
 



Boem@  7 / 2013 2 

BOEM@ 
Revistă de Literatură şi Artă 

Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2013 (Anul V) Nr. 10-11-12 (56-57-58) - 106 pagini 

ISSN 2066-0154 
Apare sub egida ASPRA 

Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice  
Editor: S.C. InfoRapart SRL Galaţi - Editura InfoRapArt 

10-11-12 / 2013 
COLEGIUL DE REDACŢIE 

 

Director:                   Petre Rău 

Redactor-şef online:   Mihail Gălăţanu 

Redactor şef adjunct: Victor Cilincă 
 

Redactori:  
Paul Sân-Petru, Coriolan Păunescu, 

Saint-Simon Ajarescu, C-tin Oancă, 

A.G. Secară, Dimitrie Lupu, Denisa 

Lepădatu, Cristina Roşu, Maria Ieva, 

Cosmina Cosma 
 

Grafică:              Elena-Liliana Fluture 

Tehnoredactare: Daniela Caşu 
 

Colaboratori: Maria Timuc (Bucureşti), 

Luca Cipolla (Italia), Adalbert Gyuris 

(Germania), Melania Cuc (Bistriţa), 

Tănase Caraşca (Tulcea) 
 

 

 

Revista literară BOEM@ o puteţi citi şi pe 
site-ul 

www.boema.inforapart.ro 

actualizat permanent de: InfoRapArt 

Email: boema@inforapart.ro, 

aspra@inforapart.ro, petrerau@yahoo.com 

Telefon: 0726 337376, 0336 800313  

ADRESA REDACŢIEI: Str. Barboşi, Nr. 12, 

Bloc D, Ap. 14, Galaţi-800428 

Abonamente:  boema@inforapart.ro,  

tel: +40 (0)726 337376 
 

În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii răspund în 
mod direct de conţinutul materialelor publicate. 

 
 

 

 

 

Literatură şi Artă 

DIN CUPRINS 
 

Poezie: Mihail Gălăţanu (p.5), Denisa Lepădatu (p.11), Viorel Dinescu (p.18), Llelu 

Nicolae Vălăreanu (p.22), Ştefan Radu Muşat (p.25), Constantin Oancă (p.28), 
Aurel M. Buricea (p.37), Constantin Bejenaru - Beco (p.41), Monika Toth (p.43), 

Grigore Grigore (p.45), Ignatie Grecu (p.53), Mihai Horga (p.58), Olga Văduva 

(p.67), Vasile Simon (p.73), Costel Stancu (p.75), Mircea Marcel Petcu (p.77), 
Mihaela Gudana (p.89), Alexandru Cazacu (p.95), Mariana Mihai (p.96) 

Proză: Maria Tirenescu: Prepeliţa albă (p.27), Elena Clătinici: Inerţia prezentului / 

Întâmplările / Ursitoarele vremii / Visul / Cu sufletul în braţe (p.30), Tănase Caraşca: 
Noaptea blocului comun (p.51), Maria Ieva: Lacrimi de melci / Sunetul paşilor mei / 

Oglinda / Dansul cuvintelor, Prima zăpadă (p.55), Ioan Toderiţă: Visul lui Ion - 
mărturisirea preotului (p.59) / Verde-mi este doar uitarea… (p.61), Marian Ilea: Capra 

germană şi gramofonul (p.70), Camelia Constantin: Clipe (p.85), Adrian Nicolae 

Popescu: Complimente inelare, Şi boemii dorm câteodată… (p.92) 
Cronică de carte: Petre Rău: O lume plină de umor: Ion Manea, “Regele ghioceilor” 

(p.12) / Omul - o trestie gânditoare plină de emoţie: Speranţa Calimi, “Copacul trăsnit” 

(p.20) / Eminescu şi iar Eminescu: Constanţa Abălaşei-Donosă, “Avem nevoie de 
Eminescu” (p.42) / Un maraton în ton literar: Tănase Caraşca - “Bazarul maratonului 

roşu” (p.64), Dumitru Anghel: Solie, de Viorel Dinescu (p.23) / “Evantaiul albastru”, 

de Lucia Pătraşcu (p.48) / “Delfina”, de Vasile Mizdrea (p.49), A. G. Secară: Încă o 

“Judecată de apoi”…: Petre Rău - Judecata de apoi (p.29), Ioan Toderiţă: Două cărţi, 

un poet: Andrei Gheorghe Neagu (p.38), Ioan Toderiţă: “Noul manual de ascuns 

trecutul”, de Viorel Lică (p.46), Daniel Corbu: Matei Vişniec, Mitologia măştii şi 
dimensiunea tragică a fiinţei (p.74), Lucian Gruia: Daniel Corbu sau lumea ca 

ceremonial iluzoriu (p.80), Melania Cuc: Recenzie “Cioburi de vise” (p.88), Teodor 

Parapiru: Daniel Corbu - cu sine pe sine călcând (p.90), Lucia Pătraşcu: Mihai 
Vintilă - Fiare şi oameni (p.94) 

Note de lectură: Luca Cipolla: Poezie fără timp (p.17), Melania Cuc: Cred în viitorul 

literar al Denisei Lepădatu… (p.17) / Pagini arse - O lume care există (şi) în realitate 
(p.35) / Un intrus în propriul spaţiu natal (p.54) / Lungul drum al Vieţii până la “Crucea 

din muguri” (p.91), Olimpiu Vladimirov: Comori uitate şi spirit de simţire (p.34) / O 

“paletă” de teme artistice şi religioase (p.56), Marian Dopcea: Concizie şi retorică 
(p.76), Mihaela Cernăţeanu: Dar dacă vine… (p.78)  

Eseu: Delia Pop: Despre postmodernitate. Daniel Corbu (p.3), Gabriel Dragnea: 

Panait Istrati - Între datorie şi sursă de existenţă (p.6), Alexandru Vlad: O teorie a 
minciunii (p.31), Cosmina Cosma: O altfel de Alice (p.44), Maria Ieva: Uni-versul 

minunat al Denisei Lepădatu (p.66), Tania Nicolescu: Cogito (p.66), Cristian Ovidiu 

Dinică: Finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb, Anton Pann (p.81) 

Meridiane: Melania Cuc: Poetul italian Luca Cipolla şi marea sa dragoste pentru 

poezía danubiană (p.14) 

Muzică: Cosmina Cosma: De ce muzica? (p.15) 
Interviu: Tudor Petcu: Semnificaţia Bisericii Ortodoxe în Franţa, interviu cu Pr. 

Michel Evdokimov (p.68), Denisa Lepădatu: Interviu cu Patricia Lidia (p.86) 

Debut: Ionela Luisa Bejan: Un Halloween cosmic (p.101) 
Pictură: Constanţa Abălaşei Donosă: Grafică în creion (p.84) 

Colinde: Denisa Lepădatu: Povestea lui Moş Crăciun / Seara de Crăciun / Aşteptatul 

Crăciun / Pluguşor (p.102) 
Consemnări: Corina Diamanta Lupu: Efteling, Ţările de Jos… (p.100) 

Eveniment: Redacţia: Festivalul de Literatură “Prietenia cuvintelor”, Galaţi (p.104) 

Umor: Tănase Caraşca: Autoportret, Antistress, Retrospectivă, Statistică (p.26), 
Marius Zaharia: 112 / Furtul din muzeul de artă (p.36) 

Istorie: Tudose Tatu: Părintele C.E. a Dunării, Charles Cunningham (p.97) 

Anunţ: Redacţia: Conferinţa Transfrontalieră a Tinerilor, Chişinău, Moldova (p.103) 
Cărţi: Redacţia: Cărţi sosite la redacţie (p.105) 

 

Grafică:  
Coperta I: Jim Warren - Eye of the Storm 

Coperta a IV-a: Pablo Picasso - Domnişoarele din Avignon 

Interior:    Elena-Liliana Fluture, Constanţa Abălaşei-Donosă     

www.boema.inforapart.ro 

mailto:boema@inforapart.ro
mailto:aspra@inforapart.ro
file:///D:/BOEMA/Nr.53-54-55/petrerau@yahoo.com
mailto:boema@inforapart.ro


Boem@  7 / 2013 3 

                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Delia POP 

  

DESPRE POSTMODERNITATE. 

 DANIEL CORBU 

  
          Vechi de o jumătate de secol, destinul postmodern 

se (pe)trece sub ochii noştri, bulversându-ne fiinţa, clădin-
du-i şi destrămându-i hotare. Îl însoţesc şi acum discur-
suri la fel de contradictorii, crescute din sondările şi inge-
niozitatea cercetătorilor, produse „la cald” de viziunea şi 
experienţa proprii, văduvite însă de cuvenita detaşare în 
timp a celui ce se apleacă asupra fenomenelor de durată. 
          Despre actualitatea temei stă mărturie şi cartea 
intitulată Postmodernism şi postmodernitate în Româ-
nia de azi (Princeps Edit, Iaşi, 2013), al cărei autor, 
Daniel Corbu, continuă, de altfel, seria cercetărilor perso-
nale în domeniu, găzduite în lucrarea de licenţă, în teza 
de doctorat, precum şi în volumele Generaţia poetică ’80 
în cincisprezece portrete critice (Editura Junimea, Iaşi, 
2000), Postmodernismul pe înţelesul tuturor (Princeps 
Edit, Iaşi, 2003), Generaţia poetică ’80 şi rostirea 
postmodernă (Princeps Edit, Iaşi, 2006). 

Experimentând aproape de la început şi pe cont 
propriu postmodernismul şi postmodernitatea (avem în 
vedere evoluţia lor pe teren românesc), fostul membru al 
„Cenaclului de Luni” al Universităţii bucureştene reexa-
minează, cu fiecare nouă întreprindere, condiţia postmo-
dernă, lărgind aria de investigaţie, schimbând perspec-
tiva, aprofundând aspecte insuficient lămurite de el însuşi 
ori de confraţi, dar mai ales evidenţiind dimensiunea 
complexă,  agresiv-seducătoare a acesteia. 

Tomul de faţă se constituie într-o culegere de arti-
cole (unele apărute în diverse periodice), eseuri, meda-
lioane, ansamblul lor reprezentând un feedback personal 
(o prelungire - am putea spune - a direcţiilor urmate de 
asociaţia şi revista pe care le coordonează) la felul în 
care se face, se pre-face şi se des-face - cu precădere, în 

spaţiul autohton - postmodernitatea. În economia cărţii, 
locul central îl ocupă omul, statutul acestuia, după cum 
autorul însuşi mărturiseşte în eseul cu care se deschide 
volumul: omul „dezrădăcinat şi trăitor în afara transcend-
denţei”, omul „copleşit, risipit în cotidian, fără timp de me-
ditaţie şi introspecţie, rămânând unitatea trăitoare a unei 
pseudorealităţi iluzorii” („Omul recent”, satul planetar şi 
arta cotidiană, p. 6, 7). 

Frenezia consumului, „voluptatea materială”, con-
fundarea calităţii şi a raţiunii de a fi (être, l’être) cu risipa 
şi bunăstarea (le bien-être) unui anumit segment al 
societăţii occidentale, democratizarea produsului cultural 
şi convertirea lui în fast-food, „mediocritatea multilateral 
dezvoltată”, manipularea gustului estetic sunt câteva din 
„răotăţile” vremii pe care le surprinde – cu amară lucidi-
tate – condeiul scriitorului moldovean. 

Pentru Daniel Corbu, lumea postmodernă este 
„una a confortului, a iluziei întreţinute artificial, a lipsei de 
metafizică, în care adevărurile absolute nu-şi au locul” 
(Postmodernism şi postmodernitate, p. 10). O aseme-
nea viziune nu e nicidecum singulară, fuga de idealuri şi 
de răspunsuri irevocabile constituindu-se într-o caracte-
ristică definitorie a insului contemporan, sesizată şi de alţi 
teoreticieni ai fenomenului postmodern. „Nu mai e timp de 
principii superioare, de scopuri ultime, de adevăruri  

 
Daniel Corbu 

 

definitive”, observă, la rându-i, Gianni Vattimo, iar 
Anthony Giddens remarcă în ultimele decenii o 
accentuată „oboseală de dezvoltare”, împletită cu o 
neprefăcută încrâncenare a individului de a-şi con-
strui şi de a-şi locui clipa de faţă. Hic et nunc. 

Risipirea în cotidian, răscumpărarea prezen-
tului ca strategie a supravieţuirii, destrămarea vechi-
lor ierarhii, reevaluarea instantaneului, a emoţiei, a 
plăcerii, a banalului devin, prin urmare, modalităţi de-
a-trăi-cu-sine,de-a-se-trăi-pe-sine, de-a-fi-împreună.   

Devin, totodată, răzvrătire împotriva limitei, a 
dimen-siunii cu iz de cenuşă a condiţiei umane. 

Sunt - toate acestea - elemente care şi-au 
pus amprenta implicit asupra creaţiei artistice. Post-
modernismul, scrie Daniel Corbu, „îşi arogă dreptul 
de a arunca în aer elitismul artei şi de a coborî în 
cotidian, în experienţa umană ordinară” („Omul re-
cent”, satul planetar şi arta cotidiană, p.8). Scrii-
torul postmodern este „ludic, ironic, parodic, decon-
structivist, carnavalizat, decanonizat, este în opoziţie 
continuă cu hieratismul modern” şi cultivă „şocul 
noutăţii” (Literatura postmodernă, p.27). Postmo-
dernismul e îngăduitor cu arta epidermică şi cu 
„literatura hormonală, mustind de vulgaritate şi dez-
măţ lingvistic” (Artele faţă în faţă cu pornocultis-
mul, p.29), care – sfidând mai toate hotarele dina-
inte - îşi lărgesc neliniştitor sfera de influenţă. 

Pe teren românesc, Eminescu – în spirit cu-
rat postmodern - e tot mai demitizat („numai aşa sun-
tem paneuropeni” - Eminescu, până la capăt, p.68), 
în timp ce inflaţia de premii literare desa-cralizează şi 
relativizează ideea de talent (Instituţia Premiului în 
România). Singura care nu primejduieşte ordinea, 
tradiţia, valorile aşezate, legile de căpătâi ale operei 
(„integritas, consonantia, claritas”) rămâne – în 
opinia lui Daniel Corbu – Academia, graţie căreia 
„viitorimea va putea moşteni […] istorii nedegradate” 
(Postmodernismul şi Academia, p. 20). 

(continuare în pag. 4) 
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păstrează tonul incisiv: „…aţoasă, dramatică, mioriti-
că treabă!” (ibidem, p. 131). 

Chiar dacă - pe alocuri - tonul îmbracă haina 
ironiei („Trăind o prostească încântare de sine însuşi, 
omul recent a devenit supusul unei mentalităţi a con-
fortului” - Unde ne sunt visătorii – note despre 
oboseala românească, p. 38) ori dezvoltă arome ce 
trădează amărăciunea, deznădejdea, hazul de necaz 
(milioanele de români „fugiţi de sărăcia şi haosul de-
acasă” acceptă în străinătate munci adesea umili-
toare în agricultură, construcţii, asistenţă socială, „pe 
o simbrie de nimic, încât eşti tentat să spui că le fac 
din dragoste” – Comunitatea europeană şi microbii 
- gânduri răzleţe despre integrarea românilor în 
statele unite ale Europei, p. 61, 62; „Sărăcia-n cur 
mă-npunge, / Eu tot fug, dar ea m-ajunge” –Demon-
tarea comunismului, p. 124), sunt mult mai rele-
vante dragostea pentru literatură, solidaritatea faţă 
de breasla scriitorilor, înţelegerea condiţiei aparte a 
omului de cultură (cu blestemul boemiei cu tot) în 
societatea postmodernă, bunul simţ şi o anume 
dezmierdare a limbii mai vechi, scoase din ascundere 
graţie unor expresii precum „ni-i dat să credem” 
(Postmodernismul şi globalizarea forţată), „mi-i 
dat să ştiu” (Golgota) ş.a. O altă rostire sugestivă 
identificăm în articolul Detractorii detractorilor lui 
Eminescu: „pot spune cu mâna pe inimă”. E o con-
strucţie al cărei ecou traversează conţinutul ideatic al 
întregii cărţi şi care defineşte în măsură semnificativă 
ceea ce întreprinde omul Daniel Corbu, în multitude-
nea ipostazelor sale: poetul, teoreticianul, publicistul, 
iniţiatorul de fapte culturale. 



 

desen de Elena-Liliana Fluture 

 

(urmare din pag. 3) 

 
Distrugerea miturilor consacrate şi impunerea 

altora, întemeiate pe „bani, sex & democraţie culturală” 
(Modelul american şi mediocritatea multilateral dez-
voltată, p. 14) periclitează mai toate domeniile. Vedetele 
de sezon, „legendarii de carton”, analiştii năpădesc mass-
media şi predică dezinvolt lecţii de patriotism, de morală, 
de economie politică. Orice. Sunt forme fără fond, în faţa 
cărora discursul autorului („Daniel, Daniel, grămadă de 
fulgere”…) devine caustic: „Ne întrebăm ce ar reprezenta 
aceşti oameni dacă ar fi desprinşi de averea lor” (Formele 
fără fond sau dinastia oamenilor care nu reprezintă 
nimic, p.107) sau apelează la recuzita folclorică… post-
modernă: „Fă-mă, mamă, analist, / Nici prea vesel, nici 
prea trist, / Să cârtesc şi să exist!” (motto la Cârtitorii sau 
despre apariţia, binefacerile şi riscurile meseriei de 
analist politic). 

Din fericire - găsim scris în alt articol (Brandul 
numit Dumnezeu) - nu suntem mai prejos decât alţii. O 
dovedeşte un top realizat recent de americani, unde „Iisus 
apare pe locul II la publicitate după fotbalistul Beckham, 
Shakespeare pe locul III, iar Dumnezeu pe locul IV” (p. 
128). No comment. 

Pe întreg parcursul volumului, autorul pune în 
cauză „efectul de om postmodern” (Mircea Maliţa), iden-
tificat, printre altele, în reducerea disponibilităţii de a lăsa 
deoparte cele lumeşti întru cele ale spiritului. Sunt evocaţi 
- drept pildă - iconarii moldoveni care, pentru a exprima 
sanctitatea figurilor biblice, se pregăteau prin post şi 
rugăciune. Scrie Daniel Corbu: „ei deveneau filtrul prin 
care spiritualitatea, sfinţenia erau transmise chipurilor, şi, 
de pe pereţii lăcaşurilor sfinte sau de pe icoanele de lemn, 
retransmise, nouă” (Golgota, p. 66). 

Problematizează, deopotrivă, modul cum suntem 
în stare să ne ducem mai departe valorile. Se-ntoarnă din 
nou la Eminescu (subiect despre care găsim trei texte în 
cuprinsul volumului), situându-l, graţie prezenţei în rosti-
rea poetică a limbii materne, alături de Shakespeare, 
Dante, Goethe, nume care „şi-au arondat limba naţională 
pe sute de ani” (Detractorii detractorilor lui Eminescu, 
p.111). Îi aminteşte şi pe Mihai Ursachi, cel care „a trăit 
doar pentru poezie, pentru poezia care sfâşie spornic” 
(Poetul Mihai Ursachi şi ceilalţi – câteva gânduri potri-
vite la împlinirea a trei ani de la trecerea poetului în 
eternitate, p.78), pe Emil Iordache, „omul programelor 
grele de muncă zilnică şi silnică, profesorul autoritar şi 
maestrul spiritual al multor tineri” (Unde era Emil Iorda-
che era şi boema ieşeană, p. 83), pe Ioanid Romanescu, 
cel care a iubit limba română „cu patimă de ibov-
nic” („Trăiască poezia şi marii visători” – note despre 
cititori, poeţi şi uitare, p. 51); aminteşte, de asemenea, 
creatori mai puţin cunoscuţi, dar care au ştiut „să ardă” 
pentru poezie (Cui îi e frică de George Mărgărit?). 
Culegerea mai cuprinde câteva pagini  dedicate avan-
gardei şi neoavangardei româneşti, evidenţiind preocu-
pările Asociaţiei Culturale „Feed Back” şi ale revistei de 
experiment literar cu acelaşi nume din Iaşi. 

Condiţia omului de cultură, îndeosebi a scriitorului 
îl preocupă, îl doare cel mai mult. „Chiar în perioada co-
munistă – găsim consemnat în ultimul articol al volumului - 
scriitorul român a continuat să fie un brand, chiar un mo-
del naţional. După 1989, el nici nu se mai vede” (Litera-
tura română faţă în faţă cu necititorii ei, p.130). Finalul  
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         Mihail GĂLĂŢANU 

 

  PRIZONIERUL UNEI BULE 
 

Prima oară eu m-am născut înăuntru. 
M-am născut în burta mamei mele, căci,  
cu adevărat, aceea 
E prima naştere. Prima naştere de care ai parte. 
Ochiii mi s-au dezlipit de solzii amniotici, care au căzut 
de pe ei, răzuiţi de-o raşchetă nevăzută. 
Şi am văzut! Pentru prima oară am văzut. 
Ochii mei eraau mari şi larg deschişi  
Către lumea lichidă dinăuntru. De atunci n-am mai 
putut niciodată să-mi mai închipui atât de bine lumea. 
Eram ca un bătrânel, un pustnic, în singura lui 
locuinţă, într-o garsonieră strâmtă, în care, dacă îşi 
uită sau îşi pierde ochelarii, se loveşte de mobile. 
Eram 
Prizonierul unei bule, o bulă de şampanie veche, 
nobilă, în măruntaiele unui castel din evul mediu. 
Şampania curgea pe mine, mă spăla, mă inunda. 
Bula plutea cu tot cu mine prin lume, se plimba cu 
mine înăuntru. 
Eram o pară conservată într-o sticlă,  
dormind un somn vegetal. 
Pieile cădeau de pe mine, 
Pieliţa se dezghioca uşor,  
lăsând în urmă straturi opaline. 
O pară somnoroasă, dormind în burta unei fecioare, 
Oh, asta am să fiu pân’am să mor. 
 

CAPĂTUL LUMII MELE 
 

Pe mama o iubeam pe molecule.  
O iubeam subatomic, pe particule, pe ţesuturi, pe 
fascii musculare, pe mici aglutinări adipoase, pe grupe 
de muşchi. Prapurul era ptolemeicul linţoliu al lumii 
mele. Prapurul era capătul lumii  
şi marginea universului. 
Şi universul era rotund, aşa cum numai  
o burtă de fecioară  
poate fi, curba perfectă, 
curbura perfectă a lumii, 
cum numai o burtă de mamă poate fi. 
 

ORA DE LEVITAT 
 

Mama mea era cea mai bună dintre toate lumile 
posibile 

- şi eu trăiam în ea. 
- Afară nu poate fi decât  lumea deafară 
- În exterior nu poate fi decât lumea exterioară, 
- lumea cea mai rea cu putinţă. 

 
* 
Când am să mor, am să intru din nou 
în burta mamii mele. În tumul. Şi mama, ca pe-o 
mumie, o să mă înfaşe. Voi fi o mumie peruană, 
pelviană, înfăşată cu lacrimile şi cu balele ei, cu limfa 
ei cea dintru început, monstruoasă. 
Acolo va fi un mausoleu. Burta ei va fi o maşină 

 
de mare viteză, o chiulasă. Io voi fi monstrul 
dinăuntru 
Răcnind către lumea asta urâcioasă. 
Mama o să mă înfăşeze iar prunc 
şi o să mă legene 
şi o să mă aducă acasă. 
 
* 
O, fericit voi fi 
Să fiu înmormântat 
în lacrimile mamii mele. 
Mortul sugând la sânul ei 
şi împletindu-i, în jurul degeţelelor ei,  
părul ei numai inele. 
 

La sânul ei moartea va însemna  
pe jumătate fericire, 
Cel puţin pe jumătate fericire. 
Voi uita ştiinţa vorbitului 
şi chiar mersul de-a buşilea îl voi uita. 
Voi intra iarăşi în burtă, 
voi trage, 
voi suge 
lichidul amniotic înapoi cu o seringă 

-şi voi pecetlui burta sa. 
 Şi voi uita. 

 
* 
Iată un bun motiv pentru a fi fericit:  
mereu mama ta te aşteaptă, 
când n-ai să mai poţi, o, doamne dumnezeule, 
când vei fi atât de bătrân şi n-ai să poţi 
să mai mergi pe faţa pamântului, când vei fi 
obosit, când nu mai ai nimic altceva de făcut 
decât să baţi la poarta burţii mamei tale. 
Şi ea cu siguranţă te va primi şi te va cocoloşi 
te va mângâia 
şi te va săruta cu sărutările gurii ei 
şi, încet-încet, fără să-ţi dai seama, 
cu forcepsul înapoi te va băga. 
Chiar dacă tu nu o să mai încapi 
Sau, mă rog, tare greu vei încăpea, 
Ea se va dilata, ca la început se va dilata, 
Ca la începutul începutului  
şi va creşte şi se va urieşi 
şi va creşte şi se va urieşi 
şi chiar dacă tu vei fi rigid ca un mort, 
ei nu-i va păsa, 
nu-i va păsa deloc 
şi-napoi tot te va primi. 
Şi, hei, hai, zi-mi şi mie: care-i copilul 
care n-ar mai zăbovi o clipă-n maica sa? 
 

Care nu s-ar întoarce, măcar fie şi numai  
pentru o clipă, 
în mama sa? 
 

Şi va creşte- şi se va urieşi.  
 

(din volumul Burta înstelată) 
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        Gabriel DRAGNEA 
 

Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă 

- publicistica, o dominantă a scrisului istratian - 

- I - 
 

Dincolo de aceste două coordonate fundamentale 
care au contribuit la construirea edificiului literar de care 
beneficiem astăzi, consider importantă sublinierea aspec-
tului de autoinstruire şi completare în plan spiritual şi 
intelectual ale omului Istrati. 
 O imagine polisemantică ni se dezvăluie în scri-
soarea lui Istrati către Romain Rolland, din 20 august 
1919, şi anume momentul întâlnirii cu viitorul său prieten 
Mihail Mihailovici Kazanski. Întâlnirea din brutăria “prăpă-
dită, murdară şi slinoasă” avea să-i ofere mai târziu o prie-
tenie plină de peripeţii, dar şi o viaţă conturată în spiritul 
vagabondajului. Mihail avea să fie călăuza unui spirit care 
urma să se trezească din amorţeală. 

“Pe gulerul hainei sale, doi păduchi se plimbau 
agale, iar în mâini ţinea o carte franţuzească”. Ce bizar! 
Ce ciudată imagine, incredibil de asemănătoare cu aceea 
care urma să se contureze. Panait Istrati, “hamalul socia-
list din portul Brăilei¹”, născut şi crescut într-o societate 
mizeră, într-un spaţiu închis avea să devină dezrădă-
cinatul vagabond al lumii, purtător al treselor intelectua-
lităţii franţuzeşti. 
 Pe tot parcursul vieţii sale, Panait Istrati a trăit sub 
zodia revoltei interioare, din dorinţa de a se descoperi pe 
deplin într-un orizont fără perspective. Om al instinctului, 
consideră soarta parte integrată în inima fiecăruia. “Aşa e 
soarta mea. Şi soarta e în inima noastră. Suntem mari sau 
mici sau mediocrii, prin inima noastră, căreia ne supunem 
orbeşte. Ea ne duce şi la bine şi la rău. Unde mă va duce 
a mea? Cine poate ştii? (...) Aş vrea să fiu de folos 
omenirii acesteia care suferă, din vina ei, datorită 
egoismului ei. Dar gândul meu se îneacă în propria mea 
mizerie. Dar nu moare omul de foame...Aş fi total nefericit 
dacă, chiar dacă aş mânca numai pui fripţi, aş fi nevoit să 
trăiesc călcându-mi pe suflet²...” 
 Fără a călca pe drumul compromisurilor flagrante, 
Panait Istrati s-a înscris pe tabelul concurenţilor ce pun 
pariu cu viaţa. 
 Neacceptând destinul comun celor de aceeaşi 
condiţie socială cu a lui, nu-şi refuză nimic din ceea ce-i 
pofteşte inima. Pentru el, fuga, sau mai bine zis nesta-
tornicia este rezultatul nemulţumirii pe care i-o oferă spa-
ţiul şi clipa. Nonconformist, Panait Istrati nu este omul 
pendulărilor, al indeciziilor, ci omul care trăieşte momentul 
indiferent de conjunctură: “sunt zece zile de când m-am 
întors la Paris şi cu toate că oamenii stimabili nu conte-
nesc să mă felicite, (în urma apariţiei Chirei Chiralina, 
n.a.) eu nu încetez ca în fiecare zi, de câte zece ori, să  

 
Panait Istrati 

 

urc pe o schelă de opt metri pentru a spoi zidurile 
Liceului St. Louis, din B-dul Saint-Michel 44, totul 
pentru 32 de franci şi 50 centime, şi asta fără ca 
tovarăşii mei de lucru să se îndoiască de dubla mea 
piele³”. 
 De ce datorie morală? 
 Deşi ar putea să sune retorică întrebarea, 
sunt două aspecte ale acestei datorii morale, ca 
feţele aceleiaşi monede. Primul aspect este legat 
de nedreptatea săvârşită voluntar de politic asupra 
societăţii sugrumate, alături de care şi pentru care 
Panait Istrati luptă dorindu-se a fi ceasul deştep-
tător al masei amorţite. Al doilea aspect este datoria 
morală faţă de “glasul de la Villeneuve⁴”, care l-a 
impresionat pe Istrati “cu accentul său deosebit: 
atunci când ai ceva de spus şi darul de a exprima, 

renunţarea este o crimă, iar lenea o ruşine⁵”. 
 

Tematica publicisticii lui Panait Istrati  
(scurt fragment) 

 

“Aşa mi-a fost mie dat, să mă întorc cu faţa 
către toate punctele cardinale. Dar nu din interes. 
Ci numai ca conştiinţa mea să nu-mi spună vreo-
dată că aş fi refuzat, de-a lungul vieţii mele, să-mi 
plec urechea  spre orice glas de deznădejde ar fi 
venit şi din orice direcţie l-ar fi adus vântul. E inutil 
să adaog că la mine conştiinţa e inima. Adică ceva 

cald. Poate prea cald”⁶. 
 Fie că acest strigăt de deznădejde se regă-
seşte în articole de esenţă politică sau economico-
socială, în evocări, figura centrală rămâne omul. 
Omul, destinatar, colecţionar fără voie al tuturor 
nedreptăţilor care se răsfrâng asupra lui. 
 Iar el, Istrati, cu conştiinţa febrilă, asemeni 
inimii lui s-a dedicat scrisului sperând cu o naivitate 
dezarmantă în “ceva mai bun, mai omenesc”. 
 Căci “nu e oare mai demn, mai sănătos 
sufleteşte, să lupţi pentru un drept, decât să pleci 
capul în faţa tâlharului atotputernic ieşit din urna 
electorală, dându-i astfel să înţeleagă că dreptul tău 

la viaţă ar fi discutabil?”⁷. 
 

Spiritualitate şi cultură 
 

“Una din condiţiile de căpetenie pentru ca 
arta să aibă putere moralizatoare şi educatoare... 
este moralitatea artistului însuşi, înălţimea morală, 
intelectuală, ideală la care a ajuns el”, spunea C.D. 
Gherea. 
 Nu putem să afirmăm noi care este gradul  

 

(continuare în pag. 7) 
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(urmare din pag. 6) 
 

intelectual al scriitorului, cum nu putem, de altfel, să ştim 
măsura moralităţii lui. Dar, ştim că a dat opere care, “în 
negura vremii” se vor vedea alături de creaţiile definitorii 
ale marilor scriitori români. 
 Tind să cred că nu doar câţiva, printre care mă 
număr, cred în existenţa peste veacuri a operei istra-
tiene. Cu cât deschid mai multe porţi ale cărţilor scrise de 
el, cu cât pătrund mai mult în tainele creaţiei lui, cu atât 
descopăr - spre surprinderea mea - parfumul limbii româ-
ne pe straie franţuzeşti . 
 Dacă nu s-a apucat mai devreme de scris, moti-
vul este, probabil, chiar cel afirmat în “reflecţiile” sale “din 
orele de singurătate”: teama de mediocritate. Dar iată că 
vine perioada anului 1932, an care va ocupa un loc sem-
nificativ în monografiile despre viaţa şi opera istratiană, 
prin conferinţa “Artele şi umanitatea de azi”, cu care 
Panait Istrati organizase un turneu la Viena şi apoi în 
oraşele din Germania. 
 Propunându-şi o “confruntare sub semnul ro-

mantismului, a artei şi a secolului său”⁸, prin “Artele şi 
umanitatea de azi” se contura ideea conform căreia “via-
ţa spirituală, cu nenumăratele ei feţe este aceea care ne 
domină existenţa. De la idolatria cea mai stupidă, până la 
credinţele cele mai înalte, totul este spirit între oameni; 
această viaţă spirituală e aceea care pluteşte izolată, pe 
deasupra timpului, în ciuda năruirii atâtor civilizaţii”. 
 Revista franceză La Liberte avea să aprecieze 
discursul acestei conferinţe, publicând la 9 august 1932 
un comentariu cu titlul “Cuvinte amare şi juste”, în care 
afirma că tema abordată este “o palmă dată epocii 
noastre, care ne înviorează obrazul”. O altă publicaţie, 
L`echo d`Oran (7 august 1932) reţine din mesajul lui Pa-
nait Istrati că “arta nu trebuie să slujească, în principal, 
decât luptei pentru eradicarea suferinţelor din lume. Ea 
nu-i un scop, ci un mijloc”⁹. 
 “N-aş putea explica de ce totdeauna am 
conceput frumuseţile ca nişte divinităţi menite să facă pe 
om mai bun, să civilizeze lumea. De asemenea, 
niciodată n-a sălăşluit în cugetul meu ideea de artă 
pentru artă sau artă pentru nimic”, spunea la un moment 
dat Istrati. Mergând pe ideea că arta este cea care clă-
deşte moral prin metode cultural-educative, Panait Istrati, 
cu aparatul său critic, nu poate să nu facă referire la 
capitularea “artelor şi artiştilor, deveniţi instrumentele în 
mâinile dictatorilor din epocă, în schimbul unei cât mai 

confortabile stări materiale”¹⁰. 
 În cuprinsul acestui manifest de credinţă Panait 
Istrati scoate în evidenţă “arta pentru nimic” schiţând su-
mar, dar concis şi adevărat imaginea creatorilor ei împăr-
ţiţi în două mari categorii, “artistul turnului de fildeş” şi 
“artistul revoluţionar”: “Ceea ce îi deosebeşte e sufletul, 
adică inima lor. Artistul revoluţionar nu poate înălţa 
imnuri frumuseţii  în mijlocul unei omeniri slute. El este 
deopotrivă de sensibil faţă de nedreptate sau frumos, 
cetăţean al lumii, frate al celor asupriţi şi, în aceeaşi 
măsură, artist. Artistul revoluţionar are, pe deasupra, 
simţul responsabilităţii, la care-l obligă morala talentului 
şi a inteligenţei”. 

Pentru a sublinia şi mai intens rolul creatorului 
desăvârşit şi dezinteresat de “laudele” care l-ar putea 
“mâhni peste măsură”, Panait Istrati, în eseul-manifest 
Ceva mai bun, mai omenesc are o concepţie statornică 
şi viguroasă conform căreia “când religiile se năruie şi  

 

când toate doctrinele sociale se dovedesc neputin-
cioase, singur artistul, preot al frumosului etern, mai 
poate reclama dreptul la direcţia morală a umani-
tăţii”. Şi, cum o direcţie morală adevărată se poate 
trasa doar cu ajutorul artei adevărate, lui Panait Is-
trati nu-i rămânea decât speranţa în izbânda artei 
“care cuprinde mai multă dragoste, mai multă purita-
te şi sinceritate”, ea fiind “singura care nu ne înşeală 
niciodată”. 
 

- II - 

- conjuraţia anti-Panait Istrati - 
 

De fiecare dată când am avut ocazia am 
afirmat că “o personalitate n-ajunge să se defineas-
că decât prin adversităţile pe care le trezeşte”¹, aşa 
cum afirma cândva Tudor Vianu. Ceea ce s-a spus 
despre Panait Istrati, din dorinţa evidentă de a-i 
minimaliza personalitatea şi opera, mergând până la 
executarea morală a existenţei lui, nu a făcut decât 
să-l urce pe scriitorul brăilean pe podiumul învingă-
torilor. Reabilitările venite ulterior nu au avut decât 
să confirme aceasta. 

M-am întrebat adeseori, în naivitatea mea 
de această dată, care ar fi fost motivele punerii la 
zid a ziaristului “vagabond de geniu”? După parcur-
gerea mai multor lucrări de referinţă am reuşit să 
înţeleg îndeajuns de mult cum funcţionează “siste-
mul” cu mecanismele lui ruginite şi infecte. Astfel, 
pot afirma, fără îndoială că sinceritatea izvorâtă din 
abisurile sale sufleteşti, izvorâtă din setea de drep-
tate, avea să-l transforme pe Istrati într-un personaj 
incomod pe scena politică a lumii. Ajunsese să fie 
considerat un pericol, nu doar pentru ceea ce putea 
spune – credibilitatea lui nefiind pusă la îndoială – 
ci, pentru simplu fapt că exista. Citatele pe care le 
voi aduce în discuţie nu fac altceva decât să scoată 
în evidenţă ideea că scopul scuză mijloacele, ajun-
gând la o alta conform căreia “cine nu e cu noi e 
împotriva noastră”. Aceasta din urmă poate fi consi-
derată laitmotivul acestui capitol. 

 

Detractor vs. critic 
 

Înainte de a continua prezentarea atitudinilor 
voluntare sau comandate ale contestatarilor consi-
der importantă şi necesară delimitarea termenilor 
detractor şi critic. Pentru a fi clară o astfel de delimit-
tare - deoarece nu toate numele prezente aici pot in-
tra în categoria detractorilor - am apelat la editorialul 
lui Nicolae Manolescu din revista România literară 
(12-18 martie 2003): “Detractorul este de rea-cre-
dinţă şi îşi face din negare un scop precis. El por-
neşte de la ideea că scriitorul la care se referă 
trebuie să fie contestat. Nu ajunge la ea în urma 
unei demonstraţii. Ideea e aşadar preconcepută”. 

Un caz ce poate fi considerat o nedreptate 
la adresa lui Panait Istrati este acela în care coti-
dianul francez Le Monde  adoptă o poziţie cel puţin 
ciudată prin comentariile făcute privind anchetele de 
la Lupeni, publicate în Lupta. 

Conform monografiei lui Alexandru Oprea, 
Le Monde publică aşa-zisele probe ce “dovedesc” 
trădarea şi cumpărarea sa “de către guvernul bur-  

 

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

ghezo-moşieresc din România”: “Se ştie că a făcut parte 
dintr-o comisie guvernamentală, pe vremea unor împuş-
cături la Lupeni, de pe urma cărora au fost victime nouă 
muncitori şi, că această comisie a aprobat pe de-a-ntregul 
autorităţile”. Gravitatea mare constă în faptul că, dând 
credit publicaţiilor prestigioase din lume, care cu trecerea 
vremii nu au revenit cu corecturile care s-ar fi impus, 
istoricul literar Al. Piru cade în capcana de a da curs celor 
publicate. Astfel că, în studiul său din Viaţa Românească, 
nr. 2 din 1957² apar următoarele informaţii: “Imediat după 
întoarcerea din U.R.S.S în România, în 1929 luă parte, cu 
ocazia grevei minerilor de la Lupeni, la ancheta 
întreprinsă de ziarul Lupta. În loc să protesteze împotriva 
guvernului, care împuşca pe grevişti, Panait Istrati, 
înhămat la carul burgheziei, arunca răspunderea crimelor 
pe seama aţâţătorilor la grevă din sindicatul muncitorilor”. 

Dar, revenind la cele scrise de Le Monde, Panait 
Istrati se simte obligat să intervină pentru a clarifica 
lucrurile spunând că, ancheta sa de la Lupeni “unde au 
fost împuşcaţi nu 9 ci 30 de mineri şi o sută de răniţi, a 
fost personală” şi nu comandată. El vine şi adaugă că, 
însuşi profesorul Romulus Cioflec, care era membru în 
partidul la putere şi care l-a întovărăşit pe tot parcursul 
anchetei avea să demisioneze din partid, “cu scandal în 
presă, deoarece se convinsese ca şi mine de vinovăţia 
guvernului”. 

Din tonul reacţiilor apărute în ziarul Vremea, la 10 
octombrie 1929, putem să deducem că cele scrise de 
Istrati privitor la cazul Lupeni era o expresie a realităţii: “Ai 
colindat regiunea Lupenilor şi ţi-ai scris într-un ziar de 
seară nu impresiile, fiindcă n-ai fost acolo ca un simplu 
călător şi om, ci rechizitoriul (...) Ai venit să urechezi 
guvernul, să ţii conferinţe şi să ne scuipi în plin obraz”³. 

Punând în balanţă reacţiile furibunde apărute în 
presa română vom putea observa ce greu atârnă insultele 
aduse de Pamfil Şeicaru în 30 septembrie, în aceeaşi 
publicaţie, Vremea: “Ah, Panait, Panait... Torente de 
invective, dintre cele mai triviale. Poza lui Istrati reprodusă 
în centrul paginii purta explicaţia: “Proxenetul care ne 
insultă”.  

Articolele din Lupta erau calificate: “o 
dezgustătoare acumulare de măgării”, iar autorul lor, “un 
biet mardeiaş cu degetele butucănoase ce se screme”, 
într-un stil “siluit”; Istrati mai beneficiind, pe deasupra, de 
gingaşele gratificaţii de “liric povestitor al invertirilor 
sexual” sau, şi mai pudic, “biet poet al şezuturilor 
deflorate” etc., etc.” - notă extrasă din “dosarul vieţii şi al 
operei” lui Istrati, de Al. Oprea, pag. 268).  

Dovada că simpla lui prezenţă era un pericol o 
putem deduce din scrisoarea către Romulus Cioflec, în 
care se scuza că nu mai are timp să se oprească la 
Timişoara: “Cauza: sunt grozav de urmărit... Aseară, 
însuşi Ioniţescu mi-a trimis vorbă că studenţii creştini 
umblă să mă omoare (...) toată seara şi noaptea până la 
unu mi-au ţinut calea pe Dragoş-Vodă şi au băut la o 
cârciumă lângă noi, urlând şi arătând revolverele”. 

Şi, cum acesta nu este singurul moment în care 
Panait Istrati este ameninţat cu moartea, îl mai amintim şi 
pe cel din 1927, moment ce coincide cu aderarea 
scriitorului la comunism. Astfel că, în paginile Cuvântului 
cineva îl atenţionează pe Istrati că, în cazul revenirii lui în 
ţară va fi urmărit cu degetul pe trăgaci. 

 

Nicolae Iorga şi Alexandru Sahia 
 

Întorcându-ne în timp cu câţiva ani desco-
perim campania de discreditare a omului, scriito-
rului Istrati şi a operei lui. 

Fărăr a le nega meritele - căci ar fi nedrept - 
vom observa că, pentru mulţi scriitori români opera 
istratiană - în speţă Chira Chiralina – nu reprezintă 
nimic altceva decât “memoriile unui om care câtuşi 
de puţin nu are respectul fiinţei omeneşti”. Cine 
spunea aceasta? Nicolae Iorga

4
 care, prin interme-

diul Rampei, la 12 noiembrie 1924 declara astfel: 
“Eu nu-i găsesc absolut nici o calitate. Am spus: 
avem de-a face cu un hamal din portul dunărean”. 

Negăsindu-i nici o calitate “hamalului din 
portul dunărean”, Nicolae Iorga, prin discursul susţi-
nut la înmormântarea lui Istrati avea să facă dovada 
unui caracter îndoielnic considerându-l “răsturnător 
de lume cu puterile unui real talent”. Dar, poate era 
conştiinţa deşteptată care-i dicta sincere şi adevă-
rate laude, o dezabuzare; sau poate avea nevoie să 
se descarce pentru a-şi linişti bruma de conştiinţă 
pe care o avea. 

Ştiind părerea lui Slavici⁵, cronicile apărute 
în străinătate privitoare la apariţia Chirei şi multe 
alte aprecieri aduse operei apărute în Europe, la 15 
august 1923 putem să realizăm că la mijloc – între 
aceste afirmaţii tendenţioase – stau cauze politice 
(ca să nu le spunem principii!?). Invocându-se 
ideea de naţionalism, lui Panait Istrati i se repro-
şează influenţele democratice acumulate în occi-
dent. Şi nu numai. Conform articolului din publicaţia 
L`Orient redactată în franceză la Bucureşti, semna-
tarul Arion completează marea de acuze spunând 
că „e socialist”, „că nu a frecventat Capşa şi, deci, 
nu face parte din nici o gaşcă literară”, „că nu are 
talent” şi, cea mai gravă că „e un pornograf igno-

bil”⁶. În faţa acestor enormităţi emise de detractorii 
săi, Panait Istrati avea să răspundă ripostând la 
rându-i prin două „scrisori deschise d-lui Cazaban şi 
d-lui Iorga, scrisori apărute în „Adevărul literar şi 
artistic”

7
, din data de 3 august 1924. Tot despre cei 

doi mai sus amintiţi va face referire şi în materialul 
„Revenire în patrie după zece ani”, cuprins în 
volumul „Cum am devenit scriitor”: „Câtă vreme mi 
se criticară cărţile, nu suflai o vorbă...Dar când 
ieşiră la atac, cu bastoanele lor seniorale, crezând 
că au de-a face cu un biet vântură-lume ce şi-a tre-
cut viaţa prin cârciumi şi că numai din pură întâm-
plare a avut “norocul să întâlnească pe Romain 
Rolland” şi să mâzgălească o carte “pretins fru-
moasă”, ei bine, aceşti domnişori au întălnit măciu-
ca lui Codin care-i făcu cnocaut. Duşmanii mei: şa-
calul Cazaban, simbriaş mârşav al guvernului şi N. 
Iorga, academician, bărbat de stat şi şef de partid 
huligănesc”. 

O altă perioadă care trebuie amintită este 
aceea premergătoare colaborării lui Panait Istrati la 
publicaţia de dreapta Cruciada Românismului dar şi 
scurta perioadă care avea să urmeze după aceea. 
În urma unei “Scrisori deschise oricui”, publicată la 
20 ianuarie 1932 în cotidianul politic Curentul

8
, prin  

 

(continuare în pag. 9) 
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(urmare din pag. 8) 
 

exagerările prezente va primi o replică foarte dură din 
partea lui Alexandru Sahia. Era o ocazie care nu putea 
scăpa kominterniştilor de la Bucureşti. 

Panait Istrati, conştient de aberaţiile spuse are gri-
jă să completeze: “Iată un mic plan de om pustiit”. Planul 
consta în înfiinţarea unei gazete şi a unui partid clerical cu 
sprijinul “unui corp de cărvunari episcopi şi miniştri care, 
ziua cântă lui Dumnezeu liturghii, iar noaptea devastează 
bisericile”, dorind să susţină astfel “pe toţi cei care vor să 
guverneze cu dreptate” şi să nimicească “pe toţi duşma-
nii”. 

Răspunsul lui Sahia “se înscrie în linia fidelităţii 
faţă de Moscova, liniei staliniste şi rosteşte o judecată 
echivalentă cu o condamnare”: “Ce mare canalie eşti, 
tovarăşe Panait! Îmi reamintesc anii tăi de glorie, când era 
îndeajuns să-ţi anunţi o carte, pentru ca nenumărate 
edituri occidentale să năvălească cu ofertele. Şi asta dato-
rită cui? Talentului? Să fim drepţi!...Cele două vaci grase: 
Rakovski şi Troţki ţi-au întins ţâţele să le sugi cât vei voi, 
ca un mânz nărăvaş. Rakovski, pe atunci reprezentant al 
Sovietelor la Paris s-a simţit fericit de revederea tova-
răşului; a fost în el o dulce aducere aminte, un dor discret 
pentru bălţile Brăilei, şi ţie s-a oferit cu ruble. Plecat în 
Rusia, recomandat de Rakovski lui Troţki – acesta a între-
văzut în tine elementul proaspăt pentru contramişcarea lui 
de revoluţie permanentă. Dar Troţki e azvârlit la timp peste 
bord, Rakovski – înfundat în Astrahan, şi în Rusia începe 
munca adevărată, formidabila industrializare şi refacere 
economică. Cine se mai gândeşte că există într-un colţ 
Panait, cântăreţul “cârciumelor”? Dar lucrurile s-ar mai fi 
putut încurca dacă cel care înjură astăzi comunismul, nu s-
ar fi ridicat cu pretenţii băneşti supărătoare pentru cărţile 
tipărite, filmele de cinematograf. Drept satisfacţie, tovarăşe 
Panait, adept al lui Troţki, ţi s-a arătat Nistrul. Bolşevicii nu 
înţelegeau să-ţi plătească decât pâinea, ca oricărui mun-
citor, şi mai mult ca orice, îţi dădeau libertatea de haima-
nalâc. N-ai înţeles să preţuieşti.  

Ai refuzat, indignat, doreai bani şi ranguri. Te simţi 
bine acum, în smârcurile dunărene, preconizând dictatura 
regească sau luptând pentru conversiunea cea mare: 
iubitorule de ţărani! Însă toate bârfelile, toate ororile care le 
debitezi pe spinarea Rusiei comuniste caracterizează 
deznădejdiile unui înfrânt, stâlcit de cizma sigură”

9
. 

Printre multele acuze aduse s-a mai spus că 
Panait Istrati este fascist. Cum ar putea fi adevărată o 
asemenea afirmaţie când cunoaştem participarea lui Istrati 
la mitingul antifascist L`Italie aux fers, la sala Manege de 
Pantheon? Tot în apărarea lui Istrati mai amintesc poziţia 
lui fermă în urma apariţiei în Cruciada Românismului a 
unui articol favorabil Italiei fasciste („Din fresca istorică a 
fascismului” de Tudor Ionescu, în nr. 12 din 21 februarie 
1935)

10
. 
La acuzaţia de antisemitism, adusă de tocmai 

Romain Rolland, articolul România însângerată vorbeşte 
de la sine. Publicat în Paris-Soir, în 1925, Panait Istrati 
scrie „despre actele de teroare săvârşite contra evreilor de 
la Focşani sau Piatra-Neamţ” provocând „ţipete de furie” la 
Viitorul, care-l denunţă pe gazetarul român ca „trădător şi 
calomniator al patriei”¹¹. 

O piatră de încercare în viaţa, până acum, destul 
de zbuciumată a lui Panait Istrati o constituie campania de 
denigrare şi de condamnare a personalităţii şi operei 
istratiene prin articolul “Un haiduc al Siguranţei” al lui Henri  

 

Barbusse. A fost acuzat foarte aspru pentru decla-
raţiile antisovietice care au urmat vizitei lui Istrati în 
Uniunea Sovietică. Deoarece „aceste calomnii erau 
atât de extravagante”¹² se pare că ele nici nu au 
fost preluate de presa română. 

 

Panait Istrati – scriitor român 
 

Deşi au existat colegi din breasla scriitorimii 
române care negau apartenenţa brăileanului la 
literatura română, cu toate acestea, Panait Istrati a 
lăsat „pe oamenii de bună credinţă să judece”. Şi, 
iată că, încă din 1924 a existat un Ion Vinea (autor 
celebru al volumului Ora fântânilor) care opina 
despre Chira Chiralina că „se afirmă tocmai prin 
atmosfera românească”¹³ existentă. Tot în această 
categorie „de oameni de bună-credinţă” putem 
încadra şi pe un Gala Galaction, Pompiliu 
Constantinescu şi alţii. Cert este că, acei puţini 
scriitori care au ajutat la reabilitarea operei şi a 
scriitorului, au ajutat, în fond, nişte biete personaje 
literare, nişte eroi care „au gândit şi au grăit în 
româneşte”. 

Conform unei scrisori redactate la Nisa în 
data de 15 aprilie 1925, cu scopul precis de a fi 
publicată „în fruntea volumului Trecut şi viitor, 
Panait Istrati, nemulţumit de traducerile în 
româneşte a operelor sale de limbă franceză, se 
hotărăşte să-şi traducă singur creaţiile; înainte de-a 
fi “prozator francez contemporan” el a fost “prozator 
român înnăscut”. „M-am hotărât să mă traduc 
singur în româneşte fiindcă, mai întâi de toate, eu 
sînt şi ţin să fiu un autor român. Ţiu la aceasta, nu 
din cauză că mi s-a contestat acest drept – (el mi s-
a contestat de oameni cari n-au nici o cădere) – ci 
fiindcă simţirea mea, realizată azi în franţuzeşte 
printr-un extraordinar hazard, izvorăşte din origine 
românească. Înainte de a fi “prozator francez 
contemporan”, aşa cum se spune pe coperta 
colecţiei lui Rieder, eu am fost prozator român 
înnăscut.(...). Las pe oamenii de bună credinţă să 
judece. Acestor oameni, - singurii cărora mă 
adresez în tot ce scriu, - le voi spune că majori-
tatea eroilor mei sunt români, ori din România, - 
(ceia-ce pentru mine e acelaş lucru), - că aceşti 
eroi au gândit şi au grăit, - în sufletul meu, timp de 
ani îndelungaţi,- în româneşte, ori cât de universală 
ar părea simţirea lor redată în artă. Le voi mai 
spune oamenilor de bine, că dintre toate melea-
gurile contemplate de lumina ochilor mei, acelea 
cari mi s-au întipărit în suflet pe când mă purta 
mama de mână, îmi sunt cele mai scumpe, şi că 
numai un “înstrăinat” ca mine va şti să le ducă 
dorul şi să le desmierde amintirea, aşa cum ştiu eu 
astăzi când trăesc din amintiri”

14
. 

Mergând pe ideea lui Ion Vinea, închid 
acest capitol – deşi mai pot fi multe de adăugat dar, 
totuşi este o selecţie subiectivă a lucrurilor – consi-
derând că, într-adevăr “paguba naţională ar fi prea 
mare” dacă nu vom fi capabili a îndeplini această 
“simplă formalitate: tălmăcirea prestigioasei opere 
în limba care trebuia să-i fie lut dintru început”

15
. 

Panait Istrati trebuie să fie al nostru, nu 
(continuare în pag. 10) 
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(urmare din pag. 9) 
 

pentru creaţiile care au adunat succesul internaţional, ci 
pentru că acest succes internaţional a fost al unui om 
care a văzut lumina zilei, pentru prima dată, pe pământ 
românesc, învăţând să spună “mamă” în limba română. 
 

    1. Tudor Vianu în Idei trăite (Carte de înţelepciune alcătuită 

de Geo Şerban), Ed. Tineretului, 1968, p. 164 
    2. Cf. Alexandru Oprea, Panait Istrati – dosar al vieţii şi al 
operei, Ed. Minerva, Bucureşti, 1976, p. 266 
    3. Citate extrase din monografia lui Al. Oprea, op. cit., p. 268 
    4. Referitor la amestecul în politică şi nu numai, C. 

Rădulescu-Motru, în lucrarea sa Etnicul românesc. Naţio-
nalismul, la p. 138-139, descrie negativ figura ilustrului cărturar 
Nicolae Iorga, spre exemplu: “D. N. Iorga este un cărturar, adică 
un om a cărui cultură este formată din cărţile citite, iar nu din o 
experienţă încercată în viaţa reală. Această origine a culturii 
sale îl constrânge sufleteşte să fie ca mai toţi cărturarii cari se 
amestecă în politică, şi pe cari l-a descris perfect de bine încă 
de acum un secol J. de Maistre: orgolios; îmbătat de ideile sale 
şi mai ales de ideea propriului său eu; duşman al principiului de 
subordonaţiune; “frondeur” din fire şi partizan înnăscut al 
oricărei inovaţiuni. Cu un asemenea suflet este uşor de înţeles 
ce politică naţionalistă are să se facă. Viaţa reală va trece pe al 
doilea plan, iar pe primul plan va veni mirajul idealist; (...) d. 
Iorga n-are nici o unitate de măsură, - căci vanitatea eului, ca şi 
spaţiul dintre ideile citite, nu se poate măsura (...) – Ed. 
Albatros, Bucureşti, 1996. 
     5. Spre deosebire de alţii, Ioan Slavici este mai ponderat în 

afirmaţii, cum de altfel se şi poate vedea din cele referitoare la 
Chira Chiralina: “Se vorbeşte azi mult despre Kyra Kyralina a lui 
Panait Istrati şi mulţi sunt supăraţi de conţinutul romanului. Nu 
se vor fi potrivind cele spuse în Kyra Kyralina nici cu vederile 
mele, dar am rămas încântat de forma, de stilul desăvârşit în 
care povesteşte dl. Panait Istrati. În privinţa aceasta Ion al d-lui 
Liviu Rebreanu e mai dezbrăcat, mai fără perdea decât Kyra 
Kyralina, care foarte adeseori ne reaminteşte – ca fel de a 
povesti – poveştile orientale din O mie şi una de nopţi”- (interviu 
publicat în Rampa, 27 octombrie 1924, cf. Al. Oprea, op. cit., p. 
134) 
     6. cf. Al. Oprea, op. cit., p. 172; 
     7. “Activitatea publicistică la Adevărul literar şi artistic începe 

la 15 iunie 1924, continuându-se în fiece număr al revistei până 
la sfârşitul aceluiaşi an. Aici apar, între altele, două povestiri 
inedite scrise direct în româneşte (Pescuitorul de bureţi şi Sotir), 

precum şi câteva profesiuni de credinţă şi pagini autobiografice” 
- cf. Panait Istrati, Cum am devenit scriitor, vol.I, ediţia a III-a, 
Ed. Florile Dalbe, Bucureşti, 1998, p. 412; 
     8. Interesant de adăugat este faptul că directorul acestei 

publicaţii este însuşi Pamfil Şeicaru. În urmă cu trei ani, în 
paginile aceluiaşi Curentul, Pamfil Şeicaru şi Nichifor Crainic  
     7. “Activitatea publicistică la Adevărul literar şi artistic începe 

la 15 iunie 1924, continuându-se în fiece număr al revistei până 
la sfârşitul aceluiaşi an. Aici apar, între altele, două povestiri 
inedite scrise direct în româneşte (Pescuitorul de bureţi şi Sotir), 
precum şi câteva profesiuni de credinţă şi pagini autobio-
grafice”- cf. Panait Istrati, Cum am devenit scriitor, vol.I, ediţia a 

III-a, Ed. Florile Dalbe, Bucureşti, 1998, p. 412; 
     8. Interesant de adăugat este faptul că directorul acestei 

publicaţii este însuşi Pamfil Şeicaru. În urmă cu trei ani, în 
paginile aceluiaşi Curentul, Pamfil Şeicaru şi Nichifor Crainic 
făceau front comun împotriva lui Istrati. În privinţa acestei 
colaborări, Panait Istrati precizează: “...altă dată Şeicaru “m-a 
înjurat din interes, după cum tot din interes e fericit azi când 
primeşte un articol de la mine, căci porcii n-au obraz””. Cât 
despre ziar, el afirmă următoarele: “Căci nimeni nu ştie că eu 
sunt mult mai fericit când pot să spun într-un articol tot ce-mi 
trăzneşte prin cap, decât când scriu o carte. Cărţile mi se pot 
publica la Paris mai uşor şi mai repede decât pot eu să le scriu, 
pe când un articol trăznit, greu ar trece în altă parte decât la  

 
Curentul, care nu se împiedică în principii” (cf. Al. Oprea, 
op. cit., p. 285); 
     9. Citate extrase din lucrarea lui Mihai Ungheanu, 

Panait Istrati şi Kominternul, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 
1994, p. 65 
     10. Citate extrase din prefaţa lui Jean Hormiere la 
cartea “Panait Istrati – Cruciada mea sau a noastră”, Ed. 

