneşti croşetează apa ridată 
în ceasul vecerniei când la ţărmuri întoarsă uită să 
moară nădejdea în 
sufletul imprudentului prizonier - abur delirant  
deltaic încarcerat în cuvânt… 

 
Mâinele tău… 
 

Un fulger îndoliat Umbra uscăţivă a gorunilor arşi -  
un peisaj 
fermecător de pustiu precum o piaţetă  
pustiită pictată în culorile singurătăţii 
de Giorgio de Chirico – a îmbiere la rugăciune 
iscoditoare mai ales când 
constat consternat că nu mai am trup şi  
sunt propriul meu gând supravegheat 
încercând să pătrund într-o stea ca acul de seringă în 
epidermă să înmulţesc 
lăuntric prin serul ideii algele de vise însăilate pe 
coliere de vânturi nestrunite 
În fiecare seară o invazie de hormoni cotrobăitori 
adulmecă parcă pruncii 
mei nenăscuţi care îmi probează existenţa 
independentă de ei de parcă trăiesc 
răsucit – gustul într-o tulpină de salcie - 
Mâinele…Mâinele tău simţit Azi… 

 
Fluier de rouă 
 

Pielea încreţită apoasă a unui ocean aerian  
mă apasă îmi 
dezvoltă în simţuri pătrunderea-n ierburi din utrenie 
până-n vecernie 
picură în naivitatea stropilor de rouă lungă  
precum o bâlbâială înaintea 
răpunătoarelor gloanţe printr-o răpăială ascuţită de 
mitraliere-a calmului 
O mantie învăluitoare de vânt preschimbat 
fosforescent prins în cuiele amăgirii 
defrişate subt albăstruia mireasmă ce fluieră în tine 
ca flama sfârâind pe pânza 
de păianjen întinsă suspendată în pădurea de 
mesteceni când cineva bântuitor a  
înviat în încăperile sufletului meu incandescent rămas 
cu acuzele înţepenite… 

 
(din următorul volum "Elegii tulcene" în pregătire) 

 

� 

 

 
Ion TUTUNEA - HERCINICUL 

 
Taina nesiguranţei 
 

O imensă tăcere încremenită în marmură - sămânţă  
de trădare pe insula desfătării 
Pe puntea suspinelor sângerează înfrângerea şi adoarme 
în mine neîncovoiat 
vârful clopotniţei tânguitor ca un geamăt prelung 
apocaliptic desfrunzit 
în scoica văzduhului 
La galere trag viclenite înrăite stăpânitoarele mele 
îndrăgite râvniri Şovăitor 
aştept eu - minuscula pradă înşfăcată în ghearele 
blestemului de „a fi” - 
Din teaca tainei desprinsă sabia nesiguranţei îmi spulberă 
cârma Mă trezesc 
statornicit fragment de cosmos ştrengar în flacăra 
zvârcolitoare vulcanică care 
împietrindu-se mă înzestrează cu fiorul neclintirii… 

 
Tricotând monoton 
 

Stârnit vântuit ochiul de iederă cernită de noapte 
îşi taie drum prin miresme abrupte în stânci 
printre spini de ascuţite consoane 
Tricotăm o linişte monotonă în moleşita beznă a 
mansardatei odăi mult mai scundă decât 
pipernicitele aiuritele-ţi idealuri 
Clipa arde învăpăiat dezmembrată-n artere 
sieşi egală în scurta-i tentativă înspre întindere…   

 
Faruri de veghe 
 

Înserarea sălcie uleioasă prelinsă în suflet  
instaurează trădarea - 
prea mare povară ca şi cum sileşti întunericul  
să lumineze precum 
lemnul putregăit scapără intermitent argintul viu  
în puterea smolită 
a nopţii când sufletele stau – faruri de veghe  
peste veacuri şi se 
zămislesc unul din altul – triunghiuri de cocori  
deşiră privirile 
dilată orizontul din ce în ce mai îndepărtat - 
verigi întregind necontenit 
lanţul neîntrerupt reînflorit în limbajul aspru al veşniciei… 

 
Nostalgie 
   (se închină lui Ilie Danilov) 
Unde eşti tu - don Quijotescule Ilie de la Bara Sulina - 
înfruntător vajnic 
al aripilor ciuntite ale îmbătrânitelor mori de vânt  
pe plaurii îndoliaţi 
de pânze mişcătoare de cormorani întunecând orizontul 
însângerat crepuscular 
peste dunele răspândite în neastâmpărul neiertătorului 
cumplitului crivăţ 
Cine eşti Tu Dusule Don Quijote Ilie Sulineanul –  
ostrovul năpădit de 
lebede de gânduri plutitoare încremenite  
lângă far prin bezna 
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        Denisa LEP ĂDATU 
 

Pictură pe inimi 
 

hai să pictăm fericirea 
eu iau puţin alb 
dintr-un zâmbet de înger 
tu aduci în palme 
picături strânse  
din răsăritul  
soarelui 
le amestecăm 
desenăm cercuri 
ne aşezăm 
în mijlocul lor 
şi aşteptăm 
îmbrăţişarea 
infinitului 
 
Alintă-mă 
 

alintă-mă 
să cresc frumos 
sunt doar un sâmbure 
care încolţeşte 
hrănindu-se  
cu iubire 
când sunt tristă 
tu dormi 
şi nu ştii 
că genele-mi sunt 
crengi  
iar lacrimile-mi 
sunt frunze 
scuturate toamna 
vreau să mă alinţi 
cu un surâs 
rătăcit 
între două 
anotimpuri 
 
Joc 
 

joc şotron 
prin 
zilele 
aşezate 
crescător 
sar 
de la unu 
la opt 
hotărâtă 
să nu greşesc 
mă strecor 
între genele 
copilăriei 

 

Te-am găsit 
 

te-am găsit 
fericire 
ascunsă 
în tivul rochiţei 
te înveleai 
cu poemele 
cusute 
pe dantelă 
aşteptai  
dimineaţa 
să te privească 
în oglindă 
 
Degetele mele gânditoare 
 

ideile mele 
stau ghemuite 
în scorbura 
minţii 
învelite 
în curcubeul 
sufletului 
mirat 
de jocul 
cifrelor 
care-mi 
ating degetele 
gânditoare 
 
Dimineaţa din mine 
 

în palme-mi 
nasc îngeri 
croiţi 
din şoapte 
nespuse 
acoperiţi 
cu degetele 
lipite 
de inima 
dimineţii 
crescute 
în mine 
 
Cer presat de inimi două 
 

Înfiripate atingeri 
înnoptează 
sub perna minţii 
cerşesc 
luciri agăţate 
pe cerul 
aşezat 
la presat 
între 
inimi  
ce plutesc 
în corpuri 
aflate 
stinghere 

� 
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   Ştefan Radu MU ŞAT 
 

Universul eminescian 
                          
 Tudor Vianu a spus: “fără Eminescu am fi mai 
altfel, şi mai săraci”… 
 

* 
 Eminescu a fost cel mai mare poet din ciclul 
romanticilor, şi ultimul. Odată cu el, curentul literar în 
cauză avea să ia sfârşit. Iar dacă ne este permis, îl pu-
tem denumi fără nicio reţinere, Chopin-ul poeziei univer-
sale, datorită faptului că expresivitatea poetică a operei 
sale se defineşte printr-o amprentă genială a creativului 
literar-artistic. Meşteşugul cuvintelor în anvergura emi-
nesciană este unul desăvârşit şi inconfundabil, alcătuind 
versul melodios atât prin folosirea metaforelor bogate în 
vocale, cât şi a vocalizării consoanelor:  
 De treci codri de aramă, de departe vezi albind 
  S-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint… 

 
* 

 Universul eminescian este un profund de 
existen ţă şi de identitate a neamului românesc.  Poe-
tul a tr ăit, a gândit şi a respirat române şte. 

De la Nistru pân-la Tisa  
Tot Românul plânsu-mi-s-a  
Că nu mai poate străbate  
De-atâta străinătate.  
Din Hotin şi pân-la Mare  
Vin Muscalii de-a călare,  
De la Mare la Hotin  
Mereu calea ne-o ating... 

* 
 Glossa l-a înscris în clasicitate, Luceafărul - în 
eternitate… Eminescu rămâne portretul desăvârşit al 
poeziei romantice universale,  
 Acel înger palid cu privirile curate… 
               
 Eminescu înseamn ă România sau minu -
nea româneasc ă după Cele Şapte ale lumii... 
 
 Curiozitatea m-a pornit la drum să cutreier lu-
mea în lung şi-n lat, presărată de străvechile minuni ale 
omenirii. Am petrecut serile de mai la poalele pirami-
delor, rotindu-mi privirea după un tei înflorit printre silue-
tele diforme ale palmierilor; mi se făcuse dor de parfu-
mul dulceag al florilor şi am pornit către un magazin de 
mirodenii. Negustorul bătrân afişă un zâmbet cald, plin 
de ospitalitate, cu privirea aţintită la insigna tricoloră de 
pe reverul hainei mele, se repezi spre cărţile de pe tej-
ghea şi scoase de sub Coran o carte cu coperţile carto-
nate, scrijelite cu hieroglife aurite, încadrând portretul lui 

 
Eminescu ce trona  pe o flamură tricoloră. 
 Atunci am înţeles că Eminescu era Româ-
nia - România însemna Eminescu în colţurile cele 
mai îndepărtate ale lumii - minune după Cele Şapte. 
 Încărcat de emoţie, i-am arătat o revistă cu 
fotografia teiului înflorit şi am cerut miresme care să-
mi ţină companie în odaia cea străină. 
 A luat din rafturi cutii cu mirodenii din cele 
mai rafinate şi mi-a întins câteva beţişoare cu aromă 
de tei, precum şi o rezervă mică de sticlă cu esenţă; 
un miros îmbietor, departe însă de teiul din faţa ca-
sei mele, de care mă prinse dorul;  
 dor de prispa împejmuită cu cerdac de lemn,  
 dor de soarele care deschide porţi de aur pes-
te lanuri 
 dor de trandafirii de jăratic, răsfoiţi în răsărit, 
 de plopul fără soţ, străjerul falnic din răzor, 
 de lacul codrilor albaştri, 
 de buciumul care sună cu jale, 
 de pădurea de argint... 
 

* 
 Mă văd a fi de îndată acasă, strângând  mă-
nunchi de ramuri înflorite din urma tinerei prinţese, 
mireasă blândă, de tei încununată,  
 că primăvara mea e acolo, pe dealuri 
româneşti,  
 acolo s-au născut din vremuri luminate atâtea 
basme împărăteşti,  
 carta cerului albastră cu mari literi aurite ce 
mă îndemnă a fi hoinar  
 pe cărări, sara pe deal; 
 acolo îşi face veacul 
 lacul codrilor albaştri 
 care  poartă nopţi de-a rândul în oglinda 
tremurândă 
 un luceafăr singuratic 
 ce s-arată, neînţeles, în mijloc de nemurire... 

� 
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Revista Boem@, Nr. 1 – Martie, 2009 
 

Interesantele secţiuni pe care le întâlnim în 
revistă trădează tot atâtea teme abordate: poezie, 
proză, eseu, teatru, umor, meridiane, cărţi, cronică de 
carte şi de cenaclu, diaspora, comentarii, opinii, 
editorial, eveniment, foileton, idei, interviu, istorie 
literară, filosofie, jurnal, personalităţi, artă cibernetică, 
din valurile vremii, publicitate şi încă multe altele. 

Pe lângă cei câţiva specialişti în realizarea 
revistei şi plasarea ei în spaţiul virtual sau în varianta 
tipografică, publicaţia dispune de numeroşi colabo-
ratori din rândul unor scriitori valoroşi şi nonconfor-
mişti, receptivi la spiritul vremii. 

În anul 2012 revista a beneficiat de o finanţare 
parţială din partea consiliului local al municipiului Ga-
laţi, dar apariţia ei este asigurată în cea mai mare 
parte în condiţii dificile, prin voluntariat şi prin contri-
buţia asociaţiei ASPRA şi a editurii InfoRapArt, fapt 
care, împiedică întrucâtva ca revista să ajungă într-un
număr suficient de exemplare la cititorii interesaţi. Se 
speră însă că această situaţie va fi depăşită. 

Cert este că revista Boema există şi că evoluţia 
ei merită urmărită cu interes. Noi o recomandăm 
tuturor celor interesaţi să citească literatură nouă, 
originală, culeasă, ordonată şi prezentată şi într-un alt 
mod decât cum am fost obişnuiţi să vedem până în 
prezent la altele de acelaşi profil. 

Ce i se poate dori unei reviste mai mult şi mai 
frumos decât viaţă lungă? În condiţiile grafice şi de 
conţinut calitativ actuale ne aşteptăm ca încă tânăra 
publicaţie să se bucure în continuare de un real suc-
ces. Aşadar, nu putem să-i urăm ceva mai bun revis-
tei „Boema", la aniversarea celor patru ani de exis-
tenţă onorantă în spaţiul culturii literare româneşti, 
decât să se bucure de longevitate. 
 

 
Revista Boem@ - patru ani de la apariţie 

 
În urmă cu patru ani, în spaţiul cultural gălăţean, dar 

şi în cel naţional şi internaţional şi-a făcut apariţia o nouă 
revistă de cultură. Ea s-a numit Boem@ şi avea la acea 
dată ca deviză asumată „live literature”, formulă prin care 
publicaţia şi-a propus să includă toate tipurile de creaţii 
literare şi artistice la modă în ţara noastră şi nu numai, atât 
în mediul online, cât şi în variante tipografice de lux. 

Înfiinţată şi lansată în martie 2009 (ISSN 2066-0154), 
în prezent revista a ajuns la cel de-al 49-lea număr online 
lunar şi la al 18-lea număr tipografic trimestrial. Ea este 
editată de InfoRapArt şi apare sub egida ASPRA 
(Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor 
Artistice) din Galaţi. 

Publicaţia literară îl are ca director pe scriitorul 
gălăţean Petre Rău şi înglobează în prezent în caseta de 
redacţie un colectiv de însemnaţi scriitori: Mihail Gălăţanu 
(redactor şef), Victor Cilincă (redactor şef adjunct), redac-
torii Paul Sân-Petru, Coriolan Păunescu, Saint-Simon Aja-
rescu, Constantin Oancă, Dimitrie Lupu, Patricia Lidia, A. 
G. Secară, Cosmina Cozma, Cristina Roşu, Cristina Do-
breanu. Grafica a fost asigurată în primul rând de profe-
sorul informatician Elena-Liliana Fluture, dar şi de creaţiile 
lui Victor Cilincă, Carmen Racoviţă sau ale fotografului
profesionist constănţean Roland Florin Voinescu. De 
asemenea, revista s-a bucurat şi de sprijinul unor 
colaboratori din ţară: scriitorul Tănase Caraşca din Tulcea, 
poeta şi ziarista Maria Timuc din Bucureşti, scriitoarea 
Melania Cuc din Bistriţa, ca şi din străinătate: poetul şi 
traducătorul de limba română din Milano, Luca Cipolla, 
scriitorul şi publicistul Adalbert Gyuris din Germania ş.a. 

Revista apare lunar online şi poate fi vizionată la 
adresa www.boema.inforapart.ro, pe un site original, plăcut 
structurat, astfel încât fiecare vizitator poate naviga şi o 
poate răsfoi cât mai simplu. În plus, ea poate fi descărcată 
număr de număr în format pdf. 

La nivel naţional au existat până în prezent mai multe 
încercări de a aduce în faţa publicului noi reviste culturale, 
însă nu toate au rezistat. Majoritatea au eşuat, în primul 
rând din faptul că au fost greu de accesat sau de asimilat, 
nu au avut/păstrat calitatea drept criteriu de bază, nu au 
avut un public ţintă şi/sau nu s-au adaptat prea bine 
cerinţelor culturale de astăzi. 

În aceste condiţii ne-am putea pune întrebarea legiti-
mă dacă noua revistă de literatură şi artă va rezista sau nu 
pe piaţa românească. Răspunsul este, cel mai probabil, 
da. Dacă vom compara revista Boema cu propria ei spiritu-
alitate, poate vom rămâne un pic dezamăgiţi. Dacă însă o 
vom raporta la alte reviste similare existente, nu avem cum 
să nu-i remarcăm profesionalismul. Boema este o revistă 
bine făcută, fapt observat încă de la primul ei număr. 

Ca revistă, Boema este prea puţin pedantă. Pe lângă 
literatură de aproape toate genurile şi articole deloc 
savante, în fiecare număr sunt prezentate ilustraţii şi 
desene artistice, în mare parte originale, color în varianta 
online. În plus, după cum mărturisesc realizatorii ei, revista 
nu se doreşte a fi una de polemică, de partizanat şi party-
priuri, nu-şi propune să impună manifeste noi ale tinerei 
generaţii, nici să coaguleze vreun grup exclusivist şi nici 
măcar să concureze alte reviste de cultură existente. Nu 
se vrea decât să surprindă, pe cât posibil, diversitatea 
literaturii care se scrie azi. 
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ÎNVINGĂTORII 

                               
 culese de Tănase Caraşca

 
Van Gogh a vândut un singur tablou pe perioa-

da vieţii lui. Şi acesta fratelui lui pe un preţ infim. Asta nu 
l-a oprit, însă, să picteze peste 800 de tablouri. 
 

In 1954, Jimmy Denny, managerul lui Grand Ole 
Opry, l-a concediat pe Elvis Presley  după un singur 
concert. I-a spus: “Nu vei ajunge nicăieri, fiule. Mai bine 
te-ai întoarce la condus camioane”. 
 

Beethoven  a fost considerat de către profesorii 
săi „fără nici o şansă ca şi compozitor”. Nu i-a ascultat 
însă, şi a compus 5 dintre cele mai bune  simfonii ale 
sale fiind complet surd. 
 

Albert Einstein  nu a vorbit până la 4 ani şi nu a 
citit până la 7. Una din profesoare l-a descris ca fiind 
„încet la minte, nesociabil şi pierdut pentru totdeauna în 
vise prosteşti”. A fost exmatriculat de la şcoală şi 
a pierdut admiterea la Politehnica de la Zurich. Totuşi, 
a învăţat să vorbească, să citească şi chiar să 
facă puţină mate - nu? 
 

Michael Jordan  şi Bob Cousy au fost daţi afară 
din echipa de baschet a liceului. Jordan spunea: „Am 
eşuat de nenumărate ori în viaţă. De aceea am reuşit.” 
 

Un expert spunea despre Vince Lombardi  că: 
"Posedă cunoştinţe minime  despre fotbal şi o totală lipsă 
de motivaţie." 
 

  În 1944, Emmeline Snively, directoarea unei 
agenţii de moddeling, i-a spus modelei aspirante Norma 
Jean Baker: „Mai bine ai învăţa să fii secretară sau ţi-
ai găsi un soţ”. Sunt sigură că ştiţi că Norma Jean a 
devenit Marilyn Monroe . Acum cine are habar cine e 
Emmeline Snively? 
 

Winston Churchill  a rămas repetent când era in 
clasa a 6-a. De fiecare dată când a candidat a fost 
înfrânt,  până când a împlinit 62 de ani şi a devenit 
Prim ministru. El a scris mai târziu: „Never give in, 
never give in, never, never, never, never - in nothing, 
great or small, large or petty - never give in except to 
convictions of honor and good sense. Never, Never, 
Never, Never give up.”  
 

Sigmund Freud  a fost huiduit pe scenă când şi-
a prezentat pentru prima oară ideile comunităţii ştiinţifice 
din Europa. S-a întors la biroul lui şi a continuat să scrie. 
 

Charles Darwin  a renunţat la cariera în 
medicină şi i-a fost spus, de către tatăl său: "Nu-ţi pasă 
de nimic înafară  de prins câini şi şobolani." În biografia 
lui, Darwin a scris: "Am fost considerat de tatăl meu şi de 
toţi profesorii ca un băiat foarte obişnuit, de fapt chiar 
mai jos decât standardul mediu de inteligenţă." Cu 
siguranţă, a evoluat. 

 

Profesorii lui Thomas Edison   spuneau despre 
el că „e prea prost ca să înveţe ceva”. A fost concediat 
de la primele două joburi ale sale, fiind considerat 
neproductiv. Ca inventator, a făcut 1000 de invenţii 
lipsite de succes, înainte de a reuşi să inventeze becul.  

 
Întrebat de un reporter cum s-a simţit să eşueze 
de 1000 de ori, Edison a spus: „Nu am eşuat de 
1000 de ori. Becul a fost o invenţie cu 1000 de 
paşi.” 
 

Walt Disney  a fost concediat de editorul 
unui ziar pe motiv că nu are imaginaţie şi idei 
bune. A dat faliment de mai multe ori până 
să construiască Disney Land-ul. Dealtfel, 
Propunerea parcului a fost refuzată pe motiv că nu 
ar atrage pe nimeni. 
 

La 21 de ani, actriţei franceze 
Jeanne Moureau  i s-a spus de către un director 
de casting că are capul prea curbat, că nu e destul 
de frumoasă şi că nu e îndeajuns de fotogenică 
pentru a face un film. A respirat adânc şi şi-a zis: 
„În regulă. Atunci cred că trebuie să fac totul în 
felul meu”. După ce a făcut 100 de filme, în 1997 a 
primit premiul Academiei Europene de Film pentru 
Realizările de-a lungul Activităţii. 
 

  Charlie Chaplin  a fost iniţial refuzat de 
către studiourile din Hollywood, pantonima sa fiind 
considerată un nonsens. 
 

Profesoara lui Enrico Caruso  i-a spus 
acestuia că n-are voce şi că nu poate să 
cânte deloc. Părinţii vroiau ca el să devină 
inginer.  
 

Când Pablo Casals  a împlinit 95 de ani, 
un reporter l-a întrebat „Domnule Casals, aveţi 95 
de ani şi sunteţi unul dintre cei mai 
mari violocenlişti din toate timpurile. De ce încă 
mai exersaţi 6 ore pe zi?” Domnul Casals i-a 
răspuns: „Pentru că încă cred că fac progrese.” 
  

                Aşadar, nu te da niciodată bătut! 

� 
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           Carmen HUZUM 
 
 
 Po(e)t 
 
 mlaştini pe nord 
 înghit răsărit 
 nisipului tot 
 poet răstignit 
 
 zăpezilor plâns 
 cristalului pol 
 călăi în delir 
 pe gând monopol 
  
 în vers deşirat 
 anapoda rimă 
 pe scoarţă sculptată 
 a timpului stimă 
 
 ocean între palme 
 zbatere-n plin 
 albastru pe umeri 
 împarte venin 
 
 amar trece pasul 
 al timpului loz 
 rămâne oglinda 
 vrăjitului oz 
 
 în pocal de argint 
 dintr-o viaţă nimic 
 în aerul slut 
 aripi se ridic’ 
 
 Ler 
 
 să mă strecor în lemn de brad 
 şi să mă cresc în cetini nopţii 
 când ciutele în genunchi cad 
 şi râd făcând cu ochiul morţii 
 
 să-mi răcoresc tălpile-n stele 
 al îngerilor zbor să-l fur 
 să mă-mpletesc în dans de iele 
 şi-apoi să ard în fruct de mur 
 
 în zori când s-o deschide cerul 
 trăgând în lături grele porţi 
 să mă aştern din nou pe lerul 
 pierdut al vechii mele sorţi 
  
 

 
 
În cuvânt 
 
Împarte-mă zorilor 
Mereu început 
Înalţă-mă norilor 
Acelaşi tribut 
 
Mă cumpără seara 
Pe timpuri trecute 
Aceeaşi spirală 
De frunze-aşternute 
 
Mi-e treaptă spre tine 
Când zborul mi-e frânt 
Şi nu-mi aparţine... 
Eu mor în cuvânt 
 
 
Septembrie 

 
 în fiece septembrie 
 arborii încărunţesc a rugină 
 osteniţi 
 cer timpului răgaz să respire 
 doar şfichiuirea vântului 
 cântec de leagăn 
 
 braţe întinse spre cer 
 dăruiesc veşmânt pământului 
 îmbălsămând cuvânt 
 până săgeţi 
 vor sfâşia trup adormit 
 sângerând verde crud 
 

 � 
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Tudor PETCU 

 

Frânturi de gânduri 
 

 Scânteia inspiraţiei ancestrale este cea care dă 
vigoare minţii, o scoate de sub tirania exorcizărilor ideatice 
şi o pune în faţa nevoii de pace edenică. 

* 
 De n-ar fi fost Muza, am fi adus elogii nesafârşite 
doar intelectului prizonier al limitelor, căci EA duce la 
poetic, la o aventură lirică fără de care actul creaţiei ar fi 
doar o reverie vulnerabilă. 

* 
 Deseori, un filosof preferă doar formalizarea ideilor 
care caută să recompună adevărul, refuzând aventura 
minunată a deschiderii, considerată un simplu vector al 
primejdiei intelectuale. 

* 
 Din toate cele scrise în istoria umanităţii, probabil 
referinţele evanghelice vor fi întotdeauna cel mai puţin 
seducătoare în economia asumării unui mod de viaţă, dar 
cu sigranţă crucea perpetuă a preocupărilor şi 
neînţelegrilor noastre. 

* 
 Una din marile virtuţi ale poporului român este 
faptul de a nu fi obosit vreodată să obosească, astfel încât 
nenorocul a ajuns o stare de mândrie. 

* 
 Încercarea de a descifra sensul realităţii dăunează 
grav sănătaţii sufleteşti atâta vreme cât dăm uitării starea 
de graţie. 

* 
 Dacă acum mai bine de 2000 de ani am avut de-a 
face cu răstignirea lui Iisus Hristos pe Cruce, acum suntem 
martori răstignirii privirii umane prin spectacolul funest al 
strivirii purităţii la care luăm parte. 

* 
 A fi e o provocare. Nu a şti şi nici a avea ori a 
face, ci a fi. Asta e adevărata taină şi adevăratul scandal al 
lumii. 

* 
 

 Cel ce vrea să puncteze întru veşnicie dincolo de 
văzut va căuta să meargă până în dezţărumirea tuturor 
celor catafatice. 
 

 
* 

 Lumea este ceea ce ar fi fost de nu s-ar fi 
lăsat robită de ispita perversă a războiului si a
nimicirii. Oamenii ar fi ştiut să atingă luna prin
sentimentul abandonului în mările ascunse ale
păcii ca formă supremă de iubire, sau poate ar fi 
descoperit mult dorita insulă a Dumnezeului
eliberator, indiferent de ipostazele sale. 

* 
 Ce este Dumnezeu? Iată o întrebare care a 
măcinat omul de când lumea şi pământul. Să fie El 
un concept, o abstracţie pernicioasă sau un 
imaginar care ne transformă în minţi plutitoare? 
Orice ar fi, pariul pascalian cu privire la Dumnzeu 
este singurul principiu călăuzitor al celui care 
doreşte să descopere fascinaţia iubirii christice 
oarbe ce nu are nevoie de întrebări de vreme ce 
sufletul deţine deja cheia sensului unei vieţi trăite. 

* 
 Cât de ideal ar fi să trăim într-o Europă
unită, dar nu într-una a dezmembrării anatomiei 
corpusului identitar şi al dezumanizării perpetue, ci 
într-o Europă a poeticii şi a valurilor spumoase ale 
bucuriilor artei eliberatoare. De ne-am întoarce 
fiecare la originile profunde ale culturii planetare, 
cred că abia atunci am descoperi sensul păcii. De-
am şti să trăim viaţa ca pe o poezie, poate ne-am 
întâlni cu acel Gardian Eliberator ce ne-ar ajuta să 
evadăm din această închiosare a fricii ai cărei 
prizonieri parcă uneori ne place să fim. 

* 
 Dacă trăim într-o lume a nu-ştiu-ce-ului şi a 
mai-nimicului, ori într-una dominată de un arid 
dictator Sau Sau, poate ar trebui să ne aruncăm 
direct în braţele ironiei şi să renunţăm la pretenţia 
că omul deţine raţiunea supremă în Univers, sau 
cel puţin în această minusculă particulă a lui 
Dumnezeu. 

* 
 Pentru cei ce ştiu să plutească pe valurile 
vieţii, iubirea nu este doar o magie, ci şi o simfonie 
ce aduce odă bucuriei de a fi oameni şi de a ne fi 
născut. Fiecare conştiinţă este un unicat în 
Universul infinit ce nu a mai existat şi nici nu va mai 
exista în toată istoria Creaţiei pentru că fiecare 
dintre noi deţine proprietatea ca ceva să fie de 
fiecare dată al lui. 

* 
 Ce este Paradisul? În niciun caz un loc
interzis, ci un leagăn al intuiţiilor divine, căci Acela 
care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, nu-L vede, 
ci-L intuieşte. 

* 
 Dintre toate sentimentele umane, singurul
care ne pune în mişcare este de fapt sentimentul 
turistic al existenţei, întrucât pasageri suntem în 
fiecare moment al vieţii noastre o dată ce 
curiozitatea sau pretenţia de cunoaştere ne 
acaparează Fiinţa. 

� 
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(urmare din pag. 11) 
 

pe umărul hainei, probabil ca să audă când vine ploaia, 
căruia i-am spus, ca un om bine crescut ce sunt, „Bună 
ziua!”. „Tâmpitule, mi-a răspuns, crezi că şeful statului nu 
are altceva de făcut decât să asculte pe toţi analfabeţii şi 
fătălăii care cred că au soluţia tuturor problemelor?”. I-am 
răspuns că nu sunt analfabet, că sunt chiar licenţiat al unei 
facultăţi, iar referitor la termenul „fătălău”, l-am rugat, nefiind 
un termen uzual în vocabularul meu, să mi-l definească 
pentru a-l putea înţelege. „Cu ce te ocupi, jigodie?”, m-a 
întrebat el enervat, dovedind o incoerenţă clară în gândire, 
căci întrebarea lui nu avea nici o legătură nici cu ce mă 
întrebase prima dată, nici cu termenul de „fătălău” pe care 
eu îl rugasem să mi-l explice. „Sunt scriitor şi ziarist, i-am 
răspuns.”. „Bine, atunci ia o coală de hârtie şi scrie aici 
despre cine este “Regina” şi cine face parte din “Stup”, da’ 
la obiect, să  nu-mi baţi câmpii ca-n articolele ălea în care în 
loc să zici clar care-i producţia de grâu şi porumb la hectar, 
te apuci să ridici în slăvi ţăranii pentru sudoarea care o 
varsă, că cu mine nu-ţi merge, te bag în mă-ta imediat!”. Am 
luat foaia de hârtie şi pixul şi am scris, fără să bat câmpii, că 
matca sau regina este conducătoarea stupului, iar din stup 
fac parte albinele şi trântorii. A citit, a luat hârtia, a mototolit-
o, a aruncat-o, apoi s-a ridicat, a luat-o înapoi, a îndreptat-o, 
mormăind că hârtia aceea poate fi o probă, apoi s-a răstit la 
mine: „Bă, tu eşti tâmpit?”. I-am zis că atunci când venisem 
mi-a spus că sunt tâmpit, dar dacă acum se întreabă, e un 
lucru bun, e un semn că se îndoieşte de justeţea afirmaţiei 
pe care o făcuse iniţial, şi, dacă mai purtăm două trei 
discuţii, poate se lămureşte care este adevărul. S-a enervat, 
am văzut că pe frunte îi apărea o venă foarte groasă care-i 
juca precum un şarpe, mi s-a făcut milă de el şi i-am întins 
flaconul de „Diazepam”, care pe mine mă ajută foarte mult, 
dar mi-a dat peste mână şi a ieşit din cameră, spunând: 
„Ăsta e de competenţa lui Baniciu!”. Baniciu era unul care 
se credea doctor. Cel puţin se îmbrăca tot ca ei, avea 
stetoscop, ştia să ia tensiunea, dar era evident că nu poate 
fi doctor, căci îmi punea nişte întrebări extrem de 
copilăreşti, la care un doctor ar fi trebuit să ştie răspunsul: 
„Cine este preşedintele ţării?”, „Cum îl cheamă pe căpitanul 
echipei naţionale de fotbal?”, „Care este cea mai mare stea 
a galaxiei noastre?”, „Câţi iezi avea capra cu trei iezi?”, 
„Cine a mâncat-o pe Scufiţa Roşie?”, şi multe altele de 
acest fel, apoi mă puse să rezolv nişte probleme de 
matematică de clasa a treia, să răspund la nişte ghicitori, 
printre care şi celebra ghicitoare care se termină cu 
„Mănăstire-ntr-un picior, ghici, ciupercă ce-i?”, apoi îmi dădu 
să citesc „Punguţa cu trei bani”, continuarea celebrei
povestiri „Punguţa cu doi bani”, şi îmi ceru să i-o povestesc. 
Mi se face foarte uşor milă de oameni, o dată mi-am dat toţi 
banii pe care-i aveam în casă unei cerşetoare, şi am 
mâncat o săptămână numai covrigi, pe datorie, căci o 
cunoşteam pe covrigăreasă şi avea încredere că o să-i dau 
banii la salariu, aşa că mi s-a făcut milă şi de omul acesta 
care voia cu atâta îndârjire să fie doctor şi i-am răspuns cât 
am putut de detaliat la toate întrebările. Omul a luat însă 
joaca sa de-a doctorul în serios: „Sunteţi bolnav, foarte 
bolnav, aveţi nevoie de multă odihnă! Locul unde o să vă 
trimit o să vă ajute…”.  
 

(extras din volum) 

� 

 Mihai HORGA      
 
 

DISTIHURI... CHIMICE 
 

Cum oare să nu mă-mbăt 
Dacă beau vin, nu oţet? - CH3COOH 
  
Când n-am bani sunt econom 
Vinul îl beau cu sifon – H2CO3 
  
Bună-i berea, frăţioare 
Pe buza halbei pun sare - NaCl 
  
Dar, de nu-s la vreo agapă, 
Apelez la sfânta apă - H2O 
  
Mai bine-i să las domol 
Consumul de alcool - C2H5OH 
 
Nu-s bogat, nu-s mare mahăr 
Sunt doar un băiat de zahăr - C12H24O12 
  
Fugi răceală, fugi viroză, 
Iau tablete de glucoză - C6H12O6 
  
N-am carnet şi nici maşină 
Niet, benzină - C6H6, motorină - C4H10 
  
Sunt ciclist,mare sportman 
În plămâni bag oxigen - O2 
  
Stau la bloc, nu-s barosan 
Mă-ncălzesc cu gaz metan - CH4 
  
N-am peluză cu gazon 
Plec la munte, la ozon - O3 
  
Şi-mi iau soaţa, cu breton 
Păru-i negru, din carbon - C 
  
De vreau, o fac blondă-ndată 
Cu apă oxigenată – H2O2 
  
P.S. 
Viaţa noastră - e chimie 
Vezi, de asta-mi place mie 
Dar vă rog să fiu iertat 
Vreo formulă de-am ratat! 

 � 
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Gheorghe A. STROIA 

 
 

Ne topim în zăpezi 
(Moto Pseudo-Argument) 
 
Dorul de lumină,  
dorul de ape limpezi,  
dorul neostoit de cer albastru,  
dorul neobosit  
de efemeră culoare  
pe aripi de fluturi, 
pe toate le adunăm în 
şoapta de dragoste -   
un suspin teluric  
îmbrăcat în Rai fierbinte,  
purtând frământările nopţii  
captivă în aşternuturi de mătase. 
 
Uneori Rai, alteori Infern, 
înălţime astrală ori abisală genune, 
oceane de lacrimi spălând ţărmuri de pasiune, 
uneori linişte, alteori furtună 
fără de liman, 
dragostea se răsfrânge în noi 
cu puterea lumii visate 
(fără de început şi fără de sfârşit). 
Ne topim în zăpezi pe obraji de catifea, 
renaştem în şoapte pe buze de miere, 
murim cu fiecare geană închisă de Onir, 
reînviem în firul de lumină aprins de privire. 
 
În fiecare dintre noi  
Iubirea este…  
Calea (pe)trecerii tainice a Vieţii. 
 
 
Sentiment evanescent 
 
Mă plimb pe aleile de stele 
Ce cad prin gravitaţii surde 
Să simt lumina lor astrală 
Pământ de sentimente ude. 
 
Mă înconjoară carul mare 
Şi Carul mic mă fugăreşte 
Pe cerul – rană de lumină 
Aleargă timpul mişeleşte. 
 
Dispare umbra şi lumina 
Peste sclipiri din raiul vieţii 
Cade o lacrimă-nfloreşte 
Ca roua – sol al dimineţii. 
 
Dispare tocul care scrie 
Cu invizibilă cerneală 
Pădurea astrelor bolnave - 
Răpuse stele de beteală. 
 

 
Dispare-ncet, ca fumul acru 
Al unei vieţi ce-n vers vorbeşte 
Peste alese umbre-n noapte 
Nici îngerul nu mai clipeşte. 
 
E-un sentiment, care dispare 
Dispare-n ceaţa din memorii 
Adună-n rânduri, le pliveşte 
Petala vieţii şi a florii. 
 
 
 
Parfum de tei 
 
S-au aşternut pe coala albă 
Un gând, o lacrimă, o slovă, 
Ce-ades în râu de simţăminte 
Au râs şi-au plâns, prinse în horă. 
 
S-au aşternut peste cuvinte 
Mătăsurile albe, grele, 
Cu frumuseţea lor pribeagă 
La vis, la viaţă să ne cheme. 
 
Am dezbrăcat esenţa vieţii 
Până la oase şi-am trudit-o 
Adesea… plânsu-i-am în palmă, 
Adesea… am batjocorit-o. 
 
Am dezbrăcat de ramuri pomii 
Şi îmbrăcatu-i-am în haine 
De albe vise, de mătănii, 
De calde rugăciuni şi cazne. 
 
S-au aşternut peste versete 
Rostiri de simplă-nchinăciune, 
Aripi de îngeri măsluite - 
Cenuşă, smoală şi tăciune. 
 
Iar peste lacrimi din cuvinte 
Şi peste suflete captive 
Am aşternut ca pansamente 
Versuri pribege şi motive. 
 
Au răsărit adesea flori 
Cu trup subţire, colorat 
Şi s-au născut, adesea, clipe 
De vii regrete sau păcat. 
 
O lume tainică, nespusă, 
Ne-a mângâiat cu dorul ei, 
Ne-am preschimbat în albii nori 
Şi-n flori… doar cu parfum de tei. 
 
Din volumul de versuri „Parfum de tei”  

în curs de apariţie la editura Armonii Culturale 
 
 

� 
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secolului şi în redescoperirea credinţei (la p.24 avem 
diferenţa, iar începând cu p.30, şi până la sfârşitul 
capitolului, la p.38, avem o frumoasă prezentare a 
credinţei şi a valorii sale). 

Mai apoi, în cel de-al doilea capitol, autorul 
prezintă o altă latură importantă a teologiei şi vieţii 
ortodoxe, şi anume viaţa mistică. Capitolul debu-
tează cu un excurs lămuritor asupra termenilor defi-
nitorii cu care va opera în cadrul analizei. Autorul are 
în vedere, pe lângă demersul semantico-termino-lo-
gic  şi felul în care el a fost perceput din punct de ve-
dere istoric.4 Evdochimov arată aici că viaţa mistică 
este de fapt modul plenar de îndeplinire a pres-
criptelor creştine, evidenţiind totodată şi caracterul 
existenţial al credinţei (p.39). Analiza continuă prin 
analizarea finalităţii trăirii vieţii mistice, respectiv în-
dumnezeirea5, scriitorul accentuând aici rostul asce-
zei creştine6. Asceza este văzută aici ca o necesitate 
intrinsecă, ce porneşte de la cunoaşterea de către 
practicant, a propriei sale realităţi: “Din prăpastia 
păcatelor mele chem abisul harului Tău” (p.49). 
 Capitolul se încheie apoi cu o frumoasă 
prezentare a urcuşului mistic, care, în chip firesc, nu 
poate avea loc decât în Biserică (p.58). 

Urmează apoi un capitol intitulat “Omul nou”, 
în cadrul căruia scriitorul creionează portretul adevă-
ratei înnoiri, cea spirituală. Filosofiei atee, care nea-
gă existenţa lui Dumnezeu sau proclamă moartea 
lui, el îi opune o constatare pe cât de simplă pe atât 
de logică:“acolo unde Dumnezeu e absent, nici omul 
nu există” (p.57). Ideologiile pornite de la constata-
rea combătută sunt astfel greşite, în timp ce omul 
nou este văzut ca un eşec al umanismului ateu.7 

Cel de-al patrulea capitol al lucrării este de-
dicat tot unei probleme deosebit de importante, res-
pectiv aceea a paternităţii duhovniceşti şi a bazelor 
relaţionale care o delimitează.8 Încă dintru început, el 

(continuare în pag. 32)

 
Iuliu-Marius MORARIU 

 

Paul Evdochimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu 
  

Trad. Teodor Baconsky, col. “Pachetul Formativ”, 
Editura Anastasia, București, 2009, 163 p. 

 Mişcarea teologică şi mistică iniţiată de Institutul 
Teologic de la Saint-Serge, format din crema intelectua-
lităţii ortodoxe ruse, emigrate în Franţa, a avut, apodictic, 
un cuvânt greu de spus în  contemporaneitate. Nume pre-
cum Leonid Uspensky, Nicolai Ozolin, Georges Florovsky, 
Pavel Florensky, Boris Bobrinskoy, John Breck, au devenit 
deja referenţiale în ortodoxia contemporană. 

Alături de ele, pe aceeaşi treaptă din punct de 
vedere al apartenenţei etnice şi confesionale, şi cel al lui 
Paul Evdochimov a căpătat o importanță răsunătoare. În-
tre lucrările sale, cea intitulată într-o manieră destul de 
îndrăzneaţă “Iubirea nebună a lui Dumnezeu”1, este una 
deosebit de importantă şi de profundă. Aici, în cadrul celor 
opt capitole, scriitorul tranșează probleme capitale ale teo-
logiei contemporane, oferind soluţii pe baza învăţăturii 
biblice şi a celei patristice. 

Cuvântul înainte al ediţiei româneşti, aparţinând 
traducătorului, este unul foarte dens în informaţii. Aici, pre-
faţatorul face o pledoarie pentru eseu, probabil în încer-
carea de a justifica pauperitatea aparatului critic al operei 
în raport cu densitatea sa informaţională, după care, în 
chip sistematic, prezintă câteva repere biografice capitale.  

Lucrarea propriu-zisă debutează cu un capitol inti-
tulat: “Iubirea nebună a lui Dumnezeu şi misterul tăcerii 
Sale” (pp.11-38). Aici, autorul dezamorsează tezele ateiste 
din interior, printr-o logică şi o argumentare concisă, bine 
structurată, din care se revarsă o multitudine de informaţii 
cu valoare duhovnicească. Deşi recunoaşte că “structura 
mentală şi afectivă a vieţii noastre este specific atee” (p. 
12), şi că un rol aparte în apariţia ateismului l-a avut şi 
Biserica (apuseană, se subînţelege), care a încurajat ade-
sea formarea unei imagini greşite despre Dumnezeu,2

despre religie,3 sau a exagerat rolul său social-politic, ast-
fel încât “ideea despre Dumnezeu a devenit garanţia 
edificiului social-politic” (p.18), el arată că ateismul nu este 
justificat şi remarcă faptul că el însuşi, ca ideologie mistic-
filosofică se autoinfirmă la o privire atentă: “Ateismul 
produce un argument clasic: cunoaşterea lui Dumnezeu 
presupune darul credinței, pe care nici un ateu nu l-a 
primit” (p.13).  

Ca o armă imbatabilă împotriva ateismului, Evdo-
chimov propune redescoperirea adevăratelor sensuri in-
trinseci ale credinţei. În acest sens, diatriba sa antiateistă 
este construită pe antiteza ritualism-trenscendenţă. Com-
bătând prima idee, afirmă: “Deux es machina, acea com-
pensaţie adusă slăbiciunilor şi lipsurilor umane, a murit cu 
adevărat. Acel Deus este totuşi prezent ca sursă crea-
toare, acolo unde omul este propriul său stăpân” (p. 23). 

De asemenea, el mai remarcă aici şi pericolul 
raţionalismului ştiinţific exagerat în cadrul religiei: “Pe de 
altă parte, datorită concepţiilor ştiinţifice, Dumnezeu este 
exilat chiar de către mediile credincioase” (p.20), acest lu-
cru formează, în opinia lui, “cercul închis al mediocrității 
creștine”. 
 Cu fineţea bijutierului, autorul atinge paroxismul 
profunzimii atunci când remarcă diferenţa între negativism 
şi negaţie şi arată valoarea celui dintâi în combaterea bolii  
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(urmare din pag. 31) 
 

ţine să precizeze că “odată cu Hristos, relaţia stăpân-sclav 
este înlocuită de misterul relaţiei dintre tată şi Fiu” (p.72).
Apoi, el arată temeiul paternităţii, care este “omagiul nostru 
către rudenia de sus a Domnului şi către diferitele ei forme 
la care omul poate participa” (p.72). Conform autorului, ea 
se poate împărţi în două categorii, respectiv, cea funcţio-
nală, care are loc în virtutea sacerdoţiului şi alta care nu 
ţine de funcţii laice, ci de calitatea de “pneumatikos”. În 
cadrul analizei, profilul părintelui este reliefat prin prisma 
harismelor sale, respectiv iubirea (p.75), rugăciunea info-
cată (p.79), profeţia (p.76) şi curăţia de “philautia” (“iubirea 
de sine”, p.76). 

Cel de-al cincilea capitol din volum vorbeşte des-
pre relaţia dintre cultură şi credinţă. Autorul defineşte aici 
ziua sfârşitului ca fiind activitatea prin care: “mâna lui 
Dumnezeu preia cercul timpului fenomenal şi îl aşează pe 
o orbită superioară” (p.81). El prezintă apoi semnificaţia 
cultului, analizând evoluţia lui, atât din punct de vedere 
semantic, cât şi practic9, după care trece la cea a culturii. 
Deosebit de interesante sunt aici perspectivele privitoare la 
Logosul divin şi cel uman (p.94) sau cea privitoare la 
“lumea din interiorul Bisericii” (p.100, unică şi deosebit de 
interesant pusă în temă). Urmează apoi o analiză a ecle-
siologiei10, după care este accentuat rolul dintre cult şi 
Biblie, într-o manieră deosebit de interesantă.11 

Penultimul capitol tranşează problema raportului 
dintre libertate şi autoritate. După ce, în capitolul IV, acesta 
a fost reglementat din punct de vedere intern, acum auto-
rul trece la prezentarea situaţiei globale. Încă dintru înce-
put, el constată cu tristeţe faptul că “omul secularizat îl 
resimte pe Dumnezeu ca duşman al libertăţii” (p.122).
Realizând o diagnoză a situaţiei contemporane, el arată de 
asemenea şi faptul că “în mediile creştine progresiste, nu 
se mai potriveşte Evanghelia, ci o teologie a revoluţiei 
violente” (p.121).  

Într-un mod pe care unii l-ar putea compara, din 
punct de vedere stilistic cu estetica urâtului din poezia 
argheziană, se opreşte apoi asupra paradoxului atotputer-
niciei divine, manifestată în aparenta slăbiciune a lui Dum-
nezeu: “Întrucât doreşte să întemeieze relaţia Sa cu omul 
pe o reciprocitate consimţită, Dumnezeu devine într-un 
anume fel vulnerabil şi “slab”. El renunță la propria omni-
potenţă, împarte cu omul pâinea suferinţei, pentru că do-
reşte să bea împreună cu el vinul bucuriei. Dar, această 
“slăbiciune” este de fapt culmea atotputerniciei divine, care 
nu vrea să creeze un reflex pasiv, o marionetă supusă, ci o 
“făptură nouă”, liberă după chipul libertăţii dumnezeieşti, 
adică nelimitată şi capabilă să-L iubească pe Dumnezeu 
pentru El însuşi” (pp.126-27). Tot în cadrul acestui capitol, 
deosebit de interesantă este şi analiza relaţiei libertate-
autoritate, asupra căreia nu ne vom opri însă, din dorinţa 
de a fi brevilocvenţi (pp.129-131). 

În loc de concluzii, autorul, într-o notă altminteri 
tipică întregii lucrări, adresează un fel de epistolă Biseri-
cilor lui Hristos, trasând anumite direcţii spre care ele ar 
trebui să evolueze. În debutul concluziilor sale, el porneşte 
de la constatarea tristă conform căreia avem de-a face azi 
cu o alterare a credinţei (p.143), după care oferă o serie de 
sfaturi utile în misiune şi în pastoraţie. O perspectivă inte-
resantă este aceea a statutului misionarului: “Dar pentru 
ca acest lucru să se întâmple (reuşita misiunii, n.n.), va tre-
bui ca misionarul creştin să nu mai molfăie lecţiile din cate-
hism, să fie adică un om care vorbeşte despre Dumnezeu, 

 

devenind cel în care Dumnezeu se povesteşte pe 
Sine… Vestitorul trebuie ori să se identifice cu 
Hristos prin rostire, ori să-şi închidă gura pentru 
totdeauna” (p.149).  

Aşa se încheie acest minunat eseu, în care 
autorul arde parcă precum o flacără pentru cre-
dinţa creştină şi se doreşte un adevărat propovă-
duitor al redescoperirii valorilor genuine ale Bise-
ricii, ascunse în Scriptură, învăţătura patristică şi 
tezaurul liturgic.  

Ediţia românească, datorită profesionalis-
mului traducătorului, a mai fost înzestrată şi cu un 
mic vocabular liturgic, necesar cu precădere citi-
torului nespecialist, care dă o notă aparte lucrării, 
dar şi cu un index al personalităţilor citate, la fel de 
util şi el, adesea chiar şi specialiştilor. Un mic punct 
de ameliorat al lucrării ar fi cel ce ţine de grafie, în-
trucât e de neînţeles de ce regulile puşcariene, 
unanim acceptate, nu sunt acceptate şi aici, însă 
aceasta nu ştirbește cu nimic din valoarea lucrării. 

Aşadar invităm cititorul să-şi deschidă ape-
titul spre redescoperirea consistenţei şi a opulenţei 
ortodoxiei prin lectura acestui minunat eseu, lucrat 
în slove măiestrite, ce pătrunde până în tainiţa 
inimii. 
 
1 Paul Evdochimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, traducere 
Teodor Baconsky, col. “Pachetul formativ”, Editura Anastasia, 
Bucureşti, 2009. Titlul este inspirat după Nicolae Cabasila. A se 
vedea în acest sens: Despre viața în Hristos, traducere pr. prof. 
Teodor Bodogae, Ed.Insitutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2009. 
2 “Ideea total falsă pe care creştinătatea însăşi şi-a făcut-o des-
pre Dumnezeu a accentuat puternic revolta celor din afara 
Bisericii. Imaginea lui Dumnezeu s-a identificat cu imaginea 
regelui pământean şi cu atributele lui: demnitate, maiestate şi 
putere” Ibidem, pp.18-19. 
3  “Necredinţa sec. al XVII-lea s-a afirmat ca reacţie la scandalul
unui Dumnezeu impus şi al unei religii forţate”, Ibidem, p.19. 
4 Un exemplu în acest sens este raportul mistică-viaţă sacra-
mentală. Se remarcă: “încă din sec. al IV-lea, Părinţii identifică 
misterul mântuirii cu substanţa Sfintelor Taine” (vine o listă de 
nume, între autori fiind Sf. Chiril al Ierusalimului, Sf. Maxim 
Mărturisitorul, Sf. Dionisie şi Nicolae Cabasila) Ibidem, p.39. 
5 Cf. Panayiotis Nellas, Omul - animal îndumnezeit: perspective 
pentru o antropologie ortodoxă, trad. diac. Ioan Ică jr., Ed. a II-a, 
Editura Deisis, Sibiu, 1999.  
6 Cf. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Sensul ascezei monahale, 
col. “Valenţe spirituale”, vol.2, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2005, 
unde analizând viața monahală, avem sensul ascezei acesteia. 
7
 Pentru un segment important al proclamării omului nou ateu, 

comunismul (şi alte ideologii) au încercat să proclame omul nou, 
fără atâta zel ca el însă), a se vedea lucrarea teologului clujean 
Radu Preda: Comunismul, o modernitate eşuată, col. “Univer-
sitatis”, “Theologia Socialis”, vol.5, Ed. Eikon, Cluj-Nap., 2009. 
8 Cf. Ierom. Teofan Mada, Paternitatea duhovnicească după 
Sfinţii Părinţi, Editura Agnos, Crasna, 2011, şi Andrei Andreicuţ, 
Spovedanie şi comuniune, Ed.Episcopiei Ortodoxe din Alba-
Iulia, 1998, această relaţie este explicată într-un cadru mai larg. 
9 Cf. Teodor M. Popescu, Biserica şi cultura, Ed. Institutului Bi-
blic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Buc., 1995. 
10 Cf. Afanasiev, Biserica Duhului Sfânt, vol.1, trad. Elena 
Derevici, Ed.Patmos, Cluj-Napoca, 2008, o complexă analiză a 
eclesiologie a eclesiologiei, despre care există câteva rezerve. 
11 Cf. Georges Florovsky, Biblie, Biserică, Tradiţie, trad. Radu 
Teodorescu, Ed.Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006, unde acest 
raport este analizat mai pe larg.  
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         Traian VASILC ĂU 
 

(Republica Moldova) 
 

Cântec pentru dacii noştri 
(variantă) 
 

Dacii nu se dau pe bonuri, dacii noştri nu se vând, 
Nu-i mai prognozaţi în roluri astăzi, mâine  şi oricând. 
Dacii nu se dau valută, nici pe lei nu se mai dau, 
Sunt o stirpe absolută, cum cândva, demult, erau. 
 

Dacii nu-mblânzesc oraşe, ei numai în sate mor, 
Cu trecut bolnav în oase, încă mai au viitor. 
Dacii merg spre niciodată, dacii plâng în nicăieri, 
Să mai nască înc-o dată ţara lor din zi de  ieri. 
 

Dacii noştri-şi sorb tăria de din cronici şi mereu 
Dau în leagăn România ca pe-un unic Dumnezeu. 
În zadar voiţi a-i smulge, în zadar mitraliaţi, 
Dacii nu pot fi nicicum din ţara lor concediaţi. 
 

Dacii nu se dau pe pâine, nici pe vin cu prea mult rost, 
Dar sunt încă convertibili, precum pururea au fost, 
Niciodată-n tron suspuşii şi nicicând fiind barbari, 
Dacii noştri sunt martirii libertăţii noastre mari. 
 

Dacii nu se dau credite, pentru ei nici bănci n-avem, 
Dacii noştri n-au probleme, ştiu, la sigur, că  suntem. 
Dacii sunt doar dacii noştri şi numai astfel vor fi, 
Visul lor şi-acum rămâne visul nostru-n orice zi. 
 

O, doar ei ni-s grea valută, şi-s valuta cea mai grea, 
Neam din loc să nu-i strămute pe sub nici o altă stea. 
De la daci să-nveţi trăirea, de la daci să-nveţi să mori. 
Vai de ţara ce nu-şi are dacii ei nemuritori! 

 
 

Blestem actual 
 

Foaie verde, noroc n-are 
Soarta mea ce-n van o port. 
Ţara noastră-i de vânzare, 
Ţara noastră-i de export. 
  

S-ar da primului ce are 
Bani în pungă, vajnic lord, 
Ca o ţară de vânzare, 
Ca o ţară de export. 
  

Ce n-aş da să fiu cel care 
Cumpăra-o-aş de tot? 
Să nu fie de vânzare, 
Să nu fie de export! 
  

Ca să spuneţi fiecare 
Fiecărui lord netot: 
"N-avem ţară de vânzare, 
N-avem ţară de export!" 

 
Inscripţie pe catedrala de aur a limbii române 
 

Nu se putea să nu provenim dintr-un neam in-
finit, izvodit din lacrima strămoşilor daco-romani 
şi ctitorit în imensa Columnă a lui Traian. 
Toate drumurile duc la Roma şi pornesc de aco-
lo, "noi de la Râm ne tragem" şi voim spovada 
unei zodii să ne spună spre care din tării ne 
vrem tărâm. 
Aici ajunşi, vom scrie că limba noastră e doina 
ce doineşte în izvor şi-această glăsuire este lim-
ba unui popor ce-a izvodit din dor. 
Suntem şi scriem: limba română şi ne închipuim 
deodată că ea ar face parte din poporul român. 
Dacii unei patrii, care nu era decât Dacia lor li-
beră, porneau la luptă cu năvălitorii, purtând pe 
buze, ca nişte boabe miraculoase, cuvintele sa-
cre ale limbii materne. 
Noi vom fi rămas de-a pururi să fim în limba ro-
mână ca-ntr-o "acasă" a noastră, unde oricine 
îşi poate avea chilia sa de duh. 
Iubiţi-vă copiii în limba română, daţi-le în dar cu-
vintele limbii strămoşilor voştri şi nu socotiţi fără 
vreo trebuinţă acest unic, de fapt, adevăr. 
Sărutaţi-vă în limba română, să puteţi auzi în 
danţul sărutului vostru neprihănit clinchetul dul-
ce şi fără sfârşit al cuvintelor limbii române. 
Eu te sărut în limba română, tu mă săruţi în 
limba română şi mână-n mână, unul lângă altul,  
nedespărţiţi în veci, suntem veghetorii fideli la 
dulcele fagur de privighetoare al limbii române. 
 
*** 
Sunt angajat de zbor să-i fiu cădere, 
Sunt angajat căderii să-i fiu zbor. 
M-a subjugat cuvântul cu tăcere 
Să fiu pe veci tăcerea tuturor. 
 

O deznădejde inima îmi cere, 
Culeg lumina dintr-o psalmodie, 
Pierdut-am cheia de la veşnicie 
Şi n-am acces la nici o stea târzie. 
 

Cu ochii dragostei privescu-mi lumea, 
Vreau visul să-mblânzesc şi nu mai pot 
Decât să strig că moartea suie culmea 
De după care-nvie neamul tot. 
 
 
Alt psalm cu mama 
  

Îţi tace sufletul, parcă-ar zăcea 
În rochia de iarbă-nmormântat. 
La templul lui, biet rob îngenuncheat, 
Am poposit să-i spun că voi pleca. 
 

Trăsura Domnului nu e departe, 
Iar tu, ca să nu-mi mai pot fi străin, 
Eşti candelabrul dintre Zi şi Noapte 
Şi eu, de-atâta Cer, flaut devin! 
 

� 
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         Ana Maria GÎBU 
 

pariez dragoste pe tine 
 

trăiesc acest început 
din albul liniştii 
în sfinţenia albastrului 
din răsărit 
brodez inimi 
pe tâmple de amurg  
 

chem magii să mângâie zările 
în prag de sărbători 
scripcarii nopţii 
compun simfonii 
întru odihna 
gutuiului adormit 

 

ascult murmurul pământului 
îmbrăţişat de torţe şi colind 

 
la aniversare 
 

am adunat atâtea cuvinte... 
se zbenguiau între soare şi iarbă 
nu ştiu cine le-a aruncat 
 

iau nectarul 
celor desprinse  
din luceafăr 
 

cunosc sclipirea 
 

le ascund 
într-un cotlon ştiut de noi  
 

nu dau nimănui 
 

leg azi într-un colț de batistă 
puţin 
presar peste singurătatea amiezii 
şi mă închid în teiul cărunţit 
 

o schimb la Ipoteşti 
pe un poem 
 
spre altă zi 
 

stăpânii întunericului 
sunt impresari în ceruri 
 

când vulturul obligat să jure tăcere 
râde în hohote de lacrima visului plecat 
ninge linişte peste cei acoperiţi 
cu voaluri de cântec 
 

adun cuvintele sub frunze de mălin 
să nu le atingă jarul verii 
cu voi vreau să cunosc 
plutirea şi zborul 

 

inima amuţeşte 
 

mă prefac în cruce 
pe scena dintre stele 
braţele se zbuciumă în ritmuri 
de rock şi samba 
să lepede cuiul 
 

dimineaţa 
îmbrăţişez alt vis 
 
adevărul din lumina palmelor 
 

mi-ai furat o oră din răsărit 
cu teorii neaievea despre  
a patra necunoscută 
negând întâlnirea 
a două linii paralele 
în punctul unde  
se întretaie razele inimii  
 

chiar dacă pleoapele 
te-au tatuat cu porţiuni 
din singurătatea mea 
nu vrei să-ţi explic  
de ce  
cum  
stelele căzute 
pot urca pe alt cer 
nu totdeauna albastru 
 

mi-ai zugrăvit privirea  
în culori schimbătoare 
fără să-mi ceri voie 
 

iubesc alb  
în acorduri de jazz 
 
îi trimit dincolo pe toţi 
 

arunc tot ce îmi poate 
afecta judecata 
fotografii decolorate 
păpuşi cu obrajii topiţi 
oglinzi în două feţe  
şi din amintiri la nevoie 
 

nu mai răstorn lacrimi 
mă ridic din durere  
cu un scrâşnet în tâmple 
răstignit pe faţa încă umedă  
şterg machiajul curs  
şi râd ca un nebun 
 

în ieriul din mâine  
aţi încurcat viitor cu trecut 
legându-l nod de nepăsare 
cineva spunea că iadul  
s-a mutat în inima soarelui 
nu s-a uitat în ochii mei 
cum scot pe bandă rulantă 
frunze de pelin 
 

clădesc din aceleaşi pietre uitarea  
pentru iarna inimii 
ajut zidurile să înmugurească 

� 
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Luca CIPOLLA - Italia 
 

MEDJUGORJE, REGINA ŞI ADVERSARUL 
 

 Pisica observă liniştită, examinând dansurile noastre 
de dragoste peste pietrele care sfâşie picioarele;  
 Vicka ne urmăreşte radioasă, cu privirea ştrengară a 
unei plăpânde dijete. 
 Amică, noi toţi avem o mamă şi trebuie să fim demni 
de iubirea ei, 
 tu care plângi pentru prima oară şi semnalul ne 
reprezintă atât de distanţi, moderni, 
 dar lacrimile nu sunt de coltan. 
 Greierii încetează să cânte în frigul inimii mele, Tu 
care o înţărci de gândurile îndrăzneţe 
 şi dovezi ca lamele cuţitului, 
 luna este acum un soare ce palpită şi se arată 
integră şi goală ochilor noştri smeriţi şi pacifici, 
 inima ta de mamă, poate, 
 lună care se suprapune peste munte şi ne observă, 
noi gândim cu ochi amabili 
 şi Tu acolo, poate... 
 Creşte calvarul nostru şi ne incită să nu simţim 
chinul, 
nu, nu frate, nu-i cinism, e ca să rămânem absorbiţi, 
cumpăniţi şi fermi în faţa roatei timpurilor 
 şi a rănilor care incumbă de-a lungul drumului... 
 Mamă, dă-mi mâna şi ajută-mă să ating fiecare 
staţie, gravură a căii tale 
 pentru că ecoul fiecărei taine, refrenul fiecărei 
giaculatoria să miroase a parfumul tău de violete 
 şi a raza aceea care din Križevac îmbrăţişează Pod-
bordo şi se răspândeşte în tricolorul frăţiei slave. 
 Învăluie ochii aceştia şi simţurile mele deja aţipite dar 
încă sensibile la farmecul de o ghaziya în 
 yelekul ei de purpură, 
 dansatoarea mă ademeneşte cu pielea strălucitoare 
a uleiului şi a mierii ce seduce, 
 trupul tău, Salomeea, e doar cenuşă, învelişul adver-
sarului: 
 pe care minte o uzurpi astăzi, laşule, pe care cap îl 
reclami ca să poată pluti printre dejecţiile cloacelor tale? 
 Cupidonul egoului, ego-ul în persoană, ce dardă as-
cunde tolba ta? 

 
 Poate timp şi singurătate şi te arăţi ca ciudă, 
ţanţoşie, judecată indiscutabilă? 
 Cuvintele tale prefăcute şi asertive mă induc la 
evitare şi mă înlocuieşti pe mine, etalând drapelul 
meu 
 pe câmpul de luptă comun dintre bine şi rău. 
 Pierd, 
 dar aşezat pe o stâncă să satisfac 
 o cruce de lemn care nu este o secerătoare 
stângace: 
 "Înclinaţi spre sugestii, fereşte-ne de haos, 
 Kraljica Mira, 
 înlătură de la noi fiecare extaz indus ce pro-
pune visuri de hârtie 
 şi ne ridică îngâmfaţi din pământ, şovăitori; 
 dă-ne un semn şi milă, 
 noi, cei care hoinărim în căutarea unei dovezi 
tangibile, toţi cam Sfântul Toma, 
 noi, naufragiaţi în absenţa ta 
 care adesea nu ştim cine doarme alături de 
noi şi noaptea ne ţinem de mână; 
 aici e mai uşor să te ascult dar eşti oriunde 
chiar dacă mai multe porţi ne despart, 
 din Malkhut până la Keter, ridică cortina a-
ceasta, Mamă, tuturor, 
 dezvăluie iubire, smerenie şi împărţire - ca să 
pot capta imediat razele astea de lumină - 
 altă existenţă nu avem, deşteaptă-ne din 
somn şi ţine-ne de mână, 
 nu ca sclipirile scurte ale conştientizării pe 
care nebunia ne-o dăruieşte, 
 fă ca asta să fie pentru totdeauna şi ca, fiind 
eliberaţi din lanţuri, 
 o lebădă să cânte pentru fiecare dintre noi. 
 Tu ne arăţi că o floare îşi obţine frumuseţea 
din apă şi din soare, 
 să fie integre sămânţa şi rădăcinile ca să aibă 
graţie şi culoare. 
 Ajută-ne să credem în Tine, în ceea ce real nu 
se vede 
 pentru un desen care ne aparţine tuturor 
 deoarece conştiinţa noastră trebuie să fie ca 
un copil de înţărcat şi de crescut 
 într-o probă constantă şi răbdătoare spre a 
putea fi demni de lumină”. 
 Singur, dar printre fraţi pe care nu îi disting, 
beau roua câmpilor de levănţică, 
 o sclipire a oglinzilor ridurile apelor, pilule de 
iubire de o inimă înălbită a rănilor 
 - bunică, ce mă însoţeai pe o cărare cunos-
cută, curtea, scările, totul e schimbat, 
 viitorul unui timp care s-a oprit – 
 acum cum să cred dacă nu găsesc echilibru, 
 dacă dintre bine şi rău pierd şi greşesc, dacă 
în tulburare eu devin răul, 
 dacă deja atât de rigid şi dificil la ochii
semenilor mei nu pot mărturisi numele tău, 
 a fi un exemplu, 
 cum să cred, Mamă, 
 Tu care îmi ceri să fiu puternic, vei avea o zi 
mila unei inimii bolnave?... 
  

(continuare în pag. 36)
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(urmare din pag. 35) 

 
 Acum că cobor pantele goale ale calcarului cuprinse 
de coroane de spini, 
 veseli în cortina de o mie de steaguri unde ne duci şi 
te chemăm în fiecare limbă, 
 ajută-mă, ajută-ne să traversăm strada, Mamă, 
 să nu ne laşi înapoi, dar nicidecum să mergem înain-
te, Tu, Fiică a cerului, 
 care-ţi îndrepţi privirea şi cuvântul copiilor, cei mai 
mici, 
 ai adevărului receptivi în candoarea lor, absenţa 
judecăţii şi a dezamăgirii 
 precum albiile rigolei primei ape de izvor. 
 Bijakovici este o portocală pe partea dreaptă a văii, 
pânze de stofă atârnă 
 din barăci ale vânzătorilor de cruci şi de iconiţe, 
noaptea domneşte, îi cerem 
 clemenţa de a ne cruţa ultima suflare în pătura care 
din zare 
 se deapănă; 
 Mamă, în ora aceasta suntem mai fragili şi simţim 
mai mult frig, rătăcirea se ridică pe noi, 
 teama, 
 dar Tu, bagă-ne în pat... 
 Un zefir de var se înalţă aproape în semn de salut, 
 "Gospa Majka moja" cântă Divan, dentistul, "Gospa 
Majka moja" Amalia, toxicomană, 
 "Gospa Majka moja" 
 Aran, comerciant de lichioruri, 
 "Zdravo Kraljice Mira" se ridică din Alfred, fotbalist, 
Gaudêncio, fostul traficant de droguri, Francine, secretară, 
"Zdravo Kraljice Mira" din Ilie, ţăran, şi David, cu tulburare 
bipolară, "Zdravo Kraljice Mira" de 
 către Agnieszka, gospodină, Erzena, fostă prosti-
tuată, Giovanni, bancher, şi încă 
 Raimund, bolnav de cancer, Danica, cofetăreasă din 
Zadar, Adelina... 
 Judecata e mioapă în faţa vălului care ascunde ade-
vărul fiinţei 
 şi eu doar cu răul pot cunoaşte binele? 
 Nu, Mamă, nu sunt vrednic să intri sub acoperă-
mântul meu, ci nu mă lasă orfan 
 printre schijele destinului... 
 Vicka reflectă privirea lui Miryam, acum din nou copi-
lă, miloasă şi binevoitoare. 

� 

 
desen de Elena Liliana Fluture 

 

 

   Maria TIRENESCU 
 

Dulceaţă de ardei 
 

 Într-o seară, Ana avu impresia că aude o voce la 
poartă. Ezită o clipă. La scurt timp, auzi soneria. Porni 
spre poartă, ştergându-şi mâinile cu prosopul de vase. 
 - Eu sunt, doamnă Ana! Rodica!    V-am adus să 
gustaţi ceva. N-aţi auzit când v-am strigat… 
 - Nu eram sigură. Fierbea ceva pe aragaz, 
spălam o farfurie…  
 - V-am adus să gustaţi dulceaţă de ardei… V-am 
spus că fac. 
 - Mi-ai spus, dar nu pişcă? 
 - Puţin, dar se mănâncă lângă carne, cu friptură. 
Petrică al meu o mănâncă cu peşte.  

- Mulţumesc! Ce borcănaş frumos ai! Ca o 
amforă.  

- Îi leg un şnur tricolor şi i-l trimit lui Dragoş, în 
Spania.  

- Dacă e aşa, îţi dau borcănaşul înapoi! 
- Să-mi spuneţi dacă v-a plăcut! 
- Sigur, dimineaţă! Acum fug să opresc focul.  
- Bună seara! Vorbim mâine! 
Ana ajunse în fugă şi opri focul. Avusese noroc. 

Sosul nu scăzuse prea mult.  
- Cu cine ai vorbit la poartă? Ce borcănaş drăguţ! 
- Rodica mi-a adus ceva. Gustă, dar cu grijă! 
Mihai luă o linguriţă, se uita cu milă la borcănaşul 

din mâna sa.  
- Nu cred că îmi ajunge pe o măsea… 
Pentru că soţia lui i-a atras atenţia să fie grijuliu, 

a luat puţin, numai cât un bob de strugure. A mestecat 
puţin şi a izbucnit: 

- Asta e iute! Ce dulceaţă ai mai văzut tu să pişte 
aşa? 

- E dulceaţă din ardei iuţi! Dacă e aşa de iute, eu 
nu mai gust. 

- Acum, gustă şi tu! Măcar să ştii ce să-i spui 
mâine vecinei… 

Ana îşi luă inima în dinţi şi luă o furculiţă. Atinse 
cu ea dulceaţa şi o puse pe vârful limbii. Nu-i plăcea 
să mănânce iute, dar dacă dădea întâmplător de un 
gogoşar iute, nu-l arunca, mânca măcar jumătate, 
având grijă să ia mai multă pâine. Pentru că prima 
încercare nu a fost suficient de concludentă, a mai 
luat puţină dulceaţă. A doua încercare a reuşit: 
dulceaţa era şi dulce, şi iute. 

În ziua următoare, Ana a avut ocazia să le 
prezinte copiilor, care au venit de la oraş, dulceaţa. 
Le-a spus tot ce ştia în legătură cu acel preparat şi i-a 
îndemnat să guste. Lucian a fost încântat. Imediat a 
gustat şi Gabriela. 

- Ştii că e interesantă dulceaţa asta?  
- Hai să facem şi noi! 
- Mergi să ceri reţeta?  
- Imediat, că tot trebuie să-i duc borcănaşul! 
În câteva minute Ana reveni cu reţeta. Copiii erau 

hotărâţi să facă o porţie, măcar să îşi trateze prietenii. 
Săptămâna a trecut fără evenimente deosebite, 

liniştite, ca la ţară. Copiii de la oraş au pus la cale un 
plan despre care nu au spus nimic.  

 

(continuare în pag. 43)
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Renate MÜLER 

 
 
ore-mprăştiate 
 

tăcere – 
strigăt de dor amuţit 
 

păşeşte prin mine 
peste timpuri  
în gol 
 

ecouri cu aripi  
întinse 
se-avântă în zări 
 

spre cuibul 
în care se naşte 
lumina 
 
 
 
lipită de perete 
 

alerg desculţă 
pe podul de scânduri 
în nemărginirea mării, 
să prind umbrele 
ce se-ntrevăd  
prin perdeaua  
pătrunsă de aburi… 
 

ţipete seci, 
stridente, mă cheamă, 
mă-ndeamnă  
să m-avânt  
dezlănţuită în larg, 
sub tălpi  
nu mai simt  
teama amară; 
 

nu mai pot să mă pierd… 
 

 
 

etape 
 

printr-o poartă  
într-alta 
 

uşi deschise 
pe drumul meu 
la care n-aş fi-ndrăznit 
să bat niciodată 
 

nu zăbovesc, 
păşesc treaptă cu treaptă 
spre un ţel divin 
 

îndemnat 
spre-nălţimi mă avânt 
să plutesc  
în sfere subţiri 
peste vârfuri 

 

 
în aşteptare 
 

mă inundă cuvinte 
ca un val 
spuma de litere  
mi se-aşează  
în minte 
 

stau întinsă în  
nisipul fierbinte 
pasăre solitară  
cu aripa frântă  
la mal 
 

auzul mi-e vântul  
şi vuiet de mare 
ochii-mi de aer  
lumini străvezii 
în zare 
 
 
învăluită în noapte 
 

s-a stins lumina-n geam 
întunericul  
mă urmăreşte 
cu ochi pătraţi 
 

pe-o cale nesfârşită 
mă furişez la tine 
printr-un hol 
cu ceaţă 
 

îl străbat  
atentă să nu ating 
tablouri antice 
să nu mă-mpiedic 
de sipete închise 
 

îmi ţin  
răsuflarea în frâu 
să nu alerge 
să n-ajungă  
înaintea mea  
la tine 
 
 
epuizată 
 

m-am aşezat 
în crengile înnegrite 
ale gândului obosit- 
arbore uitat 
la răscruce de timpuri 
 

petale înflorite 
împrăştiate-n deşert 
frunze uscate 
tăcute foşnesc 
în câmpul de cercuri 

� 
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Ionu ţ Vlad BUDA 
 

Vocaţia de a fi OM 
"E mai uşor să întâlneşti un zeu decât un om"

(Petronius) 
Scris de Tadeusz Dotega-Mostowicz , romanul 

Vraciul. Profesorul Wilczur , reflectă în esenţă viaţa 
nefericită a unui reputat chirurg şi profesor universitar, 
Rafael Wilczur, viaţă care stă sub semnul vocaţiei pure şi 
a capacităţii extraordinare de a dărui celorlalţi.  

Un principiu din etica creştină postulează că e 
mai multă fericire în a dărui decât în a primi, idee ce 
nuanţează într-o oarecare măsură şi personalitatea lui 
Wilczur. Reputat chirurg pe plan mondial, Wilczur tră-
ieşte o dramă sentimentală care îi zgudie din temelii 
liniştea sufletească - soţia Beata îl părăseşte, ia cu ea şi 
fetiţa lăsându-i doar o scrisoare în care îi spune că s-a 
îndrăgostit de altcineva şi că nu l-a iubit niciodată. Şocul 
emoţional este atât de puternic încât tot universul creat 
de Wilczur în jurul Beatei suferă o implozie care îl nău-
ceşte de-a dreptul. Toate reuşitele lui, toate realizările pe 
plan material şi profesional le făcuse nu doar pentru el ci 
totul în dorinţa de a o face fericită pe Beata... Ieşit pe 
străzile Varşoviei din dorinţa de a se răcori, intră într-o 
cârciumă unde întâlneşte un beţiv, aparent om simplu, 
dar care este un adevărat filosof existenţialist şi cinic ce 
aminteşte de tezele lui Schopenhauer care consideră 
existenţa umană doar un simplu capriciu al naturii, creată 
în slujba ei. 

Obiedzinsky constată cauza tristeţii profesorului 
şi-i spune simplu: "Viaţa e abjectă. Aşa e cu femeile... 
Una se lipseşte de tine şi-ţi stoarce toată vlaga, alta te 
jupoaie de tot ce ai, a treia te înşală la orice pas şi se 
mai găseşte şi câte una care te bagă în mizerie, în 
noroiul de fiecare zi". Urmează o discuţie în jurul metafi-
zicii femeii, în care beţivul reduce femeia la nivelul cel 
mai inferior. Neobişnuit cu băutura, profesorul iese din 
cârciumă şi în promenada lui prin acele străzi dosnice 
ale Varşoviei, este atacat, jefuit şi părăsit într-un şanţ...  
 Găsit de un ţăran, profesorul suferă o amnezie, 
nu-şi poate aminti cine este... Consider că această am-
nezie a fost cauzată nu doar de lovitura aplicată, ci şi de 
şocul emoţional puternic, poate sunconştientul profe-
sorului a preferat să refuleze totul, să ignore trecutul în 
dorinţa de a uita pe cea în numele căreia îşi dăruise 
întreaga viaţă. Urmează o serie de peregrinări, este 
arestat chiar şi pentru vagabondaj, neavând acte care 
să-i ateste identitatea. În cele din urmă se stabileşte ca şi 
lucrător la moara unui ţăran bogat, unde după un timp 
reuşeşte să îl pună pe picioare pe mezinul stăpânului 
morii, care suferise o fractură la ambele picioare, iar 
oasele îi fuseseră prost puse la loc. Când îl consultă îi 
pipăie picioarele, îşi dă seamă despre ce e vorba, şi cu o 
autoritate extraordinară, îl convinge pe tatăl băiatului că 
poate să-l facă bine, să umble din nou, în pofida 
verdictului medicului din localitate care spusese că băia-
tul nu are vreo şansă de recuperare. Reuşeşte să-l pună 
pe picioare... Repede câştigă un prestigiu de "vraci" în 
acea localitate şi în satele din jur, fapt ce atrage antipatia 
acelui medic, dat fiind faptul că pacienţii acestuia prefe-
rau să meargă la Witalis (noul nume al lui Wilczur)
deoarece acesta nu solicita nici o remuneraţie.   

Pe de altă parte, în Varşovia, locul lui Wilczur este 

 

preluat de fostul student al acestuia, Jerzy Do-
braniecki. Dispariţia profesorului este considerată 
sinucidere în urma şocului emoţional suferit. Studen-
tul devine profesor. Fosta soţie, Beata se căsătoreşte 
cu un tânăr sărac, pe care îl iubeşte cu adevărat. Dar, 
după 5 ani, legea compensaţiei morale aduce moar-
tea acestuia. Beata rămâne singură, cu o fiică de 
crescut, dar preferă să lupte singură pentru existenţă, 
să-şi crească singură fata, cu toate că ar fi putut 
solicita moştenirea în numele acesteia. Se consideră 
vinovată moral de moartea prezumată a fostului soţ...  

Vraciul dobândeşte un prestigiu ridicat, anii 
trec, iar faima acestuia este tot mai mare... În familia 
morarului Prokop el dobândeşte linişte, este respectat 
şi tratat ca un membru al familiei. Se simte util, 
vocaţia de medic nu îi pierise în pofida accidentului 
suferit. Nu ştie de unde are toate acele cunoştinţe, de 
fiecare dată când se gândeşte simte o durere de cap 
care nu-l lasă să-şi amintească. Soarta face ca fiica 
lui, Marysia, orfană şi de mamă acum, să ajungă  
lucrătoare la poştă tot în aceeaşi localitate. Între 
Vitalis şi Marysia se naşte o prietenie plină de afec-
ţiune morală, ea îi spune "unchiule", din nou soarta 
face ca tatăl să fie lângă fiică, dar fără să ştie...  

Marysia trăieşte o poveste de dragoste cu fiul 
unui industriaş din acea zonă, însă situaţia ei mate-
rială şi statusul social generează o adevărată dramă 
ce conduce la un accident de motocicletă, în care ea 
este aproape în pragul morţii, în timp ce el este salvat 
de vraci. Doctorul din localitate consideră soarta 
Marysiei pecetluită şi de aceea spune că orice inter-
venţie chirurgicală ar fi inutilă; Vitalis insistă că o poa-
te salva dacă ar avea instrumentele chirurgicale potri-
vite, dar este refuzat de doctor. Drept urmare, Vitalis 
este nevoit să fure trusa medicală a doctorului, şi 
astfel reuşeşte să o salveze pe Marysia.  

Iubitul ei, plecat la tratament în străinătate, 
este încredinţat că Marysia a murit... În cele din urmă 
furtul este descoperit şi doctorul depune plângere 
penală. Vitalis este încarcerat pentru infracţiunea de 
furt. Pentru orice pasionat de drept, pledoariile 
avocatului şi procurorului din recurs ce au condus la 
achitarea lui Vitalis, sunt fascinante... Lupta dintre 
vraci (reprezentantul medicinei tradiţionale, auto-
didact şi făcător de farmece) şi medic este genera-
lizată în acest caz. Greşit etichetat drept vraci, în 
recurs calităţile extraordinare atestate de specialişti, îi 
sunt recunoscute lui Vitalis şi drept urmare este 
achitat. Totodată este adus ca şi specialist şi Jerzy 
Dobraniecki, care în cele din urmă îl recunoaşte pe 
profesor - îşi dă seamă că a suferit o amnezie, dar 
totodată în el se dă o luptă etică, să îi dezvăluie 
identitatea ori nu, dat fiind faptul că întoarcerea 
profesorului în Varşovia ar fi echivalat cu pierderea 
tutoror privilegiilor sale... Dar Vitalis este dus de 
Marysia la mormântul mamei sale şi brusc trecutul 
revine în memoria lui Wilczur... Aşa ia sfârşit primul 
volum, alături de tentativa de sinucidere a iubitului 
Marysiei, care credea că aceasta e moartă. În cele 
din urmă, se va logodi cu ea şi va fi acceptată şi de 
părinţii acestuia. 

Volumul 2 îl aduce pe Wilczur reinstalat la cli- 

(continuare în pag. 39)
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nica lui din Varşovia, la catedra lui de profesor 
universitar. În pofida anilor trecuţi, el rămâne acelaşi 
profesionist, câştigă şi mai mult în prestigiu... Dar invidia 
lui Jerzy Dobraniecki, alimentată de soţia acestuia, Nina, 
va conduce la un deznodământ tragic. Dobranieky e 
convins de superioritatea profesională a profesorului, 
dar soţia îl determină să o surpe prin diverse intrigi. El o 
iubeşte mult şi ascultă de ea în toate: "Distruge-l! Nu mă 
iubeşti, eu nu pot iubi decât un bărbat adevărat. Unul 
adevărat înseamnă unul care luptă, care învinge, unul 
care nu cunoaşte hotarele sacrificiului pentru femeia sa". 
Sub presiunea acesteia, Jerzy Dobraniecki determină 
moartea unui reputat tenor de operă, iar vina cade 
asupra profesorului, în calitate de administrator al 
spitalului. De drept, vina ar fi fost una colectivă, un caz 
de malpraxis ce ar fi atras o răspundere colectivă, dar 
profesorul, obosit şi sătul de criticile la adresa vârstei 
sale şi a competenţei sale profesionale şi din dorinţa de 
a-şi proteja colaboratorii, ia vina asupra lui şi, din averea 
lui personală va plăti daunele morale solicitate de 
compania de asigurări. Este ruinat, dar continuă să 
muncească la spital... Jocul lui Dobraniecki nu 
încetează, îl vrea plecat pe profesor, prin manopere 
dolosive determină colegii să semneze o petiţie 
împotriva lui Wilczur... În cele din urmă, sătul şi oboist, 
Wilczur renunţă şi se retrage... Urmează o perioadă 
tristă pentru el, nu se regăseşte, nu se simte util, trimite 
un buchet de trandafiri unei doctoriţe de la clinică ce 
fusese învinuită de Dobraniecky că ar fi fost vinovată de 
moartea tenorului şi pe care profesorul o protejase -
Lucia.   
 Lucia poartă o dragoste sinceră faţă de profe-
sor, îi respectă ştiinţa şi crede că îl şi iubeşte ca şi om. 
Ea are un admirator care o iubeşte fără speranţă, pe 
tânărul doctor Kolsky. Se îndrăgosteşte de profesor, 
încearcă să-l ajute să-şi găsească un scop - încep 
împreună o lucrare ştiinţifică, dar care în cele din urmă 
nu mai atrage interesul profesorului. Se simte trist, fără 
sens... În cele din urmă ia o hotărâre: se va întoarce la 
moara lui Prokop, acolo oamenii chiar au nevoie de el, 
acolo se va simţi şi util, şi iubit. Fără să ştie, se trezeşte 
cu Lucia în tren, ea ia hotărârea să meargă şi să rămână 
cu el, să-i devină asistentă. Banii puţini se scurg pe 
medicamente, iar spitalul nu mai poate fi construit... Dar 
simpatia şi încrederea de care se bucură în acele locuri 
îi fac pe ţărani să ridice prin forţe proprii un spital, profe-
sorul rămânând profund emoţionat de iniţiativa lui Pro-
kop. Duce o viaţă relativ fericită acolo, la un moment dat 
împreună cu Lucia iau decizia de a se căsători, însă pro-
fesorul este reticient, tot mai reticient - ştie că îl iubeşte, 
dar ea are doar 26 ani, putea el să o lase să-şi îngroape 
viaţa alături de el?  

O iubeşte mult, dar simte că ea are nevoie de 
fericirea adusă de un om de vârstă ei... Muşcat de mână 
de un câine turbat, ce are drept consecinţă tremurul mâi-
nii stângi şi deci imposibilitatea de a mai efectua inter-
venţii chirurgicale, profesorul primeşte o telegramă: 
Dobraniekcky avea o tumoare la creier şi doar el, profe-
sorul, era singurul din lume care ar fi putut face acea 
intervenţie - Lucia se revolt: cum acel om fără scrupule 
mai are obrazul să ceară ajutor? După ce făcuse atât de 
mult rău profesorului? Dar Wilczur trimite o telegramă în 
care spune că nu poate face operaţia dato- 

 

rită accidentului suferit. Disperată, Nina (care avusese 
câteva aventuri, chiar şi cu Kolsky), vine la profesor şi  
îl imploră în genunchi să-i salveze soţul. Profesorul, în 
cele din urmă, ia decizia să meargă în calitate de 
consultant, dar pune condiţia ca Kolsky să rămână 
acolo în locul lui pe timpul şederii sale în Varşovia.  

Ajuns în Varşovia, la operaţie, alături de 
ceilalţi specialişti care începuseră intervenţia chirur-
gicală, şi văzând că operaţia e pe cale să devină un 
eşec, printr-o concentare extraordinară reuşeşte să-şi 
oprească tremurul mâinii stângi, ia bisturiul în mână şi 
extirpă tumoarea. Este o scenă extraordinară, puterea 
voinţei şi dorinţa de a salva un pacient învinge chiar şi 
impedimentele fizice. Fiind la curent cu faptul că 
Kolsky o iubeşte pe Lucia, îşi întârzie sosirea cu 3 
săptămâni, vrea să-i lase să se cunoască şi mai bine, 
fiind convins de faptul că Lucia în cele din urmă se va 
îndrăgosti, va realiza ce e mai bine pentru ea. Finalul 
romanului este splendid - din nou profesorul îşi 
sacrifică fericirea personală şi îi convinge pe cei doi că 
e mai bine să se căsătorească.   

De fapt, care este mesajul acestui roman? 
După ce Wilczur reuşise să salveze viaţa soţului Ninei, 
aceasta îi spune - Sunteţi un înger, dar profesorul 
răspunde - Nu un înger... Dar sunt un om! Dar sunt un 
om! Cred că sub această sintagmă am putea rezuma 
romanul, dar nuanţat şi de cuvintele arbitrului ele-
ganţei, Petronius - "E mai uşor să întâlneşti un zeu 
decât un om". Şi profesorul ştie că tot ce face este 
datorat faptului că pur şi simplu vrea să fie om, pentru 
el tot ce face e perfect normal, orice pacient trebuie 
salvat, pentru el vocaţia pură a fost dobândită prin cele 
două dedublări ale vieţii sale - medic şi vraci. A 
devenit medic deoarece a avut vocaţie, a ajuns vraci 
datorită unei amnezii, Şi prin această dedublare în 
vraci, el a dobândit vocaţia pură nu doar de medic, ci 
de om. Orice om tânjeşte după fericire, după realizări, 
Şi de multe ori încearcă să o obţină prin şi de la 
ceilalţi, rareori vrea să se sacrifice el însuşi pentru 
binele celorlalţi. Toţi vrem afecţiune, iubire, recipro-
citate, însă câţi suntem capabili de a renunţa la aces-
tea de dragul celorlaţi? Wilczur dovedeşte în acest 
roman o capacitate extraordinară de a dărui, de a 
renunţa pentru alţii... Echilibrul dintre raţiune şi pasi-
une poate fi atins de fiecare dintre noi. O raţiune bine 
catifelată de sentiment, cum spunea Cărtărescu, ar 
trebui să fie dezideratul fiecărui om care în faţa 
greutăţilor vieţii să nu renunţe, ci să-şi păstreze 
demnitatea şi să lupte. Wilczur nu este adeptul unei 
ataraxii stoice, nu se izolează din pricina mizeriei 
umane, pur şi simplu o acceptă şi doreşte să ajute cât
mai mulţi oameni indiferent de egocentrismul acestora. 
Romanul de faţă nu se adresează doar medicilor, ci 
este o lecţie de demnitate ce poate constitui material 
de meditaţie pentru fiecare dintre noi. Adevărată 
fericire, spuneau stoicii, se găseşte în noi înşine, când 
ne împăcăm cu noi înşine, când ne resemnăm în faţa 
murdăriei şi josniciei umane, dar continuăm să avem o 
atitudine proactivă prin luptă, păstrarea demnităţii şi 
iertare. Este un om, are vocaţia pură de a fi cu 
adevărat OM!   

  � 
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Octavian LUPU 
 

CINE MAI ARE NEVOIE DE O PRONUNŢIE CORECTĂ? 
 

 
 Finalul inedit al unui episod din serialul
„Poirot” 
 Într-un gest încărcat de un intens dramatism, 
detectivul Poirot aruncă o figurină din porţelan înfăţişând 
un arlechin către presupusul asasin, care cu o mişcare 
rapidă o prinde folosind în mod surprinzător mâna sa 
stângă. Toţi ceilalţi martori, aflaţi într-un studio de 
producţie al BBC, rămân consternaţi, în timp ce 
dramatismul situaţiei se transmite către ascultătorii 
respectivei emisiuni derulate în direct. Practic, Poirot 
reuşeşte să demonstreze farsa jucată de către inculpat, 
care s-a substituit aproape perfect victimei, ignorând un 
amănunt esenţial: victima nu folosea niciodată mâna 
stângă pentru a scrie sau pentru a saluta pe alţii, indicii 
hotărâtoare în determinarea celui vinovat. 
 Ieşind din studio, realizatorul emisiunii este 
întâmpinat de secretara de serviciu, care emoţionată îi 
spune că s-a înregistrat un număr impresionant de 
apeluri telefonice, un indiciu clar al audienţei de 
excepţie. Din nefericire, nu este vorba despre o audienţă 
care apreciază emisiunea, ci de nenumărate persoane 
îngrozite de pronunţia lui Poirot, spunând că „limba 
engleză este făcută de ruşine prin astfel de invitaţi, care 
nu ştiu să  pronunţe corect.” 
 