Delta Press, Cluj, 1992, p. 8; 
     11. cf. Al. Oprea, op. cit., p. 193; 
     12. Mihai Ungheanu, op. cit., p. 63; 
     13. cf. Al. Oprea, op. cit., p. 373; 
     14. Panait Istrati, Trecut şi viitor – pagini auto-

biografice, Ed. Renaşterea, 1925, p. 10; 
     15. Citate extrase din monografia lui Alexandru Oprea, 

op. cit., p. 377. 

 
   Bibliografie: 

1. Mihai Ungheanu, Panait Istrati şi Kominternul, Ed. 
Porto-Franco, Galaţi, 1994, p.12; 

2. Alexandru Oprea, Panait Istrati (dosar al vieţii şi al 
operei), Ed. Minerva, Bucureşti, 1976, p.32; 

3. Alexandru Oprea, op. cit., p.168; 
4. Panait Istrati, Cruciada mea sau a noastră, Ed. 

Delta Press, Cluj, 1992, p.19; 
5. Idem; 
6. Panait Istrati, Cruciada mea sau a noastră, artico-lul 

“Scrisoare deschisă către dreapta”, Ed. Delta Press, Cluj, 
1992; 

7. Panait Istrati, Amintiri, evocări, confesiuni, Ed. Mi-
nerva, Bucureşti, 1985, p.311; 

8. Alexandru Oprea, op. cit., p.282; 
9. Panait Istrati, Amintiri, evocări, confesiuni, Ed. Mi-

nerva, Bucureşti, 1985, p.489; 
10. Idem, p.489; 

 
din volumul în lucru “Publicistica lui Panait Istrati - 

Un jurnalist nedreptăţit”  


 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Toate visele pe acelaşi drum 
 

toate visele merg pe acelaşi drum 
acoperindu-şi chipul 
nu tremură când greşesc 
ci fac legământ 
cu neobositele lacrimi 
aşezându-le  
una aici 
alta dincolo 
de barierele trupului 
şi-apoi se ridică 
scuturând tăcerea 
de pe genele spicelor  
în zadar căutând 
prin bagajul lui azi 
speranţa de ieri 

 
 

Câte aripi are un vis 
 

câte aripi are un vis 
ce-aşteaptă 
să ajungă la destinaţie? 
ocolind obstacole 
nu se-opreşte 
niciunde 
străbătând distanţe 
înmulţite 
cu capete de apusuri 
notate cu x sau cu y 
înghesuite 
în nerezolvate forme  
geometrice 
neştiind cât de greu 
este drumul 
împlinirii 

 

 

Vis 
 

caută-mă în visul acela 
tăcut 
ce nu-mi dă voie 
să închid ochii 
speriindu-mi palmele 
ce înconjoară o lume 
doar tu poţi să încui 
mulţimea ideilor 
într-un cerc pe care 
eu îl desenez cu o geană 
căzută sub talpa 
coşmarului 
şterge culorile fricii 
şi află că uneori  
mă întreb dacă eşti  
pământean 
sau ai venit să amestecăm 
împreună 
viaţa cu moartea 
trezeşte-mă 
când termini 


 

       Denisa LEPĂDATU 
 

Ultimul spectacol 
 

în lojă inima 
cerşeşte 
fiecare bătaie 
înaintând 
spre scaunele 
din faţă îmi 
iau în braţe 
ursuleţul 
sprijinindu-mi 
aplauzele 
de reflectoare 
aştept 
finalul 
ultimului 
spectacol 

 
 

Caut alt final 
 

nu mă mai odihnesc demult 
pe umărul lui ieri 
mai bine îl privesc din spatele lui 
azi 
cum se hrăneşte 
din mâinele ce creşte 
în albastru 
îi este capul fagure 
din care răsar fluturi 
cu aripi legate 
de secundele înghiţite 
înainte de micul dejun 
şi-ascultă pământul 
foşnetul gurilor 
ce-mi strigă 
să caut un alt final 

 
 

Spectacol de vară 
 

să mă-nveleşti 
dac-adorm între greierii 
ce-mi împletesc rochiţe 
din poveşti citite la culcare 
ghemuită-ntre spice de grâu 
mă-ntreb cum poţi uni 
două nopţi de vară 
una senină şi una ploioasă 
fără să le-atingi cu braţele 
aplauzi din loja 
în care stai comod 
aşteptând  
următoarea premieră 
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Petre RĂU 
 

O lume plină de umor 
 

[Ion Manea - Regele ghioceilor, Ed. Axis Libri, Galaţi, 2013] 
 

Dintotdeauna umorul pentru mine a fost o delec-
tare. Desigur, umorul adevărat, de care noi, românii, nu 
ducem deloc lipsă. 
 De-a lungul timpului am tot avut ocazia să 
citesc, dar şi să scriu despre cărţile de umor ale unor 
autori de prin Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, Suceava 
sau din alte zone ale ţării, neştiind însă că în Galaţi, la 
numai câţiva paşi de mine, există umorişti care mi-ar fi 
îndestulat suficient de bine pofta unor astfel de lecturi. 
Unul dintre aceştia, poate cel mai reprezentativ, este 
Ion Manea, cel care semnează, printre atâtea altele, şi 
cea mai recentă carte a sa, intitulată „Regele ghioceilor” 
şi apărută la Galaţi în anul 2013, la editura „Axis Libri”.  
 Cunosc parţial din scrierile anterioare ale 
acestui autor, cel mai mult din publicistică, îl ştiu bine ca 
ziarist. Cartea menţionată, însă, a fost un real deliciu 
pentru mine. 
 În volumul menţionat, în fapt o bogată colecţie 
de 47 de schiţe umoristice, avem de-a face cu doar un 
singur personaj principal, un singur nume: imperturba-
bilul Ion Ionescu, care apare în numeroase ipostaze şi 
într-o gamă largă de posturi: ţăran crescător de animale 
şi păsări sau cultivator de plante (“Port în mine gena 
agrară a poporului român!” - p.30), dar şi orăşean culti-
vator de ghiocei, tractorist, comerciant, proprietar de 
spălătorie ecologică, profesor, inventator (“cea mai mică 
pâine din lume, frământată dintr-o miime de bob de 
grâu, coaptă într-un cuptor făcut dintr-un sfert de atom 
de cărămidă refractară şi vizibilă numai cu un microscop 
special, adus de comisia de validare tocmai din Elveţia” 
- p.117), candidat în alegeri, primar, parlamentar, minis-
tru secretar de stat, croitor, făcător de minuni, ignorant 
notoriu, dar şi avansat în utilizarea computerului, locatar 
la bloc sau la casă, sărac sau bogat, copil, tânăr ado-
lescent, matur, bătrân. 

Împărţită în trei capitole, cu texte care toate ar fi 
meritat să poarte un titlu în loc de o simplă numerotare, 
aparent fără vreo grupare anume, cartea reprezintă o 
colecţie valoroasă de compoziţii umoristice, una mai 
hazoasă decât alta. Aşa încât pot presupune că va fi o 
adevărată delectare pentru orice cititor iubitor de umor - 
acea categorie estetică ce ne aduce adesea în prim 
plan, în cel mai atractiv mod, incompatibilităţi şi absur-
dităţi extrase din unele situaţii de cele mai multe ori 
banale.  

Cartea reprezintă totodată şi o veritabilă frescă 
a epocii pe care o trăim de două decenii încoace, cu 
anii de sărăcie şi privaţiuni de tot felul în rândul unor 
categorii sociale lipsite de orice dram de protecţie, cu 
deosebire din pătura intelectualităţii: profesori, actori, 
pensionarii etc. 

Vom găsi în ea, de pildă, povestea unui revelion 
petrecut în sărăcia şi asperităţile anilor din cunoscuta 
“epocă de aur”: “Petrecerea din epoca de aur era printre 
cele mai ieftine, deoarece era foarte aproape, fapt 
pentru care am ajuns şi destul de repede, n-a trebuit să 
survolăm decât alegerile din 2009 cu Mihaela, 
 

 
 

dragostea mea, pe cele din 2004, cu Băsescu 
plângând lângă Stolojan, uite, îl văd prin hubloul 
maşinii timpului şi pe Emil Constantinescu cu cheia 
la gât, mai încet, mă animalule! strig la pilot, că 
trecea prea repede peste anii lui Iliescu, pac şi 
mineriadele dedesubtul nostru, mai încolo îl văd pe 
unul, Mazilu, cocoţat pe un tanc, apare sub noi şi 
pulovărul lui Petre Roman, iată şi Târgoviştea cu 
împuşcături, acum bâzâie elicopterul deasupra 
C.C.-ului, trecem şi peste Laszlo Tokes cu baga-
jele făcute şi, hop, iată-ne în epoca de aur!” (p.15-
16). 

Mai întâlnim şi o frumoasă poveste a Crucii 
aruncate de Bobotează, la Galaţi, în apele Dunării, 
transformată subtil într-o dorinţă cvasiunitară a 
gălăţenilor de a se construi un pod peste marele 
fluviu (doar politicienii care promit asta mereu în 
campanile lor nu-şi mai amintesc după alegeri de 
această doleanţă a localnicilor). Ca şi povestea 
ouălor cumpărate din piaţă şi care, ţinute o zi la 
căldura bucătăriei, se vor transforma în pui de 
găină ce vor creşte repede până ce devin capabili 
să “returneze” stăpânului ouă, dar de aur. Apoi o 
simpatică poveste a unui motan vegetarian, sau 
cea a trecerii la moneda euro, când oamenii se 
trezesc, în plină campanie de adaptare, în autobu-
zul de pe traseul “33 barat” cu teancuri de monede 
euro prin buzunare. Povestea halucinantă a celui 
ce vrea să se dovedească a fi un cetăţean model şi 
îşi imaginează că face fapte incredibile care pot da 
peste cap emisiuni televizate gen “Ştirile de la ora 
5”, sau drama celui care doreşte să scape de 
sforăit dar, procurându-şi nişte pastile “digitale”, 

 

(continuare în pag. 13) 
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(urmare din pag. 12) 
 
de fapt achiziţionate de pe internet, îşi transformă sfo-
răitul în cântece duioase admirate de toată lumea, ingeni-
oasa poveste a recensământului copacilor şi eliminării 
plopilor canadieni care emanau mult puf în luna mai, sau 
istoria celei mai lungi poezii din lume, scrisă de Ion 
Ionescu anume pentru a intra în Cartea Recordurilor - pe 
care a intitulat-o “cu titlul simplu dar de o expresivitate 
uimitoare, Poem” - răpus până la urmă de un trăsnet toc-
mai pe când îşi prezenta kilometrica sa creaţie faimoasei 
“Comisii Centrale de Validare a Celor Mai Lungi Obiecte 
şi Creaţii din Lume”, comisie care l-a şi declarat, pe loc, 
desigur, post-mortem, “cel mai trăsnit poet din lume” 
(p.56). 

Aş mai aminti aici de halucinanta iniţiativă a 
secretarului de stat Ion Ionescu pe probleme de reforme 
la Ministerul Învăţământului care propune, nici mai mult, 
nici mai puţin, înfiinţarea unei „clase prenatale”, numită 
de el şi “clasa minus 1”, aşa numitul “învăţământ 
placentar” - metodă de educaţie a copiilor încă din “burta 
mamei”: “- Gândiţi-vă la eficienţă, domnule ministru, copiii 
vor ieşi gata educaţi, iar cheltuielile vor fi minime!” (p.80). 
 Mă opresc aici cu enumerarea, asigurându-l însă 
pe cititor că va întâlni în volumul lui Ion Manea multe alte 
istorisiri despre cele mai năstruşnice situaţii şi 
împrejurări, oameni şi fapte, ridiculizându-le, parafrazând 
subconştientul public, developând la modul foarte inspirat 
din autenticul de lângă noi, punând pe tapet situaţii 
comice iscate din ignoranţa personajelor, din confuzii de 
tot felul, din coincidenţe aproape imposibile, ironizând 
comportamentul uman în devianţă ş.a. Sunt totodată 
scoşi în faţă caţavenci şi clevetitori moderni ai vieţii 
cotidiene, sunt ridiculizate cu aplomb lăcomiile umane şi 
vom fi surprinşi de câtă morală ne este insuflată nouă, 
oamenilor, chiar dacă aceasta are sau nu suficientă forţă 
de a produce mutaţii în defectele noastre.  

Am fost de accord întotdeauna că scriitorul 
umorist trebuie să aibă o acută putere de observaţie, una 
creatoare, trebuie să vadă realitatea din jur şi să 
discearnă imediat înţelesurile ei, să o parabolizeze dar şi 
să o transpună la modul frust, la cote la care cititorul să 
surprindă exact sensurile alegorice. Astfel, el va înălţa 
satira de la banala sa expresie la rang de compoziţie 
artistică. 

Lecturând cartea lui Ion Manea, mi-a fost dat să 
constat că am parcurs una dintre cărţile cu cel mai 
expresiv umor din ultima vreme. Am fost captat de stil, de 
o osatură compoziţională remarcabilă, dar şi de 
inventivitatea tematică.  

Prin stilul său sobru şi necruţător, prin tonalitatea 
de moralist care dă o notă sublimă autenticităţii şi 
naturaleţii descrierilor de oameni, împrejurări şi fapte, ca 
şi dialogurilor, Ion Manea ni se prezintă şi ca un fin 
inventator de sintagme şi expresii inedite, absolute savu-
roase: “ploaia anuală de conifere”, “frumuseţe bulver-
santă”, “decedă subit, în ciuda sosirii la timp a ambu-
lanţei”, “puţin cam brunet, dar patriot până în măduva oa-
selor”, “îi zvâcneau în cap consistenţa rece a consoa-
nelor şi şuierul nemilos al vocalelor”, “învăţământ placen-
tar”, “Lăbuş, câinele său pe cât de negru, pe atât de iu-
bit”, “fost culegător de clementine”, “Se culcă apoi liniştit, 
auzind din grajd mugetul de miezul nopţii al singurei sale 
vaci” ş.a. 

 
Mesajele multora dintre personaje nu fac 

altceva decât să exprime, fără a depăşi mult 
firescul, multitudinea de ipostaze umane, prin 
punerea în evidenţă a unor circumstanţe autentice, 
uneori prin dialoguri stranii, prin punerea pe tapet a 
unor tablouri viu colorate în care personajele 
răspund unui univers de căutări şi aşteptări, de 
întrebări şi răspunsuri, până la urmă de fluenţă 
conversaţională.  

Lumea ficţiunii lui Ion Manea este un fel de 
iad în care nu prea îşi poate găsi loc sfânta 
binecuvântare. Indiferent de limita de sus sau de 
jos a avuţiei, traiul preferat pentru personajele sale 
este îmbuibat de pofte, mofturi, spaime, ridicol şi 
un cras dispreţ faţă de morală. 

Cuvântul de ordine rămâne totuşi ironia 
bufă, care nu lasă loc la alte interpretări decât cele 
dislocate din râsul de viaţă, râsul în şi de sine, cu 
uşurătate, râsul faţă de orice ni se întâmplă, chiar 
şi faţă de propriile noastre acţiuni. Drama umană, 
mai mult dedusă decât subliniată, nu are vreun 
nume, motiv pentru care este estompată, făcându-
şi simţirea exact la graniţa reflecţiei ce urmează 
după lectură, cu siguranţă.  

Poate că această colecţie unică de schiţe 
umoristice ar fi trebuit să poarte alt nume, unul 
celebru, sau poate unul comercial, care să atragă o 
masă largă de cititori. Pentru că, sunt convins, 
poporul nostru nu numai că generează şi creează 
un umor de calitate, dar îl şi cultivă şi, mai ales, îl 
savurează, prin lectură, din emisiunile de gen de 
pe la radiouri sau televiziuni, de pe internet sau în 
oricare alt mod posibil. 

Am mai spus-o, şi o repet - nu numai eu 
am această părere - nu poţi fi un creator de umor 
veritabil dacă nu eşti un bun explorator al vieţii şi 
întâmplărilor cotidiene. După mine, majoritatea 
schiţelor prezente în carte ar merita să fie pusă în 
scenă. 

Cartea lui Ion Manea este o veritabilă 
colecţie de povestiri excentrice şi agreabile pline de 
umor. Fiecare istorisire este încadrată într-o ramă 
specială ce delimitează perfect portretul ipostazic 
al eroului Ion Ionescu, un episod unic dintr-o 
realitate de cele mai multe ori verosimilă. Unele 
sunt simple, accesibile, dezinvolte şi încărcate de 
naturaleţe, sincere şi pline de rafinament, altele 
sunt surprinzătoare şi relaxante, oferind cititorului o 
călătorie deopotrivă halucinantă şi amuzantă prin 
lumea umorului de bună calitate. 
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Melania CUC 
 

Poetul italian Luca Cipolla şi marea sa dragoste  

pentru poezia danubiană 
 

Deşi nu este lingvist de profesie, doar un împătimit al 
Poemului, Luca Cipolla trăieşte cu o parte a spiritului său 
rarisim în şi prin Limba Română. 

Cetăţean, prin naştere şi trăire, al cetăţii Industriale din 
Millano, Italia,- Luca Cipolla este prezent într-o pleiadă de 
reviste literare, electronice şi clasice, care apar în Româ-
nia şi/sau în diaspora românească. 

Poet şi traducător de poezie din română în italiană şi 
viceversa, Luca Cipolla şi-a câştigat pe merit notorietatea 
în galaxia poeţilor din ţara noastră, fiind un colaborator 
permanent al revistei “Boema” din Galaţi, dar şi publicând 
cu ritmicitate spectaculoasă în alte reviste româneşti. Este 
redactor al revistei “Sfera Eonică” din Craiova şi colabora-
tor de bază la revistele “Boema”, “Climate Literare” şi la re-
vista online “Starpress”. 

Numele lui apare şi în alte reviste serioase din Româ-
nia, dintre care amintim: Oglinda Literară, Nord Literar, 
Luceafărul, Ecouri Literare, România Literară, Apostrof, 
Vatra Veche, Climate literare ş.a. 

Cu abilităţi de comunicare moderne, el a reuşit să atra-
gă atenţia asupra necesităţii dialogului cultural, a   “trece-
rii” operei scriitorilor din România dincolo de fruntariile 
Europei, în speţă, în Italia. 

Un exemplu excelent în acest sens este simbioza 
literară dintre Luca Cipolla pe post de traducător şi micuţa 
poetă de numai 11 ani Denisa Lepădatu, fenomen care a 
determinat ca poemele poetei din Galaţi să primească 
Medalia de Argint la Premiul Internaţional "Giovani e Poe-
sia" de la Triuggio - Italia, ediţia a XXII-a. Un alt premiu 
pentru poezia românească, care se datorează şi traducerii 
de calitate prestată de Luca Cipolla, este cel de semna-
lizare pentru poezie în limbă la XVII Edizione del Premio 
Internazionale "ARTE E CULTURA 2013" din Castel San 
Giorgio (SA) – Italia. 

Luca Cipolla a obţinut, cu poeme personale scrise în 
limba română, Premiul III pentru poezie la Concursul Inter-
naţional de Poezie şi Proză “Limba noastră cea română - 
Starpress 2013”, organizat de revista româno-canado-
americană “Starpress” cu ocazia Zilei Limbii Române, pe 
31 august. 

Foarte activ şi în sfera editorială, Luca Cipolla a sem-
nat traducerea în limba italiană din cartea de poezie 
“Judecata de apoi”, autor Petre Rău, carte care a apărut 
în ediţie bilingvă la editura InfoRapArt, Galaţi, 2011. dar şi 
a volumului “Mirajul mamei - cele mai frumoase poezii 
despre mamă”, apărut la aceeaşi editură în anul 2012. 

De asemenea, a tradus şi una din cărţile de poezie ale 
cunoscutului poet Mihail Gălăţanu, carte care se află în 
curs de apariţie. 

Datorită efortului său intelectual şi artistic, a fost onorat 
cu premii şi distincţii, cum ar fi: Premiul I pentru poezie la 
Concursul de Creaţie Literară “Visul” - Ediţia a VII-a; 
Premiul special al revistei “Boema” pentru cel mai bun 
colaborator din străinătate, acordat în cadrul Festivalului 
Naţional de Literatură “Prietenia cuvintelor”, Galaţi, 2012. 

Construind o adevărată punte de legătură între poeţii 
celor două ţări, Luca Cipolla este încă la începutul 
drumului său în literatura clasică europeană. Cu un simţ  

 
Poetul şi traducătorul Italian Luca Cipolla 

 

perfect al relaţiei umane, el  exemplifică cu prisosinţă 
intelectualul născut şi nu făcut al tinerei generaţii eu-
ropene, reuşeşete să-şi consolideze drumul de poet 
şi traducător în paralel cu onorabila profesie prin 
care îşi câştigă pâinea zilnică. 

Dacă despre calitatea sa de traducător cu virtuţi 
indubitabile vorbesc premiile enumerate deja mai 
sus, despre poetul Luca Cipolla vorbesc versurile pe 
care le caligrafiază cursiv, într-un limbaj desferecat 
de rugina convenienţelor. Deşi tânăr încă, nu se lasă 
atras de sintagmele mai mult sau mai puţin licen-
ţioase care, în opinia majorităţii scriitorilor juni de pe 
Mapamond, fac sarea şi piperul Poeziei actuale. 
Luca Cipola îşi convinge cititorul prin talentul său, 
scrie versuri cu impact emoţional dublat de filosofia 
interesantă a unui individ care vede lumea literară 
dinspre Vest spre Est. O comuniune de idei intere-
sante îşi găseşte locul perfect în poemele sale, 
lucrări bine definite şi care reflectă lumea complexă 
în care trăim azi. 

Iată doar o singură mostră de poem italienesc 
contemporan, semnat de Luca Cipolla şi tradus, tot 
de el, în limba română: 
 

ARACHNE ŞI EU ÎN AŞTEPTARE 
 

Păianjenul ţese pânza lui 
şi singura fiică nu mai eşti; 
tace sufletul meu în pernă 
şi arde tămâie 
până la o lentă agonie, 
fii prezent, dar în concediu, 
strălucitor şi salubru aerul nu vibrează 
mă emoţionezi 
de numai piatră Sinai. 
 

Acum neruşinată hrăneşti razele 
unei pânze 
pe care o filezi din zori şi până-n seară 
şi în sarcină ai 
pretenţia să te numeşti viaţă. 

 

Felicitări, Luca Cipolla! Şi, precum vestitul Ovidiu, 
fie să-ţi cânţi în vers frumos iubirile (şi) la Pontul 
Euxin! 
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         Cosmina COSMA 
 

DE CE MUZICA? 
 
 Cred că fiecare dintre noi ne-am întrebat la un 
moment dat de ce facem un anumit lucru. La fel s-a 
întâmplat şi în cazul meu, atunci când m-am hotărât 
să-l aleg pe Verdi, iar mai apoi, să merg din aproape în 
aproape, ţintind înspre La Traviata, ca în cele din urmă 
să rămân fascinată în special de primul act. Dar, îna-
inte de aceste întrebări recente, nu pot să nu amintesc 
întrebarea pe care mi-am pus-o deseori, înainte de a 
şti ce o fi La Traviata sau cine este domnul cu nume 
atât de sonor - „De ce ascultăm muzică?”. La această 
întrebare, am putea răspunde cu uşurinţă şi sunt sigu-
ră că ar exista la fel de multe răspunsuri precum per-
soanele interogate, însă pe mine ascultarea analitică a 
lucrării de faţă m-a făcut să generez un răspuns dacă 
nu general, măcar acceptat de o mare majoritate.  
 Dincolo de faptul că muzica poate reprezenta 
un mijloc de desfătare, cunoaşterea superioară a aces-
teia ne reflectă faptul că sensurile muzicale pot fi extra-
se din muzica însăşi, psihologia, literatura, sociologia 
sau celelalte elemente de natură exterioară contribuind 
doar în ceea ce priveşte complexitatea temei propuse. 
Astfel, primul pas pe care l-am avea de făcut ar fi 
transformarea fluxului sonor exterior, într-unul lăuntric. 
Nu vreau nicidecum să insinuez faptul că muzica ar 
trebui înţeleasă cu sufletul (tot un factor exterior muzi-
cii). Desigur că reacţiile de natură emoţională au un rol 
important în acest proces şi dacă stăm să ne gândim 
bine, de aici pleacă şi această nevoie de a asculta mu-
zica, însă eu cred că procesarea muzicală trebuie per-
cepută, înainte de toate, într-un mod raţional. Prin 
aceasta, arta de a asculta (înghiţirea) se transformă în 
arta de a asimila (digerarea), creierul fiind elementul 
care contribuie la procesul de „masticaţie” muzicală. 
Doar cu această condiţie, muzica poate trece de la sta-
tutul de divertisment (în care o persoană ajunge până 
la a porni postul local de radio doar pentru a avea com-
panie până la destinaţie) înspre cel de nevoie (situaţie 
în care ascultăm CD-ul pe care se află melodia prefe-
rată), iar mai apoi la cel de investigaţie (atunci când 
comparăm, de pildă, cântăreţii, melodiile acestora sau 
chiar strofele şi refrenul aceleiaşi piese). 

  Toate aceste operaţii se petrec la nivel mental, 
iar cei ce ajung a spune că Beethoven scrie indes-
cifrabil, nu depăşesc primul statut, preferând ascul-
tarea superficială, în locul uneia care să implice vreun 
efort de percepţie. Totuşi, ceea ce m-a determinat să 
aleg opera La Traviata nu a fost dificultatea înţelegerii 
(Verdi alege subiectul arhicunoscut din Dama cu 
camelii, din care păstrează doar linia de bază a operei,  
 

 
simplificând astfel întreg scenariul; pe de altă parte, e 
suficient să aruncăm doar o privire asupra portativelor 
cu care începe fiecare dintre cele trei acte, pentru a 
realiza că avem de a face cu o operă scrisă în cheia 
sol, ce restrânge note care nu se află la mare depăr-
tare una faţă de cealaltă, formând astfel o linie melo-
dică cursivă, gândită parcă special pentru a contura 
vocea sopranei Violetta): 
 

- Actul I 

 
 

- Actul II 

 
 

- Actul III 

 
 

Ceea ce m-a atras a fost modul în care marele 
compozitor înlănţuie logic aceeaşi idee, oferind fiecărei 
apariţii o înfăţişare diferită faţă de precedenta, cum se 
întâmplă de pildă în incipitul primei părţi, reluat în ulti-
mul act, doar că într-o altă gamă.  
 Putem afirma acelaşi lucru şi la nivel tematic, 
unde Actul I vine cu o multitudine de subtilităţi ce 
conţin nucleul pentru ceea ce are să se desfăşoare în 
celelale două acte. Aşa apare prima imagine cu care 
se deschide piesa

1
, înfăţişând-o pe eroină într-o lumi-

nă difuză, în acelaşi pat în care are să-şi găsescă 
sfârşitul. Intenţia de a construi o piesă simetrică nu se 
opreşte însă aici. Pe lângă faptul că cei doi prota-
gonişti se prezintă direct în manieră antitetică (prin 
toastul pentru iubire, respectiv pentru plăcere), ei par a 
reflecta proiecţii temporale diferite, adunate sub pers-
pectiva aceluiaşi ţel. Astfel, dacă aria tenorului reflectă 
un sentiment ce musteşte de foarte mult timp în sufle-
tul acestuia, aria sopranei vizează o dragoste înăbu-
şită de perspectiva viitorului, valsul acompaniind acest 
dialog plin de emoţie dintre îndrăgostitul Alfredo şi 
nepăsătoarea Violetta. Totodată, acest joc dintre trecut 
şi viitor poate fi găsit şi în componenţa aceluiaşi 
personaj, aşa cum se întâmplă cu Violetta, care, în 
monologul aflat la finele primului act, creionează cu 
sunete funebre de violoncel şi contrabas, ideea unei 
vieţi dezvoltate precoce şi totuşi, pe cale de a se irosi. 
Singurul element ce oferă o perspectivă pozitivă pare 
a fi iluzia prezentului, reprezentată prin plăcerile tru-
peşti, în care protagonista urmează a se complace, 
alături de celelalte dame, care nu fac decât să contri-
buie la conturarea unui portret al femeii de moravuri 
uşoare, făcând din Violetta nu o eroină romantică, ci o 
femeie respinsă de societate. De altfel, dincolo de 
modul de contrucţie al personajelor sau tematica ce-şi 
propune demascarea ipocriziei burgheze, Giuseppe 

(continuare în pag. 16) 
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(urmare din pag. 15) 

 
Verdi îşi manifestă transparenţa încă din titlul operei, pe 
care urmează a o contopi cu subiectul (traviata = femeie 
decăzută). 

Probabil această temă, atât de actuală pe 
atunci, dar şi transpusă realistic într-o formă destul de 
cutezătoare, a cărei decor ornamental este manifestat 
atât la nivel vizual (prin imaginea saloanelor baro-
chizante), cât şi la nivel auditiv (în care gongurile 
orchestrale opun rezistenţă dominantei vocalice) e cea 
care îi va garanta realul succes. Cert e că, prelucrând 
romanul lui Alexandre Dumas, fiul, pe câmpul înflorit al 
epocii romantice, Giuseppe Verdi e pe cale să devină un 
geniu al melodramei italiene de secol XIX, abordând o 
compoziţie ce face legătura dintre o opţiune dramatică 
(de factură burgheză) şi un gen de spectacol (cu 
caracter de ritual). Însă acesta reuşeşte să treacă din-
colo de barierele unei ideologii, persistând chiar şi în 
contemporaneitatea care reflectă aceeaşi tematică, doar 
că prin alte decoruri, cum se întâmplă, de pildă, în cadrul 
Festivalului de la Salzburg din 2006, unde cadrul vizual 
acordă întâietate semnificaţiilor ce pătrund dincolo de 
superficialitatea privirii. Unul din puţinele obiecte de de-
cor este canapeaua, ale cărei culori variază, în funcţie 
de starea protagonistei, de la roşul ce simbolizează 
pasiunea, la bogăţia cromatică, în perfect acord cu cea 
sufletească, ajungând în cele din urmă albă, la fel ca 
paloarea morţii ce se zugrăveşte pe chipul Violettei. De 
altfel, ceasul, prezent pe tot parcursul desfăşurării 
operei, nu arată scurgerea timpului, obsesia îndrep-
tându-se înspre ceva mult mai profund, a cărei materia-
litate îşi va găsi substratul doar în teama de neant. În 
rest, ochiul spectatorului se întâlneşte cu vidul, acelaşi 
vid cu care mă întâlnesc şi eu de fiecare dată când 
încerc a-mi proiecta un final fericit, dar care ar strica 
romanul lui Dumas, precum şi ingeniozitatea lui Verdi 
(care încearcă să propună o soluţie de mijloc, prin 
„îndulcirea” finalului clasic, păstrând totodată aceeaşi 
notă dramatică). 

 

 

 

   
 

1
  La Traviata, 1982, în regia lui Franco Zeffirelli 
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Luca CIPOLLA 
 

Poezie fără timp 
 

Versurile Denisei Lepădatu se desfac uşor, pre-
cum firele unui mărţişor, într-o poetică matură, fără să se 
îndepărteze deloc de temele legate de copilărie. 

S-ar putea spune că Denisa, copilă minune a 
oraşului dunărean Galaţi, este mult mai în vârstă decât 
anii pe care îi are. O fetiţă sensibilă, dar şi hotărâtă, con-
ştientă de capacitatea sa creativă. Am întâlnit-o pentru 
prima dată la Triuggio - Italia, la Concursul Internaţional 
de Poezie "Giovani e Poesia (Tinerii şi Poezia)” unde a 
câştigat un binemeritat premiu la secţiunea pentru tineri 
până în 12 ani: prezenţa ei a cucerit publicul, cu glasul ei 
duios, în faţa unui microfon la care a vorbit despre cele 
două cărţi dragi ale sale, scrise până acum. 

În noul său volum, “Primăvara fără sigiliu”, tânăra 
poetă ne dăruieşte o psihologie a sentimentelor: “nevrând 
/  să fugă / din braţele mele / ochii tăi / se furişau / printre 
degetele / ca o cortină” (îmbrăţişarea privirii), viaţa este 
pentru ea ca un zbor de înger şi o invitaţie pentru oamenii 
mari, ca să aprindă: “o lumină / în cea mai întunecată /  
scorbură” (opreşte-te omule) şi să îngenuncheze în faţa 
cerului să-şi întâmpine fericirea; cu câtă uşurinţă trece 
prin subiecte atât de profunde! Chiar dacă inspiraţia ei nu 
uită să reamintească imaginea dragă a mamei, sau a 
tatălui, Denisa ne vorbeşte şi despre destin, despre 
constelaţii, despre visele ei de copilă, despre timp, 
primăvară, cu nişte dedicaţii izvorâte dintr-o inimă mare: 
“Te-am întrebat / de ce oamenii / mor / ai rupt un fir de iar-
bă / arătându-mi / cât de subţiri / sunt vieţile” (te-am între-
bat), inteligenţa ei se manifestă în analogii surprinzătoare, 
o copilă de numai unsprezece ani invitându-ne cu atâta 
nonşalanţă la astfel de meditaţii. 

“Cheamă-mă / când întunericul / se aşază / pe li-
niştea / sufletului / îţi aduc / întregul univers / să-ţi aco-
pere / teama / ghemuită / lângă / răsuflarea / lunii furişate 
/ în buzunarul / drept / al dorinţelor / mele” (cheamă-mă). 
Aici ar fi valabile cuvintele lui Dan Alexandru Condeescu 
despre Nichita Stănescu, prin care se susţine că poetul 
perfecţionează un organ al minţii sub formă de viziune 
abstractă, cu care să contemple simultan obiectele şi 
ideile, spaţiul şi timpul, lucrurile şi dimensiunile lor 
invizibile, dar la fel de reale (“Ordinea cuvintelor”- versuri, 
vol. I, II, Ed. Cartea Românească, 1985). 

Şi celui mai mare poet naţional, M. Eminescu, 
care spune “Eu? Mai este inima-mi / din copilărie?” (Copii 
eram noi amândoi), o copilă ca Denisa îi răspunde evoca-
tiv: “lipindu-mi buzele / de fereastra trecutului / simt toată 
iubirea / strecurându-se în prezentul / pe care stau neclin-
tită / aşteptând clipele / ce-mi vor da puterea / să opresc o 
singură dată o / singură rotaţie a pământului / să mă nasc 
iar acolo unde tu / marele poet / ai sculptat din chip de lut 
/ nemurirea” (ai sculptat nemurirea). 

Privesc acum poza Denisei, dinspre un cer azuriu 
din Italia, spre lanurile frumoase care îmi amintesc de Ro-
mânia şi mă consider norocos că am auzit, prin vocea 
unei copile, o poezie fără timp, că am cunoscut-o pe poe-
ta Denisa Lepădatu. 


 

 
 

Melania CUC 
 

Cred în viitorul literar al Denisei Lepădatu,  

aşa cum cred că mâine va răsări din nou soarele 
 

Îndeobşte am o reţinere când vorbesc des-
pre poezia scrisă de un copil, şi sunt şi mai zgârcită 
în prognoze privind perseverenţa şi continuitatea 
copilului-scriitor odată propulsat în sfera literară, 
complexă, a adulţilor. Din experinţă ştiu că multe 
dintre geniile poetice în uniformă şcolară au debutat 
exuberante şi promiţătoare, apoi, din diferite motive, 
şi-au schimbat traiectoria, Poezia rămânându-le 
doar un hobby sau o amintire. 

Cu aceste prejudecăţi am parcurs şi volumul 
de poeme semnat de Denisa Lepădatu, dar..., după 
o lectură care m-a fascinat de la un capăt la altul, 
mi-am zis că, această poetă, de numai 11 ani, meri-
tă cu prisosinţă girul meu, al unei poete care a scris 
primul vers mai înainte de a fi învăţat “tabla înmul-
ţirii”. Dacă, la rându-mi, m-am poticnit de concepţii 
învechite şi de oameni care nu dădeau o ceapă de-
gerată pe un copil care scria toată ziua versuri, De-
nisa este o norocoasă. Are nu doar talentul nativ de 
partea sa, ci şi un mentor care, la rândul său, trăieş-
te prin şi pentru Cuvântul Îndumnezeit prin Scriitură. 

Nu sunt critic literar de meserie, ci doar un 
scriitor cu vechime şi de aceea, apariţia unei steluţe 
de dimensiunea spirituală a Denisei Lepădatu pe 
cerul nostru liric, îmi oferă porţia de oxigen de care 
aveam nevoie pentru a conştientiza că Poetul verita-
bil este fără de vârstă. Încărcată de culoare proas-
pătă, cu filosofice accente care depăşesc gândirea 
generală a contigentului autoarei, efervescentă şi fă-
ră tremurare în atingerea ideilor, poezia Denisei este 
rotundă şi semnificativă pentru mesajul pe care îl 
transmite nu doar iubitorilor de poezie din zilele 
noastre, ci şi viitorului. 

Acestea sunt motivele pentru care cred în 
ceea ce spune tânăra poetă, cred în viitorul său lite-
rar aşa cum cred că mâine va răsări din nou soarele. 

Cu o nonşalanţă de vedetă afirmată şi con-
firmată, Denisa Lepădatu îşi construieşte opera lite-
rară cu bucuria exploratorului. Fiecare silabă, fiecare 
cuvânt, propoziţiile şi sintagmele ei devin detalii ale 
unei lumi în care mirarea şi bucuria vieţii se inter-
sectează. Felicitări, Denisa Lepădatu! 
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Viorel DINESCU 

 
S O L I E 

 
La slonul de piatră, 
La stânca fulgerată, 
Din trei lature crăpată, 
Şi de ploi adânci arată,  
Cine mi se adunară 
Dinspre noapte, dinspre seară, 
Din păduri fără hotară 
De pe la sfârşit de ţară?... 

 
Păi, popor că se-adunară 
Toţi în mână cu topoară 
Şi cu inima amară! 
De din peşteri neştiute 
Şi din mlaştine stătute, 
Din adâncile coclauri 
Străjuite de balauri, 
Neamul vechi, neam de ţărână 
Cu ghioage şi furci în mână 
Măre că se adunară 
La un ochi de vatră 
La ora de piatră 
Să-nveţe să moară 
Pentru-un cap de ţară 
Că-i doboară anii 
Anii şi duşmanii. 

 

Da-n mijloc de ceată 
Cine mi s-arată?... 
Maica preacurată 
Cu toţi pruncii roată. 
Plânge şi suspină 
Maica de lumină, 
Floare de grădină, 
Că-n sânul pădurii 
Or să intre furii 
Casa să ne-o piardă 
Cu izbiri de bardă 
Haitele-n furtună 
Foc or să le pună 
Să lase-n ruină 
Mândra ei grădină 
Dar din cap de vatră  
Vine Ion de piatră 
Cu chica-nodată 
Şi securea lată 
Adevăr să spună 
Vorba să-i rămână 

 
- Maica noastră floare 
De ce tremuri oare 

Noaptea pe răcoare 
Ziua stând în soare? 
Cine te apasă 
Sub tăiş de coasă 
Cine glia-ţi spurcă 
Cu loviri de furcă 
Cine pâinea-ţi frânge 
Chipul tău de plânge 
Cu lacrimi de sânge? 

 
- De când sunt pe lume 
Haitele păgâne 
Toate mă-mpresoară 
Pâinea că mi-o luară 
Fiii mi-i legară 
Alţii că-mi plecară 
Dincolo de ţară 
De se-nstrăinară. 
Şi-azi ca şi-altădată 
Vin duşmanii gloată 
Mă-nconjoară lupii 
Îmi furară stupii, 
Aurul din munte, 
Vitele cornute, 
Aurul din lanuri 
Icoana din geamuri 
Liftele spurcate 
Se chitiră toate 
Făr’ de-obraz sau frică 
Limba de ne-o strică 
Fără de ruşine 
Cu vorbe străine 
Şi-n ăşti ani prea grei 
Fecioraşii mei 
Au ajuns mişei 
Slugă pe la ei. 
 

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

 
Şi-atunci cei bărbaţi 
Cu obraji tăiaţi 
La chip neguraţi 
Şi la trup nălţaţi 
Jurară-mpreună 
La focul de stână 
Sub blestem de lună 
Să ceară-adunare 
La  Zeul cel Mare 
Părinte din soare 
Zeului nălucă 
Jertfa să-i aducă 

 
- Maica mea senină 
Icoană-n lumină 
Plângi şi iar suspină 
C-au ales bătrânii 
Strânşi la focul stânii 
Pe copiii tăi 
Fecioraşi – flăcăi  
Să plece departe 
Cu solie-n moarte 
Şi chiar mai departe 
Pe la poarta sfântă 
Cu solie cruntă 
Peste praguri nalte  
Cu stele-nstelate 
Să ceară-ndurare  
La  Zeul cel  Mare 
Şi la cumpăna din stele 
Se-nălţară trei flăcăi 
Ca lăstarii subţirei 
Toţi cu caii după ei 
Albi ca nişte porumbei. 
Şi din ceruri, de prin stele 
Cad trei suliţi subţirele 
Parcă-ar fi nişte nuiele 
Purtând veşnicia-n ele 
Şi norocul orb spre stele. 

 
-  D’alei viaţă-primăvară 
Cum de-mi laşi fiii să piară 
Şi în suliţe  să moară  
Cum laşi fala câmpului 
În groapa pământului?... 
Dar la focul viu al pietrei 
Se ridică Ion al Petrei 
Inimă zbătută 
Cu o jale mută 
Suflet ce se zbate 
Cu fiori de moarte 
Şi spre maica vine  
Jalea să-i aline 

 
-  Maică preacurată 
Nu fi întristată 
Că acei flăcăi 
Bravi ca nişte zmei 
Sunt copiii mei 

 
Şi nepoţi de-ai tăi. 
Ei nu pot să moară 
Că spre ceruri zboară 
Să ducă în lună 
Ruga noastră bună 
Nu cu moartea-n faţă, 
I-am trimis spre viaţă, 
Sunt solii viteze 
Neamul să-l salveze 
Viaţa nu-şi pot pierde 
Frunza dacă-i verde 
Cum ne ocroteşte 
Codrul se-nverzeşte 
Şi-a ferit străbunii 
De fiarele lumii. 

 
Şi-mi trecu seară de seară 
Zorii că se luminară 
Flăcăiaşii că-mi plecară 
Cu obrazuri ca de prunci 
Cu privirile adânci 
Ne-nfricaţi ca nişte stânci 
Cu priviri ca de erete 
Şi cu trupuri ca de fete 
Cu obrajii ca de lapte 
Şi cu ochii grei de noapte 
Cu privirile senine 
Şi cu flăcărui în vine 

 
Şi e bine să se ştie 
Că pentru a noastră glie 
Vom trimite iar solie! 
O solie-n veşnicie 
Solie după solie… 
 
Solie după solie!… 



 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Petre RĂU 
 

Omul - o trestie gânditoare plină de emoţie 
 

(Speranţa Calimi - Copacul trăsnit, Ed. Vicovia, Bacău, 2009) 
 
 Apărută la Bacău în anul 2009, la editura Vico-
via, cartea de proză a Speranţei Calimi, „Copacul trăs-
nit”, reprezentând în ordine cronologică cel de-al doilea 
roman al autoarei - este o scriere în care se cultivă un 
psihologism pasionant de sorginte idilic, punând în lumi-
na reflectoarelor câteva personaje care vieţuiesc într-o 
lume insolită, plină de naivitate, purtătoare de nuanţe 
sentimentale, o lume aflată în plină încordare şi incer-
titudine, nelipsită însă de un farmec aproape desăvârşit. 

Romanul în sine ţine să amestece gânduri, senti-
mente şi aspiraţii umane, posibil dintr-o gamă proprie de 
intuiţie a autoarei, puţin dincolo de masca unei lumi bine 
cunoscute, în dorinţa de defulare controlată şi sub um-
brela unui univers propriu al reflecţiilor. Cât a reuşit au-
toarea să exprime exact şi consecvent toate acestea 
este o altă poveste. În mod cert, avem de-a face cu o 
scriere înveşmântată într-un stil simplu şi agreabil, cu o 
frazare limpede la nivel textual, dând senzaţia că poartă 
o singură topică, de regulă una lungă, aproape perma-
nent comportând adaosuri de întărire. Mai mereu, 
fiecărei fraze i se acordă rang de paragraf, până şi dialo-
gurile suportă astfel de consecinţe. Toate acestea permit 
cu prisosinţă să fie puse în evidenţă expresivitatea artis-
tică, puritatea limbajului, chiar şi derutanta semantică a 
povestirii. 
 Volumul este împărţit în patru părţi purtând titluri, 
ca şi capitolele componente, dintre cele mai inspirate. 
Povestea în sine este una existenţială, desprinsă mai 
degrabă din ungherele ascunse ale vieţii, o poveste vădit 
pasionantă, cu iz atingând graniţe de telenovelă. Iat-o, 
depănată pe scurt mai jos. 

Pe o zi călduroasă, eroul narator, aflat într-o de-
legaţie undeva într-un oraş moldovenesc, intră într-un 
bar să se răcorească cu o bere rece şi întâlneşte o per-
soană pe care o intuieşte a fi o cunoştinţă veche de-a sa, 
pe care n-o mai văzuse de “zeci de ani”. Reîntâlnirea 
este însă una atipică, nu pare a se încheia cu o recu-
noaştere deplină între cei doi: “Şi aşa cum stătea şi 
plângea, semăna cu un copac ce fusese doborât, un co-
pac din inima căruia mai picură picături de sevă ce din zi 
în zi scad, un copac trăsnit care nu mai are putere să se 
regenereze” (p.8). Mai mult, comportamentul ciudat al 
prietenului redescoperit, Colea, îl va pune pe prota-
gonistul nostru într-o anumită stare de expectativă. Până 
la urmă, nedesluşindu-se suficient, cei doi reuşesc să 
stabilească o întâlnire pentru a doua zi. Dar Colea n-
avea să mai apară la această întâlnire. 

La câteva capitole povestirea se mută pe planuri 
distincte, urmărindu-i separat pe cei doi eroi. Se intră 
apoi direct în viaţa intimă a lui Colea. După momentul 
despărţirii din bar, el ajunge acasă. Făcându-i-se rău, 
prin grija unui nepot care-l mai vizita din când în când, va 
ajunge la spital, unde va rămâne internat câteva săp-
tămâni, fără însă a i se pune vreun diagnostic anume.  

Eroul nostru narator revine apoi şi el, într-un alt 
capitol, şi reîntregeşte, prin amintirile lui, povestea lui  

 

 
 

Colea. Îl aflăm mai întâi împreună cu soţia sa iubi-
toare, Marina, depănând gânduri şi amintiri despre 
Colea şi despre frumoasa lui soţie Amalia, la nunta 
cărora participaseră împreună pe vremuri. Aşa încât, 
dintr-odată, se hotărăşte să-şi ia câteva zile de con-
cediu şi să meargă în oraşul acela nord moldovean, 
s-o caute pe soţia lui Colea, sperând că va putea 
desluşi taina acestuia. 

O găseşte nu cu mari dificultăţi şi-i ascultă 
povestea. De aici încep să se închege faptele, citi-
torul reuşind astfel să lămurească, treptat, misterul lui 
Colea şi soţiei acestuia. În fapt, după ce în tinereţile 
lor cei doi s-au cunoscut şi s-au plăcut, s-au căsătorit 
din mare dragoste. Necazul cel mare a venit însă 
atunci când s-a dovedit că Amalia nu era în stare să 
nască un copil, deşi amândoi îşi doreau cu ardoare 
asta. Şi iată că, după mai multe încercări nereuşite, 
Amalia se întoarce acasă după un tratament, să 
aducă minunata veste soţului ei, cum că a rămas în 
sfârşit însărcinată. Însă, spre cumplita ei dezamăgire, 
îl găseşte pe acesta în pat cu o altă femeie. Îl va 
părăsi definitiv, va dispărea fără urme, va naşte un 
copil, numit Octav şi va trăi o mulţime de ani într-o 
singurătate amară. De cealaltă parte, femeia din 
adulterul lui Colea îi aduce acestuia la uşă, peste ani, 
un copil, rod al dragostei lor de un ceas, pe care îl 
abandonează definitiv în grija lui. Fiica sa, Anellise, 
despre care nici rudele nu prea ştiau mare lucru, va 
deveni copilul pe care el o va creşte singur.  

Ca lucrurile să se complice şi mai mult, Oc-
tav şi Anellise se vor cunoaşte, la început printr-o 
corespondenţă întâmplătoare, fără să ştie că sunt 
fraţi întru acelaşi tată. În fine, deşi în mai multe 
rânduri dispare din contextul evenimentelor descrise, 
naratorul nostru intervine şi, împreună cu soţia sa 
Marina vor descinde la domiciliu celor doi şi vor con-
tribui decisiv la reîntâlnirea eroilor din familia destră-
mată.                                           (continuare în pag. 21) 
 



Boem@  7 / 2013 21 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 20) 
 

Repus pe picioare, Colea, cel „rămas ca un copac 
singuratic, fără braţe şi fără frunze” (p.139), va părăsi 
spitalul şi se va întoarce, sub iertare, la fosta sa soţie. “- 
Te-am iertat de mult, în clipele de singurătate iertarea a 
fost medicamentul meu” (p.140) îi va mărturisi aceasta.  

O perioadă cei doi încearcă să convieţuiască 
din nou împreună: “Acum toţi ne-am regăsit, dar fiecare 
din noi poartă urma rănilor avute” (p.147), numai că 
Amalia se va stinge destul de repede, viaţa fiindu-i 
răpusă de o boală nemiloasă. La scurt timp se stinge şi 
Colea, dar şi fiul acestuia, Octav, care apucase cândva 
să-i reproşeze delicat tatălui său: “- Eu am fost un copil 
fără tată, dar şi tu ai fost un tată fără băiat, ai fost 
pedepsit destul şi-ai pătimit destul...” (p.141). Niciun 
happy-end, viaţa rămâne nemiloasă, dispărând la fel de 
simplu precum a început, aproape la fel ca şi nişte 
copaci trăsniţi de fulgere neaşteptate. 

Nu aş fi insistat cu cele câteva detalii din poves-
tea cărţii dacă nu aş fi vrut să demonstrez că subiectul, 
specific unei telenovele, este unul plăcut, cu suişuri şi 
coborâşuri pe povârnişurile vieţii, cu întâmplări rupte din 
realitatea diurnă, cu drame sufleteşti care adesea ne 
surprind ascultându-le, deşi de multe ori le trăim şi per-
sonal. Desigur, întâlnim în roman multe feţe ude de la-
crimi, lacrimi de tristeţe, mai rar de bucurie.  

În drama familiei lui Colea spaţiul devine ade-
sea claustrofobic, iar timpul îşi expune valorile în ma-
niere proustiene. Autoarea se străduieşte să creeze eroi 
raţionali, dominaţi de dorinţa apropierilor sufleteşti, însu-
fleţiţi doar de sensul unic şi imanent al iubirii. Există cu 
siguranţă emoţia dragostei, ea este de fapt substanţa 
cărţii, dar una lipsită de tandreţe, de profunzimea atin-
gerii, de şanse ideatice, fără aureole împlinite de beati-
tudine. De pildă, bucuria este una sumară, melancolică, 
surprinsă mai rar, în special la întâlnirea eroilor cu pro-
priile lor simţuri. Se conturează clar o viziune a sacra-
lităţii pe linia de demarcaţie a vieţii şi a morţii. În pofida 
unei oarecare armonii a contrariilor, ideile şi imaginile 
de aici - purtându-ne cu ştiinţă între real şi magic - sunt 
liniile directoare tangente la un acelaşi cerc al fatalităţii. 
 Poate că tema romanului ar fi trebuit să se 
transpună într-o dramă a neputinţei şi a deşertăciunii, 
într-un spaţiu în care până şi cele mai mici bucurii ale 
vieţii sunt de prisos, fără vreun alt motiv decât cel al 
încercării de supravieţuire. Povestea nu lasă loc de 
cumpătare şi înţelegere profundă a lucrurilor. Suferinţa 
umană, cel mai mult prezentă în carte, are un nume 
comun, drama se extinde la toate personajele implicate, 
peren, cu apăsare, lăsând urme adânci chiar dacă nu 
străbate o întreagă şi subtilă cursă a vieţii. 

Romanul împrumută pe alocuri stilul unor în-
semnări de jurnal, mai ales prin consemnările 
naratorului, cel care apare şi dispare nu rareori din mie-
zul întâmplărilor. Poate şi datorită acestui efect pervers, 
el reuşeşte să ne îndrepte simpatia spre cei câţiva eroi 
remarcabili din familia lui Colea (Amalia, Octav, Ane-
llise). Prezenţa Amaliei, de pildă, este adesea înfăşu-
rată în emoţii plăsmuite sub lupa înfăţişărilor magice şi 
îmbietoare la contemplaţie: “Amalia sări la geam şi 
atunci îi fu dat să vadă ceva supranatural: copacul de la 
geamul ei era culcat la pământ, un copac mare rămuros 
pe care nimic nu l-ar fi doborât” (p.179). 

 
Cu certitudine autoarea, care abordează cu 

claritate un tip de scriitură emoţională, beneficiază 
de un fel de har în arta povestirii. Prin discursul său 
este evaluată convieţuirea umană sub câteva im-
portante aspecte, încercându-se descifrarea unor 
mici drame sufleteşti, răstălmăcindu-ne uneori apa-
renţele unor ascunzişuri ale convieţuirii. 

Judecând după titlu şi făcând corelaţia cu 
subiectul captivant al cărţii, am putea gândi că oa-
menii, printr-o luptă cu viaţa, sunt până la urmă do-
borâţi precum un copac sub puterea unui trăsnet. 

Dar o carte vorbeşte şi singură. Paginile ei 
oglindesc, surprinzător de exact, satisfacţia finală. 
Eu m-am ridicat în picioare doar ca să mărturisesc 
despre harul de povestitoare al Speranţei Calimi. 
Restul, indubitabil, îl puteţi aprecia cel mai bine 
chiar dumneavoastră, citindu-i romanul. 



 

 

desen de Elena-Liliana Fluture 
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Llelu Nicolae VĂLĂREANU 
 

urcă 
 

mă golesc de suferinţa plăcerii 
dobândim amândoi câte o rană 
supurează şi o pansăm împreună 
cu fâşii lungi de iubire 
nu-i drum de întoarcere 
doar o potecă printre stânci abrupte 
urcă 
precum un şarpe de apă albinos 
rămâne şerpuită o dâră 
o urmă de melc 
obligat să treacă dincolo 
un zid în abis 
 

destin 
 

noaptea în care locuiesc 
pereţii peşterii strigă 
din cenuşiu şi negru 
fac tunel prin rocă 
am ochii întorşi 
vizionari prin spaţiu 
lumina rămâne aceeaşi 
în miezul ei impulsiv 
se schimbă feţele timpului 
o evoluţie neterminată 
pe scheletul galaxiei 
din trupul de apă 
sărac de ură şi durere 
pământul îmi absoarbe 
suflul din fântâna inimii 
voi fi secat şi livid 
deasupra va creşte o movilă 
şi nici o speranţă dedesubt 
 

Odihnesc în cuvinte 
 

Noaptea ce mă odihneşte 
n-a mai venit; 
ea plânge şi ploaia o cheamă 
când mustul înţeapă spre vin. 
Impulsul chiar eu-l mi-l umple; 
cum tulbură, de nici sufletul 

 

nu simte emoţii. 
În psihic, unde se ştie, 
ochii nu au putere să vadă 
sensibilul atât de aproape. 
Şi nevrotic mă vânează 
îngerii somnului cald; 
când te câştig, 
pustiul din mine se vindecă 
şi mă odihnesc în cuvinte. 
 

Lupii mării 
 

El îmbrăca o singură umbră 
faţa visului înflorind, 
aşeza pământului prag 
deschizător de ape. 
Peste prag trec lupii mării 
pradă furtunilor, 
setea iubirii de necunoscut 
o aduc la ţărm. 
Vechi spre nou, 
gândul 
fluturând prin cutele memoriei, 
din care vor istorisi 
faţa visului ispititor, 
unde ecoul stă de pază 
în umbra ceţoaselor valuri. 
 

amiaza punct de întâlnire 
 

pierderea ocaziei 
a închis poarta ruginită 
drumul 
primenit de paşi  
hotărâtori 
un alt mod de cucerire 
prins de faţa gândului 
răzbate din interior la suprafaţă 
prin fiecare por de încredere 
peste care se înalţă aerul cald 
prin coloane de ceaţă 
pentru toţi cei care speră să se întâmple 
încă o dată 
de aceea te caut iubito, 
clipele acelea nu mai revin 
dar există o lungime în care încăpem 
porniţi unul spre altul 
spre amiaza speranţei 
 

Inima, fereastră deschisă 
 

Nimeni n-ar trebui să cadă pe gânduri 
mai mult decât femeia, 
inima ei 
e o fereastră deschisă 
în calea furtunilor marii iubiri. 
Pentru că nu are cine 
să o închidă la vreme, 
se găseşte un singur bărbat 
să pună geamurile sparte, 
rămâne înăuntru 
până se face linişte 
şi vine iarna. 