 Standardul de exprimare al radioteleviziunii 
britanice 
 Acest rezumat de final al episodului „Afacerea de la 
Victory Ball” din cadrul serialului de televiziune „Poirot”, 
exprimă umorul inedit al realizatorilor, care au schimbat 
deznodământul povestirii faţă de cel scris de Agatha 
Christie, cu scopul de a insera o notă de dramatism 
ironic către publicul telespectator. De fapt, această 
scenă mi-a rămas cel mai bine întipărită în memorie 
graţie realizării scenice de excepţie a actorului David 
Suchet, devenit un simbol viu al personajului Poirot. 
 Nu ştiu în ce măsură publicul englez interbelic ar fi 
reacţionat atât de vehement împotriva pronunţiei stâlcite 
a unui invitat în cadrul unei emisiuni radiofonice, însă nu 
trebuie omis faptul că limba şi expresiile utilizate de către 
realizatorii şi producătorii din cadrul BBC sunt supuse 
unui control atent definind ceea ce se numeşte „BBC 
English”, sau mai precis „acea pronunţie a limbii engleze 
britanice, bazată pe vorbirea clasei educate din sud-estul 
Angliei, oficial utilizată ca standard de difuzare în media 
britanică.” Întâmplător sau nu, îmi place să audiez ore în 
şir emisiunile realizate de către BBC, obicei ce îmi oferă 
ocazia informării corecte şi delectării prin urmărirea unor 
subiecte de maxim interes din lumea ştiinţei, artei şi 
politicii internaţionale. Un beneficiu suplimentar îmi este 
oferit şi de faptul că astfel pot să îmi perfecţionez 
capacitatea de a asculta şi exprima cât mai corect în 
limba engleză, lucru deosebit de important pentru mo-
mentul istoric pe care îl trăim prin mondializarea preo-
cupărilor ce ţin de întreaga societate umană. 
 

 Conteaz ă sau nu modul în care te exprimi?  
 Depinde. Pentru cei mai mulţi dintre noi, exprimarea 
îngrijită se pare că nu reprezintă o prioritate, toate 

  

cunoştinţele acumulate fiind deprinse de-a lungul 
şcolii generale şi a liceului la orele de limba şi 
literatura română. Acest lucru se poate constata cu 
uşurinţă observând vocabularul sărac de expresie al 
prezentatorilor de emisiuni radiotelevizate şi al 
invitaţilor din platourile de emisie, fapt perpetuat la 
nivelul limbajului stradal plin de invective, expresii 
argotice, mai precis înjurături, şi false neologisme 
preluate dintr-un fel de engleză internaţională de pe 
net, cert fără vreo legătură directă cu engleza din 
ţara ei de origine. 
 Mă amuz când vizionez la televizor emisiuni în 
care vedetele se întrec în a folosi un limbaj cât mai 
ridicol, mai stâlcit şi mai „cool”, cel puţin din punctul 
lor de vedere. Nici invitaţii nu se lasă mai prejos, fiind 
cel mai adesea aleşi după aceleaşi reguli ale 
stupidităţii de exprimare, care la rândul ei generează 
un efect de avalanşă asupra publicului neavizat. Dar 
ce pot spune în plus despre pronunţia oribilă a 
cuvintelor, multe dintre ele prelungindu-se neglijent 
cu un „..ăăă” mai mult sau mai puţin definit în funcţie 
de timpul necesar rostirii următorului cuvânt? 
 Aceste „..ăăă-uri” sunt un deliciu la toate 
emisiunile, fie ele de radio sau de televizor, fiindcă 
denotă o coborâre semnificativă a standardului de 
limbaj, la fel ca „î-ul” final pus la anumite cuvinte 
pentru a le întări cumva semnificaţia. De aceea, nu
de puţine ori a fost necesar să îmi ajut semenii să se 
debaraseze de „î-urile” finale, cu ecouri de proto-
istorie, adică din vremea omului de peşteră, când 
limbajul nu depăşise prea mult nivelul interjecţiilor, 
răcnetelor şi exprimărilor primitive înrudite cumva cu 
regnul animal. 
 

 Se întoarce omul de Neanderthal? 
 Urmărind degenerarea formelor de exprimare 
din societatea modernă la nivel de mass-media, nu 
pot decât să trag concluzia că undeva în interiorul 
nostru s-a produs o resuscitare a mult apuselor 
trăsături specifice omului de peşteră, sau de 
Neanderthal, acel strămoş violent, ce se exprima mai 
mult prin răcnete decât prin limbaj. Să ne aflăm oare 
la capătul unui ciclu istoric ce se apropie inexorabil 
de finalul civilizaţiei şi de începutul unei noi ere de 
barbarie? Nu aş putea răspunde cu siguranţă, însă 
peisajul urban al zilelor noastre este din plin 
caracterizat de grobianism, înstrăinare şi violenţă, 
fapt ce ar putea indica o astfel de evoluţie. 
 Dar pe de altă parte, multe rele sunt cauzate de 
folosirea constantă a unor exprimări neîngrijite, 
indolente şi contrare celor mai elementare noţiuni de 
cultură generală. Ca orice altă deprindere, vorbirea 
nu se poate menţine la un nivel ridicat, dacă nu este 
în mod constant educată şi cultivată. Pentru mulţi 
dintre noi, universul exprimării se aseamănă cu o 
grădină în care am plantat mai multe răsaduri 
frumoase undeva în trecut, dar ulterior am neglijat să 
ne mai ocupăm de întreţinerea lor şi de smulgerea 
buruienilor care inevitabil apar într-un loc nelucrat. 
 Şi de aceea, am convingerea că o principală 
cauză pentru multe probleme din societatea 
contemporană derivă din lipsa de preocupare pentru  

(continuare în pag. 66)
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Patricia LIDIA  
 
 

Renga, de la tradiţia japoneză la exerciţiul românesc 
 
 
 
 Renga este poemul colectiv specific literaturii japo-
neze. Practic, este o tanka scrisă de cel puţin doi poeţi, 
primul compunând tristihul - versul de sus, hokku - de 5-7-5 
onji, iar al doilea răspunzând cu distihul - versul suplimen-
tar sau strofa de jos, waki - de 7-7 onji, astfel că poemul 
realizat este un poem de sine stătător. 
 Principalele reguli după care se guvernează o ren-
gă sunt cele specifice haiku-ului tradiţional. Precum majori-
tatea haiku-urilor, renga se referă la lucruri pe care le întâl-
nim în natură (plante, copaci, flori, ape, pietre, nisip, ani-
male, păsări, soarele, norii etc.), dar şi evenimente din via-
ţa cotidiană (dragoste, religie, uimire, lamentare etc.). Într-o 
renga nu se povesteşte ceea ce simt poeţii, ci se exprimă 
propria experienţă, folosind cuvinte care îi vor permite citi-
torului să îşi creeze o imagine virtuală, pe care o vede cu 
ochii minţii. 
 
 
 
 

Anotimpurile poeziei tradiţionale japoneze 

(după William J. Higginson) 

Numele anotimpului 

(echinocţiu/solstiţiu) 

Calendarul 

Gregorian 

Calendarul lunar 

(aproximativ) 

Anul Nou  1–15 Ian. prima jumătate a 

primei luni din an 

Primăvara 

Echinocţiul 

~21 Martie 

timpuriu 4 Feb-5 Mar 

(Februarie) 

1:luna socializării 

(mutsuki) 

mijloc 6 Mar-4 Apr 

(Martie) 

2:mai multe 

haine (kisaragi) 

târziu 5 Apr-5 Mai  

(Aprilie) 

3:creştere 

(yayoi) 

Vara 

Solstiţiu 

~21 Iunie 

timpuriu 6 Mai-5 Iun 

(Mai) 

4:luna Deutzia  

(uzuki) 

mijloc 6 Iun-6 Iul 

(Iunie) 

5:luna mlaştinii  

(satsuki) 

târziu 7 Iul-7 Aug 

(Iulie) 

6:luna secetei  

(minazuki) 

Toamna 

Echinocţiul  

~21 Sept 

timpuriu 8 Aug-7 Sep 

(August) 

7:luna literară  

(fumizuki) 

mijloc 8 Sep-7 Oct 

(Septembrie) 

8:luna frunzei 

(hazuki) 

târziu 8 Oct-6 Noi 

(Octombrie) 

9:luna lungă  

(nagatsuki) 

Iarna 

Solstiţiu 

~21 Dec. 

timpuriu 7 Noi-6 Dec 

(Noiembrie) 

10: luna atee 

(kannazuki) 

mijloc 7 Dec-4 Ian 

(Decembrie) 

11: luna 

îngheţată 

(shimotsuki) 

târziu 5 Ian-3 Feb 

(Ianuarie) 

12:grabă  

(shiwasu) 

 

 Poemul renga trece cititorul prin toate ano-
timpurile anului, evidenţiind trăirile autorilor în faţa 
vieţii şi a naturii. Referinţele sezoniere sunt făcute 
precum în haiku-ul clasic, adică prin intermediul 
kigo-ului. 

Una din cele mai importante reguli speci-
fică renga este "legătura disjunctă", cum o numeşte 
Hiroaki Sato, sau „cuplare şi detaşare”, cum o 
denumeşte Joseph Dickens. Această regulă este în 
centrul compunerii renga, dând de altfel numele ge-
nului (renga se traduce "vers legat"). Ideea de cu-
plare ţine de încercarea de a combina două idei 
sau imagini independente într-o singură imagine 
coerentă. 

Basho a explicat metodele de legare a 
strofelor prin împărţirea acestora în trei categorii: 

 

- legătura prin obiecte  (mono-zuke) implică o 
asociere între obiecte fizice, spaţiu sau timp în 
strofe succesive. De exemplu, o umbrelă într-o 
strofă ar putea anunţa cuvântul „cauciuc” din 
strofa succesivă; o acţiune într-o strofă ar putea 
continua într-un nou timp sau spaţiu în altă 
strofă, şi aşa mai departe. 

bucătarul deschide uşa din spate 
să privească zăpada 

Robert 
Reed 

urma pisicii 
intersectând 
aleea 

Kris 
Kondo 

- legătura prin semnifica ţie (imi-zuke) se referă 
la modurile în care cuvintele pot fi legate în stro-
fe adiacente. Acestea pot varia de la aluzii spe-
cifice şi citări, la cuvintele asociate de obicei, 
cum ar fi "roşu fierbinte" şi "mai-că", la jocuri de 
cuvinte reale. De exemplu, cuvântul albastru, 
semnificând culoarea într-o strofă ar putea su-
gera nume de cântăreţ de blues în următoarea. 

- legătura de parfum  (nioi-zuke) este, în gene-
ral, o conexiune între versuri prin punerea de 
acord în starea de spirit sau emoţională, mai 
degrabă decât prin asocierea de idei. Pe scurt, 
poetul intră în lumea sugerată de strofa prece-
dentă şi scoate în evidenţă în următoarea strofă 
anumite caracteristici esenţiale ale acestei lumi 
fictive. Deci, de exemplu, poetul ar putea găsi 
potrivit un anumit cadru sugerat într-un vers 
pentru introducerea unui personaj în următoarea 
strofă, sau vice-versa. De exemplu: 
 

o "miros/parfum" (nioi) 
lăstarii de orez întinzându-se 
în adierea brizei 

Chinseki 

convertirea 
începe prin trecerea 
Pasului Suzuka 

Bashô 

o "ecou" (hibiki) 
o cioară orfană 
dormind - lună uimitoare 

Senshi 

hoţul - 
provocând sunetul lancei 
adânceşte noaptea 

Kikaku 

(continuare în pag. 42) 
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(urmare din pag. 41) 

 
o "mişcare" sau „reflectare” (utsuri) 

 în sandale de iarnă 
plimbându-mă pe dealurile 
Kamakura primăvara 

Ko-oku 

 ieri îndepărtat 
cerul Yoshiwarei 

Kikaku 

o "conducere" (hashiri) 
 atac inamic - 

vuietul vântului printer brazi 
Anonim 

 zori - 
îmi pun 
casca moale 

Anonim 

o "rang" (kurai) 
tăind legume 
pentru orez 
fără vreun gând 

Yaba 

o zi fără treabă pentru cal 
dragostea înfloreşte înăuntru 

Bashô 

o "imagine nostalgică" (omokage) 
 după un timp 
de locuit în colibă de iarbă 
apoi dărâmată 

Bashô 

 bucuros că trăiesc - 
o nouă antologie e comandată 

Kyorai 

 

Renga kasen, compusă din 36 de strofe, e împăr-
ţită în trei secţiuni, preluate din muzica clasică: 

 

- începutul, numit jo, trebuie să reflecte atmosfera 
de la începutul unei seri sociale - toată lumea este 
foarte politicoasă, reţinută, precaută şi face refe-
rire la motivul adunării oamenilor, evenimentul 
care a determinat întâlnirea lor. 

- partea de mijloc a renga kasen (strofele 7 - 29) 
sunt mai libere, mai flexibile, şi vor include teme 
care nu sunt permise la începutul şi sfârşitul 
poemului, cum ar fi dragoste, religie şi lamentări. 
Acestea reflectă fluxul conversaţiei din timpul 
cinei, atunci când vinul a fost consumat, iar parti-
cipanţii se simt liberi şi prietenoşi. 

- finalul, kyu, este rapid şi se referă la ultimele şase 
strofe. Viteza în această secţiune seamănă mai 
mult ca o conversaţie ruptă de oameni care se 
pregătesc să plece de la petrecere şi oamenii 
încheie rapid toate conversaţiile lor. Ageku este 
strofa finală şi este considerat de preferat să facă 
unele referiri sau să aibă o legătură cu hokku, 
pentru a da ciclicitate poemului. 

William J. Higginson, în articolul său “Ideal 
Order of the Seasons in a Kasen Renku” prezintă suc-
cesiunea ideală a anotimpurilor şi localizarea versurilor 
de dragoste într-o renga kasen (36 strofe), aşa cum sunt 
stabilite prin compararea tabelelor similare cu privire la 
aceste idealuri de la trei autorităţi japoneze diferite. 

Numerotarea strofelor este la fel o chestiune 
delicată. Există două modalităţi de numerotare: 

- numerotarea consecutivă de la prima până la 
ultima strofă, folosită de obicei în traducerile 
autorilor clasici de poeme înlănţuite 

 
- numerotarea în funcţie de paginile foilor 

tradiţionale de scriere. În mod clasic 
tradiţional, renga se scrie pe 4 pagini, după 
cum urmează: primele 6 strofe pe pagina 
unu, următoarele 12 strofe pe pagina doi, 
strofele 19-30 pe prima pagină a celei de-a 
doua foi, iar ultimele 6 strofe pe pagina din 
spate a foii doi. 
Subiectele şi materialele sunt ca două feţe 

ale unei monede, şi, uneori, există doar vagi distincţii 
între ele. Materialele includ lucruri cum ar fi "corpuri 
cereşti" (tenshô), "lucruri care cad" (furi mono; inclu-
de ploaie, roua, îngheţ, zăpadă, grindină şi altele 
asemenea), "lucruri care urcă" (sobiki mono; include 
ceaţă, nori, fum, ş.a.m.d.), "oamenii" (jinrin), "ani-
male" (shôrui), "plante" (shokubutsu), "timp" (jibun), 
"zei" (jingi), "budism" (shakkyô) , "noaptea" (yabun), 
"munţi" (sanrui), "lunca" (suihen) şi "locuinţe" (kyo-
sho). Subiectele includ "reminiscenţe" (jukkai), "iubi-
re" (koi), "călătorie" (tabi), "cele patru anotimpuri" 
(shiki), "luna" (tsuki) şi "flori" (hana). Acestea cores-
pund elementelor constitutive ale universului man-
dalic. Într-o sesiune tipică de renga, liderul trebuie să 
aibă o listă de verificare a subiectelor şi materialelor, 
pentru a asigura că toate sunt incluse în kasen. În 
mod tradiţional, titlul poemului derivă din strofa 
iniţială, din hokku. În ultimele decenii însă, pe măsură 
ce poemul a evoluat şi s-a modernizat, titlu a devenit 
opţional. De asemenea, se acceptă ca acesta să fie 
o idee sugerată de imaginea generală creată de 
poem. 

În concluzie: Renga  este o formă de poezie 
cu formă fixă, care a apărut în Japonia în era Heian, 
cu prilejul concursurilor de poezie de la curtea impe-
rială. Constă din cel puţin două "strofe". Prima strofă, 
denumită hokku, reprezintă baza de plecare pentru 
poezia haiku. Practic renga este o tanka scrisă de doi 
poeţi, primul compunând tristihul de 5-7-5 silabe, iar 
al doilea răspunzând cu distihul de 7-7 silabe, astfel 
că poemul realizat este un poem de sine stătător. Au 
existat variante în care răspunsul putea fi dat şi de 
mai mulţi poeţi, ba chiar putea fi pus în faţa poemului 
de început. 
 
 Exemplificare din lirica româneasc ă: 
 

BUNICA TRICOTEAZĂ 
 

Coordonator (kyaku): 
Patricia Lidia 

Autori (renju): 
Patricia Lidia 
Vasile Conioşi-Meşteşanu 
Flavia Muntean 
Ioana Dinescu 
Livia Ciupav 

Structură (kidai): 
strofa 1 - iarnă 
strofa 2 - iarnă 
strofa 3 - nonsezonier 
strofa 4 - nonsezonier 
strofa 5 - toamnă –strofa lunii 
strofa 6 - toamnă –strofa dragostei 

 

(continuare în pag. 43) 
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(urmare din pag. 42) 
 

strofa 7 - toamnă – strofa dragostei 
strofa 8 - nonsezonier 
strofa 9 - nonsezonier 
strofa 10 - nonsezonier 
strofa 11 - vară / nonsezonier 
strofa 12 - vară– moon strofa 
strofa 13 - nonsezonier 
strofa 14 - nonsezonier – strofa dragostei 
strofa 15 - nonsezonier – strofa dragostei 
strofa 16 - nonsezonier 
strofa 17 - nonsezonier 
strofa 18 - primăvară 
strofa 19 - primăvară–strofa florilor 
strofa 20 - primăvară 

 

ţurţuri mari la geam - 
bunica tricotează 
la gura sobei 
 

zăpadă până în prag 
pisica încă toarce 
 

aproape de zori - 
cărarea neatinsă 
din primăvară 
 

în întunericul cald 
doar tic-tacul şi jarul 
 

prispa cu greieri 
opreşte-o clipă luna - 
jarul demult stins 
 

trupu-mi se înfioară 
când mă gândesc la el 
 

frunze uscate - 
strivind toate boabele 
tălpile nude 
 

al meu sau al ţărânei 
acest frig ce nu mai pleacă? 
 

pană de curent - 
bezna dintr-un colţ începe 
brusc să miaune 
 

scrisori încă nescrise 
zăcând în aşteptare 
 

străjeri răbdători – 
măr verde, cocoş, măr copt 
pe o mlădiţă 
 

pe fânul proaspăt cosit 
luna în patrulare 
 

colindând hai-hui - 
şi mânzul neînţărcat 
în acelaşi vis 
 

nu vreau să ştiu răspunsul - 
petalele nesmulse 
 

şoapte - pe furiş 
două umbre-n livadă 
devenind una 
 

doar luna şi stelele 
martori inocenţi 

 

certitudine - 
soarele ştergând urma 
culcuşului lor 
 

liniştea dintru-nceput 
a tainicei seminţe 
 

primul ghiocel 
prin ultima zăpadă - 
îmi pun pantofi cu toc 
 

un zmeu se-mpotmoleşte 
într-o creangă de vişin 

� 

 
(urmare din pag. 36) 

 

Sâmbătă, de dimineaţă, a sunat telefonul şi Ana 
a alergat să răspundă. Mihai dădea apă căţelului. 

- Sărut-mâna! Am sunat să vă anunţăm că venim 
în vizită. 

- Aşa se cade, să nu ne luaţi pe nepregătite. 
- Ne vedem pe la amiază! 
- Vă aşteptăm! 
Înainte de amiază, o maşină a oprit în faţa porţii. 

Din ea au coborât Lucian, Andrei şi, după ei, mergea 
repede şi Gabriela cu Ioana în braţe. Fetiţa era su-
părată că nu i-au cumpărat ce a vrut de la magazinul 
la care au oprit în drum spre bunici. A uitat de 
supărare imediat ce a văzut-o pe bunica zâmbind. 

Ca de obicei, gălăgie, râsete, întrebări la care nu 
răspunde nimeni, răspunsuri la întrebările mai 
vechi… Copiii pun stăpânire pe binoclul bunicului şi 
merg să vadă „obiective” de pe uliţă, iepurii 
vecinului, omizi, frunze „cororate”… 

- Mamă, nu-i aşa că ai o cratiţă în care faci numai 
dulceaţă? 

- Ştii foarte bine că am… 
- Am găsit ardei frumoşi, cum îmi plac mie. Vreau 

să încerc reţeta de la tanti Rodica. Am adus cam tot 
ce trebuie. Unde e reţeta? 

Ana găseşte reţeta, Gabriela pune zahărul în 
cratiţă, stoarce lămâia, pune oţetul şi e nedumerită: 

- Mamă, crezi că zahărul nu se udă suficient? 
- Merg să o întreb pe Rodica! Până atunci, cură-

ţaţi ardeii! 
Ana trece strada şi îi povesteşte vecinei. Se 

găseşte greşeala: trebuie 0,750 l de oţet, nu 0,750 
ml, cum scria pe foaie. 

- Şi repet, spune Rodica, să vă feriţi de aburi! Să 
deschideţi uşa şi geamul! 

- Am înţeles! Ne descurcăm! 
Ana revine cu reţeta. Apoi, le dă indicaţii: 
- Mai bine duceţi afară cratiţa atunci când vreţi să 

puneţi ardeii, să nu vă doară ochii!  
- Aşa o să facem! 
Când a terminat de adunat frunzele uscate din 

grădină, Ana a văzut că dulceaţa era deja în bor-
cane. A primit un borcănaş din care să-şi trateze 
musafirii pretenţioşi. 

� 
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            Liliana TIREL 
 

Eşti lumea mea de mister 
 

Ne-am întâlnit 
Când umblam desculţă prin suflet, 
Dorind să mă iert 
Încercam să trec peste zi  
Ca o noapte de mister mai departe. 
A fost o iubire dincolo de cuvinte... 
Mai simt la miez de noapte 
Sărutul cu şoapta sufletului. 
Cu mâinile rupeai fragmente din cer, 
Deschizând Porţile Raiului 
Iar vorbele erau râuri învelite în mătasea din zori. 
Iubirea ta picta dorinţe 
Şi mă ascundea prin vise 
Ce erau efortul sufletului de-a vorbi cu cerul. 
Desenai curcubeul ce ştergea din inimă 
Amprente false de iubire. 
Râde iubirea când vine... 
Plânge iubirea când pleacă. 
Arde visul în palma destinului amar 
Iar Marea este gigantica lacrimă 
De suspine şi speranţe ce apar şi dispar 
În harta din Cartea Iubirii cu număr impar.  

 

 
 

Templul iubirii 
 

Adorm în templul iubirii… 
prin vis pluteşte și poposeşte 
sufletul ce n-ar avea curcubeu 
ochii n-ar avea lacrimi 
să picure pe obrajii de heruvimi… 
lacrimi ce cad 
nostalgic şi magic, 
scăldând trupul iubirii  
în noapte! 
 

Ador... Urăsc templul iubirii 
când mă leagă 

 
 
 

cu lanţul disperării 
de un viitor călător… 
călător între viaţă şi moarte… 
un viitor eclipsat 
de tristeţe şi îndoială 
ce miroase 
ca trandafirii albi 
după ploaie. 
 

În templul iubirii 
dansează o flăcără, 
precum pasărea ce poartă  
pe-aripi argintii 
vraja iubirii! 
 

 
 

Eşti … 
 

Eşti visul ce-a devenit realitate 
Când speranţele-mi plângeau abandonate. 
Eşti dorul ce înfruntă neagra furtună, 
Un înger purtându-mă până la Lună. 
 

Eşti îngerul ce-aleargă prin Univers 
Căutând bunătatea în credinţă 
Respiri iubirea în fiecare vers 
Aduni în speranţe multă voinţă. 
 

Eşti îngerul ce m-a-nvăţat să iubesc,  
Eşti gândul din mine ce mă alintă 
Glasuri  răsună în inimă. Privesc 
Povestea ţesută-n dragostea ţintă. 
 

M-ai  rupt din durerea ce mă sfâşia 
Şi-ai alungat lacrimile în ploaia  
Ce cădea în zbor pe jarul iubirii.  
Înger al speranţei… al nemuririi 
Eşti aşteptarea mea! 
 
 

Picturi de Mihai Cătrună 

� 
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Ionu ţ CARAGEA 
 

Ultima carte despre întuneric, 
 întâia carte despre lumină? 

 

Volumul "Ultima carte despre întuneric", publicat în 
2012 de editura Ortoepia din Deva, este semnat de 
Bianca Dan, o autoare care foloseşte un ton dur, percu-
tant. Ovidiu Vasilescu menţionează în generoasa prefaţă 
că a citit această carte cu aceeaşi religiozitate cu care i-a 
citit pe Georg Trakl şi Edgar Allan Poe.  

Nota introductivă a autoarei o găsim, oarecum, 
nefolositoare ("Şi întunericul din noi visează", pag. 11), 
un poet nefiind obligat să-şi explice intenţiile şi nici să 
deconspire tainele creaţiei sale. Poezia vorbeşte de la 
sine, nu este problema poetului cine reuşeşte sau nu să 
înţeleagă mesajul liric. 

Încă de la începutul volumului suntem martorii unui 
jurnal personal cu tristeţi şi angoase provocate de lipsa 
unui personaj despre care autoarea spune, fără a 
practica lamentaţia: „aş bea otravă / doar să te văd că 
respiri” (pag. 13). Ostentativ, folosind bisturiul talentului 
său („poezia se simte ca lama unui bisturiu pe corzile 
vocale”, pag. 59), aceasta taie cu poftă din carnea vie a 
întunericului şi extrage otrava unor versuri care par, 
uneori, cinematografice. Un pic de horror, un pic de 
Frankenstein (pag. 24), un pic de răzbunare şi sadism 
într-un univers poetic ca o „orgie apocaliptică din care se 
vor naşte tsunami” (pag. 79). Autoarea spune clar: "am 
vrut să scriu ceva hard / dar mi s-au aburit ochelarii /... / 
unica tortură pe care mi-o permit eşti tu" (pag. 26). O 
dedublare întunecată a personalităţii cu scopul de a 
tortura realitatea şi, în acelaşi timp, de a suporta tortura 
realităţii, acceptând consecinţele nefaste ale unor fapte şi 
alegeri care dor, dar care nu subjugă. Se transformă pur 
şi simplu în artă.  

Ce îi lipseşte Biancăi Dan, dacă am vrea să ne 
inspirăm pozitiv din versurile sale? Poate explozia 
dragostei, acea trambulină de la întuneric la strălucire, de 
la agonie la extaz, de la păcate originare (pag. 78) la 
mântuire. În expozeul ei despre întuneric, autoarea pare 
a fi descumpănită de "arta privitului in gol" (pag. 34), 
unde "iubirea e rezultatul incert al unei posibile ecuaţii", 
nimic mai mult. Nu se întrevede speranţa, până şi îngerii, 
la care ar trebui să se roage, sunt doar "cai de povară" 
(pag. 35). Însă poezia, chiar şi în acest stadiu pesimist, 
obsesiv, are rolul ei. Face din suferinţă şi despărţire nişte 
stări (concepte) mai tolerabile. „Închipuie-ţi o lume în care 
nu se scriu poezii” (pag. 36), ne avertizează poeta care 
subzistă ca o „cenuşă în urna îmbrăţişării”, din pricina 
unui personaj pe care nu-l mai iubeşte (pag. 38), ea 
iubind doar „psihoza care îmbracă diverse forme” (pag. 
41), „asistând la funeraliile propriilor cuvinte” (pag. 44). 
 Şi ce mai rămâne dintr-o fiinţă răvăşită de 
amintirea iubirii, după „singurul deşert pe care-l traver-
sează spre Mecca”? (pag. 50). Doar o „fată de paie” 
(pag. 56), mama ei culegându-i „toate frunzele din păr, 
tot ce-a rămas după furtună”. Poeta se întoarce în inima 
mamei sale, „ca-ntr-un lan de porumb din care au zburat 
toate păsările”. Frumoasă şi sensibilă întoarcerea la 
copilărie şi valorile familiale, chiar dacă iubirea a lăsat un 
gol „ca un ecou în groapa Marianelor” (pag. 89) sau „ca 
un sarcofag în care vieţuieşte noaptea” (pag. 68), un 
sarcofag plin de „unelte de scris” (pag. 73).  

 

 
 

Nici moartea nu lipseşte din acest volum, 
îmbrăcând diferite nuanţe şi personificări,  definiţiile 
despre ea având, deseori, valori aforistice. Este 
invitată la un „blind-date”, fiind „jumătatea mea” (pag. 
19). Este „un interludiu universal / o pistă de unde ne 
luăm zborul / involuntar” (pag. 37) sau „o mixtură 
ieftină pe care o bei / atunci când vrei să te vindeci de 
dragoste” (pag. 63). „Are un limbaj bifurcat” (pag. 81), 
devine „o rutină” (pag. 92) sau „o incizie  / făcută pe 
întuneric de un călugăr orb” (pag. 42) şi „mă ajută să 
trec strada / într-un desen animat pentru oameni de 
paie” (pag. 74). O moarte care, chiar dacă „mă acuză 
de plagiat” (pag. 75), „o exersez zi de zi” (pag. 96) ca 
pe un „fluviu risipit în albia trupului” (pag. 103). 

La sfârşitul volumului, autoarea grupează 15 
poeme în proză despre întuneric, mai ample, mai 
meditative, amintindu-ne de pesimisul lui Cioran şi 
Nietzsche sau de cugetările Anei Blandiana. „Pri-
vesc”, „sunt” şi „eşti” sunt epicentrele cutremurului 
sentimental din primele trei poeme, cutremur care o 
transformă pe poetă într-un profund filozof, fenomen 
rar întâlnit în lirica feminină contemporană, unde se 
mizează mai mult pe natură şi eros. Chiar dacă 
femeia care iubeşte „suferă de un deficit de atenţie, 
care se manifestă atunci când plouă prea încet sau 
ori de câte ori vibraţiile tale ajung să-mi dărâme 
pereţii, ”, chiar dacă „a îmbătrânit şi dragostea, uitată 
în coşul cu rufe murdare” (pag.109), poeta nu suferă 
de acelaşi trist tratament din partea celor care 
preţuiesc cu adevărat arta şi valorile umane. 
Entuziasmul lui Ovidiu Vasilescu din prefaţă şi 
îndemnul lui „Ionuţ Copil” din postfaţă sunt pe deplin 
justificate: „Scrie Bianca Dan, scrie, că scrii bine.”   

� 
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     Oana Raluca CICEU 

 
II cu apă şi pământ 
 

Frisonul era aidoma unui fenomen meteorologic 
iscat din copulaţia apei şi pământului. 
 

Sânii ei parcurgeau traiectoria liniei vieţii  
aflată în palma lui... 
în culcuşul acelor mâini ei se cuibăreau 
de parcă palmele erau matriţa 
unde 
au fost construite circumvoluţiunile 
ce la orice adiere se încordau. 
 

Afinitatea şi coincidenţa puneau stăpânire 
pe îngrămădirea de incertitudini. 
Făcuse un nod invizibil între toate cele întâmplate. 
În definitiv 
toate se leagă. 
 

Roiul de înaripate ce odată abundau propriul organ 
erau acum în agonie. 
Parcă prea s-au chinuit în van să iasă din coconi. 
Dar în definitiv 
toate se leagă. 

 
Ne-om 
 

există un loc în lume unde stelele se culeg cu mâna 
goală 
unde soarele nu pleacă 
şi dimineţile nu zbiară 
unde anii nu obosesc 
iar ploaia e un actor care face pauze lungi 
unde genunchii privesc din mai multe unghiuri   
şi picioarele nu ratează pasul 
unde pieptul iese în faţă 
ca un sol ce anunţă pacea dintre rotund şi colţ 
unde urechile oscilează între muzică şi meditaţie 
iar ochii fac înconjurul lumii de două ori 
până clipesc o singură dată 
hai în multivers 
locul din lume unde luna plină se construieşte cu orice 
găsim 
prin buzunarele de sub piele 

 
Firişoare 
 

Te rog să nu mă laşi să cooperez cu singurătatea 
acea ştiinţă a nefericirii. 
 

 

 
Mi se pare că undeva 
în vremurile când o pensulă clădea un chip 
ţi-am pus praf de stele ca să ştii 
ce face un visător. 
 

Îmi place când aduni în palmă toate genele 
ce-mi cad, 
tot spui că sunt dorinţe ... 
 

Portretul tău mă îndeamnă să deschid ochii 
genele cad 
şi privesc un necontenit carnaval de frumuseţe. 
 

Când mi-am imaginat cum ai fi 
tu nu erai acolo 
să culegi dorinţele, 
dar ai fi fost de acord cu mine 
că acele două riduri 
ce ţi le-am brăzdat 
chiar sub gene 
te fac lumesc - un om cu dorinţe. 
 

Când mi-am imaginat cum ai fi 
mi-am dat silinţa să te ştiu om 
şi nu, 
nu sunt dumnezeul tău, 
dar ar putea izbucni un război 
doar din acele gene 
cu dorinţele ce ţi le port 
care nu fac decât să mă pună în alertă 
pentru că am început să le smulg 
de când nu mai cad. 

 
Despre noi 
 

întunericul în cantitate suficientă 
e numai bun atunci când cauţi forme 
când mâinile tale se pot plimba 
fără rezerve 
pe unicul relief de om 
 

se fiinţează opere de artă atunci când 
după fiecare noapte 
ai cu cine reinventa ochii deschişi 

 
cu avânt spre negru 
 

Peste oameni se scurg cămăşi albe 
purtate cu nasturii descheiaţi. 
Scenele nude sunt înfrigurate 
de tăria vântului ce bate de jos în sus. 
 

Poate îngerii sunt doar nişte oameni dezbrăcaţi 
care ştiu să zboare 
şi când întâlnesc oameni 
îşi ascut ochii în priviri adânci 
fiindcă atunci când tai poţi vedea ce e înăuntru. 
 

� 
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               Silvia URLIH 
 

Testament 

Când soarele  
mă va culca în florile de tei, 
iar noaptea mă va ţine-n veci de mână, 
din trupul meu  
să faceţi cenuşă pentru zei 
şi s-o ascundeţi într-un ochi de lună. 
Când lacrimile-mi vor secătui privirea, 
iar zâmbetul 
îmi va fi fost sculptat, 
să-mi luaţi cu voi la ceruri  
adormirea 
şi să-mi iertaţi păcatul din păcat. 
Când ceru-mi va deschide  
nemurirea 
şi când pământul  
mă va vrea în palma lui, 
să ştiţi că mi-a şoptit plecarea  
să urc la casa mea, la casa Domnului. 
şi când cenuşa-mi va pluti peste copaci, 
iar îngerii  
îmi vor cânta ultimul cântec, 
eu vă las scris  
că vreau să dorm în câmp de maci, 
să mi se piardă sufletul în roşul lor descântec  
 
Rămână scris ! 

Pe nicovala timpului  
să ne-nfrăţim cu timpul, 
ne fie clipa liberă pe nori, 
să ne răsară gândurile-n gând cu anotimpul, 
ne fie gândul veşnic lângă sori. 
Pe orologiul timpului rămână scris, 
că-am răsărit cu primăvara-n gând 
şi am trecut prin clipe ,iar timpul nu ne-a zis 
că ne-am oprit cu clipa  
în pământ. 
Rămână încrustat pe-al timpului cadran 
că am trăit secundele cu gândul, 
că viaţa  
n-a trecut în van 
şi n-a plecat în vânt cu vântul. 
Pe nicovala timpului rămână veşnicia 
trecerii noastre pe sub cer făr de păcat, 
cu ceru-apoi să facem cununia, 
când amintirea  
va rămâne-n urmă  
şi când spre ”casă” am plecat. 

 

Gând 
 

Când gândul  
se iubeşte cu-nserarea, 
iar cerul plânge cu lacrimi  
ce se frâng, 
fântână sapă între gânduri sarea 
ce curge cu gândul vieţilor  
din crâng. 
Când ninge  
peste gânduri cu suspine, 
iar flori de liliac  
se-nfruptă din pământ, 
creşte din miezul gândului de mâine, 
un gând  
ce pleacă cu alt gând. 
Când ploaia  
s-a oprit din cântec, 
iar gândul de-alte gânduri s-a spălat, 
un gând  
se naşte din al sorţii pântec, 
să-i fie gândului  
un cântec neumblat. 
 
Copacul sufletului 
 

Se plimbă sufletul 
pe-o aripă de iarnă, 
cu gândul scutură 
ciorchini de primăvară, 
întinse ceruri de curcubeu 
vrea să aştearnă 
copacul sufletului să-şi regăsească 
iară. 
Din fulguieli pictate în culori 
de iarnă, 
sufletul şi-a croit 
perechi de rădăcini 
şi a pornit prin viaţă ca să cearnă, 
în alte suflete 
icoane îmbrăcate-n flori de crini. 
Un suflet şi o iarnă 
au înflorit peste zăpezi 
mugur de îngeri vii  
au aninat pe ramuri 
zâmbet de ghiocei 
pictat-au în amiezi 
cuflori de gheaţă 
pe la geamuri. 
În zborul lui 
pe aripi albe de zăpadă, 
sufletul 
s-a îmbrăcat cu anii dimineţii 
şi a păşit 
prin poarta lumii ca să vadă, 
o altă viaţă peste corola de cristal 
a vieţii 

� 
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Ştefan Radu MU ŞAT 
 

Iubirea - sublim ceresc cu miros de veşnicie, 
                                       fragment de univers ...  
 

Dezleagă-mă de tot ce înseamnă muritor 
 

mai zăbovesc la pieptul tău 
s-ascult vibraţia luminii 
pentru că simt nevoia de primăvară 
nevoia de curat 
de dor sălbatic 
dezlegat 
din firele de fân cosit 
mireasma nopţilor de mai 
simţim acelaşi univers 
aceleaşi aripi ne dezleagă 
de tot ce înseamnă muritor 
opreşte-mă 
din efemer 
să fiu etern pe fruntea ta 
nemuritor de rând 
mai dă-mi o respiraţie sau două 
din suflul tău aprins  
să aflu veşnicia...  
 
Intensitate 
 

răsplătim un necuprins fără regrete 
în nopţi purificate cu adâncul din noi 
sclipiri de stele în ochii tăi 
îndepărtează durerea înstrăinării 
mâinile mi se rotesc în sensul timpului 
căutând cu disperare veşnicia la colţul gurii tale 
şi întregesc vigoarea  jurământului  
cu o şoaptă stinsă 
unghiile mi se înfig  în carnea ta până la sânge 
de teamă 
să nu  pierd intensitatea  nemuririi  
îmbrăţişarea umbrelor noastre 
un iad de patimi 
în piepturi despicate  
urcăm şi alunecăm împreună  
în lumina de la capătul visului 
ne ancorăm gândurile de pământ 
de anotimpuri înşirate între noi  
din care reconstituim copilăria pe o fâşie de răsărit 
nevoia de  curat pentru  două suflete regăsite 
firave picături de cer 
atinse doar de clipe . 
 

 
desen de Elena Liliana Fluture 

 

 
Elector la porţile pământului  
 

vara ploile sunt scurte 
politicienii  îşi aranjează anotimpul  
                        în decor de toamnă  
în prelungiri 
noi cu noi pentru noi 
oamenii şi-au scos amintirile în stradă  
                     pe un petic din libertatea 
citesc despre coada civilizată 
de ziua naţională la fasolea cu costiţă 
servită din blidele armatei privatizate 
pătrund în amorţirea lor  
păşesc deasupra tinereţii lor 
într-o ramă de scoici culese de pe plajă  
                  în primul concediu organizat 
de comitetul oamenilor muncii din întreprindere 
conturul femeii dezolate   
cu pieptul înţepat de-o insignă cu soarele negru 
îi lipseşte esenţialul  
fotograful  s-a străduit să-i retuşeze zâmbetul  
grija omului pentru om 
tinereţea ei la vedere pe taraba  încropită   
                                  din noile  ziare color 
abandonate de călătorii din tramvai 
tinereţea lui pierdută printre sloganuri 
argumente roşu dobândite în lumina zilei  
chipul negustorului de amintiri  brăzdat   
               din prima clipă a restructurării 
e prea  târziu pentru a diseca altă utopie  
                 care seamană cu exploatarea  
picioarele firave ce-au străbătut obstacole  
promisiuni deşarte 
s-au apropiat atât de mult de porţile pământului... 
 
                       *** 
vântul  flutură paginile  
deasupra trecutului expus la vânzare... 

� 
 

 
 

desen de Elena Liliana Fluture 
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Nicolae R ĂDULESCU 
 

Cetatea getică Genucla 
 

 Una din enigmele neelucidate ale istoriei rămâne pe 
mai departe aceea legată de locul unde odinioară s-a 
aflat cetatea antică a geţilor, Genucla. Singurele ştiri pe 
care ni le trimite antichitatea sunt cele oferite de lucrarea 
Rhomaike historia  semnată de istoricul grec, Dio 
Cassius (150—235 p.H.). Informaţiile din cuprinsul acelei 
opere se întind în timp de la anul 69 a. H. până în prima 
parte a secolului I p. H. După acea perioadă, Genucla nu 
va mai fi evocată în alte lucrări ale antichităţii. 
 Pe baza acelor informaţii, unii cercetători din ac-
tualitate susţin că fortăreaţa greacă Genucla era aşezată 
acolo unde astăzi se află oraşul Isaccea. Printre aceştia, 
Radu Vulpe şi Ion Barnea (Din istoria Dobrogei ), păs-
trând o doză de prudenţă, susţin ipoteza şi prin prezen-
tarea unei hărţi, în care enigmatica cetate este localizată 
la vadul de trecere unde odinioară s-a aflat vestitul No-
viodunum, adică Isaccea de astăzi. 
 În redarea evenimentelor istorice pornim de la faptul 
că în anul 146 a. H., Grecia a fost cucerită şi a devenit 
provincie a Imperiului Roman. Ulterior campania de 
cucerire s-a extins asupra unei întinse zone din Pe-
ninsula Balcanică. 
 La scurtă vreme, în anii 72-71 a.H., Imperiul Roman 
îşi va impune autoritatea asupra Scythiei Minor şi treptat, 
treptat, provincia va deveni teritoriu clientelar al Imperiului
(Istoria Românilor , pag. 657). 
 Din cauza regimului sever de asuprire economică a 
populaţiilor care locuiau în teritoriul provinciei Scythia 
Minor, adică geţii, grecii din oraşele colonii şi bastarnii, în 
anul 62-61 a. H., s-au răsculat. Urmare a situaţiei create, 
guvernatorul Macedoniei, proconsulul Antonius Hybrida a 
atacat cu trupe de infanterie şi cavalerie cetatea Histria. 
În ajutorul grecilor din cetate au sărit şi bastarnii. Romanii 
au fost învinşi. Înfrângerea era amplificată de faptul că 
„barbarii” puseseră mâna pe stindardele „stăpânilor lumii”. 
Drept urmare, Antonius Hybrida a fost judecat la Roma de 
Senat şi cu toate că a fost apărat chiar de Cicero, a 
trebuit să plece în exil, spune Titus Livius într-una din 
lucrările sale (Ion Horaţiu Crişan, Burebista şi epoca sa, 
pag. 144).  
 Cam în acelaşi timp şi sub impulsul unor cauze 
similare, uniunile de triburi geto-dacice, întinse din Pano-
nia până la Bug, s-au unit sub sceptrul regelui Burebista. 
În cadrul acelui proces, în anul 55 a. H., Scythia Minor 
locuită în mare parte de geto-daci, avea să intre - de 
drept – în componenţa regatului lui Burebista. 
 Deci, din anul 55 a. H., oraşul cetate Noviodunum, 
făcea parte din Regatul Daciei şi devenise parte prin care 
se asigura legătura între cele două regiuni strategice 
importante ale Daciei, Scythia Minor şi Pustiul Getic 
(sudul Basarabiei). 
 Pe temeiul că în zona Munţilor Haemus se aflau 
triburi de acelaşi neam cu geto-dacii, în anul 48 a. H.,
Burebista, un foarte bun diplomat, trimite în Tesalia, un-
de se afla cartierul general al legiunilor comandate de 
generalul Pompeius, adversarul lui Caesar, pe grecul 
Acornion din Dionysopolis pentru a purta tratative şi a-l 
sprijini în luptă. 
 Scriitorul N. Rădulescu Lemnaru în romanul istoric 
Burebista  (pag.237-239) redă sugestiv tratativele care au 

 

avut loc între regele dac şi grecul Acornion şi, ulterior, 
între acesta şi generalul Pompeius. Conform instruc-
ţiunilor primite de la rege, Acomion i-a cerut genera-
lului să declare dacă, în caz de victorie, va respecta 
graniţele Regatului Dacia. Generalul roman i-a răs-
puns că aceasta se va întâmpla numai dacă Burebista 
îl va ajuta în luptă cu zece mii de arcaşi călări. 
 Dar, se spune în roman, era deja prea târziu, 
fiindcă deznodământul avea să se întâmple la 9 au-
gust 48 a.H. în bătălia de la Farsales, după care roma-
nii au ajuns cu cuceririle până la graniţele Daciei. 
 După dispariţia lui Burebista, survenită în anul 44 
a.H., Regatul Daciei se va dezmembra în mai multe 
regate. În noua conjunctură pe teritoriul Scythiei Minor, 
vor fi întemeiate trei stătuleţe rămase prezente în me-
moria istoriei, după numele celor trei căpetenii, astfel: 
 -în sud, sud-vest se afla regatul lui Roles; 
 -în zona centrală a provinciei - Dapyx; 
 -în nord, de la Istru (Dunărea) şi până la Pontul 
Euxin, regatul lui Zyraxes. 
 În anul 29 a.H. izbucneşte un conflict războinic 
între Marcus Licinius Crassus, proconsulul Macedoniei 
şi bastarni, pe care-i învinge cu ajutorul lui Roles. Ur-
mare a acestui eveniment, conducătorul geto-dacilor 
din sud este primit de Octavian la Corint, care-l pro-
clamă, spune Dio Cassius, „amicus et socius populi 
Romani” (prieten şi aliat al poporului roman). 
 La scurt timp, izbucneşte un nou conflict între 
Roles şi vecinul său din nord, Dapyx. În luptă intervine 
şi generalul Crassus şi - cu ajutorul unui trădător, care 
a deschis porţile cetăţii geţilor, Dapyx este ucis şi oas-
tea masacrată. 
 Dio Cassius mai spune că locuitorii geţi, cu 
turmele şi cu tot avutul lor s-au retras în peştera Keiris 
(probabil Gura Dobrogei) pe care romanii au blocat-o 
prin zidire (Istoria militar ă a poporului român , pag. 
133-135). 
 În continuare, Crassus a înaintat spre nord, în 
teritoriul get al regelui Ziraxes, cu intenţia de a ataca 
cetatea Genucla, despre care se credea că ascunde 
simbolurile heraldice ale legiunilor romane pierdute de 
Antonius Hybrida. Ziraxes a aflat despre înaintarea 
legiunilor romane şi a pregătit cu atenţie apărarea 
cetăţii Genucla. Atacul a fost declanşat pe uscat şi pe 
apă (fluviul Istru), unde romanii au folosit flota de răz-
boi. După o rezistenţă îndârjită cetatea a fost cucerită, 
dar Zyraxes n-a fost găsit. El trecuse Istrul în Geţia 
Major, teritoriu care era bine apărat de geţi (Iosif 
Constantin Drăgan, Noi Tracii , pag. 276-277). 
 Drept răsplată, un an mai târziu, la Roma, ge-
neralului Crassus i s-a organizat un triumf. Era o dova-
dă a importanţei pe care Imperiul Roman o acorda 
extinderii sale teritoriale până la Dunărea de Jos. 
 Aşa se încheie legendara prezenţă în istorie a 
cetăţii Genucla. Posterităţii îi revine misiunea de a cla-
rifica locul unde, cu adevărat, a fost aşezată vestita ce-
tate. Dar, puţinele ştiri transmise de istoricii antici n-au 
fost suficiente pentru a descifra deplin taina, iar astăzi, 
cercetarea arheologică deocamdată n-a elucidat enig-
ma. Singurele detalii identificate pe baza informaţiilor 
transmise de Dio Cassius, sunt: 
        -evenimentele s-au petrecut în anii 29-28 a.H.; 

(continuare în pag. 50)
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(urmare din pag. 49) 
 

        -în vremea conflictului Genucla era cetate a geţilor şi 
avea funcţia strategică corespunzător pregătită; 
       -se afla aşezată în partea de nord a Scythiei Minor; 
        -a fost atacată şi pe apa Istrului, deci era port; 
        -Ziraxes a trecut Istrul la fraţi. 
 Pe baza acestor date se pot face unele evaluări, se 
pot susţine unele ipoteze. Dar, anticipat, să vedem ce sus-
ţin exegeţii. 
 Cercetătoarea bulgară L. T. Zlatovskaia a localizat 
Genucla la Peştera Keiris, adică acolo unde au fost zidiţi 
geţii lui Dapyx. Dar, această supoziţie nu poate avea susţi-
nere deoarece generalul Crassus, spune Dio Cassius, a 
atacat cetatea şi pe apă. Deci, aceasta era aşezată la Du-
năre. 
 În lucrarea Din istoria Dobrogei  (vol. I şi II), autorii fi-
xează Genucla pe Dunăre, între Dinogeţia (Garvăn) şi Ae-
gyssus (Tulcea). Aceeaşi susţinere o întâlnim şi la Ale-
xandru Barnea într-o lucrare publicată în volumul Strămo-
şii poporului român. Geto-dacii şi epoca lor , (pag. 244-
248). Socotim că, în cazul enunţat, nu s-a avut în vedere 
faptul că Genucla nu putea să fie localizată decât undeva, 
pe segmentul fluvial cuprins între Dinogeţia şi Novio-
dunum. Aceasta, fiindcă istoricii şi geografii antici greci şi 
latini ne transmit ştirea că Istrul (Dunărea) îşi desfăcea 
braţele la Noviodunum şi nu la Aegyssus. Deci, braţul cel 
mai sudic al Deltei, Peuce, se vărsa în lacul Babadag, sau 
chiar poate în apropierea oraşului cetate Histria. 
 Geograful grec Strabon (c. 64 a.H.-26 p.H) în opera 
sa Geographyka  spune că Istrul se varsă în Pontul Euxin 
prin cinci guri, care formau între ele insule dintre care cea 
mai importantă era Peuce. 
 Pliniu cel Bătrân (27-79 p.H.) în principala sa operă 
care s-a păstrat, Naturalis Historia menţionează şase 
braţe ale Deltei Istrului. 
 În sfârşit, geograful antic grec, Ptolemeu (c. 83-161 
p.H.), în lucrarea Geographyke hyphegesis , cea mai va-
loroasă  lucrare de geografie transmisă din antichitate, 
susţine că Delta fluviului Istru începea la Noviodunum şi 
era cuprinsă între cele şase braţe pe care le enumeră de 
la nord la sud: 1. Psilonstoma; 2. Borionstoma; 3. Pseu-
dostoma;  4. Calonstoma; 5. Naracustoma; 6. Hirocustoma 
sau Peuce (M. Ionescu Dobrogeanu, Dobrogea în pragul 
veacului XX , pag. 247-322). 
 Din situaţia prezentată reiese că era mai puţin 
probabil ca Genucla să fi fost aşezată în segmentul fluviu-
lui cuprins între Noviodunum şi Aegyssus (Isaccea şi Tul-
cea), spaţiu care în antichitate se afla în interiorul Deltei. 
 Mai târziu şi scriitoarea bizantină Ana Comnena 
(1083-1153) în opera sa Alexiada  (pag.266), preciza că 
Istrul se vărsa în mare prin cinci guri. 
 Dio Cassius, în lucrarea Rhomaike Historia  (Ist. 
Romană) susţine că Genucla era cetatea cea mai întărită 
a lui Zyraxes şi că se găsea chiar pe Istru, fiind atacată de 
romani şi pe apă. Autorii lucrării DID, volumul II, într-o eva-
luare ipotetică întreabă retoric, cităm: „va fi fost Genucla o 
cetate cunoscută mai târziu sub alt nume, să zicem Novio-
dunum?” Şi conchid: „simplă întrebare fără răspuns posibil 
în stadiul actual al cunoştinţelor” (DID II, pag.34-35). 
 Pentru edificare ataşăm şi copia hărţii Scythia Minor 
prezentată în volumul menţionat în care Genucla este 
fixată la Isaccea, ce-i drept, cu oarecare prudenţă (!). 
 Nu de mult, un specialist de la ICEM Tulcea, care cu-
noaşte bine trecutul istoric al zonei, şi-a exprimat părerea 

 
 

că nu este exclus ca fortăreaţa antică Genucla să se 
fi aflat aşezată acolo unde, odinioară a fost oraşul 
cetate Noviodunum. Dar pe baza puţinelor date oferi-
te de lucrările primite din antichitate, să încercăm să 
descifrăm adevărul care rămâne totuşi - ipotetic până 
la susţinerea arheologică. 
 La origine, Noviodunum era o cetate celtică, dar 
a fost abandonată de urmaşii întemeietorilor în anul 
197 a.H., deci atunci cetatea a rămas fără stăpâni-
tori. Este evident că localnicii, băştinaşii geto-daci au 
luat-o în stăpânire şi i-au oferit un nume care avea 
formă etimologică şi rezonanţă fonetică, geto-dacică. 
 Anterior s-a precizat că în anul 44 a.H., după 
dispariţia regelui Burebista, în nordul Scythiei Minor 
(deci în Dobrogea de astăzi), s-a consolidat o struc-
tură statală, condusă de regele Ziraxes, care-şi sta-
bilise reşedinţa la Genucla.  
 Zona fluvială unde se presupune că era aşeza-
tă cetatea, adică Noviodunum, de-a lungul timpului 
istoric a fost străbătută de numeroase neamuri, am 
putea susţine că a fost vadul cel mai călcat de cei 
care nu aveau o patrie şi căutau loc de aşezare sau 
care, câteodată, o vreme mai scurtă sau mai 
îndelungată, au rămas pe loc, în final fiind asimilaţi. 
 După venirea romanilor, toponimul Genucla a 
rămas în adormire, fiind reactivat pentru exact o mie 
de ani, poate şi din raţiuni strategice, legendarul No-
viodunum. 
 Noua cetate Noviodunum, cu funcţii multiple -
militare, civile, economice, cultural-religioase, avea 
să îndeplinească acelaşi rol pe care avea să-l joace 
Vindbona (Viena) la Dunărea de Sus. 
 În anul 46 p.H. Scythia Minor va intra în stăpâ-
nirea deplină a Imperiului Roman. 
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               Florina DINU 
 
 

ION MINULESCU – o fărâmă din Slatina 
 
 Ion Minulescu (n. 6 ianuarie 1881, Bucureşti - d. 
11 aprilie 1944, Bucureşti) - poet şi prozator român, repre-
zentant important al Simbolismului românesc. A fost numit 
director general al artelor în anul 1922. 
 

**** 
 După câte ştim, Oltul, Romanaţiul şi întreaga Olte-
nie s-au  afirmat în toate domeniile culturale şi artistice, cei 
mai cunoscuţi artişti cu obârşii olteneşti, sau legaţi de 
aceste locuri, fiind Tudor Arghezi, Anton Pann, Alexandru 
Macedonski, Constantin Brâncuşi, Şerban Cioculescu, 
Nicolae Manolescu, Virgil Mazilescu, Mihail Drumeş, Marin 
Sorescu, Gib Mihăescu, etc. Şi totuşi, absolventă a unui 
liceu care-i poartă numele, fără a accepta vreodată înca-
drarea sa ca „poet minor”, l-am simţit mereu aproape pe 
Ion Minulescu.  
 I-am urmărit atent biografia şi pot spune, în gura 
mare, că poetul nu s-a simţit nicăieri mai bine decât la Sla-
tina: nici în Bucureştiul natal, nici la Piteşti, nici măcar la 
Paris şi cu atât mai puţin în peregrinările sale moldave. 
Mărturie în acest sens stau câteva cuvinte rostite chiar de 
fiica sa, Mioara în mai 1972: „E foarte greu să aleg printre 
amintiri câteva momente din viaţa tatălui meu legate de 
Slatina. Am închis ochii şi m-am văzut adolescentă cu el 
împreună coborând şoseaua gării, străbătând oraşul ca să 
ajungem jos, pe malul Oltului. La timpul acelor plimbări, 
îmi vorbea despre vacanţele atât de dragi, petrecute la 
bunici. Cea mai mare bucurie era aceea de a veni la 
Slatina ca s-o îmbrăţişeze pe mama Alexandrina şi să-şi 
regăsească nucul din vie şi amintirile copilăriei.”  
 E adevărat, tot o declaraţie a Mioarei Minulescu 
avea să-mi accentueze bănuiala că Slatina e oraşul des-
cris în Acuarel ă, una dintre frumoasele poezii ale lui Minu-
lescu: În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână / 
Orăşenii, pe trotuare, / Merg ţinându-se de mână, / Şi-n 
oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână, / De sub 
vechile umbrele, ce suspină/ Şi se-ndoaie,/ Umede de-
atâta ploaie,/ Orăşenii pe trotuare/ Par păpuşi automate, 
date jos din galantare. Se pare că poezia a fost inspirată 
de perioada scurtă când Minulescu a locuit în casa unor 
bătrânei simpatici din oraşul Huşi. Însă, incontestabil, 
Slatina este oraşul pe care-l evocă poetul în poezia în 
oraşul cu 300 de biserici şi tot în gara Slatinei a compus 
această frumoasă poezie Nevasta şoferului de gar ă.  
 Nu trebuie uitate trimiterile clare şi directe la 
Slatina din romanul autobiografic Corigent la limba 
român ă: 
 

 
Poetul Ion Minulescu 

 

„S-a înnoptat... Pe şoseaua fierbinte încă şi plină 
de praf, un grup de fete se întorc din oraş cântând 
Olteanca din Slatina. În urma lor, alt grup de femei 
bătrâne grăbesc spre casă. Bărbaţii probabil au 
rămas la cârciuma din curtea gării:”  
 Că Minulescu era perceput ca aparţinând Sla-
tinei şi nu altui spaţiu geografic o demonstrează şi 
în acelaşi timp o susţine, o critică a lui Tudor 
Arghezi: „N-aş putea să ascund că Ion Minulescu 
mă animă şi o simpatie regională. Poetul era oltean 
din Slatina”. 

� 
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    Renata VEREJANU 
 

(Republica Moldova) 

 
Toţi bărbaţii 
 

Toţi bărbaţii 
Care au trecut prin inima mea - 
Unii în fugă, 
Alţii reţinându-se îndelung - 
Ar putea şi azi să mai revină 
Cel puţin 
Pe frunte să lase un sărut. 
Toţi bărbaţii 
Din vina cărora 
Inima mi-e palidă deseori 
Ar putea să intre  
În una din pagini 
Cu ocazia acestei sărbători. 
Ar putea să recunoască măcar unul 
Că în umbra mea i-a fost comod 
(Şi un sfat a reţinut precis), 
Şi apoi să-şi ia în mâini destinul 
Prins la pieptul meu 
Precum un bold. 
 

Toţi bărbaţii... 
Aş dori, chiar toţi - 
Unii tineri, veseli, 
Alţii deja morţi... 
Să mă ierte, când nebună cer - 
Stropul meu de aer,  
Palma mea de cer. 

 
 

Ultima lumânare 
 

În colivia deşteptăciunii tale 
O simplă lumânare voi intra, 
Haşurată c-un curcubeu pe şale, 
Năpădită de ecoul ce mă va sugruma. 
 

Plictisite lacrimile nopţii 
Se-adună-n ceara deznădejdii iar - 
Nu-ncap în creierul meu toţi morţii… 
Şi iată-i, coborâţi pe al clipei altar… 
 

Absorbită, ultimă lumânare, Isuse, 
Şi picurată în rugă de seară 
Cu mirt mi-s tălpile unse 
Sculptate intens pe afară… 
 

Graiuri de cărbune incandescent, 
Priviri îndelung aruncate... 
Ţara mea, salvată recent 
Dintr-un accident de moarte. 

 

 
Atotbiruitoare 
 

Cum ştiam să ies atotbiruitoare 
Din consoane, din veşnice vocale… 
Cele două riduri pe fruntea-mi taie o cruce, 
Presimt că bătrâneţea aici n-o să mă apuce. 
Ci anii, câţi vor fi, clădiţi adânc în piept 
Votează unanim soarta de poet. 
Faţă-n faţă cu-n trecut sfârtecat şi apus 
Am surâs răspicat când lovea cel sus-pus. 
Ci mai sus am urcat, mesager din ţărani. 
Dumnezeu mă ştia deja de o mie de ani. 
Şi precum nici El şi nici Eu  
                           nu dispunem de vreme, 
Am jelit împreună poporul care se teme 
De bine, de rău, de sine, de alţii… 
 

Şi am revenit pe Pământ. În creierul meu 
La un simpozion se strâng toţi învăţaţii. 

 
O stradă 
 

O stradă s-a înfipt în noapte, adânc, pe totdeauna. 
O smulg cu câte-un pas, dar nu-mi ajung puteri. 
Şi cine să-mi ajute: statornic râde luna 
Fără să reîntoarcă timpul dus în ieri. 
O stradă în noapte -  
                      o sinceră iubire omenească… 
Şi-n grabă - trecătorul, mai tânăr ca lumina - 
Vai, nici un accident n-o să-l ocolească 
Şi nici un trotuar n-o să-i întindă mâna. 
O stradă ce ne îndeamnă, un mers fără sfârşit 
Absoarbe frumuseţea uşilor deschise - 
Doar cel multaşteptat în stradă n-a ieşit, 
Mirat rămase în casa lui de vise. 
Oboseşte pasu-mi de-atâta înţelepciune, 
De atâtea sfaturi câte mi se aduc - 
Se lărgeşte strada, şi nu mi se supune, 
Pâraie curg şi fiecare pas se face un uluc. 

 
Să fi iubit atât de mult 
 

Nu pot să zic că am iubit mai mult 
Atât pe cât destinul mi-a cerut,  
Să am putere să străbat prin beznă 
Pe când Stănescu săruta o gleznă, 
Şi o-nnălţa subtil în liniştea de lună, 
Dovadă - el a creat femeia cea mai bună. 
 

Nu pot să zic, de ce aş zice oare, 
Să-i pese cui că sufletu-i în floare 
Sau poate-i vestejit de când plecase el - 
Mai tânăr ca sonetul, mai trist ca un rondel. 
 

Nu zic nimic - las inima între-ace: 
Să vină toţi bărbaţii când spicul se va coace 
Să cosească lanul - a câta vară, oare?... 
Ci eu iubesc în linişte şi pace... 

� 
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Violeta ION 

 

Din lut de gând 
 

ei femeie 
niciodată nu ai știut de ce ulciorul plouă ca un cer 
cu smalțul găurit 
sunt lacrimi din lut de gând 
nici n-ai înțeles că nu-i poți astupa toate găurile 
nu-i asta lupta lui cu inevitabilul 
doar setea 
setea nebună de rodul ce putea crește udând mereu 
pamânt și cer 
și de cireșe 
cireșele copilăriei mele 
candele ce luminează de dincolo de timp 
pentru cine mai vede 
în bucurie și-n durere setea e la fel 
dar când neostoită trece subit 
apa coclește 
roade 
seacă 
și ce rost mai are ulciorul 
i-a ieșit setea prin găuri 
iar apa 
apa s-a dus pe valul sâmbetei 
în jur deșertul 
și cireșii uscați 
 

și cine dracu mai crede în cireși înfloriți 
 

 
desen de Elena Liliana Fluture 

 
Ascensiunea 
 

o pânză de păianjen 
brusc 
încerc să-i sfâșii capcana 
e acolo 
în fiecare din noi zace un ucigaș în miniatură 
am ucis întunericul 
pentru asta am primit prima noastră palmă 
am ucis candoarea 
de atunci ni le tot aplicăm singuri 
apoi am evoluat 
și am început să ucidem suflete 
iar cuvântul palmă s-a rătăcit undeva prin dex 
ne-am agățat de pânza de păianjen 
cățărându-ne până am ajuns la cer 
cerul din zgârie-nori 
doar că și acolo tavanul e la doi metri treizeci 

 
Frângeri 
 

am bântuit o viață întreagă 
scormonind cu disperare la temelia semnelor 
de întrebare 
am visat păsări albe 
surpau adevăruri mutilate 
dar 
soldații mei de plumb 
n-au primit nici măcar onorul 
am cotrobăit prin caverne în care falsitatea 
făcea echilibristică pe lama bisturiului ce 
retezase ultima speranță 
stalactitele purtau lilieci în păr jurând că a venit 
primăvara 
dar 
santinelele mele anunțau dezertări 
cu mâinile goale 
mi-am extirpat tumoarea 
am tras spre mine arzânde veri 
și-am respirat despletite candori de maci ce-și 
frâng trupul 
surâsurile rătăcite printre colți flămânzi de 
viață 
le-am predat necondiționat 
 
 
 

 
desen de Silviu Purghel 

 

� 
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Octavian LUPU 

 
BARIERA SE RIDICĂ NUMAI DUPĂ TRECEREA TRENULUI 

 
 Trenul se apropia cu vitez ă 
 Trenul se apropia cu viteză de bariera plasată la 
marginea acelui cartier mărginaş al oraşului. Locomotiva 
se profila tot mai clar având drept fundal o imagine de 
un pitoresc aparte al munţilor aflaţi la limita ce separă 
cerul de pământ, ca o linie neregulată ce se pierde în 
infinit. Bariera era aşezată în poziţia de interzicere a 
circulaţiei autovehiculelor, astfel silite să se încoloneze 
unul după altul într-un şirag de carcase metalice întins 
pe o distanţă de mai multe sute de metri. 
 Însă nimic nu împiedica traversarea căii ferate 
de către pietonii grăbiţi, ce ignorau pericolul iminentei 
coliziuni cu sutele de tone de oţel ce alcătuiau garnitura 
feroviară compusă din locomotivă şi vagoanele, ce 
supus o urmau într-un alt şirag, alergător de data 
aceasta, avansând cu repeziciune către gara aflată la 
doar o jumătate de kilometru faţă de barieră. Din 
această cauză întotdeauna rămâneam încremenit lângă 
lămpile semnalizatoare până când trenul trecea, iar 
interdicţia de traversare era ridicată pentru maşini şi 
oameni, deopotrivă. 
 
 Când a trecut trenul  
 Când a trecut trenul am simţit curentul de aer 
generat de mişcarea sa cum mă loveşte asemenea unei 
tornade silindu-mă să mă prind de lemnul umed al 
barierei, ce îmi oferea un inedit reper fără de care aş fi 
ameţit cu siguranţă sau mi-aş fi pierdut echilibrul. 
Vagoanele se succedau cu o repeziciune de carusel ce 
se învârte tot mai repede într-un dans circular fără de 
sfârşit. Fragmente de nisip se desprindeau din contai-
nerele umplute la refuz ce erau transportate de către 
trenul pe care-l contemplam cu bucurie şi frică în ace-
eaşi măsură. 
 Undeva, în jocul alchimic ce însoţeşte 
conştientizarea oricărui sentiment, se află de fapt o 
combinare stranie şi specifică a mai multor tonuri 
fundamentale, un fel de ingrediente de bază din care 
ulterior sunt fabricate într-o manieră personalizată trăiri 
dintre cele mai diferite. Şi poate nu este întâmplătoare 
această alăturare de tonuri contradictorii ce te determină 
să te apropii şi să o rupi la fugă într-un gest ce se 
fragmentează progresiv pe măsură ce se încearcă 
punerea sa în acţiune. 
 Ce bine ar fi să ne putem filtra emoţiile şi să 
extragem tonurile lor fundamentale! Atunci am fi capabili 
să intrăm în laboratorul trăirilor şi să realizăm cele mai 
fascinante experimente, ce ar aduce o notă proaspătă 
clipelor pe care le petrecem în lumea materială din jurul 
nostru. Poate astfel am putea percepe mai bine relaţia 
dintre trăire şi exprimare, dintre ceea ce simţim şi ceea 
ce exteriorizăm într-un exerciţiu al armonizării progre-
sive cu diversitatea naturii ce se manifestă nestingherit. 
Şi nu în ultimul rând, poate am interacţiona mai bine unii 
cu alţii, fiindcă am şti să ne alegem mai bine gesturile şi 
cuvintele faţă de cei ce ne înconjoară. 
 

 
 Un num ăr finit de vagoane  
 Dar trenul nu oferă o nesfârşită durată de 
contemplare. El este finit, având un număr de 
vagoane ce nu poate depăşi limita tehnică oferită 
de tehnologia de realizare a „monstrului” metalic. Şi 
de aceea, am dorit să-i imortalizez trecerea ca într-
un videoclip, încercând să memorez secvenţial cât 
mai multe imagini din scurta lor succesiune ce nu a 
durat decât vreo zece secunde. 
 Dilatând percepţia se poate obţine o 
incredibilă rezoluţie şi o adâncire a orizontului de 
expresie reliefând detalii semnificative ce refuză să 
se descopere privirii grăbite, ce nu selectează decât 
ceea ce o interesează, cu un pragmatism 
reducţionist şi superficial. Este ca şi cum ai ataşa 
un teleobiectiv la o cameră de luat vederi, fapt ce îţi 
permite să pătrunzi dincolo de aspectul comun al 
realităţii pentru a observa tonurile fundamentale ce 
o compun. 
  
 Când am privit cu aten ţie 
 Când am privit cu atenţie mişcarea trenului 
am putut observa tampoanele plasate la capetele 
vagoanelor, cablurile de legătură şi cârligele de 
prindere ce realizau un tot unitar din module ce 
altfel s-ar fi mişcat independent. Folosind un sistem 
simplu de cuplare mecanică şi altul de transmitere a 
aerului comprimat, ce realizează îndepărtarea 
saboţilor de blocare a roţilor, se putea obţine 
coordonarea întregului ansamblu într-o masă 
metalică de mari dimensiuni, capabilă prin forţa de 
tracţiune a locomotivei să transporte mărfuri dintre 
cele mai variate, aduse din toate părţile lumii. 
 Unde este locomotiva ce ne trage înainte 
pe coridoarele nesfârşite, dar cumplit de finite 
pentru noi, ale timpului? Nu îi disting aburul aruncat 
de motor, zumzăitul inconfundabil al compresorului 
de presiune sau scrâşnetul metalic al acţionării 
mecanice de putere. Nu o pot vedea, fiindcă o 
mulţime de vagoane îmi stau în faţă împiedicându-
mă să-i disting silueta. Şi atunci, la rândul meu, mă 
simt asemenea unui vagon încorporat în marele 
tren al existenţei, al cărui straniu motor este numai 
timpul ... Iată, ultimul vagon tocmai a trecut, iar 
bariera deja s-a ridicat! 

� 

 
desen de Elena Liliana Fluture 
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         Maria CIOBOTARIU 
 

Cuvinte 
 

Sfâşii  tăcerea 
cu foarfeci de cuvinte 
stele numărate 
în   culori 
alb şi negru 
repere şi iluzii 
impregnate în matrice 
stâlpi de susţinere 
în cupa vieţii 
 
Copacul  vieţii 
 

Mă ascund în ninsori 
să nu mă viscolească 
vântul uitării. 
Fulgi de vise 
în căutarea zilei, 
mulţimi de gânduri  
trezite… 
dor regăsit în lumină târzie 
din singurătatea noastră 
paşi ratăciţi de timp 
pe ţărmul anilor 
în labirintul 
depărtării  
confuz şi întunecat 
iubirile 
se nasc şi mor 
exişti… 
mâinile s-au împreunat 
pe copacul vieţii 
plin de zăpadă şi muguri. 
 
Zăpezi albastre 
 

S-a aşternut la poarta 
mea-n tăcere 
covor de lacrimi albe 
fulgi de nea, 
mă pierd pe aceeaşi cărare 
paşii mi se-afundă în trecut 
zăpezi albastre  
închid tulburătoare  
adâncuri 
flăcări în haine sclipitoare 
plămădesc viaţă 
umbrele nopţii împletesc  
flori de gheaţă 
dintr-o tristeţe de-a mea. 

 
Izvorul amintirilor 
 

Separ izvorul 
de stâncă 
în setea mea de gând 
să te aflu 
sunt valuri aprinse de amintire 
când umbra nopţii 
departe coboară. 
Plâng ochii mei printre şoapte 
în dulcea lor rapsodie 
m-ai prins 
sub paşii tăi... 
sărutul vântului 
bătând în toacă 
parfum ducând 
spre soare.                                  
Azi suntem de departe 
o torţă de lumină 
care dansează 

 
Uitare sau iertare 
 

Albul zăpezii 
şiraguri de mărgăritare 
pe crengi şi pe sub paşi 
uitare sau  
poate iertare 
zâmbet 
de cuvânt scris 
înainte de creaţie 
gust de credinţă 
în visul schimbării. 

 
Dorinţe tăcute 
 

Topesc depărtarea 
din ceaţa groasă 
între maluri de vise 
ţes în cuvinte 
priviri nenăscute 
se zbate chemarea 
în zvâcniri nebune 
tremură noaptea-n 
arcuşul viorii. 
Departe la poarta lumii 
bătrâne anotimpuri 
aleargă prin timp 
dă-mi o fărâmă de nemurire 
să fiu iar cu tine 
pe dealurile albe 
când ceaţa dispare 
cu pasul grăbit 
răsare luna 
iar eu mă ascund 
în dorinţele tale 
 

� 
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        Marcel COBLAS 
 

Respiraţie 
 

Te simt şi te pierd în respiraţia,  
Cuvântul şi adoraţia 
vântului ars în privirile 
coperind pulsaţia şi nemărginirile... 
 

Te pierd şi te simt în zarea 
gândului de dincolo de dor, 
de naşteri dospind 
în lumini ce mor. 
 

Te simt şi te pierd 
în jocul 
de-a v-aţi-ascunselea 
cu apa, sângele şi focul, 
albi toreadori biruind păcatul 
săvârşit în zori. 

 
Ecouri în spirală 
 

Ultima secundă a paşilor spre stele 
se-ntoarce mai rotundă în gânduri rebele... 
 

Ultimul minut al marilor iubiri 
descoperă un viu sărut în amintiri... 
 

Ultimul an este ultrasunet 
căzut pe timpan din ancestral tunet... 
 

Ultimul cuvânt îngheaţă cu-o ventuză 
de deznodământ la tine pe buze... 
 

Serpentine, roţi şi globuri, ecouri în spirală 
închid între noduri măreţia siderală, 
provocând dezacorduri în lumea raţională. 

 
Incoerenţă 
 

La şipotul şoaptelor 
toarce felin 
în noapte 
constantă consonanţă 
în consonantă constanţă. 
 

La şipotul şoaptelor 
torc felin, deşarte 
multe fapte: 
aparentă incoerenţă 
în incoerentă aparenţă. 
 

La şipotul şoaptelor 
toarce felin 
şi linul suspin, 
provocând: 
inocentă incoerenţă în aparenţă. 

 
La şipotul lacrimilor, 
în şoaptă, 
se întorc cristalin 
amintirile: 
prin miezul cenuşii 
incandescent 
zboară invers gândul independent. 

 
Transcriere 
 

Să-nduplecăm o floare 
la transfuzie roză 
cu sevă-venin 
într-o doză 
drămuită în spin. 
  Să așezăm petale 
  pe ultimul suspin 
  al aripilor tale 
  în declin. 
şi-apoi să spulberăm 
mirifica păpădie 
prăbuşind-o în plumb 
retopit: 
  într-o altă melodie 
  cu moartea sferei 
  în cub 

 
Păsările 
 

Luaţi aminte 
la păsările cerului 
ce nu au grija 
zilei viitoare 
  nici a cuibului 
  nici a grăunţei 
  şi nici de-a penei culoare... 
singura lor preocupare 
numai oul-pui 
şi trilul 
să fure inima oricui  
pentru mine 

 
La aniversară 
*2000* 
 

Prin arderi în cuvinte 
culori şi forme albe 
vei zidi 
la lumina tremurândă 
a palidei candele 
rugând o stea 
o dalbă ctitorie 
eternă mărturie 
chinului zbaterii 
aripilor tale 
întru purificare 
 

� 



Boem@  1Boem@  1Boem@  1Boem@  1----2222----3333/201/201/201/2013333    57575757    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           Marin MOSCU 
 

Cuvânt căzut în umbră 
 

Întunericul îşi încordează culoarea, 
Vânătorul organic mormăie-n el, 
Cuvintele gânguresc în nuanţe, 
Semnificaţia vibrează în piele de miel. 
 

O pasăre-şi pune delicateţea pe masă, 
Foşnetul soarelui aruncă la preţ 
Pelerina de raze fierbinţi – 
Providenţa face din nimic precupeţi. 
 

Gestul întunericului eşti tu, 
Lumina din tine tălăzuieşte 
Existenţa contrastului apus 
În coroana regelui care lipseşte. 
 

Muzical norii împing tunete noi, 
Vânătorul iese-n peisaje din vis, 
Priveşte, cuvântul ce cade în umbră 
Şi-nvăluie sângele de scursură  atins. 
 

Cal înhămat la Carul Mare 
 

Carul Mare 
Sus în zare 
Poartă timpul  
În spinare. 
Scârţâie sub roata grea 
Osia din viaţa mea. 
Din mersu-i lung 
Îmi pun la strung 
Îngerul ca din păcat 
Să modeleze 
Cal vărgat, 
Să-l înham 
La Carul Mare 
Pân` la steaua 
Următoare!  
 

Nasture la haina vieţii 
 

Sunt nasture la haina vieţii, 
Eu o deschid, eu o închid 
De la ivirea dimineţii 
Până-n târziul cel livid. 
 

Sunt nasture şi stau oriunde 
Sunt necesar pentru surâs, 
În mine totul se ascunde, 
În mine universu-i strâns. 
 

Am inima gaură neagră 
Ce înfloreşte-n nouă haină, 
O umbră poate doar s-o şteargă 
Şi s-o prefacă într-o taină. 

 

 

 

Tu, eşti doar firul care coase 
În cruce nasturele meu 
Şi-mi pune razele în oase 
Pe scara către Dumnezeu! 
 

Sfârşit deschis 
 

Sfârşitul petrece sfârşitul, 
Inima îşi pune inima sub cap, 
Doarme profund în clipe grele, 
În ea nici visele nu-ncap. 
 

Sfârşitul e-o pecete rece 
Pe-un os de viaţă desenat, 
Într-o Sahară de nisipuri 
Unde doar vânturile bat. 
 

Şi vântul îşi petrece vântul, 
Sahara în nisipul ei, 
Pe mine doar sărutul care 
Apune în stinse scântei. 
 

Sfârşitul petrece sfârşitul, 
Nu te gândi că-s liniştit, 
În nesfârşite astre scapăr, 
De ele sunt împătimit. 
 

Voi pune inima sub capu-mi, 
O piatră grea cu iz de vis 
Să pot să dorm o veşnicie 
Sfârşitu-mi care s-a deschis. 
 

Necredinţa 
 

Felul în care soseşte 
Iarna pe turla bisericii, 
Felul în care poetul 
Merge printre nenorocirile 
Altora, 
Felul în care tu plângi 
Poezia copilului 
Părăsit 
În maternitate… 
 

Este felul în care 
Soseşte necredinţa 
Pe turla bisericii! 
 

Urlet 
 

Sunt mereu uitaţi 
Cei sacrificaţi, 
Urlă ura-n mine 
Moloz din ruine. 
 

Când din depărtare 
Ecoul o să zboare 
Cu o aripă bună 
Şi-o aripă 
Cuvintele-o să-nchege 
O stea pentru o clipă. 
 

Nu vor fi uitaţi 
Cei sacrificaţi, 
Doar ura mea, în mine, 
Va urla de bine! 

� 
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Stanislav POPESCU 

 
E-un licăr de făclie 
 

e-un licăr de făclie 
în orice poezie 
 

 în spaţiu şi în timp 
 pe continente şi pe mări 
 în oameni şi în vietăţi 

în tot ce e creaţie 
(a firii sau a omului) 
e-un licăr de făclie –  
crâmpei de poezie 

 

intrând adânc în tine 
găseşti (ca în rubine) 
un licăr de făclie –  
crâmpei de poezie               
 
Pe aripi de Luceafăr 
 

în fiecare seară-albastră 
se-aprinde-n cer un cosmic jar 
Luceafărul lui Eminescu 
ce-i astrul nostru tutelar 
 

 poetul stă pe-un jilţ de raze 
 şi ne veghează solitar 
 fiindcă-i solul ţării noastre 
 în spaţiul interplanetar 
 

la steaua care lin răsare 
ştiind că-i cale-atât de lungă 
Lui ce ne-aduse nemurire 
i-ntindem daruri să-l ajungă 
 

 cometele cu trene de-aur 
 îl înconjoară într-o horă 

iar el zâmbind moldoveneşte 
ne scaldă-n nimb de auroră 

 
Noapte în deltă 
 

florile de crin 
pline de polenul stelelor 
iluminează chipul nopţii 
 

 fluviul cu solzi de argint 
 alunecă fremătător 

vrăjit de chemarea sirenelor mării 
 

convoiul noptaticelor sălcii 
poartă pe umeri 
peştele de aur al lunii 
 

 nuferii numără stelele căzătoare 
 ascultând concertul broaştelor 

ce stăpânesc imperiul Deltei 
 
Preludiu 
 

un vapor a înţepenit pe Dunăre 
şi păsări speriate buimace 
nu-şi mai găsesc hrana 
aşa cum a fost întodeauna 

 
 unele prinse cu ghearele 
 în menghina îngheţului 

zac presărate pe lespedea sloiurilor 
ca într-un cimitir acvatic 

 

fluviul e o albă reptilă 
ce trosneşte din încheieturi 
şi lugubrul spectacol pare-a fi 
un preludiu al Apocalipsei 
 
 
Cea mai frumoasă 
 

eu n-am creat 
iubito 
aurora boreală 
dar dacă aş fi făcut-o 
aş fi pus pe fruntea ei 
chipul tău luminos 
şi atunci s-ar fi întrupat  
cea mai frumoasă 
creaţie 
a universului 
 
 
Inima diamantului 
 

e un cărbune cu rang regal 
proslăvit de memoria timpului 
ce arde-n măruntaiele pământului 
ca o fărâmă de luceafăr 
 

 menit să ilumineze telurul 
 micuţul prinţ al tenebrelor 
 a nimbat epocile de glorie 
 ale străvechilor imperii 
 

apogeu al frumuseţilor Terrei 
inima lui va străluci în diadema ei 
până la capătul timpului 
şi chiar dincolo de el 
 
 
Gerar 
 

noaptea nu-i învinsă de lumină 
luna s-a sfărâmat de un gheţar 
gerul e-o perpetuă lavină 
vântul s-a dezlănţuit barbar 
 

 frigul a supus întreaga fire 
totu-i frânt sub sceptrul lui Gerar 
viscolul vuieşte în neştire 
ţara-i un dement tărâm polar 
 
 
  

(din vol. „Inima timpului” în curs de apariţie la 

editura Karograf) 

 

� 
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se subjugă o alta - nevoia de îndumnezeire a uma-
nului, prin „aruncarea” în eter a gândurilor proprii, 
transformate în unde pulsatorii, ce pot transmite 
divinităţii cântecul său liric transformat în rugăciune. 
Această fuziune eterică se petrece în ubicua toamnă 
a poetului, conştient de frumuseţea dar şi de 
efemeritatea sa, ca anotimp al trecerii: „Doamne, / 
Acoperă-mă cu toamna ta / Şi prinde-mi mâinile / Ca 
pe două lumini / Ce nu au ars niciodată! / Cheamă 
apoi, te rog, / Toamna ca martor / Să facem logodna 
/ Odihnei frunzei ce cade - / Cu pământul mire - / În 
care va cuibări / Până în primăvară...” (Rugă). 

Aceeaşi toamnă, acelaşi sentiment de amur-
gire, de înserare a marginilor universului, cântând o 
iubire târzie, o târzie iubire de toamnă: „Întoarce-te 
iubite, căci grâu-i secerat, / S-au strâns şi strugurii, 
livezile-s pustii, / Nu ştiu nimic de tine, din ceasul ce-
ai plecat / Mă rog mereu, dar cred că… nu mai vii!” 
(Scrisoare ). O uimitoare similitudine de idei cu poe-
zia lui Umberto Saba (n.1883 - d.1957): „Singurătăţii 
mele rândunelele / îi vor lipsi -şi anilor târzii, iubirea”. 

În acest spectru al iubirii, icoanele părinţilor, 
de dincolo de uitare, se coboară din veşnicie, spre 
întruparea viselor de aur ale copilăriei fericite şi întru 
deplină bucurie. Aici, la poarta sufletului, chipul 
mamei se înfiripă ca o melodie de demult, dintr-o 
antică epopee, precum cea a preafrumoasei 
Damayanti de Vidharna şi a viteazului Nala din 
Nishada. Rememorăm că numele sacru al mamei 
este rostit de prunc – în leagănul de mătase, de 
adult - în momentele cruciale ale existenţei, de  

 

(continuare în pag. 60)

 

Gheorghe A. STROIA 
 

Lirica lui Victor Burde - 
Cântul destrămării şi al reînvierii prin Iubire 

Moto:
"Nici un om nu poate să intre în apa 
aceluiaşi râu de două ori, deoarece nici 
râul şi nici omul nu mai sunt la fel"  

HERACLITdin Efes (535 – 475 î. Hr)
 

Poet prin vocaţie, Victor Burde reprezintă în lirica 
română contemporană o voce specială, de factură neo-
romantică, reuşind să îmbine în versuri pline de fantezie şi 
romantism iubirea, sub multiplele sale forme: balsam după 
insipidă otravă, iubirea ca dor după îndelungi căutări ale 
perfecţiunii (dragostea pentru poezie, în speţă), iubirea de 
Dumnezeu - prin transgresarea spaţiilor sacral-mitice, 
iubirea de ţară (promotor al tradiţiilor populare, cărora le 
atribuie rosturile fiinţiale ale propriului său eu). Volumele 
sale de versuri - „Se roagă pădurea” (volum de debut, 
2010), „Sub zodia peştilor” (2010), „Aşternut pe frunza 
toamnei” (2010), „Legenda Panaghiei - Fata care s-a 
îndrăgostit de soare” (2011) şi „Descântec de rouă” (2011) 
îl consacră pe Victor Burde în şirul poeţilor ardeleni de 
profundă simţire şi trăire românească şi înzestrat cu o 
vitalitate demnă de admiraţie. Metamorfozele poeziei sale 
sunt evidente, prin apariţia fiecărui nou volum, lirica lui 
Victor Burde suferă nu atât schimbări radicale, cât extin-
derea universului ideatic, valorizarea mijloacelor de expre-
sie, rafinarea formelor, distilarea sensurilor, adăugarea la 
spectrul „cromatic” recognoscibil ale altor nuanţe de gând.  

Două sunt temele predilecte ale lucrării: iubirea şi 
toamna, ca anotimpuri ale trecerii către apus, spre 
căutarea aşternuturilor calde ale zăpezii, însă cu speranţa 
reînvierii într-o primăvară a sufletului, care va deveni 
eternă. Iubire sau toamnă, uneori „rece”, alteori cu „frunza 
veştedă, brumată” de amintire, sau chiar cu aspiraţii de ev 
târziu, aprinsă de cerurile înalte - zburătoare care în 
flăcări: „Legănată barca ce mi-a dus iubirea, / Prinsă-n 
vântul serii lunecă aiurea / Şi pe vâsla veche ce găsea 
limanul, / Mai pluteşte numai sufletul sărmanul” (Toamnă 
rece ). 

În această iubire, uneori plină, împlinită, apar vagi 
umbre ce transformă această febrilă nevoie de regăsire 
într-o dorinţă sterilă, neîmplinită, ostentativă, chiar. Cău-
tarea iubitei, de dincolo de viaţă sau de poveste, poate fi 
dureroasă, stârnind furtuni şi generând melancolii, într-o 
frustrare aproape iraţională: „Dorurile s-au prefăcut în 
ninsori, / Cina de taină a sufletului - s-a terminat / Şi-adorm 
flămând de amintirea ta....” (Nelini şte) sau „Iubito, amin-
teşte-ţi / Că rana deschisă de cel drag / Poate frânge aripi-
le sufletului, / Ucigând zborul visurilor / În cumpăna nopţii, / 
Pe o ultimă lacrimă, / De bun rămas…” (Să nu răneşti ). 
 Poetul îşi asumă natura umană, cu limitele şi 
slăbiciunile ei, dar încearcă perpetuu să regăsească în 
sine sclipirea divinului, mâna caldă a Creatorului care ali-
nă, mângâie şi mai presus de toate înzestrează omul cu 
simţire, conştiinţă şi har. Dilema este legată nu atât de o 
dorinţă de apartenenţă la cer (pe care într-o zi îl vom întâl-
ni ca patrie veşnică), ci de apartenenţa telurică la firavul 
bob de humă din care a fost creat: „Cine sunt eu? / Cum 
cresc şi mor / Fără de vină, / Biet muritor, cu chip de zeu?” 
(Cine sunt eu? ). Acestei dorinţe de reîntâlnire cu sacrul i 
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bătrân - refugiat în amintire sau ca ultimă strigare a osta-
şului căzut în tranşeele unei odioase deflagraţii. Însă, 
această icoană din lemn de trandafir, ce generează o 
dulce aducere aminte, este umbrită de asprul sentiment al 
dezrădăcinării, din nefericire atât de actual şi de omni-
prezent în contemporaneitate: „Ieri am fost acasă mamă, / 
Căutând  lângă cărare / Poarta ta, cândva deschisă, / Ca 
să intre orişicare. // Nu mai este casa, şura / Şi nici gardul 
din nuiele, / Numai zmeurul sălbatic / Prinde seara-n ruguri 
stele. // Nu sunt case prin vecini / Iar prin sat, lumini puţine; 
/ Doar bătrâni cu ochi străini / Şi-au mai amintit de tine…” 
(În satul mamei ). Imaginea sugerată de poet ar dori să 
rememoreze, opozant parcă, figura maternă dintr-o poezie 
a lui Jorge Carrera Andrade (n.1903, d.1978 ): „Mama, cu 
haine de amurg îşi păstra / într-o chitară adâncă, tinereţea 
/ şi fiilor le-o arăta doar câteodată seara / Iluminată-n cân-
tec şi-n cuvinte”. 

Ca extensii ale valenţelor iubirii, aşa cum îi stă 
bine unui părinte, cu glasul domol, dublat de versul calin, 
poetul se opreşte din zborul său către înalt, să mângâie 
creştetele copiilor, să le fie sfatul şi sprijinul pe lunga şi 
anevoioasa cărare a vieţii. Această dragoste paternă este 
dublată de dragostea resimţită pentru portul şi tradiţiile 
româneşti, pentru incredibila spiritualitate românească, din 
care au crescut viguroşii copaci şi se vor mai naşte, fără 
îndoială, mlădiţe purtătoare de speranţă. Spiritualitate 
îndelung cântată de marii poeţi ai Ardealului: O. Goga, L. 
Blaga sau G. Coşbuc şi frumos sugerată de Victor Burde: 
„Aşa vei duce mai departe, / Portul şi graiul cel bătrân, / 
Frumos, cum nu-i în altă parte; / Căci azi, te-am botezat, 
român!” (Nume ). 
 Deşi, per ansamblu, registrul volumului este grav, 
precum un preludiu în fa minor, metafora creează tablouri 
virtuale atent creionate, împletind tristeţea cu bucuria, 
zăpezile curate cu imaculatele flori de primăvară. Pasteluri 
de gând, în care râul de simţăminte se transformă în fluvii, 
pornind furtunos către ţărmurile învolburate ale Mării Iubirii. 
Pe acest ţărm dintr-un tablou de Aivazovski, cu alba spu-
mă din care s-a născut Afroditis, perechea de îndrăgostiţi 
vibrează la unison, devenind un singur trup dar şi o 
singură dorinţă de împlinire prin iubire: „Vibrând în dulce 
armonie, / Minuni să ningă peste noi / În tril suav de 
ciocârlie, / Ce scaldă roua din zăvoi” (Un singur trup ) sau 
„Dar nici balsam nu pare-a fi / Căci ard de dorul buzei tale / 
Şi mor încet, cu orice zi / Pierdută-n nopţile astrale” 
(Întreb ări ). 
 În tot acest ansamblu arhitectural, ridicat de poetul 
albean, cu versuri pline de romantism, cu parfumuri de 
clasicism, printre ritmurile cu îndemânare ţesute, se între-
zăreşte povestea unei vieţi, ce nu trebuie percepută ca pe 
o poveste tristă, ci ca pe o bucurie zidită întru cuvânt, spre 
zămislirea poeziei autentice. Şi pentru ca urcuşul poetului 
să fie ascendent, reiterăm concluzia lui Octavian Paler: 
Uneori, omul e în situa ţia lui Cortes, de a arde toate 
cor ăbiile care l- ar putea duce înapoi, ca s ă poată 
merge înainte . 
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Poezia lui Cornel Boteanu -  
Simplitate şi erudiţie întru mărturisirea 

adevărului existenţial 
 

Lirica prezentului amestecă în ea ubicua 
nevoie de regăsire, de aflare a adevărului, de 
transfigurare a acestuia pentru investigarea rostu-
rilor existenţiale proprii ori chiar de tranşare a 
fiinţialului întru determinarea originilor naturii 
umane şi a universului absolut către care ea tinde. 
Indiferent dacă se produce ca fulguraţie sau ca 
materializare a unei idei, lirica modernă impune 
alte ritmuri şi muzici interioare, cuprinde alte 
orizonturi, poate nu atât simţite cât gândite, nu atât 
factuale cât moderat-iraţionale. Poezia modernă 
este lirica digresiunii de la real, a transpunerii 
concretului în imaginativ, a încercării sisifice de a 
suprapune natura celestă peste browniana agitaţie 
telurică. Pornind de aici, se nasc succese de 
răsunet, generând valuri de idei, lirici şi, implicit, 
poeţi autentici dar şi teribile eşecuri, cauzate de 
aprofundarea naturii iraţionale a umanului şi 
aproprierea a tot ceea ce nu generează frumos, 
valoare şi spiritualitate. 