 



Boem@  7 / 2013 23 

                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumitru ANGHEL 
 

SOLIE  de Viorel DINESCU 
 

Noua carte de literatură lirică semnată de 
scriitorul Viorel DINESCU, „SOLIE”, Editura „Fundaţia 
Scrisului Românesc”, Craiova, 2013, 56 de pagini, 
este construită pe secvenţe ilustrativ-poetice din 
eposul popular, grefată pe structura prozodică, 
muzicalitatea, ritmul, rima şi tot pitorescul artistic al 
baladei-etalon din folclorul românesc. Domnul Viorel 
Dinescu, poet modern de secol XXI, a preluat motivul 
dramatic al „pretextului morţii baciului moldovean” din 
balada culeasă de Alecu Russo de la un cioban din 
Soveja, preluată şi stilizată de Vasile Alecsandri, 
„acel rege-al poeziei, veşnic tânăr şi ferice”, 
păstrându-i semnificaţia şi transferând-o metaforic ca 
o Solie a Istoriei zbuciumate a poporului român, pe 
care a reîmprospătat-o într-o lirică arzătoare şi 
profundă cu nota de individualitate a modernului.  

Volumul de versuri „Solie”, a XVII-a carte din 
palmaresul editorial al scriitorului de la mal de 
Dunăre, marchează o stabilitate stilistică şi, mai ales, 
o apetenţă absolut originală pentru gama portativelor 
sale literare, pe un diapazon mereu nuanţat, întot-
deauna îmbogăţit şi diversificat tematic, încă de la 
debutul editorial cu placheta de lirică „Ora ideală”, la 
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983.  

Au urmat, într-o perspectivă multiplă şi con-
vingătoare, în tonalităţi vivace sau prestocantabile de 
condeier talentat şi original, alte şi alte cărţi: „O altă 
nuanţă a revoluţiei”, versuri, Editura „Albatros”, 1983; 
„Ecuaţii albastre”, versuri, titlu-metaforă pentru 
profesorul de matematică, Editura Eminescu, Bucu-
reşti, 1984; „Etape”, versuri, Editura Porto-Franco, 
Galaţi, 1990; „Armistiţii literare”, eseuri, Editura 
Porto-Franco, Galaţi, 1992; „Ontologia cristalului”, 
versuri, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1994; „Eros-
Anteros”, versuri, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1996; 
„Grădini suspendate”, versuri, Editura Edit-Press, 
Galaţi, 1998; „Călăuze arhaice”, versuri, Editura Edit-
Press, Galaţi, 1999; „Fronde”, proză, Editura Arionda, 
Galaţi, 2000; „Zeii de pământ”, versuri, Editura 
Arionda, Galaţi, 2001; „Confluenţe”, eseuri, Editura 
Arionda, Galaţi, 2002; „Asimptota”, versuri, Editura 
Scrisul Românesc, Craiova, 2004; „Arhipelag stelar”, 
versuri, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 
2006; „Zidul cu privighetori”, versuri, Editura Fundaţia 
Scrisul Românesc, Craiova, 2009; „101 poeme”, 
Editura Biodova, Bucureşti, 2010; „Dialoguri 
socratice”, interviuri, Editura Axis Libri, Galaţi, 2010; 
„Om virtual”, versuri, Editura Fundaţia Scrisul 
Românesc, Craiova, 2010. 

Domnul Viorel Dinescu este membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, Republica Moldova 
şi Ucraina. 

„SOLIE” este titlul-metaforă al unui poem 
unic, alcătuit din structuri prozodice inegale ca număr 
de versuri, întrerupte de 23 de ilustraţii, fragmente 
din basoreliefuri, sugestii de Columnă din perioada 
de glorie a Imperiului Roman, cu imagini multiplicate 
de strămoşi din Dacia eroică, din care parcă ar lipsi  
 

 
 

doar celebra şi misterioasa pecete de identitate, 
„Decebalus per Scorillo”. 

„Solie”, o mitologie lirică săpată în piatra 
sculpturilor antice şi în verbul divin al „Mioriţei”, 
„perlă” a creaţiei populare, pe care poetul Viorel 
Dinescu a… transhumat-o de pe colinele 
molcome ale Vrancei până în unda vijelioasă a 
Dunării de Jos, în ritmul de granit al limbii 
române, cu parfum de arhaic stilizat şi în 
armonia sonoră a monorimei populare: „Şi e 
bine să se ştie / Că pentru a noastră glie / Vom 
trimite iar solie! / Solie după Solie… / Solie după 
solie!...” (pag. 53). 

„Solie”, o metaforă-simbol, trimisă cu 
intenţia declarată a unei continuităţi culturale, 
brodată orgolios pe canavaua generoasă a 
câtorva mituri fundamentale din folclorul 
românesc: „Jertfa pentru creaţie”, din legenda 
„Mănăstirea Argeşului”; „jertfa ritualică” pentru 
zeul dacic Zamolxe (cu mult înainte de jertfa 
fecioarelor aztece, ofrandă Zeului Soare); ca şi 
al jertfei baciului moldovean; mitul creştin al 
Maicii Domnului şi, doar intuit, mitul zbură-
torului, cunoscut mai ales din varianta cultă a 
poemului semnat de Ion Heliade Rădulescu. 
Există şi o programatică simbioză ideatică între 
ilustraţiile de pe o pagină şi textul liric de pe 
cealaltă; sunt cuvinte săpate în duritatea 
semantică a limbii române, convertită stilistic în 
argumente istorice ori mesaje de fapte prezente, 
actuale, într-o alchimie inspirată de real şi 
fabulaţie, cu o perspectivă multiplă şi ipotetică 
în egală măsură. 

(continuare în pag. 24) 
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(urmare din pag. 23) 
 

Poet de secol XXI, poet modern cu veleităţi 
de promotor şi model de prozodie de ultimă 
generaţie, din celelalte cărţi ale sale, Viorel Dinescu 
se întoarce la dolcele stil arhaic al baladelor sau al 
doinelor de dor, de jale, de haiducie şi de răzbunare 
dintr-o altruistă şi respectuoasă atitudine pentru 
valorile tradiţionale culturale, fără să-şi pună în 
cumpănă stilul, maniera, gena poetică, a sa în 
exclusivitate. 

Viorel Dinescu este îndeajuns de orgolios, ca 
să-şi protejeze EU-l liric şi să nu plătească tributul 
modelelor standard, din perspectiva personalităţii 
sale în clocot! „Solie” este un volum de versuri de 
sorginte „mioritică”, cu valenţele unui pretext 
editorial, insolit şi de-un altruism artistic frizând 
eleganţa de… „sânge albastru” a unui poet modern.  

„Solia” se deschide ca o… „uvertură” la lecţia 
de Istorie cu chipul ilustrului strămoş săpat în munte: 
„La salonul de piatră, / La stânca fulgerată” (pag. 8-
9); şi cu scena din Columnă, pe care sunt dăltuite în 
granit scene de luptă: „Păi, popor că se-adunară / 
Toţi în mână cu topoară” (pag. 10-11); adevărate 
lecţii de eroism şi de dragoste de glie strămoşească: 
„Cu ghioage şi furci în mână / Măre că se adunară / 
… / Să-nveţe să moară / Pentru-un cap de ţară” 
(pag. 12-13). Ca un laitmotiv, mistic şi în egală 
măsură tradiţional, Maica Domnului şi „măicuţa 
bătrână / cu brâul de lână”, din balada „Mioriţa”, sunt 
convertite istoric în predestinare şi soartă la voia 
necesităţii şi întâmplării: „Plânge şi suspină / Maică 
de lumină, / Floare de grădină” (pag. 14-15). 

Dincolo de toate legendele, epopeele şi 
miturile, care vorbesc despre nedreptăţile unei Istorii, 
necontrolată şi brutală, poporul român a tot fost, 
când învins, când sacrificat, întotdeauna nedreptăţit, 
de la Decebal încoace: „De când sunt pe lume / 
Haite păgâne / Toate mă-mpresoară / Pâinea mi-o 
luară / Fiii că-mi legară” (pag. 22-23) şi până la 
exodul dureros şi cu consecinţe pe termen lung al 
românilor de azi într-o Europă fără graniţe dar la fel 
de urâtă şi de rea: „Alţii că-mi plecară / Dincolo de 
ţară / De se-nstrăinară” (Ibidem). 

Există în „Solia” domnului Viorel Dinescu o 
adevărată obsesie a neşansei istorice a neamului 
său, mereu îngenuncheat, mereu cotropit , mereu 
furat: „- Şi-azi ca şi-altădată / Vin duşmanii gloată / 
Mă-nconjoară lupii / Îmi furară stupii / Aurul din 
munte, / Vitele cornute, / Aurul din lanuri / Icoana din 
geamuri” (pag. 25). Mai găsim, în cartea-poem 
„Solie” un surprinzător şi inspirat amalgam de mituri 
istorice, religioase sau laice cu acelaşi motiv dublu, 
ilustraţie-idee poetică, cu care scriitorul Viorel 
Dinescu îşi asigură o meritată aură de poet patriot, 
în ciuda demonetizării nemeritate a acestei calităţi 
umane, hotărât să demonstreze contemporanilor, 
sictiriţi de atâta lâncezeală patriotică şi avânt 
modernist, că echilibrul şi stabilitatea în toate vin tot 
din dragostea de ţară, pentru ca să nu mai fie nevoit 
cineva „Să ceară-ndurare / La Zeul cel Mare” (pag. 
35). 

Poemul-serial „Solie” păstrează o decentă 
paralelă şi o respectuoasă similitudine cu eposul  
 

 
epico-liric al baladei „Mioriţa”, chiar dacă poetul 
Viorel Dinescu deturnează dramatismul, limitat 
la mitul folcloric al „pretextului morţii baciului 
moldovean” spre coordonate istorice fundamen-
tale, şi ele din istoria poporului român de ieri şi 
de azi: „Dar la focul viu al pietrei / Se ridică Ion 
al Petrei” (pag. 43) şi „Că acei flăcăi / Bravi ca 
nişte zmei / Sunt copiii mei / Şi nepoţi de-ai tăi” 
(pag. 45). 

Ilustraţia (pag. 46) cu desenul coregrafic 
al Căluşarilor, un veritabil brand artistic al 
folclorului românesc, este potenţată liric cu 
incantaţii ritualice ca-n balada „Mioriţa”, într-o 
cucernică solemnitate liturgică venită d inspre 
legenda „Mănăstirea Argeşului”: „Sunt solii 
viteze / Neamul să-l salveze” (pag. 47). O 
tevatură lirică şi ceremonială, care încheie 
volumul de versuri „Solie”, ca un testament 
sentimental, al baciului moldovean sau al 
Meşterului Manole, pe acordurile grave din 
„Clavecinul bine temperat” de J.S. Bach: „Şi e 
bine să se ştie / Că pentru a noastră glie / Vom 
trimite iar solie! / Solie după solie… / … / Solie 
după solie!” (pag. 53). 

„Solie” este o altă carte de succes a unui 
poet care a dovedit talent şi competenţe 
scriitoriceşti, cu o lirică de o acută apartenenţă 
la noul val de poezie românească, profund 
elaborată, care parcă nu s-ar acorda cu 
versificaţia din creaţia populară, dar Viorel 
Dinescu propune şi convinge, prin nonagresiune 
artistică, cu partituri prozodice retro, parcă în 
ciuda excesului de lirică licenţioasă şi voit 
indecentă din poezia de azi. Versificaţia, 
aparent naivă a metricii populare, îi înlesneşte 
poetului Viorel Dinescu o… terapie de 
patriotism, cam căzut în desuetudine în ultima 
vreme, şi-i dă posibilitatea să parcurgă în 
câteva versuri de factură populară pagini de  
cronică mai veche şi mai nouă, cu nonşalanţa 
elegantă a unui menestrel romantic de altădată. 
Este mantia cuminte şi de sărbătoare a 
sufletului unui poet original şi talentat. 

Domnul Viorel Dinescu, Omul, adept al 
Zeului Ianus, este imprevizibil, cu gesturi studi-
ate de impact în Agora; n-are niciun fel de inhi-
biţii şi face afirmaţii tranşante; nu-şi cere scuze 
când... „sare calul!”, dar este şarmant, cu morgă 
elegantă, şi pare liniştit în orice ipostază. 
Primeşte aplauze şi le acceptă în linişte, pentru 
că ştie că le merită… Din aceste motive şi din 
multe alte câteva, care-i asigură o meritată şi 
interesantă carismă, scriitorul Viorel Dinescu 
este un nume cu o autoritate bine temperată în 
lumea literară românească de azi.  
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Mi-e dor să te iubesc pe aşternut de stele  
până-mi va seca suspinele din vlagă, 
să pot renaşte  
în sunetul tăcerii. 
 
Mi-e dor şi  frică mi-e ca nu cumva să-mi 
treacă sufletul 
prin nesfârşirea cerului, necunoscând iubirea, 
pentru că după moarte voi rătăci în întunericul 
fără timp   
şi viaţă nu va mai fi nicicând … 
 
Mi-e dor  să evadez într-un vis neterminat cu 
tine, 
mi-e  atât de dor, încât  am amorţit  
şi nu mai găsesc cuvintele pierdute   
în singurătate ... 
 
 

La mormântul mamei 
 
În pântecul pământului picură clipele dosite 
prin petice de frunze; 
se preling pripite 
ploile de ieri, ploile de azi şi cele de mâine 
peste respiraţia lumii, 
îndărătnicia toamnei arborează pânze 
şi cerul scârţâie în plânset de cocori; 
un câine 
fugăreşte stolul rătăcit de ciori 
spre nucul bântuit de umbra Lunii, 
silueta nopţii tristă şi murdară 
alunecă în tăcere printre monumente solitare, 
iar undeva mai pâlpâie 
o lumânare-două 
în mirosul înecăcios de ceară. 
În pântecul flămând al pământului cade  
respiraţia lumii, 
lacrimile nu mai sunt lacrimi; 
am rămas în lumina palidă a Lunii, 
înşirând amintirile de-o viaţă, acum la 
despărţire; 
adun din anii ce-au trecut 
îmbrăţişarea ta, în care uneori nu mai puteam  
să respir, 
încercând să-ţi stăvilesc torentele de patimi, 
mereu temătoare că vom îmbătrâni departe  
unul  de celălalt, 
călători în labirintul vieţii; 
îmi întăresc fiinţa înăbuşită de durere 
şi-aprind la căpătâiul  rece  altă  lumânare, 
să-ţi văd zâmbetul din piatră, mamă, 
şi te voi căuta în fiecare răsărit pentru  
alinare... 
 
* textul de faţă este ficţiune,  
  orice asemănare este pur întâmplătoare...                        

 


 

     Ştefan Radu MUŞAT 
 

În lumina nopţilor fără ferestre 
 
Am lăsat  de ieri ura aşteptării în noaptea lungă  
a singurătăţii 
se întorc culorile pe câmp 
şi vântul leagănă verdele timid în crengile golaşe 
zăpezile se sting în colţuri mai dosite 
pe buze simt mirosul cald de suflet  
din vibraţia ta 
şi sunt împlinit că eşti dornică de lumina nopţilor  
fără ferestre 
în freamătul de şoapte lipicioase  
pe tâmpla mea fierbinte 
încât nu m-ai arăta vreodată nimănui 
şi m-ai ţine departe 
izolat  de  lume 
să fiu seninul frunţii  tale 
în faţa oricărei iluzii  dureroase. 
 
Te caut prin suflet şi mă regăsesc în adâncuri 
preschimbat într-un nemuritor de rând care  
să te iubească 
chiar şi printr-o simplă atingere de mână 
şi ne croim un vis din  clipe săvârşite 
în coasta acestei  lumi 
pentru că  ne-am dăruit unul celuilalt  
miros de primăvară în palme 
în numele lui Dumnezeu şi-al florilor de pe Pământ. 
 
M-am regăsit în umbra pământeană cu suflet de copil 
când mi-am lipit obrazul de colţul gurii tale 
şi-atunci ne-am ridicat  din adâncuri împreună   
pe un petic de infinit 
în lumina primei nopţi fără ferestre ... 
 
 

Evadare într-un vis cu aşternut de stele ...* 
     Motto:  Iubirea care nu cunoaşte margini  e singurul adevăr pur; 
în rest, totul e iluzie pe drumul vieţii, însemnat cu glorii de ţărână ... 

 
Mi-e dor  să te iubesc pe aşternut de stele 
până la desprinderea de mine, 
să mă regăsesc  în ochii tăi ca un copil  
în mirajul luminii. 
 
Mi-e dor de braţele rotunde, căzute în agonie peste 
chipul meu, 
mi-e dor de libertatea necuvântată a câmpului  
şi de zborul  nefiresc al florilor mărunte  
spre culoare… 
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Tănase CARAŞCA 
 

AUTOPORTRET 
 

Nu-s rupt din soare de frumos 
Da-n frunte am părul „stufos”. 
Dacă priviţi atent la toate, 
Sprâncenele-s pe jumătate. 
Partea aceea ce-i mai goală, 
O port aşa…de fandoseală, 
Iar ochelarii, nu că-s chior, 
Îi port aşa…pentru decor 
Ştiu că am nasul borcănat, 
Da-i bine proporţionat. 
Percep câte ceva niţel, 
Şi-mi sprijin ochelari-n el. 
Gura… zicea odată multe 
Dar cine să o mai asculte? 
Mai jos de ea, câte ceva 
Normal, că ar mai exista: 
Mâinile care-s încă-n stare 
Să ducă gurii demâncare, 
Picioarele, cărând mereu 
Trupu-mi din ce în ce mai greu 
Având cândva mijloc banal 
Şi-acuma supraponderal. 
Da-n poză, de la brâu în jos, 
De cineva e curios, 
Vă spun eu, cel ce mă admir, 
Ceva îmi este cu sictir! 
Secretul e bine păzit 
Că-i obosit şi adormit. 

 

ANTISTRES (pentru soţi) 
 

De îţi doreşti să-ai linişte-n cămin 
Ca să trăieşti în pace şi răbdare, 
Te străduieşte să ai cel puţin 
În casa ta, două televizoare. 

 

RETROSPECTIVĂ 
 
Când mi-amintesc de tinereţe, mă trece câte un fior 
Şi mă gândesc cum s-au scurs anii ca apa cursă din  
                                                                            izvor 
Limpede, rece şi zglobie sclipind în roua dimineţii 
Ca viaţa noastră la-nceputuri zâmbind în raza tinereţii. 
 
Dar pe măsură ce-l înghite avalul dinspre revărsare 
Devine poluat şi tulbur cu cât s-apropie de mare 
Şi apa lui este în stare de multe, nu ca la-nceput 
Dar nu mai e atât de pură si nu e bună de băut. 
Aşa şi eu, în tinereţe, eram şi bun, eram şi pur 
Şi mă priveau cu toţi din faţă, nu-mi cătau hibe  
                                                          primprejur 
Mergeam şi drept, priveam in faţă, mă ispiteau şi  
                                                             fuste lungi, 
Că scurtăturile de poale erau privite cam în… dungi.  
Trecut-au anii. Printre ramuri au mai lăsat câte un  
                                                                        fruct 
Dar multe, multe s-au prelins, ca apa pe un apeduct 
Văd poalele sumetecate şi decolteuri mari la sâni 
Dar ştiu că toate sunt vândute şi toate au mai mulţi  
                                                                     stăpâni. 
Iar eu sărac şi fără zestre, lăsat aşa de cel de sus 
Îmi duc epava înainte, pe sensul unic spre apus. 
Mă mai opresc pe câte-o bancă, privesc şi sufletu-mi  
                                                                        tresaltă 
Pe lângă câte gări trecut-am şi n-am făcut măcar o  
                                                                        haltă! 
Acum întorc privirea după, o fusta scurtă şi zâmbesc 
Îmi dau o palmă peste frunte, că ochii nu pot să-mi  
                                                                   pocnesc. 
Simt agurida-ntre măsele şi gândul mi se pare sacru, 
N-ajung la strugurele dulce şi-atunci mai bine zic  
                                                                că-i acru. 
 
 
 

STATISTICĂ 
 
- Aşa suntem noi românaşii, 
Murim puţin câte puţin 
Şi singuri, ne suntem nănaşii 
Ne sufocăm propriul destin. 
 
În lumea asta rău făcută 
Nu prezentăm vreun interes, 
Statistic, 70% 
Dintre români, trăiesc în stres. 
 
- Ei, tot mai sunt 30% 
Care au viaţa mai uşoară 
Făcând o medie, ne-ajută… 
- Nu! Ăştia sunt plecaţi din ţară. 
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Maria TIRENESCU 

 

Prepeliţa albă 
  

 Iulia locuia la oraş, dar avea casă în cartierul din 
nord. Puţinul teren din jurul casei îl folosea pentru a cultiva 
câteva legume şi câteva flori. Parcă ar mai fi făcut ceva. 
Nu prea ştia ce, dar simţea că are energie nefolosită. 
 Soluţia a venit de la radio. Un învestitor povestea 
cum creşte el prepeliţe japoneze şi ce profit scoate cu 
mijloace limitate.  

În câteva minute, Iulia porni calculatorul, intră pe 
Google şi dădu o căutare: prepeliţa japoneză. Deschise 
un document nou şi aşteptă.  

În mai puţin de o oră, găsi tot ce avea nevoie. 
Teoretic. Dar nu era o problemă! Soţul ei avea un prieten 
tâmplar, vecinii erau amabili şi i-ar fi putut ajuta să 
încropească o mică fermă. Ba, mai mult, poate ar fi vrut şi 
ei să crească asemenea păsări, ţinând seamă de calităţile 
ouălor, în special al ouălor, de prepeliţă japoneză.  

După masa de amiază, cei doi soţi s-au instalat 
comod în grădină, cu câte o ceaşcă de cafea în faţă şi 
lista cu numerele de telefon obţinute de pe internet. Sunau 
şi notau. Unii răspundeau că nu au pui, alţii că vând numai 
ouă… În sfârşit, un cetăţean din Floreşti le-a spus că are o 
serie de pui de o lună. Dacă doresc, îi pot lua. Abia atunci 
când păsările au şase săptămâni sunt mature. Oricum, 
chiar dacă se nimeresc mai mulţi masculi decât sunt 
necesari, pot să-i taie. Carnea lor e foarte gustoasă. 

- Să ne apucăm de lucru! Mai întâi să facem 
cuştile. Ne ajută Ghiţă. Fata lui e cam anemică şi nu i-ar 
strica o cură de ouă de prepeliţă. 

- Îl chem la noi să discutăm. Îi propun afacerea! El 
să facă două cuşti şi eu să aduc prepeliţe pentru amândoi. 

- E foarte bine! Să vedem şi de amestecul cu care 
îi vom hrăni pe pui şi, mai apoi,  pe prepeliţe! Va trebui să 
vezi dacă au îngrăşăminte sau suplimente alimentare la 
magazinul de furaje. 

- Chiar mâine trec pe acolo.  
- Mă bucur că voi avea o ocupaţie interesantă! De 

când m-am pensionat, toată dimineaţa mă învârt numai 
prin grădină şi nu vorbesc decât cu pisica. Fără ea, mi-ar 
fi tare urât! Sunt curioasă cum mă voi descurca, dar cred 
că totul va fi bine. 

*** 
Într-o dimineaţă, în timp ce Iulia punea adăpătorul  

în cuşca prepeliţelor, o prepeliţă albă trecu pe lângă mâna 
femeii şi sări pe pământ. Iulia închise repede cuşca şi 
plecă să recupereze pasărea. Aceasta ieşi pe trotuar şi, 
fiindcă avea spaţiu, se ridică în zbor. Zbură câţiva metri, 
nu prea sus, şi se opri lângă o tufă de trandafir.  

Pisica a zărit-o. Iulia se temea ca nu cumva pisica 
să sară pe prepeliţă.  

- Kitty, ajută-mă! Să nu o prinzi! Ieşi în faţa ei! 
Ştia cât de bine vânează Kitty. De aceea avea 

emoţii. Pisica era deşteaptă. Se obişnuise cu  cea care a 
crescut-o de mică, înţelegea, după tonul vocii, ce trebuie 
să facă. 

Kitty a ajutat-o pe Iulia să dirijeze pasărea spre 
colţul grădinii. Totuşi, pasărea nu se lăsa prinsă. De 
câteva ori, Iulia se apropiase periculos de mult de ea, dar 
prepeliţa albă voia să fie liberă. Culoarea prepeliţei era în 
avantajul Iuliei, dar prepeliţa avea alt avantaj. Pentru a 

 
scăpa, ea se înălţă printre Iulia şi Kitty, 
surprinzându-le pe amândouă. 

Ce să facă femeia şi pisica ei? Îi ieşiră în 
faţă prepeliţei şi o dirijară din nou în colţul grădinii. 
De data asta, prepeliţa fu prinsă. 

Mergând cu prepeliţa spre cuşcă, Iulia 
vorbea cu pisica: 

- Trebuie să îţi mulţumesc, Kitty! Fără tine, 
aş fi alergat mult după prepeliţă. M-ai ajutat. Eşti o 
pisică deşteaptă şi cuminte. 

Pisica se gudură pe lângă Iulia, iar aceasta 
o premie cu o farfurioară de lapte. 
 

*** 
Într-o dimineaţă, au sosit musafiri din 

Braşov: fiica Iuliei cu soţul ei şi fetiţa lor, Măriuţa. 
După salutul şi pupăturile de rigoare, fetiţa alergă să 
vadă prepeliţele japoneze. Aflase despre ele când 
îşi sărbătorise împlinirea vârstei de cinci ani. 

- Bunico, aşa-i că îmi dai mie prepeliţa 
albă? 

- Ţi-aş da-o, dar tu nu ai unde să o ţii la 
bloc, nu ai mâncare pentru ea… 

- Ne dai tu o pungă cu mâncare. 
- Asta nu rezolvă problema. Prepeliţa nu 

poate să stea singură. Nici o găină nu face ouă 
când e singură. Păsările au o familie. 

- Am înţeles. Găinile au cocoş, fac ouă, pui. 
Şi prepeliţele au familii? 

- Da, şi prepeliţele au familii. Un cocoş are 
trei neveste. Cocoşul e cel pe care l-ai auzit acum 
cântând. 

- Cântă frumos. Şi tare. 
- Vezi, şi asta e o problemă. Vara, cocoşul 

cântă şi noaptea. Vecinii voştri din bloc nu ar putea 
să doarmă. Ai putea să le păstrezi curăţenia, dar ce 
faci cu gălăgia? 

- Ştii ceva, bunico? Am găsit soluţia! 
Prepeliţa albă rămâne la tine, dar e a mea. Ouăle ei 
le pui bine şi mi le trimiţi mie. E bine? 

- Eşti o fetiţă descurcăreaţă. Aşa facem! Îţi 
trimit ouă de prepeliţă, nu numai de la prepeliţa 
albă, atunci când vine cineva din Braşov pe la noi. 
La primăvară, o să punem în incubator şi ouă de la 
prepeliţa ta. Vom avea mai mulţi pui albi. 

- Da, e bine, bunico! M-am gândit să îi dăm 
un nume prepeliţei mele.  

- Sigur. Cum vrei să îi spunem? 
- Mariţi. 
- E un nume foarte frumos. 
- Şi o sărbătorim şi pe ea de ziua mea. 
- Acum, să mergem în casă! Vreau să te 

servesc cu ouă de prepeliţă. 
- Foarte bine! Sunt curioasă cum arată şi ce 

gust au! Să fii cuminte, Mariţi! Acum, eşti a mea! 
Măriuţa îi făcu prepeliţei un semn, o prinse 

de mână pe Iulia şi intrară în bucătărie. Ceilalţi au 
rămas să studieze cuşca, prepeliţele şi să dezbată 
problemele pe care bunicii le-au avut cu ele. 
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Constantin OANCĂ 
 

*** 
 

Femeia ideală este aceea care face din bărbat 
un poet 
iar bărbatul ideal este acela care face din 
femeie un înger. 
Floarea creşte din pământ 
dar culorile şi parfumul îi vin din cer. 
Nu cunosc faţă mai frumoasă ca faţa 
pământului 
şi ţintă mai sigură ca inima omului. 
 
 

*** 
 

Felul de a combina durerile este esenţial în 
scris 
restul fiind numai aşteptare. 
Cum poţi spune că ai prezenţă 
când nu ţi se simte lipsa? 
Cercurile albe din care este făcut lacul  
sunt esenţiale la Eminescu. 
Poezia există în aer 
doar  că trebuie întins mâna. 
Prezenţă ai când mă priveşti cu toate lucrurile 
când fruntea ţi se odihneşte pe gânduri 
ca un pescăruş pe o plajă pustie. 
 
 

*** 
 

Împuşcaţii veacului se zvârcolesc pe marginea 
drumului 
în vreme ce nemuritorii fac lumea cealaltă. 
De ce se omoară oamenii dacă tot mor 
singuri? 
De ce se preferă lumea asta şi nu ochiul lui 
Dumnezeu? 
Din potopul acestor neînţelegeri 
scapă numai cine înţelege. 
 
*** 
 

Lazăre vino afară! 
strigă Dumnezeu la mine − 
afară din moarte  
afară din lume. 
 

 
*** 
 

Din cauza acestor dealuri 
nu pot ajunge la dezbrăcarea lunii 
şi nici poetul nu mă lasă să ies 
nu deschide  
îmi spune 
că afară este sfârşitul lumii. 
De fapt acolo se măreşte singurătatea. 
 

 

*** 
 

În Grădina Eden s-a făcut frig. 
Adame unde eşti? 
În loc de răspuns lui Adam i s-au împăienjenit 
ochii 
apele Tigrului s-au tulburat  
iar târâtoarele i-au otrăvit izvorul. 
Un singur răspuns la o întrebare: 
singurătatea este locul 
în care bate inima. 
Toamnă 
mi se apleacă scrisul ca iarba 
câtă uitare pentru iarba de astă vară! 
Iarnă  
focul se întreţine cu ochii. 
Câtă apă amară s-a scurs 
din rana Tigrului! 
Adame unde eşti?! 
E vântul care a ajuns la inima mea. 
 

 

*** 
 

Cel ce stă se îndepărtează de cel care merge. 
La aceste cuvinte zâmbetul tău se hărniceşte. 
Pământul este un cutremur 
iarna o culoare ruptă ca o creangă  
iar timpul 
un ţărm cu o corabie care nu mai soseşte. 
la aceste cuvinte zâmbetul tău mă doare. 
Câtă uitare  
ca să mă pot trezi din somnul tău 
şi câtă aşteptare  
ca dealul acesta să se topească iar 
la ivirea zorilor! 
Aşteptarea mea dă sens plecării tale. 
 
 
*** 
 

Toamnă 
cocorii zboară peste ochii închişi ai lui 
Dumnezeu 
iar dincolo de ei apune soarele. 
Singurătatea vine din nord. 
Ca să o pot suporta mai uşor am făcut-o să 
semene cu tine. 
Acum inima mi se rupe in două viori. 
 


 

 



Boem@  7 / 2013 29 

                                                                                                                        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

A. G. SECARĂ 
 

Încă o „Judecată de Apoi”... 
 

Scriitorul Petre Rău a realizat destul de recent şi 
o antologie bilingvă („Judecata de Apoi” – „Il Giudizio 
Finale”) din poemele sale (cu ajutorul lui Luca Cipolla, 
traducător în italiană), lirismul, bun frate cu auto-re-
ferenţialitatea, captând iubitorul ori curiosul de confesiuni, 
mărturisiri, de la primul poem: „mă uit în oglindă / ca într-
un puf de piersică necoaptă / am cincizeci de ani şi o mie 
şi una de săptămâni / o vârstă de care mă mir...”. Înspre 
finalul acestui prim poem ales, două versuri care se refe-
ră la o anume receptare, critică sau nu: „...scriu fără pau-
ză aceste cuvinte / pe care unii le numesc versuri / pe ca-
re alţii nu le numesc / pe care eu le apăr / cu o străful-
gerare blândă / în viermuirea fluturilor de noapte” (p.4). 

Cititorul este liber să aleagă! Plătind tribut mate-
maticilor, poate şi informaticii, nu putea să nu se refere şi 
la o „ultimă noapte cu Bernoulli”! Şi aici oricine se poate 
întreba cu care dintre cei opt Bernoulli! Dar să nu mă 
îndepărtez de subiect, cum ar spune criticul Viorel 
Ştefănescu! Cum conving eu pe cineva să citească sau 
să nu citească volumul cu pricina!? 

În poezie e ca la vernisaj! Kakoi partret, kakoi 
peisaj, dacă vă mai aduceţi  aminte de cântecul Laimei 
Vaikule şi a lui Valerii Leontiev... Te uiţi la tablouri / 
poeme şi treci mai departe: rămâi cu imaginea mamei 
„mereu cu ochii în pământ / trecând prin mine”, rămâi cu 
gândul la omul care-l poate inspira pe poetul îndrăgostit: 
„mi se părea că nimic nu poate să zboare / dacă nu 
porneşte din palma ta”, rămâne reflectarea în ape a liniilor 
adânci de crini şi cu nebunul tăcând indecent... 

Poemul care dă titlul cărţii este într-un fel un autopor-
tret („de multe ori m-am judecat cu Dumnezeu / şi judeca-
ta mea a fost aspră / şi judecata lui a fost aspră / şi toate 
judecăţile au fost aspre // de ce oare n-am avut timp să 
iubesc / înainte să mor / am fost doar o pasăre gravă / n-
am zburat niciodată departe de cuib / compasul timpului 
acum se lăţeşte / degeaba voi zice degeaba acum”, 
p.14), prin alte texte putând să ni-l imaginăm pe Petre 

 
 
Rău ca pe un Arhimede gata să-şi apere cercurile, 
meditând la paradoxuri temporale: „sufletul meu 
zdruncină ecuaţii mirate / rămase aiurea / prin ma-
nuscrise celebre // geometria ochilor / acoperă centi-
metru cu centimetru / masa de aer pustiu din sufletul 
meu //(...) totul se petrece precum / sunt aici cum am 
fost şi atunci / printre stânci colţuroase ca şi cum nu 
eram / nici atunci / nici acum”. Într-un fel, este şi o 
lecţie despre cum „să nu fii scorbura unui copac uitat 
/ uitat în nemurire”. Un poem precum „Singurul apei” 
ar putea fi dedicat sfârşitului întru ape al lui Martin 
Eden. 

Gravitatea discursului („rostul glumii / nu l-am 
simţit”, p.74) mai este echilibrată de ludic, un ludic 
moderat, uneori de bunic cu un nepoţel nou născut, 
de bunic sfătos care priveşte în urmă: „ce singur am 
fost chiar dac-am fost iubit / ce singur mai sunt chiar 
dacă sunt iubit” (p.36).  

Uneori, unele potriveli de cuvinte nu te ating („cu-
rând vom fi pătrunşi de inefabil”), mergi mai departe, 
până la judecata... de apoi! Şi poate poţi simţi şi tu 
moartea „cu limba-i şuierătoare” şi simţind-o ţi se va 
părea că tot ce ai lăsat în urmă îţi va apărea în faţă! 

Răscolind „furtuni barbare”, îşi mai aduce aminte 
şi de Nichita, parafrazându-l (dacă nu mă înşel): 
„tristeţea mea vede mulţimea de câini / mulţimea de 
oameni cum latră”, versuri, din nefericire, de tristă 
actualitate.  

Mai face şi declaraţii, cum că ar avea curaj să 
(mai) iubească, mai poartă puşcării nevăzute în el, 
dar mai ales, într-unul dintre cele mai reuşite poeme, 
poartă o femeie pe umeri (p.60): „un cuvânt rătăcea 
deasupra patului/ ultimul felinar mai sufla peste buni-
cul meu/ câteva oase erau purtătoare de cântec/ 
ploua fals ca o moară hodorogită/ ca o roată 
desenată pe geam/ amurgul îmi trecea îndărătnic/ pe 
deasupra pleoapelor/ purtam o femeie pe umeri/ cu 
inima de portocală/ larg desfăcută pe prispă/ ca o 
pasăre cucerită de cuib”... 

Finalul cărţii întăreşte însă faptul că gândul 
morţii a sunat adunarea poemelor, printre iubiri 
divergente, invocarea Frumuseţii şi perspectiva ace-
lei judecăţi care poate nu este chiar numai de apoi: 
„învaţă-mă doamne / să mor cumva frumos”. Ultimul 
poem, „Trecea un mort”, îţi poate da fiori precum 
multe dintre prozele ori poemele lui Poe... 


 



Boem@  7 / 2013 30 

                                                                                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elena CLĂTINICI 
 

 INERŢIA PREZENTULUI 
 

Tu chiar te multumeşti să şchiopătezi aşa, în via-
ţă, rezemându-te de bătrâneţe ca de o salvare? Mă în-
treabă cercetaşii, dacă simt nevoie de aventuri, să ung 
cu polen persoanele frumoase, care zac în orizont!  

Nu am fost zămislită să fiu iubită, ci doar să 
iubesc stelele şi să primesc pacea pe care am cerut-o 
albastrului, doar atât; tăcerea mea albastră şi sihastră şi 
un loc unde să-mi răsădesc crucea! Drumul meu e un 
drum ciudat: felinare aprinse ale nopţii cad în lac şi pes-
căruşii le ridică. Clipa ce trece, amintirile morţii, martorii 
vieţii; căutăm iubirea prin tufişuri şi adunăm îngerii dobo-
râţi; niciodată nu mă tratez de optimism şi caut, caut! 

Stelele căzătoare sunt stelele care pierd, nu-mi 
permit să pierd acest spectacol infernal al naturii carnale! 
Tu, om frumos, eşti atât de frumos cât timp rămâi ano-
nim; uite, îţi dau inima mea crudă! E timpul de foame şi 
sete, vom uita de moarte şi moartea de noi, nunţile noas-
tre repetabile vor fi puse în ramă fosforescentă! 
 

 ÎNTÂMPLĂRILE 
 

Nu cred că există iad, prea mult am plătit aici, m-
au ars prea mult lecţiile vieţii, nenorocul, visele neîm-
plinite... Cu cât mă apropiam de cer, veneau ploi şi mă 
depărtau, păcătuiam conştientă, răspundeam răului cu 
rău, mânioasă ştiam că sufletul nu poate fi luat aşa uşor, 
şi atunci fiul creatorului de ce s-a mai răstignit pentru noi, 
am ajuns să cred că fericirea o găsesc printre resturile 
menajere aruncată de cineva la întâmplare! Am crezut 
mereu în iubire, dar am fost în aşa fel proiectată încât să 
iubesc, nu să fiu iubită, trist e ca şi cum ai privi din vitrină 
pomul vieţii! Îmi uram sărăcia copilăriei, rândurile imense 
pentru o felie de pâine şi un pahar de lapte, dar nu apre-
ciam prietena care mă iubea şi era lângă mine, mai 
târziu, adolescent, îmi blestemam iar sărăcia în loc să 
mă bucur de toată sănătatea lumii de care beneficiam. 
Îmi este dor de cântecele copilăriei, care mă făceau să 
plâng, îmi saltă inima, sunt 20 de ani de când nu am 
plâns ascultând un cântec, oare sunt chiar atât de săra-
că? Manele, poze indecente, goliciuni carnale, eu sunt o 
generaţie dispărută, ca dinozaurii, unde eşti copilărie, cu 
pădurea ta cu tot? Am intrat într-un vid, un gol de aer şi 
nimeni nu înţelege de ce tac, de ce îmi închid propriile 
aripi în interior, când nu ştiu ce să fac las lucrurile să se 
rezolve de la sine, nu mai trăiesc agitată să mă propul-
sez cu viteza luminii în sus, în mijlocul vieţii aştept inoro-
gul, la capătul grădinii mă aşteaptă răspunsurile, voi, 
care propovăduiţi apocalipsa, căderi de meteoriţi nu aţi 
înţeles încă, dar trăiesc fiecare minut pregătită, nimic nu 
mă poate lua prin surprindere decât iubirea, să fiu iubită 
atât de puternic pe cât iubesc natura, oamenii care nu au 
uitat să râdă! 

 

 URSITOARELE VREMII 
 

Veniseră sub formă de ploaie ursitoarele, 
dansau pe inima mea, un lac plin de nuferi invocau 
să fiu un paradis în care doar cine merită intră, eu 
ţineam mereu poarta deschisă, dar blestemul ursi-
toarelor mă apără, nu deschidea poarta hoţilor de 
timp, nu eram frumoasă, dar cerbii spuneau că sunt 
deosebită când mă priveau în ochi, nu eram bogată, 
dar aveam zile sănătoase, barza se înecase pe 
drum, pe calul alb al copilăriei mele îl împuşcase 
străinătatea, nu am pierdut niciodată din vede-
re punctul de plecare, îmi simţeam inima în corp aşa 
cum copacul îşi simte merele coapte, săltam pe 
spinarea inorogului şi mă ducea pe drumul destinat 
după ce ursitoarele, femeile soare, proorociseră 
pentru mine şi îmi trimiteau lumină atunci când 
aveam nevoie şi când mă înecam cu întuneric, mă 
ajutau să respir, finalul întotdeauna rămâne mister. 
 

 VISUL 
 

Trăiesc pe suprafata apei, am libertatea de  
a pluti, dar pe linia de orizont ţin mereu realitatea, 
singurul lucru, singura certitudine a vieţii mele este 
puterea de a trăi, mă adaug fulgerului ca o bijuterie 
de preţ, citesc manuscrisele profeţilor născându-mi 
propria familie de nuferi! Cineva acolo sus mă 
studiază serios, are ochelari, mi-a retras armata de 
îngeri păzitori, are încredere în mine, ştiu drumul, 
recunosc şerpii, în numele iubirii îmi sacrific aripile, 
le tai, îmi cresc aripi şi mai mari, nu vreau să-mi 
amân transformările pentru că infinitul este inevita-
bil! Apa-oglindă este la fel de corectă cu lebedele şi 
cu raţele, îţi arată toate visele, toate locurile unde ai 
trăit, câţi ani au trecut, degeaba lăţesc întâmplările, 
le întinde cineva, sunt predestinată iubirii de după 
moarte, şi manuscrisele îmi amintesc mereu, 
cuvintele scrise cu sufletul nu au bătrâneţe, nu mor 
niciodată! Numiţi-mi corpul cimitir de lacrimi dar el 
reînvie când vede primul fir de iarbă, numiţi-mă 
după aparenţe, dar sunt atât de puternică să trăiesc, 
încat nu m-am lăsat amăgită de sinucideri, am sfidat 
toate probele de foc, sunt aşa cum doar eu mă văd, 
pentru că doar eu trăiesc viaţa mea, eu, nu copiii, 
nu prietenii, părinţii, doar eu trăiesc viaţa mea. 

 

 CU SUFLETUL ÎN BRAŢE 
 

Te abandonai în braţele mele, te primeam, 
pe tine şi toate umbrele păcatului tău! Mai ţineam în 
braţele mele propriul meu suflet, pe malul mării, 
originea vieţii, mă prefăceam că pot lua decizii, chiar 
şi pentru pescăruşi, cel mai greu era să mă confe-
sez candelii aprinse de paşti, am fost la nenumăraţi 
psihiatri, dar erau mai bolnavi decât mine, îi între-
bam unde este marginea firii, unde este limita care 
scoate culoarea neagră din curcubeu? Eram supă-
rată pe tot infinitul ăsta fără pretenţii de relativitate. 
Chiar şi pe preotul coloniei de străini! Nu ştia să mă 
asculte, când asculţi o spovedanie în afara sau înă-
untrul bisericii să asculţi. 
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fi considerat drept un substitut semnificant pentru 
altceva. (...) În acest sens, semiotica este în principiu 
disciplina care studiază tot ceea ce poate fi folosit 
pentru a minţi. Dacă ceva nu poate fi folosit pentru a 
minţi, atunci nu poate fi folosit nici pentru a spune 
adevărul : de fapt, nu poate fi folosit pentru a spune 
nimic”

1
. 

Putem extrage de aici următoarea observaţie: 
studiul semiologiei pentru actor devine o unealtă in-
dispensabilă care ajută la rostirea adevărului.  

Un automobil prezentat în cadrul unui salon 
auto, poate semnifica viteză, prestigiu, rafinament, 
etc. Aşadar, devine un semn, primeşte o funcţie 
semnificantă. În acelaşi fel, trebuie să ”mintă” şi un 
actor. Astfel, ceea ce se petrece pe scenă capătă 
greutate, profunzime, miez. Esenţa acestui fenomen 
stă ascunsă în ideea că faptele şi vorbele mai mult 
ascund decât să arate. Nevoia individuală de a 
înţelege sensul, de a prelucra şi de a împărtăşi sensul 
este mereu activă dar pentru actor devine un alt mod 
de a respira. 
 

2. Importanţă şi formare 
 

Semiotica se ocupă cu cercetarea semnelor 
şi acţiunea acestora; este teoria generală a sistemelor 
de semne şi a legilor lor de funcţionare. Pentru mai 
multă exactitate am putea spune că este o ştiinţă prin 
care omul recunoaşte şi asociază sensuri 
corespunzătoare imaginilor lumii fiind astfel capabil să 
înţeleagă universul înconjurător. În acest sens, o 
contribuţie importantă a avut-o Platon care a vorbit 
atât despre cunoaştere şi a dezvoltat ideea de simbol 
(”Mitul peşterii”) cât şi despre concept prin ceea ce a 
numit ”lumea Ideilor” sau ”lumea Formelor Pure”.  

Distincţia clară şi bine definită între existenţa 
sensibilă şi existenţa inteligibilă formează baza teoriei 
platonice şi marchează lupta dintre simţuri şi raţiune. 
Planul existenţei sensibile este acela al realităţii apa-
rente, imediate, unde cunoaşterea este posibilă doar 
prin simţuri – lumea din Peşteră. Câmpul existenţei 
inteligibile devine abordabil doar cunoaşterii de tip 
raţional – lumea din afara Peşterii (lumea Ideilor).  

Platon dezvoltă simbolic elementele care 
formează universul Peşterii. În acest sens, lanţurile nu 
sunt doar simţurile care ne limitează; simultan ele 
semnifică şi prejudecăţile omului. Funcţie-semn - cum 
se va numi mai târziu acest lucru - capătă pe rând 
toate elementele utilizate: ignoranţă (întunericul peş-
terii), perfecţiune (soarele) etc. Mai mult, ştiinţa semi-
ologiei ar fi imposibilă dacă nu am putea concep-
tualiza viaţa, înţelesurile şi sensurile ei. Ideile, în 
accepţiunea platonică, se definesc prin existenţa lor 
imuabilă, eternă, substanţială; lumea sensibilă fiind 
doar o copie, o replică a lumii Ideilor. Altfel spus, dacă 
unui tâmplar i se cere să facă o masă, tâmplarului îi 
va apărea în minte imaginea unei mese. Va concep-
tualiza ceea ce el a cunoscut prin simţuri. Când masa 
va fi terminată, obiectul, împreună cu toate celelalte n-
mese existente în lume nu vor reprezenta nimic 
altceva decât copii ale mesei perfecte care se găseşte 
în lumea Ideilor. Astfel, masa va semnifica ideea, 
conceptul de masă.  

(continuare în pag. 32) 

             Alexandru VLAD 
 

O  TEORIE  A  MINCIUNII 

 

Actorul trebuie să fie conştient de faptul că a 
folosi înseamnă de fapt a comunica, ceea ce ne indică 
obligaţia de a se ţine cont de semnificarea pe care o 
capătă mesajul transmis. În acest fel, înainte de a putea 
folosi, actorul e nevoit să înţeleagă. ”(...) Semiotica este în 
principiu disciplina care studiază tot ceea ce poate fi 
folosit pentru a minţi. Dacă ceva nu poate fi folosit pentru 
a minţi, atunci nu poate fi folosit nici pentru a spune 
adevărul: de fapt, nu poate fi folosit pentru a spune nimic” 
ne spune Umberto Eco. Putem extrage de aici următoarea 
observaţie: studiul semiologiei pentru actor devine o 
unealtă indispensabilă care ajută la rostirea adevărului. 
 

1. Intersecţia 
 

 Este foarte greu de oferit un răspuns clar, cu 
adevărat lămuritor, atunci când cineva întreabă “dar voi, 
acolo pe scenă, cât de mult vă prefaceţi şi în ce măsură 
ceea ce faceţi este adevărat?”. Într-o formă sau alta, cu 
un limbaj mai mult sau mai puţin academic, întrebarea mai 
sus stipulată apare frecvent, sub forma unei curiozităţi, 
mai cu seamă în rândul persoanelor care activează în 
domenii tehnice, reale, etc. Într-o asemenea situaţie, 
probabil că cel mai greu de înţeles ar fi faptul că pe scenă, 
tot ce se întâmplă este în egală măsură atât o prefăcătorie 
cât şi un lucru adevărat. Suntem păcăliţi ca spectatori 
pentru că pe scenă nu urcă un rege autentic şi totuşi el 
plânge real sau acţionează fizic veridic la vederea fiicei 
înjunghiate. În acelaşi mod, la final de piesă, actriţa care a 
interpretat fiica ucisă a regelui, se ridică in picioare şi 
primeşte aplauzele spectatorilor cât se poate de real. Şi 
atunci, probabil că ceea ce este cu adevărat dificil e să 
înţelegem ce presupune conceptul de convenţie teatrală şi 
împreună cu acest lucru pe de o parte să asimilăm, pe de 
alta să desluşim ”regulile” pe care le implică. În alte vorbe, 
actorul minte cu adevăr, se supune unui cod specific şi 
acţionează ca atare. Putem deci spune că un actor caută 
să descopere tot ceea ce poate folosi pentru a minţi cu 
adevăr şi prin urmare să spună adevărul minţind. 

Actorul însă trebuie să fie conştient de faptul că a 
folosi înseamnă de fapt a comunica, ceea ce ne indică 
obligaţia de a se ţine cont de semnificarea pe care o 
capătă mesajul transmis. În acest fel, înainte de a putea 
folosi, actorul e nevoit să înţeleagă şi aici intervine o 
coordonată importantă care ne ajută în acest sens : 
studiul semiologiei, pe care Umberto Eco o descrie 
precum o teorie a minciunii. 

”Semiotica are de-a face cu orice lucru care poate 
fi considerat drept semn. Este semn orice lucru care poate 
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3. Expansiune  
 

 Semiotica are un teren precis de cercetare 
precum limbajul sau practicile sociale de semnificare 
şi comunicare - vizând astfel descrierea condiţiilor de 
producere şi înţelegere a sensului a ceva. Putem deci 
spune că această disciplină a reuşit să se insereze 
într-o multitudine de domenii precum jurnalism, 
publicitate sau marketing, însă a avut un important 
cuvânt de spus şi în domeniul artei actorului şi artei 
spectacolului, reuşind să diferenţieze şi în acelaşi 
timp să explice mai exact noţiunile de simbol şi 
concept.   
 În acest sens, un aport important îl aduce 
Umberto Eco. În viziunea lui, semiotica reprezintă co-
relarea a două sfere: teoria codurilor care tratează 
semiotica semnificării şi teoria producţiei de semne 
care priveşte semiotica comunicării. Semiotica semni-
ficării se poate contura şi independent faţă de semio-
tica comunicării, în timp ce situaţia înversă nu poate 
exista. Un proces de comunicare poate fi definit astfel: 
“trecerea unui Semnal (ceea ce nu înseamnă în mod 
necesar un semn) de la o Sursă, cu ajutorul unui 
Transmiţător, printr-un Canal, la un Destinatar (sau 
punct de destinaţie)”

4
.  

Umberto Eco, spre deosebire de precursorii 
săi care au redus semiotica la o teorie a actelor de 
comunicare, lărgeşte aria de interes a semiologiei şi 
explică faptul că simptomele unei persoane bolnave 
ar trebui înţelese drept semne chiar dacă nu se în-
cearcă o comunicare din partea bolnavului. Tot la fel, 
o femeie din clipa în care devine soţie sau se pregă-
teşte să fie aleasă ca soţie, femeia nu mai este doar 
un corp fizic ci este un semn care trimite spre un sis-
tem de obligaţii sociale. Astfel de fenomene au fost 
excluse din categoria semnelor de Peirce sau Saus-
sure. “Propunem deci să considerăm drept semn tot 
ceea ce, pe baza unei convenţii sociale acceptate 
dinainte, poate fi înţeles ca ceva ce ţine locul la 
altceva”

5
. 
Gesturile produse de o persoană, pot dezvă-

lui o serie de informaţii pentru noi. Să presupunem că 
nu putem auzi ceea ce un anumit domn vorbeşte. Cu 
toate acestea, putem înţelege - datorită modului în 
care se produce fizicaţia - gravitatea problemei expri-
mate sau gradul de fericire. În acelaşi fel putem depis-
ta dacă acel om este italian sau arab. Putem spune 
că dacă asistăm la un spectacol de teatru iar limba în 
care se joacă ne e străină, ar trebui datorită semioticii 
semnificării să înţelegem ce se petrece pe scenă. 

Aici însă apare o altă diferenţă valoroasă care 
separă inferenţa de semiotica semnificării. Ne putem 
gândi la foc pentru că am văzut fumul sau înţelegem 
că este vin în casă pentru că am văzut fundul 
paharului murdar de roşu. Asemenea cazuri de 
inferenţă sunt peste tot presărate în viaţa noastră 
cotidiană. Spre deosebire de Peirce, Eco subliniază 
faptul că nu putem privi orice inferenţă drept un act de 
semioză la fel cum nu putem considera că un proces 
semiotic implică obligatoriu inferenţe. Ceea ce se 
poate accepta însă este faptul că ”există inferenţe 
care trebuie să fie recunoscute drept acte de semioză  

(continuare în pag. 33) 
 

(urmare din pag. 31) 
 

Putem spune că aici, prin Platon, s-au pus 
primele baze în ceea ce avea să se numească mai târziu 
semiologie. Această ştiinţă a semnelor vieţii sociale a avut 
însă doi fondatori pe care Umbeto Eco îi aminteşte şi îi 
comentează în paginile tratatului de semiotică: Charles 
Peirce şi Ferdinand de Saussure – numindu-i ”pionierii 
semioticii contemporane”. 

Definiţia oferită de Saussure semnului ca entitate, 
a stabilit o relaţie între semnificant şi semnificat, astfel 
semnul exprimă idei, este o imbinare a unui concept.  

“Limba este un sistem de semne exprimând idei 
şi, prin aceasta, este comparabilă cu scrierea, alfabetul 
surdomuţilor, riturile simbolice, formele de politeţe, 
semnalele militare, etc. Ea este pur şi simplu cel mai 
important dintre astfel de sisteme. Se poate concepe, 
deci, o ştiinţă care să studieze viaţa semnelor în cadrul 
vieţii sociale; ea ar putea forma o parte a psihologiei 
sociale şi, în consecinţă, a psihologiei generale; noi o vom 
denumi semiologie (de la grecescul ”semn”). Ea ar putea 
să ne spună în ce constau semnele, ce legi le guver-
nează. Deoarece ea nu există încă, nu putem spune ce 
anume va fi; totuşi ea are dreptul la existenţă şi locul ei 
este determinat de la bun început”

2
. 

Putem deci spune că semnul a fost considerat şi 
înţeles precum un alt mod de a comunica, un artificiu 
ingenios folosit pentru a transmite informaţia între două 
fiinţe umane care şi-au propus să-şi exprime sau să-şi 
comunice ceva. Saussure face o distincţie clară între 
limbaj, limbă şi vorbire – adică între posibilitatea de a 
folosi o limbă, semnele care se folosesc efectiv într-o 
limbă (oricare ar fi acea limbă) şi formularea de care se 
foloseşte un vorbitor într-o anumită limbă. Iată cum se 
naşte această teorie a semnului lingvistic sub forma unei 
asocieri : imaginea mintală, vizuală şi auditivă a unui 
cuvânt (semnificant) şi concept (semnificat).  

O aprofundare care a adus cu sine şi o dezvoltare 
marcantă a orizonturilor semiologiei o găsim la Peirce 
care spune : ”Eu sunt, din câte ştiu, un pionier, sau mai 
degrabă un explorator, în activitatea de clarificare şi 
iniţiere a ceea ce eu numesc semiotică, adică doctrina 
naturii şi varietăţilor fundamentale ale oricărei semioze 
posibile. (...) Prin semioză înţeleg o acţiune, o influenţă 
care să constituie, sau să implice, o cooperare între trei 
subiecte – ca, de exemplu, un semn, obiectul său şi 
interpretantul său – o asemenea influenţă tri-relaţională 
nefiind în nici un caz reductibilă la o acţiune între pe-
rechi”

3
. 

Pierce vorbeşte despre un sistem (semn – obiect 
– interpretant) în care comunicarea este posibilă prin 
semn; un sistem în care subiecţii semiozei nu trebuie să 
fie neapărat oameni. Semnul devine motiv de reflecţie şi 
ocupă trei ipostaze diferite : semnul în relaţie cu el însuşi 
(aspecte ale semnului), semnul în relaţie cu subiectul 
(aspecte ale obiectului) şi semnul în relaţie cu efectul său 
asupra cuiva (adică aspecte ale interpretantului).   

  Mai mult, în accepţiunea lui Pierce nu putem 
numi drept semn, ceva anume – aşa cum spunem despre 
obiectul x că este o uşă spre exemplu. Semnul este ceva 
care stă în locul a altceva şi este înţeles de cineva, adică 
are o semnificaţie pentru cineva. Altfel spus, la un 
moment dat, semn poate fi sau poate deveni orice lucru 
care ne ajută să comunicăm (lingvistic sau non-lingvistic). 
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Să ne închipuim că ne trezim într-un oraş 
pictat în întregime în aceeaşi culoare unde nu există 
semne de circulaţie, reclame pe blocuri, diverse afişe 
pe uşile magazinelor, etc. Probabil că ne-ar cuprinde 
cel puţin teama, nesiguranţa, de parcă ne-am trezit 
într-un oraş părăsit.  

 Dar să nu ne oprim aici. Dacă nici oamenii nu 
mai cunosc semne uzuale care ţin loc de salut sau 
totul e bine (ok). Dacă formezi un cerc prin alăturarea 
degetului mare cu cel arătător şi-i strigi unui prieten 
”va fi bine” iar acesta repetând gestul va întreba ”ce 
înseamnă asta?”. Ar fi un şoc. Poate că în scurt timp 
ne-am îndoi de verticalitatea şi limpezimea minţii 
noastre; ar începe un declin psihologic. Mintea 
noastră pur şi simplu nu cred că ar putea asimila o 
asemenea schimbare, atât de brusc.  

Asta este o extremă. O situaţie la polul opus 
probabil că ar fi cea în care am merge într-o ţară 
străină – să spunem Japonia – şi am fi asaltaţi de o 
multitudine de reclame într-o limbă pe care nu o 
înţelegem; ar trebui să ne acomodăm din mers cu 
religia,  obiceiurile şi datinele lor, etc. Ciocnirea cu un 
asemenea val de semne noi ar putea stârni confuzie, 
disconfort, poate chiar imposibilitatea de a locui într-
un asemenea loc.  

Modificările de acest gen cred că pot avea un 
efect devastator asupra unumitor persoane. 

Existenţa semnelor oferă confort fizic şi psi-
hic, chiar dacă poate nu realizăm acest lucru. Toată 
lumea ştie că toamna, frunzele cad ofilite la pământ - 
este una dintre conventiile vieţii. Şi dacă brusc frunze-
le s-ar ridica la cer? Acceptarea acestui fenomen nu 
cred că ar veni imediat. 

 Semnele ne dau un sens clar în viaţă. 
 Mă gândesc la sentimentul pe care l-aş pu-

tea trăi dacă într-o zi m-aş trezi într-o lume fără sem-
ne (pentru că e o diferenţă imensă între a teoretiza 
despre ceva ce deja există şi a încerca să exprimi 
ceva ce nu mai e). Teatrul ar fi aproape imposibil.  

Groaznic. 
 

1
 Fragment din Umberto Eco - „Tratat de semiotică generală”, / 

din subcapitolul “O teorie a minciunii” 
2
 Fragment din Saussure, extras din lucrarea semnată de 

Umberto Eco - „Tratat de semiotică generală” 
3
 Fragment din Peirce, extras din lucrarea semnată de Umberto 

Eco - „Tratat de semiotică generală” 
4
 Frază preluată din lucrarea lui Umberto Eco - „Tratat de 

semiotică generală” 
5
 Frază preluată din lucrarea lui Umberto Eco - „Tratat de 

semiotică generală” 
6
 Fragment preluat din lucrarea lui Umberto Eco - „Tratat de 

semiotică generală” 

 
Referinte bibliografice:  

1. Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1982 

2. de Saussure, Ferdinand, Curs de lingvistică generală, Ed. 

Humanitas, Bucureşti 2001 

3. Platon, Republica, Ed. Antet, Bucureşti, 2005 

4. Platon, Opere, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1986 

5. Aristotel, Poetica, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1957 

6. Chevalier, Jean şi Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, 

Ed. Artemis, Bucureşti, 1994 


 

(urmare din pag. 32) 
 

(...) Primul medic care a descoperit o relaţie 
constantă între o serie de pete roşii pe faţă şi pojar, a 
realizat o inferenţă; dar de îndată ce această relaţie a 
devenit regulă şi a fost înregistrată în tratatele de 
medicină, s-a stabilit o convenţie semiotică. Este deci 
vorba de semn ori de câte ori un grup uman decide să 
folosească ceva drept vehicul pentru altceva”

6
.   

 

4. Simbioză 
 

 O clasificare importantă şi în acelaşi timp o 
distincţie specială care trebuie luată în calcul este aceea 
dintre semiotica generală, care reprezintă ştiinţa univer-
sală a semnelor având la bază limbajul uman şi semio-
ticile regionale care se definesc prin adaptarea teoriei 
semnului anumitor domenii. Spre exemplu, semiotica 
imaginii reuneşte fotografia, afişul, mesajul publicitar, etc; 
semiotica trupului uneşte studiul mimicii, pantomimei, etc. 
Inutil să mai menţionez sub forma unei observaţii că în 
ambele domenii este cuprins şi universul teatral.   

Indiferent de domeniul în care activăm, orice 
formă de manifestare care ne face să părem sau să fim 
altfel decât în mod normal, poate fi înţeleasă drept o 
minciună (indiferent dacă ea este voită sau nu). Putem 
spre exemplu să abordăm un anumit comportament 
pentru a ne preface că suntem bolnavi, ceea ce înseamnă 
că ne folosim de funcţii-semn (tuşim pentru că asta se 
traduce prin răceală, durere, disconfort). Apare astfel 
posibilitatea de a semnifica şi implicit de a comunica ceva 
fără a exista o cauză şi/sau o stare reală de disconfort 
fizic. Teoria codurilor după U.Eco trebuie să studieze tot 
ceea ce poate fi folosit pentru a minţi.      

În viaţa de zi cu zi, acţiunile noastre sunt mai mult 
fizice decât verbale sau altfel spus, comunicăm mai mult 
gesticulând, nu vorbind. Într-un mod similar, acelaşi lucru 
se întâmplă şi cu un actor pe scenă.  

Gesturile acaparează viaţa noastră profesională şi 
familială; ne ajută să comentăm, să explicăm sau să  
acuzăm o faptă, o persoană, etc; pot fi înnăscute sau 
dobândite, voluntare sau involuntare, etc. Gestul este o 
carte de vizită a individului şi implicit a mediului 
(comunitate, domeniu de activitate, etc) din care face 
parte; exprimă identitatea acelei persoane. Toate aceste 
elemente fac parte din semiotica gestului, unde un rol 
important îl ocupă kinezica (gr. kinesis = mişcare) – ştiinţa 
comunicării prin gest şi expresie facială.  

Kinezica studiază în primul rând din punct de 
vedere al gestualităţii atât comunicarea individuală cât şi  
comunicarea între două sau mai multe persoane; de 
asemenea cercetează şi relaţia dintre limbaj verbal şi 
gestual. Aici ne intersectăm cu studiul teatral al unor 
personalităţi deschizătoare de drumuri precum Meyerhold 
sau Grotowski. 

 

5. Notă personală 
 

La început este fie indiferenţa fie lipsa de 
cunoaştere. Uneori apare chiar scepticismul. Pare dificil 
de acceptat şi de înţeles faptul că există o disciplină care 
îşi defineşte propriul material drept ”orice lucru”, dar in 
momentul în care se ridică ceaţa şi regulile clar trasate 
încep să apară, totul capătă un cu totul alt sens.  

În lumina noilor evenimente, a doua etapă e 
însoţită de un sentiment revelator şi în cele din urmă îşi 
face loc meditaţia. Ce ar însemna dispariţia semnului? 
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Olimpiu VLADIMIROV 
 

COMORI UITATE DE SPIRIT ŞI SIMŢIRE 
 

Un studiu monografic impresionant, atât ca efort de 
documentare, dar şi reuşită tipografică, este realizat de 
prof. Mihai Marinache asupra unei publicaţii teologice 
tulcene intitulată „Viaţa adevărată” (1934-1941). 

Cu un total de 234 pagini, format 26x17,5 cm, dintre 
care 38 pagini de iconografie, inclusiv fotografii în text, 
volumul realizat la editura „Karograf” (Tulcea, 2012) be-
neficiază de binecuvântarea arhierească a Episcopului 
Tulcii, Visarion, din care reţinem: „pentru Episcopia Tulcii 
apariţia unui studiu monografic dedicat celei mai longevi-
ve publicaţii de profil a vremii, din judeţul Tulcea, repre-
zintă un act de onoare, de certă şi adevărată valoare 
ştiinţifică. O carte dedicată publicaţiei „Viaţa adevărată” 
împodobeşte în haine de cea mai mare cinste preoţimea 
vremii din spaţiul nostru, iar astăzi, în mod deosebit, pe 
neobositul cercetător al arhivelor parohiale şi mare iubitor 
de cultură religioasă, prof. Mihai Marinache”. 

De altfel, autorul s-a făcut remarcat prin acribia unui 
perfecţionist scotocitor de valori în domeniul cercetării 
istoriei literare şi a presei nord-dobrogene, în special. 
Stau mărturie volumele „Panait Cerna. Menţiuni critice”, 
„Monografia revistei „Steaua Dobrogei”, editarea revistei 
„Steaua Dobrogei” (serie nouă, 1999-prezent) şi a 
Buletinelor culturale „Panait Cerna”, „Tafrali”, „Iulia 
Haşdeu”, „Brătescu”, „Valentin Şerbu”. Într-o serie de 
„restituiri editoriale” „a şters colbul uitării” de pe numele 
poeţilor tulceni Ştefan Mihalcea şi Ion Staicu. Să mai 
amintim zecile de colaborări la revista Seminarului 
Teologic tulcean, la publicaţiile Episcopiei şi nu numai… 

Prof. Mihai Marinache a pornit la drum ştiind că 
nimeni (până în acest moment) nu a publicat un studiu de 
referinţă despre „Viaţa adevărată”, deşi cele 100 de 
numere apărute în intervalul 1934-1941 (însumând mai 
mult de 1000 de pagini şi contribuţiile a zeci de redactori 
interni şi externi), reclamau, cu prisosinţă, acest efort din 
partea cercetătorilor de azi. 

Un merit deosebit al autorului, îl reprezintă cercetările 
personale în bibliotecile mai multor biserici şi identificarea 
nr. 1, 4, 5 / 1940 şi nr. 3-4 /1941, probabil ultimul din 
viaţa publicaţiei. Colecţia existentă la Biblioteca Aca-
demiei Române nu cuprinde, din nefericire, numerele 
menţionate mai sus… 

Demersul critic a urmărit „restabilirea adevărului 
despre o publicaţie uitată pe nedrept, poziţionarea 
corectă a acesteia în evantaiul presei nord-dobrogene 
interbelice, redimensionarea rolului presei de profil şi al 
făuritorilor ei, deveniţi anonimi în cei 50 de ani sub 
comunism, dar şi datorită unei memorii indiferente, ostile 
sau complice”. 

Precedată, la nivelul judeţului, de publicaţiile „Pâinea 
vieţii” (1930), editată de Cercul preoţesc din Niculiţel şi 
„Lumina poporului” (1932), redactată la Sarighiol de Deal 
de pr. Gheorghe Cârnaru şi înv. D. Strâmbeanu, acestea 
dispar destul de repede din cauza problemelor financiare, 
însă pregătesc apariţia celui mai însemnat şi longeviv 
organ de presă teologică tulceană „Viaţa adevărată” 
(1934-1941). Editată la Sulina, la 1 iunie 1934, are ca 
redactor responsabil pe pr. Simion Vârgolici, parohul 
parohiei Sulina şi se subintitulează „Foaie pentru  

 
 

explicarea doctrinei creştine, spre moralizarea, pa-
cea şi înfrăţirea oamenilor” devenind din 1939 „Orga-
nul cultural al preoţilor din judeţul Tulcea şi „Revistă 
creştină pentru intelectuali şi popor”. 

Publicaţiile oficiale ale Episcopiei Dunării de Jos 
(„Căminul”, 1925-1941) şi „Vestitorul” (1926-1949) 
menţionează în termeni elogioşi personalitatea nou-
lui periodic, alături de alte reviste de cultură („Dobro-
gea literară”, „Învăţătorul tulcean”). 

Dar, surpriză, numai după 5 luni, într-o scrisoare 
către onoratul Comitet al Societăţii „Solidaritatea” a 
clerului din judeţul Tulcea, Simion Vârgolici pune la 
dispoziţie, definitiv, foaia „Viaţa adevărată” care va 
deveni proprietate a clerului judeţului Tulcea şi va fi 
administrată de Comitetul Societăţii menţionate, pen-
tru a da publicaţiei o extindere mai mare în difuzare 
şi o viaţă mai durabilă şi trainică în timp. 

Cu parcimonie, autorul încearcă să descifreze ce 
s-a întâmplat, cu adevărat, în ultimele zile ale lunii 
octombrie 1934 şi prima decadă a lunii noiembrie 
1934, dar necunoscute sunt uneori, chiar şi căile… 
Domnului! 

Astfel, în format de ziar (iunie 1934 – dec. 1936), 
apoi în format de revistă (ian. 1937 – aprilie 1941), 
„Viaţa adevărată” are ca redactori respon-sabili pe: 
pr. Ioan Vasilian, paroh al Catedralei „Sf. Nicolae” 
din Tulcea (nov. 1934 – dec. 1936), pr. Teodor 
Iordache, de la Parohia Parcheş (ian. – nov. 1937) şi 
pr. Constantin Cronţ, de la Parohia Jijila (dec. 1937 – 
aprilie 1941). 

Toţi trei, inclusiv fondatorul, S. Vârgolici, sunt fără 
doar şi poate personalităţi de preoţi-cărturari, în 
lumea teologică nord-dobrogeană şi ocupă, în 
consecinţă, pagini emoţionante în economia volu-
mului. Ne permitem să remarcăm, în acest context, 
disponibilitatea literară a pr. Teodor Iordache, autor 
al piesei de teatru în trei acte „Rătăcirea”, schiţa „De 
vorbă cu Moş Nicolae” şi placheta de versuri 

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

„Metanii române”, toate tipărite în anul 1937, la Tulcea şi 
Galaţi. De asemenea, sub pseudonimul Teofil Codru, 
preotul scriitor T. Iordache semnează în diferite publicaţii 
religioase şi literare. Fiecare număr al revistei cuprindea 
predici, comentarii pe probleme teologice, raportul dintre 
preoţi şi autorităţi, dintre şcoală şi biserică, problema 
sectelor, actualitatea bisericească, evocări istorice 
naţionale, poezii de inspiraţie religioasă, cultură şi 
evenimente culturale, alimentaţie şi sănătate. 
 Mai multe rubrici se remarcă prin apariţii perma-
nente, în timp adăugându-se altele noi, pentru a ilustra 
ideea de educaţie şi moralizare: „Fapte de creştini”, „În-
văţături medicale”, „Diferite ştiri din ţară şi din străină-
tate”, „Şcoala alături de Biserică”, „Ce face statul pentru 
Dobrogea?”, „Ce cred profesorii noştri universitari despre 
preoţi, biserică, ortodoxie”, „Sfinţiri de biserici”, „Vorbe cu 
tâlc”, „Trebuie să ştiţi că…”, „Cronica interna. Cronica 
externă”, „Recenzii. Cărţi şi reviste apărute” şi altele. 
 De altfel, ne este prezentat întreg sumarul 
publicaţiei, în ordinea alfabetică a autorilor şi o antologie 
de texte de la primul până la ultimul număr, edificatoare 
prin diversitatea lor tematică. 
 Între redactorii şi colaboratorii prezenţi frecvent în 
paginile revistei întâlnim pe: S. Vârgolici, I.C. Beldie, Emil 
Doicu, Christofor Dan Samsonic (comentarii literare), G. 
Anastasiu, Titus Modiga (poezii de inspiraţie religioasă), 
dr. V. Panaitescu, Ioan Gh. Popa, M. Blănaru, I. Vasilian, 
Al. Anghel, D. Ţară, T. Iordache (poezii de inspiraţie 
religioasă sub pseudonimul Teofin Codru), C. Constan-
tinescu (poezii, autorul volumului „Picături din roua pă-
cii”), Pompiliu Nicolae, Al. S. Dimitriu, C. Cronţ, O. Mara-
loi, F. Gugoaşă, Gh. Cârnaru, I. Lazăr, Gh. Boghiu (poezii 
de inspiraţie religioasă), T. Trandafir, Vasile Militaru (poe-
zii şi vorbe cu tâlc), M. Pricopie, P. Gh. Savin, Gh. Raco-
viţă, C. Gr. Chirică (comentarii literare), Laetiţia Mitan 
(studentă la teologie în Cernăuţi, născută la Agighiol 
(1916), căsătorită Leonte, autoare de lucrări memo-
rialistice şi îndrumări metodice, publicistă recunoscută, cu 
o longevitate deosebită, prezentă şi astăzi printre noi). 
 Nu este lipsit de interes să arătăm că, pe fondul 
extrem de tensionat, generat de evenimentele politice în 
plan intern (1939-1941), deşi „revistă creştină pentru inte-
lectuali şi popor”, publicaţia „Viaţa adevărată” a suferit de 
pe urma cenzurii, numerele 9-10 /1939 şi nr. 1, 4, 5 / 
1940 purtând ştampila „cenzurat”. Majoritatea materiallor 
din cuprinsul revistei pe luna mai 1940, pledează pentru 
constituirea unui „front al păcii” care să se opună hotărât 
„horei morţii şi a prăpădului (…), când zilele popoarelor 
devin tot mai tragice”. 
 Poate că este necesar şi important de subliniat şi 
valoarea citatelor selectate din operele unor universitari 
prestigioşi, utilizate ca argumente: Sextil Puşcariu, Ro-
mulus Cândea, Teodor Popescu, Simion Mehedinţi, I. Po-
pescu-Spineni. 
 „Viaţa adevărată” se defineşte, în urma studiului 
monografic realizat de prof. Mihai Marinache, o compo-
nentă esenţială, de înalt nivel spiritual şi cultural, a 
publicisticii interbelice în spaţiul dintre Dunăre şi Mare. 


 
 

 

 

Melania CUC 
 

PAGINI ARSE, o lume care există (şi) în realitate 
 

Decupaje cuminți din lumea reală, aparent, un 

spațiu banal unde nu intervine nimic miraculos și 
care ar putea da peste cap aşteptările cititorului. Şi 

totuși, în povestirile doamnei Tania Nicolescu fiecare 
detaliu are o culoare specifică, un anotimp perfect 

conturat și personaje puternice tocmai prin lupta lor 

anonimă cu viața obișnuită. 
 

 
 

Într-un stil mai potrivit parcă pentru literatura ani-

lor 30 ai secolului trecut, cu o abordare detașată a 
fenomenului facerii unei pagini de carte, autoarea se 

autodefinește prin tenacitatea de a crede în zodia sa 
de scriitoare. 

Fie că sunt plasate în fața unei cești de ceai cald, 
pe patul de spital sau în trenuri de noapte, perso-
najele ei sunt relevante prin proba pe care o dau 
secunde trecătoare pentru ca ela, personajele, să 

câștige un strop din nemurirea, care aparent le este 
specifică numelor sonore. Ca într-un album de fami-
lie, personajele se completează chiar dacă nu stau 

la aceeași masă, acțiunile se sedimentează în 

întâmplări literare ce au toate șansele să devină 

paginie unei cărți interesante. Povestirile sunt calate 
pe cotidinaul imediat, uneori cu trimiteri în trecutul 

socio-politic, dar de cele mai multe ori cu nunațări ce 
aduc în peisajul epic lumea în care ne învârtim, cu 
“eroii” de carton al prezentelui, cu extensie în locurile 

unde, aparent, nu se întâmplă nimic. Deși cu un 

scris ușor desuet, în comparație cu nebunia 
experimentală a stilurilor literare care se întrec ca 

într-un carusel azi, autoarea folosește adesea și un 
limbaj care ilustrează perioada cronologică în care 

are loc întâmplarea la care face referință în text. O 

lume pestriță, eșantioane ale populației debusolate 
din acest început de mileniu, se reflectă în paginile 

scrise cu grija pentru detaliu și cu aplombul celui 
căruia nu-i pasă de critică pentru că, el, scriitorul, 

mărturisește în felul său personal, fără constrângeri, 
o lume mai mult reală decât imaginară. 

“Pagini arse” este un exercițiu de sinceritate scrii-

toricească, o oglindire a oamenilor și a locurilor prin-

tre care și în care autoarea trăiește cu efervescența 

celui ce a fost confirmat dar mai caută și alte semne 
care s-o întărească în convingerea personală.  
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Marius ZAHARIA 
 

 

112 
 

- Bună ziua, doamnă! Sunt Romulus Matey, 
cu y, şi aş dori să anunţ o urgenţă. 
      - De unde ştiţi că e o urgenţă? Sunteţi cadru 
medical? 
      - Nu! Lucrez într-o meserie poate nu la fel de 
nobilă - am terminat piscicultura, secţia crapi, clasa 
profesorului Arnăutu. 

Iar doamna nu s-a oprit aici. Mi-a notat toate 
datele din buletin, inclusiv parola cardului; desigur, a 
trebuit să o conving că nu am nicio legătură cu 
mişcarea gay şi ador sindicatele din sistemul sanitar. 

I-am spus, de asemenea, că sunt pe deplin 
conştient de consecinţele unui apel fals, principalul 
fiind oprobriul public.  

De altfel, înainte de a suna, luasem legătura 
cu avocatul meu, specializat în articolul 4 - Cod Penal, 
aprobat şi tălmăcit prin OG 65 / 2012. 

În continuare, conversaţia am întreţinut-o mai 
mult eu, pentru că operatoarea lucra la un goblen ce 
reproducea, după cum am dedus din tonul ei, bătălia 
de la Stalingrad. 

Informaţiile au curs de la sine: 
- Sunt pe strada „Poet şi dramaturg George 

Byron”, unde un bătrân a căzut în faţa mea. Ce căuta 
aici? Habar n-am. Nici eu nu aprob umblatul aiurea 
prin oraş la 5 seara, mai ales că este şi incoerent; 
doamnă, probabil aveţi dreptate: posibil să fi plecat 
incoerent de acasă, crezând că îşi revine pe drum. 

La întrebarea dacă respectivul are 
semnalmente şi dacă da, care sunt, am încercat o 
scurtă creionare: 

- Pare un pensionar din rasa caucaziană, între 
60-68 ani, dotat cu o inteligenţă medie. Nu ştiu dacă 
are o constituţie atletică  pentru că cea mai mare parte 
a ei e în noroi. Dacă situaţia materială i-ar putea 
permite o internare în spital? Văd în portofel un cupon 
de pensie, dar nu disting valoarea pentru că e 
mâzgălită cu o zvastică. I-am pus eu două atele, însă 
se pare că bătrânul are un atac de astm. Din păcate, i-
am confundat spray-ul cu deodorantul. Sigur că l-aş 
duce chiar eu la doctorul Zăvoranu din Timişoara, dar 
mi-a luat băiatul maşina pentru că întârzia la o orgie. 

Cu toate că sunt un timid, am rugat-o să 
trimită urgent orice aduce a mijloc de transport, mai 
ales că bătrânul ori se zbătea, ori încerca să mă 
salute. 

- O, dacă ar fi o salvare, chiar ar fi grozav! Nu 
contează că n-are tubul de oxigen; îl va aduce şoferul 
înapoi de acasă când va termina de sudat. 

 
 


 
 

 

 

Furtul din muzeul de artă 
 

Muzeul de artă naivă fusese jefuit. Hoţul / 
hoaţa / hoţii / hoaţele  a / a / au / au folosit intrarea 
din faţă, singurul indiciu fiind că uşa era făcută praf. 
Păreau profesionişti, pentru că nu şi-au lăsat la lo-
cul faptei buletinele. De caz se ocupa acum comi-
sarul Roman, căruia, datorită profesionalismului 
său, i s-au repartizat mai mereu cazurile grele (de 
cele uşoare nu se ocupa nimeni). Ar fi preferat  să 
facă ancheta sub acoperire, dar îşi dăduseră acele 
haine la spălat; singurul obiect pe care-l purta şi 
acum din îmbrăcămintea sub acoperire erau cio-
rapii.  
      - Care e profilul muzeului? îl întrebă Ro-
man pe director. 

- Găzduim lucrări ale unor artişti naivi, ce 
se adresează unui public naiv, răspunse ca din pli-
ant directorul. Avem însă şi exponate originale. 

- Cum ar fi? continuă comisarul pe un ton 
plin de afecţiune faţă de valorile tradiţionale. 

- Păi, măsuţa pe care Vlad Ţepeş îşi bea 
ceaiul şi şfeşnicul cu care acesta îi lumina pe 
boieri. Din fericire sunt la locul lor, adică pe undeva 
pe aici. 
      - Puţine exponate, observă comisarul, pri-
vind în jur. 

- E adevărat, răspunse directorul; meşterii 
populari ne-au mai trimis câteva lucrări, dar nu se 
încadrau în profilul muzeului, experţii noştri consi-
derând că nu sunt suficient de naive.  
      - Când aţi observat furtul? 

- Luni dimineaţa, îngăimă directorul. Mi-am 
uitat cheile acasă şi am observat că, totuşi, pot să 
intru în muzeu. 

- Cine a anunţat poliţia? 
- Femeia care manageriază curăţenia, în-

grijorată că nu-şi găseşte mopul. Aş fi făcut-o eu, 
dar nu îmi terminasem de băut cafeaua. 

- Şi ce a dispărut? continuă Roman, mân-
gâind capul unei reproduceri a gânditorului de la 
Hamangia. 
      - Câteva picturi în ulei cu tot cu ramă, un 
serviciu de oale de lut pentru şase persoane şi lipi-
ciul cu care facem reconstituirile. 

- O răzbunare a unui salariat concediat? 
- În nici un caz. Avem un sindicat atât de 

puternic, încât n-am mai dat pe nimeni afară de 
vreo cinci ani. De fapt colectivul nostru s-a lărgit, 
încât avem doi oameni la fiecare exponat. 

- Poate vreun vizitator? 
- Lumea nu prea mai intra la noi. Ne-a zis, 

într-adevăr, paznicul că a văzut unul luna trecută, 
dar are probleme cu băutura. 
      - Din ce mi-aţi spus, spargerea s-a produs 
în week-end, reluă Roman interogatoriul. 
      - Aşa e, domnule comisar şef! Dar, cu tot 
respectul, vă rog să nu folosiţi acest cuvânt într-un 
lăcaş de artă populară. 

Roman încercă să dreagă busuiocul, fă-
când glume pe seama lui Picasso şi Dali. 
 

(continuare în pag. 40) 
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       Aurel M. BURICEA 

 
l u m e a   v i r t u a l ă 
 

toamna te-nvaţă vremea cum s-o mai porţi 
lacomi de cer pomii plâng după frunze 
n-are putere nimeni să-i acuze 
când gerul zăpezii bate-n lemn de porţi 
 

prin spirit am trudit spre un spaţiu pur 
să luăm din natură hrana divină 
c-am pierdut totul n-avem nicio vină 
ne-am înstrăinat iubirea împrejur 
 

de ce-a fost oare soarta noastră crudă 
nisipul din clepsidră ne-a fost viaţa 
nu suntem cu acest infinit rudă 
 

din Sfântul Duh luăm singura parte 
lumina care naşte dimineaţa 
şi trista cale ce trece spre moarte 
 
 

a l t   s i n e 
 

percep şi judec lumea din natură 
legea firii prin naştere făcută 
din setea de viaţă a fost născută 
starea de dincolo n-are măsură 
 

forţa gândirii dată moştenire 
taina divină ne-a zidit putere 
să dăm prin spirit această avere 
celor care mai au încă trăire 
 

setei de viaţă îi suntem fântână 
imagini de patimi în sfinte ape 
când vine nevăzutul să se-adape 
 

trupurile noastre se fac ţărână 
rămâne mărturie după moarte 
legenda unui vis rămas în carte 
 

 

t  r e p t e   s p r e   c e r 
 

azi mi-e trupul plin de-amurg şi tristeţe 
toată minunea lumii s-a ofilit 
să m-ascund în mine noaptea m-a silit 
durerea-i desfrunzită de nobleţe 
 

călători străini în vechi catedrale 
caută din sfinţirea celor ce-au fost 
să găsească prin suflet alt adăpost 
să poată ierta  faptele  banale  
 

numai eu nu mai găsesc alinare 
plânge inima şi pentru nefapte 
chiar dacă-n viitor vrea să se adape 
 

cred în cele sfinte cei cu chemare 
când cel Unul Nenăscut naşte gândul  
să urce în cer dacă-i vine rândul  

 

l e a c  p e n t r u  u i t a r e 
    

opresc vremea prin nesomn şi durere 
starea acestui timp nu-l poate schimba 
oriunde-aş fi prin lume să uit limba 
să ies din acest spirit n-am putere 
 

univers cu esenţe în gândire 
prezenţa divină din creierul meu 
aduce-n suflet magnet de curcubeu 
mi-e trupul pregătit de izbăvire 
 

ies din natură prin fapte creştine 
mi-a fost facerea poem de iubire 
şi-am scris versuri cu miere de albine 
 

când floarea soarelui cântă-n sonete 
toată lumea de-apoi plânge-n zidire 
moartea luminii să nu se repete 
 
 

u l t i m a  t o a m n ă 
 

raza ultimei toamne în gând o port 
mere coapte cântă la fereastra mea 
chiar dacă afară lin cad fulgi de nea 
şi-acest sfârşit de lume nu-l mai suport 
 

calea tristă din suflet sub zăpadă 
compune soarta celui ce-am fost să fiu 
scufundat în cuget până-n zori târziu 
taina câmpiei venea să mă vadă 
 

galbene lanuri de grâu vibrau în prag 
şi floarea soarelui înflorea cu dor 
acest spaţiu de legendă mi-a fost drag 
 

de-am topit algebra din flori de pelin 
vine clipa ca prin moarte să cobor 
viaţa de dincolo să ştiu s-o alin 
 
 

i u b i r e a  d e – a  f i 
 

pierderi de memorie are vremea 
trec din natură ca raţa  prin  apă 
chiar moartea morţii din mine se-adapă 
patima de dincolo se stinge-n stea 
 

propriei grădini mereu îi sunt hrană 
niciodată gândirea nu-i cenuşă 
spiritul divin mi-a fost uşă 
s-aud cum cântă lumina la strană 
 

între două lumi se zbate acest vis 
iubirea de-a fi s-o las celor ce vin 
când sufletu-mi e înger în paradis 
 

iar trupul meu se va-ntoarce-n ţărână 
cu amintiri din minunea vieţii plin 
şi-n cuvinte va fi taina stăpână 
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Ioan TODERIŢĂ 
 

Două cărţi, un poet: Andrei Gheorghe Neagu 
 

Motto: Templu e un zigurat părăsit de zei la naşterea noastră (T. I.) 

 
Una dintre posibilităţile de fiinţă ale Dasein-ului 

(Omului) e situarea lui afectivă în sine pentru o desluşire 
ontică a fiinţării, ne spune Martin Heidagger. 

Specific, desigur, şi Omului - sensibil, poetului 
Andrei Gheorghe Neagu, care, astăzi, îmi umple bucuria 
de a-i savura „lacrima iubirii” şi a călători în „templul 
poemelor sale”. 

Postmodernist iertător al clasicului, indecis 
să-i fie supus. Alergând între relevarea detaliului ca 
simbol grotesc şi semnificant, ca semnificaţie impact 
al percepţiei şi armoniei, ca meditaţie şi reflecţie 
asupra lumii străbătută cu piciorul.  

Fuga din sine şi fuga din faţa lumii, două căi de 
situare afectivă, de desluşire ontică a eu-lui său: „În 
toate-i minciună, mă tem / că toate în mine-s blestem / 
Trăim peste lumea ce cheamă / uitarea de sine cu 
teamă [...] / Trăim un secol de ger/ În noi, sentimentele 
pier...” (Frig). 

Stările afective, situate în porţile sinelui şi ale 
lumii, sunt împovărate de „desluşiri ontice”, care 
provoacă analizele concrete ale „căderii”. „Căderea”, mai 
înainte de fuga din faţa sinelui, în „Lacrima iubirii”, emană 
regretul locuirii în sine ,ca „nerostit” ce face posibilă fuga 
fiinţei spre sine, un alt „sine”, eliberat: „O, istovitele mele 
cuvinte / Cum vă uscaţi ca niste ierburi care mor [...] / Nu 
v-am crezut / şi nu v-am vrut / spre cerul vieţii mele 
înălţate / V-am vrut veşminte / pentru gânduri şi v-am 
stricat (croite-n rânduri) / şi v-am ciuntit (la forfecare) / O, 
istovitele mele cuvinte (barbare)!” (Alte cuvinte). 

Desigur, „căderea”, această stare psihică, ne 
îndepărtează de sine. Există, în mod deosebit în litera-
tură, o cale de întoarcere spre sine, o fugă retrogradă 
pe acelaşi fir al îndepărtării, fuga spre sine: 
contopirea cu lumea prin intermediul prenumelui 
impersonal „se”. 

„Strângeam în pumnii goi de frunze / cohorte de 
alcool şi de idei / Din alambic, curgea pe buze / o mare 
(aspră) de scântei [...] / Eu vă strigam să fiţi mai buni / dar 
strigătul strivit de ceruri / se prăbuşi din zborul ciung [...] / 
Pământul însuşi se crăpase...” (Plecări); „Se doarme încă 
după toate / Din amintiri se naşte vântul / Din depărtări se 
naşte noapte / Şi-n mine moare un cuvânt” (Moartea 
cuvântului). 

În „cădere”, de asemenea, deturnarea, îndepăr-
tarea de sine, este un prizonierat provizoriu, un germene 
al dorinţei de eliberare a sinelui individual din sinele 
comun. 

„Din carnea mea / s-au scos cuvinte / ce s-au 
încins pe jar; / s-au redeschis morminte / Din ochii mei s-
au scurs idei [...] / Din mâna mea au răsărit statui [...] / 
Cu dinţii am crestat cuvinte[...] / Din gând, am zămislit 
urmaşi / s-alerge pentru tine / iar trupul meu / a mirosit a 
pâine” (Din mine). 

Poemele, intitulate „Lacrima iubirii”, capătă rang 
nobil, de nobleţe izomorfă cu „Poemele din templu”. 
Iubirea, tema predilectă, excelează şi abundă cele două 
înfăptuiri livreşti, estetice. 

 
Fuga în romantic, întoarcerea la armonie, 

se face cu mare izbândă eminesciană, în / la gura 
şoaptelor prea pline, când dă în fruct cuvântul 
să-şi cânte taina-n rime. 

Lirism exprimat clar. „Eul” se implică total 
pentru a reda stări de suflet şi tensiuni... 
sentimentale. 

Eul liric care se „autoreflectă” în versul liber 
îşi contemplă fizionomia şi fiziologia în poezia cu 
prozodie clasică. Nota postmodernistă se menţine 
,însă, la nivelul consemnării concrete a iubirii. Eul 
liric este de multe ori un eu fizic, deşi cel 
înfăţisat coincide cu cel ce înfăţişează. 

„Când noaptea-ncepea să miroasă a zori, / 
m-am (eul fizic) trezit cu pantofii în mână 
(autoreflecţia) / iar în adâncul lui am ascuns o 
lacrimă (eul liric) / în suspin şi o adiere senină 
(contemplaţie I) / mi-am unplut visele / cu flori la 
poarta ta (eul fizic + eul liric + contemplaţie II) /, apoi 
am aşteptat. Eram lumină (contemplaţie III) / Eram 
un copac de argint (contemplaţie IV) / Ce în pantofi 
a rătăcit (detaliu grotesc) o lacrimă deplină. (detaliu, 
liric, catahreza)” (Lacrima). 

De reţinut, şi acest lucru face parte dintr-o 
intenţie stilistică a autorului, aşezarea cuvintelor în 
text, de reţinut figura de stil numită „anaforă”: 

 „Eram lumină / Eram un copac de argint”.  
Precum şi alunecarea în vers clasic a 

„lirismului epic postmodernist”, aşezarea lui pe 
edificiu romantic. Ultimele patru versuri constituind o 
strofă...rimată, cu ritm proteic: „Eram lumină (5 
silabe) / Eram un copac de argint (8 s) / Ce în 
pantofi a rătăcit (8 silabe) / O lacrimă deplină (7 
silabe)”. 

Figură preferată de autor şi în poemul: „Ma-
rama”: „Marama din privirea / Ce moare în cetate 
[...] / Maramă, azi, privesc prin gândul din care mă 
îmbrac...” 

În poemul „Respiraţii”: „Ne credem infiniţi şi 
buni / Ne amăgim chemarea sfântă...” 

În poemul „Norii”: „Ca un zid pe faţa lumii /  
ca un semn de trecător”. 

În “Vina”: „Şi ninge cu boabe de foc / Şi 
ninge banal...” 

În „Lumină cernită”: „De-atâta lumină, 
stelele mor [...] / De-atâta-ntristare visele dor” 

În „Ochii mei”:„Mai ştii de câte ori ai 
murmurat / Cu ochi de muribund în agonie / Cu glas 
fierbinte de poet / că m-ai iubit”. 

În „Implinire”: „Din fiecare cugetare [...] / Din 
fiecare geamăt / din fiecare floare de cireş / din 
care fug [...] / din arborii ce-mbată ochii / [...] din 
porţile în care bat / din gura-n care mai încap / din 
milioane de secunde [...] / Devin un fluviu...” 

„Anafora” este „recurenţa mărturisirii”, cân-
tecul „lanţului semantic al imaginilor izomorfe”.  

În „Implinire” imaginile sunt: Cugetare 
→geamăt →floare de cireş →arbori →ochi →porţile 
→gură →secundă →fluviu”. 

Axa, „lanţul semantic”, constituie o „matrice 
semantică”, care, vom vedea, este invariantul 
diegesis-ului său poetic. 

(continuare în pag. 39) 
 



Boem@  7 / 2013 39 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 38) 
 

Figura numită „anaforă” este de mare succes, din 
începuturile „versului liber”. 

Iată cum Walt Whitman o folosea în „Leaves of 
Grass” (Frunze de iarbă”), în poezia „Certitudini”: „Nu mă 
indoiesc că sunt mărginit / şi că universurile sunt 
nemărginite, dar în zadar mă gândesc că sunt nemăr-
ginite. Nu mă indoiesc că [...] vederea are o altă vedere, 
că auzul are un alt auz şi vocea are o altă voce”. 

Deci, „repetiţie” în două direcţii stilistice: un dis-
curs asupra nemărginirii şi un discurs al „diviziunii sen-
zoriale.  

Fără grabă ori teamă de risipire, în „nemărginire”, 
într-un simţ suveran. Făcând, prin opera sa, mare dife-
renţă între to talk, to say, to speak, to voice, to sound off, 
to worm somebody’s ear. 

Poetul Walt Whitman, totuşi, crede în sacralitatea 
poeziei, în suveranitatea ei: 

„Pe dinafară şi pe dinăuntru sunt dumnezeiesc şi 
sfinţesc orice lucru pe care-l ating sau care mă atinge”. 

Această conştiinţă artistică o are şi Andrei Gheor-
ghe Neagu sub „lacrima iubirii lui” ori în „ziguratul poe-
melor lui”. 

Conştient de treptele existenţiale ale „iubirilor lui”: 
fizice, estetice, raţionale, Andrei Gheorghe Neagu diver-
sifică, modelează, etalează romanţele iubirii la vedere. 
Am ales pentru dumneavoastră, posibilii lui cititori, câteva 
catrene ce mi-au înflorit  inima. Desigur ,în metrică 
clasică, în stil romantic: a năzuinţei spre absolut, mai puţin 
- la Andrei Gheorghe Neagu - supusă expresionismului, ci 
declamaţiei baudleriene, intonaţiei versului popular, 
cum îi stă bine unui vrâncean iubitor de mioritic. 
Sentimentele poetului sunt ancestrale ca şi arhetipurile. 
Simbolistica Ascensiunii, Căderii, a Centrului şi a Luminii, 
a Iubirii, se conjugă, clar şi totodată maiestuos, într-o sin-
taxă a unui limbaj metaforic cu dimensiuni mistice recu-
perabile de/ în concret. O (ne)îndepărtare de obiectul iubi-
rii şi detaliile „anatomice” ale înfăptuirii iubirii. Detalii ce 
abundă şi învrăjbesc simbolurile pentru o înfăptuire: 
tristeţea şi teama de a nu fi iubit.  

Iată o iubire în ritm popular şi eminescian: Ritm: 
8/7; 8/7 „Cad frunze moi în părul tău / şi se scufundă-n 
plete(teza) / iar visul meu, din visul tău, / se-mbată pe-
ndelete (antiteza)” 

În ritm 7/8 , 8/7: „Câte stele se topesc(teza) / în 
iubirea care moare / Sub sărutul unui soare(antiteza) / Nu 
se văd, nu se zăresc (sinteza,dubla negatie)”. Atenţie deci 
la teză şi antiteză, la sinteza hegeliană, prin dublă ne-
gaţie. 

Pe cât de simplu, pe atât de complet, de judicios 
cumpănite. 

Şi, din nou, în ritm 8/7, rimă împerechiată. „Şi 
părul tău pluteşte-n vânt / şi-mi limpezeşte calea, / când 
vocea ta ca-ntr-un descant / şi-a alinat plecarea” (Mama). 

În toate aceste catrene tresaltă Luceafărul şi Că-
tălina, Hiperion şi Demiurgul, într-o conversaţie „peste lu-
me” şi… dincolo de ea. 

Dar Andrei Gheorghe Neagu se întoarce la discur-
sul poetic - vers liber. Îşi alege în „templul singurătăţii” un 
idol: „mirajul iubirii inocente”. „Din când în când sub priviri / 
îmi aduci mirajul naivităţii mele / şi mă faci să cred / că nu-
s singur / în templul singurătăţii” (Cu mine). 

Apoi se „transformă” în „sfătuitorul” iubitei, într-o  

 
frumoasă renunţare la „omul iubit”, dăruindu-i drept 
de maternitate, dar şi de noi iubiri. „să poti să ţii 
de mână, copilul cu ochi mari / să poţi să ai în 
brate speranţele de jar / să nu urăşti destinul, nici 
ochii care vin, / să-ţi poarte-n trup lumina”. 

Şi nu uită de „maniere cotidiene”: „E ora 
douăzeci şi două / O stare de asediu de-ntuneric / 
pe străzile pustii / ne-ndeamnă ferm / să ne culcăm 
copiii!” (Risipa). 

Ori de realităţile (ne)poetice ce sugrumă 
reveria şi… selecţia naturală a speciilor: „Pământul 
e un OZN / Trandafirul e o păpădie / Raţa a 
început să latre / Un pitic a luat Ceahlăul în braţe / 
şi l-a turtit [...] / O muscă s-a dat cu parfum… / Tu 
n-ai minţit niciodată...” (Pseudo-realităţi). 

Cum observam şi în „Implinire”, „matricea 
imaginilor izomorfe” cuprinde întreaga întindere a 
cărţilor „Lacrima iubirii” şi „Poemele din templu”.  
Numai în „Lacrima iubirii”, sunt şase poeme inti-
tulate „Flori”: la pg. 30, 150, pg. 132, Flori de tei, 
pg. 94, Risipa florii, pg. 156, Florăreasa, pg.122. 
Poeme intitulate „Lacrimi”: la paginile 26, 194, 202, 
intitulate„Ploaia”, la pg. 142, 148, 110 (Norii), 148. 

În cartea „Poemele din templu”, „matri-
cea” se zideşte în jurul imaginii „templu”, care nu 
este altceva decât o reverie a posibilităţii de a trăi 
„impetuos”, dar şi...”misterios”. 

Întâlnim aici poemele: Templier, Templul 
cuvintelor, Prefacerea templului, Revolta 
templierului, Aleile templului, În templu, Umbrela 
din templu, Lespezile templului, Copiii templului... 

Templierul e: „un ram bătran, crăpat, 
uscat”;  

Păstorul templului: „la fiecare dangăt / 
bunul părinte tresare şi aşteaptă / să-l strige la 
poartă urmaşul”. 

„Decadenţele din templu” sunt: „ne mur-
dărise luna temple / cu pete de rugină violente / şi 
ne duru-n lumină-ntregul / iubirii noastre deca-
dente”. 

„Tainele templului”: „de ochii mei se răs-
tignesc tăcerile stelare [...] / Pe gura mea a înflorit 
amărăciunea unui surâs”. 

„Spargerea templului”: „iar templu se 
sparge / în cărămizi şi regrete / în vise frânte / şi în 
poeme nerostite”. 

„Intrarea în templu”: „Cuvântul meu se 
strecoară timid / împotriva unui război fraticid”. 

Templul semnifică „Centrul lumii”, dar şi 
locul de fugă a omului în lume. O individualizare a 
fiinţei ca solus ipse, un „solipsism existenţial” din 
care „punem careuri întregului făcut bucăţi / şi 
adunăm [...] întruna durerea despărţirii noas-
tre.” 

Da! Templu este măreţia misterioasă a cu-
vântului poetic, dar şi a Cuvintelor profane: „Ca un 
brici cu lama tocită / cuvântul a mai retezat / o 
urmă din degetul mare, care / arată spre lume 
acuzativ. / Mormane de cuvinte moarte / se-nalţă 
pană sub ferestre ude / aşteptând să-nfunde 
rigolele / în timpul ploilor erotice”.   

 

(continuare în pag. 40) 
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(urmare din pag. 39) 
 

Foarte frumoase momente şi …maniere de a 
înfrunta o lume bârfitoare de iubiri profane. Şi iubirea 
este profană cât durează în… ochii lumii. 

Reţinem, şi în acest poem, tehnica rimei inte-
rioare: „mare - care”,  „ude-să-nfunde”, dar şi gradul 
mare de libertate în dezbatera vremii (timpului) bune 
(bun) de făcut copii: ploaia erotică. Optând forma ro-
mantică, m-aş alătura poetului cu sărmana mea 
conciziune a acestei teme: „Cu un brici cu lama de 
frunză / tai tăcerea ce mă acuză / Urma degetului 
arătător / odihneşte-n ochii lor / Mormane de cuvin-
te stau la sfat / şi se-nalţă, sub fereastra rece / Aş-
teptarea morţii sfârşeşte curat. / Cu diluvii lumea 
schimbă omu-n peşte”. 

Sunt adeptul frumosului relativ. Relativ la gust. 
Al gustului dirijat de intelect. Frumosului acceptat ori 
respins de cât trăirea empirică a unui poet îşi doreşte 
călătoria în eufemismele epifanice ale imaginaţiei, 
reveriei, reprezentării, întâmplării ,legendei, hazardului, 
certitudinii, raţiunii transcedentale. 

Gheorghe Neagu poate fi interpretat în oglinda 
acestor relativităţi. Spontaneitatea ca şi instinctul fiind 
manifestări ale subconştientului ... închipuit. Nu poţi 
intui cuvântul negând cuvântul, infinitul, negând finitul, 
iubirea, negând ura, întunericul negând lumina. Sunt 
multe de adăugat unui gen proxim, mai întâi, ca 
diferenţele sale specifice să prevadă o nouă entitate: a 
„frumosului revelat”. 

Aceste relative sintagme: „poem frumos”, 
„poezie pură” „operă de valoare”, nu-şi au rezolvare la 
nivelul pretinsei critici profesionale. Ele sunt „modulo 
lector” definibile infinit. E un exemplu de problemă 
transcendentală. Poezia fiind o călătorie in nimic şi ori-
unde Spiritul uman fiind fiul „Marelui Anonim Transcen-
dental”. 

Totuşi, în „Poezia” Gheorghe Neagu (după 
gustul meu) găsesc urcuşuri şi coborâşuri, amplitudini 
paroxistice.  

Şi aşa se cuvine să înfruntăm „suiş – cobo-
râşul sisific”, al creaţiei literare. Prin libertate de scri-
ere, necenzurată de critici baroni, conţi, sărmani histri-
oni festişti. Pusă, această eliberare de angoasă, de 
frustrare şi de „amintiri vorbitoare”, în competiţie 
cu cartea citită la gura inimii de lectori anonimi, 
vom şti împlinită trinitatea :genul, geniul, cartea.  

Şi câtă religiozitate – trudnicie, Doamne, are 
crucificarea noastră în cuvinte rare, flămânde, însetate, 
pârâcioase, bârfitoare... estetice, filozofice, curate, 
murdare, amare, dulci... oricând luminătoare de întune-
ric. 

Gheorghe Neagu este un om iubit de literaţi, 
dar nu a uitat să iubească literatura – marea dragoste  
şi… a unora dintre noi. 

Să-i omagiem „Oglinda Sufletului”, citindu-i 
neliniştea conştiinţei timpului pierdut şi regăsit în 
argintul lacrimilor sale poetice. 

 


 
                                  
 

(urmare din pag. 36) 
 
- Dumneavoastră cum v-aţi petrecut sfâr-

şitul de săptămână? 
- Sâmbătă am fost ocupat, făcându-mi pla-

nuri pentru duminică, iar duminică am avut musafiri, 
oftă directorul. 

- Reţineţi vreun nume? 
- Rudele mele de la ţară, se ruşină acesta. 

      - De aceea aţi înscenat spargerea? tună 
Roman privindu-l în ochi ca un detector de minciuni. 

Directorul se făcu mic în fotoliul de răchita 
din spatele biroului “Horea, Cloşca şi Crişan”. Mâne-
cile largi ale costumului popular pe care-l purta, nu 
reuşeau să-i ascundă tremurul mâinilor. 

- Dar ce motiv aş fi avut? mai făcu o încer-
care disperată. 

- Familia te bănuia că, din cauza postului 
deţinut, ai început să te crezi senior manager şi să 
îţi uiţi rădăcinile înfipte în satul strămoşesc. Ai luat 
acele obiecte acasă pentru a le dovedi contrariul. 

Pus în faţa evidenţei, răufăcătorul recunos-
cu. Îl rugă pe comisar să-l lase doar câteva clipe 
singur, să mai asculte o doină de jale. 

După o săptămână, obiectele furate au fost 
recuperate, câini special antrenaţi găsindu-le în mij-
locul sufrageriei fostului director. 



 
 

desen de Elena-Liliana Fluture 

 



Boem@  7 / 2013 41 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantin Bejenaru-BECO 
 

CONFESIUNE 
 

Din acumulări ce nu-mi dau seamă 
Şi nici nu doresc să le cunosc, 
POEZIA-mi este scumpă Mamă 
Care mă-nţelege pe de rost. 
 
E venită numai din Înaltul 
Ce mă plouă dureros cu har 
Şi încinge versu-mi bejenar 
Mai aprins dintr-un poem în altul. 
 
Să scrii bine, e un fel de-a spune 
Că de fapt devii homo faber 
Al cărui condei se suprapune 
Peste-al colii albe tainic zer. 
 
Cea mai bună poezie-i asta,  
Care-acum mă naşte din nou dor, 
Disperat că m-a-ntristat năpasta 
Unui epitet izbăvitor. 
 
Din acumulări ce nu-mi dau seamă 
Şi nici nu doresc să le cunosc, 
Poezia-mi este scumpă Mamă 
Care mă-nţelege pe de rost. 

 
RUBRICA DE LIMBĂ 
 

Mai mult ca oricând în trecut, 
Astăzi mass-media este răspunzătoare 
De incultura lingvistică. 
Felul agramat-primitiv 
În care se vorbeşte la televizor 
Nu mai e un secret 
Decât pentru vorbitorii înşişi,  
Care nu-s în stare să evite 
Barbarele acorduri după înţeles 
Ori pleonasmele nesuferite 
Care răvăşesc-otrăvesc vorbirea 
Cea de toate zilele. 
Împotriva acestui masacru ar trebui 
O monitorizare a limbii din 
Mass-media şi presa scrisă; 
Ar fi necesar ca fiecare ziar 
Să aibă un colector de greşeli 
Din coloanele proprii 
Pe care să le facă publice 
Număr de număr, 
Iar din publicaţiile culturale 
N-ar trebui să lipsească 
Rubrica de limbă. 

 
SE-APROPIE ZIUA 
 

Se-apropie ziua când sufletul meu 
Se va zbuciuma ca o pasăre colibri, 
Pentru-a ieşi din colivia trupului 
Şi-a săgeta văzDUHUL Câmpiilor Elizee, 
Spre o viaţă în care va poposi fericit 

 
Pe un arbore incandescent – Pomul Vieţii 
Care atestă faptul tulburător 
Că numai Moartea 
Mă poate face NEMURITOR 
Asemenea Tâlharului 
Care fiind răstignit 
Alături de Iisus Christos 
A ajuns în Rai împreună cu EL 
Doar rugându-L! 

 
BALADA ADEVĂRULUI SOCRATIC 
 

Adevărul socratic –  
Turn de fildeş pe care 
O mare de minciuni 
Îl izbeşte necontenit 
Ca să-l doboare; 
Nu-i democratic –  
În trânta cu Îngerul Timpului 
Niciodată n-ai să câştigi. 

 
BALADĂ DESPRE CUM SUNT POEŢII 
 

Poeţii sunt foame, 
Obsedaţi de întoarcerea 
În illo tempore, 
Acolo unde orizonturile 
Se deschid miraculos 
Spre abisul întunecat 
De unde începe drumul 
Spre ceea ce au vrut 
Să fie; 
Poeţii sunt foame, 
Pentru că îşi doresc 
Mai mult decât o citire 
A aventurii spiritului uman,  
Unde eroismul creator-salvator 
Nu se poate releva decât episodic, 
Ca în cazul drumului făcut de argonauţi 
În căutarea lânii de aur; 
Poeţii sunt foame 
Şi reluând aventura omului de la început, 
Cuceresc împreună Spaţiul şi Timpul, 
Recitând şi rescriind semnele; 
Poeţii sunt foame, 
Ard păpădii şi se miră 
Că acestea nu se pot bucura de cenuşă; 
Poeţii sunt foame, 
Biciuindu-se cu nopţi albe, 
Veşnici pensionari 
În Imperiul Azilant al Deznădejdii; 
Poeţii sunt foame 
Rugându-se pentru amânarea 
Dezlegării de Cuvânt. 
Amin! 
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Petre RĂU 
 

Eminescu şi iar Eminescu 
 

[Constanţa Abălaşei-Donosă - “Avem nevoie de 
Eminescu”, Ed. Nico, Târgu-Mureş, 2013] 

 
Nu cunosc să fie cineva în breasla mea scriito-

ricească, în stare să lase deoparte o carte care vorbeşte 
despre Eminescu. Şi dacă o fi, nu trebuia să fie! 
 Cartea Constanţei Abălaşei-Donosă, “Avem nevoie 
de Eminescu”, nu a aşteptat mult ca să fie răsfoită de mine. 
Ea are darul, probabil de inspiraţie divină, ca imediat ce o 
deschizi, să nu te mai opreşti şi să o parcurgi până la 
capăt. Şi nu e de parcurs cu privirea de cititor versat, cât 
mai ales cu ochii celui care admiră chipul superb al unui 
geniu de care suntem cu toţii mândri, chip “cioplit” cu 
măiestrie artistică de renumita plasticiană, autoare a 
acestei originale cărţi. 

I.P.S. Dr. Cassian Crăciun, care ne mărturiseşte 
încă din debutul prefeţei că i-a fost dat de Dumnezeu să-l 
iubească şi să-l recomande spre cinstire pe Eminescu, 
susţine că fiinţa românească ar trebui să conţină în 
structura sa câte ceva din gena marelui geniu al neamului 
nostru. Şi nu pot să nu fiu de acord cu această sublimă 
remarcă, valabilă cel puţin pentru acei care au o minimă 
educaţie culturală, din şcoală sau de oriunde altundeva şi 
care ineluctabil au aflat despre viaţa şi opera nepreţuitului 
nostru poet naţional. 

Constanţa Abălaşei-Donosă este membră a 
“Asociaţiei Artiştilor Plastici din Târgu-Mureş, ca şi a 
Asociaţiei ”Les artist-pentre de Macon” din Franţa, deţinând 
lucrări de grafică şi pictură în colecţii particulare din 
România, Grecia, Franţa, Italia, Canada, SUA, Republica 
Moldova ş.a. Laureată a concursului de artă plastică şi 
grafică între 1982-1988 (cu patru premii întâi, două premii 
trei şi un premiu special al juriului), a participat de-a lungul 
timpului cu multe expoziţii personale şi de grup în 
numeroase saloane de artă din ţară, cât şi din străinătate: 
Franţa, Canada, Turcia, Italia şi Republica Moldova.  

 

 
Constanţa Abălaşei-Donosă 

 

Nevoia de Eminescu nu este alta decât aceea de a 
ne cunoaşte pe noi înşine. Cunoaşterea de sine este un 
fapt despre care psihologii ne avertizează că se face cu 
mare dificultate şi adesea la modul superficial şi subiectiv. 
Or, în acest context, cunoaşterea lui Eminescu, a operei 
sale unice, intră în acord cu fiecare fibră a fiinţei noastre,  

 
 

precum o mântuire a spiritului autentic românesc. 
Aflăm cum a trăit şi a gândit Eminescu, cum a 
contemplat el natura, cum a judecat viaţa şi 
multe, atât de multe altele. Ştiindu-l pe Eminescu, 
ştim aproape totul despre noi. 

Asta doreşte să ne transmită şi minuna-
tele ilustraţii ale Constanţei Abălaşei-Donosă, 
căci roadele mânuirii cu măiestrie a peniţei sale 
de pictor şi grafician exact în această direcţie ne 
transpune. 

Autoarea, “o împătimită de Eminescu, 
pictoriţă, arhitectă, poetă şi scriitoare”, cum fru-
mos o caracterizează un confrate, “ne înfăţi-
şează, cu peniţa şi penelul, atmosfera de vis a 
operei eminesciene, aducându-ne în faţă portre-
tele lui Eminescu, ale Veronicăi Micle, ale celor 
care l-au iubit şi au scris despre poet…” (Ion 
Ionescu-Bucovu). 

Nu ştiu să fi întâlnit altundeva la un loc 
atâta acumulare de portrete ale lui Mihai Emines-
cu, precum în cartea Constanţei Abălaşei-Dono-
să. Explicaţia am putea-o găsi chiar în dulcea 
justificare a autoarei, care spune despre poet: 
“Nu numai că mi-a fascinat copilăria şi adoles-
cenţa prin toată poezia sa, însă l-am iubit şi 
pentru frumuseţea chipului său, care mi-a părut 
dintotdeauna că este al unui crai de la răsărit, 
călătorind prin această lume cu creaţia sa literară 
plină de har, lăsându-ne moştenire poezia sa în 
limba noastră românească, făcând-o cunoscută şi 
netulburată, printre toate scrierile din limbile lumii, 
încă din perioada existenţei sale”.  

O parte din compoziţia grafică a autoarei 
este împănată cu versuri celebre ale poetului, o 

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

combinaţie de imagine şi poezie absolut grăitoare şi 
cuceritoare. Întâlnim în această insolită colecţie câteva 
ilustraţii grafice la unele din poemele poetului, peisaje ale 
locurilor copilăriei, dar şi ale unor împrejurimi şi spaţii în 
care marele poet şi-a lăsat amprenta fie şi numai printr-o 
unică şi fugară trecere. Dar mai întâlnim şi o întreagă 
pleiadă de oameni iluştri ai timpurilor de atunci sau de după 
Eminescu, cu precădere marii critici literari, cu portretele lor 
desenate de autoare şi însoţite de elogiile acestora la 
adresa luceafărului poeziei româneşti. Nu o dată expoziţiile 
autoarei au avut ca temă nespusul dor de Eminescu, fapt 
pentru care multe din evenimentele de acest gen au şi fost 
botezate de unii drept “Un penel întru Eminescu”.  