În panoplia poeţilor români moderni, figuri 
ilustre precum Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ana 
Blandiana, Gellu Naum, Marin Sorescu, au schim-
bat pentru totdeauna harta poeziei româneşti, im-
punând stiluri poetice ori ideatici compulsive, 
orientate spre introvertire şi dezvoltate printr-o 
atentă psihanalitică a eului. Şi pentru că tot se 
spune că „românul s-a născut poet”, în literatura 
contemporană, voci poetice noi, valoroase, se fac 
auzite din ce în ce mai tare.   

În acest val al poeţilor contemporani, aflat 
pe drumul către sine, în trecerea de la versul 
clasic, la cel de factură modernă, prin despovă-
rarea creaţiei de toate ideile preconcepute şi adop-
tând strategii peremptorii (conforme axiomei lui
Antoine Laurent de Lavoisier - nimic nu se pierde, 
nimic nu se câştigă, totul se transformă), Cornel 
Boteanu sfidează raţiunea într-o febrilă dorinţă de 
reinventare, dovedindu-se a fi poet, cât şi prozator 
pe măsură (Ultimul său roman - Iovana (2012) -
este o reuşită îmbinare descriptivă a iubirii actuali-
zate cu cea de sorginte mitologică, precum şi o 
excelentă alăturare contextuală a graiului arhaic 
românesc, cu cel actual. Poveste frumos ţesută în 
jurul unor personaje inedite, făcând parte din epoci 
diferite, reprezentative argumentării în sine)     

Filolog prin vocaţie şi profesie, poetul de 
origine bănăţeană, autohtonizat în Mehedinţi, este 
pe deplin conştient de faptul că amplele frământări 
şi dileme existenţiale actuale, problemele cotidiene 
ale omului modern, deturnează grav sensibilitatea 
simţământului poetic, îl pervertesc, îi atenuează din 
frumuseţe şi mesaj, astfel încât cărarea plină de 
parfum şi culoare a poeziei riscă să se conver-
tească într-o cale presărată doar cu spini şi mără-
cini. 

Încă de la începutul volumului, poezia „S-a  
 

(continuare în pag. 61)
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zdrenţuit haina poeziei” porneşte de la această idee, 
profund adevărată (din nefericire), convingerea că liricii 
moderne nu i se mai pot acorda ranguri ori titluri nobiliare 
devenind din ce în ce mai fermă: cine mai pune pe hârtie / 
la comandă / o capodoperă / e vreme de criză / haina 
poeziei s-a zdrenţuit / e plină de petice; ideea este 
continuată şi într-o altă poezie, intitulată „Domine”: cine se 
mai încurcă / în metafore / şi simboluri / poezia a rămas 
cenuşăreasa / care vinde / la magazinul de coloniale / din 
colţul străzii / înglodată / în grijile existenţei. 

Subscriind protazei mai-sus formulate, se insistă 
pe ideea că demersurile poetice ale tuturor timpurilor au 
fost penalizate şi prigonite şi că poetul nu şi-a găsit 
niciodată locul şi rostul în epoca în care a creat, fiind într-
o nesfârşită căutare a sensurilor, a universului propriu, 
undeva dincolo de limite, dincolo de visare şi poate 
dincolo de înţelegerea „existenţei în sine” versus 
„existenţei pentru sine” – aşa după cum sună un concept 
al metafizicii hegeliene, subtil reformulat aici de autor: 
poetul nu-i o rara avis / e mai degrabă / scribul din egipet / 
cu sufletul beat de realitate sau dar un conducător / a dat 
ordin să fie alungaţi / din cetate / şi de-atunci rătăcesc / în 
căutarea unui paradis / numai al lor / de cuvinte (Limba 
poezească). 

Întreaga operă a poetului mehedinţean este 
generatoare - pe faliile „tectonice” ale poeziei, de seisme 
existenţiale, în care sunt amestecate vibrato-urile ances-
trale (remanenţele istoriei), cu sinergiile omului modern, 
rezultând o lirică bine închegată, simetrică şi construită în 
jurul unei idei îndrăzneţe, cu finalitate şi consistenţă. Prin 
alăturarea elementelor mitologice cu elemente ale ştiinţei 
moderne, se amplifică energiile, se creează rezerve de 
epos, prelungind valenţele mitului în realitate, efectul fiind 
al unei realităţi traversate de personaje unice, conferind 
poetului puterea de a asocia cu uşurinţă realităţii 
construcţii imaginare, o doză de fantastic necesară, 
elementele indisolubile ale unei lirici de calitate: nici 
duşmanii nu îndrăzneau / să se atingă de casa ta / fiul lui 
scopelinos / din theba / pentru că era înconjurată / de 
aura poeziei / ca de un scut antirachetă (Lui Pindar) 

Fără a fi dispus să facă niciun fel de concesii, în 
detrimentul libertăţii sale de expresie, urmărind parcă dic-
tonul: Beneficium accipere, libertatem est vendere, Cornel 
Boteanu continuă să sudeze pe firul eposului său liric, 
personaje ori credinţe străvechi, reuşind astfel să atribuie 
versurilor legătura indestructibilă cu valenţele etno-fol-
clorice ale spiritualităţii româneşti: în noaptea sfântului 
andrei / m-a iubit o strigoaică / unsesem giurgiuvelele / şi 
tocurile de la uşi / cu usturoi (Noaptea valpurgiei). 

Se spune că într-o poezie se împletesc, de cele 
mai multe ori, geneza şi apocalipsa, se întrepătrund ceru-
rile precum lavele vulcanice, se parcurg cu viteze super-
luminice galaxii de gând, se traversează mările de 
nesomn în căutarea raţiunii, se rescrie istoria de la înce-
puturile lumii până la extincţia ei, doar cu un simplu penel 
înmuiat în cerneala sufletului. Calată în permanenţă pe 
mesajul „Înapoi în poveste”, poezia reconstituie 
momentele extreme ale umanităţii, de la Potopul lui Noe: 
iar noe / disperat că se rătăcise / învârtea deasupra 
capului / o torţă / pentru că / i se împotmolise corabia / 
tocmai / pe vârful muntelui ararat (După potop) până la 
(ultra)mediatizatul sfârşit al lumii, prevestit de civilizaţia 
 

Maya: aproape de ajunul crăciunului / când se 
sfârşea / cel de-a treisprezecelea ciclu / al 
calendarului mayaş / la el torquero / în satul 
tabasco / se spunea / că are loc apocalipsa
(Apocalipsa). Dincolo de retorici ori dileme, există 
un subtil umor de tip englezesc, recuzând angoa-
sa şi motivând speranţa.  

Cum poate fi privit poetul - în genere -
altfel decât un neobosit căutător de himere? Însă, 
aceste căutări se fac prin furibunda sondare a 
eului, prin traversarea spaţiilor infinite deschise de 
iluminările spiritului pătrunzător, având ca 
finalitate întruparea poeziei, ca esenţă a vieţii şi a 
întregii existenţe. Cine mai gustă din cupa de 
ambrozie a poeziei, se întreabă, retoric, poetul şi 
ne răspunde: din hidromelul poeziei / diluat la 
maxim / mai sorb doar / căutătorii de himere.
(Căutătorii de himere). 

Cu certitudine, se poate spune că, prin 
implicarea pe care omul de cultură o dovedeşte cu 
fiecare demers literar propriu, prin multitudinea 
formelor de expresie pe care poezia sa le 
îmbracă, prin facilitatea trecerii de la versificaţia 
clasică la cea modernă şi, mai ales, prin 
dezbrăcarea liricii sale de gablonzurile inutile, 
Cornel Boteanu este o voce poetică distinctă, ce 
aspiră nu atât la nemurirea artei sale, cât la 
înţelegerea rostului poeziei şi a mesajului poetic. 
Prin versuri probând erudiţie (abundenţa maxi-
melor şi dictoanelor latine, o excelentă cunoaştere 
a mitologiei şi istoriei umanităţii), cu modestia ce îl 
caracterizează, fără nicio umbră de îndoială asis-  
 

(continuare în pag. 62)
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tăm la ridicarea unui copac, ale cărui cercuri arată, de 
fapt, vârstele nemuritoare ale poeziei: trebuie să-
ngenunchi / lângă trunchiul unui copac / şi să-l implor / 
să mă primească / între cercurile lui. Reluând mesajul 
uneia dintre poeziile prezentului volum, dincolo de orice 
dezamăgire legată de lirica prezentului, există şi umbre 
de speranţă, precum suave note de iluzie; se poate 
formula întrebarea inerentă - despre cine vorbeşte poetul 
în versurile sale, pline de adevăr: câte-un confrate / 
sufocat / de cotidiana existenţă / de-abia mai reuşeşte / 
s-o cârpească / pe ici / pe acolo? Opinăm că şi despre 
sine (Iară noi? noi, epigonii?... Simţiri reci, harfe 
zdrobite).  

Lirica de forţă a unui poet incumbă, pentru 
fiecare dintre oamenii cetăţii prezentului - ce trebuie să 
se trezească din amorţirea simţurilor şi a simţirii - morala 
unei interesante pilde a lui Anthony de Mello, ce se 
doreşte o inocentă luare aminte. Se povesteşte că, 
odată, demult… o femelă de vultur căzu din zborul său 
preaînalt într-o curte, chiar în apropierea ţarcului găinilor. 
Deşi rănită, femela vultur făcu un ou, pe care îl 
abandonă de îndată ce îşi refăcu puterile. Îşi luă zborul, 
fără să se uite înapoi. Una dintre găinile din curte adoptă 
cu foarte mare uşurinţă oul de vultur şi îl aşeză în 
cuibarul său, lângă cele proprii. Găina cloci cu răbdare 
ouăle şi, după câteva zile, ieşiră din cuibar puişorii de 
găină aurii şi un alt puişor cenuşiu – cel de vultur. Din 
acea zi, puiul de vultur fu crescut ca un pui de găină, 
făcând tot ceea ce făceau şi frăţiorii lui: scurma pământul 
în căutare de viermişori, cotcodăcea, se ridica foarte 
puţin de la sol, agitându-şi aripile. Cu timpul, puiul de 
vultur crescu şi începea, deja, să îmbătrânească. Într-o 
zi, ridicând ochii spre cer, vulturul zări pe oglinda 
albastră, la foarte mare înălţime, zburând în cercuri line 
şi abia atingând aerul, o vietate necunoscută lui. 
Nedumerit, îl întrebă pe vecinul său: Ei, dar ce e vietatea 
aceea care zboară aşa de frumos pe cer? Şi acesta îi 
răspunse: E vulturul, regele înălţimilor, neînfricatul şi 
puternicul stăpân al cerurilor! Fără să realizeze ce se 
întâmplă, vulturul-găină tăcu, şi într-o bună zi muri, 
neavând de la cine să afle că, de fapt, fusese tot 
timpul… vultur. 

Şi, pentru ca să ne fie pildă, putem spune că 
poetul mehedinţean, despre care vom mai auzi cu 
certitudine vorbindu-se, aspiră la postura vulturească a 
existenţei sale umane şi literare. De infinite ori, cuvintele, 
rostite cu înţelepciune şi tonalitate aproape firească, 
zidesc trăiri sau stârnesc nostalgii, devenind lacrimi 
amare, aşa cum le percepea şi Lucian Blaga: Dar 
cuvintele sunt lacrimile celor care ar fi voit /  aşa de mult 
să plângă şi nu au putut. / Amare foarte sunt toate 
cuvintele, / de-aceea - lăsaţi-mă / să umblu mut printre 
voi, / să vă ies în cale cu ochii închişi (Către cititori).  
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Ioan LILA 
-France- 

 

“Mă plimb pe aleile de stele” 
 

Şi, brusc, poetul Gheorghe A. STROIA ne arun-
că în acest univers al artei poetice, pe care o stăpâ-
neşte cu adevărat, creând emoţii autentice şi nu doar 
versuri, care cel mai adesea nu schimbă cu nimic 
harta cerului! În “Mă plimb pe aleile de stele” înflo-
reşte metafora diafană, pură, fără zorzoane inutile.  

Am citit cu emoţie acest volum, “Parfum de tei” 
(Adjud: Armonii culturale, 2013) şi de aceea am şi 
simţit nevoia să scriu despre el, pentru că eu nu scriu 
decât dacă îmi place, nu sunt critic ca să citesc tot ce 
îmi cade în mână, pentru a remodela astfel harta 
literaturii, eu mă mulţumesc să mă plimb, împreună cu 
poetul STROIA, pe aleile lui de stele! 

 

 
 

Dar să nu construim efemeride, să trecem la rea-
lul ireal al poetului. „Je suis dans la vague des airs / 
Le char de la nuit qui s’avance” (Le soir, Alphonse 
de Lamartine ). Nu vi se pare că există aici o profundă 
vibraţie interioară, desăvârşit desenată de cei doi po-
eţi? Chiar dacă implicarea în starea ideatică a poeziei 
nu este directă, emoţia ne dezvăluie profunzimea cre-
aţiei: „Peste alese umbre-n noapte / Nici îngerul nu 
mai clipeşte”. Şi putem cita de oriunde, pentru că ver-
surile par a se naşte în timp ce le citim. „Din înfloriţi 
copacii verii / ce au rămas străini şi goi / te prinde-n 
chingile visării / lumina umbrelor din noi. // Se trec 
culori din roua florii / ce cântu-şi pierd în depărtare / se 
pierd şi razele fierbinţi, / se-afundă-n marea de uitare”. 

Am citat fără să trunchiez, ca să se vadă că aici 
nu construim flori din hârtie şi, credeţi-mă, eu aş cita 
tot volumul, dar, apoi, aş fi obligat să-l semnez, ori, 
una ca asta nu se face! 

Sper că nu l-am rănit (prea tare!) pe poet! Citim 
în continuare cu o plăcere reală: „Plouă mărunt ca-ntr-
o iubire, / ce-şi cată rostul său fragil / dar întâlneşte 
remuşcarea / prin adieri de dor nubil”. 

Apoi: „S-au aşternut peste cuvinte / Mătăsurile al-
be, grele, / Cu frumuseţea lor pribeagă / La vis, la via-
ţă să ne cheme”. Iată aici cuvintele care construiesc 
catedralele spiritului! Ce ar fi viaţa fără farmecul abso-
lut al metaforei?  

Şi poetul Gheorghe A Stroia ne dezvăluie legă-
tura tainică şi miraculoasă dintre vis şi materie, care 
defineşte poezia: „O lume tainică, nespusă, / Ne-a 
mângâiat cu dorul ei, / Ne-am preschimbat în albii nori 
/ Şi-n flori… doar cu parfum de tei”. Poezia În vara din
tine… este Ars poetica lui Gheorghe A Stroia şi vă 
rog să o învăţaţi pe dinafară! 

� 
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Târgul Internaţional de Carte LIBREX 2013 
Iaşi 6-10 Martie 

 
Imagini de la momentul scriitorilor gălăţeni, 

din 7 Martie, orele 11:45, cu lansări de carte 

şi lectură din opera proprie 

 

 
Dionisie Duma, Paul Sân-Petru, Petre Rău, Denisa Lepădatu,  

Aurica Istrate şi Constantin Oancă 
 

 
Fotografie de grup, alături de Daniel Corbu, prietenul gălăţenilor 

 

 
Denisa Lepădatu, cu prima sa carte de poezie 

 

 
Anunţul cu lansări de carte şi lectură din opera proprie 

 

 

 
Denisa Lepădatu, zece ani, cea mai tânără participantă 

 

 

Aurica Istrate, Petre Rău, Denisa Lepădatu, Paul Sân-Petru, la o 

discuţie cu poetul ieşean Daniel Corbu 

 

� 
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                 Petre RĂU 
 

Diafanul în poezie 
  

 E greu să analizezi scriitura unei tinere de doar zece 
ani. Pentru unii, care nu o cunosc foarte bine, 
suprasaturaţi probabil de ştiri deprimante despre copii şi 
adolescenţi, fenomenul în sine ar putea să pară prea 
puţin credibil. Nu mi-am propus însă aici mai mult decât 
prezentarea, pe cât posibil succintă, a ceea ce ar putea 
însemna Denisa Lepădatu acum şi peste nişte timp în 
goana căruia i se vor contura (şi consacra) definitiv 
scrierile sale. 

Încep prin a declara deschis că poezia Denisei 
Lepădatu aduce satisfacţie cititorului. Şi asta nu din cauză 
că noi, adulţii, am fi (pre)dispuşi mai mereu să admirăm 
vocaţia creativă a unui copil. Din volumul pe care ni-l 
oferă, cu sinceritate şi, desigur, cu o copleşitoare emoţie, 
răzbate printre rânduri izul blândeţii poetice, se simte 
naivitatea, îndrăzneala şi gingăşia unui început de-a 
dreptul merituos. 
 Dacă vă imaginaţi că fetiţa de zece ani scrie o poezie 
doar pentru copii, ei, bine, aflaţi că greşiţi! Denisa Lepă-
datu scrie pentru toate vârstele. Dacă o întrebaţi pe ea, 
aţi putea avea surpriza să nu vă poată răspunde exact. 
Ea însăşi s-a destăinuit în această privinţă, într-un interviu 
la radio, că versurile sale se adresează tuturor celor care 
au nevoie şi vor să devină mai buni, mai fericiţi. Iar în 
scrierile sale întâlnim suficiente îndemnuri (imprudente 
oare?) spre înţelepciune, raţiune, adevăr, cunoaştere. E 
prea mult să ne vorbească un copil despre toate acestea? 
Nicidecum. E ceea ce noi adulţii sperăm să auzim din 
partea unui copil, pe lângă puritatea şi drăgălăşenia 
vârstei. E adevărata speranţă într-o lume mai bună. 
 Desigur, adesea versurile poeţilor care se adresează 
copiilor nu sunt cu nimic mai prejos faţă de cele care au 
drept ţintă lumea adultă. Numai că Denisa scrie o poezie -
aşa cum am putea să observăm pur şi simplu lecturându-i 
creaţia - suficient de matură pentru a fi destul de departe 
de vreo nuanţă de infantilism, copilărie sau o simplă joacă 
de copil. 
 Părând că poezia îi modulează vocea după trăirile 
sale proprii, părând totodată că avem de-a face cu o 
poezie a fragilităţii, proiectată pe un remarcabil fond de 
ingenuitate, suntem cu atât mai surprinşi cu cât desco-
perim că versurile unui copil se aşază atât de sublim în 
blândeţea matură şi în matricea poeziei, luată ca entitate 
unică de esenţă a creaţiei minţii umane. Descoperim în 
acelaşi timp că lumea din text vine parcă din străfundurile 
noastre şi ne întâmpină cu bucurie. 
 Prea tânăra poetă n-are de-a face cu motivul biblic al 
cuvântului, dar acesta ajunge la noi într-o ritualitate şi 
printr-o muzicalitate care ne determină să ne gândim la  
 

 
 

un miracol, nu neapărat de origine divină, ci mai 
degrabă unul pur teluric, prezent aici, aproape de 
noi, ba chiar în noi. 
 Personal, sunt adeptul insuflării în poezie a nu-
anţelor de suavitate. Ori, în acest volum, chiar asta 
aflăm. Şi nu întâmplător, ci chiar cu un grad semni-
ficativ de densitate: “cenuşa e suma / iubirii / dintre 
zero şi infinit / te aleg pe tine / clipă îmbrăţişată / de 
versuri cu tălpile adormite / în secundele zeci / sau 
sute sau mii…” (Un albastru infinit). 

Cine este Denisa? Un copil? Chiar e un copil? 
Nu cumva putem greşi profund în această apreci-
ere? Lecturându-i această a doua carte a sa, am fi 
tentaţi să credem mai degrabă că ea se auto-
defineşte prin poezia pe care o scrie. Vom constata 
totodată că nu aşteaptă ceva anume să o inspire şi 
să ne comunice, ci pur şi simplu ne anunţă că în 
intimitatea ei se întâmplă toate minunile pământului 
strunite de un spirit celest: “în palme-mi / nasc îngeri 
/ croiţi / din şoapte / nespuse” (Dimineaţa din mine). 
Cuvintele sunt pentru ea ca nişte înţepături divine 
ce-i străbat corpul diafan: “prin piele-mi cresc / flori 
de fiori” (Straturi de cuvinte). 

Elevă eminentă, cu o mulţime de diplome şi 
medalii obţinute la tot felul de concursuri şcolare, 
excelând la limba română, dar şi la matematică, 
engleză, informatică ş.a, ea îşi ştie bine “coperta 
vieţii în schimbare”, pentru că un copil precoce va şti 
că şi şoaptele pot fi amăgitoare, că există
dezamăgire: “iluzii risipite-n / magie” (Iluzia unei 
şoapte). Ştie că în faţă îi stă şi o aşteaptă o lume de 
“indescifrabile semne”, ştie că trăieşte aievea un “vis 
de sticlă”. Ştie chiar şi ce-i “…inima / încercată / de 
dor” (Dor). Şi se miră, şi se emoţionează de toate 
frumuseţile pe care le întâlneşte în cale (“Mirate 
emoţii”). Se trezeşte adesea într-o lume de basm, în 
care fericirea este deplină, fiindcă toate poveştile 
citite sau auzite se termină atât de fericit: “ascult 
veşnicia cum râde / mister pe pământ / egal cu mine 
/ copil demn de poveste” (Copil demn de poveste). 
Ştie că şi amprenta manualelor şcolare şi travaliul ei 
de elevă silitoare sunt importante şi nu pot fi exilate 
din lăuntricul poeziei sale: “întrebări / împărţite la doi 
/ acolade purtate / de adierea / necunoscutelor / cifre 
neînţelese / pitite sub / umbrele de / semne / îm-
pletite / respirând iubire” (Întrebări). Este un “copil / 
cu ochi de litere / zâmbet citind / pagini de suflet…” 
(Cartea de citire). Ea nu este un copil oarecare, ci  

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

unul care-şi asumă riscuri conştiente: “sunt copilul / ce 
sărută / ploaia şi vântul” (Sunt copilul). Un copil însă 
copleşit de emoţii adevărate: “mi-a îngheţat sufletul / de 
emoţie / astăzi / aluneca virgula / pe şoaptele mele / 
cuvintele / fremătau” (Prima lectură publică). 
 Conştientă că o aşteaptă clipe nebănuite în viitor, ea 
crede că este pregătită să purceadă cu încredere pe 
complicatul drum al vieţii: “răsucesc firul / de bine de rău / 
urmează să ştii / cum va fi / singur să fii” (Miez de viaţă). 
 Copil fiind, Denisa ne mărturiseşte ceea ce crede 
sincer, că toţi copiii sunt “născuţi / din roua / iubirii” (A 
doua şoaptă esenţială), aşa încât ea însăşi îşi recunoaşte 
propria gingăşie: “… emoţii ce plâng / fără oprire / între 
foile vieţii / albe sau colorate / ca sufletul meu” (Păsări ca 
gândul). Puritatea copilăriei însă nu înseamnă că viaţa îţi 
va fi scutită de greutăţi şi de greşeli. Iar poeta ne 
mărturiseşte asta cu cele mai suave gânduri, chiar dacă 
îşi are fixate bine în conştiinţă proporţiile îndepărtării în
timp: “să gândesc... / mai bine ştiu / să greşesc / să 
iubesc” (Îndepărtate gânduri). 
 Ludicul e legat adesea de viziunea copilăriei, ba chiar 
provine din interiorul acesteia: “joc şotron / prin / zilele / 
aşezate / crescător / sar / de la unu / la opt / hotărâtă / să 
nu greşesc / mă strecor / între genele / copilăriei” (Joc). 
Versul sincer până la sublim ne destăinuie că poezia este 
suavitatea întruchipată a spiritului din noi, dulceaţa de 
mâine a sufletului înaripat: “te-am găsit / fericire / ascunsă 
/ în tivul rochiţei / te înveleai / cu poemele / cusute / pe 
dantelă / aşteptai / dimineaţa / să te privească / în oglindă” 
(Te-am găsit). Dimensiunea ludică a scrisului Denisei 
Lepădatu nu are accente semnificative, dar fără îndoială, 
ea există, cel puţin la limita minimei inocenţe, şi este de 
bun augur. 
 Denisa se ştie un copil alintat. Şi-i place starea asta 
la modul aproape perpetuu, simţindu-se iubită de toată 
lumea şi trăind marile bucurii ale copilăriei la cote înalte. 
Şi nu neapărat alături de copiii de vârsta ei, ci şi 
dimpreună cu lumea adultă, pe care şi-o doreşte în 
preajmă tocmai ca să-i împărtăşească, cu afecţiune, 
plăcutele ei pasiuni, simţindu-se totodată copleşită de câtă 
atenţie i se acordă. Conştientă de toate astea, nu pierde 
prilejul de a se răsfăţa şi în poezie, fie chiar şi prin
banalele şi puerilele suspine, şi atât de încântătoarele 
cuvinte de mângâiere: “alintă-mă / să cresc frumos / sunt 
doar un sâmbure / care încolţeşte / hrănindu-se  / cu 
iubire” (Alintă-mă). 
 Tot copilăreşte însă percepe şi tristeţea, deocamdată 
prin ceea ce s-ar putea numi dor, lipsă de apropiere sau 
de alinare sufletească: “nu eşti aici / e gol şi trist locul / 
lipseşti / cum ceasul n-ar avea minute / ziua n-ar avea 
ore” (Lipseşti). 
 Am înclinat să cred - şi, probabil, nu numai eu -  că la 
vârsta asta atât de fragedă Denisa nu ştie sau nu vrea să 
scrie versuri mai complexe într-o prozodie clasică. Dar m-
am înşelat. Şi în acest volum, dar şi cu alte prilejuri am 
întâlnit la Denisa versuri în stil clasic, bine strunite pro-
zodic, frumoase ca un parfum de primăvară: “Tăcere – cu-
vinte nespuse, / Iubire - gânduri ascunse, / Visare – inter-
zisă de cine, / Dor - tu crezi că mi-e bine?” (Şoapte), sau 
“De fericire am strâns petale de flori / Le-am sărutat de o 
mie de ori / Şi le-am şoptit despre al frunzelor dor, / Cum 
vara iar trece şi nu li-e uşor...” (De fericire am strâns). 

 

 Cu unele inserţii vizibile de miraculos în textele 
sale, anumite fenomene sunt inversate, tocmai pentru 
a expune frumuseţea lor într-o oglindă. De pildă, nu 
jocul, nu obiectele sunt atinse de degetele unui eu liric 
gingaş, ci invers: “mirat de jocul / cifrelor / care-mi / 
ating degetele / gânditoare” (Degetele mele gândi-
toare). 
 Copilul din ea nu se poate despărţi de feericele 
clipe de bucurie când memoria reînvie amintirea lui 
Moş Nicolae, a minunatelor sărbători de Crăciun, Anul 
Nou ş.a. Simplitatea, frumuseţea şi atracţia versului 
Denisei în astfel de poeme încântă cu siguranţă. 
 Desigur, Denisa are nevoie, la vârsta ei atât de 
fragilă, de un auditoriu atent şi prietenos al poeziilor 
sale. Numai că poezia ei, versul în sine, este suficient 
de viguros ca să nu necesite o astfel de întâmpinare şi 
abordare amiabile. Versul în sine suscită fascinaţia, în 
multe rânduri, şi surprinde prin concizie, siguranţă şi 
limpezime. 

Denisa, fetiţa cu “fiori de curcubeu” este dotată 
cu suficientă inteligenţă (apropo, la vârsta ei 
coeficientul de inteligenţă, verificat recent, depăşeşte 
cu mult media, ba chiar o situează în zona 
inteligenţelor superioare), talent are din belşug, 
singura problemă adevărată pe care o întâmpină - şi 
asta din cauza vârstei sale prea mici - este aceea a 
credibilităţii. Lumea încă nu se poate obişnui uşor -
probabil datorită rarităţii unor astfel de fenomene - cu 
o inteligenţă şi un talent ieşite din comun la un copil 
de numai zece ani. 

Abia păşind pe urcuşul lung şi anevoios al 
devenirii, fără să fi avut ocazia până acum să ia 
contact cu multe dintre valorile morale sănătoase (de 
unele poate că nici n-a auzit încă), ea cultivă deja în 
poezia sa bunătatea, înţelegerea şi iubirea între 
oameni, prietenia şi apropierea de semeni, protecţia 
fiinţei, a naturii în general etc. De altfel, prima ei carte 
publicată, cea de povestiri intitulată “Şoapte de 
catifea”, abundă în sentimente şi emoţii de acest gen. 

Pe Denisa ar trebui s-o percepem de acum ca 
fiind o eternă înaripată, al cărei elan şi zbor poetic s-
au întâmplat, intrând de-a binelea în lumea delirului 
ontologic şi sacru al poeziei. Poezia ei are un anumit 
fel de febră iniţiatică, care ne surprinde pe noi, cititorii, 
prin simplitatea mecanismului de a produce emoţie şi 
ne poartă pe undeva pe la întâlnirea simţurilor cu 
visarea, sau, de ce nu? - a emoţiei cu puritatea. 

Poate că încă se mai întâmplă să transpară, pe 
ici, pe colo, timiditatea începutului de drum (vezi emo-
ţiile exprimate în poemul “Prima mea lectură publică”, 
fapt petrecut aievea, la care am avut plăcerea să 
asist), dar “şoaptele” Denisei sunt cu certitudine din 
categoria celor mature. Poeta nu ezită să ne 
împărtăşească - nu se ştie de unde, din adâncul fiinţei 
ei - că numai iubirea se potriveşte oamenilor. Este şi 
ceea ce s-ar putea rezuma din inocenta mărturisire a 
versurilor ce definesc aceste “şoapte esenţiale”. 
 Într-un amplu studiu intitulat expresiv “Universul 
ludic în poezia modernă” (autori: prof. Anca Coman şi 
prof. Andreea Dragomir, publicat de didactic.ro) se 
spunea că: “Dacă admitem că seriozitatea este ceea 
ce se poate exprima corect în termenii vieţii obiective, 

(continuare în pag. 66)
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atunci poezia nu devine niciodată serioasă. Ea se află în 
acea parte a seriozităţii, mai originară, în care îşi are locul 
copilul, adică, în domeniul visului, al dorinţei, al extazului 
şi al râsului. Pentru a înţelege poezia, trebuie să ne 
înveşmântăm în sufletul copilului şi să admitem că înţe-
lepciunea acestuia este mai presus decât a adultului”. 
 Denisa Lepădatu ne dovedeşte cu prisosinţă că, 
până la urmă, poezia nu este altceva decât un joc de 
cuvinte, dar nu unul oarecare, ci unul care creează un 
spaţiu imaginar de o suficient de mare şi seducătoare 
polivalenţă. Şi acest joc în sine devine, de-a lungul şi de-
a latul întregii cărţi, un element spiritual fundamental, care 
înavuţeşte propria noastră imaginaţie. Ea, poeta în 
devenire, îşi creează, într-un spaţiu de joc al minţii, o 
lume proprie, în care lucrurile au un alt chip decât în 
realitatea de zi cu zi, şi în care nu neapărat logica stă la 
baza legăturilor imanente dintre lucruri. 
 Este de remarcat că poeta nu îmbrăţişează aproape 
deloc efuziunile lirice, aşa cum ar fi oarecum de aşteptat 
la vârsta pe care o are. Sensibila poetă integrează 
concepte ("m-a sărutat infinitul aseară" - Un albastru 
infinit), percepe chiar dureros trecerea timpului ("păşeşte 
timpul peste mine / vrea să sară câte două trepte odată" -
Răpunerea timpului), percepe lumea ca un puzzle, ca o 
scenă ("ne-am născut / primind roluri" - Bieţi actori), 
inserează din legendele spuse de apropiaţi ("castel / din 
vremuri de aur pe / când cavalerii / la pace dădeau" -
Castel de piatră), caută legături cu astralul ("aş vrea să-
mi întindă luna / o aurie rază / stropită cu cristale de 
suflet…" - Aş vrea să îmi întindă luna), propune o poetică 
a plutirii, a angelicului ("ca gândul plutesc / idei cuvinte / 
neînţelese" - Păsări ca gândul), sau (“îngerii scriu pe 
suflete / care cresc / în palma lumii" - A doua şoaptă 
esenţială). Se creează astfel o lume a purităţii, dar 
complexă, populată de sirene, prinţi, cavaleri, îngeri, flori 
şi fluturi, stele şi unicorni, plină de aparent indescifrabile 
semne, gânduri răzleţe şi vise, emoţii, poate şi pentru 
"uitaţii poeţi şi cărţile necitite încă". Speră să fie 
înconjurată de iubire, sugerând chiar o caramelizare a 
acesteia ("...ia-le pe toate / şi usucă-le / tristeţea / 
caramelizându-le / cu iubire" - Înveleşte-mă ploaie). 
Ultimul text inclus în volum relevă faptul că, în ciuda 
vârstei sale, Denisa ştie că poezia înseamnă inspiraţie, 
ludic, dar şi efort: "păşesc pe literele / desprinse / din 
trupul / cuvintelor /.../ propoziţia / imperfectă / ce naşte / 
priviri şi tăceri / înnodate / de ochii / şi gura / deznădejdii". 

Denisa ar putea fi considerată un fenomen în lumea 
literară, şi asta nu ar fi deloc o exagerare. Speranţa mea 
e că va păstra multă vreme frumuseţea unui suflet de 
copil, că ne va surprinde curând cu alte şi alte creaţii, că 
ne vom aminti cu ajutorul lor să vedem lumea prin ochii 
de copil şi vom îndrăzni măcar să visăm la o lume mai 
frumoasă alături de ea. 

 Pentru că ea, Denisa Lepădatu, se află în mare tan-
dreţe cu lumea. Ea însăşi uluită de tot ce i se întâmplă, 
îmbie lumea la iubire, la sensibilitate, la frumos. Şi toate 
astea adunate la un loc într-o scriitură care, deşi poate 
încă insuficient definită sau incomplet structurată, este 
lină, diafană, facil lecturabilă, deloc şerpuitoare, plină de 
simţire şi puritate pe care numai la un copil le poţi întâlni. 

� 

(urmare din pag.40) 
 

cultivarea unei exprimări îngrijite, a unui limbaj ales şi 
a simţului artistic. Acest lucru nu se rezumă doar la 
parcurgerea la şcoală a orelor de limbă şi literatură, 
ci se extinde la scara întregii vieţi, făcând parte din 
„toaletarea” zilnică a oricărei persoane cu adevărat 
civilizate. În lipsa unui astfel de exerciţiu, genele 
omului de Neanderthal ajung să se manifeste nestin-
gherit instaurând un climat de violenţă verbală şi fizi-
că, care pune în pericol întreaga construcţie socială. 
 

 Realit ăţi şocante şi modele decadente 
 Este de-a dreptul şocantă realitatea de a vedea 
oameni care investesc foarte mult în îmbrăcăminte şi 
în achiziţia de articole scumpe, cum ar fi maşini şi 
case de tot felul, în timp ce de îndată ce vorbesc se 
face simţită educaţia precară, vulgaritatea şi prostul 
gust. Să fie aceasta o cauză posibilă, graţie 
mediatizării excesive, pentru pierderea interesului 
faţă de adevăratele valori artistice, în special din 
partea tinerilor? 
 Sau ce se poate spune despre faptul că în 
multiplele emisiuni cu „rating” se prezintă cu precă-
dere mulţimea banilor şi mai puţin a educaţiei? Sau 
se promovează mai degrabă dezvelirea corpului ig-
norându-se, voit sau nu, valoarea inteligenţei? Dar în 
felul acesta se ignoră exact acele lucruri care conferă 
valoarea reală a unei persoane. Nici mulţimea banilor 
şi nici frumuseţea trupului nu pot să recomande un 
om care altfel este lipsit de educaţie şi de bun-simţ. 
Nici un fel de cosmetizare a înfăţişării exterioare nu 
va putea schimba aspectul interior, care se va trăda 
la prima ocazie printr-o exprimare neîngrijită, lipsită 
de stil şi incorectă la capitolele de gramatică şi de 
pronunţie. 
 

 Exprimarea îngrijit ă ca o posibil ă ţintă 
pentru educa ţia continu ă 
 De-a lungul întregii vieţi fiinţa umană este che-
mată să evolueze către noţiunea de „om”, în acest 
sens unealta principală fiind educarea exprimării. Cu 
cât aceasta este mai elevată, cu atât creşte şi cali-
tatea gândurilor, implicit a percepţiei realităţii. Din ne-
fericire, de cele mai multe ori avem tendinţa de privi 
numai partea negativă a lucrurilor, fiindcă limbajul 
nostru s-a restrâns dramatic, iar registrul de expresie 
s-a redus atât de mult încât în minte nu ne mai vin 
decât cuvinte ce au o încărcătură întunecată. 
 Astfel, dacă ar fi să contabilizăm cuvintele pe 
care le spunem pe parcursul unei zile, nu mică ne-ar 
fi mirarea să constatăm că am hrănit prin intermediul 
exprimării exact acele trăsături de caracter ce ne a-
duc nefericire, angoasă şi nemulţumire. Din această 
cauză, cred că este necesară o educare continuă a 
exprimării, care să se continue de-a lungul întregii 
vieţi. Este nevoie de parcurgerea din nou a cunoş-
tinţelor de gramatică, vocabular şi fonetică, însoţite 
obligatoriu de studiul literaturii pe care o consider 
„regina” exprimării artistice. Un astfel de demers ar fi 
capabil să înalţe fiinţa umană din animalitate şi să-i 
transmită cele mai nobile idealuri pentru devenirea sa 
obligatorie către statutul de „om”. 

� 
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Medalion “B. P. HAŞDEU” 

 

CAHUL – 26 Februarie 2013 
 

La Universitatea “B. P. Haşdeu” din oraşul Cahul -
Republica Moldova, în ziua de 26 februarie a.c. au avut 
loc mai multe evenimente culturale dedicate memoriei 
marelui cărturar român Bogdan Petriceicu Haşdeu. Eve-
nimentele au fost incluse în grupajul mai amplu care ţine 
de aniversarea, anul acesta, a 175 de ani de la naşterea 
marelui om de spirit român, deopotrivă savant, enciclo-
pedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric şi om 
politic.  

 
 

La orele 9 dimineaţa, în sala Bibliotecii Universităţii 
a avut loc o dezbatere pe tema “Viaţa şi opera lui B. P. 
Haşdeu”, la care a conferenţiat, printre alţii, Areta Moşu 
din Iaşi, preşedintele Despărţământului ASTRA (Asocia-
ţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Po-
porului Român) „M. Kogălniceanu”, personalitate cunos-
cută şi respectată în sfera intelectuală cahuleană, care a 
făcut referire la condiţiile de limbă şi de cultură ale româ-
nilor din afara României, dar aproape de graniţele patriei. 

Activitatea s-a petrecut în continuare sub forma unui 
medalion cultural-ştiinţific, programul a conţinut comu-
nicări asupra vieţii şi activităţii ctitorului spiritual al univer-
sităţii din localitatea moldovenească, realizate de către: 
decanul Facultăţii de Filologie şi Istorie, dr.,conf.univ. 
Victor Axenti - „B.P. Haşdeu - comparatist în lingvistică”, 
Ludmila Bălţatu, şef catedră filologie română, dr. conf. 
univ. - „B.P. Haşdeu - intelectual de formaţie enciclo-
pedică”, Vera Focşa, masterand - Facultate de Filologie 
şi Istorie Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul -
„Planurile lui Haşdeu - o iconografie a infinitului”.  

 

 
 

Printre momentele aniversare a fost strecurat şi un 
frumos recital de poezie, susţinut de studenţii de la 
Istorie, dar şi de actorii Teatrului Muzical Dramatic „B.P. 
Hasdeu”, de elevii şcolii de arte „Maria Cebotari” din 
localitate ş.a. 

 
 

Ca oaspeţi de onoare au fost prezenţi: Excelenţa 
sa d-na Consul General al României Genţiana Şerbu, 
ca şi Preşedintele raionului Cahul - Avram Micinschii. 

Din Alba Iulia au fost prezenţi prof. univ. dr. 
Daniel Valer Breaz, rector al Universităţii „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, împreună cu soţia sa, 
conf. univ. dr. Nicoleta Marcela Breaz şi purtătorul de 
cuvânt Diana Câmpan. De la  Consiliul Judeţean Alba 
a fost Bâscă Ion, consilier cultural judeţean pe relaţii 
interculturale, Adam Romi, artist plastic, care a adus 
în dar Universităţii de Stat „B. P. Haşdeu” o placă 
comemorativă care va fi instalată pe faţada blocului 1 
al Universităţii din Cahul, Străjan Ion vicepreşedinte 
al Fundaţiei “1 Decembrie 1918”, scriitorul Petru 
Făgăraş ş.a. 

 

 
 

Din Iaşi, a fost prezentă Areta Moşu, de care s-a 
amintit, dar şi alte personalităţi cultural ieşene.  

Galaţiul a fost reprezentat de profesorul uni-
versitar Virgil Ţigănuş, care predă un curs şi la uni-
versitatea de stat din Cahul, de istoricul Tudose Tatu, 
de scriitorul Petre Rău ş.a.  

Cu acest prilej, aflat pentru prima oară în oraşul 
Cahul, scriitorul Petre Rău a donat câteva din cărţile 
sale Bibliotecii Universităţii din localitate. 

La rang de înaltă preţuire au fost ridicate  cuvin-
tele, de acum memorabile, ale lui George Călinescu, 
care spunea despre marele cărturar român: “Haşdeu 
a fost un geniu universal şi se poate afirma că a 
izbutit aproape peste tot”. 

A consemnat Petre Rău

� 
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       Grigore GRIGORE  
 
Ştiam atât de multe despre mine 
Măsura vie pentru timpul plat 
Că doar pe roiba ce mi se cuvine 
Credeam că sunt când zeu când împărat  
Când zeu al viselor nepricepute  
În care mă întemniţam tăcut 
Când împărat al straielor de frunze  
Gătindu-mă cu cele ce-au căzut 
 

Ştiam atât de multe despre noi  
De mine şi de umbra mea solară 
Că uneori acoperit de ploi  
Mă fericeam c-aş fi cât să nu pară 
Şi ca prin lacrimile tale moi 
Pluteam de dimineaţă până-n seară 
 
 

Întâi şi-ntâi de mine mi-era frică 
De dimineaţă până dimineaţă 
Şi nimeni nu-mi spunea de unde ceaţă 
Care numai căzând se şi ridică 
De unde lucrul cald care tânjeşte 
În forma lui spre orizont departe 
Şi cum să fac purtând în piept o carte 
Cu ea să-ncerc şi saltul peste moarte 
 

Întâi şi-ntâi aşa cum se cuvine 
Să mă gândesc la flacăra din tine 
Care-ncălzeşte laturile fine 
Ale triunghiului care-i întors în mine 
Îşi lasă vântul pe sub aripi line 
Bătăi să-şi treacă dinspre rău spre bine 
 
 

Şi-am întors pasărea cu zborul ei cu tot 
Am întors pasărea cu povara aripilor ei 
Am întors pasărea cu povara ghiarelor  
În cioc 
Am întors pasărea în cioc  
Să-şi amintească de nevoie de frică 
Ziua în care a îndrăznit 
Să creadă că aparţine cerului 
Şi niciun foc  
În niciun loc  
Al pietrei sau al fierului 
Nu-i va topi conturul 
 

Şi-am întors pasărea 
Să vină furul 
Acum când te privesc oglindă 
Cred că n-a prea avut lumină 
Pentru sângele tău pentru 
Contur 

 
N-a prea avut limită 
Pe care bănuind-o 
Încercam să ţi-o fur 
n-a avut 
nici aerul care părea 
că pluteşte în focul care 
arzând se stingea 
 

atunci când mă priveam oglinda 
pe mine de mine mă despărţea 
 
 
În sufletul meu se petrece un război cordial 
Nu unul rece şi nici unul banal 
Adică doar din cuvinte meşteşugite 
Mai puţin sfinte mai mult cu ispite 
Mai puţin curate mai puţin calde 
În care păcate plutind să se scalde 
Au tot tânjit 
În sufletul meu în adâncul lui 
Fără sfârşit 
Un Dumnezeu al nimănui 
Pitit 
Şi-un vis al mamei cumplit 
Se petrece în lume ceva nevăzut neştiut 
Care n-are nici nume şi nici trecut 
 
Abia când am înţeles că între noi 
Nimeni să-şi facă culcuş 
Nu mai poate 
Nici raze de soare  
Nici raze de ploi 
Căci tocmai stăteam spate-n spate 
 

Abia atunci 
Abia atunci 
Am înţeles că una-i măsura  
Am înţeles că alta-i căldura 
Că alta-i căldura 
Care-mi îngheaţă gura 
Şi-mi coboară pleoapele 
De sub care dezlănţuite 
Apele 
Apele 
 
Data viitoare îi spuneam clipei - 
Nu voi mai călători în timp 
Alături de o femeie frumoasă 
Pe care o cred prinţesă 
Nu-i voi mai săruta mâna unei zâne 
Şi nu-i voi mai zice tatăl nostru 
Unui înger 
Voi rămâne la casa mea la masa mea 
Voi citi stelele mele 
Şi mă voi juca  
Devenind zilnic tot mai copil 
Cu luceafărul care îmi luminează 
Pâinile  
Subtil şi tiptil 
Despărţindu-mi în două 
Mâinile  

� 
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Denisa LEP ĂDATU 
 
 

Noaptea 
 

 

Noaptea se aşază încet, peste tot oraşul. Este 
timpul să merg la culcare, însă nu-mi este somn. 
Întunericul mă sperie câteodată, dar ştiu că trebuie să 
fiu curajoasă. Păşesc spre camera mea, mă aşez în 
pat şi îmi spun rugăciunea. Prin fereastră zăresc 
steluţele ce strălucesc şi-mi zâmbesc, spunându-mi 
“Noapte bună!”. Le spun şi eu, în gând. 