Până la urmă rostul cărţii Constanţei Abălaşei-Do-
nosă este acela de a se răspunde la întrebarea legitimă: 
“Avem nevoie de Eminescu?”, iar răspunsul este unul la 
unison, răspicat: “Da! Şi încă multă!”. La asta ne invită au-
toarea cu har divin a acestor mirifice vitrine din carte, ofe-
rindu-ne din toată inima compoziţiile ei de o mare gingăşie, 
care ne îmbată privirea şi ne reîntregeşte sufletul cu cel mai 
sensibil chip adulat de aproape un secol şi jumătate de 
întregul popor român. Poate că Eminescu nu este tot atât 
de universal precum Shakespeare, Goethe, Schiller şi alţii, 
dar nouă ne place să ne identificăm cu el şi prin el, iar 
acesta este un drept fundamental şi inalienabil al nostru. 
 

 
 

Închei tot printr-un citat din carte, de fapt un motto 
aşezat în antetul unui articol intitulat “Dor de Eminescu” şi 
care din nou justifică reverenţa autoarei în faţa talentului de 
geniu a celui care a fost, este şi va fi mereu, Eminescu: ”Îl 
iubesc pe Eminescu, fiindcă este o mare valoare. Am 
nevoie de el, cum am nevoie de apă, de aer şi hrană, de 
dragoste şi frumos, să mă ştiu în buna mea credinţă”.  


 
 

      Monika TOTH             
 

aşa mă distrez 
 

ţip 
urlu 
mă doare sufletul 
trupul 
inima  
nu dorm 
nu mănânc 
nu rostesc un cuvânt 
doar adun lacrimi 
şi ascult Edith Piaf 
 

am adunat  
 

ani de zile  
am adunat 
litere mici şi mari 
slabe  şi grase, 
vesele şi triste 
înalte şi scunde 
să-mi fac şi eu o vilă, 
cu multe etaje, 
frumos decorate, 
ca a ta la munte 
mie mi-a ieşit 
un castel pe hârtie 
 

inima mea  
 

trupul meu e un teren de fotbal 
cu miros de iarbă verde 
sufletul meu e un ghiveci cu flori 
cu parfum năucitor 
inima mea e-un colţ de rai 
cu poarta deschisă 
pentru suflete frumoase 

 

coroana iubirii  
 

pierdut acte de identitate 
Cuvintele şi lumina m- au părăsit. 
Gânduri negre mă îmbrăţişează  
în fiecare dimineaţă 
Speranţa îmi scuipă în faţă 
Coroana iubirii s -a ruginit 
nimeni nu dă cu parfum de levandă 
sau pe un colţ cu miros de cireşe 
mereu mă înconjoară tristeţea 
durerea dar niciodată fericirea arzătoare 
din când în când necunoscutul mângăie sânii 
alţii întorc cu zâmbet pe buze spatele 


 

 

 

 

 

http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/am-adunat-1
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/inima-mea
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/corona-iubiri


Boem@  7 / 2013 44 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cosmina COSMA 

 

O ALTFEL DE ALICE 
                                                                 

 Unul dintre cele mai atractive lucruri este acela 
de a te juca cu imaginaţia, fapt pe care îl voi încerca şi 
eu în cele ce urmează, propunându-mi a ieşi pentru o 
vreme din cotidian, într-un loc pe care matematicianul 
Charles Lutwidge Dodgson (devenit celebru sub 
numele de Lewis Carroll) îl oferă atât copiiilor, cât şi 
adulţilor cărora nu le e frică să viseze cu ochii deschişi 
- Ţara Minunilor. Prin călătoria pe care o vom face 
împreună, vizitându-i poate pentru a doua oară pe 
domnul Omidă, Pălărier, sau Iepuraşul de Martie, 
mascându-ne propriiile temeri şi nelinişti ale copilăriei, 
într-un văl de stranietate şi având mereu speranţa de a 
găsi drumul, cu ajutorul Iepurelui Alb, voi încerca să vă 
arăt o altfel de Alice, o Alice incipientă, ce urmează a 
se desfăşura fără rezerve în continuarea călătoriei din 
Ţara Minunilor (Ţara Oglinzilor), folosindu-mă tocmai 
de replica pe care, în ciuda siguranţei de sine, mani-
festată pe tot parcursul călătoriei, o spune cu reproş, în 
repetate rânduri: Nu sunt eu însămi. Judecată, memo-
rie, logică, intuiţie şi inspiraţie – cam acestea sunt 
calităţile atribuite fetiţei, care încearcă să penetreze o 
lume aparent inaccesibilă, oscilându-şi dimensiunea, 
pentru a crea o imagine de ansamblu, un fel de 
miniatură a lumii reale. 
 Filmul  ce l-a inspirat pe regizorul Tim Burton, 
în 2010, prezintă, în repetate rânduri, prin filmarea 
cadrelor de la distanţă, această miniatură, ca pe un joc 
de şah, în care sunt implicaţi cu toţii, pentru bătălia ce 
urmează a avea un scop precis – câştigarea coroanei. 
Cred că acest cadru ar putea explica cel mai bine 
întreaga luptă pe care Alice încearcă să o dea cu ea 
însăşi, situându-se mereu la graniţa dintre protecţie şi 
intimidare, la fel cum visul ajunge a deveni un pretext 
evident, folosit pentru a delimita imaginaţia de realitate. 
Totodată, şi decorul gândit de marele regizor ajută la 
formularea acestei ipoteze (toate cadrele care vizează 
poziţia solului, începând de la podeaua cu care are 
contact Alice, atunci când aterizează din neant şi până 
la spaţiul în care urmează a se desfăşura lupta pentru 
tron, au acelaşi element comun - pământul-tablă-de-
şah). Ba mai mult, pe parcurs, vom vedea că există 
personaje implicate în mod direct în funcţia şahului, 
cum este, de pildă, armata Reginei Albe, prezentă 
exact în aceeaşi ordine ca pe oricare altă tablă de joc 
(tură / cal / nebun / rege / regina - care lipseşte / nebun 
/ cal / tură). 

Lipsa reginei poate avea însă o dublă perspec-
tivă. La o privire de ansamblu, lucrurile par destul de 
simple: Regina Albă ar trebui integrată propriului joc. 
Dar dacă vom încerca să privim dincolo de suprafaţă, 
jucându-ne cu cheia matematicii, ce deschide, totuşi, 
uşa acestor posibilităţi, am putea vedea în Alice un 
pion ce face slalom printre toate aceste personaje 
evadate din real şi construite după realităţi proprii, 
considerate absolute. De pildă, atunci când fetiţa îşi 
simte teritoriul invadat, reproşându-i-se permanent că 
nu înţelege discrepanţa ce domneşte în Ţara Minunilor, 
sau atunci când i se refuză un loc la masă, alături de 
Iepure şi Pălărier, negaţia aceasta poate semnifica atât  

 
iritarea lor în a primi în spaţiul tuturor posibilităţilor 
intruşi precum Alice, cât şi încercarea de a construi 
o Alice care nu întruneşte calităţile necesare pentru 
a fi acceptată. Ba mai mult, nici chiar acest personaj 
principal nu e sigur de propriul eu, atunci când Po-
rumbelul o aseamănă cu un şarpe, sau atunci când 
domnul Omidă îi adresează banala întrebare Cine 
eşti tu? acest lucru contribuind la crearea unui per-
sonaj ficţional, perfect încadrabil celorlalte perso-
naje. Tocmai această pierdere a identităţii, această 
introducere în anonimat, mă face să o asemăn pe 
Alice cu un banal pion, un pion care, atât în cartea 
lui Lewis Carroll, cât şi în filmul produs de Tim Bur-
ton, ajunge a fi „sufletul poveştii”, prin acceptarea 
normelor impuse şi iniţierea corespunzătoare, trans-
formându-se, când în personaj real, când în per-
sonaj fictiv, când în fetiţă vulnerabilă, când în figură 
tutelară, jocul cu normele oferindu-i posibilitatea ca 
finalmente să fie transformată într-o regină ce va 
avea posibilitatea de a distinge între vis şi realitate. 
 Şi din punct de vedere al regulilor şahului, 
acest lucru este cât se poate de explicabil, pionul 
fiind singura piesă dotată cu această calitate 
specială: dacă ajunge de cealaltă parte a tablei, 
pionul trebuie să se transforme de îndată într-o altă 
piesă – cal, nebun, turn sau regină

1
. Rămânând tot 

în această sferă, explicaţia pentru care Alice e mai 
întâi un pion care se transformă în regină, are în 
vedere şi perspectiva pe care cea din urmă o oferă 
în ceea ce priveşte şahul: regina nu trebuie mutată 
într-un stadiu incipient. Astfel, cu statutul de pion 
(singura piesă care se poate deplasa în voie), 
prietena noastră reuşeşte să-şi producă un spaţiu în 
care, abia după ce se va simţi în siguranţă, va 
începe să se desfăşoare, ajungând până la a decide 
soarta celorlalte personaje - păstrarea lor (prin 
proiectarea Ţării Minunilor ca lume actuală, ce va 
ajunge să conducă lumile secundare), sau 
renunţarea la acestea (prin trasarea unor limite ce 
vor face diferenţa dintre lumea reală şi lumea posi-
bilă, realitatea fiind o variabilă, în funcţie de care ur-
mează a fi conturată o altă lume). 
 Indiferent ce soluţie ar fi ales Alice, un lucru 
rămâne cert: jocul propus de Lewis Carroll nu e unul 
ce ţinteşte înspre un anumit câştigător, ci toate 
aceste lucruri propun (dincolo de istorioara 
fascinantă, gustată din plin de copii) o poveste 
enigmatică, în care, atât filozoful, dar şi lingvistul, 
logicianul sau  literatul „îndrăgostit” de suprarealism, 
va avea posibilitatea de a se desfăta cu fericirea 
intensă a vertijului.  
 
 

     1 Daniel King, Şahul – de la primele mutări până la şah-mat, 

Ed. Enciclopedia Rao, Bucureşti, 2002, p.17 
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       Grigore GRIGORE 
 

Apele toamnei se vor opri 
 

Apele toamnei se vor opri 
când vom termina 
de citit poeziile 
pe care încă nu le-am scris 
cercul, triunghiul, liniile paralele 
orizonturile 
prin zid 
trecerea 
celui care avea capul pătrat 
şi mintea-ntr-un colţ 
şi şanţurile pe deasupra cărora 
curgeau apele sărate 
şi frunzele galbene 
şi galbene frunzele. 

 

Mori pe apă 
 

Mori de apă 
mori de vânt 
mori de pământ 
mori de cuvânt 
mori de litere 
mori de semne 
făcute şi nefăcute 
inimaginabile 
inflamabile 
mori pe apă 
butoane pe care poţi apăsa 
oricând vrei să se facă 
lumină şi se va lumina 
mori între buze 
în spate leul 
pe cer curcubeul.  
 

Trenurile cu femei 
 

Trenurile cu femei 
merg pe o singură cale ferată 
pe o singură linie a căii ferate 
pe traverse 
pe şuruburile deşurubate 
pe nisip 
merg pe amintiri ca pe lacrimi 
pe lacrimi ca pe vise 
pe vise ca pe speranţe 
merg singure singurele 
ca degetul printre inele 
căci vor să demonstreze 
că iubirile şi moarte 
sunt treze.  

 

 

Noaptea cât anul 
 

Noaptea cât anul 
aud tropăitul cuvintelor 
de-a lungul zidului 
văd o lumină puternică 
încercându-şi norocul 
şi pe tine care 
ai alte gânduri 
decât cele cumpărate 
cu mine 
şi mă minunez 
că visăm acelaşi vis 
cu-acelaşi ochi deschis 
în lacrima pe care-o 
sculptez.   

Dacă moartea ar şti 
 

Dacă moartea ar şti 
ce nu ştie 
despre clipă 
şi veşnicie 
despre feţele clipei 
despre feţele veşniciei 
s-ar încărca 
cu umbrele gândului 
gândurilor 
cu luminile rândului 
rândurilor 
cu sarea lacrimii 
lacrimilor 
şi s-ar dezbrăca 
de nimeni şi de ceva 
despre care nu se ştie 
dar se va şti 

 
Sunt fiul unei potcoave 
 

Sunt fiul unei potcoave 
sunt fiul caielelor 
sunt fiul piciorului iepei 
sunt fiul iepei 
sunt fiul ţăţicii iepei 
şi al armăsarului 
sunt fiul hamului 
şi fiul căpăstrului 
şi fiul carului 
sunt fiul comenzii 
care-mi dă brânci 
toate sentimentele mele 
sunt profunde şi adânci 
în tăcerea lor 
sunt şi cel mai greu 
şi cel mai uşor dor.  

 
(Din volumul în pregătire Noaptea miracolelor) 
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Ioan TODERIŢĂ 
 

“Noul manual de ascuns trecutul”, de Viorel Lică 
 

Motto: Poezia, o legitimaţie de călătorie in timp dogmatic (t.i.) 
 

Poezie postmodernistă ce „ignoră metodic” 
ot(r)ava dulcei armonii, în folosul discursului substanţial. 
Detaliile, fără a fi descrise, sar, neprimenite de forma lor 
concretă, în abstract, în metafizic, prin lungi dezbateri 
literare, filozofice. 

Intuiţia lor durează cât fracţiunea saltului 
energetic în cuantă, cât o atingere cu ochii a ierbii 
carnivore, ce-n floare otrăvită ademeneşte fluturii 
ancestrali, sortiţi să vestească foloasele trăirii,: fuga în 
timp efemer şi a prejudecăţilor nemuririi, dar şi în 
indefinitele, indiferentele ori pre(a)receptivele antinomii 
existenţiale. 

Din marea voinţă a unui concept estetic: 
adâncirea imaginii şi a simbolurilor purtate de ea 
într-un peisaj cu - fără perspective, în care expresia 
se biciuieşte continuu şi se… autogerminează după 
plac.  

Teama de moarte, de (ne)uitare, este un trecut 
testamentar şi didactic. 

Cartea de poeme idiolectale, ”Noul manual de 
ascuns trecutul”, tulbură neliniştile din preajma “punc-
tului divin” al speranţei de… viaţă, investighează moti-
vul dintâi şi de pe urmă a dramelor neaşteptate: ha-
zard şi întâmplare în calea celui prins să mărturi-
sească lăudatele - până mai ieri, preamăriri ale 
conştiinţei. 

Totul, toate, în maniera raţional sfătuitoare, prea 
mult sfătuitoare, pentru cine înţelege suferinţa de a trăi 
ameninţat de moarte. 

Iată poemul 3, cu titlu primul vers: Nu ştii de la 
ce a pornit doliu fără oprire: “Fiori de gheaţă (detaliu) 
în tot sistemul (primul salt abstract) ca-ntr-o iluminare 
festivă (detaliu intermediar) Nu sta de vorbă cu nimeni 
despre ce ţi se întâmplă (judecata apodictică 1, sfat I) 
Doar umple pagina cu ameţitoare seminţe / împotriva 
propriei lucidităţi / mai puternice decât pământul (jude-
cată apodictică 2, sfat II)”. 

Desigur, ultima parte a judecăţilor constituind, 
dincolo de o filozofie (ne)fundamentală, treptele indefini-
bile ale misticului şi metafizicului… visării, reveriei poeti-
ce. 

Evident, scrierea sentimentelor cere însingu-
rare şi… asceză în senzitiv, doborând luciditatea 
percepţiei şi reprezentării. Evident, poetul Viorel Lică 
nu scapă de “lucidităţii”, sfătuindu-ne să elaborăm ade-
menitoare sentinţe. O primă caracteristică a poeziei 
sale: sentimentele lucid mărturisite în lungi peisajii 
subiective, referenţiale, ideatice. 

Unde detalii, în saltul lor artistic, semantic, gră-
besc tropi, metafore, locuţiuni adverbiale, substantivale 
dar şi - în aceeaşi manieră logică – din nou, judecăti 
esenţiale. 

“Utima dorinţă (detaliu dramatic) / Carte de slavă 
deşartă (prima metaforă) / strop de societate secretă (a 
doua metaforă) […] / biografie explozivă bântuită de 
toate obsesiile şi mizeriile în priză directă (a treia 

 

 

metaforă) / ca o plăcere diabolică de a ucide (compa-
raţie deschisă): / nu ştiu de ce nu laşi / câteva bătăi de 
pleoapă (trop) / să bată în tine voia lui Dumnezeu 
(judecata finală, soluţie creştină a dezbaterilor “dorinţei 
finale”)”. 

Soluţia creştină însoţeşte chiar simpla medi-
taţie a… morţii. “Eşti pe linie dreaptă / cu toată moar-
tea înainte / Dumnezeu e încă bun cu tine / Simte-te 
ca acasă: / numai stâncă şi apusuri de soare”. Ame-
ninţarea morţii, dincolo de acceptarea ei ca tărâm 
sortit, cutremură edificiul vieţii poetului, mereu 
conştient de “tumoarea” veşnic organică a “mă-
runtaielor izolării”. “Gol în toate sensurile / cuplat la 
tubul de oxygen / răscoleşti măruntaiele izolării / fără 
nici o logică. / Povestea, însă, merită spusă” (p. 51 Te 
forţezi să te lupţi cu proprii demoni). 

Aceeaşi constituţie: detaliu (aici) lung, meta-
foră metafizică, judecată finală, concluzivă. 

Şi mereu (ne)încrezător în Dumnezeul posibil 
al nădejdii vieţuirii latente: “Nici Dumnezeu / nu 
poate vindeca tumoarea hâdă / plină de autoritate / ca 
momeala fixată cu disperare în cârlig”; “Până atunci, / 
este timpul să te întorci la locul cuvenit pentru 
Dumnezeu / în sfârşit, liber pentru propria moarte”. 

Văzându-şi viaţa ca: ”…un jurnal al prezentului 
divin / scris sub presiunea unei vieţi fără… ornamente 
… la poarta obosită a lui Dumnezeu”, viaţă care este 
şi: ”…un pact sfredelitor asumat pană la insomnie, / 
privindu-l în ochi pe Dumnezeu, / trăgător de sfori pe 
buza morţii”. 

Deci moartea, imaginea ei, conştiinţa ei şi 
rezoluţia creştină, domină acest “Nou manual de as-
cuns trecutul”, acest ghid de vieţuire amplă în prag 
de timp escatologic. Conştiinţa timpului (ne) 
preţuit, atacă veşnicia scrisului până dincolo de cât / 
cum ai scris. Scrisă fiindu-ne fiinţa şi vremuirea ei, 
durata, finitudinea fiinţării ei. 

Desigur, poezia, panaceu al gloriei noemelor 
tulburate de timp, noesis hieroglif şi concis, cale celes-
tă a sacrificiului suprem: viaţa trăită în pânda mortii: 
„Teoria poeziei înfundate cu visceral / n-o poţi constata 
decât cu un / rafinat joc de autocontemplaţie”. Şi: „poe-
zia ridică vălul dezbinării / de pe faţa sumbră a reali-
tăţii”. Ori, altfel contemplând: ”poezia are nevoie de ură 
şi blestemăţie”. 

Alături de multe aserţiuni incriminatorii şi 
încurajatoare de... viaţă: „Curajul mărturisirii, egal cu 
cel al rezistenţei”, „Pledoarie în ritm de rugăciune / 
pentru activitatea genei adormite... stai cu duşmanul în 
casă şi te simţi bine... împotriveşte-te focului care arde 
din temelii arhiva...”. 

Şi, în marea disperare a călătoriei prin ţinutul 
trecutului pustiit de destinul ce va să fie, poetul se 
întreabă: „Oare nu există vreo scăpare / în mesajul 
sublimal fără nicio cută?”. Sau: „Te-ai gândit vreodată 
la moarte / ca la o carte nepieritor - milostivă?”. Sau: 
„Cum să transmiţi mesajul orelor dramatice / împleticit 
la fiecare pas?” 

Aşa cum, din început, judecăţile poetice îşi 
propun să epuizeze tema morţii tumorale, tumoarea 
intempestivului destin, aşa cum spuneam, aceste 
judecăţi „survolează” clasificarea kantiană: a proble- 

(continuare în pag. 47) 
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(urmare din pag. 46) 
 

maticului, aserţiunii, apodictului. Dialogul cu celălalt, cu un 
„altul” ,este strict apodictic. Susţinut, cu precădere, de 
verbul „a avea-ai”, şi pronumele  „se”, „te”. 

Matricea stilistică a poemelor rămânând fixă prin 
aceste categorii - verb sau pronume urmate de imagini 
înrudite cu simboluri aspre  sau lexeme – combinaţii nete-
zite flexibil. 

Să-l urmărim pe „ai”, în postura de „verb 
indicativ”: în poemul 6: „ai iţele tumorii pe tavă; ai nevoie 
de încă o aventură”; în poemul 7: „ai schimbat ţelurile...”; 
în poemul 10: „ai nevoie să auzi...”; în poemul 10: „ai 
contract de exclusivitate...”; în poemul 14: „ai mereu o 
tactică agresivă ... ai o urâţenie de legendă”; în poemul 
16: „ai nevoie de schelălăitul drumului...; poemul 17: „ai 
talent, ai personalitate...”; poemul 20: „ai căutat vreo-
dată...”; poemul 24: „nu mai ai mult de trăit…”; poemul 31: 
„ai învăţat să ierţi cuvintele ... ai ocazia să tratezi poemul 
ca pe o afacere”; poemul 32: „o să ai nevoie de un strigăt 
adevărat pentru vindecare...”; poemul 39: „ai un 
subterfugiu bun...”; poemul 40: „ţi-ai satisfăcut până acum 
pofta de frumuseţe”; poemul 47: „ai ales poezia în 
detrimentul lui Dumnezeu”; poemul 49: „ai rămas un copil 
mare...”; poemul 60: „te-ai închinat strâmb..”; poemul 62: 
„ai senzaţia că te reinventezi..”; poemul 64: „ai dreptul să 
ştii de ce nu, de ce da”; poemul 68: „te-ai ţinut în frâu o 
vreme”. 

Posesii ale destinului dramatic, prezent continuu. 
Apodictul „trebuie”, de exemplu, susţine aceeaşi 

matrice stilistică în poemele 129, 55, 65, 66, 69; „ar trebui 
să explici”; „trebuie doar să te grăbeşti”; „trebuie 
neapărat să încalci regulile”; „trebuie să te gândeşti doar 
la vindecare”. Alături de „a avea nevoie”, „trebuie” 
confirmă logica textului şi dezbaterea temei prezentului 
nearhivabil. 

Misterul ascuns în matricea stilistică pe care s-
au confruntat verbele „ai” este generator de mister, 
altminteri spus, problematic. 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 

Aşezând într-o succesiune întâmplătoare primele 
versuri din poemele ce posedă verbul „a avea” ,la 
persoana a II-a singular, renaşte alt poem: ”Aşteptarea 
rămâne netedă / Cu semnătura sub lupă / În timp ce bat 
tobele” (secvenţa I). „Fascinaţie după fascinaţie, Ca un joc 
al terorii / La sfârşit de carieră îţi stă inima în loc´ 
(secvenţa II). 

 
Secvenţele sublimale ce provoacă mis-

terul spre iluminare şi strigăt de luptă. 
Aceleaşi secvenţe „mistice, metafizice, 

abstracte” pot fi „înfrăţite” prin „frecvenţa” cuvân-
tului categorial „tumoare”. 

Secvenţa I „Nu mai e vreme de pierdut” 
(poemul 4) / „Eşti om şi atât” (pg. 5) / „Aşteptarea 
rămâne netedă” (pg. 6). 

Secvenţa II „Incantaţie mută” (pg. 29) / 
„Exerciţiu de înviorare cu procedură standard” (pg. 
52) / „Din nou o piatră albă în lupta cu înălţimile” 
(pg. 68) „Devoţiune şi fervoare” (pg. 69). 

Că suferinţa, numai, dincolo de analizele 
ei, puţin uimitoare lângă atâta certitudine, dovezi 
ale manifestării ei, îl îndeamnă pe Lică Viorel să 
intre într-o „soluţie neortodoxă” cu poemul său: 
„ruptura de realitate, la limita umilinţei”, cum ni 
se destăinuie şi în alt fel în: „Emoţional, eşti într-o 
perioadă foarte tulbure” „Înaintea lui Dumnezeu, 
poezia, epuizată, subnutrită, fără simţ critic, tace 
mâlc.” 

Şi multe avem de reflectat citindu-i 
mărturiile  imaginaţiei vindecătoare de neuitare. Eu 
aş folosi chiar cuvintele poetului Viorel Lică: „îţi 
mulţumesc pentru că mă laşi sa intru pe vârfuri 
în marea capcană a feudei tale”. 

Ori, chiasma domnului Nicolae Iorga: „unii 
trăiesc ca să uite (moară), alţii uită (mor) pentru-a 
trăi”, cântată, evident, şi după placul meu, la mar-
ginea unui timp demitizat. Duios încenuşat între 
baraca descrierii şi castelul alegoriei: timpul trecut, 
prins într-un manual de tăinuit morţi aleatorii,în 
cartea “Noul manual de ascuns trecutul”, scrisă 
azi ca o izbândă a suferinţelor pasagere şi confe-
sive, de poetul Viorel Lică. 


 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Dumitru ANGHEL 
 

Evantaiul albastru, de Lucia Pătraşcu  
 

Nota definitorie a prozatoarei Lucia Pătraşcu 
este stilul. Cartea „Evantaiul albastru”, Editura 
Danubius, Brăila, 2011, cu un deliberat profil 
memorialistic, structurat pe secvenţe epice de proză 
scurtă, schiţă sau nuvelă, este scrisă în tonalităţi 
dodecafonice: limba română este pusă pe portative 
cu sonorităţi de „Simfonia albastră” a lui Igor 
Stravinski şi de bellcanto italian de secol XVII, în 
contradicţie totală cu sintaxa limbii române 
contemporane. Lucia Pătraşcu are propria gramatică 
şi face legea în sintaxa frazei şi în topică, ordinea 
cuvintelor în propoziţie; modifică statutul de „vioara 
întâi” al predicatului, îl face uitat de multe ori, 
nonşalant şi fără culpabilităţi de malpraxis lingvistic 
şi-şi expune propria „linie melodică” în materie de 
proză în avans, parcă neştiind că... face literatură, 
asemeni celebrului personaj al lui Jean Baptiste 
Poquelin, zis Molière. 

Este atât de originală şi de îndrăzneaţă 
formula stilistică a Luciei Pătraşcu, prin situarea sa 
la graniţa fragilă dintre curaj calculat şi risc 
nonşalant, încât doar opţiunea, ezitantă şi aceasta, a 
cititorului îi hotărăşte adeziunea sau refuzul. 
Autoarea este o romantică incurabilă în plină 
recesiune sentimentală, într-o lume bezmetică, 
incapabilă să înţeleagă mecanismele şi logica 
neuronilor programaţi să se manifeste după legi, 
ordine, rigoare şi bunăcuviinţă. Se complace într -un 
dolce farniente, nu pentru că n-ar fi receptivă la 
schimbările dezastruoase din comportamentul fizic al 
oamenilor, ci pentru că nu le acceptă c-ar fi reale sau 
se face că nu le vede, că n-ar exista... Şi-atunci, 
scrie, îşi dezvăluie sufletul doar în limitele şi 
parametrii umanului ideal, visat, posibil doar ca 
opţiune personală. Scrie despre o lume pe care a 
trăit-o, a acceptat-o şi a modificat-o după cât i-au 
stat puterile, şi este împăcată. În fond, ce atâta 
tevatură pentru o fărâmă de pământ dintr-un univers 
incomensurabil şi o clipă dintr-un timp ireversibil... 

Ca urmare, în acest tempo şi-n această lume, 
cu bune şi cu rele, Lucia Pătraşcu şi-a trăit copilăria, 
cu „ozane curgătoare şi limpezi ca cristalul”, dintr -un 
alt orizont mirific ca şi al „copilului universal” de la 
Humuleşti; şi-a făcut temele pentru viaţă în şcoli de 
tot felul, s-a măritat, dar n-a mai fost nevoie de 
zestrea tradiţională, „cinci pogoane şi maşină de 
cusut Singer”, şi-a urmat soţul, militar de carieră şi 
cu bastonul de mareşal în raniţă, la Tecuci, la 
Zimnicea, la Alexandria, în câmpia vastă a 
Deliormanului, de unde s-au ridicat Gala Galaction, 
Zaharia Stancu şi Marin Preda; ori la Slatina, ca să 
rămână la mal de Dunăre, la Brăila, şi să scrie cărţi!  

Cărţi bune, printre care „Cunună la nunta de 
aur”, debut editorial în 2008, urmată de volumul „Cu 
anotimpurile-n viaţă”, şi „Zoo-alfabet”,  versuri pentru 
copii, în 2009; sau „Rugă”, poezie religioasă, în 
2011, toate la Editura „Olimpiada”.  

Cu „Evantaiul albastru”, Lucia Pătraşcu 
schimbă registrul compoziţional, de la lirică la epic, şi  

 
 

scrie o proză scurtă cu valenţe de Jurnal intim şi 
de confesiuni cu reverberaţii de „o viaţă de om”, 
transferate în întâmplări, cu impact de subiect 
literar, ca o adiere de gânduri bune şi de 
împlinire sufletească, pe un diapazon optimist, 
cu intenţia declarată de a accepta că „ceea ce 
ţi-e scris în frunte ţi-e pus”, dar şi că destinul şi-
l mai face şi singur Omul, numai dacă a înţeles 
de mic să pună mâna pe carte, iar mai mare, să 
muncească, fără să fie nevoit, umilitor, să 
întindă mâna... 

Epicul memoriilor sale este de-un lirism 
uşor desuet, cu nostalgii de sarabandă, 
potenţate în herghelii de speranţe de la care nu-
s decât aşteptări împlinite doar după un 
ceasornic intim, cuminte, patriarhal, parcă prea 
în afara violenţei de toate zilele, iar autoarea 
este mereu îndreptăţită să-şi ceară scuze: „Am 
avut indecenţa de a-mi dezbrăca, în faţa 
dumneavoastră, câţiva ani din viaţa mea...  

Sunt anii mei, pe care îi adun, îi scutur 
încetişor să se trezească, îi mângâi uşurel şi îi 
curăţ de prăfuirea nemiloasă a timpului, căci 
vreau să scot la lumină dulcea lor strălucire, 
care a stat ascunsă atâtă vreme” („Cuvânt către 
cititori”, pag. 5). 

Scriitoarea Lucia Pătraşcu scrie în 
cartea sa, „Evantaiul albastru”, despre Brăila şi 
despre brăileni în nota definitorie a mai tuturor 
celor care evocă locurile şi oamenii oraşului de 
la Dunăre. Dacă-l veţi citi pe Panait Istrati, pe 
Mihail Sebastian sau dacă-l veţi citi mai ales pe 
Fănuş Neagu, veţi vedea cât de cald, de patetic  

 

(continuare în pag. 49) 
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ciclic, de care vorbesc istoricii. Apoi, alte titluri 
de poveşti de viaţă, „Acasă”, „O şcoală”,  „Altă 
şcoală”, „La măritat”, „Ca o altă odisee” etc., etc.  

Cartea scriitoarei Lucia Pătraşcu rămâne 
oricum atipică şi neîncadrabilă în vreo formulă 
acceptată de regulile de teorie literare; pare a fi 
proză scurtă, schiţe mai ales, dar nici ca jurnal 
nu-i stă rău; ar putea fi roman, dacă un lector de 
carte iscusit i-ar fi grupat pe capitole tematice 
crochiurile epice; s-ar putea numi un eseu amplu 
cu caracter memorialistic pe o temă actuală şi 
perpetuă: viaţa. Dacă, de pildă, Lucia Pătraşcu 
şi-ar fi gândit demersul epic roman şi l-ar fi 
ordonat după criteriile editoriale ale acestei 
specii literare, un al doilea capitol s-ar fi numit, 
după numele povestirii „Dincolo de evantai”, 
adică ar fi adunat întâmplări... dincolo de Brăila, 
în povestiri ca: „La Tecuci”, „La Zimnicea”, „La 
Alexandria”, „La Slatina”, pe unde a mai fost ca 
nevastă de militar. 


     
   

Delfina, de Vasile Mizdrea  
   

Romanul „Delfina”, Editura Ex Ponto, 
Constanţa, 2012, 308 pagini, încheie seria unei 
trilogii epice, care a început cu volumele „Jocul 
destinului” şi „Forţa Destinului”, „în care, timp de 
optsprezece ani, eroii principali au trăit drame, 
despărţiri, supravieţuiri, speranţe, mâhnire şi 
durere”, după cum se destăinuie în Epilogul 
cărţii domnul Vasile Mizdrea, prozatorul născut 
la Oancea de Brăila dar stabilit, ca militar de 
carieră, la Constanţa şi în Delta Dunării, unde 
şi-a ascuţit „condeiul” şi... „sabia”, cu care a 
apărat fruntariile ţării, purtând în „porthartul” 
misiunilor sale pe graniţă poveşti de iubire, 
poveşti de viaţă, poveşti de tot felul, triste 
uneori, mai vesel alteori, pagini de literatură 
autentică, literatură de calitate.  

„Tactica şi strategia” literară a 
colonelului Vasile Mizdrea s-au aflat în „prima 
linie”, cu un debut în publicistică, poezie şi eseu, 
la revistele „Grănicerul”, „Apărarea Patriei” sau 
„Viaţa Militară”, dar se va stabili în... „cazarma” 
prozei, după debutul editorial cu volumul de 
nuvele „Noaptea cocorilor albi”, în 1995, urmat 
de romanele „Jocul destinului”, în 1998; „Hotarul 
singurătăţii”, în 2000; şi „Forţa destinului”, în 
2001. 

Specialist în ştiinţe politico-militare, cu 
preocupări de filosofie şi cu veleităţi de dialog 
cu Divinitatea, scriitorul Vasile Mizdrea publică 
şi eseu în revistele de cultură şi literatură 
„Luceafărul”, „România literară”, „Adevărul 
literar şi artistic” sau „Tomis”, eseuri, pe care le  
va aduna în volumul „Să furăm zeilor o fărâmă 
de eternitate”, în 2002; şi o carte de reflecţii  

 

(continuare în pag. 50) 

 

(urmare din pag. 48) 
 

şi de nostalgic se poate scrie despre Brăila, tărâm de 
legendă, de mituri şi de istorie mândră. Ibraila a avut 
întotdeauna virtuţi de amantă pătimaşă iar cine s-a 
îndrăgostit de ea i-a pus la picioare ofranda unei 
iubiri pătimaşe. Dintre... îndrăgostiţii mai... tineri, mai 
noi, numiţi-l pe neobositul doctor Nicu Teodorescu, 
muzicianul care şi-a închinat întreaga viaţă 
revigorării vieţii muzicale a Brăilei, „mica Vienă”, cum 
i se spunea portului dunărean sau „napoletanii de la 
Dunăre”, cum erau numiţi măgulitor şi onorant 
brăilenii. Peste zece cărţi a scris scriitorul Nicu 
Teodorescu despre Brăila. Cam tot atâtea a scris şi 
un alt fiu al Brăilei, îndrăgostit de... Stradele ei, şi de 
casele ei vechi şi renascentiste de pe Strada Mare, 
sau Domnească, sau Regală, sau Republicii, cum i s -
a tot spus arterei de promenadă a oraşului, adică 
scriitorul Ioan Munteanu, în dragostea lui pătimaşă 
pentru oraşul de la mal de Dunăre.  

La lista lungă de iubitori de Brăila o adaug şi 
pe doamna Lucia Pătraşcu, cu cartea sa de proză 
scurtă „Evantaiul albastru”, o dublă şi inspirată 
metaforă, venită din arhitectura stradală originală  a 
oraşului, făcută după planurile generalului Kiseleff, 
ca un evantai larg şi elegant, cu străzi în semicerc, 
de la Dunăre la Dunăre, şi cu aluzii muzicale de vals 
nemuritor pornit de la Viena pe Dunărea albastră, de 
la Johann Strauss la Ivanovici; cartea cu o copertă 
pe care se etalează, ca un simbol al oraşului, Ceasul 
din Parcul Traian, primenit şi toaletat în 1968, când 
Brăila împlinea 600 de ani de existenţă documentară, 
potrivit „privilegiului de comerţ” emis de Cancelaria 
voievodului valah Vlaicu Vodă (Vladislav I) pentru 
negustorii braşoveni, datat 20 ianuarie 1368.  

De altfel, volumul prozatoarei Lucia Pătraşcu 
se deschide cu un prim crochiu epic, memorialistic, 
sentimental-evocator, de acceptare a unui destin 
geografic, istoric şi familial, cu un tempo ideatic şi 
de-o intimitate care impune un tip de reculegere în 
derivă: „Şi mereu ai să întâlneşti pe malul Dunării un 
adevărat evantai de vârste. Cei mici, ca să 
cunoască! Cei tineri, ca să primească, de martor, 
odată cu prima lor îmbrăţişare, clipocitul înţelegător 
şi complice al valurilor! Cei maturi, ca să adune 
amintiri şi să nu uite! Ce i vârstnici, ca să-şi 
amintească!” („Într-un evantai”, pag. 16). Ca să se 
întoarcă, mereu şi mereu, la Brăila, matrice 
spirituală, unică şi irepetabilă, în povestirea „În oraş”: 
„...Nu foarte mare. Deşi se numără, totuşi, printre 
oraşele principale ale ţării... Cu o istorie bogată şi o 
activitate comercială consemnată în cronici!” (Op. 
cit., pag. 18), şi încheie patetic, patriotic, sau cum 
vreţi să-i spuneţi sentimentului curat de apartenenţă 
la o comunitate de suflet, la locul naşterii: „Şi eu m -
am născut aici! Într-o scoică?! Într-un evantai?!” 
(Ibidem, pag. 25). 

Evantaiul este Brăila şi toată viaţa 
prozatoarei apoi, ca o obsesie, ca un calendar 
biografic, cu titluri pe măsură: „O naştere...” dar „...Şi 
o moarte”, „O pribegie...” dar „...Şi o întoarcere”, pe 
caravana unei Istorii curgând după regulile 
implacabile ale „necesităţii şi întâmplării”, şansă, 
pentru unii, eşec, pentru alţii, după jocul repetabil şi  
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(urmare din pag. 49) 

 
religioase după un pelerinaj la mănăstirile Moldovei 
şi Bucovinei şi la cetatea Ortodoxiei de la Muntele 
Athos – Muntele sfânt, în 2005; carte răsplătită cu 
„Premiul Uniunii Scriitorilor”, al cărei membru este 
din 2006. 

Romanul „Delfina”, cu un titlu-metaforă 
împrumutat din împărăţia apelor şi a Sirenelor, are 
toate ingredientele literaturii de gen, cu mijloacele 
de seducţie ale unui voluptos motiv epic, a cărei 
perenitate depăşeşte orice altă structură şi conţinut 
narativ. Cărţile de dragoste sunt cele mai citite din 
toate timpurile; poveştile de dragoste sunt percepute 
ca un ideal, realizat sau nu; din poveşti de  iubire s-
au împlinit visuri, au fost create opere de artă; s -au 
iscat şi războaie, dar şi-au câştigat renumele de 
ideal perpetuu. 

Eroina cărţii domnului Vasile Mizdrea irumpe 
din Mare, într-o luptă dramatică de supravieţuire, 
după o deziluzie incontrolabilă, şi cu un final 
romantic, când Zeina, doctoriţa veterinară 
tătăroaică, este împinsă la mal din valuri de blândele 
şi sociabilele vietăţi marine şi este botezată Delfina. 

Acesta este începutul, prologul, uvertura, 
pentru că ceea ce urmează este construit după 
canonul narativ al retrospectivei; toate faptele sunt 
raportate la un trecut vinovat de toate neşansele şi 
de spectrul unui viitor fără speranţe. Atmosfera ar 
putea părea tristă, cenuşie, în nuanţe de gri, dar nu 
este aşa, deoarece amintirile, întoarcerile în trecut 
sunt vivace, chiar dacă faptele prezente sunt 
povestite în reverberaţii tumultoase, de ape 
învolburate, de mediu ostil, imprevizibil ca-n 
acordurile de „Vltava” din poemul simfonic al lui 
Bedrich Smetana. 

Ca-n orice carte de dragoste care se 
respectă şi care respectă structura clasică 
consacrată, şi în „Delfina” există iubiri paralele, 
venite din trecut, din amintiri, Zeina – Victor sau 
Delfina – Claudiu, apărute din prezent, dar există în 
construcţia narativă a acestui roman o decenţă, o 
ritualică erotică din zilele mari şi cuminţi ale 
literaturii clasice şi ea, de calitate şi din zona 
esteticului pur, pentru că prozatorul Vasile Mizdrea 
n-a căzut în ambuscada perversă a literaturii 
nonconformiste, a literaturii pornografice, indecente 
şi de un prost-gust provocator de sechele morale şi 
etice pe termen lung. 

Scenele... fierbinţi, cum le numesc elegant 
puritanii, sunt inevitabile, există şi în romanul 
„Delfina”, dar ele au pudoarea şi doar graţia uşor 
frivolă a rochiei ridicate de un vânt rebel şi obraznic 
a actriţei Marlyn Monroe, care a înfierbântat 
imaginaţia atâtor generaţii de bărbaţi tineri sau mai 
puţin tineri, dar cu o aură de idilic şi de frumuseţe a 
iubirii. Această decenţă stilistică a scriitorului Vasile 
Mizdrea vine, desigur, din structura sa de intelectual 
obişnuit cu rigoarea şi cu disciplina, cazonă, dar nu 
în sens peiorativ, ci decurgând din cariera sa de 
militar, din cultura sa filosofică şi din  inhibiţiile 
morale ale religiei creştine. Sau poate şi din faptul 
că scena, decorul şi toată recuzita spectacolului 
erotic, marin,dintr-o geografie epică, ori personajele, 

 
 

profesia lor, aparţin Deltei Dunării, de la Marea  
cea Mare, pescari, ofiţeri-grăniceri, ingineri 
piscicoli, ecologişti din Rezervaţia ecologică, 
unicat în Europa, la gurile Dunării, un univers 
epico-liric dintr-un orizont lacustru al unei lumi 
idilice prin spectacolul naturii sălbatice, umbrit 
doar de cenuşiul şi precaritatea unei existenţe 
umane de margine, uitată de Dumnezeu, dar 
blagoslovită de o dumnezeire a frumosului în 
stare pură. Sau, şi mai sigur, pentru că 
elementele de biografie, sau poate şi amintirile, 
toate, de la personaje la întâmplări, sunt ale 
domnului colonel (în retragere şi rezervă) Vasile 
Mizdrea. Posibil, dar aceasta este... problema 
prozatorului Vasile Mizdrea! 

Şi finalul romanului „Delfina” este 
construit în... „dulcele stil” clasic, pentru că, 
după frământări, după întâmplări dramatice, 
după o acţiune, obligatorie genului literar epic, 
totul este organizat după rigoarea şi disciplina 
militară şi după tempoul în crescendo, de la 
pianissimo la forte, al celebrului „Bolero”, de 
Maurice Ravel; aşadar, un final ca-n basmul 
românesc tradiţional: „totul e bine, când se 
termină cu bine!” 

Aşa se întâmplă şi aici, în romanul 
scriitorului Vasile Mizdrea: Claudiu Istrate 
evadează din singurătatea provocată de un 
mariaj nefericit şi-şi găseşte echilibru în 
promovarea sa într-o funcţie administrativă a  

(continuare în pag. 65) 
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Tănase CARAŞCA 

   

NOAPTEA BLOCULUI COMUN 
                         

După o zi al naibii de monotonă, am avut o 
noapte liniştită. M-au trezit din somnu-mi iepuresc nişte 
tropăieli însoţite de râsete zgomotoase, făcătoare de 
bine ce se auzeau de pe scara blocului, apoi mişcări şi 
ţăcănituri de tocuri cu flecuri metalice la atingerea 
gresiei aplicate pe post de podea în apartamentul de 
deasupra şi am înţeles că cei ce şi-au făcut simţită 
intrarea în bloc la ora 3,00 spre dimineaţă, într-un mod 
atât de urbanistic, erau vecinii de deasupra. Şi cum 
vecinii de deasupra sunt tineri, din cuibuşorul ce le 
aparţine de o perioadă, sau mă rog, dinspre plafonul mai 
vechiului nostru dormitor, după câteva minute s-au auzit 
nişte onomatopei crescânde în intensitate, construite 
anume parcă din vocalele consacrate: a e i o u ă î. Am 
stat liniştit şi am ascultat, că ce să fac noaptea, dacă tot 
nu dorm? S-a trezit consoarta mea speriată şi simţind că 
eu nu dorm, s-a agitat, apoi cu glas schimbat ca de om 
îngrijorat, gata sa sară în ajutor, că aşa e ea sărăcuţa, 
foarte săritoare, mi-a spus: 
     -Cred că e cineva bolnav, tu auzi? E cineva care 
geme şi sigur e grav! 
     -Aud, i-am răspuns calm. 
     -Şi? 
     -Şi ce? 
     -Cum şi ce? Ce fel de solidaritate locativă cultivi 
tu ca om, ca locuitor al blocului? Ai îmbătrânit, bărbate! 
Poate o fi vecinul, ştii că e singur, i s-o fi făcut rău... 
     -Stai liniştită, nu e vecinul, e vecina! am răspuns 
eu, pe aceeaşi voce monotonă, martorul auditiv al 
desfăşurării întregului complex de operaţiuni, începând 
cu preludiul. Nu e vecinul de perete, e vecina de 
deasupra, dar acum o fi poate, chiar dedesubt, am mai 
încercat un joc de cuvinte, fără efect. 
     -Nu înteleg... mi-a răspuns soaţa încă buimacă 
de sperietură şi proaspăt trezită din somn de zgomotele 
nocturne, care altădată ar fi mişcat-o, sigur în alt mod. 
     -Ei, asta-i! Stai liniştită, fac dragoste vecinii de 
deasupra... Nu i-ai auzit ce veseli erau când au intrat în 
bloc? 
     -Nu, dormeam. 
     -Dormi în continuare, să nu-ţi sară somnul, am 
încercat să o liniştesc. Lasă vecinii cu treburile lor, noi 
cu ale noastre, am devenit eu sfătos, ca un om mare. 
     -Da chiar... Ce m-a trezit pe mine în puterea 
nopţii! 
     -Da chiar… am răsuflat şi eu, ce porcărie să-i 
apuce şi p’ăştia dragostea la ora trei noaptea şi nu 
oarecum, ci cu chiuituri… Cred că vin de la nuntă 
nesimţiţii! Auzi, când oamenii dorm… 
     Întoarsă pe o parte, ignorând sunetele ce 
continuau cu creşteri şi descreşteri, probabil în funcţie 
de nişte parametri nu chiar întâmplători, peste câteva 
minute am auzit respiraţia regulată a soţiei, cu mici 
pufăituri, ceea ce m-a făcut să înţeleg că picase din nou 
într-un somn profund, de parcă nici nu se trezise. Eu în 
schimb, cu sau fără voie, ascultând continuarea care, n-
aş putea să spun dacă îmi făcea bine sau rău, m-am 
întors si eu pe o parte încercând sa ignor „tortura" 
onomatopeilor, dar neam, nu s-a mai lipit somnul de 

 
mine. Tot veghind, cu gândurile aiurea, probabil la 
anii mai tineri, am zărit dimineaţa prin geamul 
dormitorului strecurându-şi lumina unei duminici 
dinspre sfârşitul de august cu gust de struguri si nuci 
cu coaja încă verde, crăpată longitudinal in dungi 
maronii. Se apropie toamna... 
  …Toamna, semnul belşugului ce îşi scutură 
spicul bogăţiei din rodul pământului după anotimpul 
estival care încă ne bucură privirile cu trupurile goale 
proiectate pe nisipul arzător al litoralului, sub razele 
mângâietoare ale soarelui răsărit din apele liniştite 
ale Mării Negre… 

Dar acum vara este pe sfârşite, suntem în 
luna august, a început sezonul nunţilor, dar noi, 
ajunşi la o vârstă respectabilă, mergem mai mult pe 
la comemorări, iar astea nu ţin până spre dimineaţă.  
Comemorările, la vârsta noastră, au şi ele totuşi 
meritul lor. Cu două-trei lacrimi, ne scot din 
atmosfera casei devenită bârlog de hibernare, ne 
aduce aminte de anii frumoşi, de cei cu care ne-am 
petrecut dulcea perioadă a tinereţii, ne mai ajută cu 
câte o masă gratuită, şi un pahar cu vin unde plata 
este doar un „bogdaproste” pronunţat într-o plecă-
ciune smerită, un „Dumnezeu să-l ierte” şi iar o 
plecăciune cu o eventuală geană de lacrimă forţată 
scoasă din clipitul accelerat al genelor, o îmbrăţişare 
de îmbărbătare… La uşă, într-o nouă plecăciune 
uşor sesizabilă, mai dai câteva sfaturi de încurajare 
şi în speranţa că nu vei fi ocolit la următorul „eve-
niment”, întrebi aşa, din politeţe, când va avea loc 
următoarea pomenire în amintirea celui drag, plecat 
dintre noi.  

Pleci binedispus, iar pe drum, la braţ cu 
consoarta, comentezi, sau pe cinstite bârfeşti tot ce 
s-a întâmplat, cine a fost, cum era îmbrăcat, de ce a 
lipsit cutare, că borşul a fost prea sărac, doar cu 
aripioare, iar vinul era „de cumpărat”, că madam 
cutare s-a cam înroşit în obraji… 

Ajuns acasă, te gândeşti la somn. Adormi 
fără griji, dar cum pomenile au ajuns în coincidenţă 
cu nunţile în zilele de sâmbătă, se întâmplă că la al 
doilea somn, care la bătrâni se transformă într-o 
perioadă de veghe, să auzi din apartamentul de 
deasupra, sau din cele laterale, că de dedesubt, nu 
se mai aude, zgomote, sunete materiale şi vocale 
care cu ceva timp în urmă erau uşor de distins şi 
dintre cele trei spaţii enumerate, numite vecine de 
apartament. Da, acum te trezesc vecinii, te mai 
trezeşti şi tu, dar degeaba. Provocările nevinovate 
devin duşmani nocturni de proporţii şi aproape de 
neacceptat! Păi ăştia din ziua de azi…  

A mai trecut o zi din viaţa de pensionar, te 
bucuri că ai mai fost invitat la un parastas şi te 
gândeşti la ziua de mâine. 
     Mâine e luni...Am să mă duc la un magazin 
să-mi cumpăr dopuri din acelea pentru urechi, pe 
care ţi le îndeşi în pavilioane, ca să nu-ţi pătrundă 
apa când intri în mare. Eu, anul ăsta nici nu am 
văzut marea, dar poate le găsesc o întrebuinţare si 
în anotimpul rece, să nu fac otită. 

Cu auzul stau bine, dar la experienţa mea, 
perceperea unor zgomote nocturne care altădată  

 

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

erau un stimulent nu neaparat necesar, nu mai au efect. 
Unii mi-au spus că, dacă vreau, pot să mă agăţ de pastile 
care mai de care mai frumos colorate. Drept să spun, mie 
mi-e cam frică de hapurile ăstea pe post de stimulent. Am 
auzit că pot avea efecte secundare îndeosebi asupra 
inimii şi fără ea, pot să-mi pregătesc pomana de viu. Cum 
mult timp mă uit la televizor, văd reclame cu fel de fel de 
îndemnuri care te „revergorează”, te face din neom, om şi 
te plasează aproape fără să vrei în rândul persoanelor 
active, cu toate forţele devenite pasive (normal), reactivate 
(artificial), chiar şi cu pomeniri ce te pasc săptămânal, 
sâmbăta, în zi prohodită pentru menţinerea legăturii dintre 
lumea noastră şi cea de după…Prostenal, Prostamol 
Prostafix…multe altele cu acelaşi enunţ de început, dar cu 
terminaţii diferite, te îndeamnă să le foloseşti pentru că ele 
îţi rezolvă problemele nocturne. Eu nu contrazic pe 
nimeni, nu mă îndoiesc de binefacerile pe care televiziu-
nile pe câştigul lor, ni le bagă (Doamne, eram să spun, pe 
gât şi era interpretabil!) pe esofagul ce are legături 
serioase cu urechile, pofte adormite întru Domnul, pentru 
(cred eu) un echilibru demografic aflat în zilele noastre în 
dificultăţi evidente. De aceea mă întreb eu, om în vârstă, 
cu nevastă şi ea… (dar mai bine nu spun) cu norma 
îndeplinită, în sensul că am procreat doi copii şi nu ori-
cum, băiat şi fată, eu ce îndatoriri patrimoniale mai am? 
Patriotice da! Să-mi iubesc ţara, să-mi iubesc neamul, 
chiar şi neamurile proaste ce pot fi „redeşteptate” cu 
Prostenal, Prostamol, apoi cimentate cu Prostafix, cu 
şanse în plus pentru a scăpa de păcătoasa prostată, cu 
aceeaşi rădăcină ca binefăcătoarele stimulente ale 
trecutului ce ne stăruie în trupul ce s-ar vrea mai ceva de-
cât al lui Viorel Lis. Se străduiesc cu toatele să ne facă 
viaţa cât mai lipsită de amărăciuni, dar tot televizorul a 
încercat să mă ajute. Pe nu-ş’ ce program, am zărit o 
reclamă care mă făcea să înţeleg că pot să mă lecuiesc 
de toate problemele vârstei numai dacă fac o simplă 
comandă… 

Ca să scap de orice bănuială de complicitate la 
publicitate a unor produse care prin eforturi minime au 
legătură complementară cu binefacerile mai sus enunţate, 
uşor evidenţiate, controlate şi urmărite doar cu un anumit 
aparat numit pare-mi-se pedometru, prins de brăcinarul 
pijamalei, mai m-am gândit eu că de mare ajutor contabil 
mi-ar fi această descoperire senzaţională, în sensul că îmi 
numără paşii nocturni înspre şi de la toaletă. Sau pe cei 
de zi până la piaţă şi înapoi. Sau, până la farmacie şi 
înapoi. Sau paşii pe care îi realizez eu zilnic, pentru a 
vedea la revelion, cât am parcurs într-un an. Este o 
realizare să ai un asemenea aparat, dar a apărut iar o 
problemă. După ce mi l-am comandat online, via poşta 
rapidă care a venit a treia zi după atenţionarea telefonică 
şi plata ramburs, i-am înţeles pe aceşti săraci care au şi ei 
problemele lor, despre care nu vreau să discut. Spun 
doar, că fac mari eforturi să te doteze gratuit, cu o 
asemenea binefacere, dacă plăteşti doar cheltuielile de 
transport, adică pe cei de la poştă!. Mare noroc pe mine, 
dar cu ce risc din partea lor!? Atâtea gratuităţi… 

Odată intrat în posesia aparatului de kilometrare a 
paşilor diurni, după câteva agăţări pe elasticul pijamalei 
mele, acesta, elasticul şi el obosit de atâtea sâcâieli, a 
cedat nervos şi s-a lăbărţat. Aşa m-am trezit, întors de la 
baie, noaptea, sub lumina săracă a lunii, gol puşcă. 
„Doamne” mi-am spus, ce mă fac cu kilometrajul? Am 

 
 

crezut că trec neobservat, dar de sus, am auzit iar, 
înspăimântătoarele (pentru mine) gemete nocturne 
pe care blocul multifuncţional le împarte cu dărnicie 
tuturor, pentru o viaţă care poate fi îmbunătăţită pe zi 
ce trece cu produse binefăcătoare şi salvatoare ale 
vieţii familiale. M-am strecurat în pat cu mare pruden-
ţă, nu pentru altceva, dar ca să evit comentariile cu 
privire la starea mea ce prin întunericul difuz, putea fi 
bănuită la o privire atentă ca fiind o nuditate fără kilo-
metraj. Şi eu, în modestia mea, nu accept laudele ce 
s-ar putea încrâncena înspre exagerări, dar nici critici 
care ar afecta într-un fel sau altul problemele mele 
interne. Eu îmi cunosc limitele, ştiu ce pot şi ce nu! 

Dar nu am apucat să adorm… 
Perechea mea, vigilentă, cu simţurile încă 

treze, presimţind parcă ceva, s-a trezit şi ea şi 
mergând la baie fără să aprină becul (pentru eco-
nomie), s-a împiedicat de kilometrajul meu staţionar. 
A uitat de economiile familiale, a apăsat pe întreru-
pător şi atunci a înţeles dimensiunile dezastrului. Cu 
un ochi închis (tot din economie), dar cu celălalt de 
veghe, am zărit umbra ameninţătoare ce se îndrepta 
spre mine şi am sărit ca ars presimţind uraganul: 

-Până şi cu kilometrajul mă înşeli! a răcnit ea 
plină de reproşuri ce exprimau mult mai mult decât o 
pijama de brăcinarul căreia atârna ca un bărzăune 
obiectul nevinovat ce trebuia să-mi contabilizeze 
distanţele mişcărilor pedestre. 

-Despre ce vorbeşti? am îngăimat eu, dar 
odată cu semnul întrebării, m-am trezit descoperit, cu 
pătura de pe mine dată deoparte. 

-’te la el, om bătrân…parcă-ai fi în luna de 
miere, m-a apostrofat consoarta cu un zâmbet în-
crâncenat, privind spre jumătatea descoperită a 
trupului meu care începea să tremure. Îmbracă-te că 
o să răceşti şi iar o să mă pui să-ţi cumpăr Prostenal, 
Prostamol, Prostafix, sau cine mai ştie câte prostii 
salvatoare. Pe tine nimeni şi nimic nu te mai sal-
vează, poate doar, dacă se inventează vreun medi-
cament care să se numească prostamort! Sau să se 
numească oricum, dar să fie neaparat cu „prost” în 
faţă. 

Fără să protestez, mi-am tras pijamaua, mi-
am fixat mai bine pedometrul pe elasticul slăbit al 
ţinutei de noapte şi continuând să tremur, m-am bă-
gat sub coviltirul conjugal cu învelitori separate, ruşi-
nat de întâmplarea neîntâmplătoare prin care trecu-
sem aproape nevinovat. Deh, cetăţean mai în vârstă 
al patriei mele, dar cu inima tânără şi auzul fin! 

Mi-am auzit perechea răsuflând din nou într-
un fel de pufăială regulată şi am înţeles că a adormit. 
De deasupra, repriza a…(să fi fost a treia?) începută, 
m-a teleportat, fără a mă smulge de sub coviltirul 
personal, într-un frison alternativ, că nu mai ştiam de 
ce tremur şi de ce mi-e cald. 