Noaptea observă însă că mi-e teamă şi pătrunde 
încet în camera mea. Are chip de prinţesă, cu părul 
negru şi frumos, cu rochie lungă de catifea albastră şi 
un zâmbet care mă face să mă simt tare bine. Îmi ia 
mânuţa dreaptă în mâna ei, mă mângâie şi mă 
înveleşte cu pelerina ei pufoasă. Se apleacă şi-mi dă 
un pupic pe frunte, spunându-mi: 

- Nu ai de ce să-ţi faci griji! Eu nu fac rău 
nimănui... De fapt, eu vin aici pe pământ deoarece 
soarele oboseşte şi el să stea atâtea ore sus pe cer. 
Acum se odihneşte, se odihneşte odată cu voi, 
oamenii. Mâine dimineaţă îl vei vedea din nou sus pe 
cer! 

- Dar mie îmi este frică de întuneric! Mereu mă 
gândesc să nu se întâmple ceva rău... 

- Nu trebuie să te temi! Eu îi iubesc pe toţi copiii! 
Voi nu ştiţi câte vise frumoase vă trimit eu în fiecare 
noapte!... 

- Dar într-o seară am visat urât! Şi mi-a fost tare 
frică! 

- Astea s-au întâmplat pentru că nu te-ai gândit la 
ceva frumos atunci când ai pus capul pe pernă. 
Imaginează-ţi că se întâmplă cu tine numai lucruri 
minunate şi frica nu mai poate să se strecoare în 
visele şi gândurile tale. 

- Aşa voi face de azi înainte! Îţi mulţumesc, Zână 
a Nopţii, că ai trecut pe la mine! 

- Să ai vise frumoase, fetiţă scumpă! mai zise 
Noaptea şi, după ce mă mângâie din nou, se îndreptă 
spre fereastră.  

Deodată nu am mai văzut-o deloc. Dispăruse, pur 
şi simplu. În urma ei a rămas doar întunericul, iar eu 
începusem să mă gândesc cum să mă împrietenesc 
cu el. Poate aşa nu mă voi mai teme când îl voi simţi 
prin preajmă! Mai întâi, înainte de culcare mă voi gândi 
la ceva frumos şi atunci voi fi sigură că totul va fi bine. 

 

 
Cum să iubim 

 

 

Dacă priveşti în sufletul tău vei vedea că acolo 
se află iubirea ce aşteaptă s-o arăţi tuturor. De ce o ţii 
ascunsă, ţi-e frică să n-o pierzi? Nu şi dacă o oferi 
oamenilor, ei o vor păstra ca pe cel mai preţios dar, în 
inimă. Vei vedea cum totul în jurul tău străluceşte, 
pentru că zâmbetele, îmbrăţişările şi fericirea vor pluti 
ţinându-se de mână şi vor aşeza în palmele voastre  
 

 

mângâieri delicate de îngeri. 
Într-o zi am privit cum fluturi jucăuşi stăteau cu 

picioruşele lor firave pe geana unui toporaş violet. 
Vântul făcea tulpina să tremure, însă fluturaşii 
încercau să-şi ţină echilibrul, bătând din aripile lor 
străvezii. Dintr-odată stropi cristalini de ploaie au 
început să alunece peste trupurile lor firave, iar ei, 
speriaţi, nu ştiau unde să se adăpostească. O floarea-
soarelui le-a şoptit şi i-a invitat să se adăpostească 
sub pălăriuţa ei. Ei alergară iute şi se ghemuiră unul 
lângă altul în locul acela ferit de ploaie. Întinzând 
braţele se încălziră, uscându-şi aripioarele ce 
apucaseră să se ude. Ploaia nu dură mult... Imediat 
după aceea, bucuroşi, fluturaşii îşi luară din nou zborul 
spre înaltul cerului. Cred că uneori este bine să luăm 
aminte de la ei cum să iubim! 

 
Dacă aş fi floare 

 

De astăzi nu mai vreau să fiu copil. Îmi doresc 
să fiu o floare, o floare parfumată, cu petale catifelate. 
Vreau să simt adierea vântului, albinuţele şi fluturaşii
care vor veni să mă privească. Soarele îmi va încălzi 
trupul meu fragil şi mă va gâdila cu razele sale. Ploaia 
mă va răcori şi mă va ajuta să cresc mare. Voi sta în 
câmpul cu flori, iar tu vei şti unde să mă găseşti.  

Când vei veni, vreau să te aşezi lângă mine! 
Îmi vei povesti tot ce ştii tu, iar eu te voi asculta şi te 
voi privi îndelung, cu mult drag.  

Când va veni toamna, mă vei lua de aici, 
pentru că, altfel, trupul şi petalele mele se vor usca. 
Mă vei pune într-o cutiuţă şi mă vei păstra într-un 
buzunar, ca să fiu mereu alături de tine. 

Când te vei plictisi, mă vei pune acolo, 
undeva, pe un raft şi vei uita de mine. Eu voi aştepta 
să-ţi aminteşti din când în când că sunt pe aproape.  

Vara următoare, în câmp, vor creşte alte flori. 
Tu poţi să alegi pe oricare dintre ele, să le povesteşti 
ce mi-ai povestit mie... dar eu voi şti sigur că am fost 
cea mai specială. Mereu te vei uita să vezi dacă mai 
sunt pe undeva! 

 
Iubeşte-ţi îngerul 

 

Ascultă-mi paşii cum plutesc prin oceanul 
zâmbetelor cristaline! Vreau să mă ţii de mână, să te 
învăţ ce nu ştii: că poţi lua bucuria şi o poţi face ghem, 
că poţi lua firul şi să-l desfaci câte un pic în fiecare zi. 
Şi încă ceva: la culcare încearcă să desluşeşti 
sunetele din jurul tău. Vei afla paşi! Nu ai mei, ci ai 
îngerului care te veghează. Ai grijă să închizi ochii şi 
să-l asculţi cum se roagă pentru tine! Şi nu uita să-i 
mulţumeşti!  

Dacă vrei, şi tu poţi fi înger! Spune-i tristeţii 
tale, de câte ori o întâlneşti, că oamenii n-au nevoie de 
ea! În final va înţelege, că oricum va obosi să alerge 
de colo colo. Şi într-o bună zi se va duce să se 
odihnească în veşnicia ei. Şi va fi bine! 

� 
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Cezarina ADAMESCU  

 
CUVÂNTUL – AUR SUFLETESC DIN FLUVIUL DE LUMINĂ 

 
Mihaela Meravei - „Viaţa pe vertical ă”,  

Ed. InfoRapArt, 2012 
 
 Un suflet transpus în cuvinte - iată ce înseamnă o 
carte de versuri. 

A permite cuiva să-ţi pătrundă în „casa sufletului”
este o dovadă de mare încredere şi prietenie. Nu toţi 
oamenii sunt capabili să-ţi păstreze curăţenia şi liniştea 
acestui lăcaş intim. Mai există şi  năvălitori care abia 
aşteaptă să dea buzna cu cizmele pline de noroi, să-ţi 
profaneze chivotul sufletesc. 

De aceea, se cuvine răbdare şi veghe. Şi mai 
trebuie să fim cu luare aminte. 

Poeta Mihaela Meravei s-a mutat de curând „în 
casa sufletului / unde şi-au lăsat amprenta / cuvintele fără 
timp". 

Luându-ne ca oaspeţi, poeta ne arată cea mai 
bună dovadă de iubire şi ne dă să pregustăm „trup din 
trupul poeziei”. Poezia este  pentru ea acea apă vie care 
tămăduie şi întoarce din morţi pe cei aflaţi în răscruci 
sufleteşti, în prag de prăbuşire, sau la graniţa dintre viaţă 
şi murire. 
 Pe tărâmul Poeziei, o dată pătrunse, „într-o lume 
misterioasă”, sufletele noastre „se împletesc fără să ştim / 
îşi vorbesc prin empatie / în frecvenţă joasă” (Într- o lume 
misterioas ă). 
 Sunt clipe de graţie care se cer împărtăşite, 
pentru ca energiile din noi să se descătuşeze, să irumpă 
în iubire spre ceilalţi şi doar aşa vom putea alcătui un 
întreg: „şi-n clipele ca nişte nestemate / suntem întregul / 
despărţit pe jumătate” – (într-o lume misterioas ă).
Desigur e vorba aici de jumătatea de măr pe care o caută 
fiecare, uneori toată viaţa. 
 Doar afundat „în fluviul de lumină” poţi să-ţi regă-
seşti cuvântul – pepită, cernută „în sita veche de când 
lumea”,  pe lângă mormanele de pietre ale altor căutători. 
Cernerea se face însă, prin filonul propriului trup şi suflet, 
dar, ceea ce rămâne, nu poate fi decât aur curat: „în sita 
veche de când lumea / lucesc pietrele altor căutători / le 
memorez în mine / apoi mă cufund / în fluviul de lumină / 
să-mi regăsesc / cuvântul” (căutător de pepite ). 
 Dar cum să faci să ştergi „clipele singurătăţii” din 
împărăţia lumească, atunci când barca pluteşte în voia 
valurilor şi la discreţia vânturilor, iar uneori e surprinsă de 
vâltori potrivnice? 
 Numai în camera inimii te poţi recunoaşte ca în 
oglindă, „ca întreg al unei fiinţe vii / şi nu doar umbră / 
demult uitată pe pământ”. 
 Pentru Mihaela Meravei poezia e totul, este viaţă, 
naştere şi renaştere, sprijin în clipele de cumpănă: „când 
mi s-au frânt aripile / m-ai prins în palme / din suflet ţi-am 
făcut culcuş / să-mi pot odihni neodihna / privire în privire 
/ gând în gând / m-ai renăscut” (poezie ). 
 Miracolul maternităţii, ivit „dintr-o celulă în divizi-
une” - căreia îi simţi pulsul şi din clipa aceea eşti prins ca 
într-un vîrtej într-o iubire fără sfârşit, această minune de a 
ascunde încă un suflet în tine, care îţi atinge sufletul, 
poartă numele simplu: copil şi poeta o trăieşte din plin, cu 
toate celulele şi fibrele intime. 

 
 

 Poeta îşi expune Crezul poetic: „ca un 
Columb am îngenuncheat / în faţa harului divin / 
altar” şi mai departe: „dragostea este / moneda de 
schimb a omului / bob de nisip în marea sahariană” 
// (...) // (poezia) //  „o iubesc pe ea / pereche a 
sufletului meu” (ca să o iubesc pe ea ). 
 Se confirmă astfel, faptul că poezia a 
devenit pentru ea, un modus vivendi. 
 Epitetizând, metaforizând şi comparând 
diferitele elemente, ca pietre de construcţie spiri-
tuală, Mihaela Meravei îşi înalţă edificiul poetic de la 
temelie, cu multă râvnă şi pasiune, aducând chiar 
jertfe pentru ca zidul ei să fie cât mai trainic. 
 Simţind în suflet această chemare, acest 
îndemn tainic de a scrie, poeta a intrat în rândul 
acelora care speră că vor lăsa în urma lor ceva 
folositor celorlalţi, un suflet transpus în cuvinte. 
 Aceste poeme pot însemna pentru noi, aşa 
cum ne sugerează poeta, „vitralii de flori senzuale” 
pe care le primim ca sunete interioare ce valsează 
în suflete (robi ţi de toamn ă). 
 Universul poetic este destul de restrâns. El 
se învârte în jurul cuvântului şi în jurul ideii de 
Poezie, de muză, de suflet, pe pereche, reflectate 
pe câteva paliere de interpretare. Poeta se află la 
început de drum, unul promiţător, presărat cu praf 
de stele şi beteală, dar şi cu „mărgelele frunţii” –
presupunând efortul jertfelnic. Cu o baghetă 
fermecată, ar putea dirija aceste ploi argintii pe 
drumul, adeseori plin de obstacole al gloriei antume. 
 Doar tenacitatea, perseverenţa şi o mare 
putere de dăruire i-ar putea lumina drumul ca să 
ajungă pe culme, ceea ce nu e cu totul imposibil. 
 Deocamdată, cei care adastă la această 
poezie ca la o apă neîncepută, se pot alege cu 
imagini frumoase, domestice, într-o tonalitate calmă, 
caldă, plină de timidităţi inerente începutului, dar şi 
cu accente patetice, adeseori sfâşietoare. 
 Dacă poeta mărturiseşte că-şi modelează 
versul din lut, trebuie să-i mai adauge şi suflare de 
duh ca să prindă viaţă şi doar atunci va putea să-i 
caute amprentele pe zăpada sinilie a înserării: „eu 
încă scormonesc / pământul aspru / îl ud cu râvnă / 
din lut îmi modelez / cuvânt // el se întoarce 
bumerang / în mine să-şi lase / amprenta” (în mine 
timpul bumerang ). 
 Nu e mai puţin adevărat că autoarea este în 
continuă căutare „de cunoaştere şi adevăr” – pentru 

(continuare în pag. 71)
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a-şi potoli foamea şi setea spirituală: „rupem viaţa în 
bucăţi / apoi le împărţim / una mie, una ţie / fraţi de pâine 
şi sare / încercăm să ne potolim foamea / de cunoaştere 
şi adevăr // plutim prin aşteptări albastre / într-un ocean 
de aer / păsări ibis strângem apusul / pentru a găsi 
răsăritul / în poezie” (speran ţa unui timp comun ). 
 Prin poezia „transhuman ţa sentimentelor ” 
autoarea sugerează drumul vieţii omeneşti care este aido-
ma unei călătorii spre piscurile cele mai bogate în ver-
deaţă şi apă de izvor. Orişicâte obstacole am întâlni, 
oricât am fi înlănţuiţi de griji şi patimi lumeşti care ne trag 
înapoi, ascensiunea trebuie continuată până la vârful 
muntelui. Credinţa nu trebuie să ne părăsească nici o 
clipă. Şi de fiecare dată trebuie s-o luăm de la capăt, în 
călătoria noastră spre veşnicie: „Din vârf de suflet / ne-am 
coborât sentimentele, / surprinşi de timpul viscolit / luăm 
„drumul codrului” / socotind în gând biruri şi robii. / Ochii 
încărcaţi de griji şi nevoi / cântă psalmi Domnului. // 
Întunericul adăposteşte simţăminte, / prin luncă şuieră 
durere, / tristeţea hibernează / inimi înfierate. // Când 
sămânţa înţelepciunii / înverzeşte speranţe / adie 
schimbarea, / păstori din tată în fiu / urcăm iar iubirea / pe 
pajişti...de munte”. 
 Mihaela Meravei afirmă cu tărie, în pofida tuturor 
dezamăgirilor: „iubesc oamenii... ”: „am boabe de rouă pe 
acoperişul inimii / din trup adânci crestături / supurează 
viaţă, // cu firul înţelepciunii / îmi cos umerii / prea mici să 
ducă / balanţa judecătorului...” 
 E bine că nu şi-a pierdut nădejdea şi încă mai 
poate dărui iubire semenilor săi. Aceasta este o dovadă 
de creştinism autentic. 
 Micul univers domestic, familia – este centrul 
inspiraţiei sale şi spre ea se revarsă toate gândurile şi 
sentimentele. 
 Din curcubeul sufletesc al poetei, nu lipseşte nici 
o culoare, nici măcar o nuanţă subsumată unui sentiment. 
Nici măcar crizele sentimentale nu sunt ocolite. Dar poeta, 
nu ezită să spună: „îmbracă-te cu mine / să înflorim 
împreună / o veşnică primăvară”  (o veşnic ă prim ăvară). 

O poezie reuşită este „fericirea ”: nu-i o explozie / 
imensă / se întâmplă / în clipe mici / pe o cale lactee/ a 
sufletului / mai multe nove / împrăştiate / de reuşeşti / în 
tine / să le aduni / devii / soare”. 

Mihaela Meravei nu scrie o poezie provocatoare, 
pe viaţă şi pe moarte, smulsă din viscere, din cămările 
inimii care să-ţi oprească sângele în vene, să te spintece 
în două, să-ţi provoace fiori de nostalgie. Ea însă induce o 
stare de linişte şi pace, eventual o reflecţie, o armonie 
interioară pe care, doar rugăciunea ţi le  pot aduce. Şi 
cum altfel? când poeta e de părere că: „azi doar un 
zugrav talentat / mai scrie stihuri transcendente / pe foi 
veline” (reform ă sentimental ă). 

Uneori, poezia devine voluptuoasă, instinctivă, 
aproape erotică: „mă simţi cum freamăt / când cobor în 
miezul tău / neştiută genune // amestecaţi devenim 
geamăt / unul din noi pare a fi Prometeu / foc în trupuri ne 
aprindem // însă noi ne cerşim dorinţa / în austerul 
cotidian / neputincioşi de a ne atrage / doar virtual”
(atrac ţii nonvirtuale ). Sau: „instinctiv( ă): înfierbântată / 
în minte / dorinţa / prădătoare / atacă / analfabetul trup / 
prin degete măiestre / atingeri masculine / acced / pe 
muntele venusian / în valuri / lava inundă / valea / dintre 

 
plus şi minus / infinit // mă cutremur”. 

Alteori, dorinţa devine aluzivă, echivocă, 
derutantă: „M-aş întoarce să-ţi sărut palmele / 
cuvintelor care mă îmbrăcau / prin seri de nudă sin-
gurătate / şi-mi ostoiau scâncetele / sentimentelor 
orfane, / aş asculta simfonia tăcerilor / ascunsă în 
cuibul privirilor tale / înfierbântate de dorinţa / 
strânsă în interiorul inimii, / mi-ai clocoti sângele 
îngheţat / prin albul trup / până când aş lua forma 
răsăritului, / explodând printre munţi / în ţipete de 
femeie şoim” (dacă ar exista ma şina trecutului ). 

De altfel, mulţi poeţi scriu la limita dintre 
sacru şi profan ori amestecă aceste două 
dimensiuni ale omului. 

O anume tristeţe degajă majoritatea 
versurilor, izvorâtă dintr-o experienţă amară de 
viaţă, asupra căreia, autoarea nu insistă. Şi dacă 
trupul se poate ascunde, sufletul – nu: „şi mă 
acoperi cu ploi de gheaţă / care-mi pătrund tristeţea 
în oase / pulsându-mi doruri reumatice inimii” (cum 
vrei s ă împrim ăvărez). 

Problema morţii este pusă tranşant, în culori 
alb-negru, nu sub imperiul  spaimei atavice, ci mai 
degrabă al resemnării, al înţelegerii. 

Pe tapet mai rămâne iubirea, atât cât este, 
care-i dă poetei imboldul să meargă mai departe: 
„ştii că-mi este sufletul astmatic / şi doar prin 
dragoste respir” (cum vrei s ă împrim ăvărez). În 
virtutea acestei iubiri poeta spune: „învăţ să iert 
întunericul” (umbr ă şi fluture ). 

Poeta ne prezintă şi lumea sa, aşa cum şi-a 
alcătuit-o: „lumea mea // stă cocoţată / pe umerii lui 
Hercule / şi râde gâlgâit / lumina / îi gâdilă tălpile / 
are gust / de măr verde / furat de Adam / din grădina 
Evei / când s-a împiedicat / de Cunoaştere / curată 
inocenţă a lui Abel / miroase a mugur crud / şi 
explodează / în Edenul împodobit / cu bonsai / are 
şase ochi / trei inimi / şi un sentiment”. 

Dacă pe Prometeu, în legendele vechi 
înlănţuit pentru că a furat focul, pe o stâncă în 
Olimp, l-au înconjurat vulturii, ciugulindu-i carnea şi 
bându-i sângele, pe Mihaela Meravei în urcuşul ei, o 
încolţesc corbii: „de la un timp m-au încolţit corbii / 
îmi ciugulesc pielea / până la măduvă pătrund / 
flămânzii...” (via ţa pe vertical ă). 

De fapt, această viaţă pe verticală la care 
face referire autoarea este urcuşul pe care fiecare 
om îl are de străbătut, cu greutăţile în spinare, 
precum Sisif cărându-şi bolovanul. 

Autoarea a strecurat şi un grupaj de 
„defini ţii în stil haiku ” - concentrând în poeme de 
trei versuri în spirit nipon, esenţe parfumate. În 
poemul „stand by ” - Mihaela Meravei spune: „m-am 
ancorat în punctele cardinale / ale sinelui” - ceea ce 
nu e rău, dimpotrivă.  

Cu mai multă aplecare asupra eului, 
îndepărtând incertitudinile şi abordând cu 
îndrăzneală principalele teme despre clasica treime 
viaţă-iubire-moarte, Mihaela Meravei poate deveni o 
poetă remarcabilă. 

� 
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       Aurel M. BURICEA 
 

v i n e  v r e m e a 
 

se uită amintirile la mine 
nimic din ce-am fost nu-i lumea reală 
urcă în gânduri bolta ideală 
îngheaţă timpul în straturi saline 
 

pribeag prin altă lume şi nu mai ştiu 
cum sa-l descopăr pe cel trudit de atunci 
natura spune basme foştilor prunci  
lumina divină se pierde-n pustiu 
 

vine vremea sa-l plâng pe cel ce- am fost 
sub alt univers gânduri de zăpadă 
îmi caută trupul fără niciun rost 
 

m-ai făcut Doamne un cuvânt călător  
între două lumi cine să mai vadă 
cum se-nchide viaţa c-un zăvor 

 
c u l e g ă t o r  d e  s p i r i t 
  

cine mai vine la mine-n grădine 
să culeagă roade de sub zăpezi 
atât de ascunse-n gând că nu le vezi 
roiesc spre noapte ca nişte albine 
 

ce primăvară le va-ncolţi în cer 
când forţa naturii iar seva frânge 
de-aud nimicul lumii cum mă plânge 
cu glasul bisericii din cor de ger 
 

din Cuvânt voi face mâine alt mormânt 
şi-n fiecare vers va fi gândul meu 
care mi-a ursit din viaţă legământ 
 

să vă iubesc de dincolo de moarte 
aşa cum m-a zămislit chiar Dumnezeu 
să trăim în veci litera din carte 

 
s f â n t a   z i d i r e 
 

în fiecare atom doarme un om 
îl mai poţi trezi c-un pătimaş sărut 
chiar dacă l-a-nceput pofta la durut 
cum din orice fructă v-a creşte alt pom 
 

nu poate ieşi din timp nicio faptă 
cineva a dedus cu precizie 
facerea lumii printr-o incizie 
pentru trecerea dincolo e aptă 
 

se vor găsi savanţi să spună poveşti 
în acest univers fără de sfârşit 
în toată lucrarea doar Tu Doamne eşti 
 

Te simt cum vibrezi în orice fiinţă 
prin sfânta zidire eşti desăvârşit 
ca un ou mă-nchid în a Ta credinţă 
 

 
m o ş t e n i r e 
 

secunda nu-i decât un bocet sublim 
şi natura o lacrimă divină 
cine durerea n-a plâns nu-i de vină 
n-avem nicio putere ca să-l hulim 
 
din lumina vieţii trăim doar clipa 
toată lumea se pierde într-un cuvânt 
acest univers ne-a dat mare avânt 
şi n-am cules din cer decât risipa 
 
de-a fi câteva litere pe-o piatră 
nimic nu rămâne din ce ne-am dorit 
toate speranţele de mult au orbit 
 
s-au întors să cultive altă vatră 
de fructe interzise n-avem parte 
decât de-un nume adunat pe-o carte 

 
s t i n g e r e a 
 

plânge-n mine noaptea cu dor de moarte 
inima se stinge de-atâta jale 
nu-i mai poate spiritu-mi să-i stea-n cale 
vremea şi-a pierdut şi ultima parte 
 
între lumea vie şi lumea de-apoi  
vine visul sacru să mă devore 
rămâne doar cuvântul să m-adore 
când privirea vie v-a privi-napoi 
 
cine opreşte această cădere  
ce lumină sfântă poate vindeca 
a trăi în cuget nu am putere 
 
plânge pentru mine ziua de mâine 
în sonet iubito te poţi apleca 
versul meu să-ţi fie lacrimi si pâine 

 
s t a r e a   de  p l u t i r e  
 

trec prin lume ca lebăda prin apă 
nimic nu se hrăneşte cu gândul meu 
vremea vorbeşte limba unui ateu 
în spirit taina sfântă adânc sapă 
 
mi-am făcut o credinţă din natură 
în orice fiinţă-i fapta divină 
pentru necugete n-am nicio vină 
numai în mine nu găsesc măsură 
 
să mai integrez spirite paralele 
două lumi născute din acelaşi gând 
în care doar timpul se-aude plângând 
 
când moartea ne urcă peste nivele  
unde natura poate pierde masa 
aşa cum părinţii şi-au lăsat casa 
 
(din volumul de sonete Crucea din muguri) 

� 
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               Melania CUC 
 

Cultura Tradiţională Imaterială Românească din 
Bistriţa Năsăud , volumul I,  cu subtitlul de referinţă 

RITURILE DE TRECERE, 
actul nostru  secret de identitate europeană 

 

Cartea semnată de Vasile V. Filip şi Menuţ Maxi-
minian, a apărut recent la Editura EIKON din Cluj Napoca. 
Este un regal editorial, fiind un eşantion de  frumuseţe 
spirituală rurală cu valenţe din sfera artei culte şi a literaturii 
de bună calitate. Beneficiind de o grafică rafinată, de bun 
gust care este în simetrie perfectă cu conţinutul  celor 
aproape 500 de pagini, însoţită şi de un CD cu imagini şi 
piese muzicale, care o îmbogăţeşte în informaţie, lucrarea 
este modernă, surprinde şi te îndeamnă la o clipă de 
reflecţie. Ca într-o rugăciune. 

Am citit, de-a lungul vremii destule cărţi de etnografie 
şi folclor, unele chiar volume impresionanate prin trans-
cendenţa pe care o făceau cu lumea care a fost şi cea care 
este, dar, recunosc că, nici una dintre aceste lecturi nu a 
avut darul de a mă emoţiona precum cartea de faţă. Este 
ca o oglindă în care fiecare dintre noi, vieţuitorii acestei 
zone mirifice, ne regăsim ca într-un act de stare civilă. 

Faptele decupate din amintirea bătrânilor din satul 
contemporan, obiceiurile care leagă ca un fir de argint 
etapele şi vârstele Omului, de la leagăn până la groapă, 
sunt detalii vii ale unui monument editorial de valoare, 
sigur, europeană. 
 Noi, generaţiile care încă mai avem o legătură prin 
rudele în viaţă, sau prin crucile din ţinţirime, cu ceea ce a 
mai rămas autentic din tradiţia de odinioară, sătească. 

Etnologii Vasile V. Filip şi Menuţ Maximinian au 
executat un exerciţiu de restituire a unor valori colosale şi 
care, nedescoperite la timp, ar fi riscat să se piardă. 
 Profesionişti şi mânuitori de condei de mare clasă, 
autorii nu s-au rezumat să compileze teze şi teorii, să 
mixeze imagini şi momente pe care le-ar fi putut găsi, 
poate, şi  în arhive şi biblioteci. Au colindat satele din judeţ, 
au zăbovit în casele ultimilor ţărani  autentici (zic : ţărani! 
pentru că de, în curând îi vom numi: fermieri). 
  Cu discerământ şi vocaţie de căutători de comori care 
nu fac referinţă la aur sau nestemate, comori mult mai 
preţioase pentru noi, cei doi  ne-au  mai dat un motiv să fim 
mândri ca suntem români.  

 Vasile V. Filip şi Menut Maximinian ne-au  arătatat că 
există o libertate spirituală, ne-au reamintit că aveam 
rădăcini, că avem un rol al nostru pe acest pământ.  
Ştiinţific lucrat, cu argument  bibliografic bine selectat şi 
aşezat în oglindă cu realitatea palpabilă a satului actual, 
sau a celui doar din amintiri, autorii au pornit travaliul facerii 
cărţii de la  punctul Zero, din secunda în care ne întrebăm 
cu toţii : De unde vin copiii?  

Ca veritabili antropologi, etnologi de profesie, au atins  

 
 

mai toate etapele care leagă viaţa de moarte. Au 
prins şi  subiecte tabu, dar şi altele în care vizualul 
şi rolul colectiv sunt decisive pentru o civilizaţie 
aşezată, agrară, cum a fost a noastră. 
  Satul care  demult a suit la Cer, generaţiile de 
moşi şi strămoşi sunt evocate  pertinent, prin  stilul 
pregnant ştiinţific al logosului. 

Nimic nu este de prisos în pagina scrisă şi nici 
în paginile care sunt îmbogăţite cu fotografii de 
demult. Chipuri de ţărani  trecuţi de acum în stele, 
ne privesc şi da, noi îi recunoaştem că ei sunt cei 
care ne-au păstrat curat acest loc. Frumos este şi 
discursul autorilor, meşteşugit şi chiar cu strop de 
miere poetică uneori. În talgerul celălalt au păstrat 
măsura lucrării bine făcute, au respectat tehnica 
impusă ştiinţific şi datorită forţei constructive pe 
ansambul, cartea acesta este un  Document. Va 
trebui să-şi găsească un loc al său în marile 
biblioteci din Europa.  
 Într-o lume sufocată de frivolităţi de tot felul 
când personalităţi notorii mai scriu şi lucrări făcând  
“copy-paste” - iată că doi bistriţeni cu har de la 
Dumnezeu şi foarte harnici, profesionişti în materie, 
au trudit sisific şi   ne demonstrează că  sunt auten-
tici. 

Felicitări autorilor şi aşteptăm ca cei în măsu-
ră, să facă diligenţele necesare pentru ca această 
carte esenţială pentru cercetarea culturii imateriale 
din judeţul nostru, să ajungă acolo unde îi este 
locul.  

� 
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Iuliu Marius MORARIU 
 

 
Povara 
 

Grăbită, prin crevasă calea-ţi 
Croieşti spre prea domoale zări, 
Şi-ardentă ţi-e înverşunarea 
S-ajungi aievea-n depărtări. 
 
Şi umbră-ţi dă sfătosul codru, 
Iar soarele-i amic blajin, 
Doar rar, când zarea-şi face moftul, 
Îţi tulbură drumeagul lin. 
 
Şi-aşa-ţi asumi cu resemnare 
Povara-n gâlgâit foşnind 
Şi-ţi porţi, peste hotarul mare, 
Povestea-n susur de alint. 

 
 

 

Apa rodirii  
 

Prin stropi curaţi şi-arată cerul, 
Bonom, milostivirea lui, 
Şi-adapă lutul sec, stingherul, 
Şi-i dă podoabă rodului. 
 
Iar Tu, prin picuri de sfinţire, 
În suflet rece presăraţi, 
Mi-aduci şi har şi liniştire, 
Şi-mi mângâi ochii timoraţi, 
 
Ce de-a păcatului corvoadă,  
Umplut-au cristalinul lor, 
Şi rău, minciună şi tăgadă, 
I-au dat nutreţul carnivor, 
 
Dar azi, când infuzaţi de pace, 
Şi în iertarea Ta scăldaţi, 
Privesc stricata carapace, 
De remuşcări sunt inundaţi, 
 
Şi-a lacrimilor mari zăgazuri, 
Le sparg c-un gâlgâit sărat, 
Ce-şi plimbă albia pe-obrazuri, 
Şi se prelinge neîncetat, 
 
Iar zarea lor aureolată 
Luciri sublime-mprăştie-n jur, 
Din inima ce-nviorată 
Spălat-a gene de azur. 

 

 

 

Monolog intrinsec 
 

Din inimă-mi curg lacrimi 
Dar ochii mi-au secat, 
Împovăraţi de patimi 
Şi-n clocot de păcat, 
 
Și-aş vrea să-ţi las sub cruce 
În dar povara lor 
Și-n loc, povara-Ţi dulce, 
Să-mi dai cu har şi spor. 
 
Dar teamă mi-e că jalea-i 
Și-amarul Ţi-e prea greu 
Şi-Ţi voi deci revărsarea 
Să-mi duc amarul eu. 
 
 

Cosmogonicum 
 

Întuneric beznă, 
Dar să vezi minunea, 
Mă trezii cu codrul 
Străjuind genunea. 
 
Și din trupul apei,  
Se născu domol, 
Printre valuri ude, 
Lutul reavăn, gol. 
 
Iar din zarea ternă 
Îndată zămisli, 
o lucire-eternă 
Strajă-ntre stihii. 
 
Plin de bucurie, 
Cu zel înfocat, 
Din bolta zglobie 
Viaţă-am revărsat. 

� 
 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 



Boem@  1Boem@  1Boem@  1Boem@  1----2222----3333/201/201/201/2013333    75757575    

                                                                                                                      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Tănase CARA ŞCA 
 

CINE A SCRIS MIORIŢA? 
                                     
 În viaţa fiecărui om sunt clipe când, făcând un 
anumit lucru timp îndelungat, ca să se revigoreze şi să 
continue cu succes, încearcă o diversiune prin care să-şi 
împrospăteze forţele, să-şi reîncarce bateriile şi să treacă 
din nou la atac. Eu, care nu fac excepţie de la regula 
general valabilă, într-una din zilele trecute, exasperat 
fiind de consumul de timp „dăruit” transcrierii pe 
calculator a unor interminabile şi monotone texte 
aparţinând unui coleg de breaslă care nu mai are cum să 
„aplice” activităţi pe calculator aceasta presupunând 
eforturi ce nu-şi mai au rostul la o anumită vârstă, am 
abandonat pentru scurt timp ceea ce făceam şi ca să mă 
mai dezmorţesc, m-am lungit în pat şi am început să 
butonez telecomanda televizorului. Pe un anume post 
(nu facem reclamă!), unde, cotidian un tânăr prezentator 
palavragiu, obraznic şi cu mult tupeu, are invitaţi de toate 
neamurile şi mai, mai, dar şi mai… ceva mi-a atras 
atenţia… De această dată prezentatorul avea invitată „o 
mare vedetă” românească, o Andree din acelea care 
arată bine aproape tot ce are, dar când deschide gura şi 
încearcă să arate şi cât de deşteaptă e, te cruceşti de 
micimea organului aflat la mansarda trupului ei ce-i drept, 
în rest dotat. Nu am prins discuţia dintre cei doi de la 
început, dar din momentul în care am intrat pe postul 
respectiv, am înţeles că puseseră un fel de rămăşag care 
consta într-un test de cultură generală iar acest pariu se 
finaliza cu o pedeapsă ce urma să fie generată de 
rezultat: Dacă Andreea(să mă ierte toate Andreele, unele 
sunt chiar fete sclipitoare şi la mansarda de care 
vorbeam mai sus), răspundea la 10 întrebări de cultură 
generală (simple), prezentatorul trebuia să cânte, dacă 
nu, ea, vedeta, VIP-a, să facă un dans la bară. Întrebă-
rile… foarte uşoare, într-adevăr de cultură generală, cel 
mult gimnazială, dar, gândind la volumul de cunoştinţe 
acumulat acolo în globul mansardei de vedetele care 
şterg pe interiorul televizoarelor noastre ecranele 24 de 
ore din 24, am rămas surprins la primele 8 răspunsuri! Să 
ştii tu Andreea cine a scris „Moara cu noroc”, „Ion”, 
„Moromeţii”,să stii tu că domnul Goe a fost dus la Paris, 
să ştii că marea unire a avut loc la 1 Decembrie 1918, 
chiar şi organele reproducătoare ale femeii, e adevărat, 
cu un pic de ajutor din partea masculului prezentator…! 
Oooooo!!!!! Începusem să-mi fac reproşuri că am 
judecat-o greşit pe sărmana fată şi să cred că… chiar 
(cacofonie intenţionată) e vedetă, când, cu un zâmbet 
ştrengăresc (ştia el ce ştia), guralivul prezentator i-a 
adresat o întrebare de mare încărcătură intelectuală şi de 
o complexitate de cel puţin doctorand în ştiinţe filologice 
sau etnografice, care suna ciudat, astfel: 

 

- Cine a scris balada populară „Mioriţa”? 
Vedeta Andreea a „belit” ochii, i-a rotit până 

nu i s-au mai văzut pupilele pe globul ocular şi-a 
ţuguiat buzele siliconate, le-a plimbat stânga-dreapta 
într-o strâmbătură profundă, apoi a slobozit răspunsul 
cu un dram de nesiguranţă: 
 - Maria Cârneci…? 
 - Îţi dau variante… a continuat prezentatorul 
(căruia o să-i spun de-acum înainte Cătălin, ca să nu 
ne lungim). 

 - Păi dacă ai şi variante… i-a luat vorba din 
gură vedeta. Trebuia să-mi spui că ai şi varian-
teeeeeeeee! M-ai lăsat să risc… Dacă-mi dădeai vari-
antele ajutătoare de la început, sigur, nu aveam cum 
să greşesc (râs zgomotos!) 

- Maria Cârneci, Laura Lavric, Matilda Pascal-
Cojocăriţa sau Sofia Vicoveanca, şi-a prezentat Cătă-
lin cu seriozitae variantele. 

- Maria Cârneci, doar am spus din prima! ne-
a lămurit sigură Andreea tresărind într-o reacţie de în-
vingătoare. 

- Maria Cârneci???!!! a întrebat mirat Cătălin, 
încruntându-şi sprâncenele a mirare şi dezacord. 

- Nu e ea? Nu ea a scris-o? s-a fâstâcit un 
moment vedeta, dar şi-a revenit iute aşezându-se pe 
poziţia cea mai de sus, pe un fel de bancă şcolară 
aşezată în platou,  aruncându-şi piciorul stâng peste 
cel drept şi aşezându-şi-le într-un fel de X, nu înainte 
să ne arate culoarea neagră a chiloţeilor ce întâm-
plător îi purta. 

- Nu e ea! Andreea, fii atentă la întrebare, a 
mai încercat Cătălin să lămurească situaţia. Cine a 
scris balada, ba-la-da po-pu-la-ră Mioriţa!? Cătălin 
ştia el ce ştia, de aceea a accentuat şi a despărţit 
subiectul în silabe, că e el guraliv, vorbeşte repede şi 
ca să nu provoace confuzii dintr-un motiv mult prea 
simplu… 

- Atunci… Matilda Cojocăriţa, sigur e ea! Ea a 
scris-o! a încercat Andreea să ne convingă, fiind 
aproape sigură pe ea. 

- Eşti sigură că Matilda Pascal-Cojocăriţa a 
scris balada populară Mioriţa? a mai încercat Cătălin 
să dreagă busuiocul. De ce crezi asta? 

- Pentru că are un nume mai exotic aşa…, a 
răspuns VIP-esa senin, făcând un semn vălurit cu 
mâna. 

- Dar de ce n-ar fi autorul mai mulţi, adică… 
- Toate patru? Toate patru au scris-o? s-a mi-

rat Andreea surprinsă că nu i-a trecut prin cap o ase-
menea posibilitate. M-am gândit că a scris-o doar 
una… dar acum m-am luminat. 

- Nuuuuu!… mai mulţi, a insistat Cătălin, de 
aceea este populară! 

- Aaaaa!!! s-a lămurit în sfârşit vedeta, am 
înţeles… au scris-o toate patru, adică Maria Cârneci, 
Mat… 

- Nuuuuuuu, a sărit Cătălin în sus dându-şi o
palmă zdravănă peste frunte, este o baladă populară, 
deci nu are autor! 

- Nu înţeleg! Dacă n-are autor… atunci cine a 
scris-o? s-a mirat Andreea parcă trezită dintr-un somn 
adânc. 

(continuare în pag. 76)
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(urmare din pag. 75) 
 

- Poporul! a strigat Cătălin fără a mai nădăjdui că 
va ajunge la capătul firului pe care îl tot răsucea de atâta 
timp. 

- Poporul, poporul, dar cine-i autorul, că eu tot nu 
înţeleg, s-a dezvinovăţit invitata care părea atât de sigură 
pe ea… 

- Poporul, este o baladă populară care a circulat 
pe cale orală, deci nu are autor! 

- Şi totuşi, în cazul acesta, cine a scris balada 
asta populară până să circule ea pe cale orală aşa cum 
spui tu? 

- Andreea, am să te lămuresc mai târziu, acum 
va trebui să faci un dans la bară pentru că ai pierdut pa-
riul, a încheiat Cătălin cu o satisfacţie mascată. 

Nu am mai privit-o pe Andreea, desfăşurându-şi 
trupul pe bara improvizată în platoul respectivei televi-
ziuni, am simţit un rău de la stomac, mi s-a făcut greaţă 
şi m-am repezit iute la baie… 

La baie, după ce am tras apa, mi s-a limpezit şi 
mie mintea. Răspunsurilor corecte şi prompte de la cele-
lalte opt întrebări, le-am găsit explicaţia simplă: ori au fost 
pregătite din timp, ori erau citite pe prompter aşa cum se 
obişnuieşte azi pe la toate televiziunile. Ultimele două 
întrebări au fost surpriza ce trebuia să furnizeze ineditul 
care de altfel a reuşit de minune întrecând orice aştepta-
re. Nu a mai fost nevoie de a x-a întrebare. No comment! 

În timpul „aplicării” celei de-a noua întrebări, în 
minte mi-a revenit o întâmplare tare nostimă pe care mi-a 
povestit-o un prieten de-al meu(plecat dintre noi de mult, 
Dumnezeu să-l odihnească) profesor de Limba si 
literatura română la liceul unui orăşel din judeţul nostru 
prin anii ’70 ai secolului trecut. 

În acei ani, singurul şi atotputernicul partid ce 
guverna ţara, cel al comuniştilor, constatând că în 
rândurile sale existau mulţi membri ce deţineau funcţii de 
conducere dar nu aveau studiile corespunzătoare, nici 
măcar pe cele generale(gimnaziale de azi), au creat un 
sistem de învăţământ intensiv la care aceştia, ca să-şi 
păstreze funcţiile, au fost obligaţi să participe. Acest 
sistem era de fapt o formalitate care urmărea creşterea 
nivelului ţării noastre statistic vorbind, în ceea ce însem-
na plasarea pe cote superioare în statisticile interna-
ţionale, a nivelului de pregătirea şcolară a cetăţenilor săi 
şi implicit a membrilor de partid. În acest sens, se 
organizau pentru un an de învăţământ gimnazial, o 
săptămână de pregătire intensivă la toate obiectele, după 
care urma examenul de absolvire al clasei respective. 
După un timp urma o altă perioadă de pregătire intensivă 
şi tot aşa, până se trezea cetăţeanul-şcolar că este 
posesorul unui certificat ce atesta absolvirea a 8 clase 
generale şi atunci ocuparea postului de şef de brigadă la 
tractoare, era justificată. 

Prietenul meu profesorul, avea un vecin care 
fiind un bun gospodar, a fost remarcat şi în consecinţă 
promovat ca şef de secţie mecanică într-un sector al unui 
S.M.A. (Staţiune de Mecanizare a Agriculturii), fiind bine-
înţeles şi membru de partid. Acest cetăţean, să-i zicem 
Stelică, fiind după cum am spus un om de treabă s-a 
dovedit a fi şi un foarte bun vecin şi aşa cu o vorbă bună, 
cu o glumă, cu un pahar(că le plăcea la amândoi), cei doi 
s-au împrietenit, au început să glumească, să-şi facă 
farse, trecând bariera diferenţei de clase(sociale dar şi de 

 

studii), că doar peste asta se putea trece cu uşurinţă, 
într-un cuvânt… îşi permiteau multe şi mărunte şi 
toate acestea ca să creeze o atmosferă destinsă, din 
care să profite amândoi. Ba, uneori îşi mai trăgeau şi 
câte o glumă porcoasă pe seama căreia să se distre-
ze, că de… viaţa e scurtă şi amară, de ce să n-o în-
dulcim noi!?. Erau la ordinea zilei păcăleli tip „Ţociu şi 
Palade”, dacă unul reuşea să-l determine pe-al doilea 
să pronunţe un nume de oraş cum ar fi Piteşti, Plo-
ieşti, Bucureşti, celălalt să-i dea replica prea bine 
cunoscută…”să trăieşti”, în termeni ceva mai… 
populari. 

Aşa s-a făcut că, vecinul profesorului a ajuns 
elev probabil prin clasa a V-a generală şi rânduielile s-
au derulat de aşa manieră, că la examenul de 
absolvire a acelei înalte clase, s-au trezit faţă-n faţă 
cei doi vecini, în calitatea ce-o aveau, de profesor şi 
respectiv elev, forţat de partid să-şi încununeze 
diadema studiilor ce le poseda, acelea de patru clase 
primare, cu încă patru generale. Ajuns deci la 
examenul de limba română, elevul a fost invitat de 
profesorul care sigur ca în situaţia dată nu mai putea 
afişa nimic din comportamentul de vecin, a tras un 
bilet, l-a desfăcut, apoi la îndoit în două şi a început 
să-l frece pe cele două feţe interioare între degete.  

- Stelică, i s-a adresat profesorul ca unui elev 
obişnuit, dar cu oarecare curiozitate, ce ţi-a căzut? 

Stelică, a făcut doi paşi înspre catedră, a 
desfăcut biletul şi i l-a arătat profesorului spunând 
doar atât: 
 - Ion Creangă. 

Profesorul şi-a reglat cu arătătorul drept 
ochelarii pe nas, s-a concentrat înspre bilet şi a citit 
întregul conţinut: 
 - Da…, Pupăza din tei, de Ion Creangă, apoi 
în şoaptă, cu multă discreţie, ştii? 

Stelică a făcut o grimasă, a ridicat din umeri 
uşor pentru ca gestul lui să nu fie observat de ceilalţi 
colegi-elevi ce deja erau în bănci şi se concentrau 
asupra subiectelor. 
 - Du-te şi tu în bancă şi gândeşte-te, nu se 
poate să nu ştii, subiectul este uşor…Amintiri din 
copilărie, a mai insistat profesorul încercând să-i 
insufle curaj. 
 A început examenul… Cu greu, mai târâş, mai 
grăpiş, ce să-i faci? Toate la timpul lor, iar acum, 
profesorii erau mai mult decât îngăduitori aşa că nu 
existau… rebuturi. A răspuns unul, a răspuns altul… 
Stelică nimic, sta nemişcat în bancă fără nici un cu-
vânt, nici o mişcare care să trădeze ceva… Rămas 
printre  ultimii, elevul-vecin-prieten, nu a mai putut 
amâna deznodământul, s-a ridicat în picioare, a ocu-
pat locul examinatului şi l-a privit direct în ochi pe 
profesor, ca un elev sigur pe el, conştient că se află 
într-un examen serios. 
 - Ia să vedem noi tov’ Stelică, ce subiect ţi-a 
căzut? 