Dimineaţă m-am prezentat în faţa zilei de luni 
cu pijamaua transpirată, udă fleaşcă, oboseală în-
semnată de cearcăne şi cu o puternică senzaţie de 
răceală tomnatecă. Şi eu, care răceam doar vara… 
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Ignatie GRECU 
 

Cerb rănit 
 

Prin desiş fraged de ani 
El trece, ochii înalţă la cer. 
Un călăreţ de lumină aleargă 
Cu lancea de aur în mână. 
 

Pietrele scapără grâu de scântei 
Măcinat între dinţii de fier. 
În frunziş albăstrit de răcoare 
Sunetele hăitaşilor pier. 
 

Copilărie 
 

Alergăm prin amintiri ca prin ceaţă. 
O turlă se străvede în zare 
Şi-un clopot bătând parcă se-aude, 
În satul rămas în urmă departe 
Copilăria zâmbeşte în soare 
Cu pleoapele şi genele încă ude. 
 

Dar cine a trecut 
 

Rămâne să te caut toată viaţa. 
Să sap la rădăcina fiecărui pom 
Ca după o comoară ascunsă-n vis cândva 
Când mă-ndulceam adânc de somn. 
 

O, vântul rupe faldurile-noptării, 
Atinge lacul ciucurii de zori. 
Dar cine a trecut pe lângă mine 
Că am simţit la umăr bătaie de aripi. 
Şi-mi arde-n zbor veşmântul ca o torţă? 
 

 

Din cornul vechi 
 

Din cornul vechi al lunii 
Plouă atomi albi de pace. 
 

Sună arama rece a nopţii. 
 

Un val se rupe la ţărm şi se desface 
În mii de bucăţi străvezii. 
 

O pasăre ţipă acolo sus 
Unde se zidesc mari singurătăţi. 
 

Din singurătate 
 

Am părăsit lumea 
de dragul cui? 
Şi am plecat 
şi m-am zăvorât 
în munţii sacri 
de la orizont 
cu păduri adânci neumblate. 
 

Dar a venit toamna. 
Fără să-mi dau seama 
copacii au luat foc. 
 

După cum vedeţi 
nu mai am nicio scăpare. 
 

Grea este noaptea 
 

Grea este noaptea aceasta 
Fără de sprijin, fără de cuvânt! 
 

Cine bate oare la poartă 
Înfăşurat în pelerină de vânt? 
 

Pomii s-au dezbrăcat deodată 
Şi-au căzut cu fruntea la pământ. 
 

Grea este noaptea aceasta 
Fără de sprijin, fără de cuvânt! 
 

O, tu uimită... 
 

Suavă, tremurândă şi nouă 
Vino abia presimţită 
Durere de care se teme 
Şi se cutremură norul, 
                    marmură deasă. 
 

Cântă-mi pe ramul din suflet 
Căci noaptea, iată, se lasă 
Înainte de vreme. 
O, tu uimită sfioasă 
Culegătoare de rouă!... 
 

Înalţă fruntea! 
 

Mai întâi a cântat privighetoarea. 
Apoi o mierlă din salcâm mi-a zis: 
-Nu fi trist! Nu fi trist! 
Cerul e sus. 
Înalţă fruntea! 
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             Melania CUC 
 

Un intrus în propriul spaţiu natal 
 

Proprietăţi în Paradis (Editura TIM, 2013), iată o 
carte care, citită cu atenţie, nu te relaxează ci, dimpotrivă, te 
determină să-ţi pui întrebări, să gândeşti. Nu poţi parcurge 
cele peste 300 de pagini ale romanului doar cu privirea, 
trebuie să fii capabil să îţi deshizi sufletul mai întâi dar şi 
mintea, pentru a percepe la adevărata sa valoare acea 
lume realist/fantastică prin care se mişcă personajele 
zămislite prin harul scriitoricesc al unuia dintre cei mai buni 
scriitori ai zilelor noastre.  

Gheorghe Zincescu a scris o carte mare nu prin 
numărul filelor dantelate în litere şi sintagme, a scris un 
roman de proporţii în care e relevată, ca o fotografie de 
modă veche, imaginea unei lumi reconstituite parţial, din 
propria-i cenuşă.  

Satul şvăbesc din zona bănăţeană, aşa prins în pe-
cinginea abandonului şi a neglijenţei umane, ca o cochilie 
de melc părăsită în care se va aciua o altă faună, una dintr-
o castă evident inferioară întemeietorilor, spaţiul acela tainic 
şi decupat din vechime este redat în text ca o lume a nimă-
nui dar peste care planează programul unei forţe oculte, 
mai mult sau mai puţin plasată în real şi în contempora-
neitate. 

Un conflict de-a dreptul rasial, cel puţin social dacă 
vreţi, se ascunde în măduva naraţiunii dense iar persona-
jele, dintre cele mai insolite, nu fac altceva decât să-l 
evidenţieze, jucându-şi fiecare rolul distribuit, de victimă, de 
călău, de cvasijustiţiar sau doar de damă de companie. 

Într-un cadru baroc cu clare tonuri medievale, între 
zidurile unui castel transformat în sediul unei Instanţe stra-
nii, are loc şi un carnaval aproape grotesc, dar, tot acolo se 
şi reînnoadă vechile patimi ori pătimiri ale tinereţii pierdute. 

 Personajul central, Cornel Teodorescu, defensiv în 
prima parte a cărţii, un vinovat fără vină în fond, prinde aripi 
în capitolele din partea a doua a romanului, se răzvrăteşte, 
iese din starea de „moleşală“ în care se cantonase de o 
vreme bună, şi ia poziţie. 

În antiteză, personajele scoase din istoria locului, 
cavaleri medievali, călugări în rasă cafenie, sau (şi) 
torţionari ieftin plătiţi de către stăpânii lor, seniorii, îşi aduc 
aportul în ilustrarea unei situaţii aproape scăpate de sub 
control. 

Romanul Proprietăţi în Paradis este ficţiune dar şi o 
lucrare în adevăratul sens al cuvântului, un studiu de caz 
social şi o încercare reuşită de a pune în evidenţă drama 
unei lumi în derivă. Dintre personajele alcătuite parcă din 
ceaţă, nişte umbre reale prin brutalitatea acţiunilor în care 

sunt implicate, ele sunt eșantioane ale Cotidianului stratificat 
peste Trecut, se întâlnesc într-un loc şi un timp în care. 

 
 

întâmplător sau nu, se află şi evadează Cornel Teo-
dorescu. El nu este un erou, poate o victimă sau un 
jalon mărturisitor prins între două lumi, una apusă şi 
alta care încă nu s-a născut. Prin inserţia unui pre-
zent grobian în care bărbaţii şi femeile sunt rămăşi-
ţele unui soi de caravele odată glorioase, acum în 
derivă, ca într-un  film alb/negru, umbrele şi lumina 
îşi dispută fiecare fărâmă din acţiunea în sine, astfel 
că, tabloul pe ansambul cărţii devine de un realism 
magic cum nu am mai întâlnit cam demult în cărţile 
scriitorilor din România. O carte pe gustul meu şi pe 
care am citit-o cu interes colegial, revenind adesea 
pe text pentru a prinde accentele cele mai fine. Evi-
dent, romanul Proprietăţi în Paradis este ca o simfo-
nie prusacă, cu pretenţii şi reguli de expresie inte-
lectuală, dar care odată „descifrată“ îţi rămâne în 
memorie multă vreme. Un intrus în propriul spaţiu 
natal, Cornel Teodorescu plonjează nu doar în pro-
priile-i amintiri ci şi într-o lume care mistifică reali-
tatea, în prezenţa lui, adesea acţiunea fiind dusă 
până la limita nebunei umane, a neînţelesului dintre 
două civilizaţii etnice: şvabii şi ţiganii. 

Printr-o elaborare pretenţioasă şi aplecare 
permanentă pe detalii, locurile, anonime de alt-
minteri, prind un nume, încheagă un spirit şi devin 
scena unor extravaganţe ce ţine personajele la doar 
un ascuţiş de spadă de oniric.  

Aflat în prim plan, în chiar glodul fertil al 
localităţii cotropită de o ploaie fără sfârşit, autorul ne 
oferă cu aceeaşi măsură a harului său scriitoricesc, 
o putere relativ antheica, prin întorcerea sa, fizică şi 
mentală, pe pământul moştenit de la părinţi. Aici, 
unde nimeni şi nimic nu îl mai aşteaptă şi nu îl 
recunoaşte, în casa cu artefacte ce ţin de istoria-i 
personală şi, apoi, în bătătura pustie şi năpădită de 
vegetaţie, el este proprietarul unor iluzii ca şi tangi-
bile, oferă refugiu pentru femeia Eura, o victimă a 
planului de restauraţie a Instanţei încartiruite în 
Castel, dar şi pleiadei de animale domestice ce îi 
dau târcoale. În acest context, portretul mamei se 
decupează din cuvinte amintite, şi are loc un dialog 
defel imaginar, interesant, ceea ce denotă legătura, 
prin cordonul de argint, dintre mamă şi fiu, legătură 
care rezistă vremii şi vremurilor.  

Spiritul locului  este păstrat şi în văiugile de 
lut din pereţii căsuţei modeste, dar şi în cărămida 
caselor şvăbeşti, demult părăsite de proprietarii lor, 
şi care, imobile, au devenit mobilul bătăliei parşive 

  

(continuare în pag. 57) 

 



Boem@  7 / 2013 55 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Maria IEVA 
 

Lacrimi de melci 
 

Mi-am luat primăvara în spate şi am început să alerg. 
Am călcat fără grijă pe firul de iarbă, am rupt aripile la flu-
turi şi mi-am făcut casă din flori de cireş. Din loc în loc am 
pus crenguţe de măr şi priveam în fiecare noapte stelele 
aşteptând răsăritul, ziua în care vârsta mea avea să fie 
alcătuită din două cifre. Eram dornică să văd cireşele 
cum se coc, să ascult privighetoarea. Dornică să cunosc 
ceea ce oamenii mari păreau să cunoască. Ascultam 
poveştile şi îmi scriam în gând poveştile mele, eram 
ciobănaşul fără fluier, copilul care a învăţat să cânte la 
frunză nu la vioară. Paşii îmi erau uşori şi nu simţeam 
povara primăverii, eram dornică, dar nu îmi era dor. Din 
universul meu nu lipsea nimic până când am început să 
culeg cireşe. Căţăratul în copaci nu era pentru mine, iar 
casa din flori de cireş nu mai exista. Poveştile nu mai 
erau poveşti, iar talpa mi se contura din ce în ce mai 
adânc în pământul reavăn. Am început să ţin fluturii în 
palmă şi să le vorbesc despre teama de care devenisem 
conştientă. Privighetorile doineau, iar cucul a amuţit, nu-l 
mai puteam întreba care era vârsta mea astrală. Muş-
catele le stropeam cu lacrimi, iar macii îi mângâiam cu 
nelinişte şi întrebări. 

M-a bucurat arşiţa verii, dar m-a durut într-un fel ciudat 
primăvara. Am încercat să o dau jos din spate, să o pun 
lângă vară şi împreună să privim spre frunzele ruginii, dar 
mi-a zâmbit aşa de duios că am hotărât să îi caut alt loc. 
Am pregătit cel mai frumos loc din casa mea şi s-au 
cuibărit pentru totdeauna în partea stângă, locul de care 
îmi rezemam fruntea ori de câte ori mama mă punea la 
sân. 

Împreună am lăsat fluturii liberi, dar nu ştiu dacă omi-
da se transforma în fluture sau fluturele în omidă, nu ştiu 
dacă scoica are bătături ori melcii au lacrimi. 

 

Sunetul paşilor mei 
 

Îmi aud paşii îndepărtându-se. Privesc liniştită în urmă 
şi îmi şterg o lacrimă. Nu, să nu simţi o strângere de 
inimă, lacrima este un strop de apă dulce. Izvorul de sub 
pleoape încă nu a secat, doar a încercat  să-şi croiască 
drum spre oceanul inimii tale. Dacă între timp lacrima îşi 
va schimba culoarea să nu te miri, poate vântul a abătut-
o din drum. Din pocalul timpului i-a dat să soarbă 
albastru, a aşezat-o să se odihnească pe muşchiul puru-
rea verde şi când a fost gata să se piardă sub razele 
soarelui, acesta s-a înduioşt şi i-a dat o picătură  din  
culoarea asfinţitului, dar aşezând-o la rădăcina copacului 
singuratic a căpătat culoarea ochilor tăi. 

Îmi aud paşii şi mi se pare că şchiopătez. Mama nu 
mi-a spus că drumul va fi atât de lung. De-aş fi ştiut, în 
perioada reducerilor, mi-aş fi cumpărat încălţăminte adec-
vată… N-am să fur ghetele furnicii, mai bine mă desculţ 
şi-mi învăţ tălpile să simtă.  

 

Oglinda 
 

Am aflat de curând, nu am ştiut până acum, că, de, 
nu prea citesc scriptura, că este un păcat să fii trist. 
Mi-am şters repede lacrimile şi am încercat să 
zâmbesc. M-am privit în oglindă încercând să exersez 
zâmbetul perfect. Azi puţin, mâine puţin până când a 
ieşit aşa cum am vrut. M-am temut de păcat şi am vrut 
să-l elimin, dar m-ai arătat cu degetul şi mi-ai spus că 
teama este lipsa iubirii. N-am ştiut că umbrele se pot 
îmbrăţişa fără iubire, dar am ştiut că îmi era teamă de 
moarte. M-am privit în oglindă şi m-am gândit că ar 
trebui să învăţ să iubesc moartea. Zâmbetul exersat 
cu atâta sârguinţă mi-a dispărut şi toate lacrimile la 
care le-am pus stavilă au ţâşnit brăzdându-mi obrajii. 
Ce caraghioasă am devenit, îmi plângeam propria 
moarte. Chiar un om neinstruit ca mine vedea cum 
vântul mă plimbă de pe un târâm pe altul încercând 
să-mi explice ce înseamnă o constantă. Când ani de 
zile priveşti moartea ca pe sfârşitul existenţei e greu 
să înţelegi că viaţa este unica constantă. 

M-am gândit că, dacă schema cu zâmbetul mi-a 
ieşit poate voi învăţa să privesc şi viaţa ca pe o linie 
continuă şi îmi voi acorda răgazul de a fi tristă pentru 
că ştiu că voi avea timp suficient să învăţ să râd sau 
poate  că timpul nici nu va mai exista. Să nu vă îngri-
joraţi când va veni vremea să plec, voi fi un fir de apă. 
Mi-e dor să mângâi marginile stâncilor golaşe. Azi nu 
mă grăbesc nicăieri... Rup pâinea în patru şi îmi culc 
grijile în poala ta, căci ştiu că atunci când se vor trezi 
vor putea preface lacrimile în mărgăritare şi râsul le va 
fi limpede asemeni firului de apă care a învăţat 
căderea în gol. 

 
 

Dansul cuvintelor 
 

Să rup cuvintele, să le despart în silabe, nu 
ştiu dacă mai sunt în stare. Azi nu mai citesc pe litere, 
citesc cuvântul ca un tot unitar. Nu-mi descopăr 
greşelile de tastare, deşi, de obicei, recitesc textele 
scrise. La început am crezut că totul se datorează 
lipsei de atenţie, dar apoi mi s-a explicat în termeni 
simpli că, vinovată este emisfera cerebrală stângă. 
Aşa, am tras concluzia că sufăr de o boală, o boală a 
literelor. Anii au trecut şi m-am împăcat cu ideea, am 
înţeles că fiecare cuvânt are durerea lui, fiecare virgu-
lă are locul ei. 

Dintr-un ungher al sufletului cuvintele mă 
privesc tăcute, dar uneori le simt lăcrimând. Nu încerc 
să le şterg lacrimile sunt prea ocupată să-i pun căciulă 
la i, virgulele la ş şi ţ le las  să aştepte. Litera i se înal-
ţă, o privesc cum creşte. Nu ajung la ea. Mă ridic pe 
vârful degetelor, înmoi pana în călimară şi vreau să-i 
pun odată pentru totdeauna căciulă. Mâna îmi tremu-
ră, pământul îmi alunecă printre degetele  goale, tru-
pul mi se arcuieşte. Mă prind de coasta ta, dar imediat  
îmi dau seama că dacă nu îmi voi elibera mâinile, 
versantul pe care l-am sprijinit cu umărul stâng stă 
gata să se prăvălească peste mine. Ridic ochii spre 
cer şi fără să vreau îmi scăpă un suspin. Pe frunte îmi 
cresc stropi reci de apă. Încerc să înţeleg ce se întâm-
plă. Nu văd. Pipăi litera  i şi nu-mi dau seama dacă a 
transpirat sau cerul a început să plângă. Pana îmi 
scapă din mână, o privesc plutind. Aerul cald mă  

 

 (continuare în pag. 57) 
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     Olimpiu VLADIMIROV 
 

O „PALETĂ” DE TEME ARTISTICE ŞI RELIGIOASE 
Adrian Pal – „Credinţă şi culoare” 

Editura Karograf, Tulcea, 2012 
                    
            Surprinzătoare pagini pentru mulţi cititori tulceni 
cuprinde volumul „Credinţă şi culoare” semnat de artistul 
plastic Adrian Pal (Editura Karograf”, Tulcea, 2012), 
având binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Visarion, 
Episcopul Tulcii şi egida publicaţiei „Sfaturi duhovniceşti”, 
precum şi a bisericii „Sf. Gheorghe” Tulcea, cu prilejul 
centenarului slujirii şi administraţiei parohiale româneşti 
(1911/1912 – 2011/2012). 

De câţiva ani, Adrian Pal îşi desfăşoară activitatea 
didactică şi în cadrul Seminarului Teologic din Tulcea, fără 
a renunţa la prezenţa sa, cunoscută de decenii, la Liceul 
de Arte tulcean, motiv de a se apropia, odată în plus, de 
„credinţă” şi „culoare”. Pentru profesorul, artistul şi criticul 
avizat, căruia nu i se pare nimic străin, abordarea Sacrului 
îi este apropiată, iar setea de aprofundare evidentă. 

 

 
Adrian PAL 

 
Lucrarea evidenţiază relaţia dintre credinţă şi 

icoană într-o manieră inedită, încercare demnă de toată 
lauda, de la nivelul ortodoxiei româneşti, la cotele 
creştinismului nord dobrogean. 

Temele mari care alcătuiesc capitole consistente 
(„Naşterea-Răstignirea lui Hristos oglindită în creaţia 
plastică”, „Ctitori de biserici”, „Arestarea, procesul şi 
moartea lui Iisus”, „Comunismul şi Biserica Ortodoxă 
Română”, „Arta modernă şi credinţa în Dumnezeu”, „Iuda 
se vrea „reabilitat”, „Lupta pentru expunerea Crucii în 
şcoli”), surprind prin simbolistica lor accesibilă, informaţiile 
bazate pe o bibliografie bogată, datele istorice sau 
biografice uneori copleşitoare şi uşurinţa de a evita  

 

ermetismul, cu graţie şi expresivitate. Pentru subiec-
tele de bază ale iconografiei creştine, prezente în 
enumerarea anterioară, abordările provocatoare ale 
lumii contemporane sunt actualizate şi reevaluate. 

Necesare şi benefice, fără îndoială, se 
constituie comentariile privind aspectele locale 
despre lăcaşuri de cult, zugravi de biserici, pictori 
restauratori („Catedrala Sf. Ierarh Nicolae din 
Tulcea”, „Luchian la Tulcea”, „Biserica Sf. Gheorghe 
din Tulcea”, „Zugravi de biserici”, „Părinţii – preoţi, 
copiii - pictori”, „Apocalipsa după Barău”), trecerea 
de la general la particularul estetic şi patrimoniul 
tulcean, întărind certe valenţe valorice, dincolo de 
orice ostentaţie.  

 

 
 

Deloc întâmplător, autorul argumentează 
multiple aspecte oprindu-se asupra lucrărilor a doi 
„monştrii sacri” în artele tulcene: Bratfanof Eugen 
„unul dintre foarte puţinii pictori români preocupat de 
subiectul biblic. Pictura sa este unică în România, cu 
un impact puternic asupra privitorului prin exage-
rările promovate în constituţia corpului uman, ple-
când din renaştere, trecând prin baroc şi oprindu-se 
în suprarealism”, şi Barău Eugeniu, în creaţiile 
căruia „lumii i se dă sensul adevărat, obraznic, al 
existenţei noastre în pragul Apocalipsei. Pânzele cu 
zeci de personaje, monstruozităţile vieţii nesimţite, 
timpul tulburat de plăcerile vieţii neliniştite, malignul 
din om, sarcasmul năucitor redat în margini trăsnite, 
şocante, hazlii. Nimic nu este cenzurat, fiecare per-
sonaj având propria sa existenţă şi toate, de la unul 
la câteva zeci, creează un spectacol cutremurător”. 

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

La loc de cinste sunt amintite numele cunoscute 
şi recunoscute ale unei întregi pleiade de creatori (zugravi 
şi pictori): Enache Cardaş, Geo Cardaş, Stavru Tarasov, 
Constantin Găvenea, dar şi a unor tineri restauratori: Ena-
che Gheorghe, Neaţă Gheorghe, Niculescu Mircea, Dima 
Florian, Luchian Veronica, Luchian Doru, Mocanu Marian, 
Midvichi Laurenţiu, Carată Ruxandra, Iurco Adrian.  

Autorul pune întrebări, încearcă afirmaţii şi 
răspunsuri (mai mult sau mai puţin acceptabile), extinde 
informaţiile la lucrări literare, teatrale, cinematografice, 
arheologice, etc., atinge efecte umoristice, atenţia sa 
rămânând însă, în permanenţă, la atragerea noastră întru 
cultură şi educaţie. 

Adrian Pal a semnat, până în prezent, volumele 
„Nuanţe cromatice în forumul cetăţii” (Editura Ex 
Ponto, Constanţa, 2008) şi „De 35 de ani profesor” 
(Editura Alba Iulia, 2011), trecerea de la cronicile plastice 
de specialitate şi memorialistica profesională, la actualele 
eseuri fiind până într-un punct surprinzătoare, în sensul 
plăcut al cuvântului. Aceasta, spre încântarea şi satis-
facţia cititorilor săi, care rămân într-o aşteptare benefică, 
deoarece spiritul artistic şi critic al autorului devin 
imprevizibile. 


 
(urmare din pag. 54) 
 

dintre virtualii locatari, ţiganii şi seniorii descendenţi ai în-
floritoarei civilizaţii europene din trecutul istoric.  

Intersant este modul de lucru al cărţii, felul în care 
personajul principal se raportează, mereu în oglindă, la 
acel alter ego care este definit prin „ochiul“ sever şi mereu 
la pândă al nevestei sale, Carmen, devenită un fel de 
hârtie de turnesol a întregii acţiuni a personajului Cornel 
Teodorescu. Bărbatul ţine cont de convingerile ei, deşi 
uneori îl tachinează sau îl jigneşte. El nu se răzvrăteşte, 
continuă să fie în raport de supus cu aşteptările femeii 
sale, femeie care îi cunoaşte până şi gândurile cele mai 
intime. 

Autorul are un mod propriu de exprimare, tehnic 
evită monotonia descrierilor, alternează capitolele cu 
dexteritate, folosind planuri paralele, cronologice, într-un 
spaţiu relativ restrâns, redus la un limes topic de doar 
câţiva kilometri pătraţi, dar un spaţiu îmbibat cu sânge, 
sudoare, vrajbă, dileme şi sentimnete, erotism chiar. Totul 
este aranjat, se potriveşte ca într-un joc de puzzle, capito-
lele, fiecare în parte, devin coloana vertebrală a unui 
roman care nu abundă în dialoguri şi totuşi are aplomb si 
perspectivă care nu îi pot fi specifice decât unui profe-
sionist al scrisului. 

Modern în formă, dar cu tuşe clasice, romanul 
Proprietăţi în Paradis este un întreg semnat cu respon-
sabilitate civică, dar mai ales cu nuanţe de duioşie şi spirit 
de aventură, de către un scriitor care ştie că Istoria lasă 
urme, umbre umane şi patimi ce vor germina veşnic în 
compostul prezentului, dacă acesta, prezentul nu este 
unul cât de cât glorios. 

Felicitări, Gheorghe Zincescu! 


 

M
e
l

(urmare din pag. 55) 

 
înveleşte. Tresar. Îmi şterg fruntea şi aştept. Un 
foşnet de aripi, apoi tăcere. Privesc nedumerită, 
litera i se aşează cuminte la locul ei. Citesc şi 
recitesc. Nu înţeleg pentru ce atâta agitaţie, litera i 
nu avea nevoie de căciulă, cuvantul  “iubire” se scrie 
cu i nu cu î. Ce-o fi fost în mintea mea? Încep să am 
o vagă bănuială, inima mi-a îmbolnăvit ambele 
emisfere cerebrale. Poate este mai bine aşa, în doi 
totul pare a avea un rost. Într-o zi  voi deveni melc, 
îmi  voi lua patul în spinare şi voi umbla şi, atunci, te 
voi căuta să mă înveţi să spintec  singurătatea  în 
două. 
        Ascultând ritmul inimii privesc cum cele două 
umbre, trecutul şi viitorul se răsucesc  în lumina 
clipei prezente încercând să îmi explice tabla 
înmulţirii cu zero. 
 

Prima zăpadă 
 

Eu nu sunt rodul plăsmuirii tale, întinde mâna şi 
ai să mă poţi simiţi. 

Am rămas înmărmurită. Cine era cel care dădea 
glas pustiului din mine? Nu îndrăzneam nici să 
clipesc, am stat să ascult cu atenţie. Nu se auzea 
decât un şuierat scurt. O rafală de vânt, apoi alta şi 
câţiva stropi de ploaie mă izbeau în obraz. Nu ştiu 
dacă eram cauza sau efectul acestei dezlănţuiri. 
Vârtejurile ridicau frunzele uscate tot mai sus, 
aşteptând ca norii să le înghită. Îmi roteam privirea, 
lăsând ploaia şi vântul să îmi biciuiască faţa. Era o 
senzaţie nouă, un noiembrie care se dezlănţuia 
aducând înăuntru meu o ultimă ploaie de lumină.  

Întinde mâinile! Sunt aici! Lasă-mă să mă 
odihnesc în palma ta! 

Am făcut un pas în spate, mi-am afundat mâinile 
în buzunarul jachetei şi am tăcut. De data aceasta 
am auzit clar... O voce, căreia nu îi puteam atribui 
un chip, deschidea în mine orizonturi nebănuite. 
Crengile copacilor se aplecau, lăsând stropii de 
ploaie să le şiroiască pe tulpină. Lichenii de pe 
scoarţa prunilor şi-au schimbat culoarea, îi vedeam 
tresărind sub firicele imaculate de apă. Timide, 
brânduşele stăteau întinse pe firele de iarbă, 
închizând în petalele lor liliachii ultimele zile din 
noiembrie. Aş fi plecat şi aş fi rămas... Ce sentiment 
straniu! Mi-am ridicat gulerul jachetei, stropii de 
ploaie îşi făcuseră loc pe lângă eşarfa de la gât. Într-
un fel mă asemănam cu lichenii de pe scoarţa 
prunilor, acceptam în tăcere. Departe de lume, în 
mijlocul pustiului din mine, lăsăm ploaia de stele să 
îmi acopere trupul. 
         Fă câţiva paşi înainte, deschide ochii şi desfă-
ţi pumnii. 
 

      Aceeaşi voce blândă îmi mângâia auzul. De 
unde ştia cum ţin mâinile în buzunare? Nu i-am 
cerut un interviu şi nici nu am rugat-o să facă 
însemnări pentru mine şi, totuşi... Am început să 
păşesc printre bălţile de pe marginea drumului şi am 
deschis ochii să pot privi. Decembrie era la început. 
Cu palmele întinse spre cer am aşteptat. Stropii de 
ploaie se aşezau cuminţi unul lângă altul, până când 
vocea m-a întrebat iar: 

(continuare în pag. 63) 
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       Mihai HORGA       
 

NOAPTE  DE  VARĂ 
  

La lumânare, în fapt de seară, 
Aleg cuvinte din călimară... 
Ca pe mărgele puse pe aţă 
Le-nşir în stihuri dându-le viaţă 
Pun la uscat cuvintele ude 
Dangăt de clopot, trist se aude 
În paraclis lumânări s-au aprins 
Încă un suflet de lut s-a desprins... 
Trăind şi-a dus crucea în suferinţă 
Primeşte-l, Doamne, cu-ngăduinţă 
Pace, sfinţeşte-i pe veci mormântul 
Noaptea vopseşte cu tuş pământul 
Şi tot în noapte un prunc se va naşte 
Lacul din vale dă-n clocot de broaşte 
Palidă, luna contemplă rece 
Pe bila de lut ce se petrece 
O viaţă s-a dus, altă viaţă pulsează 
În noaptea ce doarme, în noaptea ce-i trează! 

 
 

IUBIRE TÂRZIE 
(pamflet) 
 

Rămân îndrăgostitul tău etern, 
Când îţi sărut, în rai urc-din infern 
Obrazul, văduvit de fond de ten 
Ca floarea jefuită de polen... 
Iubito, de ne-om da o sărutare, 
Ne vom ciocni lucrările dentare 
Cum clinchet, dă la o aniversare, 
Cristalul preţioaselor pahare... 
Sunt nins de ani, nu îmi va fi uşor 
Dar, iartă-mă, iubito, te implor: 
Nu pune baterii la vibrator 
(Mai vreau să facem demodat amor) 
Iubirea e iubire, chiar târzie 
Şi o repet iubitei, ca să ştie 
Dar, aste rânduri, nu! voi fi discret 
Nicicând nu le-o citi - e un secret... 

 
 

NOCTURNĂ 
  

Cornul lunii, rană face 
Nopţii negre-n agonie 
Până duhu-şi dă în pace 
În zarea trandafirie... 
  

Îmi agăţ de cornul lunii 
Traista,doldora de vise 

 
             Hei, mă simt stăpânul lumii 
             Simt că toate-mi sunt permise! 
  

             Corn al lunii, mă rog ţie, 
             Puişor de lună plină, 
             În a nopţii feerie 
             Sufletului dă-i lumină! 

 

 

NU SE POATE! 
  

Să pierzi credinţa, 
Să frângi dorinţa, 
Să legi visarea, 
Să negi iertarea, 
Să opreşti vântul, 
Să ucizi gândul, 
Să uiţi părinţii, 
Să pui frâu minţii, 
Să trădezi neamul, 
Să distrugi ramul, 
Să stingi speranţa, 
Să minţi instanţa, 
Să râzi de toate, 
Să scapi de moarte, 
E peste poate 
Şi nu se poate 
Nici nu se cade 
Fii cumsecade! 
 
 

CREDINŢA 
 

Fără credinţă - păzite 
În cutia craniană 
Gândurile-s răvăşite 
Au mişcare browniană 
Fără credinţă 
Eşti doar-fiinţă 
N-ai liniştea 
Interioară 
Nu prea îţi vine 
Apa la moară 
N-ai spor, 
Al tău interior 
Nehotărât 
Este confuz, rătăcit 
Credinţa  
E omului 
Asemeni magnetului 
Orientând 
Pulberea fierului 
Deci, om ca să fii 
Să ştii 
Ai trebuinţă 
Şi de credinţă 
E-al vieţii far 
Şi îndreptar! 
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               Ioan TODERIŢĂ 
 

Visul lui Ion - mărturisirea preotului 
 

Lumina mătura întunericul cu mături de cânepă şi de 
pelin, în straturi succesive de culoare, de alb fosforescent. 
Oamenii se lipeau de oameni, venind de afară tiptil înăun-
tru, printr-o cruce apăsată pe frunte, pe umeri, în aer.  

“Uite-l şi pe Vasile! Ia, ha! Ăsta-i frate-meu, Ştefan! L-
a trimis muierea la biserică”. 

Umbrele oamenilor din icoane încremeneau sărutul 
prelungit al altor oameni, în iconostas, de jur împrejurul 
înălţimilor cereşti ale bisericii. 

Preotul Ciobanu’ stătea ascuns privirii oamenilor în 
altar. În uşile altarului, aurite, strălucitoare ca doi sori 
gemeni, era aşteptată apariţia lui nepământeană, trupul lui 
subţire înfăşat în odăjdii, ca un Iisus la “Cina cea de taină”, 
ca un Dumnezeu pămâtean necunoscut. 

“L-au eliberat! L-au liberat!” Şopteau două femei 
aproape de “Sfântu Gheorghe ucigând şarpele” în peretele 
din nord a crucii zidită de oameni pe pământ.  

“Ani grei săracu’! Ani grei de temniţă!“ pribegeau cu-
vintele şoptite ale altor “credincioşi” în peretele de sud; plin 
de bărbaţi înalţi cu capetele plecate în mâini ca “Ioan 
Botezătorul”. 

- Cine? Cine? se propagă din om în om întrebarea, ca 
o undă seismică într-un loc, ca o cădere de frunză sub 
stejar. 

- Preotu’ Popovici. Părintele Popovici. 
- Care preot? întrebă o fată cu ochii plecaţi pe gura, 

pe buzele foşnitoare ale bunicii ei. 
- Lasă! Tu nu erai născută…  
Din altar, pe uşa invizibilă în contur a iconoclastului, o 

mână nevăzută culegea pomelnicele oamenilor înşiruiţi 
acolo anume. Coloana lor se stingea când, odată cu 
“Dumnezeu să-i ierte!” murmurat de preotul nevăzut, 
oamenii împovăraţi de cruci, plecaţi până în pământ, se 
împrăştiau în biserică, la locurile lor ştiute, în locul lor de 
îngenunchiere şi de cuvânt ascultat.  

Această translaţie, din om în om, spre altar, a 
mulţimii, acest dinamism al mulţimii strânse să se roage 
pentru păcatele neamurilor ei, conştientiza căderea sufle-
tului în inconştienţă, în catalepsii de odihnă a minţii con-
ştientiza contopirea sufletului fiecăruia cu Duhul, cu Fiul şi 
cu Tatăl; cu treimea din ei. 

“Aşa sunt oamenii! ” îşi spuneau preoţii în altar. 
“Mătci vorbitoare de cuvânt necunoscut. Noi vom 

lumina cuvântul. Noi vom slăvi cuvintele din ei învăţându-i 
să le rostească celui care le-a dat cuvântul pentru a fi, 
pentru a împlini focul arderii lui în trupuri, în suflete prinse 
în carne”.  

“Acest murmur de şoapte, e omul de dincolo de om, e 
o fiinţă târâtoare în deşert, să atingă oaza din miraj, să-şi 
sfârşească setea în cuvânt”. Preotul Ciobanu gândea ast-
fel, bătând drum des între masa cu pomelnice despăturite  

 

 

şi uşa cu pomelnice întinse în altar, cu nume de 
oameni care au fost, care mai sunt poate, dincolo, 
dincolo sub bolţile crucii greceşti - care e biserica, 
care e naos, pronaos şi acest altar de suferinţă. 
“Da! de suferinţă. Că oamenii nu ştiu de povara 
crucii mele de aici, de povara mărturisirilor mele, de 
aici, dinaintea fiecărei slujbe”.  

Ocoli masa cu peticele de hârtie despăturite, cu 
nume de oameni scrise apăsat în ele, cu nume de 
oameni indescrifabile în aer. 

O uşă, cea dinspre strană, se deschise. Un băiat 
de biserică sufla în tămâie, să ardă în emisfera 
interioară de argint a cădelniţei: Fum! Ufff! de parcă 
expira şi inspira în acelaşi timp cât isca focul în 
cetina bolnavă, în scoarţa rănită a unui brad falnic, a 
unei păduri de mirt. 

Da! Du…! Da!… Du!… Du! Mi!… Mi! Şi! Şi! … se 
auzeau şoaptele prin bolţi concave; arcuite pe oa-
meni şi preoţi, pe icoane şi lumini pulverizarte de 
fum, de flăcări, de priviri.  

- Grea e, părinte, crucea tăcerii dintre noi! Îi 
mărturisi Ciobanu, preotului Popovici, în timp ce-şi 
sumeca tunica-i albă cu fireturi, de mântuitor al cli-
pei ce urma, de vestitor al cinei liturgice care stătea 
să înceapă – “slujba”, călătoria lui prin mulţimea 
şoptită a oamenilor din naos, a oamenilor din faţa 
icoanelor. El, preotul Ciobanu, ascuns aici în argin-
tul, în faşa nevăzută a altarului, se făcea om prin: 
“Grea e crucea tăcerii!”, ca să comunice oamenilor 
contopirea lui cu Dumnezeu.  

Preotul Popvici, îmbrăcat în om de rând, se ruga 
în genunchi într-un perete rotund, sub fereastra cu 
lumină vânătă, lumina soarelui trecută prin zarzărul 
de afară, prin merii de afară, crescuţi pe osemintele 
necunoscute ale unei păduri tăiate. 

- Amin! se ridică el într-un genunchi ca să 
privească în jur, ca să culeagă în ascensiunea lui 
cele spuse de “preotul suprem” al altarului. Omul, 
preot surghiunit, era, acolo în altar, în rădăcina tru-
pului său, tulpina privirii omeneşti, era amintirea pre-
otului de altă dată. Cei zece ani de temniţă, măsu-
raţi în trupul lui cu lopata de o clepsidră spartă, de 
un ceasornic cu arc plesnit, i-au picurat în carne do-
uă suflete opuse, care să se-ncleşteze într-o identi-
tate imposibilă de înger prigonit, de sfânt fără nume. 

Cei zece ani de temniţă, de tăcere în colivii 
vorbitoare, de encefalii arzând ca două felinare în 
întunericul timpului măcinat în pietre de moară, i-au 
pietrificat căutarea omului din jur, ascultarea lui. 

Uşa din răsărit a altarului s-a deschis. “Cine a 
descuiat uşa asta?” îşi spuse uimit omul în hlamidă 
albă, preotul Ciobanu’. Pe fluxul luminii albastre, din 
chenarul ei negru, intră o umbră fără culoare, fără 
identitate; oricând umbră întrupată, oricând trup 
umbrit de trecere prin zid. 

- Părinte Popovici! M-a trimis…  
Băiatul de biserică se înălţă în călcâie peste 

masa cu pomelnice, scuturând clopoţeii cădeliţei cu 
tâmâie aprinsă, împotriva deprinderilor lui vechi de a 
sta nemişcat în altar, de a călca pe vârful picioa-
relor, de a privi în jos ca-ntr-o fântână fără fund, ca-
ntr-un izvor adânc cât imima pământului. 

- Ştiu! Ştiu! se auzi glasul subţire, feminin, al pre- 
(continuare în pag. 60) 
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(urmare din pag. 59) 
 

otului - om, al preotului rătăcind în altar după veşminte, 
după veşmintele lui albe de altădată.  

Se scutură în tunica-i largă, negră, ca umbra venită de 
afară, căutându-şi un loc între cusături, căutând centrul 
de greutate a deplasării lui în spaţiu, în punctele unui 
sprijin relativ al spaţiului. 

Umbra fără chip, înbrobodită cu un batic cafeniu, 
furată de doi ochi galbeni în aer verticală acum, de când 
s-a propagat sferic cuvintele “Ştiu” spre fluxul luminii 
semănat de răsărit în altar prin uşa deschisă în zidul 
peretelui rotund, umbra îi întinse peste masă, lui celui 
rătăcit aici - preotului fără veşmânt, o pâine şi un peşte. 

- De la brutăria lui  Bulearcă. 
- Da? - Da. 
- Şi peş… 
- De la cherhanaua din pădurea de plopi. 
- Da? - Da. Ion şi Nicolae. Ştefan şi Vasile. 
- Da? - Da. 
Apoi umbra îmbrobodită se stinse. Băiatul linişti 

cădelniţa şi i-o întinse preotului Ciobanu. Acesta se 
oglindi în ochii băiatului apoi peste el, prin el, printr-un 
drum necunoscut din câte erau în altar, în oglinda… din 
cireş de unde-i fusese dăruite de cineva necunoscut 
veşmintele ceremoniei liturgice. Împrumutându-şi parcă 
din argint puterea umblatului sacru prin porţile altarului 
spre oameni se răsuci împietrind băiatul, apoi masa cu 
pomelnice, uitând de omul în veşmintele-i vechi şi sărace 
ce-şi privea pâinea şi peştele într-un colţ al ei.  

Enunţă jumătatea lui de ectenie ascultând răspunsu-
rile dascălului din strană Dă Doamne, Ţie Doamne, as-
cultând răsuflarea omului preot pribeag din altarul lui. 
“Grea cruce e tăcerea dintre noi, părinte!” şi uşile din faţa 
lui îl dădu în jos înapoi, împinse parcă de privirile oame-
nilor din biserică spre el, îl loviră în piept, o clipă, ca să fie 
smuls apoi de rotaţia lor inversă  în iconostas.  

“Luaţi! Mâncaţi! Acesta este… Beţi! Acesta este sân-
gele meu!”… şi “Cina cea de taină” se desfăşura metodic, 
în vârful lumii, în al o mie nouă sute şaizecilea an de la 
Hristos încoace, în satul Tuluceşti, suspendat pe lac, pe 
cherhanaua pădurii de plopi, pe cântecul răguşit de 
vioară a Budilenilor, pe casa lor zidită dintr-o salcie 
îngenuncheată în lut, în rădăcinile merilor fără stăpân din 
ograda bisericii. 

Clopotul bătu a doua oară: Bang! şi oamenilor le-a 
fost luată suflarea în naos, în pronaos, în sat, pe Drumul 
Mare, până acolo unde arama şi zincul şi neliniştea lor 
propagată putea ajunge, putea penetra depărtarea. Oa-
menii arătau ca nişte morţi verticali, cu ochii albi în orbite, 
cu sprâncene mai lungi, cu bărbi ascuţite vânăt în piept. 
Bang! Şi s-au trezit deodată cu altă înfăţişare, în alt timp. 

“S-a dus săracu’ frate-meu!” vorbea Ştefan scor-
monind locul din biserică unde şedea cândava alt om, 
drag lui, indiferent lui, sânge din sângele lui. 

“Vai, n-am măcinat ieri! Şi azi plouă!” se ruga într-o 
scânteie de lumânare Vasile din umbra “Sfântului Pavel”.  

“Să ar grădina! Să scot salcâmul uscat din grădină!” 
Se rugau cei din lancea “Sfântului Gheorghe ucigând 
balaurul”, cu buzele încleştate pe dinţi să nu le scape 
vorbele pe jos, afară, în cenuşele umbrelor fumegânde, 
ale unor oameni înalţi până în bolţile bisericii infinite. 

“Doamne, n-am lemne de foc! Doamne, n-am haine 
de înmormântare! Doamne!…” se contopeau gândurile 
omeneşti cu trâmbiţle vieţii de afară, vieţii terestre – 

 

 

lumeşti, de afară, cu un singur ceas diurn - soarele ţi-
nut de mări să ne vegheze, în hamul ursei mari, târâ-
tă-n calea laptelui pe stele nevăzute cu lumină-n 
pârg.  

Oamenii umblau desculţi, în ectenii, în fiinţa lor 
mai întâi, apoi în câtecul psalmilor, în duietul preo-
tului cu strana, cu Vasile dascălu’, mereu răguşit de 
solfegii, mereu certându-se pentru întâietatea cân-
tărilor sfinte, pentru un “Amen!” nefericit… 

- Iubiţi credincioşi! Grea e crucea tăcerii între 
oameni. 

- Care cruce, Ileano? 
- Taci Marie! Vorbeşte părintele. Taci! 
- …şi nu ne lepădăm de ea până la moarte. 
- Doamne! cum de nu-i aici şi frate-meu Gheorghe 

să-l asculte… 
- Da, da. Ca rândul la moară e moartea…  
- Cum tac icoanele pe noi… 
- Ce trist tace clopotul, Ileano! 
- Taci, Marie, că-şi strânge puterea să bată 

eftenia de la sfârşitul slujbei. 
- Bang! Bang! Clopotul sfârşi tăcerile eretice ale 

cuvintelor nevorbite. Biserica se golea cu fiecare 
dangăt, cu fiecare om miruit. 

- Măi Ioane, da unde-i frate-tu de n-a venit azi la 
biserică? întrebă preotul pe cel din mâna lui dreaptă 
ce-i săruta crucea; şi mâna în acelaşi timp ce-şi făcea 
alte cruci peste crucea de argint să ţină minte dumi-
neca asta. 

- Păi! S-a dus… 
- A! Am uitat, se rezemă părintele cu mâna stân-

gă de felon, mângâindu-şi parcă epitrahirul şi reve-
renda de sub el, pipăindu-şi trupul slab de om, de om 
sfânt. 

- Am uitat, a plecat. Parcă mi-a spus unde. Parcă. 
Ion tăcu. Ion - fratele celui mort, îşi purtă crucea 

spre masa cu pomeni ce aştepta să fie “citită“.  
“Omul e o cruce cu braţele frânte! Omul e o 

lumânare de seu aprins pe un fir cu plumb!”. Auzi ca-
ntr-un somn numele celor pomeniţi şi numele celor 
din pomelnice:  

…Ion, Maria, Gheorghe cu tot neamul lor 
adormit… Vasile, Vasile, Vasile cu tot…  

“Unde-i frate-meu? Care-i frate-meu din atâţia, 
Vasile?”. “Lasă! Ştie el, Dumnezeu, asta! El ne ştie 
dinainte de botez, de naştere, de creaţie. El…” 

- Ioane! Lumânarea.  
Da lumânarea lui se stinse. Femeia lui, o altă 

lumânare a vieţii lui, îl deştepta din ascunzişurile 
tăcerii vorbitoare, ce-i năpădide sufletul, conştiinţa. 
Atunci când lancea flăcării galbene, cu sâmbure al-
bastru, i se rezemase în bărbie. Atunci auzi desluşit: 
“Unde nu este durere, nici suspin, ci viaţă, ci viaţă, ci 
viaţă veeeşniiicăăă…” 

Nu cânta preotul Ciobanu, cum credea el. Cânta 
părintele Popovici care îl privea, îl privea până în 
adâncurile neştiute ale privirii lui omeneşti, până-n 
rădăcina minţii lui dumnezeiască. 

“Ce eşti aşa de uimit, fiule? Doar eu te-am botezat 
Ion. Ion botez…”  

“Lasă părinte! Lasă! Unde ai fost atâta vreme?” 
“La puşcărie, fiule. La canal…” 

 

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

“La canal? Păi, cine te-a…” “El! El! El!…” 
Şi preotul care era mai mic decât toată mulţimea din 

jurul lui, care îl privea adânc în suflet, acolo, în fărâma de 
biserică, în ungherul bisericii cu altar stins, cu clopot 
nebun sfărâmând sferic satul, acolo unde se “cânta” 
eftenia, îl auzi pe fratele lui Vasile: 

“Ioane, Ele, Ileana, va rămâne cu mine în noaptea 
vieţii tale de aici, în noaptea vieţii noastre de furnici”. 

- Scoală-te, Ioane! bătea Despina cu pumnii în uşa 
brutăriei. Scoală-te, că dă pâinea afară din covată! 
 

Verde-mi este doar uitarea... 
  

Băiatul înjugă boii. Ograda se strânse în jurul 
carului şi vişinul şi  câinele şi salcâmul. Îl ţineau legat cu 
lanţ vânăt, priponit în rădăcinile soarelui. 

- Să nu răstorni coşnita! îşi auzi mama scormonind în 
coşul căruţei un loc pentru împletitura de papură, o împle-
titură aburindă.  

- O să se strice, mamă! 
- Lasă, că ține, că e răcoare! Când ajungi, o bagi în 

bordei! 
Nu întrebă mai mult, mai multe, despre mâncarea, 

posibila hrana eternă, făcută din zori pentru el şi tatăl lui. 
Andoni Roşu întârzia. Îşi făcuse drum la crâşmă, cu 

un motiv serios. Să aducă apă de la fântâna lui Anton 
Bratu, care era într-un fel tot o cale sfântă de adăpat înse-
tarea, o veşnică îndeletnicire a mărturisirii, ca şi crâşma.  

„Un’ te duci? La apă, Ai rămas fără apă? Pentru 
vacă..., A! A!, Ai auzit?...” Şi aşa începea mărturisirea. Şi 
mărturisirea cea mai curată era, parcă, la o fântână săpa-
tă în uşa crâşmei. Mai erau fântâni; sub nucul lui Dogaru, 
în troiţa lui Costică Mândru, în răscrucea uliţelor, la 
Codreanu. Fântâni tot cu roată şi mosor, cu ciutură în cap 
de lanţ, răsucit pe mosor. Dar oamenii erau mai trişti 
acolo, mai nevorbitori. Aici, la fântâna lui Anton Bratu, 
vorbeau toţi deodată, laolaltă ori pe rând, ca-ntro crâşmă. 
Poate şi de spaima cimitirului ce-şi azvârlea ochii, câte un 
ochi de cruce, peste gard, peste arsura „odăii comuniste”, 
proaspăt arsă. Poate şi de spaima jandarmilor ce şuşo-
teau ca doi huhurezi în bezna crâşmii cu obloanele uşilor 
trase pe jumătate.  

Două găleţi stăteau rezemate de ghizdea, una de 
zinc, alta emailată, cu buze teşite şi crăpate. Andoni Roşu 
le luă în mâini şi le aşeză în capul rândului. 

- Am fost la rând, de dimineaţă... şi se apucă să 
tragă de spiţele roţii şi de funia ciuturei, unde o fi fost ea 
în adânc, uitată de altul dinaintea lui acolo.  

Nu-i răspunse nimeni. Femeile din rând şuşoteau: 
„E şi ăla di la Gălaţi, cu Lepădatu! Da! Taşi fa! Că Roşu’ îi 
preten cu Paraschiv.,. Ei, mă doare-n cot de... Da’ l-au 
chemat să-l tragă di limbă. Ca’tă, ca’tă, da’ n-o să afle 
nimic, au ei grijă, şini li dă foc..., Da, fă! şî la tancuri,... au 
ei grijî sî s-ascundî!” 

Preotul Chiorpec şi preotul Ciobanu şuşoteau şi ei 
în poarta cimitirului: „Părinte să stângem cenuşa asta şi 
moluzu’ şi... cu credincioşii noştrii”. „Bine”, îl încurajă 
preotul bătrân, Ion Ciorpec, pe cel tânăr, pe ucenicul lui în 
ucenicie liturgică, pe preotul Ciobanu. „Cenuşa s-o 
împrăştiem pe morminte, să crească flori şi liliac... 
Molozul să-l turnăm în gropile bătrâne care s-au 
scufundat. Da! şi să sfinţim totul, că-i ţărână păcătoasă,  

 

că-i lut de casă comunistă!”... 
Andoni Roşu, negrăbit, turnă ciutura într-o gă-

leată şi, cât mai rămase în ea, în cealaltă. Nu se um-
pluse. Se întoarse atunci la „roată”, la „învârtelniţă”. 
Uită să bage ciutura în gura fântânii. Catrina lui Bădă-
lău se repezi la ciutură s-o bage ea în gura fântânii. 
Fusta i se agăţă de toarta găleţii emailate. 

- Vezi, fa, că-mi verşi găleata! se uită cu vorbe 
îmbârligate printre spiţe, la ea, Andoni Roşu. 

- Păi! ai uitat ciutura afară..., se împletici şi ea 
în vorbele lui. 

Săftica lui Ispas ar fi vrut să intre şi ea în vorbă: 
„Şi i-o bagi, tu?” i-ar fi răspuns Catrinei. Dar înruşi-
nându-se de gândul acesta, plin de vorbe neruşinate, 
tăcu. Cătă spre Safta lui Manole cu alte vorbe mărturi-
sitoare: „Catrina o fi rudă cu prifectu’?, Nu, fa!, o opri 
Safta, ăla-i plecat di mult la Galaţi. O lucrat la dipou 
cu ăsta, cu Gheorghi-Dej, ăsta di la putere, în locu’ re-
gelui, de lângă Ana Pauker, aia, di lângă rusu ăla 
Vişinscă, Vişină. Fă, fa Safto! Zâli negri o sî vie, cum 
scrie la biblie, antihristu’ va domni în vremea şeia şi 
oamini s-or mânca întri ei şi Dumnezeu îşi va întoarşi 
faţa di la oameni, aşa di răi ‘om hi... 

- Săftico! Ţi-o vinit rându’! strigă cineva din mulţi-
mea sporovăitoare a femeilor. 

Andoni Roşu dispăruse. Uşa crâșmei, cu obloa-

nele ei trase pe lume, se lăţise ca o gură fără dinţi 
care vrea să muşte şi nu poate. Ieși din ea jandarmul 

Guriţă şi ajutorul lui Parfene. Amândoi clătinându-se, 
izbiţi de lumina soarelui, unui soare roşu-galben, vop-
sit aşa de fumul brutăriei lui Bulearcă, ce se înălţa în 
cuibul soarelui din salcâmul lui Anton Bratu,din sal-
câmul fântânii lui cu mosor, drept şi răsucit în cer, 
leneş legănat pe pământ. 

- Ăsta nu glumeşte, îi şopti Guriţă lui Parfene. 
- Ce să glumească?... 
- Aduce trupe, m-a ameninţat că aduce trupe, 

în locu’ nostru... Auzi! în locu’ nostru... că nu-i prin-
dem pe sabotori... că numai el îi va dibui... 

- Ce spui, Guriţă? 
Plutonierul îl măsură pe sergent, îi măsură ulti-

mile vorbe fără măsură. „Uneori Parfenie ăsta pare a 
fi el şăf! Nu cumva vrea să fie şăf di post în locu’ 
meu? S-ar putea ...”. 

- S-ar putea să ni-o facă..., îi răspunse în grabă 
sergentului obraznic. Dacă într-o săptămână nu-i prin-
deam noi... 

- Eu zîc să-i spunem şini sunt şî n-are dicât să-i 
prindî el... 

Guriţă tăcu. Vorbise prea mult şi, așa, Parfene 

avea parcă ultimul cuvânt de spus. Îşi spuse pentru 
sine: „Asta-i în stare s-o vândă şî pi mă-sa ca sî hie 

şăf” Şi, pentru a-şi reveni la autoritatea lui de altă 
dată, vorbi celuilalt, împotriva voinţei sale de a vorbi: 

- Tre’ să ne schimbăm uniformili! Să ne îmbră-
căm în miliţieni, ai înţăles? 

Parfene beli ochii pe Guriţă. Nu l-ar fi crezut în 
stare de o aşa hotărâre. Răspunse provocator: 

- De! Dacî aşa sânt ordinili, mă fac miliţian. 
„Or sî facî miliţieni pi şini vor ei, mă prostăvane!”, se 

ascunse iar Guriţă de sergent. 
Trecură pe lângă „tala” femeilor, peste taclalele  

 

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

lor. Roata scârţâia neunsă, în osia cu mosor, în butucul ei 
înfăşurat-desfăşurat de mâini omeneşti. Apa ajunge la om, 
ca şi iubirea, prin mâini omeneşti, smulsă de ciutura inimii 
din izvoarele adânci ale unei fântâni vindecătoare, din 
sevele nădejdii vindecătoare. 

„Scârţ! Auuu!”, striga rotaţia roţii rar rotită şi vorbele 
meliţau merindele cuvintelor şoptite, pe dinţi şi buze, pe 
gingii înspumate de zbaterea limbii în cerurile gurii feme-
ieşti: „Tre’ să hi împărţât moşia, nouă, văduvilor... tre’ să ni 
hrănim orfanii... Ce moşie? Tufă să ni lase cu arenda lui... 
din 45, fa?... Ce lege, fa? Aia care ni faşi  propetărese, aia 
cu împropetărirea... Ei, comuniştii, cari ne-au minţât cu 
sărăcia să-i votăm, ne vor mai minţi... Nu, fa! Ăştia nu 
mint... ia să-i şer lu’ Paraschiv o sămnătură, să-mi dea o 
vacă di la chiaburi, că, pânî când o să scapi din prizonier 
bărbatu-miu, crăpăm di foame. Şierei, fa, şî pământ! Cî 
toţi vor sî scapi di coti... Da’, sî dau eu coti în locu’ lor? 
Lasă! O vacă, şî şi-o vrea şel di sus”. 

Paraschiv Lepădatu tocmai ieșea din crâșmă. Gherghi-

na lui Pascal sări din gloată cu hârtia ei plină de litere 
ondulate într-o cerere cu două propoziţii, scrisă pentru ea de 
„domn’ Iancu’ ”, notarul satului, cu călimară şi peniţă puse la 
vedere pe prispă, în ograda lui plină de  neștiutori de carte 

revoltați, plină de un murmur cutremurător, al celor mereu 

nemulțumiţi de cât aveau de la viață... 

Războiul era cauza acestei mânii, din ograda lui 
Neofit-notarul; care pe suferinţa morţii unora purta vrajba 
săracului cu bogatul, dincolo de o ceartă între stăpân şi 
slugă, purta o ură înflăcărată de o idee nouă, molipsitoare 
ca tifosul şi ciuma, ca foametea – nu, foamea e numai 
odihnitoare, ca fierberea apei în ceaunul fără făină, doar 
cu sare şi oţet şi trei frunze de ceapă, supa înfometatului 
de ploaie neplouată, Doamne!, un an ş-o vară, şi apoi o 
viață întreagă, comunismul. „Toţi, săraci ca unu’, să ajun-

gă bogaţi ca unu’”. Notarul Neofit gândea scriind cereri, 
jalbe, petiţii: „De parcă lumea ar fi o plăcintă din care să 
ne hrănim toţi deodată. Aşa fiind, unu mai lung de mână 
ar înfuleca mai multă plăcintă. Deci, „toți ca unu”, ar fi 

lungimea mâinii-la fel. Şi tot aşa, ca să ne înăduşe pofta 
de viaţă, grija de mâine, teama de azi, “toţi asemeni lui 
Iisus / suitori pe cruce, sus / cu tâlharii fraţi de-o seamă / 
când, la ea, moartea ne cheamă”. 

Neofit scria „scrisorile oamenilor către cârmuitori”, 
cu peniţă alergătoare în coli albe, ori îngălbenite, după 
cum oamenii aveau o dorinţă mai luminoasă, mai înceţo-
şată, după cum legile, tabelele lor sparte de Moise când-
va, se recompuneau acum în ograda istoriei din preajma 
lui. 