Stelică a ridicat din umeri fără să scoată nici 
un cuvânt. Contrariat, profesorul şi-a privit elevul, s-a 
uitat în stânga, apoi în dreapta, şi-a rotit privirile prin 
sala de clasă, dându-i de înţeles prietenului său că 
oricum, problema examenului e doar între ei doi, să-l  

(continuare în pag. 77)
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(urmare din pag. 76) 
 

facă pe acesta mai…dezinvolt, să-i insufle curaj, bănuind 
că datorită emoţiilor omul pur şi simplu s-a blocat. Cu 
voce prietenească i-a cerul lui Stelică biletul, l-a fixat 
apoi, privindu-l drept în ochi şi i-a spus: 
 - Din ceea ce scrie aici, înţeleg că ţie, măi 
Stelică, ţi-a căzut subiectul „Pupăza din tei”. Ia să vedem, 
cine a scris „Pupăza din tei”? 
 - Ion Creangă, a răspuns Stelică simplu şi fără 
inflexiuni de nesiguranţă. 
 - Foarte bine, vezi că ştii? l-a încurajat profesorul 
văzând că luat mai cu mărunţelul, elevul îşi dă drumul. 
Deci, a continuat profesorul, ţie ţi-a căzut „Pupăza din tei”
de Ion Creanga… da? 
 - Da, a răspuns din nou corect elevul. 

- Foarte bine, Stelică, vezi că ştii? Ia să vedem 
noi, unde şi-a făcut pupăza asta a lui Creangă, cuib? 

Stelică a rămas câteva clipe pe gânduri, a mişcat 
de câteva ori din cap ca şi cum nu ar fi fost chiar convins 
de ceea ce urma să spună, apoi a pronunţat hotărât: 
 - Într-un… salcâm! 

Profesorul a făcut ochii mari, a gândit în sinea sa 
„măi, ce dracu, parcă nu-i ăsta chiar aşa de tâmpit”, apoi, 
ca să lămurească problema a reluat: 
 - Stelică, ţie ţi-a căzut la examenul de limba şi 
literatura română, „Pupăza din tei”… 
 - De Ion Creangă, a continuat Stelică hotărât. 

- Da, de Ion Creangă, deci repet, Stelică, ţi-a că-
zut „Pupăza din tei”! Ei, spune-mi, te rog, unde şi-a făcut 
pupăza din tei cuibul? 

- Păi dacă nu şi-a făcut-o într-un salcâm, atunci 
precis şi l-a făcut într-o salcie. 

- Du-te, mă, dracului cu pupăza ta cu tot că m-ai 
înnebunit, a răbufnit profesorul exasperat de prostia ele-
vului! Ieşi afară şi lasă-mă-n pace! Ai ştiut cine a scris 
pupăza asta din tei aşa că-ţi pun nota cinci. Am vrut să-ţi 
dau mai mult dar nu m-ai lăsat! Să nu ştii tu unde şi-a 
făcut pupăza lui Creangă cuib… Hm… La revedere! Şi 
printre dinţi, să nu fie auzit de cei doi elevi care mai erau 
în sala: Du-te-n pupăza mătii!, accentuând printre dinţi i-
ul ca o descărcare.  

Elevul Stelică a ieşit hotărât din sală, în scurt 
timp profesorul şi-a terminat examenul şi-a strâns hârţoa-
gele şi… fiecare cu ale lui. După ce şi-a încheiat soco-
telile cu şcoala pe acea zi, scăpat de griji, profesorul în 
drumul lui spre casă, cum obişnuia, a intrat în cârciuma 
din centrul orăşelului să-şi facă poftă de mâncare cu „una 
mică”. Intrând pe uşă, pe cine vede la bar savurând un 
coniac, pe Stelică bunul lui prieten/vecin, fost într-a cin-
cea, acum promovat într-a şasea, dar deja în vacanţă de 
studii, cel ce scăpase ceva mai înainte de a treia postură, 
aceea de elev. Cum l-a zărit, chiar şi aşa difuz prin fumul 
gros de ţigară, profesorului i-au revenit în minte toate 
nemulţumirile din ziua aceea şi multe din alte zile, s-a 
repezit drept spre prietenul său şi supărat i-a sâsâit prin-
tre dinţi: 

- Mă, nu te-am crezut atât de idiot! Cum mă, să 
nu ştii tu unde şi-a făcut pupăza cuib? 

Stelică a pus mâna pe pahar, l-a ridicat spre bec 
privind la profesor prin lichidul arămiu, a mişcat paharul 
în cercuri scurte, a sorbit o gură, a înghiţit-o, apoi l-a fixat 
din nou pe profesor: 

(continuare în pag. 91)

 

 

Maria IEVA 
 

Între şoapte esenţiale 
Denisei Lepădatu 

 

cu tălpile adormite pe doiul înserării 
am privit timpul păşind peste mine 
ca un surâs răsucit între două anotimpuri 
ca un sâmbure ce încolţeşte sub lacrima inimii 
ghemuit între poveştile triste 
printre şoapte de catifea  
ascultând cântecul degetelor 
tăcerea cuvintelor nespuse -vânturate şoapte de vânt- 
în universul cu puzzle unde îngerii de porţelan 
au pus înţelepciunea lângă iubire 
şi au presărat peste dimineţile  
crescute în mine vise impare 
o invitaţie la un bal mascat 
muzica treptelor amorţite  
într-un vârtej de suflete înrămate în petale de flori 
fiorii albaştri tiviţi cu cheia sol 
sub cerul presat între două inimi  
straturi de cuvinte neîncolţite încă 
îngeri la poarta edenului 
întrebări inutile la intersecţia dintre ani 
picături de dor nemilos  
flori de iad 
fericirea ca un castel de piatră  
croit din strigătul neclar al emoţiilor ce plâng  
la poarta vieţii 
aripi răzleţe  
vise cântate pe fiori de suflet  
îndepărtate gânduri - clipe destin 
miez de viaţă - mângâieri de fluturi  
grija zilei de mâine sprijinită cu palmele de cer  
pe iluzia unei şoapte indescifrabile  
semne în umbra cântecului tău 
aburinde flăcări - o herghelie de cai 
emoţii prăfuite - felii de tristeţe 
infinitul sau perfecţiunea 
poeme oglindite în sunetul chemării 
copil cu ochi de litere 
respir gânduri de furtună 
strâng lumini tăcute 
din curbura ideii 
în buzunare de suflet 
întrebări împărţite la doi 
virgule rostogolite  
în copilăria de dincolo de rădăcini răstignite 
flori de gheaţă 
unicorni speriaţi 
râsul primăverii peste florile tăcerii 
în oglinda nepăsării  
unde lacrima naşterii muşcă înfometată 
bucuria desprinsă din trupul cuvintelor 
priviri înnodate 
poeţi uitaţi 
copil demn de poveste 
 
(cu prilejul lansării cărţii Denisei Lepădatu, “Şoapte esenţiale”) 

� 
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CÂŞTIGĂTORII  
Concursului de poezie 

„TINERI POEŢI”–Tulcea 2012 
 

Premiul I 

Adelina BUTNARU (student) 
 

Giroscop 
 

când o să avem părul alb ca taţii noştri vom înţelege 
toate legile fizicii 
atunci toate rotirile corpurilor rotitoare se vor întrerupe 
să creşteţi şi voi copii şi o să vedeţi 
giroscoapele astea nebune sunt greu de controlat 
 

când o să pricepem toate legile naturii ridurile vor fi fost 
adânci şi pline de praf 
dar nici asta nu va mai fi contat pline de ele însele 
amintirile sunt întotdeauna mai 
frumoase pe feţele oamenilor impregnate ca un tatuaj 
sub piele 
acolo între creste se ascunde cel mai fin nisip 
toate dungile astea modulate nu ştii de unde vin, încotro 
se îndreaptă 
 

pentru că poţi să confunzi o pubelă cu-n om -  
chiar tu eu noi suntem uneori 
din cauza culorilor, sau a timpului, cu hainele rupte şi 
bucăţi lipsă 
mergem cu ele aşa oricât de sângerânde ar fi rănile 
pasul e cadenţat şi-n fiecare drum rătăceşte spre 
înainteînapoi 
până când rămâne doar o pată 
până când vei rămâne doar un punct infinitezimal pe 
linia orizontului 
vei schimba mai multe haine: a ta cu a vecinului, a ta cu 
a copilului tău, cu a nebunului, cu a bolnavului, cu a 
profesorului, 
cu a celui care loveşte sau mângâie, cu a celui ce se 
întreabă 
cu a Atotcunoscătorului când? 
 
 

Premiul II 

Anca NICHIFOR (student) 
 

Închide-mi ochii 
 

Privirea ta de clipe 
undeva-i rămasă-n depărtare, 
Iar inima-mi zvâcneşte 
prea timid… 
De vină-s eu, 
că nu ştiu să te strig. 
 

E vuiet în pereţii mei 
de suflete fugare, 
Ori drumul mi-a fost scris 
cu păsări călătoare? 
Nu ştiu care ţi-e zestrea,  
poate-nstrăinarea, 
Că ai plecat cu tot cu aerul, 
cu pietrele, cu marea. 
 

 

Ai îmbrăţişat un ţărm 
fără de lume 
Şi mi-am făcut un singur far, 
fără de nume. 
Ţi-am frânt o aripă, 
şi simt un nod în gât; 
Mă rog să nu visezi 
iernile ce vor veni urât. 
 

Ascultă, mi-e ultimul 
şoptit de seară 
Şi nu-i cuvânt mai clandestin 
de fiecare vară; 
Opreşte-mi ruga 
pe rândurile timpurii, 
Închide-mi ochii, 
eu ştiu că nu mai vii… 
 
 

Premiul III 

Victor PETCU (actor) 
 

La Grota cu Mancare  
 

Alienaţi, berbeci cu fruntea dezgolită 
Şi hămesiţi de'atâta spaimă şi teroare 
Se-nţeapă reciproc în carnea obosită 
Călcând mereu pe trupuri de mioare. 
 

Acum sunt grei , cu coarnele lăsate 
De frământări şi de ranchiună's plini . 
Betegi şi cu copitele crăpate 
Pentru o viaţă cu miros de crini. 
 

Într-un desiş de coarne ascuţite 
Se-aud cântări şi rugi pentru iertare, 
Sunt vieţile încornoraţilor sortite 
Într-un meniu la grota cu mâncare. 
 
 

Menţiune 

Ana-Andreea TOMOUANU (elev) 
 

Chemare 
 

O stâncă rece în valuri zdrobită 
Şi stele ce răsar pe bolta de foc. 
Un trup dezgolit, părăsit de noroc, 
Gândind cu durere la fiinţa iubită. 
 

Cu ochii închişi și genele ude, 
Pe-obraji îi alunecă lacrimi fierbinţi, 
Chinuit de-apăsătoare remuşcări flămânde: 
"Pe cine-o să mai mângâi, pe cine mai alinţi?" 
 

Deodată…umbra rece îi păleşte 
Și pare că trupul se preface în spumă, 
Iar valul mânios parcă mai tare loveşte 
Şi-ncepe a plânge marea-ntr-o furtună. 
 

Și lasă-n urma lui, nefericitul, 
Un soare fără cer, o ploaie fără nori, 
Suspinele iubitei ce-i blestemă sfârşitul 
Şi stânca rece, goală, nemângâiată-n zori… 
 

A consemnat Tănase Caraşca 

� 
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    Coriolan P ĂUNESCU 
 
Noaptea ce mă respinge 
 

Cu trena ei lungă, noaptea de catifea  
 

m-alungă din cuprinsul său, vişiniu,   
cu foşnetul zăpezilor ei de mătase 
şi-mi spune extrem, extrem de târziu 
 

că vom trece ca doi străini prin edenul  
incompatibil fiinţelor noastre.  
 

Voi ruga copacii pădurilor ninse 
să-şi dezvăluie coroanele lor desfrunzite  
ca nişte degete lungi, lungi şi slăbite 
ce drumul mi-arată în tavanele stinse. 
 

O, noaptea aceasta ce mă respinge 
şi mă trimite atât de departe, 
să te chem în scuarul în care răzbate, 
negrul de fum al nopţii rebele 
 

ce m-atinge precum pescăruşul visând 
înspre stele în zboru-i rotund către astre! 
Tu însă nu vii în noaptea pustie şi-adâncă, 
în noaptea aceasta cumplit de săracă … 
 

Şi iată-mă gata să sar de pe-o stâncă 
fiindcă nu pot suferi întunericul, nici dacă  
în oraş s-ar aprinde felinarele toate, 
 

şi umbra ni s-ar stinge în miezul de noapte. 
 

Intuneric şi teamă 
 

Mă treceţi printre fotonii stelari ai luminii, 
nu mai vreau să fiu singur în casa mea 
din beton armat şi de provizorie sticlă. 
 

Şi daţi-mi şi-un câine s-alerge bezmetic 
prin otava poienilor ce nu mai există! 
Vietatea canină va fi porţia mea de tăcere  
şi patria ca o blondă chemare de lună, 
 

când trec prin pădurea voastră nebună. 
 

Ştiu, inima mea rătăcită învaţă să tacă, 
iar eu  plutesc sub norii de fum şi mătase 
unde m-aşteaptă irezistibila-mi noapte 
unde marele timp tot uită să treacă.   
 

Iată, cineva mă prinde tainic de mână  
şi-mi spune vorbe vii şi-atât de frumoase 
iar lacul cu glasul lui mă-ngână 
şi deapănă poveştile vremii ciudate.   
 

O, noaptea aceasta-i împuşcată-n aripă 
 

şi nu se mai aude bătrânul meu câine, 
mă uit pe fereastră cu îngrijorare şi frică - 
hoţii vor fi în casa mea până mâine. 
 

 

Semizeul 
 

Iată, pe creasta alb-cenuşie  
a zidului meu geto-dac 
trece cu paşi măsuraţi omul global, 
 

un fel de divinitate neagră  
ori poate un semizeu al timpului  
 

declarat triumfal, indiferent şi posac  
sau un fel de paznic discreţionar  
şi arogant al saivanelor noastre  
unde el, îngâmfatul total,  
 

adună oile grase ale neamurilor  
lăturalnice, pe care le consideră  
doar bătrâne şi iniţiatice. 
 

Deşi-i încălţat cu cizme mari, coloniale, 
 

suntem siliţi, pe sub sprâncene,  
să-l vedem în pantofi de tenis albi, 
inofensivi, chiar de are spatele  
atât de lat şi masiv. Atât de masiv. 
 

Semizeul merge pe ziduri străvechi,  
numără totul şi tace, pe când în pământ  
cineva scrâşnind se întoarce. 
 

 

Schimbări magice 
 

Secvenţele pe sticla translucidă 
 

cădeau una câte una pe albul perete 
al memoriei mele 
mereu circumspecte. 
 

Atunci, fără să bat istoric în uşă 
intram ca o furtună 
cu iarna pe un umăr fierbinte. 
 

Mă scuturam de scântei galbene 
şi de cenuşa 
ce-mi transformau mantaua-n 
amintiri 
 

din recenta-mi vizită pe lună. 
 

Apoi, mă pierdeam hăulind 
către creste rebele şi ninse, 
iar bolta-mi părea 
 

ca o simplă planetă de ceară. 
 

Netulburat de la fereastră priveam 
cum zăpezile stinse plecau una câte una 
înspre seară. 
 

Trebuia s-aştept să mă doară vremea 
în viforoasa-i schimbare – 
 

de la cercul cel alb înspre apa de mare. 
 

� 
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       Gabriel DRAGNEA 
 
 
Interviu cu criticul, eseistul şi esteticianul Mircea Martin 

(n. 12 aprilie 1940) 
 

Director al Editurii Univers în perioada 1990-2001 
şi editor al Revistei "Cuvântul" a publicat peste 1000 de 
articole şi studii în revistele şi ziarele culturale româneşti: 
"România literară", "Contemporanul", "Cahiers Roumains 
d'Etudes Litteraires", Revista "22" etc. În anii 1969, 1974 şi 
1981 i-a fost decernat "Premiul pentru critică literară al 
Uniunii Scriitorilor din România", iar în 2003 a fost distins 
de către Guvernul Republicii Brazilia cu Ordinul Naţional 
Crucea Sudului pentru promovarea culturii şi literaturii 
braziliene, devenind Comandor al Ştiinţelor şi al Literelor.
 

- Cine se mai ocup ă, dar la modul avizat şi 
obiectiv de recomandarea c ărţilor publicului larg? 
Înainte exista o stricte ţe venit ă din adev ăratu l 
profesionalism. Acum se nasc prefe ţe pentru c ărţi 
scrise pe genunchi, care ajung doar în bibliotecile 
prietenilor şi vecinilor de bloc, sau poate sunt 
prefa ţate, pozitiv recenzate dintr- o obliga ţie ascuns ă 
sau afinitate personal ă. 

- Da, s-a vorbit despre o criză a criticii şi în primul 
rând a criticii de întâmpinare, este adevărat, dar parţial. 
Pentru că, ceea ce lipseşte cred că e, nu competenţa, ci 
miza. Literatura, în primul rând, în consecinţă comentariul, 
critica ei, exegeza ei avea o miză infinit mai mare în 
vechiul regim. Acum, în condiţii de libertate, în care există 
o ofertă multiplă pentru marele public, interesul lui 
mergând spre alte domenii, alte atracţii era şi firesc ca 
preocuparea pentru această operaţiune de interpretare şi 
mai ales de clasare a valorilor literare să scadă. 

- De ce este mai greu acum? Odat ă cu 
instaurarea pe pia ţă a literaturii comerciale, de 
consum, am şi instrumentele mult mai exacte pentru a 
scoate în eviden ţă falsa literatur ă. În trecut, 
bineîn ţeles, valoarea - a şa cum o recunoa ştem ast ăzi -
şi pe care, de multe ori o lu ăm ca exemplu de scriitur ă 
se năştea sub presiunea anumitor embargouri ale 
cenzurii. Probabil de aceea vorbim de marile valori şi 
datorit ă limitelor impuse. 

- Evident... limitele impuse făceau ca interesul să 
fie extrem de puternic, de mare pentru ceea ce scăpa din 
curţile cenzurii. Atunci, chiar şi acele jumătăţi de adevăr, 
care reuşeau să fie spuse aveau un ecou extraordinar. 
Acum, poţi să spui adevărul întreg, ba chiar şi contrariul lui 
şi ecoul este mic. Din păcate asistă la despărţirea dintre 
publicul mare, publicul larg şi cartea în sine. 

- Care ar fi motivele? 

 

- Unul este cel material şi, în al doilea rând -
sau, poate chiar în primul rând este vorba despre 
formaţia omului. În sensul că generaţiile vechi au 
fost crescute în cultul cărţii. Generaţiile noi fac din, 
n-aş spune dispreţ, din indiferenţa faţă de carte un 
titlu, dacă nu de glorie, măcar de specificitate. Pare 
a fi orgoliul celor mai tineri dintre noi să nu citească, 
să navigheze doar pe internet. Preferă să se 
mulţumească doar cu ceea ce oferă acest tip de 
instrument. 

- Cum a ţi descrie acet tip de public? 
Totuşi, vorbim despre o ignoran ţă asumat ă. 

- E un fel de ignoranţă. N-aş spune că este 
chiar ignoranţă, pentru că tinerii aceştia ştiu foarte 
multe lucruri pe care noi, cei mai vârstnici nu le ştim. 
Dar ei le află pe aceste căi. A spune că ei sunt igno-
ranţi, în comparaţie cu noi înseamnă a nega uriaşul 
progres tehnologic care s-a produs între timp şi la 
care ei sunt racordaţi. În vreme ce noi, fireşte, am 
pierdut pasul. Ideal ar fi, totuşi, ca aceşti tineri să 
înţeleagă cât de importantă este cartea. Că infor-
maţia pe care o dă cartea e de neînlocuit. Când 
spun informaţie înţeleg multe lucruri. Nu este vorba 
doar de aspectul pur informativ, dar mai ales de 
acela formativ. Lectura unei cărţi este altceva decât 
navigarea acesteia pe internet. A sta singur cu 
cartea presupune un alt tip de izolare şi de reflecţie. 

- Atunci cum i- aţi descrie pe cei din 
genera ţia tânără despre care vorbim? 

- Din acest punct de vedere, al culturii cărţii, 
eu cred că ei sunt nişte frustraţi inconştienţi şi foarte 
volubili, satisfăcuţi. 

(continuare în pag. 81)
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(urmare din pag. 80) 

 

- Cred c ă ei au un astfel de comportament fa ţă 
de carte şi fa ţă de rela ţia cu cartea, a şa cum era 
înainte de 1989, deoarece lor li se pare nu numai c ă
este desuet, dar şi incompatibil cu modul lor de a fi, 
atâta timp cât au la dispozi ţie alternative discutabile 
din punct de vedere formativ. 

- Da, însă marele avantaj al unei epoci în care am 
intrat este tocmai acesta, care dă libertatea de a alege. 
Cum, într-adevăr, fiecare este liber să aleagă, prin urmare, 
alegerile sunt cu adevărat edificatoare. 

- Oare nu este cu adev ărat edificator faptul c ă 
tot mai mul ţi dau credit unor alternative, multe dintre 
ele nocive în procesul de formare intelectual ă? Despre 
ce fel de evolu ţie vorbim? 

- Mă tem să dau aici judecăţi de valoare, pentru că 
ele pot fi, inevitabil, subiective şi, într-un fel,  predeter-
minate de propria mea condiţie. Nu putem spune că toate 
alternativele sunt negative. Depinde ce face fiecare cu 
aceste atracţii, cu toate aceste oferte, cât loc le dă 
fiecăreia, cum le integrează în propriul spirit, în propria 
conduită de viaţă. 

- Revenind la carte şi la editarea acesteia. Cum 
vede ţi avalan şa acesta de titluri publicate? Cum putem 
face diferen ţa dintre o carte bun ă şi una proast ă? 

- E o caracteristică a ultimilor ani, această multipli-
care a ofertei. Apar enorm de multe titluri, în comparaţie cu 
ce se întâmpla înainte şi, bineînţeles că tirajul acestor cărţi 
este foarte redus. Publicul are acum mari dificultăţi în 
alegerea unei cărţi bune, este adevărat. Mă tem că foarte 
puţini îşi mai îngăduie să cumpere reviste care să-i 
orienteze. Şi intervine o altă problemă: aspectul material al 
situaţiei. Presiunile cotidianului sunt atât de mari, încât 
oamenii renunţă la ce este mai facultativ. Nu poţi renunţa 
nici la mâncare şi nici la plata întreţinerii de la bloc, dar nici 
la cărţile necesare unei profesii sau alta, dar, în schimb, 
poţi renunţa la beletristică, de exemplu. 

- Menţiona ţi, vă rog, câteva titluri pe care le- aţi 
recomanda cititorilor de carte bun ă? 

- M-au impresionat două cărţi apărute la Polirom, 
una a lui Andrei Makine, "Testamentul francez", o carte 
remarcabilă, dar acum am descoperit o altă carte a lui, "Le 
Crime d`Olga Alberina", pe care eu o consider magistrală 
din foarte multe puncte de vedere. Recent am terminat 
primul volum din jurnalul lui Henri de Montherland, care, 
iarăşi, are un text sfâşietor, care conţine o mărturie 
universal care ne cuprinde pe toţi cei care am trăit sub un 
Stalinism mai mult sau mai puţin atenuat. Cam astea ar fi 
acum, la o primă analiză a lucrărilor parcurse recent, căr-
ţile pe care le-aş recomanda în vederea lecturii. 

- Referindu- ne la Uniunea Scriitorilor din 
România, mul ţi spun c ă nu mai este ce a fost. Cum a ţi 
analiza diferen ţele dintre Uniunea Scriitorilor de azi şi 
cea de ieri, cea regretat ă, aproape uitat ă? 

- Depinde şi cine spune acest lucru, dar este aici 
şi un sâmbure de adevăr pentru că, ne întoarcem la 
răspunsul meu de la una dintre întrebările anterioare. Nici 
literatura însăşi nu mai este ceea ce a fost. E o chestiune 
de miză. Înainte de 1989, Uniunea Scriitorilor a fost un fel 
de mic stat în stat. A reuşit să-şi menţină o anumită 
autonomie chiar în anii cei mai grei ai dictaturii comuniste. 
Cuvântul scriitorilor reprezentativi, dicuţiile care aveau loc 
în şedinţele de consiliu aveau un asemenea ecou, deşi ele 

 

nu se popularizau sau mediatizau în niciun fel. Dar 
ecoul acesta răzbătea în public cu o asemenea 
forţă încât "Cabinetul 2" a şi interzis să se mai ţină 
vreo şedinţă la Uniunea Scriitorilor. Asta arată, 
iarăşi, ce miză mare era. 

- Dar din punct de vedere al avantajelor 
pe care USR- ul le oferea? M ă refer, nu doar la 
avantaje financiare, dar şi la casele de crea ţie 
care existau pentru scriitorii cunoscu ţi ai vre -
mii etc. 

- Acestea există şi acum numai că implică 
nişte costuri mult mai mari, adaptate la noile con-
diţii. 

- Dar mai are Uniunea Scriitorilor ace -
eaşi valoare ca înainte de 1989? 

- Nu, evident că nu. Pentru scriitorii adevă-
raţi este o formă de solidaritate, de care eu cred 
că, încă, mai au nevoie. Pentru numeroşii veleitari 
care adună broşuri şi plachete, ca să se vadă 
intraţi acolo este o chestiune de vanitate. 

- Cine este scriitorul adev ărat? 
- Acela care a dovedit că poate rămâne fi-

del sie însuşi. Încercând să mă apropii de o defi-
niţie aproximativă, scriitorul adevărat este acela 
care a reuşit să rămână fidel talentului său. 

- Daţi-ne un exemplu de un astfel de 
scriitor din istoria literaturii române, nu din ac -
tualitatea literar ă, ca să nu se supere nimeni c ă 
nu a fost şi el nominalizat. 

- Nu poţi să nu-l pomeneşti pe Eminescu, 
înainte de el Nicolae Bălcescu, apoi Lucian Blaga, 
Fundoianu, care are un destin exemplar, deşi puţin 
cunoscut la noi… 

- Cum a fost primit de-a lu ngul vremii 
actul dumneavoastr ă critic – de altfel destul de 
riguros şi complex vizavi de o lucrare şi cum 
privi ţi idea de critic ă, în general? 

- N-aş vrea să mă întorc în tinereţe, în 
perioada când scriam cronică literară. Mi s-a 
întâmplat, relativ recent, să fiu invitat să lansez 
anumite cărţi, de către anumiţi autori. Eu vreau să 
spun ceea ce cred despre respectivele cărţi, să 
spun ceea ce îmi place, dar şi ce îmi place, 
evident, dar neîntreţinând – cum se obişnuieşte la 
noi - o atmosferă festivă. Ori, eu am o concepţie 
diferită. Făcând o observaţie critică, spunând o 
anumită nemulţumire e un fel de a verifica şi chiar 
de a susţine viabilitatea unui scriitor, de a dovedi 
că el e viu, că mai are ceva de spus, dincolo de 
litera acelei cărţi la a cărei lansare participă. A 
vorbi numai elogios şi a avea grijă să vorbeşti 
numai elogios mi se pare un fel de eşec. Acest tip 
de intervenţie, acest tip de comentariu n-a fost 
înţeles, uneori, de unii dintre colegii care m-au 
invitat să particip la lansarea cărţilor lor. Şi unii s-
au supărat pe mine. Dar, asta e. Poate că, în felul 
acesta, sper să se fi aflat că eu nu am o concepţie 
festivistă despre lansări. 

- Iar percepţia valorică a acestor lansări, 
din punct de vedere al presei care oglindeşte 
evenimentul în sine este una falsă. Cum vedeţi 
presa momentului, jurnaliştii? 

(continuare în pag. 83)
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Silvia Nicole PENCU  

 

Simţuri distorsionate 

Uşile s-au închis. Eu am rămas de partea cea-
laltă.  
 Ultima şansă… a fost şi ea irosită. 
 Dar la ce se referă acest adjectiv? Cum am 
putea cataloga ceva drept „ultim”, când nici măcar nu 
cunoaştem ce se va petrece a doua zi? 
 M-am săturat! M-am pierdut şi nu m-am regăsit. 
Nu mă mai identific… cu mine? 
 
 *** 

„Scrie despre tine! Descarcă-te prin cuvânt!”  
Această tentativă ieftină de a mă mobiliza nu mai 

funcţionează demult. Traducerea adevărată a acestei 
fraze ar fi mai degrabă: „Încearcă să rezişti propriilor 
sentimente, eternizează-le pentru a suferi mai puţin. De 
fapt… să le eternizezi e echivalent cu a trăi aceeaşi 
suferinţă de nenumărate ori.” 

Pixul mi se poticneşte. Nu pot să o fac! Îmi simt 
mâna suspendată. Firul păpuşarului o controlează.  

Decât să retrăiesc iar şi iar, mai bine să mor, nu? 
Ăsta e principiul acestui joc? Nu e asta baza oricărei ac-
ţiuni? 

Am înţeles! Nu e nevoie să ţipaţi! Am înţeles 
mesajul! Nu am ce căuta printre voi, nu? Eu fac parte din 
clasa celor cu sânge murdar, comun, iar voi... nici voi nu 
aveţi sânge albastru, în schimb aveţi buze mov, buze 
învineţite de sânge stricat, băut de la cei slabi. 

Voi râdeţi, căci sunteţi superiori prin crimă… eu 
plâng, pentru că nu pot omorî decât cuvinte. 

Dar ştiţi voi, proaspăt iniţiaţii, ce se întâmplă 
după ce omori pe cineva? 

Greşit! Nu, nu se pogoară nicio zeitate pentru a 
vă pedepsi. Ah, vouă chiar vă e frică de Divin, nu-i aşa? 
Calm, nu există nici Hades, dar nici Afrodita. 

Vă spun eu atunci ce se va întâmpla. Ei bine... 
eşti anulat de pe scena vieţii. 

Ah, ştiu că acum râdeţi şi spuneţi că acest lucru 
e echivalent cu moartea, dar nu…!  „A anula” nu e 
acelaşi lucru cu „a elimina”. 

Păreţi foarte nedumeriţi. Atunci lăsaţi-mă să vă 
arăt! 

 

*** 
Vocea ta mă face să tremur. Cuvintele mele 

scapă fără să vreau. Cu toate acestea, ştiu că nu 
sunt eu, ci tu. Mă văd prin tine cu fiecare pas pe care 
îl fac. Toate imperfecţiunile mele trec prin filtrul 
privirii tale. Cu toate astea, noi  suntem la fel.  

Cine ar fi crezut că voi ajunge să dansez 
alături de tine? Scena pe care am păşit prima dată s-
a rupt acum în două. Nu mai e loc numai pentru una 
singură. 

Îmi zâmbeşti de când ai intrat în cameră, şi 
cu toate astea nu zici nimic. 

Ai emoţii? Nu îţi face griji, suntem doar o 
singură fiinţă. Nimeni nu îşi va da seama! Dacă gre-
şeşti, niciun spectator nu va şti care din noi a făcut-o. 

Ştii, aş putea să zic că suntem opera unui 
geniu, dar nu suntem. Abia de curând am descoperit 
cât de dureros poate fi ca cineva să îţi fie identic. 

Bine, poate totuşi ne-am putea încadra în 
acest tipar. Suntem la fel nu numai din punct de 
vedere fizic. Vezi, acum mimica feţei tale e aceeaşi 
cu a mea. Machiajul e gata! Va fi performanţa anului! 

Tu vei sta în mijlocul scenei, în costumul tău 
de lebădă neagră, iar eu voi dansa în jurul tău ca şi 
când imaginea ta s-ar reflecta în oglindă. Lasă-mă 
ca de data asta să fiu eu oglinda ta! Regizorul nu a 
avut o idee prea bună, ştiu! Ce e drept… ceea ce e 
original nu e neapărat şi bun. 

La final, când tu vei muri… voi muri şi eu. 
Asta dacă nu voi uita să o fac. 

De ce mă priveşti aşa? Doar nu vrei să dai 
înapoi chiar acum! 

Vrei să spui ceva? Ciudat… nu ai zis un 
cuvânt de când ai ajuns. 

„Tu… mă vei omorî pe scenă?” 
 
*** 
Ştiu ce gândiţi cu toţii. Mi-am omorât sora 

geamănă. E adevărat, mama a purtat în placenta ei 
timp de nouă luni un pui de demon, nu de om. 
Placenta mea a fost bolnavă de păcat şi 
imperfecţiune. Deşi suntem gemene monozigote, în 
realitate, în mod bizar, au fost două placente 
separate.  

Dar… de ce sunteţi nerăbdători? De ce nu 
aşteptaţi să termin de povestit? Nu a venit încă tim-
pul să plecaţi, mai e… destul. 

 
*** 
„Scena a fost luminată prea vag pentru ca 

publicul să îşi dea seama ce se petrecea. Moartea 
lebedei negre… a fost de fapt reală”. 

Da… asta a fost scris în toate ziarele din 
ziua următoare. Ştiţi că nimeni nu şi-a dat seama ce 
s-a întâmplat de fapt? Dansul ei era minunat. Se 
învârtea atât de elegant, într-o spirală perfectă. Dar 
spiralei i s-a rupt o legătură şi… BOOM! 

Ştiţi ce se întâmplă când în momentul 
executării unei spirale de genul cineva se află prea 
aproape, învârtindu-se în acelaşi timp? Ştiţi că în 
acel timp niciunul nu vede de fapt în jur?  

 

(continuare în pag. 83)
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Cu toţii credeţi că sunt penibilă. Atunci, de ce mă 
mai ascultaţi? Fie… ştiu ce vreţi. Vreţi să ştiţi ce aţi putea 
păţi dacă aţi omorî pe cineva, nu?   

Cu toţii sunteţi aşa nişte prefăcuţi… Dar… vă voi 
spune, oricum noaptea asta e mult prea goală pentru o 
singură persoană. 

Balerina care reuşeşte să nu vadă, dar totuşi să 
fie prezentă pe scenă în momentul numărului, e cea ce 
ajunge la un stadiu suprem. 

Aceasta nu mai vede decât la un nivel superior. 
Ochii minţii simt prezenţa dar nu au capacitatea de a o 
evita. Nu e ceva asemănător stării de Budha. Ochii minţii 
nu sunt o binecuvântare, ci un blestem. 

Sora mea a murit încercând să se salveze de 
mine, căci ochii ei spirituali m-au văzut pe mine cea din 
interior, mi-au văzut laturile mucegăite, păcatele încrustate 
în sângele curat. 

Atunci… pac! Un os s-a rupt. Câteva ligamente s-
au îmbârligat. Ştiţi ce înseamnă asta pentru o balerină în 
timpul spectacolului? Moarte iminentă. Spaima provocată 
de accident, teama de a ruina munca depusă în decursul a 
şase luni, nu au decât o urmare: infarctul. Cu toate astea, 
pedeapsa divină eu am primit-o.  

Cu toţii sunteţi mult prea curioşi.  
Ei bine, eu nu mai am simţuri.  
Voi aveţi impresia că vă pot vedea? Nici măcar nu 

ştiu câţi sunteţi la număr. Auzul îmi e distorsionat. Ceea ce 
urechea stângă percepe, dreapta reaude în ecouri infinite. 
Iar simţul tactil şi cel olfactiv… lipsesc în totalitate. 

Ah, ştiu că acum cu toţii vă îmbulziţi să plecaţi, ştiu 
că tuturor vă e frică, dar… nu de-aia sunteţi aici? Nu pen-
tru că şi voi sunteţi ca mine? 

 
*** 
„Vorbeşte singură de când aţi adus-o de la spec-

tacol. Probabil a fost prea afectată de accidentul pe care l-
a avut?” 

„A încercat să se omoare pe scenă, crezând că e 
altcineva? A înnebunit!” 

Nu, nu sunt nebună, ţip eu cu disperare. Negrul 
din mine, negrul din mine nu l-am omorât, e acum în privi-
rea, în mirosul, auzul şi simţul meu. 

Voi… voi chiar nu mai aveţi timp. Plecaţi! 

� 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 

(urmare din pag. 81) 
 

- Din păcate şi acelora din cadrul unor reviste 
sau ziare cu pretenţii le reproşez o lipsă de 
seriozitate. Nu prin temele pe care le abordează, 
nici măcar prin limbaj, care este de multe ori trivial. 
Privirea lor asupra fenomenelor pe care le prezintă 
este o privire neserioasă. Nu reuşesc să distingă 
ce este important, nu au o prioritate care trebuie să 
fie a judecăţii lor. Dacă ar fi vorba despre o presă 
de scandal, atunci aş înţelege, dar, dacă vorbim de 
o presă, să zic aşa, normală, dar care mai are 
uneori şi pretenţii culturale, atunci, mi se pare 
aberant. Prioritatea lor este cancanul, anecdoticul, 
intimitatea persoanei. Interesul merge strict pe 
spectaculosul de moment, superficial al situaţiei. În 
felul acesta am ajuns să pomenim că există acest 
gust al epocii pentru aşa ceva. 

- Gustul acesta al epocii pentru trivial, 
pentru comercial, pentru kitsch, nu v ă trans -
form ă pe dumneavoastr ă, care face ţi parte din -
tr-o alt ă genera ţie, într-un personaj desuet? 

- Fără îndoială că da. Dar trebuie să îţi asumi 
această situaţie, nu înainte de a încerca să înţelegi 
ce-i mână pe ei să aleagă acest drum şi de ce. 

- Cenaclul Universitas…  
- A fost o mare bucurie. Privind în urmă la acei 

ani, la acele seri petrecute într-o încăpere mo-
horâtă şi friguroasă, îmi dau seama că a fost o 
perioadă fericită. Însuşi contactul acela cu o poezie 
care era vie şi care se făcea sub ochii mei a 
însemnat mult pentru mine. Se împlinesc anul 
acesta, în 2003, 20 de ani de când am înfiinţat 
cenaclul acela, astfel că lucrez la o carte care se va 
numi chiar "Universitas - A fost odată un cenaclu…"

- Mai crede ţi în eficien ţa cenaclului? 
- Nu mai poate fi aceeaşi ca înainte. Pentru 

foarte mulţi, cenaclul era singura formă de 
publicitate, singura şansă de a-şi publica poemele, 
cărţile. Acum se pot scoate cu ajutorul unui spon-
sor, a unei relaţii… 

- Cenaclul a fost o ramp ă de lansare? 
- Nu, era o formă de supravieţuire artistică, în 

sensul cel mai strict al cuvântului. Asta a fost. A 
fost o şansă pe care tinerii studenţi au avut-o de a 
se face cunoscuţi unii altora, de a se verifica în 
acest fel, de a auzi şi păreri mai autorizate ale unor 
oameni mai experimentaţi decât ei şi, în felul aces-
ta, de a nu-şi pierde încrederea. Pentru că de publi-
cat, oricum nu puteau publica. Pentru cei chinuiţi 
de talent era singurul loc unde se puteau exprima. 

- Daţi-ne câteva nume de tineri scriitori ca -
re s-au afirmat, dintre cei care au format 
rândurile Cenaclului Universitas. 

- Cristian Popescu, Radu Sergiu Ruba, Caius 
Dobrescu, Simona Popescu, Răzvan Petrescu, 
Daniel Bănulescu, Cătălin Ţârlea şi mulţi alţii. 

- De ce aţi oprit existen ţa acestui cenaclu? 
- Am considerat că, după 1989, nu-şi mai avea 

rostul. A fost hotărârea noastră spontană. Dispă-
ruse miza continuităţii. 

 

� 
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Petre RĂU 

 

O mirare poetică 
 

Maria Ieva  – Alfabetul mir ării , ed. Opera, Buc., 2012 
 

Cu un titlu frumos, cartea Mariei Ieva a reuşit să-mi 
reţină atenţia încă de la primele pagini. Mai ales că o 
cunosc pe poetă de ceva vreme, de pe cenaclul literar 
online “Noduri şi Semne”, unde şi-a plasat suficiente 
“semne” literare, din creaţia sa poetică şi din comentariile 
care i-o susţin. Cartea, inspirat intitulată “Alfabetul 
mirării”, a apărut la editura Opera din Bucureşti în anul 
2012. 

Scurta prefaţă a cărţii este semnată de Corneliu 
Dascălu, care însă nu se apleacă asupra scriiturii în sine, 
ci intervine cu o privire de ansamblu asupra creaţiei 
propriu-zise şi a intenţiei/demersului autoarei. 

În toată poezia sa o găsim pe autoare iubindu-şi 
nespus semenii, îndemnând la apropiere sufletească. O 
mai găsim totodată îndrăgostită iremediabil de tot ce 
este frumos şi-i este în preajmă. O mai găsim nostalgic 
şi plină de reverie, cu vise care aşteaptă doar momentul 
prielnic să fie împlinite, dar “plină” şi de tot ceea ce 
înseamnă realitatea înconjurătoare care uneori reuşeşte
să-i strecoare în suflet nelinişti şi îndoieli.  

Părând că desăvârşeşte o călătorie inedită prin 
lumea cotidiană, Maria Ieva iubeşte în primul rând magia 
din lucruri, se simte în largul ei în învoiala cu care se 
încumetă uneori să se scufunde în mit, este tentată de 
tainele bine ascunse ale universului interior şi ale celui 
exterior deopotrivă.  

Subjugată unei prozodii clasice, autoarea volumului 
este atentă până la perfecţiune pentru rimă şi ritm, 
reuşind de cele mai multe ori să strunească versul după 
cum îi dictează simţul estetic. 

În centrul liricii sale dedicate sentimentelor irepro-
şabile se situează mama, subiect al sacralităţii de o fine-
ţe şi sensibilitate aparte. De altfel, autoarea dedică între-
gul volum mamei: “Dedic această carte mamei mele, 
Ana, iubind-o cu toată puterea fiinţei mele”. 

Dispunând se pare cu uşurinţă de un vers neaplicat, 
discursul poetic este grefat pe o sensibilitate profundă şi 
permanentă, supusă imaginaţiei şi datorată experimen-

tării unei însingurări de care se simte uneori atrasă, ca 
un magnet, în concubinaj cu sâmburele încă în coacere 
al inspiraţiei. 

Centrul de greutate al poeziei este natura şi firescul 
cu tot farmecul lor, în posturi pictoriale de o rară frumu-

seţe, drept cadre ideale pentru exprimarea sentimentelor 
umane de tot felul, cu vădită tentă şi dorinţă de petrecere 
şi simţire într-o lume paradisiacă, descoperită, reliefată şi 
nuanţată chiar aici pe pământ: “Din mugur de lumină aş 
vrea să mă culegi / Să-mi înţelegi tristeţea din ochii plini 
de dor; / Tu-mi eşti făclia nopţii, faci zilele întregi, / Şi 
şoapta ta mă cheamă spre-un nesfârşit izvor” (Când 
pleci). Tot ce ţine de fabulos este coborât într-o lume 
reală, chiar dacă supusă legilor cerului: “Se înroşeşte 
cerul, cad clipele în mare / Lumina se răsfiră pe frunzele 
de tei, / La capătul mirării, pierduţi de-nsingurare, / 
Copacii te aşteaptă ca seva să le-o bei” (Ecou în veac). 
Rezonanţele afective alcătuiesc de fapt un tot al compre-

hensiunii, o viziune compactă, o consimilitudine şi o 
armonie a cuvintelor care fac din “cântecul” versurilor 

 
 

un temei care pare că se desprinde, precum o 
pasăre rară, dintr-o colivie a universului, şi zboară 
plutind în cercuri largi pe deasupra neantului: 
“Cuvintele mele învaţă să strige, / De-atâta tăcere 
copacii sunt goi / Şi viforul tace când dorul atinge / O 
rază ce-apune pe umerii moi” (Cuvintele mele). 

Versul Mariei Ieva, având o tonalitate aproape 
identică peste tot, este unduitor, “cântă” din mai toate 
rimele sale şi sugerează la lectură o blândeţe 
lăuntrică benefică. Poeta nu uită nici lumea 
minusculă cu farmecul şi gingăşia ei. Dar ea mai 
încearcă şi despovărări pe care le înţelege ca pe 
nişte iluzii izvorâte din farmecul aşezării cuvintelor în 
reflecţii sezoniere ce ne pot oferi perspective şi 
deschideri ale lumii într-o efervescenţă infinită: “Îşi 
cern petalele gutuii / Pe tâmpla toamnelor şomere, / 
În cuiburi părăsite, puii / Visează calde emisfere” 
(Toamnă). 
 “Alfabetul mirării” este, aşadar, o carte de poezie 
expresivă, transparentă, reprezentând volumul de 
debut. Un volum neuniform, dar cu o stilistică 
suficient de compactă, care reuşeşte să îngurgiteze o 
întreagă poetică a variaţiunilor purtând un puternic şi 
bine prefirat parfum de clasicism. În acest prim 
demers poetic autoarea realizează cu consecvenţă o 
pătrundere în intimitatea, complexitatea şi 
profunditatea propriilor sale gânduri. 

Atunci când este încadrată în câmpul de analiză 
al reflecţiei estetice poezia Mariei Ieva îşi arată o
strălucire aparte. Poeta nu desemnează, şi nici nu 
numeşte, ci doar evocă gândul şi vocabula, le 
readuce din memorie dimpreună cu ceea ce este 
indisolubil asociat cu ea în străfundul conştiinţei. În 
fapt, un scris cuminte, oferind cititorului unele dintre 
cele mai nobile sensuri ale cuvintelor, pe drumul tot 
mai sofisticat şi plin de hăţişuri al lumii poeziei de azi. 

� 
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Iluzii consistent ambalate 

 

Gabriel Petru Băeţan – Iluzii în ambalaje de carne ,  
ed. Fides, Iaşi, 2011 

 
În volumul de debut „Iluzii în ambalaje de carne”, 

apărut în anul 2011 la editura “Fides” din Iaşi, tânărul 
autor Gabriel Petru Băeţan ne întâmpină cu o poezie a 
imaginii, a dragostei, în care se întrevăd nostalgice 
amintiri ale unor momente de dată recentă, împărtăşind 
controlat emoţia, la limita unei reţinute gratitudini, fără 
patetism şi fără încordări menite să atenueze liniştea 
blândă a lecturii.  

Gratulat şi caracterizat în prefaţă de poetul Ionuţ 
Caragea (împreună cu care, de altfel, semnează primul 
poem din carte!), ca pe un tânăr poet “cu potenţial 
vizibil care nu se sfieşte să scrie curat, explorându-şi 
sentimentele cele mai profunde, de dragoste şi tristeţe”, 
autorul este apreciat cu deosebire pentru faptul curajos, 
plin de sensibilitate, de a construi în mod unic metafore 
înălţate la rang de aforisme. Câteva exemple semni-
ficative sunt date chiar în prefaţă, dar eu aş remarca şi 
altele: “…ne amăgim cu o existenţă / ce ne vinde iluzii / 
în ambalaje de carne” (Iluzii în ambalaje de carne),  
“îmi găsesc mântuirea / în teologia cuvintelor” (Teologia 
cuvintelor), “vântul / cuvânt fără limbă” (E noaptea care 
nu aşteaptă finalul), “ne înghesuiam în aceeaşi inimă / 
ca două păsări / într-o coajă de ou” (Două păsări într-o 
coajă de ou). 
 Liricul creaţiei lui Gabriel Petru Băeţan pare a fi 
unul trăit aievea, cu o intensitate care ne reţine atenţia, 
atingând pe alocuri cote înalte de credibilitate şi 
autentic. Fără a-şi fi definitivat încă un stil propriu, 
poetul îşi contemplă cu satisfacţie propriul cuvânt 
aşternut, perfect conştient de utilitatea lui: “scriu şi ceea 
ce scriu / este sângele meu în carnea altor oameni / 
credinţa mea şi ultima lumină” (Vise într-un pumn de 
speranţă). 
 Copleşit uneori de deziluzii: “ce aş putea construi / 
când în visele mele / se năruiesc / atâtea castele de 
nisip?” (Al patrulea deget fără mână), poetul, “adoptat 
de furtună” (Pe limba lor vorbesc despre sfârşit), devine 
pe alocuri melancolic şi trist, când se regăseşte rătăcit 
într-un spaţiu agasant în care forţa sa de rezistenţă se 
află în primejdie: “mi-e tâmpla adăpost de durere” 
(Oameni între degete), sau “plecarea ta e un tablou din 
lemn / pe care gânduri îl lovesc / precum o daltă” 
(Tablou din lemn). Permanenta reevaluare a amintirilor 
este una din armele poetului. Din acest punct de 
vedere, eul liric se destăinuie fără nostalgic: “în nopţile 
insulare / îmbrăţişările tale erau o călătorie / spre lumea 
fără sfârşit” (În nopţile insulare), ceea ce conferă 
speranţa, dar şi certitudinea că, indiferent cât ar fi de 
istovit, indiferent câte văi ar mai trebui să coboare sau 
câte dealuri ar mai avea de urcat, omul trebuie să 
meargă mai departe pentru a-şi împlini destinul.  

Cu titluri scrise cu litere mari, nu toate inspirate, în 
numai 60 de pagini de poezie, autorul reuşeşte să ne 
convingă că are ceva de spus în poezie şi, mai mult de-
atât, că se pregăteşte intens să ne surprindă cu 
următoarele sale creaţii poetice. Deocamdată nu am 
remarcat să transpară nimic din ceea ce ar putea 
însemna aşa numiţii poeţi-idoli care să-i influenţeze  
 

 

creaţia. Predestinat sau nu, Gabriel Petru Băeţan 
merge pe un drum al său, cu încredere: “exilat pe o 
insulă fără Dumnezeu / mă întorc cu fiecare gest / la 
religia propriei mele familii / la o casă în care lumea / 
începe şi ia sfârşit” (Facerea lumii). 

Închei prin a remarca versurile care mi-au reţi-
nut în mod deosebit atenţia: “dacă iubirea a devenit / 
un emoticon / pe messenger / singurătatea să îmi fie 
/ otravă / am să îi dau lui Dumnezeu / un buzz / 
mâhnit / că m-a uitat printre oameni” (Simfonie de 
pixeli). 

� 

 

Eratica poeziei de început 
 

Florina Dinu  – Vipera , ed. Ştef, Iaşi, 2013 
 

Florina Dinu, autoarea volumului de poezie ce poartă 
un titlu mai degrabă eseistic - „Vipera” - volum apărut 
de curând la editura “Ştef” din Iaşi, este o tânără de 
numai 20 de ani, care adesea consemnează cu 
mândrie că este din Slatina. În nota de lector 
semnată de Valentina Becart, care ţine loc de 
prefaţă, aflăm o mărturisire oarecum interesantă pe 
care o face (nu se menţionează unde) tânăra poetă: 
“Pe la vârsta de nouă - zece ani, am început să scriu; 
de fapt, nu să scriu, ci să aştern gândurile pe hârtie. 
Nu erau gânduri închegate, conturate ci mai degrabă 
cuvinte pe pagină aruncate, o combinaţie de proză şi 
versuri. Eram o fire timidă şi retrasă. Răutăţile din jur 
îşi lăsau amprenta pe sufletul meu şi, mai târziu, în 
scrierile mele. Aşa eram eu în vremea aceea, în anii  

(continuare în pag. 86)
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(urmare din pag. 85) 
 

copilăriei... Cu trecerea timpului, acele rânduri din copilă-
rie au prins contur şi au devenit adevărate creaţii”. 

Autoarea a mai publicat anterior două volume, am-
bele de proză: “Gânduri pe rânduri” (editura Didactic 
Pres, 2010) şi “Răzbunarea iubirii” (editura Alutus, 2010). 
Aşadar, de data aceasta avem de-a face cu primul ei 
volum de poezie. Mărturisesc dintru început că nu am 
prea înţeles de ce l-a numit “Vipera”, şi asta în pofida 
câtorva explicaţii incluse în prefaţa amintită. 

În mod oarecum surprinzător, cartea prezintă, în 
finalul fiecărui poem, revista în care acesta a fost public-
cat, cu număr şi dată. Aflăm astfel toate revistele literare 
care au fost generoase cu creaţia poetică a tinerei autoa-
re: Singur, Oglinda literară, Moldova literară, Plumb, Tâ-
nărul scriitor, Symbol, Armonii culturale, Artă sfâşiată
(antologie colectivă), Bucovina. 

Volumul în sine ne mărturiseşte cu preponderenţă
despre copilărie, suavitatea întâmplărilor, mângâierea 
naturii, despre vise juvenile, dragoste, tandreţe, blânde-
ţe. Majoritatea într-o notă puerilă, specifică probabil tine-
reţii autoarei. 

Poeta nu se îndepărtează prea mult de tentaţia şi 
izul versului clasic, caz în care întâlnim şi unele rime 
care mai şchioapătă, dar şi alte mici cusururi ale unor 
elemente prozodice. Pe lângă stângăciile inerente 
începutului în creaţia poetică întâlnim şi exprimări 
pleonastice, formulări şi expresii inabile şi/sau chiar 
ambigue: “nemărginitul infinit” (Nu e corect), “Prin păduri, 
prin codrii verzi / Vânturi intră, vânturi ies” (Anii trec), “azi 
sunt... mâine mor” (Nu e corect), “ţinea mâinile strânse / 
asupra inimii mele” (Ai venit), “pe o creangă de alună” 
(Anii trec), “Acum zidesc o lume-ntreagă / Din mii şi mii 
de gânduri / Ce au fost îngropate / În minte între patru 
scânduri” (Noaptea), “…să-mi coase inima / cu fir de 
venin, / ruptă din cauza ta” (Ai venit). 

Scriitura Florinei Dinu nu naşte provocări speciale, 
şi asta cel mai probabil din încă prea puţina sa experien-
ţă de viaţă. Cu toate acestea, pe alocuri se nuanţează o
poezie sfătoasă sau puţin cam tranşantă pentru mult 
prea tânăra vârstă a poetei: “Nu e corect / că totul pe 
lume are un sfârşit / viaţa, apa şi / nemărginitul infinit” 
(Nu e corect), sau încă “Nu vreau s-arunc lacrimi în vânt, 
/ Acum, când sunt în pragul tinereţii / Le păstrez c-am 
mult de plâns / Pe drumul lung al vieţii” (Drumul vieţii). 

Natura, prezentă des în poezia autoarei, este un 
spaţiu încărcat de sentimente şi redescoperiri întru 
adoraţia viului. Viul este înfăţişat extatic, în nuanţe 
diluate, printr-o simplitate stilistică de bun augur. 
Remarcăm aşadar versuri subtile, care ne reţin cu 
siguranţă atenţia: “Un cer plumburiu e-n sufletul meu / 
Noaptea fără lună va domni mereu” (Un cer plumburiu), 
sau “Orele trec, / iar gerul şopteşte poveşti la geam, / 
singurătatea / e tot ce am” (Vine toamna). 

Vom mai întâlni versuri ale îndrăgostitului cu inimă 
largă (“Am apelat / la avocatul Cupidon / să facă lumină / 
în jocul nostru sentimental - Numai tu), vom consemna 
timidităţi şi/sau culpe ale celui ce suferă şi nu are curajul 
de a ieşi în întâmpinarea sentimentului, vom mai 
descoperi multe confesiuni, iubiri tăinuite, atitudini 
patetice şi euforii, pastişe la infinit (“Iar tu - stâncile / de 
care mă lovesc zilnic” - Universul meu), tensiuni care au 
toate şansele să se atenueze, în timp, nu departe de 
capătul poemului. 

 
 

Chiar dacă sunt semnate de către autori fără 
prea multă experienţă, redactarea cărţilor nu se lasă 
totuşi pe mâna unor amatori. Spun asta, deoarece mi 
s-a părut că nimeni nu s-a îngrijit serios de acest 
volum de versuri. Pentru că astfel n-am fi descoperit 
construcţii echivoce, câte o virgulă confuză, uneori 
chiar în finalul titlului, de exemplu: “Dacă am să mor, 
/ să nu ne mai vedem...” (Dacă am să mor,) ş.a.  

Desigur, nu ne putem aştepta ca, la numai 
douăzeci de ani, autoarea să strălucească la fiecare 
pagină, la fiecare vers. Dar cu poezia din acest 
volum nu prea poţi spera să ai mare succes în rândul 
publicului larg. Creaţia poetică a Florinei Dinu se 
adresează mai degrabă unor tineri liceeni, înfriguraţi 
şi rătăciţi prin mrejele primelor pasiuni şi/sau amintiri 
de dragoste, decât unor cititori avizaţi. Poezia în sine 
este lipsită de trăiri şi/sau emoţii profunde, de natură 
să captiveze atenţia unui auditoriu prietenos, dar 
puţin mai pretenţios. Nu întâmplător spunea cineva 
că scrisul unei cărţi trebuie să fie făcut ca şi cum 
aceasta ar fi ultima. 

Nu cunosc proza tinerei autoare (cele două cărţi 
anterior scrise), dar poezia din acest volum cred că 
dezamăgeşte. Cred că autoarea mai are nevoie de 
ceva timp ca să-şi “fixeze” câteva abilităţi poetice 
concrete. Mă aştept însă ca în scrierile următoare să-
şi contureze un stil, câtuşi de cât autentic, să se de-
baraseze de versul clasic comun şi să încerce să 
scoată la suprafaţă, mai cu aplomb, deocamdată 
mult prea timidele încercări de versificaţie modernă. 

Florina Dinu este pesemne îndrăgostită de scris. 
Dar deocamdată mai are nevoie de ceva experienţă 
până îşi va regla substanţial condeiul poetic. Perso-
nal o asigur că o aştept, cu răbdare şi încredere. 

� 
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Tudose TATU 
 

„Cheia Dunării” împărăteşti 
- II - 

 O vizit ă veche, prilej de analiz ă edilitar ă 
 

 Vizita amintită de guvernatorul Novorossiei şi 
Basarabiei este descrisă de unul din personajele 
despre care se va face vorbire în continuarea scrisorii, 
anume Taitbout de Marigny, autorul celei mai 
importante lucrări privind navigaţia pe Marea Neagră 
din prima jumătate a veacului 19, lucrare intitulată 
“Portulan de la Mer Noire et de la Mer d’Azov ou 
description des cotes de ceux deux mers a l’usage des 
navigateurs par E.Taitbout de Marigny, Odessa, Impri-
merie de la ville 1830” îmbunătăţită şi reeditată sub titlul 
de „Pilote de la Mer Noire et de la Mer d’Azov, 
Constantinople 1850”. Acesta face următoarea sublinie-
re, ceea ce-i conferă paternitatea ideatică asupra celor 
mai importante edificii marinăreşti de la Gurile Dunării 
din istorie: „...Am profitat în anul 1834 de un memoriu 
pe care Domnul conte Voronţov, guvernator general al 
Novorossie, mi l-a solicitat cu privire la îmbunătăţirea 
farurilor de la Strâmtoarea Bosfor, pentru a-i vorbi 
despre necesitatea de a avea un far la Sulina şi un altul 
pe Insula Şerpilor...”|2| 
 Relatarea vizitei menţionată în debutul 
capitolului,  constituie de fapt călătoria cu piroscaful a 
Domnului Consul al Regatului Ţărilor de Jos la Odessa, 
Taitbout de Marigny, la Gura Sulinei şi în Delta Dunării. 
 Ea este intitulată în original „Voyage d’Odessa 
au Danube jusqu’a Ismail fait en 1835, et description de 
la branche de Soulina” apărută într-o publicaţie fran-
ceză |3| şi începe astfel: „Domnul Conte Voronţov gu-
vernatorul general al guberniei Novorossia şi a Basara-
biei m-a invitat să-l însoţesc în prima călătorie pe care 
a efectuat-o pe Dunăre şi în data de 4 Mai 1835 m-am 
îmbarcat cu el pe piroscaful „Pierre le Grand„. Noaptea 
am întâlnit o briză destul de tare dinspre Sud Vest şi 
deşi mergeam împotriva vântului, vasul făcea 10 
noduri. În data de 5 Mai la orele 5 dimineaţa un matelot 
de pe catargul de mizenă a descoperit Insula Fidonisi la 
Sud Est şi la ora 6 ne aflam la gura de vărsare a 
braţului Kilia care este cel mai nordic braţ al Dunării şi 
care poate fi recunoscut prin câteva balize.” 
 Iată descrierea celebrei insule, motiv de veche 
râcă turco-ruso-europeană la 1856, devenită româ-
nească după 1878, „cedată” ilegal, moştenită tot ilegal, 
motiv de proces interstatal pentru delimitarea platoului 
continental peste ani şi ani, descriere de la 1830 
cuprinsă în „Capitolul IV – Coastele Crimeii şi Dunării” 
al celeilalte amintite lucrări. 
 „Fidonisi 
 Mica Insula Şerpilor căruia Ruşii i-au păstrat 
numele grec de Fidonisi şi pe care Turcii o numesc 
Ilane Adasi se află situată la 23 de mile Est ¼ Nord Est 
de Gura Dunării numită Sulina. 
 Forma ei este aproape pătrată, are în jur de 
325 toises în porţiunea cea mai întinsă a ei şi 20 toises 
înălţime deasupra nivelului mării.” |4| 
 Traducând, străvechea unitate de măsură fran-
ceză pentru lungime avea între anii 10.12.1797 - 
1.01.1840 = 2 metri. Aşadar, Insula Şerpilor în lăţime 
avea 650 metri, iar înălţimea ei de la nivelul talazurilor 

 

era de 40 metri. 
 „Malurile sale abrupte şi stâncoase nu oferă 
decât 3 locuri accesibile; se poate ancora pe fiecare 
din aceste maluri; adâncimea variază de la 11 până 
la 3 brasse fund de mâl şi cochilii la 2/5 mile de 
coastă.” |5| 
 Dacă am fi căutat adăpost la baza falezei 
sale de piatră în timpul furtunilor de pe roza vântu-
rilor puteam sta liniştiţi, şi asta se întâmpla de obicei 
vreme de 3 zile. Măsura de adâncime marină a 
acelor timpuri era 1 brasse = 1,624 metri. 
 Oriunde ne aflam la 744 metri distanţă de 
zidul ei, ne roteam liniştiţi fie cu ancora la o adân-
cime de 17,864 metri, ori doar la 4,872 metri. 
 „Această insulă pare navigatorilor ca des-
criind un arc la orizont; câteva mici tufişuri o împo-
dobesc şi pe vârful ei se află o fântână mare, la mică 
distanţă de care se observă fundaţiile unor ziduri de 
construcţie antică. Fidonisi purta cândva numele de 
Levki (Leucee) şi cel de Makarone (Fericiţilor); ea 
era consacrată lui Achille şi pe ea era ridicat un 
templu şi o statuie cu inscripţii; navigatorii veneau şi 
îi aducea ofrande. Latit. 45 15’  Longit. 28 50’ |6| 
 Acum că am aflat poziţia ei precisă în cazul 
că ne vom rătăci cândva pe Mare Nigrum, revenim 
la călătoria cu piroscaful pufăitor a aceluiaşi per-
sonaj, fiindcă deocamdată acesta ne este subiectul. 
 „Mai la Sud pe Insula Leti al cărei uscat nu 
se ridică decât cu câteva picioare deasupra nivelului 
mării, se înalţă o mare pădure. N-am întârziat să 
observăm mai departe gura de vărsare de la Sulina 
unde am sosit. Între cele două maluri ale sale ne 
aştepta şalupa vasului-canonieră de pază de acolo, 
împreună cu căpitanul acesteia care ne-a pilotat; 
acesta ne-a spus că şenalul nu avea o adâncime 
decât de 9 picioare şi jumătate - ruseşti; de obicei 
adâncimea este de 11 ½ până la 12 picioare. 
Catargele câtorva vase pe care fluturau pavilioanele 
rus, grec şi anglo-ionian se remarcau pe fluviu, lân-
gă nişte barăci construite pe Insula Sfântul Gheor-
ghe, care formează malul drept al braţului Sulina. 
 Se observă de asemenea pavilionul austriac 
pe un „călăraş„ ambarcaţiune care îl adusese pe Dl. 
Atanasovici, consulul Austriei la Galaţi, pentru a 
avea o întrevedere cu Dl. Conte Voronţov. 
Canoniera a tras câteva lovituri de tun şi echipajul ei 
a prezentat onorul atunci când vasul „Pierre le 
Grand„ a lăsat ancora. Un fel de chioşc se afla 
construit la capătul punţii debarcaderului unde Dl. 
Conte Voronţov a pus piciorul pe uscat împreună cu 
persoanele care îl însoţeau, având o întrevedere cu 
Dl. Atanasovici şi Dl. Lamberti - Pasquale Lamberti 
nn. - negustor genovez stabilit la Galaţi.” |7| 
 Cele două persoane despre care se face 
vorbire erau Dimitrie Atanaţcovici, vicenconsul aus-
triac numit în 14.12.1833 şi înaintat în grad la data 
de 18.05.1838, deci ulterior întâlnirii cu Mihail Semi-
ovici Voronţov şi Taibout de Marigny din 5 mai, 
funcţionând până în 7 aprilie 1839. 
 Al doilea personaj, Pasquale Lamberti, avea 
să deţină în intervalul 6 mai 1841 - 7 decembrie 
1853 rangul de viceconsul al Regatului celor două 
Sicilii la Galaţi. |8| 

(continuare în pag. 88) 
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 Împreună cu aceştia, grupul se va plimba puţin 
în zonă: „Am parcurs apoi malul până la amplasamentul 
pe care-l ocupa un turn de lemn construit de Turci în 
anul 1802 pentru a servi drept far şi care s-a ruinat de 2 
ani. Deşi nu mai lumina de foarte mult timp, acesta încă 
servea drept  punct de reper - point de mire - foarte 
preţios pe această coastă joasă şi primejdioasă. Ni s-a 
părut a fi mult mai convenabil a se ridica acolo un far 
nou. În acelaşi loc am remarcat resturile unui dig 
turcesc; ar fi de dorit să-l vedem reconstruit şi prelungit 
spre larg cu scopul de a îngusta trecerea apelor 
fluviului şi de a mări prin aceasta adâncimea la trecere, 
adâncime care scade considerabil. Această trecere se 
află pe direcţia Nord-Est între un banc care se 
proiectează puţin spre largul Insulei Letea şi un banc 
lung al Insulei Sfântul Gheorghe, la traversul cărora 
curentul uneori îşi sapă o altă trecere. Această parte a 
insulei Sfântul Gheorghe pare a fi foarte fertilă şi la 
adăpost de inundaţiile fluviului. Pretutindeni creşte o 
vegetaţie viguroasă. Copacii au fost probabil tăiaţi şi nu 
se văd decât la o distanţă de aproximativ 1 leghe în 
interior” |9| 
 Din cele menţionate mai sus se poate afla un 
lucru binecunoscut, anume că în anul 1802 turcii au 
reconstruit un far din lemn, construcţie care a rezistat 
până sub ruşi în anul 1833. 
 Acesta avea probabil să funcţioneze până la 
1828, când, la izbucnirea războiului ruso-turc, instalaţia 
sa de iluminat fie a fost luată de osmanlâi la evacuarea 
localităţii, fie a fost distrusă de adversarii lor 
pravoslavnici la preluarea acesteia. 
 Cert este că ulterior farul a fost lăsat în 
paragină, având în vedere statutul zonei neutre dintre 
canalul Sulina şi Sfântul Gheorghe conform 
prevederilor păcii de la Adrianopol, fără a mai lumina şi 
constituind doar un „point de mire”, adică un punct de 
reper pe timp de zi al intrării pe Dunăre la Sulina. 
 Afirmaţia diplomatului olandez în privinţa 
reconstrucţiei edificiului de orientare marină, ne indică 
faptul deloc neglijabil şi chiar extrem de important, că 
locaţia farului turcesc de la 1802 se afla exact pe locul 
celui ce avea să fie ridicat de ruşi şi pus în funcţiune la 
25 octombrie 1841. 
 Este vorba de actualul far vechi, simbolul 
oraşului. 
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- III - 

Digurile turco-moldo-valahe, mai vechi  
decât cele ale C.E.D.  

 

 Un alt fapt, tot la fel de interesant, este 
menţionarea existenţei în data de 5 mai 1835 a 
resturilor unui dig turcesc, desigur cel construit în 
1818-1819 de Cara Osman Oglu şi Andrew Pace, cu 
participarea intensă în oameni şi materiale a Valahiei
- 2/3, şi a Moldovei - 1/3, cote de participare. 
 Se pare că digul pornea din imediata 
vecinătate a actualului far vechi, cel din oraş, intrând 
în marea ale carei ape ajungeau pe atunci tocmai 
aproape de fundaţia sa. 
 Iniţiativa de reconstrucţie şi prelungire spre 
larg a acestuia nu va găsi însă ecou în administraţia 
ţaristă, interesată după cum se va vedea în 
diminuarea pe orice cale a concurenţei dure a 
porturilor Dunării maritime faţă de Odessa în privinţa 
exporturilor de grâne. 
 Urmele digurilor turceşti se vor fi păstrat însă 
după cum reiese din relatările de mai târziu, de la 
1857, ale vestitului căpitan T.A.B.Spratt de pe H.M.S. 
Medina, aflate în cuprinsul unuia dintre cele trei 
rapoarte înaintate Comisiei Europene a Dunării la
sfârşitul anului 1856.      
 “...folosirea procedeului de plantare de piloţi şi 
ridicare a unei palisade, pentru a susţine malurile, nu 
este nici originală, nici nu constituie o noutate; ambele 
metode fiind folosite la Sulina. Primul procedeu, folosit 
de Ruşi pe o distanţă de aproape 1000 de iarzi, la 
Carantină, iar al doilea, de către Turci, înainte de 
ocupaţia ei de către Ruşi. 
 După cum am fost informat de către Domnul 
Cunningham, consulul nostru “la Galaţi”, el a observat 
în cursul anului 1838 palisada turcească descoperită 
pe o lungime de aproximativ 100 de iarzi, urmare a 
îndepărtării recente a nisipului care o acoperea”.  
 În susţinerea acestei afirmaţii îmi permit să vă 
ofer următorul pasaj din raportul său din acel an: |10| 
 Iată pasajul, despărţit din motive strict 
editoriale de corpusul documentului: 
 „Se vorbeşte mult de piloţii-pilonii pe care 
Turcii i-au plantat pentru a îngusta cursul fluviului şi a-
i da mai mare forţă curentului acestuia şi prin acest 
mijloc Bara a fost menţinută la un nivel redus. 
    Aceşti piloţi-piloni au dispărut şi se credea că au 
fost luaţi de ape, dar în cursul ultimilor doi ani fluviul a 
luat cu el o parte din pământ şi a descoperit 
respectivii piloţi-piloni; piloţi care în urmă cu 2 ani 
trebuie să fi fost la o distanţă de 100 de iarzi faţă de 
apă” |11| 
 Este vorba de anul 1836, an imediat următor 
vizitei hidrografului, căpitanului şi consulului Taitbout 
de Marigny. Această amenajare hidrotehnică, desigur,
cea de la 1818, aparţinând lui Kara Osman Oglu, ar fi 
avut o lungime de minimum 100 de iarzi, echivalentul 
a 91,44 metri, aflându-se la aceeaşi distanţă de Apa 
Dunării de atunci. 
 Un alt detaliu crucial referitor la respectivul 
dig turco-englez îl aflăm dintr-o corespondenţă 
ulterioară; 
 

(continuare în pag. 89)
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expediată de consulul britanic Edward St.John Neale 
către Vicontele Palmerston şeful Foreign Office de la 
Londra.  
 „Varna 14 iulie 1850 ...Am avut de curând 
posibilitatea de a conversa cu privire la acest subiect –
curăţirea şenalului navigabil de aluviuni la Bara Sulina 
nn. - cu o persoană foarte inteligentă, un pilot aflat în 
serviciului companiei Austrian Lloyd’s Steamer 
Company şi de peste 20 de ani angajat în pilotarea 
navelor plecate din Constantinopol având ca destinaţie 
Dunărea. 
 Informaţia pe care am obţinut-o din această 
sursă precizează următoarele: 
 Canalul Sulina la intrarea sa în mare avea o 
lăţime doar de 100 de yarzi – 91,44 metri n.n. – în urmă 
cu 20 de ani – respectiv anul 1830 n.n. – şi pe atunci 
exista o palisadă care fusese construită de autorităţile 
Turceşti, care contracta şi mai mult lăţimea canalului iar 
rezultatul era o adâncime mai mare a apei. 
 Dar canalul Sulina are acum o lăţime de 0,750 
de mile iar palisadele prin urmare nu vor fi de niciun 
folos...” |12| 
 Aşadar se poate reconstrui până la apariţia unui 
plan aflat desigur în arhivele turceşti imaginea 
celebrului dig. 
 Cu o lungime de 91,44 metri şi o lăţime sub 
aceeaşi valoare, amenajarea hidrotehnică de la 1818-
1820 avea să strângă cursul Dunării la ieşirea în Marea 
Neagră şi desigur îndepărta complet Bara. 
 Ulterior, la distanţă de câţiva ani, se va dovedi, 
după cum au arătat-o şi evenimentele ce au urmat din 
istoria Comisiei Europene a Dunării, Bara avea să 
reapară. Ar fi fost necesară prelungirea palisadei în 
mare în mod corespunzător, dar se pare că întreaga 
amenajare suferea de pe urma unor inadvertenţe în 
materie de proiectare, mai ales în ce priveşte lăţimea şi 
înălţimea digului ale căror valori trebuiau corelate cu 
volumul de apă deversat de Dunăre în mare. 
 Revărsările Dunării, mai ales în perioada de 
dezgheţ, din care semnificative exemple le vom descrie 
mai departe, au acoperit treptat, treptat, cu aluviuni 
palisada, amenajare cu o înălţime din construcţie, 
spunem noi, necorespunzătoare deasupra nivelului 
apei, prea joasă, astfel că fluviul, în decurs de 11 ani, 
nu numai că a înghiţit complet lucrarea, ba chiar şi-a 
croit o nouă albie cu o lăţime, e drept considerabilă, de 
1 395 metri, dar cu o adâncime redusă între 9 şi 12, hai 
13 picioare englezeşti. 
 Date complementare din anul 1836 în data de 
26 septembrie ne indică următoarele referitor la Bară. 
 Ele aparţin unui ofiţer britanic din păcate 
necunoscut ce avea să consemneze de la bordul 
vasului Ferdinando Primo, pe ruta Constantinopol-
Galaţi-Viena, cu iniţialele C.H. – nu este Charles 
Hartley, pe atunci în vârstă de abia 11 ani. 
 “...Continuându-ne cursul aproape de ţărm pe 
la 3 şi jumătate p.m. am ajuns la Gura Soulimna-Sulina, 
care este principala intrare pe Dunăre. 

Adâncimea la Bară este doar de 12 picioare. 
 Bara care este marcată de 2 geamanduri 
plasate la o distanţă de aproximativ 300 de iarzi între 
ele – 274,32 metri n.n. -  printre care trebuie să navigi”. 
 

  
 Bara devenise uriaşă, mărindu-se în lăţime 
de nu mai puţin de 3 ori.  
 «Am intrat imediat pe fluviu şi ne-am găsit 
în ceea ce avea înfăţişarea unui canal mare tăiat 
printr-un ţinut plat, canalul fiind lat de 250 de iarzi -
228,60 metri n.n. - şi adânc de 50 de picioare -
15,250 metri n.n. - adâncimea menţinându-se până 
atât de aproape de malurile sale încât îi puteai peria 
ţărmul cu casa zbaturilor. 
 Semăna foarte puţin cu fluviul magnific pe 
care navigau vasele cu aburi în centrul Europei... »
|13| 
 Astfel, ni se confirmă evoluţia apelor 
fluviului în timp, mărirea Barei, cât şi erorile de 
proiectare anterior prezentate. 
 
 

Dunărea, Bara  şi instruc ţiunile de intrare la 
1830, după Taitbout de Marigny 

 
 Ele aveau să rămână de neschimbat, ani în 
şir, după cum vom vedea. 
 „Dunărea: Dunărea se varsă în Marea 
Neagră prin 4 guri de vărsare adică: Kilia la Nord şi 
succesiv Sulina, Sfântul Gheorghe şi Portiţa; ele 
sunt separate între ele de mai multe insule foarte 
joase, adeseori inundate, şi ale căror ţărmuri spre 
mare sunt pline de bancuri a căror întindere variază 
de la 2 la 3 mile; pe care cresc arbori şi mult stuf.
Marea majoritate a vaselor care intră pe Dunăre 
aleg Gura Sulinei, deoarece ea este cea mai 
adâncă. 
 Gura Sulinei : E necesar ca un căpitan care 
nu a mai fost vreodată acolo să plece de la Insula 
Şerpilor; de unde va menţine cursul la Vest ¼ Sud 
Vest; dacă timpul este frumos el va descoperi mai 
întâi în faţă 3 munţi care fac parte din Besh-Tepeh 
(Cinci Coline) situate pe malul drept al Dunării. 
 Un turn în ruină apare apoi la babord; el 
este construit din lemn şi servea odinioară drept far; 
câteva barăci se află în apropiere de el la Vest şi la 
Nord Vest, pe celălalt mal se află o construcţie 
destul de mare. 
 Trebuie să aduci farul la Vest fără a te 
apropia prea mult de uscat şi să guvernezi vasul la 
Vest Nord Vest; dirijând astfel nava se vor 
descoperi balizele şi dacă pilotul nu va veni la bord 
după cum se spune că se întâmplă adesea, se va 
urma această direcţie până când vasul se va afla la 
1½ mile aproximativ de la limba de uscat de la 
Nord, după care se va îndrepta spre far, pentru a 
distinge mai bine fluviul, de unde în sfârşit se va 
intra urmându-se mijlocul său.. 
 De obicei la Sulina adâncimea este 9 până 
la 10 picioare; toamna şi mai ales primavăra ea se 
ridică la 12 picioare şi mai mult. 
 După ce s-a trecut Bara adâncimea apei 
creşte progresiv şi atinge chiar 78 de picioare în 
apropiere de Isaccea şi Reni. 
 Latitudine 45 10’ 30”  

Longitudine 27 21’“ |14| 
 

(continuare în pag. 90)
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Digurile turco-moldo-valahe,  
mai vechi decât cele ale C.E.D. 

 

 

Un alt fapt, tot la fel de interesant, este menţio-
narea existenţei în data de 5 mai 1835 a resturilor unui 
dig turcesc, desigur, cel construit în 1818-1819 de Cara 
Osman Oglu şi Andrew Pace, cu participarea intensă în 
oameni şi materiale a Valahiei, 2/3, şi a Moldovei, 1/3, 
cote de participare. 

Se pare că digul pornea din imediata vecinătate a 
actualului far vechi, cel din oraş, intrând în marea ale 
cărei ape ajungeau pe atunci tocmai aproape de 
fundaţia sa. 

Iniţiativa de reconstrucţie şi prelungire spre larg a 
acestuia nu va găsi însă ecou în administraţia ţaristă, 
interesată, după cum se va vedea, în diminuarea pe 
orice cale a concurenţei dure a porturilor Dunării 
maritime faţă de Odessa, în privinţa exporturilor de 
grâne. 

Urmele digurilor turceşti se vor fi păstrat însă, după 
cum reiese din relatările de mai târziu, de la 1857, ale 
vestitului căpitan T. A. B. Spratt de pe H. M. S.  Medina, 
aflate în cuprinsul unuia dintre cele trei rapoarte 
înaintate Comisiei Europene a Dunării la sfârşitul anului 
1856.  

“...folosirea procedeului de plantare de piloţi şi 
ridicare a unei palisade, pentru a susţine malurile, nu 
este nici originală, nici nu constituie o noutate; ambele 
metode fiind folosite la Sulina. Primul procedeu, folosit 
de Ruşi pe o distanţă de aproape 1000 de iarzi, la 
Carantină, iar al doilea, de către Turci, înainte de 
ocupaţia ei de către Ruşi. 

După cum am fost informat de către Domnul 
Cunningham, consulul nostru “la Galaţi”, el a observat în 
cursul anului 1838 palisada turcească descoperită pe o 
lungime de aproximativ 100 de iarzi, urmare a 
îndepărtării recente a nisipului care o acoperea.  

În susţinerea acestei afirmaţii îmi permit să vă ofer 
următorul pasaj din raportul său din acel an” |10| 

Iată pasajul, despărţit din motive strict editoriale de 
corpusul documentului: 

„Se vorbe şte mult de pilo ţii-pilonii pe care Turcii 
i-au plantat pentru a îngusta cursul fluviului şi a-i da 
mai mare for ţă curentului acestuia şi prin acest 
mijloc Bara a fost men ţinut ă la un nivel redus. Ace şti 
pilo ţi-pilon i au disp ărut şi se credea c ă au fost lua ţi 
de ape, dar în cursul ultimilor doi ani fluviul a luat cu 
el o parte din p ământ şi a descoperit respectivii 
pilo ţi-piloni; pilo ţi care în urm ă cu 2 ani trebuie s ă fi 
fost la o distan ţă de 100 de iarzi fa ţă de apă” |11|  

Este vorba de anul 1836, an imediat după vizita hi-
drografului, căpitanului şi consulului Taitbout de Mari-
gny. Această amenajare hidrotehnică, desigur cea de la 
1818, aparţinând lui Kara Osman Oglu, ar fi avut o lungi-
me de minimum 100 de iarzi, echivalentul a 91,44 metri, 
aflându-se la aceeaşi distanţă de Apa Dunării de atunci. 

Un alt detaliu crucial referitor la respectivul dig 
turco-englez îl aflăm dintr-o corespondenţă ulterioară, 
trimisă de consulul britanic Edward St.John Neale către 
Vicontele Palmerston şeful Foreign Office de la Londra. 

 

„Varna 14 iulie 1850 
...Am avut de curând posibilitatea de a 

conversa cu privire la acest subiect - curăţirea 
şenalului navigabil de aluviuni la Bara Sulina nn. -
cu o persoană foarte inteligentă, un pilot aflat în 
serviciului companiei Austrian Lloyd’s Steamer 
Company şi de peste 20 de ani angajat în pilotarea 
navelor plecate din Constantinopol având ca 
destinaţie Dunărea. Informaţia pe care am obţinut-o 
din această sursă precizează următoarele: 

Canalul Sulina la intrarea sa în mare avea o 
lăţime doar de 100 de yarzi - 91,44 metri nn. - în 
urmă cu 20 de ani - respectiv anul 1830 nn. - şi pe 
atunci exista o palisadă care fusese construită de 
autorităţile Turceşti, care contracta şi mai mult lăţi-
mea canalului iar rezultatul era o adâncime mai 
mare a apei. Dar canalul Sulina are acum o lăţime 
de 0,750 de mile iar palisadele prin urmare nu vor fi 
de niciun folos...” |12| 

Aşadar se poate reconstrui până la apariţia 
unui plan aflat desigur în arhivele turceşti imaginea 
celebrului dig. 
    Cu o lungime de 91,44 metri şi o lăţime sub 
aceeaşi valoare, amenajarea hidrotehnică de la 
1818-1820 avea să strângă cursul Dunării la ieşirea 
în Marea Neagră şi desigur îndepărta complet Bara. 
    Ulterior, la distanţă de câţiva ani, se va dovedi, 
după cum au arătat-o şi evenimentele ce au urmat 
din istoria Comisiei Europene a Dunării, Bara avea 
să reapară. Ar fi fost necesară prelungirea palisadei 
în mare în mod corespunzător, dar se pare că în-
treaga amenajare suferea de pe urma unor 
inadvertenţe în materie de proiectare, mai ales în ce 
priveşte lăţimea şi înălţimea digului ale căror valori 
trebuiau corelate cu volumul de apă deversat de 
Dunăre în mare. 

Revărsările Dunării, mai ales în perioada de 
dezgheţ, din care semnificative exemple le vom 
descrie mai departe, au acoperit treptat, treptat, cu 
aluviuni palisada, amenajare cu o înălţime din 
construcţie, spunem noi, necorespunzătoare deasu-
pra nivelului apei, prea joasă, astfel că fluviul, în 
decurs de 11 ani, nu numai că a înghiţit complet 
lucrarea, ba chiar şi-a croit o nouă albie cu o lăţime, 
e drept considerabilă, de 1395 metri, dar cu o 
adâncime redusă între 9 şi 12, hai 13 picioare 
englezeşti. 

Date complementare din anul 1836 în data de 
26 septembrie ne indică următoarele referitor la 
Bară. Ele aparţin unui ofiţer britanic din păcate 
necunoscut ce avea să consemneze de la bordul 
vasului Ferdinando Primo, pe ruta Constantinopol-
Galaţi-Viena, cu iniţialele C.H. - nu este Charles 
Hartley, pe atunci în vârstă de abia 11 ani. 

“...Continuându-ne cursul aproape de ţărm pe 
la 3 şi jumătate p.m. am ajuns la Gura Soulimna -
Sulina, care este principala intrare pe Dunăre. 
Adâncimea la Bară este doar de 12 picioare. Bara 
care este marcată de 2 geamanduri plasate la o dis-
tanţă de aproximativ 300 de iarzi între ele - 274,32 
metri nn. -  printre care trebuie să navigi». 
     

(continuare în pag. 91)
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(urmare din pag. 90) 

 

 Bara devenise uriaşă, mărindu-se în lăţime de nu 
mai puţin de 3 ori.  
 

 
 

   «Am intrat imediat pe fluviu şi ne-am găsit în ceea 
ce avea înfăţişarea unui canal mare tăiat printr-un ţinut 
plat, canalul fiind lat de 250 de iarzi - 228,60 metri nn. - şi 
adânc de 50 de picioare - 15,250 metri nn. - adâncimea 
menţinându-se până atât de aproape de malurile sale 
încât îi puteai peria ţărmul cu casa zbaturilor. 
    Semăna foarte puţin cu fluviul magnific pe care 
navigau vasele cu aburi în centrul Europei...» |13| 
    Astfel ni se confirmă evoluţia apelor fluviului în timp, 
mărirea Barei cât şi erorile de proiectare anterioare 
prezentate. 
 

13.  Taitbout de Marigny - Pilote de la Mer Noire et de la Mer d’Azov, 
Constantinople 1850, Pag. 
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(urmare din pag. 77) 

 

- Măi profesore, tu chiar mă crezi aşa de fraier? 
Ai insistat atâta cu chestia asta de m-ai înnebunit. Unde 
şi-a făcut pupăza cuib, unde şi-a făcut… mereu, mereu 
aceeaşi întrebare! Aşteptai să-ţi spun eu „în tei” ca tu să 
mi-o tragi, să-mi spui „de p---ă să mă iei!” aşa-i? Măăăiiiii, 
da’ şmecher te mai crezi!   
 Diferenţa dintre Andreea şi Stelică este una 
singură: Stelică o făcea pe şmecherul justificat, să nu fie 
păcălit, Andreea, fără nici o şmecherie, ne-a dovedit că e 
proastă de dă în gropi.  

Acum mai e ceva… Stelică ştia unde şi-a făcut 
pupăza cuib, dar a făcut-o pe prostul, că doar nu se 
transmitea în direct la televizor! Fetele ăstea, tip 
Andreea, sunt proaste rău de tot, dar nu le pasă că se 
expun în faţa unei ţări întregi. Oare fotbaliştii cu bani mulţi 
pe care ele îi agaţă, cât de deştepţi sunt? 

� 

 

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE (ŞI PENTRU 
COPII), EPIGRAMĂ, PROZĂ, PROZĂ SATIRICĂ, ESEU, 

TEATRU, REPORTAJ LITERAR,  
PICTURĂ ŞI  FOTOGRAFIE ARTISTICĂ 

„DOR de DOR” 
 

IPOTEŞTI - Edi ţia III-a, 2013 
 

În condiţiile  integrării ţării noastre în Uniunea 
Europeană, unele elemente tradiţionale ale mediului 
sătesc şi ale sufletului românului sunt în pericol de  a 
cunoaşte mutaţii sau vor dispărea. În scopul 
menţinerii, măcar în memoria creaţiilor artistice a
acestui izvor de trăiri autentice, revista literară 
fondată în urmă  cu 8 ani “DOR de DOR” şi 
„ASOCIAŢIA PENTRU PROGRESUL ŞI DEZVOL-
TAREA SPIRITULUI RURAL, înfiinţate şi conduse de 
scriitorul Marin Toma, organizează, cu sprijinul Con-
siliului judeţean BOTOŞANI şi Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Tradiţiilor Naţio-
nale BOTOŞANI, Concursul Naţional de Poezie, 
Proză, Proză satirică, Teatru, Reportaj literar, Eseu, 
Epigramă, Pictură şi Fotografie artistică, cu gene-
roasa temă “UNIVERSUL SATULUI ROMÂNESC”.  

La  acest concurs pot participa creatori din 
întreaga ţară, indiferent de vârstă, membri şi nemem-
brii  unor uniuni de creaţie, membri ai Uniunii Scrii-
torilor şi din diaspora. Comisia de jurizare formată din 
critici literari şi de artă, poeţi, scriitori, artişti de imagi-
ne, va acorda pentru fiecare secţiune câte trei premii: 
premiul  I, II şi III, şi menţiunile I, II şi III. Premiile con-
stă în diplome, bani şi publicarea în revista “Dor de 
Dor” din luna august, septembrie şi octombrie. Con-
curenţii vor trimite 5 poezii, dintre care una dedicată 
poetului naţional, poate fi odă, baladă, glossă, doină, 
5 epigrame, două proze scurte (pot fi şi satirice), o 
piesă de teatru, scrisă pe maximum 8 pagini în Word 
- Font Arial 11 sau Times New Roman12. 

Fotografiile  vor avea dimensiunile 20x30 
(cinci lucrări) iar pictorii vor trimite un singur tablou 
reprezentativ. Aceste lucrări (fotografii şi tablouri) vor  
fi expediate până la data de 15 iulie 2013  pe adresa: 
Toma Marin, localitatea Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, 
cod 917055. Tablourile  nu vor fi înrămate. 

Toate celelate lucrări literare se vor trimite la 
una din adresele de email: marintoma@gmail.com,  
dordedor@gmail.com. Relaţii suplimentare la telefon: 
0231/580293 sau 0242/643722 (Marin Toma şi Doina 
Săbădeanu, după 15 martie). Rezultatele concursului 
se vor publica în presa locală şi în revista “Dor de 
Dor”, după data de 15 iulie 2013. 

Faza finală a concursului se va desfăşura la 
la Memorialul IPOTEŞTI în data de VINERI 16 
AUGUST 2013, în amfiteatrul  Bibliotecii Na ţionale 
de poezie “Mihai Eminescu” . 

Revista literară “Dor de Dor” este organiza-
toarea a şapte  ediţii a Concursului Naţional de Poe-
zie “Dor de Dor” şi a celei de-a treia ediţii a Antologiei 
“Dor de Dor”, IPOTEŞTI, 2012. 

� 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BoemBoemBoemBoem@@@@        1111----2222----3333/201/201/201/2013333    92929292    

                                                                                                                        

CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
Menuţ Maximinian – Noduri în haos  

Editura Eurobit, Timişoara, 2012 
Gheorghe A. Stroia – Parfum de tei 

Editura Armonii Culturale, Adjud, 2013 
Tudor Petcu – Câteva baliverne 

metafizice, Ed. Singur, Târgovişte, 2012 

   
Cristian Meleşteu - Radiografia unei zile 
de mai, Ed. Cartea Românească, 2012 

Mariana Eftimie Kabbout – Glasul tăcerii  
Editura Anamarol, 2011 

Vadim Bacinschi – Sudul Basarabiei 
(reg. Odesa), Ed.Sinteze, Galaţi, 2010 

   
Mircea Marcel Petcu – Iubire mută  

Editura Harvia, Tulcea, 2006 
Mariana Eftimie Kabbout – Aproape etern  

Editura Anamarol, 2009 
Bianca C. Dan – Ultima carte despre 

întuneric, Editura Ortoepia, 2012 
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
Florina Dinu - Vipera 

Editura Ştef, Iaşi, 2012 
Gabriel Petru Băeţan – Iluzii în ambalaje 

de carne, Editura Fides, Iaşi, 2011 
Denisa Lepădatu – Şoapte esenţiale  
Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013 

   
Aurel M. Buricea – Crucea din muguri  

Editura Semne, 2012 
Cornel Boteanu – Înapoi în poveste, 

Editura Armonii Culturale, Adjud, 2012 
Maria Ieva – Alfabetul mirării  
Editura Opera, Bucureşti, 2012 

   
Victor Burde - Iubiri de toamnă târzie  

Editura Armonii Culturale, Adjud, 2012 
Vasile V. Filip, Menuţ Maximinian – 

Riturile de trecere, Ed. Eikon, Cluj, 2013 
Ioan Gheorghiţă-Undeva la poarta raiului 

Editura Ex Ponto, Constanţa, 2010 
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