„Şi câţi ţi-au murit pe frontul de răsărit? Unu, Isaia, 
şel mari”, răspundea Floarea lui Măzăriche. „Ei! pe ăsta, 
te rog să nu-l numeri, în cerere, că nu le place ruşilor, a 
fost cotropitor, înţălegi? Da, da’ Costache şi Melinte au 
murit în Tatra... Ei, ăştia sunt eliberatori... Doamne, domn’ 
Neofit! Da, morţi sunt toţi... Dincolo, poate sînt egali... Da’, 
aici... Bine, dacă aşa-i aici, doi, puneţi în cerere doi morţi, 
pentru doi fii morţi să-mi dea pământ, di la chiaburi ... Da 
nu prea mult să nu fiu decât mijlocaşă, trei hectare şi un 
sfert, două hectare, că unu şî un sfert am avut noi şinşi 
guri ... câte am fost... Da’ la ce-ţi trebuie atâta pământ, că 
eşti una? Moşu’ o murit parcă... Păi, maică! aşa-i legea, 
un mort, un hăctar... fără şel mort în răsărit, cum spuneai 
’mneata, şi făr’ di mortu’ di aişi, bărbatu-miu...”. 

 
Trecea vremea greu în mâna scriitoare a 

notarului, ziua era mai lungă şi mai tristă, dar preţui-
toare, cu amintiri, cu memorii comemorate sublim. 
Morţii nu-şi doresc nimic, niciunde, dincolo, ca 
şi aici, proprietăţile funciare sunt relative: o 
lopată de pământ, aici un fir de iarbă, dincolo şi 
perpetuă uitare de sine, oriunde... 

Paraschiv Lepădatu o întîmpină pe Gherghi-
na, nu o ocoli. Ştia din fosta lui meserie de văcar că 
nu-i bine să fugi de-o „vacă înfierbântată”. Ştia şi ce 
vrea Păscăliţa, a lu’ Pascal, care şi-a lăsat oasele... 
la unguri. „Mulţi români a mai omorât şi Horti ăla, cu 
războiu ăsta, ăla, ducă-se la dracu’ cu frati-su Hitler! 
În acelaşi cazan cu smoală... Smoală. De undi am 
smoalî pi pantalon. A, am uitat! am smolit acoperişu’ 
primăriei, cu Jighință, cu omu’ di la şcoalî. Noroc di 

domn’ Cătană că mi l-o dat. Domn’ Cătană, da’, el, îi 
unchiul lui Ion Brânză. Ce mă fac? Că tre’ să-l 
aristez pi nepotu-su... cî ăştia nu glumesc, au adus 
trupi să-l prindă înaintea mea şi a lu’ Guriţă...”. 

- Şi vrei, fa!, se răzbună Paraschiv Lepădatu’, 
primarul văcar, pe ea..., pe femeie. 

- O ştampilî, aişi ... 
- Ghini... 
Se scotoci la gheată, la ciorap, după ștampilă. 

O găsi. O învârti în perna din gura ciorapului, în 
perna ei cu tuş. Apoi o ridică în aer, peste  colonelul 
care se făcuse mic, ca un ins necunoscut în umbra 
lui, şi, de acolo, din mâna lui plină de soare, mâna 
omului din soare, cade-n om vindecătoare, o pră-
buşi pe genunchiul lui drept, în care Gherghina 
îngenunchiase cu cererea întinsă, întinsă să ples-
nească. 

- Na, fa! apăsă el ştampila în carnea de pe os 
şi pe hârtia din carne. Ş-acu’, lăsaţi-mă! că am tria-
bă la primărie. 

Nu era nevoie de pomenit ultimile vorbe. Nu mai 
era nimeni la fântână. „Parcă erau multe muieri la... apă, 
la adăpat? Doamni, di la cin’zeaca cumătrului Anton, văd 
verdi...” 

Se trezi cu preotul Ion Chirpec faţă în faţă. 
Cum îi vorbea blând, ca unui frate mai mare: 

- Strângem noi, biserica, resturile di la foc, 
Paraschive!. 

- Cum zici, părinte! se învoi Lepădatu să dea 
de pomană ce-i de lepădat. 

Îl văzu pe ucenicul bătrânului preot, „pe uce-
nicul lui de liturghie, pe preotul Ciobanu”, cum îi 
arăta dascălului Pelin, furcile arse, leţurile fume-
gânde, chirpicii năruiți în scrum. 

- Eu zic, să așteptăm rezultatul anchetei, 

primare!, se răţoi „insul necunoscut” la văcarul cu 
ştampilă. 

Ştampila mai era în mâna vânoasă a lui Pa-

raschiv. Îl privi cu duşmănie deschisă pe colonel. 
- Eu fac ancheta, eu sînt ancheta în satu’ 

ăsta, mă colon..., mă tov’ Belivacă Vîrlan. 
- Furcili și leaţurile li dăm lu’ Halașag, di foc la 

iarnî, vorbi peste supărarea primarului, preotul 
Chiorpec. Cenuşa o împrăştiem pi morminti sî 
crească iarba, iarba...  

(continuare în pag. 63) 
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(urmare din pag. 57) 

 
 

         Acum, mă poţi vedea? 
        Nu ştiam încotro să privesc, cerul devenise 
cenuşiu, iar vântul s-a culcat în cuiburile graurilor. 
Simţeam că a venit timpul să pun o întrebare. M-am 
învârtit prea mult în cercul creat de imaginaţia mea. Mi-
am dres vocea şi am întrebat: 
     "Unde ar trebui să privesc?" 
 

       Aici, în podul palmei tale! 
      M-am aşezat pe marginea apei şi am lăsat privirea 
să îmi alunece peste palmele pe care le ţineam întinse. 
Un fulg, apoi altul se aşezau în locul stropilor. I-am privit 
cum transformându-se într-o picătură de apă îmi 
mângâiau linia vieţii. Am urmărit spectacolul, dar de 
data acesta nu din culise, nici din spatele carcasei de 
oţel. Am coborât în lumea fulgilor şi mi-am acoperit 
urmele paşilor. Cu o pensulă subţire am pictat totul în 
alb, am desenat o pădure de brazi, iar la marginea ei m-
am desenat pe mine, chiparosul, ca fiind ajutorul lui 
Moş Crăciun. Dacă fulgii au putut să vorbească, atunci 
şi eu pot să împart îngeri din zăpadă. Voi găsi drumul 
spre Tine cu uşurinţă, cele trei comete au împărţit cerul 
în două. Între staţii sania Moşului acordă primul ajutor 
călătorilor din  trenul vieţii. Din înaltul cerului fulgii se 
cern liniştiţi. Am lăsat privirea să danseze, acceptând în 
acest fel invitaţia la vals primită în urmă cu mai multe 
secole. Mai avem o întrebare. Moşul m-a luat de mână 
şi mi-a zâmbit cu bunătate. 
 

         Mai are rost să te întrebi? 
         Aceeaşi voce blândă avea acum chip. Am înţeles 
că nu avea nicio importanţă, angoasele nu de acolo vin 
şi întrebarea a rămas fără obiect, iar coasta primului 
fulg la locul ei. Sania Moşului a făcut înconjurul 
Pământului, dar bănuiesc că  Moşul a plecat pe Venus 
pentru a petrece acolo ultimele zile din decembrie. 
 


 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 
 

(urmare din pag. 62) 
 

Şi iar văzu verde, Lepădatu. Ameţi, la gândul că 
iarba pe care o vedea în mintea lui, afumată de sfeş-
nicele cu ţuică, ar fi „iarba” de care vorbea popa, ori 
„iarba de dincolo”, pe care o cânta popa ca „loc di 
verdeaţă”. 

Preotul Ciobanu şi Paraschiv şi tov’ Belivacă, 
instruit la Mascva, făcură paşi comuni înspre brutăria lui 
Bulearcă. Nicu Oprea ,fiul lui Bulearcă, brutarul şef , ieși 
în calea celor trei. Ochii îi clipeau rar sub sprâncenele 
năclăite de cocă uscată și de prea mult soare pe capul 

lui.  
„A dracului, iar vrea făină!” își spuse primarul Pa-

raschiv. 
„Mai lasă chestia aia cu lacrimile icoanei pe care le 

vede nevastă-ta, mă fiu di chiabur!”, zîmbi Belivacă. 
- Cum vă spuneam şi ieri, nu mai am făină. Şi n-

am ce să le dau la cartelă, pâine la cartelă, oamenilor... 
- Vezi, tov’ Belivacă! cu asta ar trebui să te ocupi 

dumneata. Eu, cu oamenii, să-i liniştesc de spaima 
foamei, dumneata cu făina aia care ni sî tot promiti... 

- Nu eu, tov’ule! consiliu’ ăla di aprovizionare, di la 
județ…. 

- Ei, ăia trimit făina la Moscova. 
- Pi mini să mă iertaţi, se scuză preotul Chiorpec. 

Aşa cum vă spuneam, cenuşa o împrăştiem pe 
morminte... 

- Aşa! Aşa, părinte! Așa sî hie! 

Peste şoseaua pietruită, preotul Cibanu şi dascălul 
Pelin cărau cu roabele, fiecare cu roaba lui, cenuşa în 
cimitir. 

- Dumnezeu să ti audî!, vorbi peste toţi preotul 
Chiorpec. Da! n-ai sfinţit brutăria, Nicule!, îl întâmpină pe 
brutar. 

 Fiul lui Bulearcă se scutură de coca din 
sprâncene ,ca să audă mai curat cele spuse de preot. Nu 
ştia ce „atitudine politică” să ia față de… „biserică”. 

Belivacă se înghesui negru, mai negru, în umbra 
lui Paraschiv, primarului cu ștampila primăriei la ciorap. 

- Aș hi vrut, da’ n-am avut aprobari. 

- Ei, numai să nu ardă, că..., scăpă un blestem 
preotul. 

Şi atunci Belivacă, colonelul, mugi la primar. 

- Eu plec, cu maşîna asta. Vezi! O săptămână. Sî 
sî predea toţi! Altminteri... 

O dubă neagră-verde, cu prelată verde, îl înghiţi 
pe ameninţătorul primarului. Uşa pocni de tablă seacă 
spartă în gură, uşa dubii,de caroserie. Un şofer fără chip  
alungă „mașîna” din ochii lor, pe „suşa”, spre Tătarca. 

- Du-te, mă, în pi...!, iartă-mă părinte, înjură cinstit 
Lepădatu, lepădat de funcţia lui subjugătoare. 

Acuma ştia că nu vedea verde, ci negru. Că 
neagră era maşina ce-i ameninţa satul şi neiubirea lui de 
comunism: Verde-mi este doar uitarea, neagră mi-i 
înspăimântarea... şi primarul se dezmetici: 

- Sfinţeşte, părinte, pâinea, cât ne-o mai rămas de 
la ruşi... Şi nu-i da foc, foc la cuptior, Opreo! înainte de... 
amiază. 
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Petre RĂU 

 

Un maraton în ton literar 
 

Se spune despre o carte că este un labirint în care 
intri şi trebuie să depui un oarecare efort să ieşi la lumină. 
Cartea aceasta, pe care o ţineţi în mână acum, este însă 
una plină de limpezime. De-a lungul ei, cititorul se va putea 
deprinde uşor cu atmosfera unei lumi personalizate, 
perfect articulate, se va putea mişca cu lejeritate prin 
hăţişul unor istorisiri deseori hazoase, descoperind repede 
că se află de fapt într-o lume reală a unor vremuri de care 
nu demult ne-am despărţit. Liber, fără artificii şi alambicări 
de sau prin limbaj a planurilor ideatice, vom descoperi 
personaje care ne devin asociative, palpabile, căci le vom 
recunoaşte cu uşurinţă. În fond, chiar asta a fost şi intenţia 
autorului: fără urcuşuri, fără coborâşuri, cu vădite agluti-
nări spre un fir epic uneori tulburător şi contemplativ, 
alteori hazliu şi deconectant, limpezind permanent lucrurile 
prin convergenţa lor într-o matcă ce lasă perspectiva unei 
indubitabile fascinaţii a lecturii. 

Amintirile din acest volum se reînnoadă de acolo 
de unde au fost ele lăsate în volumul anterior (“Desculţ 
prin urzici”, editura Karograf, Tulcea, 2010), adică de la 
împlinirea întru maturitate, prin ieşirea subită în spaţioasa 
lume a grijilor şi exigenţelor vieţii. Protagonistul începe să 
se integreze într-un prim stadiu de cultură ce-i va conferi, 
chiar mai devreme decât se aştepta, titlul de “inginer”, aşa 
cum vom descoperi într-o primă şi frumoasă povestire: “Nu 
semănam a inginer acolo pe coastele Saricii, ars de 
soarele dogoritor, scăldat în propria transpiraţie, plin de 
praful ce se lipea de toate părţile descoperite şi acoperite 
ale corpului, dar în rest ţineam la rangul pe care fusesem 
proiectat” (Lanţul). 
 Mai departe, textele redau o lume metamorfozată 
prin ea însăşi, dar şi prin noi înşine ca participanţi la lectu-
ră sau pur şi simplu ca fiinţe umane. Ni se vorbeşte despre 
un cotidian dur şi sufocant al vremurilor rememorate, sufi-
cient de recente, din care autorul îşi extrage nu doar subi-
ectul, ci însăşi temelia scriiturii. Întâmplări simple, accesi-
bile, dezinvolte şi încărcate de naturaleţe, sincere şi pline 
de rafinament, farse, poveşti vesele, amuzante şi surprin-
zător de relaxante, întâmplări amprentate profund în me-
moria autorului, amintiri care reuşesc să ne aducă pe buze 
zâmbetul nostalgiei. 
 Vom mai observa şi că autorul scrie despre o 
epocă de care parcă se teme să ne mărturisească unele 
lucruri, sau o face uneori parcă cu jena omului care “a 
călcat pe bec” sau se simte un pic vinovat că a fost nevoit 
să treacă prin unele momente uşor compromiţătoare, deşi 
până la urmă se convinge şi singur că şi toţi ceilalţi de 
lângă alăturea noastră “au călcat pe bec” într-un fel sau 
altul, în acea epocă a compromisurilor imprevizibile, când 
aproape că nu aveai de ales, pentru că viaţa nu-ţi oferea 
aproape deloc alte şanse. Aşa întâlnim şi unele regrete 
tardive, unele porţiuni de scriere densă tinzând spre 
justificări care nu erau neapărat necesare, o reconstituire a 
unei vieţi pe care autorul ar fi vrut-o să fie repusă de multă 
vreme în matca fluenţei, vizavi de care însă are şi şansa 
să-i reînnoade rezolvări armonioase.  
 Cartea ne plimbă aşadar ochii minţii pe un veritabil 
ecran al trecutului apropiat, al unor întâmplări rememorate  

 
 

la marginea unor “destăinuiri” din viaţa proprie a 
autorului, destăinuiri din care se întrevede, ca un arc 
peste scurtul timp scurs de atunci, precum o rară şi 
preţioasă gratitudine, un lanţ viu al amintirilor care nu 
par a fi în pericol de destrămare: lucruri, fiinţe, fapte, 
locuri şi timpuri impregnate adânc în memorie. 

Desigur, eroii din paginile cărţii ni se prezintă 
sub imperiul unei dulci nostalgii ce îmbracă imaginea 
unei lumi deloc scufundate, cu siguranţă o lume a 
unor amintiri proaspete. Uneori se caută răspunsuri 
la întrebări aparent simple, existenţiale, se caută 
sensuri, învoieli, certitudini, chiar şi scuze şi 
dezvinovăţiri. Să nu uităm însă că este vorba despre 
o lume pur autentică, pe cât de vie în povestirile lui 
Tănase Caraşca, pe atât de prizonieră în mişcarea ei 
autentică. Un labirint birocratizat aproape complet, 
fără impulsuri ale evadării din prizonieratul general, 
specific epocii descrise. O lume în care protagoniştii 
sunt victime ale unor situaţii neguroase care, fără a 
indica anomia, chiar dacă această lume are şi ea 
estetismul ei, se află totuşi la limita unui absurd 
accentuat, în care, cu precădere, încătuşarea este 
absolut evidentă. 

Şi lumea aceasta a protagonistului din cartea 
lui Tănase Caraşca este una largă, atât spaţial, cât şi 
temporal, înglobând lucruri obişnuite, dar unice şi 
emoţionante după felul lor de înfăptuire. Printre 
acestea, în partea întâi a cărţii (“Noi...”) întâlnim 
povestea experienţei cu primul loc de muncă, când 
eroul nostru târâia un lanţ ca să măsoare terenuri 
agricole împreună cu un prieten inginer, cea a 
primului loc de muncă în marea industrie a acelor 
ani, Uzina de Alumină din Tulcea, păţanii cu o fată 
unguroaică salvată de la înec, dar întrerupând exact 
momentul decisiv al unui act suprem de... dragoste, 
pitorescul tulcean care s-a îmbătat prima dată cu 
pălincă într-o crâşmă din Ardeal, impactul 
neprevăzut cu un homosexual pe care mintea de 
tânăr novice de atunci îl va condamna la izolare. 
Întâlnim, de asemenea, o poveste savuroasă, cu lux 
de amănunte, din care se desprinde tentaţia unui 
dublu salariu sau iluzia unei treceri facile într-o 
treaptă superioară a ierarhiei autocratice, dar şi 
multe alte atracţii care fac din tânărul utecist de 
atunci o persoană care acceptă compromisul şi intră 
în rândurile comuniştilor cu funcţii înalte, având ac-
ces la şcoli „alese” şi “şansa” de a se dedica activis-
mului politic. 

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

Întâlnim amintiri mai vechi şi mai noi, despre 
“sfântul” tată, ţăran trecând prin groaznica perioadă a 
colectivizării, peripeţii cu o maşină hodorogită a unui 
cumnat în perioada marii crize de benzină, ce se furniza la 
acea vreme în cantităţi infime şi doar pe bază de cartelă, 
întâmplări distractive cu profesori, cărora le dedică cea de-
a doua parte a cărţii, “Profesorii… distraţi”: povestea unui 
tanc real care pătrunde întâmplător într-un sat dobrogean 
izolat de lume şi care va fi pus să scoată din pământ nişte 
salcâmi pentru a face loc unui viitor teren de sport al şco-
lii, nostima poveste a pupezei din… salcâm, ciudata dar 
amuzanta însurătoare a profesorului Pâslă… “Oameni şi 
întâmplări”, cea de-a treia parte a cărţii, cuprinde povestiri 
din activitatea de birocrat a protagonistului, povestea unui 
secretar de partid (re)ales în mai multe rânduri, împotriva 
voinţei lui, doar pentru că nu-şi “deranja” colegii la şedin-
ţele de organizaţie, întocmind procese verbale fictive. Mai 
întâlnim şi interesanta poveste a ţiganilor, o întreagă istori-
sire a poposirii acestora prin localităţile dobrogene pe un-
de protagonistul a avut ocazia să intre în contact direct cu 
ei, dar şi povestea lui Ţigănuş, un secretar de partid din 
capitală care vine în control la Sulina, dar care îşi negli-
jează datoria şi se distrează de minune, apoi cea a unui 
ziarist rătăcit printr-un sat obscur, pe cale de dispariţie, 
care, fiind în delegaţie trimis de organizaţia de partid cu 
ocazia unui mare congres al partidului unic, va fi pedepsit 
pentru lipsa de vigilenţă fiindcă singura ştampilă din sat, 
aparţinând unui bătrân învăţător şi aplicată pe delegaţia 
sa, conţinea pe ea apostila “Regatul României” şi multe 
alte povestiri şi istorioare, la fel de picante şi atrăgătoare. 

Tănase Caraşca surprinde exact în fraza sa 
dinamica unui material realistic al ritmului vieţii. Majoritatea 
inserţiilor autobiografice şi memorialistice sunt pline de 
amănunte nostime, nebănuite, adesea surprinzătoare, cu 
proiecţii făţişe spre inima cititorilor. Aşa încât, avem de-a 
face cu o cronică realistă a unei lumi de acum trei decenii, 
o cronică a unui prozator viguros, deocamdată insuficient 
de prolific faţă de măsura talentului său. 

Există în această scriere a lui Tănase Caraşca o 
anumită ingenuitate şi simplicitate de foarte bun augur. 
Autorul reia şi în acest volum, aşa cum a “comis-o” şi în 
cel anterior sus amintit, sub aspecte echivalente, intermi-
tenţa scriiturii printr-o impetuoasă, dar agreabilă frază 
lungă, tocmai pentru că nimic nu este sub ameninţarea 
ermeticului, totul este limpede şi expus desluşirii imediate. 
Pe ansamblu, scrierea lui Tănase Caraşca din acest volum 
de povestiri este una fascinantă şi tulburătoare. Un 
povestitor autentic - aşa cum l-am cunoscut şi din volumul 
anterior - care ne dezvăluie din tolba sa de amintiri lucruri 
ce trebuie împărtăşite şi altora, pentru simplul motiv că 
sunt de o uluitoare frumuseţe şi gingăşie. 

Faţă de anteriorul, acest volum ar putea fi o frescă 
relativ aspră a unei epoci discreditate, fără a ni se întinde 
o punte sau a ni se oferi o soluţie de tranzit către epoca 
actuală - a celui de-al doilea capitalism autohton - ce a 
reuşit să bulverseze vieţile multora dintre români. Dacă n-
am avea de-a face cu multe întâmplări hazlii, care ne 
încântă citindu-le, aproape că aşa am şi fi tentaţi să cre-
dem. Chiar dacă se află la cel de-al doilea volum de me-
morii, nu cred că Tănase Caraşca şi-a epuizat arsenalul 
de amintiri. Dimpotrivă, pot presupune că el se situează, 
cel mai probabil, abia la începutul frumoaselor şi 
cuceritoarelor sale destăinuiri. Cu vocaţia şi îndemânarea  

 

de care dispune autorul, cu siguranţă vom vedea şi 
următoarele cărţi pe tapet, pentru simplul motiv că 
acestea de până acum au reuşit deja să dezvăluie un 
drum propriu al scriitorului, iar o reîntâlnire cu propria-
i memorie nu poate fi decât una pur formală, aceasta 
sprijinindu-l, se pare, cu îndestulare. În plus, apetitul 
prozatorului pentru povestire este unul autentic, 
dezinvolt, liber până la limita preluării facile la nivelul 
unei lecturi publice, largă şi atrăgătoare. 

Cu imagini extrase dintr-o memorie 
personală, dar şi una colectivă, nu pot fi decât de 
admirat tenacitatea şi forţa prin care Tănase Caraşca 
reuşeşte să-şi transpună gândurile şi sentimentele 
sale pe hârtie, inspirat de amintiri vii, dinamice, la 
graniţa unei confruntări cu o societate în plină 
metamorfozare, fie ea chiar şi aflată într-o 
susceptibilă derivă în epoci şi regimuri consecutive 
diferite şi refuzând ostentativ să ofere o mână întinsă 
către un viitor neîndoielnic. 

Generos şi modest, omul de talent Tănase 
Caraşca face ca prin ceea ce scrie să ne vorbească şi 
să ne inducă suficient de clar şi autentic, într-un 
perfect nume al său. 


 

(urmare din pag. 50) 
 

biorezervaţiei Delta Dunării; Zeina şi Victor 
Sălăjan se întorc fericiţi la povestea de iubire din 
tinereţe şi mai ales, Zeina, alias Delfina, după o 
operaţie pe creier, se întoarce la viaţă şi se 
presupune că „...au trăit până la adânci 
bătrâneţi!” 

Deşi, ar fi putut exista şi un alt final, unul, 
probabil, pe matricea faptului de viaţă, real, care 
a provocat povestea romanului „Delfina”, 
prozatorul Vasile Mizdrea, care cunoaşte bine 
legile creaţiei literaturii beletristice, afirmă 
tranşant în Epilog: „Ce speranţă sau satisfaţie i-
ar fi produs cititorului o astfel de relatare?... Nu 
puteam face una ca asta eroilor îndrăgostiţi!”.  

Şi, mai are încă un element de calitate 
certă romanul „Delfina”, stilul prozatorului Vasile 
Mizdrea: o tehnică literară impecabilă, cu o limbă 
română fluentă şi elegantă, cu norme gramaticale 
riguroase, şi o topică logică, cu o arhitectură 
sintactică pe măsură. Registrul narativ se află 
într-un crescendo afectiv iar formula literară este 
una de dedublare a evenimentelor povestite 
printr-un transfer temporal şi o mutaţie geografică 
biografice, deşi întâmplările pot fi dintotdeauna şi 
din orice loc de pe pământ. Există în cartea lui 
Vasile Mizdrea o tectonică a întâmplărilor şi, mai 
ales, a atitudinii sale faţă de evenimente şi eroii 
acestora, cu gesturi, fizionomii, amintiri sau mici 
spectacole umane, din care rezultă o lume foarte 
autentică, iar lectura cititorului creează o stare de 
aşteptare. 
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Tania NICOLESCU 
 

COGITO 
 

Când omul a simţit pentru prima dată că ceva 
este în neregulă cu sine, a privit spre soare. Şi a 
început să-i numere petele. 
 

Femeile, ca şi florile, au fiecare timpul specific 
de înflorire; unele înfloresc de timpuriu, precum 
ghioceii, altele în plină vară precum crinii sau 
muşeţelul, altele toamna...  
 

Cu timpul, orice câştig devine o regretabilă 
pierdere. De pildă, feregeaua; câştig al tinerelor femei 
şi regretabilă pierdere a celor în vârstă. 

  

Când vrei să afli dacă pe sub pielea de oaie 
se ascunde lupul sau rechinul, procedezi cât se poate 
de simplu; îţi laşi puţin la vedere ultima rană 
sângerândă.  Va dori să îşi înfigă imediat şi cu poftă, 
colţii. 
 

Doar când primele pietre din drum îţi 
crestează pielea însemnându-ţi degetele picioarelor, 
constaţi că nu eşti ceea ce credeai până atunci; 
indestructibil. 
 

Dacă am compara cunoaşterea cu un ou, 
atunci am putea vobi despre două tipuri de atitudini 
ale oamenilor faţă de ea. Unii s-ar grăbi să-l devoreze 
pe nerăsuflate şi pe nemestecate, afirmând mai târziu 
cu un licăr de nedumerire în ochi, că este totuşi cam 
indigest. Alţii, l-ar păstra şi l-ar încălzi în căuşul cald al 
palmelor, până când din el s-ar ivi minunea; o altă 
viaţă. 
 

De fapt, poligamia n-a dispărut niciodată din 
societatea modernă, pentru că oriunde priveşti în jur, 
vezi bărbatul însoţit de o femeie şi de...cealaltă; 
maşina(sau maşinile). Însă spre deosebire de vechiul 
orient, nimeni nu se mai osteneşte să-şi ascundă de 
ochii lumii, ca pe vremuri, preferinţele în haremuri. Şi 
fiindcă acum sunt la vedere, maşina este doar portiţa 
larg deschisă, prin care poţi lesne observa atitudinile, 
expectaţiile şi pretenţiile bărbatului faţă de femeie. Ele 
sunt înscrise cu litere evidente pe motorul, caroseria, 
farurile, parbrizul şi chiar şi pe covoraşul de cauciuc al 
maşinii. Incitantă lectură... 
 

Dacă întâmplarea face ca oul din care ai ieşit 
să nu fie unul de gâscă ci de lebădă, vei învăţa cu 
timpul că este foarte puţin probabil ca privirile oprite 
asupra ta, să se umple de admiraţie. Mai degraba 
gurile se vor umple de salivă, pentru că vor vedea în 
tine doar încă o pasăre tocmai bună de jumulit şi de 
pus pe grătar. 
 

La început, trăieşti cu speranţa că vei fi 
curând, curând şi fericit; dacă nu astăzi, poate mâine. 
Apoi, eşti fericit doar pentru că dimineaţa când 
deschizi ochii, constaţi că încă...trăieşti. 


 

 
Dacă vreodată vei ajunge undeva, sus, să nu 

faci imprudenţa de a-i împinge în lături pe cei de 

 

Maria IEVA 
 

Uni-versul  minunat al Denisei Lepădatu 
 

Să scriu despre versul Denisei Lepădatu este ca 
şi cum aş privi viaţa "prin ochii răsăritului", urmărind cu 
degetul minutele trăite şi netrăite ca un copil care începe 
să desluşească primele cuvintele.  

În pagini multicolore am răsfoit sămânţa toamnei, 
încercând să ascult întrebările păpuşilor. Mi-au vorbit des-
pre doruri grăbite, tresărind ori de câte ori "timpul le făcea 
semne din umeri", apoi mi-au povestit despre "iluzia unei 
şoapte prelinsă departe pe ţurţuri de iubire topiţi". M-au 
învăţat să aud "papucii dimineţii alunecând pe podeaua 
de rouă", căutând un poem "fără certificat de naştere" şi 
împreună am privit din culise "Balul sentimentelor". 

Fiecare vers este menit să danseze în inimă, îm-
binând trecutul cu prezentul, lăsând în acelaşi timp "Lu-
ceafărul să ţese eternitatea". "Fiori de curcubeu" ne ating, 
înfiorându-ne toată fiinţa la cuvintele poetei Denisa Lepă-
datu: "Atinge-mi inima, mamă!" Nu cred că există o rugă-
ciune mai minunată decât aceste cuvinte care ne dăruiesc 
"aripi de înger spre infinit". 

Lăsând cuvintele Denisei să mă călăuzească "am 
învăţat să fiu bună fără să iau notiţe doar semnul de carte 
l-am strecurat între ieri şi azi". "Am făcut plecăciune la 
porţile iubirii, gustând lacrimile oamenilor" şi cu "visul înfă-
şurat pe gene" am atins "minutele căzute din copacul ne-
rostirii". 

M-am oprit atunci când m-a îndemnat să ascult 
cum respiră copacii, am îngenunchiat lângă "albastrul nici-
când veştejit" şi am pictat fericirea cu zâmbetul ei de 
înger.  

Am privit-o cum din vise a născut primăvara, acea 
"Primăvara fără sigiliu", şi aş vrea să vă mărturisesc că m-
am ascuns în "biblioteca viselor respirând litere aşezate 
cuminţi în paginile somnoroase". 

Emoţia m-a copleşit şi vă las pe fiecare să desco-
periţi universul minunat prin care Denisa m-a călăuzit. 

Îţi mulţumesc, Denisa! 
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Un scut mi-am făcut din lacrimi şi gânduri, 
Răspunsul îl leg cu sfori printre rânduri, 
Nu-ţi cer să te-ntorci, acum...n-are rost 
E stinsă văpaia iubirii ce-a fost. 
 
 

DORINŢĂ 
 
Sunt gând călător, cu suflet sihastru, 
N-am spaţiu închis...lumină de astru, 
Ţintesc tot mai sus, spre cer infinit 
Mă lupt cu uitarea, ce n-are sfârşit. 
 

Mereu m-am rugat s-ajung printre stele, 
Popas fără margini, în visele mele, 
Fereastră deschisă spre timp şi-ndoială 
Destinului crud, nu-i dau socoteală. 
 

Azil pentru clipe, ridic din cuvânt 
Cu strofe şi rime azi fac legământ, 
Sclipire pe vers, argint de hermină 
Doar EL îmi trimite divina lumină. 
 
 

ÎNTREBARE 
 

L-am întrebat o dată, pe bunul Dumnezeu, 
Cum poate să discearnă, ce e uşor de greu? 
Nu am primit răspunsul atunci la întrebare, 
Am cântărit tăcerea şi…am cerut iertare. 
 

Mă însoţea oriunde, îmi răspundea pe rând, 
Când mă înpotmoleam, îmi strecura un gând, 
Vârtejul dur al vieţii a rătăcit balanţa, 
Am depăşit momentul, liant mi-a fost speranţa. 
 

În zbor au trecut anii şi am găsit răspuns, 
Credinţa luminează mereu gândul ascuns, 
Uşor e să trăieşti avut şi-n bunăstare 
Şi greu e să împarţi cu cel care nu are. 
 
 

SUB SEMNUL IUBIRII 
 

Am scris despre multe şi nu mă opresc 
Îmi zboară creionul pe fila cu rânduri 
Privindu-te-n ochi, îţi spun…te iubesc, 
Pun visele gaj şi martori la gânduri. 
 

Mă-ntorc la iubire, cu aripi uşoare 
Aşez amintiri în cupe de-argint, 
E lavă fierbinte distanţa şi doare 
Iar mâinile tale uşor mă cuprind. 
 

Prin norul de ceaţă se-ntinde abisul 
Puterea divină pătrunde-n destin 
Nu pot să mai cad, real este visul 
Clădit pe albastrul din cerul senin. 
 

E seară de vară, mireasmă de flori 
Sărutul tău cald aprinde dorinţi 
Luceferi se-aprind cuprinşi de fiori, 
Plutind printre stele, te las să m-alinţi. 


 

          Olga VĂDUVA 
 

VISUL 
 

M-am rătăcit aievea, în visul de azi-noapte. 

Chipuri stinghere, umbre, făpturi vorbind în şoapte. 
Părea totul pustiu, cascade de-ntuneric, 
Sinistră aşteptare, ca temă de generic. 
  
Desprins ca o lumină, un pescăruş rănit, 
A fâlfâit din aripi, s-a-ntors şi m-a privit, 
Avea aripa frântă, penajul plin de sânge, 

Durerea-l săgeta, şi l-am simţit cum plânge. 
  
S-a aşternut tăcerea, şi-o caldă alinare, 
Feerie de lumină, în dulcea mea visare, 
Eram la malul mării, uscat era nisipul, 

În zare, pescăruşul, şi-a arătat doar chipul. 
 
 

VÂNT NEMILOS 
 
Să te blestem acum nu-mi stă în fire, 
Să te ignor un timp, putere n-am, 
Brutal ai rupt o ramură din mine, 
Castanul plânge,cu suspin la geam. 
 

Din mers l-ai scuturat de frumuseţe, 
Ursita lui era de-a vindeca, 
Tu milă n-ai avut şi nici blândeţe 

Să-l ocroteşti, de vijelia ta. 
 
E mândru candelabru-n primăvară, 

De lege şi de oameni ocrotit, 
Tu n-ai habar şi nu e prima oară 
Când strici coroana „regelui” iubit. 
 
Pe trotuar, zac fructele căzute, 
Covor de ţepi. O, frumuseţe rară! 
Rezistă peste iarna care vine 
Şi să-nfloreşti din nou la primăvară. 
 

 

RĂSPUNS  IMAGINAR 

 
Caut răspuns la tot ce ţi-am scris, 
La multe-ntrebări din pagini şi vis, 
Aş vrea să-ţi descriu cumplita-aşteptare 
Din suflet rănit, lipsit de-alinare. 
 
Mi-ai spus că te-ntorci din lume-agitată, 
Nici timp n-ai găsit să suni c-altă dată, 
Speram să primesc...măcar o scrisoare. 
Dar nu a venit, tăcerea mă doare. 
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Tudor PETCU 
 

Semnificaţia Bisericii Ortodoxe în Franţa 
 

Interviu cu pr. Michel Evdokimov 
 

Tudor Petcu: Aş fi foarte interesat să începem dialo-
gul de faţă prin a discuta despre elementele de doctrină 
ale Bisericii Ortodoxe în comparaţie cu bisericile occi-
dentale, în special cu Biserica Catolică, majoritară de alt-
fel în Franţa. Se ştie că fiecare biserică are particulari-
tăţile sale şi de aceea cred că ar fi bine să subliniem prin 
ce se distinge Biserica Ortodoxă privitor la elementele de 
doctrină şi de credinţă. 

 
Pr. Michel Evdokimov: Marea ruptură în plan teolo-

gic este adăugarea unilaterală a «Filioque» în Crez, care 
distruge echilibrul numelui lui Dumnezeu în trei persoane. 
Totuşi, se pare că problema se poate rezolva dacă, aşa 
cum anumiţi teologi ortodocşi (părintele Boris Bobrins-
koy) şi catolici se gândesc la Duh ca la cel care este 
«trimis» de Hristos («Vi-l voi trimite pe Mângâietor»), şi 
nu la o relaţie ontologică Hristos-Duh identică cu cea din-
tre Tată şi Duh.  

Infailibilitatea papală a făcut să curgă multă cerneală. 
Papa Francisc vorbeşte despre sine însuşi nu ca papă, ci 
ca episcop al Romei, ceea ce e fundamental pentru noi. 
Biserica română a pierdut mult din «autoritarismul», chiar 
«triumfalismul» său, ca urmare a secularizării. Biserica 
catolică oferă o «unitate» în plan universal, pe care am 
putea să o invidiem. Bisericile noastre s-au retras deseori 
la naţiunile unde îşi transmit mesajul, în detrimentul 
viziunii universale a Bisericii («mergeţi până la capătul 
pământului»), având în acelaşi timp patriarhi foarte geloşi 
de prerogativele lor. Slăbiciunea noastră este etno-
filetismul (de exemplu declaraţia patriarhului Daniel prin 
care îi invită pe toţi românii să rămână fideli Bisericii din 
Bucureşti!). Tatăl meu spunea cu umor că catolicii aveau 
norocul de a nu avea decât un papă, în timp ce ortodocşii 
erau încărcaţi de vreo cincisprezece papi ! Am în parohia 
mea români, ruşi, greci, arabi, fericiţi că s-au reunit 
împreună înaintea lui Dumnezeu. 

În Geneză, Dumnezeu a văzut că era «bine», sau 
«frumos» conform traducerilor. Occidentul a optat pentru 
«bine», în acord cu acest «Dumnezeu al dragostei» de  
 

 
care vorbeşte Sfântul Ioan, un Dumnezeu care ne 
invită să ne întoarcem către lume, să depunem 
mărturie, să plecăm în misiune la celălalt capăt al 
pământului. Orientul va favoriza «frumos», Dum-
nezeu ca sursă a întregii frumuseţi percepute în 
con-templaţie, frumuseţea slujbelor, a icoanelor. 
Deseori, mesa romană este foarte săracă, textele 
începând de la Vatican II sunt banale, fade, muzica 
nu este la înălţime (uneori ghitare, ritmuri de muzică 
modernă …), cântecele rămân superficiale (Biserica 
noastră îşi  «cântă» frumoasa sa teologie). 

Vă dau câteva idei rapide, care trebuie aprofun-
date. Poate cunoaşteţi lucrarea tatălui meu, Pavel 
Evdokimov: Ortodoxia, cele ale lui Kallistos Ware, 
Olivier Clément. Acestea vă vor oferi alte idei gene-
rale. 

 
Tudor Petcu: Consider că un aspect interesant 

al discuţiei noastre ar fi dezvoltarea sau mai bine zis 
evoluţia Bisericii Ortodoxe în Franţa. Aş aprecia 
foarte mult dacă aţi putea evidenţia condiţiile care 
au favorizat evoluţia ortodoxiei în Franţa, desigur, în 
măsura în care se poate vorbi de o anumită 
evoluţie. 

 
Pr. Michel Evdokimov: Biserica ortodoxă a fost 

înfiinţată în Franţa sub presiunea războiului (Grecia 
se eliberează după războiul din 14-18), a Revoluţiei 
(ruşii după 1917), a opresiunii politice sau econo-
mice (numeroşi sârbi şi alţi europeni, dintre care un 
mare număr de români, au venit să muncească în 
Franţa). Ruşii au fondat Institutul de teologie Saint-
Serge unde s-au format numeroşi preoţi şi episcopi.  
Cursurile se ţin în întregime în limba franceză. La 
cei aproximativ treizeci de studenţi de acolo se 
adaugă de la două la trei sute de persoane înscrise 
la cursurile prin corespondenţă, din care unii îşi 
obţin licenţa şi chiar mai mult decât aceasta. 
Biserica ortodoxă avea o mare influenţă în anii de 
după război, până la sfârşitul anului 1980. Creştinii 
ruşi persecutaţi (azilele psihiatrice ale lui Brejnev…), 
românii, de asemenea, deşi mai puţin cunoscuţi, 
atrăgeau atenţia francezilor în general, şi a asocial-
ţiilor precum ACAT (acţiunea creştinilor pentru abo-
lirea torturii). 

La ora actuală, interesul pentru Ortodoxie a 
scăzut considerabil. Poate pentru că nu avem, în 
prezent, gânditori puternici. Poate şi pentru că Ru-
sia de astăzi nu oferă, de departe, o imagine atrăgă-
toare, unde preşedintele şi patriarhul colaborează 
strâns în ceea ce pare a fi o întoarcere la teocraţia 
bizantină, care îndepărtează de Biserică un mare 
număr de credincioşi.    

 
Tudor Petcu: V-aş ruga să vorbiţi puţin şi de 

maniera de organizare si de structura Bisericii Orto-
doxe în Franţa pentru a cunoaşte mai bine caracte-
risticile sale. Ştiu de asemenea că exista şi proble-
ma rupturii de Bisericile mame. Care sunt principa-
lele motive, cum aţi putea explica această ruptură, 
dacă ea există cu adevărat? 

 
(continuare în pag. 69) 
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(urmare din pag. 68) 

 

Pr. Michel Evdokimov: Din nefericire, principiul 
naţionalităţii îi împiedică pe ortodocşi să se unească într-
o Biserică unică. Episcopul grec se îngrijeşte de greci, 
episcopul român, sau sârb, sau rus, se îngrijeşte de 
compatrioţii săi. O singură dioceză, cea din strada Daru 
(Constantinopol), fondată de ruşi de mare valoare în anii 
'20, a dorit sa deschidă Biserica spre lume şi să susţină 
pe scară largă sărbătorile în limba franceză destinate 
francezilor atraşi de ortodoxie, dar şi descendenţilor ruşi 
care îşi pierd deseori limba părinţilor. Acest lucru este 
adevărat pentru toate diocezele: când se păstrează limba 
de origine, tinerii nu mai vin. Dioceza din strada Daru 
fondată de ruşi a avut, în aceşti ultimi treizeci de ani, doi 
arhiepiscopi care nu au fost ruşi: unul german, celălalt 
flamand. 

La sfârşitul anilor '20, fraţii noştri catolici şi protestanţi 
i-au chestionat pe ortodocşi pentru a-i întreba la ce 
autoritate trebuiau să se adeseze în cazul în care îşi 
doreau o participare ortodoxă la o sărbătoare ecumenică 
sau pentru o astfel de problemă pusă societăţii.  Prin  
urmare, la presiunea «fraţilor» noştri, ortodocşii au fost 
chemaţi, în anul 1967, să se reunească în «Comitetul 
consultativ ortodox» care, câţiva ani mai târziu, a devenit 
AEOF (Adunarea episcopilor ortodocşi din Franţa), 
prezidată de Mitropolitul grec de Constantinopol, şi fiind 
alcătuită din toţi episcopii canonici din Franţa. Este o 
etapă importantă către o structură sinodală, cu voia lui 
Dumnezeu, şi care suscită un mare interes în Bisericile 
din diaspora în lume, aşteptând ca viitorul conciliu    pan-
ortodox să aducă elemente care să rezolve această 
problemă. Suntem mândri de teologia noastră cu privire 
la unitatea Bisericii, dar suntem încă departe de a o pune 
în practică.  

Nu se poate spune că există o «ruptură» cu 
Bisericile-mamă, mi se pare că, din contră, tinerele 
comunităţi create în Occident sunt rareori capabile – cu 
unele excepţii – să se elibereze de sub influenţa maternă. 
Singura ruptură veritabilă a fost cea a diocezei din strada 
Daru, în anii '20, din motive pur politice, deoarece au fost 
denunţate în Europa occidentală persecuţiile ale căror 
victime au fost creştinii în URSS, persecuţii pe care 
patriarhia de la Moscova, sub ameninţarea KGB-ului, nu 
trebuia să le recunoască de teama unor represalii 
sângeroase.  

 

Tudor Petcu: Ce ar trebui să cunoaştem referitor la 
dialogul Bisericii Ortodoxe cu celelalte comunităţi creştine 
din Franţa? Care este perspectiva dvs. ca teolog ortodox 
asupra fenomenului dialogului ecumenic, ce a cunoscut o 
puternică ascensiune în ultima perioadă? Credeţi că ecu-
menismul ar trebui să fie o necesitate pentru Biserica 
Ortodoxă? Mi-ar plăcea de asemenea să aducem în 
discuţie şi rolul pe care îl are credinţa ortodoxă în Franţa, 
de altfel o ţară majoritar catolică. Cum reuşeşte să se 
impună ortodoxia în Franţa şi care sunt implicaţiile în 
societatea franceză? 

 

Pr. Michel Evdokimov:Dialogul Bisericii ortodoxe cu 
celelalte Biserici creştine din Franţa este bun, se 
desfăşoară în pace, în deschidere, în întampinarea 
Sfântului Duh. Am luat parte la acesta de la crearea sa 
de mulţi ani şi pot să depun mărturie despre spiritul  

 
frăţesc care îi anima pe toţi participanţii. Ar trebui 
să ne cunoaştem, să ne acceptăm prin diferenţele 
noastre, să elaborăm reflecţii asupra marilor 
probleme ale societăţii noastre (de exemplu: 
«căsătoria pentru toţi!»). 

Părăsim o lume «religioasă» (toată lumea 
este botezată, se căsătoreşte în Biserică, credinţa 
este formală, convenţională) pentru a intra într-o 
lume «nereligioasă» unde însăşi noţiunea de 
Dumnezeu al creştinilor dispare. În mod sigur, 
oamenii au nevoie de un absolut (fie că acesta ar fi 
negarea lui Dumnezeu) şi se creează cu uşurinţă 
noi idoli: banii (lumea este sub stăpânirea lui 
Mamona), cursurile de la Bursă, fascinaţia 
publicităţii, idolii sportului, toate tipurile de staruri. 
Dietrich Bonhoeffer (Germania) şi părintele 
Alexandre Men (Rusia), ambii asasinaţi de un 
regim totalitar, se bucurau să intre în această lume 
nereligioasă, unde imaginea lui Dumnezeu nu ar fi 
pătată de ipocrizie. Părintele Alexandre Men 
spunea: ce ar fi mai bine să avem, biserici pline dar 
sufletele sunt goale, sau biserici goale dar sufletele 
sunt pline ? În Apocalipsă, Dumnezeu îi aruncă pe 
cei care nu sunt nici calzi, nici reci, adică cei 
călduţi. Aceste cuvinte sunt valabile pentru Europa 
occidentală, nu pentru celelalte continente 
(America, Africa, chiar Asia, unde creştinismul 
progresează). Într-o lume în care suntem deja 
minoritari, noi, ortodocşi, catolici, protestanţi, 
trebuie să ne recunoaştem ca fraţi uniţi în Sfântul 
Duh, botezaţi în numele lui Hristos înviat, 
adresându-i lui Dumnezeu rugăciunea pe care Iisus 
ne-a dat-o. În această lume trebuie să fim martori 
ai lui Hristos venit pentru a ne mântui pe noi, 
ortodocşi, catolici sau protestanţi.   

Deşi foarte minoritară, comunitatea 
ortodoxă este primită la egalitate cu Biserica 
catolică şi Biserica protestantă unite în diversele 
manifestări creştine, şi în special Consiliul 
Bisericilor creştine din Franţa (CECEF) în care 
mitropolitul Emanuel (de Constantinopol) îşi asumă 
preşedinţia prin rotaţie cu ceilalţi doi preşedinţi ai 
Bisericilor catolică şi protestantă.  

Diviziile jurisdicţionale estompează mesajul 
Ortodoxiei. Numai la Paris se află o jumătate de 
duzină de episcopi în ciuda canoanelor noastre 
conform cărora nu poate fi decât un episcop în 
acelaşi loc. Doar un consiliu pan-ortodox ar putea 
aduce puţină lumină cu privire la acest punct. Din 
nefericire, nu a venit timpul pentru ca acesta să se 
reunească.  

Într-o lume instabilă, aflată în evoluţie 
constantă, Biserica rezistă, în ciuda vicisitudinilor, 
pentru a da mărturie despre pace, despre 
dragostea lui Dumnezeu printre oameni. Această 
mărturie nu va dispărea niciodată, căci Biserica 
este trupul lui Hristos şi «porţile iadului nu o vor 
birui» (Matei 16,17). 
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Marian Ilea 
 

Capra germană şi gramofonul 
 

Aron Feldheim conducea Poliţia din Medio-Monte. Era 
şef. Nota în "caietul zilnic al  evenimentelor" felul în care 
cetăţenii erau protejaţi de către instituţia Poliţiei. 
 

Însemnări din "caietul zilnic al evenimentelor" 
 

"14 august, ora 2 din noapte. În Medio-Monte e o lună 
plină pe cer. Pe străzi e o linişte  apăsătoare. Trecătorii 
rari puteau fi liniştiţi. Erau în siguranţă. Taxiurile - trăsuri  
aşteptau în faţa gării sosirea trenului de Budapesta. 
Patrulele de poliţişti erau la  datorie. Comunicarea, din 
oră în oră, cu baza. Acest fapt contribuia în mod direct la  
prevenirea unor infracţiuni grave cu violenţă. Cu toate 
acestea, Poliţia din Medio-Monte trebuie să fie prevăză-
toare. Oricând se poate întâmpla orice... " 
 

"3 septembrie, miez de noapte. Şi-n Medio-Monte se 
pot petrece: spargeri, violuri,  jafuri, tâlhării, sechestrări 
de persoane. Chiar şi crime. Autorii acestor fapte au  
experienţă. Acest lucru îngreunează prinderea lor de 
către Poliţia oraşului." 
 

"6 septembrie, ora 1 din noapte. Astăzi, la ora 14 a 
avut loc o spargere la locuinţa  doamnei Klein Matilda, 
profesoară de germană din localitate. Am executat 
personal  cercetarea. La faţa locului. Doamna Klein 
Matilda are 76 de ani. Sprijinită de o cârjă din  lemn de 
fag, plecase la piaţă. Am intrat în imobil. Locuinţa era 
răvăşită. Doamna  profesoară s-a întors de la piaţă. M-a 
găsit în casa ei. A început să plângă. Pierduse  bijuteriile, 
tacâmurile de argint, banii şi două tablouri. Compor-
tamentul şi starea  profesoarei m-au impresionat foarte 
mult. Am terminat cercetarea locuinţei. Am  examinat 
împrejurimile. Mi-am făcut o imagine de ansamblu  a 
situaţiei. De unde au  venit, pe unde şi cum au plecat 
tâlharii. În stânga porţii de la intrare un copil desena  
iepuraşii cu cretă galbenă. Pe trotuar. Blond şi drăguţ. 
Vârsta: 6 ani. L-am mângâiat pe  părul bălai. L-am luat în 
braţe. S-a ataşat de persoana mea. S-a simţit în 
siguranţă. L-am  întrebat dacă a văzut pe cineva intrând 
şi ieşind din imobil. Văzuse. Doi domni. Un  înalt, slab şi 
brunet şi-un scund şi solid. Cel înalt avea pe mijlocul 
capului o şuviţă albă.  Atunci am realizat că, în general, 
copiii au o memorie vizuală foarte bună. Am cumpărat  
dulciuri de la chioşcul din apropiere. I le-am oferit. Ştii 
cine îţi dă dulciurile, l-am  întrebat. Un poliţist, i-am spus. 
Copilul m-a privit lung până ne-am despărţit. Tâlharii  vor 
fi prinşi mâine. Doamna profesoară de germană, Matilda  
 

 
Klein se va bucura foarte  tare". 

 
"30 septembrie, ora 23 din noapte. Fiecare 

cetăţean din Medio-Monte, în viaţa lui,  întâlneşte 
fel de fel de situaţii. Unele pozitive. Altele negative. 
Principalul lucru constă  în faptul că în fiecare din 
cele două cazuri trebuie să fie conştient ce are de 
făcut. În cazurile negative, atenţia trebuie îndrep-
tată către prevenirea şi apărarea de pericolele  care 
se pot ivi. Din păcate, foarte multe persoane ajung 
victime ale propriilor  interpretări şi înţelegerii vieţii." 
 

"4 octombrie, ora 13 din amiază. Din cauza 
incompetenţei unor şefi, a nemăsuratului  orgoliu şi 
Poliţia din Medio-Monte se află uneori la un pas de 
a eşua în prinderea infractorilor. De-a lungul 
ultimului secol, în Imperiu, au existat şefi de sus şi 
până jos,  numiţi pe criteriul relaţiilor. Din această 
cauză şi aici şi în Gyor au ajuns anumiţi indivizi  
nepregătiţi, care au fost promovaţi pe baza unor 
criterii ascunse. Urmare a acestui sistem, activi-
tatea are de suferit. Un individ care nu-şi stăpâ-
neşte profesia, nu poate  conduce, nu e util şi nu 
coordonează nimic. Un şef promovat astfel aduce 
întotdeauna  daune pentru întregul sistem imperial. 
Pasiune, dăruire şi devoţiune sunt cele trei  calităţi 
ale lucrătorilor Poliţiei din Medio-Monte." 
 

"5 octombrie, miez de noapte. Infractorii 
periculoşi, tâlharii şi jefuitorii îşi  perfecţionează 
modul de operare asociindu-se în grupuri. Un 
infractor cu predilecţii  către furt şi omor este în 
stare să comită fapte din cele mai grave. Inclusiv 
incendierea  imobilelor unde s-au produs faptele 
pentru îngreunarea cercetărilor. Pe măsură ce  
situaţia social-economică din oraşele imperiale se 
înrăutăţeşte creşte şi starea  infracţională." 

             
X X X 

 
Eugen Ioan Chinai zis Jean-Marie era tăbăcar. 

Citea cărţi. Lucra piei de viţel şi de  oaie. Le 
întindea pe gardul de la intrarea în curte. Se uscau. 
Se întăreau ca şi tabla. Le întindea pe gard. Se 
întăreau ca şi tabla. Le  punea în butoaie. Turna 
ulei. Le punea, din nou, în butoaie. Turna, din nou, 
ulei. Le  întindea pe gard. Se uscau. Erau noi "ca 
mănuşa". Le ducea la pielăriile din Debreţin.  Făcea 
bani buni. Se căsătorise în urmă cu douăzecişicinci 
de ani cu Luana. O fată din  Dej. Frumoasă. Nunta 
a fost sâmbăta. Vineri a murit taică-său. Era rece. 
Întins în  sicriul pus în tăbăcărie. Şoarecii intrau şi 
ieşeau din buzunarele costumului mortului.  Căutau 
bucăţele mici de zahăr. Pândeau lumânările stinse. 
Mâncau cu poftă, ceara gălbuie prelinsă pe scan-
durile sicriului. În casa, de pe strada Tăbăcăriei, era 
nuntă. 

Luana a rămas zece ani în casa tăbăcarului Eu-
gen Ioan Chinai zis Jean-Marie din Medio-Monte. 
Într-o zi de joi, prin luna octombrie, şi-a luat  

 

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

lumea-n cap. A plecat la părinţii ei. Ultimele cuvinte pe 
care Luana le-a spus tăbăcarului au fost: "Eşti o obdială,  
Jean-Marie". Şi s-a dus. 
 

X X X 
 

Trecuseră cincisprezece ani de când tăbăcarul trăia în 
singurătate. Cu pieile lui. Cu  carneţelul lui. Cu notiţele 
lui. Cu cărţile lui. Într-o seară de octombrie venea dinspre  
Piaţa de Alimente. Pe o stradă îngustă. S-a întâlnit cu doi 
indivizi. Unul solid. În haină  de fâş vişinie cu albastru. 
Celălalt înalt, în haină maro cu guler de blană. Solidul 
avea o  lampă de miner în mâna dreaptă. După ce a 
trecut de ei, la câţiva metri, tăbăcarul s-a oprit. S-a  
aplecat prefăcându-se că-şi leagă şiretul de la pantoful 
stâng. Şi-a scos carneţelul. A  scris cu repeziciune câteva 
cuvinte. Apoi s-a prăbuşit cu faţa în sus. Parcă vedea  
stelele. Era senin. În cădere a atins burlanul de scurgere 
din spatele clădirii  restaurantului. 
 

X X X 
 

Altă însemnare din "caietul zilnic al evenimentelor" 
 

"28 octombrie, ora 7 din dimineaţă. M-am deplasat la 
locul unde se afla cadavrul  tăbăcarului Eugen Ioan 
Chinai din Medio-Monte. Pe străduţa îngustă din spatele  
hotelului-restaurant din oraş. Lângă trupul întins pe 
caldarâm am găsit un carneţel cu  notiţe. Am început 
cercetările. Am terminat de citit însemnările domnului 
tăbăcar." 
 

X X X 
 

Notiţele din carneţelul tăbăcarului din Medio-Monte 
 

1. Eugen Ioan Chinai - nebunu. Nebunu ăsta care tă-
băceşte piei. Zice toată lumea. Aşa.  La noblesse oblige, 
domnilor din Medio-Monte. Şi-mi mai zice şi obdială. Eşti 
o obdială,  măi Jean-Marie. Aşa se zice. E un caz real 
zicerea asta. 
 

2. Am lucrat cu pielăria şi-ntre saşi. Pe lângă Mediaş. 
Acolo am dansat primul  damen-vals cu o nemţoaică. Era 
jumate armeancă, jumate nemţoaică. Nu ştiam limbi  
străine. În Germania se zicea că un om care are auz 
muzical are toate limbile în ureche. 
 

3. Nu sunt adeptul tratatelor care intră-n conştiinţa 
popoarelor. Asta a zis-o un franţuz.  Când Anglia a făcut 
o alianţă cu Franţa împotriva Germaniei, flota franceză s-
a încăierat,  pe undeva, cu flota engleză. Asta numai ce 
proaspăt s-a semnat tratatul ăla. Aşa că eu  sunt adeptul 
structurilor imperiului nostru cu legile lui imperiale. În 
legendele  germane se zice că şi conştiinţa-i un oaspete 
şchiop. Când a venit în Medio-Monte o  delegaţie de la 
Viena, doamna Matilda Klein, profesoara de germană, a 
spus:  "Tăbăcarule, vorbeşte tu cu ei că eşti mai citit". Am 
făcut reverenţa şi am întrebat despre  conştiinţă. Aceia 
mi-au spus că n-au crezut că există în Medio-Monte atâta 
credinţă.  Apoi le-am spus acelora: Domnilor, cum se 
poate ca popoarele care s-au întâlnit, când  s-au întâlnit, 
s-au îmbrăţişat şi apoi s-au bătut în războaie crunte. Un 
graf sau grof  dintre ei a spus că: "Un om care face o 
lege, are legea aia scrisă în sângele lui şi că  legea aia 
scrisă în sângele lui e ca un instinct animalic. I-am spus 
că dacă legea e prin  naştere atunci fărădelegea cum e. 
Austriacul acela mi-a spus că de se va face  vreodată 
altă ţară, tot cu ungurii se va face. 

 

4. Le-am spus la saşi: "Măi saşilor, pe fetele 
noastre tot cu voi le-om mărita să nu se  ducă prin 
Rusia ori prin Polonia, dacă tot aţi venit p-aici." 
 

5. Nimeni şi niciodată n-ar trebui să-şi permită să 
intre în transpiraţia cuiva. M-am  născut aici. Am co-
pilărit aici. La pantof port un număr între 42 şi 43. 
Am culoarea  ochilor tatălui meu. Căprui. Am fost 
dat afară din cinci şcoli. Până am ajuns la  tăbăcă-
rie. Toate îmi mergeau bine, până la examene. 
 

6. A şti înseamnă a putea. Tata n-a avut şcoală. 
Nimic. Mama a făcut două clase în  Medio-Monte. 
Tata a făcut tăbăcărie după ce a ucenicit la Mediaş. 
La un sas. Aşa că,  domnilor, am avut noroc doar 
prin propriile competenţe.  
 

7. Nu cunosc femeia. "Oamenii ca tine să se 
nască dar să nu se înmulţească". Îmi zicea  Luana. 
N-am făcut, ca alţii, şcoala la Viena. Domnul 
Feldheim s-a dus acolo. A venit aici  gata şcolit. Eu 
nu m-am dus. A venit Viena la mine. Am citit cărţi 
multe. Citesc. 
 

8. Tata ştia numai: "Tatăl nostru". Zicea: "Măi, 
Jean-Marie, dacă faci un lucru să-l faci  perfect. Da-
că nu poţi, atuncea lasă-te." Munceam cu el în tăbă-
cărie. Apoi, zicea iar:  "Asta nu înseamnă că dacă 
nu poţi face perfect, să nu faci nimic". Tata se ruga 
aşa: "Să  ne ierţi Doamne greşelile noastre ... mira-
s-ar lumea de tot imperiul ăsta". Şi era în pat.  Prin 
Medio-Monte se purta drept. Parcă avea educaţie 
austriacă în el. "Noi suntem  făcuţi să lucrăm în 
tăbăcărie", zicea. "Dar dacă Dumnezeu nu ne 
binecuvântează  munca, e de rău. Nici prea mult să 
nu munceşti, lasă-le printre ele", mai cuvânta. 
 

9. Până n-am văzut poze cu domnul şef al 
Poliţiei din Medio-Monte, Aron Feldheim, aflat  la 
Academia din Viena n-am crezut în ceremonii. De 
atuncea am început să cred. 
 

10. Un biet tăbăcar din Munkacs nu şi-a făcut 
curea groasă pentru pus banii când mergea la 
biserică. S-a dus cu ei în pălărie. A trecut pe lângă 
o Răstignire. S-a închinat.  A ridicat pălăria. N-a mai 
avut bani de pus în timpul slujbei. Preotul aştepta. 
Pălăria era  goală. "Ai, măi, am trecut pe lângă 
tâmpita aia de cruce...", a spus tăbăcarul. În  Medio-
Monte cetăţenii n-au crezut şi nu cred în statui. 
 

11. Tata a avut o tumoare. Pe acolo a intrat 
canceru. Am gândit că nu va muri vreodată.  Eram 
flăcău gata de însurat. "Măi, voi muri", a zis. "Da de 
unde ştii", l-am întrebat.  Sunt anumite lucruri pe 
care nu le putem comunica. Le simţim. "Pe ce vei 
şti şi tu când vei fi în locul meu", mi-a spus tata. 
Apoi, a mai spus: "Hai să  colindăm!" Că era Sfântul 
Crăciun. A mai dus boala până m-am însurat. 
 

12. Mi-am întrerupt călătoria pentru o fată. O chema 
Luana. "Eugen, dacă ai gânduri  cu mine, să-mi 
spui", a spus Luana. Cu mama se potrivea. "Dacă 
n-ai gânduri, nu mă-ncurca", a spus Luana. Mer-
geam pe dealuri împreună şi ne uitam noapte de 
noapte  la cer. Tata m-a întrebat: "Măi, Jean-Marie, 
nu-ţi propui nimica?" 

(continuare în pag. 72) 
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(urmare din pag. 71) 
 

13. Am avut un vis. Foarte interesant. Am mers la 
un orb cu un alt tăbăcar. La ăla i-a  dat în bobi că se va 
însura cu fata cu care era în legământ. Apoi, mi-o dat 
mie. A dat din cap. Mi-o mai dat o dată. A zis: "Fecior, 
hai altăoară că tare încurcate-s lucrurile". 
 

14. Am avut un alt vis. S-a întâmplat la biserica din 
Medio-Monte. Înspre deal. Veneam  pe cărare. În jur 
erau bulgări de zăpadă cu flori. Umblam şi parcă-mi 
pierdeam capul.  Îl ţineam cu amândouă mâinile să n-o 
ia la vale. 
 

15. Banul e marfa de schimb în tot imperiul. Peco, 
pecuniaris. Orice marfă are o  valoare de întrebuinţare. 
Nu dispreţuiesc banul, da nu-s robul lui. Decât să-i port 
grija,  mai bine să-i simt lipsa. Nu-mi respect nici trupul, 
da nu-l dispreţuiesc. Îmi place să-l chinui.  
 

16. I-am învins pe toţi la trântă. Într-o vreme. Arun-
cam greutatea de opt kile până la şaisprezece metri.  
 

17. Eram la Budapesta la berărie. Vândusem pieile. 
"Orice om e o oglindă", ziceam.  Mă uitam la târgoveţi. 
Mă reflectam în faţa fiecăruia. Mâncam o friptură. Când 
vindeam  pieile minţeam că mă credeam şi eu. Un 
ungur s-a apropiat de mine. Era cu muierea  lui 
gravidă. Mi-a spus să-i dau o bucată din friptură pentru 
femeie. Întotdeauna m-am ferit să nu dezamăgesc. 
 

16. Tăbăcarii pot mânca oricând pâine cu slănină. 
Un călugăr iezuit mi-a spus, în Gyor, drumarii şi 
tăbăcarii au dezlegare. Am vrut să-l întreb dacă am 
dublă dezlegare. Nu  l-am întrebat.  
 

17. Cetăţenii din Medio-Monte ar trebui să citească, 
din când în când, un tratat de  lucru bine făcut. I-am 
spus doamnei profesoare Matilda Klein că e bine să 
avem ţigani la margine de Medio-Monte. "De ce e 
bine", m-a întrebat. "Dacă n-ar fi ei, atuncea ar spune 
ăia de la  Viena că suntem noi în locul lor", i-am spus. 
 

18. Există într-un oraş frumos, o fântână frumoasă. 
Pe piatra de deasupra ciurgăului  scrie: "Cuceritorule, 
de vei cuceri acest oraş, să nu distrugi fântâna". 
 

19. Tata ar fi dorit să se sfarme imperiul, da alţii să 
fie vinovaţii. Aşa suntem noi toţi în  Medio-Monte. M-
am aplecat ca să scriu. Sunt pregătit să urlu: "Nu mă 
omorâţi!" Mă  pregătesc să intru în conştiinţa celor doi 
să văd ce lucruri avem în comun. Domnilor Klein şi 
Dur, sunteţi din Medio-Monte, vă cunosc! Mergeţi 
înainte, că bine mergeţi! 
 

X X X 
 

O ultimă însemnare din "caietul zilnic al evenimen-
telor" 
 

"30 octombrie, ora nouă din seară. Criminalii au fost 
identificaţi. Mâine, Poliţia din  Medio-Monte îşi va face 
datoria. Carneţelul cu notiţele domnului tăbăcar a fost 
esenţial.  Am aflat că e vorba de doi ucigaşi. Şi că sunt 
cetăţeni ai oraşului nostru. Am parcurs  cu atenţie noti-
ţele victimei. Încercând desluşirea lor, am făcut febră 
39 de grade. Am  renunţat. Ultima notiţă, însă, a fost 
esenţială. Domnul tăbăcar, Eugen Ioan Chinai a fost  
cetăţean vigilent până-n ultima clipă. Poliţia din Medio-
Monte îi rămâne profund recunoscătoare. Uneori drep-
tatea se face prin mijloace care se află primprejurul 
victimei. 
 
P.S. Citind notiţele domnului tăbăcar mi-am amintit de 
propriul meu tată, cel care a  slujit clopotele din Medio-
Monte pe vremea când Aron Feldheim era doar fiul  

 

P.S. Citind notiţele domnului tăbăcar mi-am 
amintit de propriul meu tată, cel care a  slujit 
clopotele din Medio-Monte pe vremea când Aron 
Feldheim era doar fiul  clopotarului." 
 

X X X 
 

Epilog 
În Medio-Monte nimic nu se petrece întâmplător. 

Trecuseră cincisprezece ani de când  tăbăcarul 
Eugen Ioan Chinai trăia în singurătate. Îşi cumpă-
rase din târg o capră  germană. Într-o duminică a 
lunii septembrie plecase la biserică. Un adevărat 
tăbăcar îmbrăcat  de sărbătoare. Îşi botezase capra 
Luana. În duminica aceea, capra Luana, ieşise pe  
poarta curţii. Mergea în spatele tăbăcarului. Eugen 
Ioan Chinai intrase în biserică.  Sărutase crucea din 
faţa altarului. Capra Luana se ţinea după el. Tăbă-
carul se aşezase  pe banca din faţă. Capra Luana 
se aşezase lângă el. Nevestele minerilor din  Medio-
Monte erau revoltate. Minerii râdeau în barbă. Când 
preotul trecuse cu  cadelniţa pe lângă capra Luana, 
toţi cetăţenii au putut constata că un soi de behăit a  
pornit înspre cadelniţă. De două ori. "Capra tăbăca-
rului nu suportă tămâia", au spus  minerii. Muierile 
minerilor au hotărât că Eugen Ioan Chinai va trebui 
pedepsit. Când a ieşit din  biserică, tăbăcarul a 
văzut-o pe Luana. N-a zis nimic. Era prea târziu. 
Capra s-a oprit în  dreptul femeilor. S-a întors înspre 
altar şi a mai behăit de două ori. "Capra Luana e 
necuratul", au spus muierile din Medio-Monte. 
 

X X X 
 

La sfârşitul acelui septembrie, tăbăcarul a vândut 
un transport de piei în târgul de la  Budapesta. S-a 
dus în centrul oraşului. Ştia un magazin aproape de 
podul principal.  Şi-a cumpărat un gramofon. Lucra 
în tăbăcărie. Asculta muzică de petrecere la 
gramofon. 

În următoarele duminici, Eugen Ioan Chinai din 
Medio-Monte, nu s-a mai dus la  biserică. Punea 
ceardaşuri în timpul slujbei. Capra Luana asculta 
sunetele. Îi luceau  ochii în capul ei de capră germa-
nă. 

Două dintre nevestele minerilor s-au dus în 
curtea tăbăcarului. Au ridicat cârjele  înspre gramo-
fon. "L-ai adus pe necuratul în Medio-Monte, 
domnule tăbăcar", au spus. 
 

X X X 
 

În seara aceea de octombrie, Eugen Ioan Chinai 
a simţit cum e, când se apropie moartea.  N-a putut 
spune. S-a aplecat. S-a prefăcut că-şi leagă şiretul 
de la pantoful piciorului  stâng. 

I-a văzut pe minerii Klein Jonas şi Dur Gheorghe 
pregătiţi să lovească. 

"Acuma, ştiu cum e", şi-a spus tăbăcarul Eugen 
Ioan Chinai zis Jean-Marie. 

Pe străduţa din spatele hotelului-restaurant se 
lăsase liniştea. Era întuneric. Nu se  auzea nici 
măcar o muscă aptă să spargă tăcerea. 
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          Vasile SIMON 
 

Belşug 
 

E toamnă-ntruna. 
Zilele sunt aurii, 
Nopţile reci  
Se joacă cu Luna. 
Tu nu vrei să vii. 
 

Aerul miroase a belşug. 
Zgomot, urlet de fiare. 
Vin ţăranii de la plug. 
Cântec bogat  
de tractoare. 
 

Visează boierul, 
Hambarul se rupe, 
Trezeşte ţăranul, 
Încremenit pe moşiile 
scumpe. 
 

Acum sunt de toate, 
Am ce să-ţi ofer, 
Boabe de grâu, fermecate, 
Vinul de aur 
în cupe de fier. 
 

La început şi la sfârşit 
 

Zile lungi, clipe răvăşite, 
Nopţi sacre, nesfârşite, 
Se-nchid în sine mute, 
Bucurii seci, rătăcite, 
Frunze de ploi scorojite, 
Ceas de vedenii tăcute. 
 

Se prăbuşesc din Paradis 
Trupuri ce pier în abis. 
Lacrime-n candeli de vis, 
Bulgări de aur nenins.  
Universu-i de necuprins 
Pază la foc sacru încins. 
 

N-a fost decât clipa dintâi, 
Întreg nemăsurat în fâşii, 
A fost şi iar va mai fi 
Cutremur mare într-o zi, 
În clipa aceea dintâi, 
Întregul măsurat în fâşii. 
 

Se osteneşte aprig lutul: 
Cum a fost, Doamne, începutul? 
Noaptea a zămislit Timpul, 
Unde şi-ncheie hăul suptul. 
Nu mai urzeşte Nenuntitul, 
Ci doarmă-n veci, el, sufletul. 

 

Aleargă, saltă, tumultos, 
Răzbeşte-n hăul întunecos 
Ce crapă-n sufletul de Os, 
Lumină din Înger Frumos, 
Un pai se-agaţă luminos 
De poala hainei lui Hristos. 
 

Se zbate-n uşa Paradis, 
Cu trupul dezvelit de vis, 
Cu mâini legate de abis. 
Eufratul, Tibrul s-au închis 
În mărul morţii-n necuprins. 
Primeşte-mă, Doamne, sunt nins! 

 
Pe mare 
 

Valuri de suflete alunecă-n mare. 
Aduc cu ele poveşti de departe: 
Pietre, ulcioare căzute din soare, 
Plutind pe aripile-i învolburate. 
 

În inimă, marea albastră adună: 
Bucurii, necazuri ce rod temelii, 
Lut cununat cu paie de lumină, 
Prinse-n ghearele negrei vijelii. 
 

Adâncu-i de nepătruns în fire, 
Valuri înalte se sparg de ţărm,  
Cu ochi de taină şi de iubire 
Răsare-n minte puiul de Corb. 
 

Îl poartă valul spre ‘nalte zări 
Şi zboară cu umbra de moarte. 
Aşteaptă năvodul punte din mări, 
Dar găseşte porţile-ncuiate. 
 

Loveşte în ele cu ciocul - toiagul, 
Crezând că i se vor deschide, 
Scăparea-i îi este doar Farul, 
Când zboru-i, pe veci, i-l cuprinde. 
 

Lovesc în el gloanţe de valuri, 
Potop de ani de singurătate. 
Nu zăreşte punte, nici maluri, 
Doar leşuri pe apă, plutind înecate. 
 

În mare-i rânduială ca să trăieşti. 
În ea eşti aruncat precum o piatră. 
Din valuri, drumul să-l croieşti 
Spre lumea din adâncuri, luminată. 
 

Se-aruncă printre lacrime de alge, 
Pe corabia ce naufragiază, 
Ascultă glasu-i greu cum plânge, 
Rana adâncă care sângerează. 
 

E condamnat, de bună seamă, 
În valuri, lacrimi să-şi înece. 
Şi strigă-ncet spre El: Osana!, 
Auzi-mă, Tu, Singur Rege! 
 

Nimic nepieritor în lume nu există 
Decât Lumina Ta să ne adune. 
Dacă în marea tristă-i Viaţa, 
Ai milă-atunci de-al Tău Corb, Stăpâne! 
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           Daniel CORBU 

 

Matei Vişniec  

Mitologia măştii şi dimensiunea tragică a fiinţei 
 

Dintre scriitorii români care au imigrat în Occident în 
anii premergători lui 1989, doar Matei Vişniec a dovedit, o 
spunem fără a oripila notorietatea unor excelenţi scriitori 
români împrumutaţi de noi culturii franceze (Dumitru 
Ţepeneag, Paul Goma sau George Astaloş), o celebritate 
literară. Şi asta datorită pieselor de teatru, care au 
dobândit repede glorie internaţională după stabilirea 
autorului la Paris. Pentru că Matei Vişniec este inventatorul 
unei formule originale de teatru absurd care cucereşte prin 
obsesiile torturante, inserţiile de poezie şi metaforism, lipsa 
didacticismului, parabola, sensurile transcendentale, prin 
umorul tragic şi prin ceea ce exegeţii săi au numit deja 
intelectualizarea emoţiei. El are, acum, un loc al său în fa-
milia de spirite ce-i conţine pe Ionesco, Beckett, Kafka, Ca-
mus, Buzzati sau Arrabal. Teatrele din Franţa, Germania, 
S.U.A., Polonia, Canada, Rusia, Maroc, Iugoslavia, Finlan-
da, Italia, Olanda i-au făcut celebre piese ca Ultimul Go-
dot, Caii la fereastră, Angajare de clovn, Groapa din 
tavan, Bine, mamă, da’ ăştia povestesc în actu’ doi ce 
se întâmplă-n actu’ întâi, Artur, osânditul, Ţara lui Gufi, 
Spectatorul condamnat la moarte. Câteva dintre aceste 
piese devenite clasice au fost scrise în ţară, înainte de 
autoexilul său din 1987, refuzate de cenzura din România. 
Când ne-am cunoscut, la întrunirile Cenaclului de luni, 
condus de profesorul Nicolae Manolescu, Matei Vişniec 
era participantul mut. Nimeni nu-şi aminteşte să-l fi auzit 
vorbind despre textele care se citeau, deşi participa cu 
regularitate. Coborât din mitica Bucovină, Matei Vişniec (n. 
1956, la Rădăuţi), student la Facultatea de filozofie din 
Bucureşti, prieten afabil şi săritor la nevoie, se înţepenise 
în atitudinea de „privitor ca la teatru”. Între gălăgioşii 
lunedişti, unii poeţi adevăraţi, alţii îngroşând rândurile 
caracudei, Matei Vişniec tăcea şi scria. Volumul de debut 
al lui Matei Vişniec, La noapte va ninge (Ed. Albatros, 
1980), trădau propensiunea poetului pentru poemul 
filozofic, inteligenţa textuală, fineţea lirică, gustul pentru 
parodie şi parabolă. Anecdoticul, prezent în multe dintre 
poemele lui Matei Vişniec, încearcă să ascundă o mare 
tristeţe existenţială, să camufleze un spirit neliniştit, de o 
extraordinară vervă iniţiatică în cunoaşterea lumii, ca în 
acest poem, intitulat Despre Seneca: „Lovesc şi eu, 
loveşte şi tata / iată-ne trecuţi în primul rând de soldaţi / 
lovesc şi eu şi loveşte şi tata / soldaţii sunt din ce în ce mai 
eleganţi / şi pe măsură ce înaintăm / în adâncul coloanelor 
/ suntem serviţi cu lichioruri fine / şi purtăm discuţii despre 
Seneca / şi despre economia politică / iată-ne ajunşi la 
capăt / cu hainele sfâşiate, cu pumnii sângerând / asemeni 
celor / din prime le rânduri”. Mare parte din textile acestei 

 

cărţi sunt poeme-parabolă, cu o atmosferă borgesia-
nă, kafkiană, cu un limbaj familiar, persiflant: „Am aflat 
că nu prea vezi cu ochiul drept / zise leul / da, nu prea 
văd, zise păzitorul leului / ce nenorocire, ce nenoro-
cire, zise leul, şi nici cu urechea dreaptă / nu prea 
auzi, nu-i aşa, nu prea, într-adevăr, nu prea, zise păzi-
torul leului / ce nenorocire, ce nenorocire, / zise leul // 
Dar tu, zise păzitorul leului / ai labele paralizate, nu-i 
aşa, / aşa e, aşa e, zise leul / rău, foarte rău, zise 
păzitorul leului / şi nici mirosul tău şi nici colţii tăi / nu 
mai sunt ca înainte / aşa e, aşa e, zise leul, / ce neno-
rocire, ce nenorocire, / zise păzitorul leului” (Despre 
ochiul drept). Tehnica folosită de Matei Vişniec este 
aceea a augmentării, a ridicării faptului minor, a 
banalului, la dimensiuni spectaculoase, senzaţionale, 
provocatoare de emoţii lirice: „De câteva zile sunt 
căutat / prin toate muzeele planetei / se zvoneşte că 
sunt pe cale să-mi distrug / toate autoportretele / se 
zvoneşte că toate cărţile / au povestit de fapt, pe 
ascuns, viaţa mea / şi că orice trecător / care ţine 
mâinile în buzunare / ar fi luat deja legătura / cu mine. 
La toate ferestrele oraşelor / stau înghesuiţi câţiva 
fotografi / se bănuieşte că într-una din zile / voi ieşi 
să-mi cumpăr / un ziar sau un pachet de ţigări / eu 
însumi am întrebat / dacă nu m-am văzut pe mine 
însumi / nu, răspund eu / şi trec liniştit spre muzeu / 
trăgând un turn după mine” (Voi ieşi să-mi cumpăr 
un ziar). 

Cea de a doua carte, Oraşul cu un singur 
locuitor (Ed. Albatros, 1982), nu schimbă registrul 
poetic, atmosfera parabolică, dar accentuează carac-
teristicile poeziei din prima carte. „Faptele” acestei bi-
zare poezii se petrec într-un oraş imaginar, Euforia, 
într-un timp spaţializat, dilatat la maximum, persona-
jele cărţii fiind Poemul, Poetul, Makta, Câinele Leuko-
demos. În această carte, Matei Vişniec încearcă, aşa 
cum observa Petru Poantă, „întemeierea unei realităţi, 
concomitent cu discreditarea ei”

1
. Totul aici sugerează 

o singurătate totală a spiritului: „Pe străzile oraşului, 
câinele oraşului / mă latră încet, / de ce latri la mine, îl 
întreb, / sunt singur, îmi răspunde / şi mă cuprinde 
frica /…/ de ce strigi la mine, mă întreabă / câinele 
oraşului aproape plângând, / de ce strigi aşa de urât 
la mine? / sunt singur, îi răspund / şi mă cuprinde 
frica” (Convorbiri cu câinele oraşului). Poetul se 
află într-o continuă luptă cu agresivitatea realului, a 
civilizaţiei, în poeme în care antonimiile, paradoxul, 
ironia, detaşarea cu care e rostit discursul poetic nu 
pot ascunde întru totul deziluzia, disperarea. Ultimul 
ciclu al cărţii, Descrierea poemului, e o originală artă 
poetică a lui Matei Vişniec, în care ritualul creaţiei 
înseamnă, de fapt, autodistrugerea fizică a poetului: 
„Cu fiecare cuvânt scris mâna devine / mai neagră şi 
mai blestemată / o mână de ucigaş, spune mama, 
trebuia / să nu te fi născut / trebuia / să te fi lăsat mai 
departe să paşti capre / pe întinsele câmpii ale zeului 
Leukodemos, / sărmanul, iertare”. 

Aceeaşi senzaţie de frig existenţial şi acelaşi 
frison surrealist, provenit din înălţarea faptului banal la  
valoare simbolică, întâlnim şi în Înţeleptul la ora de 
ceai (Ed. Cartea Românească, 1985), ultima carte de  
poeme publicată în ţară înainte de autoexilul său la 
Paris.  

(continuare în pag. 85) 
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Ce sunt eu pentru tine  
 

Ce sunt eu pentru tine? 
Un don quijote ce caută zadarnic 
punctul de sprijin al vântului, 
o beţie în magazinul cu animale exotice, 
ciripitul şarpelui cu pene, 
scheunatul de căţea turbată 
al nopţii pe care n-o ajută nimeni 
să nască ziua de mâine, 
laptele înăcrit în rai, 
mierea de pe tălpile îngerilor? 
Totul şi nimic, deopotrivă! 
Eşti tristă, ştiu. 
Rătăcesc prin lume, scriu poezii, cânt, 
uneori ascund în mine perla altei femei. 
Tu mă aştepţi iubitoare şi neatinsă 
ca praful de pe sticlele cu vin vechi. 
Nu sunt vinovat: 
trupul mi-e departe, 
dar sufletul ţi l-am lăsat aici 
- un păianjen uriaş, 
gata să înghită orice străin 
care ar îndrăzni  
să-ţi strecoare pe sub uşă 
o scrisoare de dragoste. 
 

Execuţia particulară 
 

Mă ademeneşti în  
iatacul tău. Când intru,  
gaura cheii sângerează ca o  
virgină. Stau nemişcat  
între pragul de sus şi pragul  
de jos cum într-o  
ghilotină.  
Să păşesc înlăuntru  
ori înafară, nu mai am,  
Doamnă, nici o 
putere. Tu mă prinzi de mâini,  
mă săruţi, viclean, şi nu ştiu:  
e sărutul morţii  
ori sărutul de graţiere?  
 

Pedeapsa  
 

Când ai plecat -  
ai stricat cuibul rândunicii, 
ai strivit şarpele casei,  
ai înţepenit roata fântânii, 
ai atârnat pisica de clopot   
de durere, mamei i s-a încurcat firul pe fus; 
de supărare, tatălui  i s-a descărcat  
puşca înspre Dumnezeu.  
Acum te întorci - altul? - 
să construieşti un cuib nou;  
să alăptezi puiul de şarpe, 
să dai cep fântânii 
să pui clopoţei pisicii 
mama te iartă, dar 
ai să îmbătrâneşti curăţând 
puşca de vânătoare a tatălui. 


 
 
 
 

          Costel STANCU 

 

Aşteptare  
   

Trăiesc?  
Sau mi s-a făcut o înscenare a vieţii? 
Nu sunt decât un vârtej de frunze  
într-o gară pustie?  Un dans  
între şinele de cale ferată 
ce se încurcă, pentru totdeauna, 
în memoria acarului? 
Undeva, în colţ, 
un copil aşteaptă, aşteaptă… 
El e singurul care mai are amintiri 
- ace înfipte cu voluptate 
în păpuşa de cârpă a creierului. 
Trăiesc? Sufletul meu s-a stins  
sau încă pâlpâie la fereastră?  
Nu-mi răspunde nimeni. 
Copilul aşteaptă, aşteaptă… 
El poartă, la gât,  
cheiţa de aur a tainei. 
Cântă: „Într-o dimineaţă aici va opri  
un tren plin cu jucării…” 
Nimeni nu se îndoieşte de asta.  
 

Amintire  
 

Demult, 
eram o casă cu uşile 
şi ferestrele deschise. 
Inima mea  
- valet tânăr şi credincios – 
te îmbia să intri. 
Erau muzici acolo, 
dansam zi şi noapte, 
trăiam amintirile unui vin 
de acum o sută de ani. 
Îţi aminteşti? 
Nu ne temeam de nimic. 
cu atât mai puţin de moarte. 
- moarte e şi în urma 
nasului de copil 
pe geamul aburit 
când se minunează  
de întâia ninsoare, 
îţi spuneam. 
Tu tăceai şi dansam, dansam, 
soarele devenise elastic, 
tălpile tale încălzeau luna. 
Apoi a trecut timpul. 
Azi te aştept în zadar. 
O grămadă de pietre albe 
cu care nu mai construieşte nimeni. 
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Marian DOPCEA 
 

CONCIZIE  ŞI RETORICĂ 
 

Neobositul Florin Vasiliu (pentru iniţiaţi „Moş 
Haiku”) făcea, la începutul anilor nouăzeci, un rodnic 
prozelitism pentru poezia minimală, de sorginte niponă. 
Publicase, până la Revoluţie, nişte „Interferenţe lirice”, în 
colaborare cu N. Steiciuc - un adevărat manual pentru 
iubitorii poemului de cinci, şapte şi iarăşi cinci silabe. 
  Osârdia nu i-a fost în zadar, chiar dacă prima 
antologie editată („Umbra libelulei” - 1993) prezintă drept 
haiku-uri prea multe micropoeme ce nu au comun cu 
minunăţia japoneză decât mecanica înşiruire a celor şap-
tesprezece silabe. Mişcarea iniţiată de „moş” a avut 
ecouri imediate. Chemaţi sau mai puţin chemaţi s-au 
prins în hora asta mulţi. Cuvine-se a-l menţiona măcar 
pe Şerban Codrin, poet mândru şi rar, a cărui „Mare(a) 
tăcere” dă măsura deplină a capacităţii limbii române de 
a-şi asuma preţiosul şi fragilul lirism de factură niponă. 

Haiku-urile (cu varianta lor modernă şi satiric 
”senryu”) şi poemele „tanka” mi-au stârnit, iniţial, 
interesul pentru poezia doamnei Tania Nicolescu - 
autoare prolifică, altfel, încercându-şi puterile şi în proză 
şi poezie ”europeană”, ori provocându-şi interlocutorii cu 
întrebări bine ţintite, la sinceritate şi introspecţie, în 
interviuri. 

Lirismul este, fără îndoială, vorba domnului 
Manolescu expresie a subiectivităţii pure. Haiku-ul se 
vrea impersonal - dar asta nu înseamnă că nu freamătă 
de lirism. Prestigiul imens (în Japonia - şi nu numai 
acolo) al unor Basho sau Issa de la lirism se trage... 
Există în condiţia micului poem, paradoxuri multiple. 
Menit a da expresie fenomenalităţii pure haiku-ul 
impune, formal, destule restricţii, printre care şi pe aceea 
a nonimplicării afective a celui ce contemplă. S-ar situa, 
aşadar, cam în afara conceptului european de lirism, 
dominat, acesta, de expansiunea şi hipertensionarea eu-
lui. 

O emoţie delicată freamătă, cu toate acestea, în 
silabele haijinului autentic. Îmi permit să cred, în acest 
sens, că Tania Nicolescu este o poetă autentică, 
bizuindu-mă pe fulgurările evidente ce dau consistenţă 
emoţională unor poeme precum acestea: „Altă ninsoare - 
/ puful păpădiilor / prin vântul din zori” sau „Îşi schimbă 
locul /  caselor după soare - / a plouat cu melci”, ori „Zi 
toridă de / august şi-un fluture alb - / cum zboară clipa” şi 
încă „Cimitir pe deal - / crucile urcă spre cer / prinse de 
stele”.  

Tematica unor asemenea poeme este umilă în 
aparenţă. Dar, însă... Nu conferă oare melcul - ca şi mi-
ne, universului? O asemenea poezie nu acceptă discri-
minare. Temele nu sunt „minore” sau „majore” - ele exis-
tă pur şi simplu, sfidând teoria, conferind poemului 
demnitate estetică. 
 Prefaţatoarea volumului „Brotacul din lună” - 
doamna Laura Văceanu (ea însăşi o admirabilă autoare 
de haiku) observă în poezia Taniei Nicolescu o aplecare 
către „filosofia” zen - şi nu putem fi decât de acord cu 
observaţia. Impusă să fie această aplecare, de însăşi 
delicata structură a micropoemului? Probabil că da, 
măcar parţial. Nu se poate nega, însă, pe de altă parte,  

 
că opţiunile noastre filosofice ţin de particularităţile 
spiritului propriu. Formele nu impun cu necesitate 
conţinutul. Ca să fii sensibil la opoziţii precum 
efemer/eternitate, viaţă şi moarte, existenţă şi 
neant, trebuie să ai tu însuţi o anumită structură 
intelectuală. Taniei Nicolescu „filosofia” zen îi vine 
ca o haină potrivită: „cade o nucă - / din copacii cât 
veacul / sunetul clipei” ori „pe ţărmul mării / nicio 
urmă-n nisipul ud / doar veşnicia”. 
 

Senryu este o variantă modernă (şi per-
versă poate) a haiku-ului. Un poet de geniu, spirit 
neliniştit şi „negativist” a dat numele său unei 
ipostaze insolite a micului poem. Cum să nu-ţi 
aduci aminte de Cuba, în ale cărei farmacii nu se 
află, de mulţi ani, decât plante medicinale - citind 
acest poem?: „spital în criză - / doar rostopasca-n 
curte / înflorind din belşug”. 

Că nu e vorba de Cuba - e limpede. Lim-
pede este şi că poeta e atentă la lumea din jur, 
diformă şi urâtă, în fond, împopoţonată de defec-
tele firii omeneşti, ca de nişte podoabe ridicole şi 
inutile. Ceva din spiritul satiric, necruţător, se stre-
coară şi în versurile de tip european: „stăruind / 
să-nghită vii printre dumicaţi / la parastas / 
convivii”. 

În care concizia face bună casă cu 
privirea anamorfică, menită să pună în cruda lumi-
nă desacralizarea unui act ritualic. 

Dar nu conciziunea caracterizează astfel 
de poezie (predominantă în volumul „Anno lucis”) 
ci, dimpotrivă, retorica deloc zgârcită când e vorba 
să-şi etaleze procedeele. Există poeme de 
frăgezime aurorală: „M-am trezit / prin odaie paşii 
luminii foşneau liniştiţi / reliefând fără grabă / ca 
pe un reproş tăcut / dezordinea rămasă de-aseară 
/ privirea spre fereastră luneca / dincolo de geam / 
imaculat / din nou ningea / şi toate urmele piereau 
/ în albul nesfârşit / al începutului de lume” 
(Începutul) şi  există şi poeme de viziune mizera-
bilistă, în care nefirescul/nefericirea garantează 
parcă, monstruos, stabilitatea şi sensul lumii: „şi 
totuşi mi-e bine / mă latră iar câinii / pesemne nu 
sunt încă  / un cal mort”.  

„Specialitatea” casei o constituie în majo-
ritatea poemelor acestei cărţi / retorica mişcării 
sufleteşti abia perceptibile. „Inerţie”, „Iarmarocul”, 
„Încă visând” ori „Laokoon” au o pulsaţie fină 
vădind, fără îndoială, viaţa dar şi riscurile unor 
combinaţii lexicale riscante precum „aşternutul 
leneviei”, „agora gândurilor”. Foarte frumoase mi 
se par poemele de până la 25 de versuri (precum 
„La cântatul cocoşilor”, „Muzica timpului”) în care 
vibraţia interioară devine distilat sonor, cuvânt 
mustind de înţelesuri şi sugestii. 
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     Mircea Marcel PETCU 
 

Încercare 
 

Am învăţat până azi  
mai multe lucruri.  
Pe pământ  
cât de singur sunt  
în primul rând,  
când nu te văd  
şi nu te aud.  
Ştiu că voi muri  
oarecum curând.  
Cât de urâtă 
e uneori lumea , 
am învăţat şi 
cât de tăcută,  
enervantă chiar e  
Dunărea. 
Am îmbătrânit puţin,  
şi am întinerit o clipă,  
durerea să o duc 
în adânc să-ncerc acum, 
la sfârşit 
să te ascund ! 
 

 

Pâmântesc 
 

Am să vin acasă  
mai pe seară  
lăsând afară  
îndoielile şi patima,  
tăcut, cu sufletul în braţe ,  
pe vârfuri voi intra,  
nu voi vedea 
nici razele de lună,  
nici florile 
de la ferestre,  
nici ochii tăi, 
nimic  
din ce  e  
pământesc. 
 
 

Linişte 
 

Fata dormea liniştită, 
senină, învăluită  
de acelaşi  
somn profund şi dulce  
ca al copiilor,  
ca al celor buni,  
cum se spune  
că dorm numai  
cei drepţi.  
Dormea ca o inocentă ,  
ca un suflet departe  
de păcat şi de răutate. 

 

Certitudine 
 

Omul a simţit nevoia  
să încarce de măreţie  
şi de simboluri  
marile clipe ale vieţii.  
Pentru că visându-şi  
drumul înainte  
are nevoie de  
certitudine,  
de siguranţă.  
Dar este îndestulătoare  
vreodată , 
siguranţa care poate  
încăpea intr-un vis 
aflat  
la un capăt  
de drum? 
 

 

Adevăr 
 

Privesc cerul  
şi cred  
în puterea omului  
de a trăi veşnic  
te privesc 
pe tine  
şi mi se pare  
că veşnicia e prea mică,  
pentru a-mi potoli  
setea de iubire  
pe care o zăresc 
în ochii tăi.  
 

 

Credincioşi 
 

Doar hârtia şi stiloul  
mi-au mai rămas. 
Doar ele-mi sunt credincioase  
şi nu mă rânesc  
niciodată,  
nu mă jignesc,  
nu mă lovesc,  
nu mă fac să îmi doresc 
moartea.  
 
 

Ar fi 
 

O minune ar fi  
să mă pierd în tine  
şi să nu mă găsească nimeni, 
să mă rătăcesc în ochii tăi   
şi să înot câtre dragostea ta ,  
să-ţi descopăr sufletul  
şi să îmi fac casă în el,  
acolo să dorm,  
să-ţi scriu ,  
să te iubesc. 
 
(din vol. în pregătire „Pe aripi de dor”) 
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Mihaela CERNĂŢEANU 
 

DAR DACĂ VINE... 
 

Născut la Cerna, judeţul Tulcea, localitate care a 
înfrumuseţat literatura noastră cu numele unor scriitori, 
poeţi şi publicişti de valoare precum Panait Cerna, Ion 
Staicu, Dumitra Petrică, Florica Veleşcu, poetul Dumitru 
Cerna stabilit în prezent în Cluj – Napoca, cunoscut pe 
meleagurile tulcene mai ales prin lucrarea sa de doctorat 
Panait Cerna scepticul luminos, studiu monografic 
pentru care a obţinut titlul de Doctor cum laudae,  a 
publicat în prima parte a anului 2013 volumul de poezii 
Dar dacă vine. Poetul este membru fondator al Societăţii 
Române de Dialectologie, Cluj-Napoca (1997) şi al 
Fundaţiei Mihai Eminescu, Cluj-Napoca (1999), membru 
al Uniunii Scriitorilor din România (1997) şi al Academiei 
de ştiinţe, Literatură şi Arte, Oradea, secţiunea literatură 
(1999). 

 Începând din anul 1987 când a debutat în 
Tribuna, cunoscutul scriitor dobrogean a publicat 
numeroase volume printre care: Cireşe amare, 1993; 
Poeme translucide, 1996; Sceptic de rezervă, 1997; 
Pasărea Ibis şi Agresorul, 1999; Poeme dobrogene, 
1999, 2000, 2006; Trist. Poeme Bonsai, 2000; Dumicatul 
de pelin, 2003, Magdala, 2005, Peştera din pom. Poeme 
caju, 2012. Poemele sale au fost traduse în limbile 
franceză, engleză şi maghiară. 

 

 
Dumitru Cerna şi Mihaela Cernăţeanu 

 

Trăind şi respirând în oraşul lui Blaga, admirator 
al poetului Nicolae Labiş pe care-l numeşte Eseninul 
nostru, şi-i admiră ritmul, explozia, nebunia,  al lui Nichita 
Stănescu – prin venele sale curgea poezie- (cuvintele lui 

Dumitru Cerna), și mai ales a lui Esenin pe care-l 
consideră cel mai mare poet al tuturor timpurilor, autorul 
se opreşte deseori în poezia sa asupra spiritului 
dobrogean valorificând simbolurile ţinutului natal şi ale 
copilăriei, scriind pentru a se elibera de prea mult suflet: 
“Scriu poezie şi nu mai ştiu nimic despre mine dar câtă 
lumină îmi scaldă sfioasa, părelnica-mi singurătate”, de-
clară în debutul volumului Fiul.  

Ultimul volum, apărut la Casa Cărţii de Ştiinţă din 
Cluj, cu un Cuvânt înainte de Petru Poantă, conţine 49 
de poeme având toate o structură similară: sunt alcătuite 
din 14 versuri, ultimele două constituite ca o concluzie. 
Ceea ce se remarcă numai răsfoind cartea, este lipsa  

 
 

semnelor de punctuaţie care probabil ar fi distor-
sionat mesajul pe care pana atentă a scriitorului a 
vrut să-l transmită. Sau gândul poetului a fost să 
lase cititorului posibilitatea de a lectura şi interpreta 
textul aşa cum simte, fără a-i fi impusă o anume 
sugestie prin intonaţie. Poetul încearcă să oprească 
în loc momentele frumoase pe care le-a trăit şi care-
i revin mereu în minte prin intermediul cuvântului. 
Aceasta este impresia pe care mi-a lăsat-o poezia 
lui Dumitru Cerna. Poetul trece parcă prin toate mo-
mentele vieţii sale: copilăria, adolescenţa, tinereţea, 
maturitatea. Din toate izvorăşte iubirea de frumos, 
paradisiacul, lumina. Astfel, poezia cu care debu-
tează volumul – Oh ce frumoasă e Transilvania – 

pare un elogiu adus oraşului de reşedință: Oraş al 
meu cu grădini brun-bântuite […] Trebuia să ştiu 
Clujul inimi sfâşie. Poetul Cerna ne vorbeşte despre 
Primul bal primii paşi de arginturi  când Trupul 
tresaltă murg în amurg valsând pe ţărână şi Vară 
abis dansul acesta-i în inima mea / Primul bal primii 
paşi de arginturi pe catifea.  

La un moment dat poetul îşi dă seama că Şi 
îngerii cad uneori în ispită într-un veritabil poem 
de dragoste:  Ce verde-i lumina şi câtă răcoare / Au 
dimineţile din noaptea sfârşită / Şi zarea din sfârcuri 
e parcă ieşită / Coapsa de-argint viu risipeşte în pal-
mă / Semnul de vânt vineţiu dinspre toamnă / Capiv 
suflul duhului brun dă în floare / Oranj vara mea 
ocroteşte ninsoare... Parfumuri orientale, exotism şi 
culoare emană din plin poezia Precum o fată bru-
nă din Izmir: Se tânguie în spuza-i mov maneaua / 
Pe miez de nucă unduie halvaua / De la buric se-
aprinde pergamentul / Plezneşte-n bumbii coapsei  

 

(continuare în pag. 79) 
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(urmare din pag. 78) 
 

Orientul / Ard sâni, foşnesc mătăsurile firii / Din sfârcuri 
picură pudra nuntirii / Ca pe-o vanilie eu te respir / Pre-
cum o fată brună din Izmir / Sângele dă în clocot eu mă 
mir. 

Gândul la copilărie trezeşte o stare de melan-
colie în poezia Sanie uşoară de mesteacăn: Sanie 
uşoară de mesteacăn / Viscoleşte neaua în simţiri / Brun 
copilăria mi-o înmiri / Cu asupra de singurătate unde 
mesteacănul şi neaua sunt simboluri ale purităţii şi 
totodată ale copilăriei. 

Poetul, asemenea creatorului, simte în Tu te-ai 
uitat de-a lungul peste sat că s-a jucat cu viaţa: Veni-
vor timpi veni-va şi lumină / Ci roagă-te-ndurarea să mai 
ţină / Misterul iernii-n suflet cuibăreşte / Cu viaţa te-ai 
jucat dumnezeieşte / Şi tu ai plâns dar zeii n-or să vină / 
Ci roagă-te-ndurarea să mai ţină... 
 Despre copilărie şi adolescenţă vorbeşte dobro-
geanul Cerna în poemele: Dunăre-volbură poartă în-
crustată şi Eu m-am născut în stepa de la care: Dună-
re-volbură poartă încrustată în argint / Fluviu ce trece 
vânăt prin mine ca prin inel […] Dunăre-volbură poartă 
încrustată în argint / Prin care răpusă adolescenţa mea 
urcă-n pământ. Dunărea pare să fi închis în ea ca-ntr-o 
icoană vârsta fericită a adolescentului. În cealaltă poezie 
amintită distingem locul naşterii poetului şi a poeziei: 
Lutu-şi prepară galben mir iar zarzărul / Mi-a dăruit poe-
mul de-nălţare / Eu m-am născut în stepa de la care / Mi-
am răcorit poemele-mi solare. 
 Citind poezia Tăte-şi schimbă semnele intri 
într-o atmosferă vetustă ce dăinuie parcă de mii de 
veacuri: Amiroase a şofran / Gândeşti că n-am fost 
şohan[…] Cătilin cuvintele / Ceriul şi cu stelele / Tăte-şi 
schimbă semnele. Tonul arhaic conferă ideii poetice un 
parfum de linişte ancestală. 

Îmbinarea dintre cuvintele de dialect aromân cu 
cele de grai nord-dobrogean aduce un suflu deosebit şi 
în poezia În poemele mele am cântat mântuirea: 
Cuvintele mele-s cuibare însfinţite-n baroc / 
Cuminecatele mi-au dat curajul spovedaniei / Lacrimi să-
mi plângă vara şi oranjul litaniei […] Mi-am regăsit 
rugăciunea şi i-am pătruns aminul. Unul dintre cele mai 
frumoase versuri ale poetului izbucnesc din sufletul 
acestei poezii: Am înflorit poemul şi el mi-a-nflorit 
busuioc, o veritabilă declaraţie a creatorului de artă din 
care iese ideea că poetul sfinţeşte cuvintele. 
 Gânduri pentru fratele Neculai sunt profund 
redate în Bate toaca ritmul înrănirii piroanelor şi Bate 
vântul frunza-n gol: Surâzător şi tăcut fratele Neculai 
galopează / Împotmolit în denii despovărat de duh rău / 
Domol îşi urcă rugăciunea spre sufletul său şi Fratele 
meu Neculai / Se afundă în pământ / Ca-ntr-un soi de 
legământ. O împletire de elemente vegetale ale spaţiului 
copilăriei precum salcâmii, floarea de cais, frunza, cu 
motive ce ţin de sacralitate: toaca, piroane, înrănire, 
denii, duh, rugăciuni, suflet, înviere, clopote, arhangheli 
contribuie la sacralizarea imaginii prin proiectarea ei într-
un spaţiu încărcat de smerenie şi de lumină. Motivele 
religioase presărate cu îndemânare de poet par a fi un 
pretext de a înveşnici imaginea fratelui.  
 În ultimele poeme ale volumului nu poate trece 
neobservată ideea că poetul este un mântuitor care îşi 
însuşeşte şi acceptă suferinţa şi sacrificiul. Pentru poet  

 

mugurii lungi ai piroanelor dau în floare (A venit 
primăvara pe Golgota şi-n mine), fericit e cel ce 
plânge (Câte cuie sunt pe lume), din ruguri păsări 
albe cad în Paradis (Se-nserează peste Golgota),  
iar el (n. a. poetul) din poem bea lacrimi încet (Şi 
ospăţul ţinu trei zile şi trei nopţi). Ultima poezie 
are o evidentă nuanţă sarcastică la adresa celor 
care au drept scop şi avantajele materiale: Şi 
ziariştii online noii pilaţi-n pont / Cu sufletul lor 
deghizat captiv în cont. Poetul coboară în poezie 
elemente din cotidian ca o încercare de demitizare 
a poeziei, de desacralizare a ei. Este aici o medi-
taţie asupra destinului poetului şi a poeziei care are 
drept scop ideea de înălţare şi de înnobilare. De 
aceea doar paserile mai ciugulesc din poet, adică 
cei cu adevărat înalţi sufleteşte. 

Poezia care încheie volumul Eu sunt la 
uşă misterul doar mă ţine, concentrează în mesa-
jul ei o quintsenţă a întregului volum concretizată 
prin sintagma „dar dacă vine”, de pe coperta cărţii. 
Se sugerează aici condiţia poetului sceptic uneori 
care mai are o undă de speranţă: să treacă dincolo 
de, să atingă perfecţiunea, frumosul, inefabilul. 
Aşteptarea sa este nelimitată (“Eu sunt la uşă […] şi 
bat necontenit”). Deşi la început pare dezarmat (“Şi 
nimeni nu mai vine să-mi deschidă […] Dar bat la 
uşă ne-ntrerupt şi-n neştire. […] Eu bat de mult. 
Caut o convertire”), în final se schimbă registrul prin 
sintagma mai sus amintită ce poate fi privită ca o 
întrebare retorică din care se întrezăreşte o rază de 
lumină: dar dacă vine... 

Speranţa noastră, a celor care trăim pe 
plaiurile pe care poetul Dumitru Cerna a păşit 
cândva sperând şi lăsând în urmă raza „sceptrului 
luminos” al scrierilor sale provocatoare de bucurii în 
rândul românilor în general şi al dobrogenilor în 
mod special, este aceea că, poetul ne va dărui de 
fiecare dată, cu mărinimie o rază din luminăţia sa 
de..suflet. 



desen de Elena-Liliana Fluture 

 



Boem@  7 / 2013 80 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucian GRUIA 
 

Daniel Corbu sau lumea ca ceremonial iluzoriu 
 
Viaţa noastră reprezintă, în ultimă instanţă, o 

cercetare gnoseologică despre noi înşine şi despre lume. 
Din acest motiv, Mircea Eliade considera că orice călă-
torie geografică se desfăşoară în interiorul nostru, iar Emi-
nescu, după o zbatere de o viaţă năvalnică îşi dorea ca 
Demiurgul să-i împlinească suprema dorinţă: „pe mine, 
mie redă-mă”. 

Pentru Hegel, poezia se mulează exhaustiv dezide-
ratului gnoseologic: „obiectul care corespunde poeziei 
este împărăţia nemărginită a spiritului. (...) Sub acest as-
pect, sarcina principală a poeziei este aceea de a ne face 
să simţim puterile vieţii spirituale şi, în general, valurile 
suitoare şi coborâtoare ale pasiunilor şi sentimentelor 
omeneşti ori ceea ce trece liniştit prin faţa contemplaţiei, 
împărăţia atotcuprinzătoare a reprezentărilor, faptelor, 
acţiunilor, destinelor omeneşti, agitaţia acestei lumi şi 
guvernarea divină a lumii. Astfel a fost poezia şi mai este 
încă învăţătoarea universală şi pretutindeni prezentă a 
genului uman”.  

Coborând de la generalitate spre concretizare, 
trebuie să cercetăm mai îndeaproape fenomenul cunoaş-
terii. În primă instanţă, aşa cum am observat, gnoseologia 
evoluează silogistic, prin cunoaşterea de sine – teza, 
cunoaşterea de lume – antiteza şi sinteza lor unitară (eul, 
parte a lumii). 

Cunoaşterea de sine/introspecţia urmează, în 
principiu, o axă verticală, de la aparenţă spre esenţă, în 
timp ce cunoaşterea lumii obiective se revarsă, în primă 
instanţă, pe orizontală, abordând varii domenii, apoi 
adâncindu-se spre abisuri. 

Ca fapt primordial, cunoaşterea constituie principala 
dilemă biblică. Pentru Emil Cioran cunoaşterea a provocat 
alungarea omului din rai.  

În Căderea în timp (1965), filosoful menţionat 
stabileşte trei etape gnoseologice: ignoranţa paradisiacă a 
omului naiv şi inconştient (eternitatea pozitivă); neliniştea 
provocată omului matur, conştient, de sentimentul morţii, 
devenit ca atare interesat de mântuirea promisă de un 
Demiurg (temporalitatea istorică) şi scepticismul omului 
lucid care întrevede în spatele divinului: vidul existenţial, 
nirvana ori nimicul (eternitatea negativă).  

Gânditorul din Răşinari afirma că antinomia spirit-
trup conduce la impas, întrucât  spiritul, înălţându-se spre 
cunoaşterea absolută, distruge viaţa. În concluzie, 
cunoaşterea reprezintă o rană, un păcat, un blestem (Pe 
culmile disperării, 1934). 

Cioran considera că există o singură problemă 
filosofică, aceea a morţii. Totuşi religia e singura care vrea 
să înfrângă neantul şi să instaureze eternitatea. Chiar dacă 
nu anulează moartea, idea divinităţii face viaţa posibilă. Cei 
care cred în Dumnezeu trebuie invidiaţi. Credinciosul 
înfruntă moartea fără teamă. Şi iată ce afirmă Daniel 
Corbu: „Filosofii tac şi discern/ prima şi ultima-nvăţătură e 
moartea.” (Şapte heptastihuri pentru bibliotecile-fântâni) 

Am sintetizat considerentele gnoseologice cioraniene 
întrucât poezia lui Daniel Corbu se apropie de aceste 
precepte, sub aspect ideatic, diferenţiindu-se prin tonul 
emoţional, întrucât poetul moldovean posedă genetic şi o 
latură romantică indestructibilă: „Pentru mine Poezia face  

 
parte din iluzia universală. (...) A scrie poezie: încă 
un mod de a te convinge că exişti. Şi o faci 
permanent, convins că numai scriind poţi alunga 
moartea la câţiva paşi mai încolo. Şi când crezi că 
ai alungat-o mai adânc o găseşti instalată în miezul 
lucrurilor. (...) Fiind o formă de libertate canonică, 
menţinută în metafizic, poemele din cărţile mele pot 
fi citite ca impresii ale navetei  între mine şi mine, 
între mine şi lume, între ideal şi realizabil. Pe de altă 
parte, orice carte a noastră de revelaţii lirice apar-
ţine fericirii de a sta mereu în deschiderea fiinţei şi, 
în egală măsură, eşecului de a nu o fi cucerit nicio-
dată” (Daniel Corbu - O profesiune de credinţă - 
postfaţă/cuvânt final la Documentele haosului – 
Princeps Edit, Iaşi, 2011).   

Daniel Corbu se dovedeşte un bun cunoscător 
al scrierilor cioraniene întrucât îi dedică şi o poezie 
paradoxalului gânditor român, din care se degajă o 
cosmică percepţie crepusculară a lumii în care ne-a 
fost dat să trăim: „pe o planetă obscură/ dintr-un 
obscur sistem solar/ aruncat pe o ramură obscură/ a 
unei galaxii obscure dintr-un univers/ de o absolută 
obscuritate.” (Clarviziune obscură – Domnului Emil 
Cioran) 

Cercetând mai departe asemănările, putem 
constata că toate etapele cunoaşterii menţionate de 
Cioran se regăsesc risipite în lirica lui Daniel Corbu 
(şi ne vom strădui să le prezentăm), cu menţiunea 
că poetul a eludat naivitatea paradisiacă, intrând în 
scenă cu un matur sentiment al morţii şi ajungând, 
datorită lucidităţii, la esenţa lucrurilor care nu este 
altceva decât  neantul, conceput specific.  

Problema primordială în lirica lui Daniel Cor-
bu, ca şi în metafizica cioraniană o constituie extinc-
ţia. Poezia luptă zi de zi cu moartea în iluzia supra-
vieţuirii. Dar poetul nu urmează la modul absolut 
concluziile sceptice cioraniene ci le îmbracă/trăieşte 
sensibil, el este un creier înconjurat de o inimă şi 
orice atingere cu realitate devine dureroasă. 

În prefaţa la Documentele haosului, Mihai 
Cimpoi sesizează dubla spirală a poeziei lui Daniel 
Corbu: senzuală şi categorială /1/, distincţie menţio-
nată şi de Paul Gorban în postfaţa volumului men-
ţionat /2/,  semn că antinomia semnalată reprezintă 
o caracteristică de bază a liricii poetului. 

Adrian Dinu Rachieru precizează încă şi mai 
clar: „Chiar prin Intrarea în scenă descopeream că 
poetul se împarte între creier şi inimă:” 

Pentru mine cele două aspecte sunt trăite 
simultan, raţiunea descoperind cu durere lipsa de 
sens a existenţei (creierul fiind înconjurat de inimă). 
Tocmai de aceea afirmă poetul „Poezia e Haosul 
condamnat la visare!” 

Pentru Daniel Corbu, nimicul/neantul din care 
s-a generat haosul, care persistă ca un zgomot de 
fond al universului materializat, posedă atributele 
armoniei eternităţii, inexistenţa supravieţuind morţii. 
Neantul inspiră/sprijină prin negaţie, eternitatea. 

Poetul, deziluzionat de neantul descoperit ca 
ultim strat ontologic, descoperă poezia, iluzia, 
imaginarul sustrăgându-se timpului. Şi astfel, ciclul 
cunoaşterii se poate încheia liric. În spatele cortinei  

(continuare în pag. 90) 
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 Cristian Ovidiu DINICĂ 
 

Finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb,  

Anton Pann 
 

Cu Anton Pann istoria literaturii române este 
darnică. Sunt mărturii despre el si opera sa, în măsura 
în care acesta s-a bucurat de viaţă ştiind să preţuiască 
atât tumultul acesteia, dar şi împlinirea spirituală. 

Primul articol important îl publică V. Alecsandri 
în „Convorbiri Literare“ la data de 01/02/1872 cu titlul 
„Cântece de stea si Povestea vorbei“, unde îi consi-
deră opera ca fiind foarte valoroasă şi având caracter 
naţional. 

Primul biograf este G. Dem Teodorescu care în 
1893 publică operele şi viata lui Anton Pann. Aceasta 
realizează meticulos un prim rezumat pitoresc din care 
lipsesc însă unele elemente inedite ale vieţii menes-
trelului. 

Anton Pann, fiind pentru epoca sa un creator 
autentic, membru de seamă al lumii bisericeşti ortodoxe, 
dar şi laice va fi consemnat în toate istoriile literaturii 
române. Astfel, în istoria sa, Nicolae Iorga îl caracteri-
zează: „Cântăreţul de giumbuşuri, lăutarul literar al petre-
cerilor, ghiduşul de iatacuri, amorezatul care caută la 
ferestruicele căsuţelor de mahala, prinzând ceasul când 
lipseşte respectivul jupân, tovarăşul ceasurilor de veselie 
ale preoţilor, dascălilor, ţârcovnicilor, cărora li zice pe glas 
de psaltichie lucruri care fac parte din plăcuta slujbă a 
Satanei”.  

Ca profesor de muzică psaltică, compozitor, 
folclorist şi scriitor Anton Pann contribuie prin perso-
nalitatea sa complexă la constituirea culturii noastre, 
rămânând  atât în istoria literaturii, cât şi în cea a Bisericii 
Ortodoxe Române. 

Data naşterii sale este nesigură şi se situează, 
între 1793-1797, la Sliven, în Imperiul Otoman, azi Bul-
garia. Decesul este consemnat la 2 noiembrie 1854, la 
Bucureşti, Ţara Românească. Anton Pann se naşte în 
familia lui Pantoleon sau Pantaleon Petrov, acesta fiind 
numele tatălui său ("vreun Pandele sau Pantelimon", cum 
sugerează într-un studiu Tudor Vianu) care era de 
meserie căldărar sau arămar. George Călinescu afirmă 
că prin tatăl său, Anton Pann era român de origine: 
„Cunoaşterea miraculoasă a limbii noastre e un semn că 
era sau român (valah curat ori cuţovlah), sau că venise 
aici în fragedă copilărie"

1
. După numele tatălui, viitorul 

autor se va semna pe manuscrisele primei perioade de 
creaţie cu Antonie Pantoleon Petroveanu. 

Izbucnirea unui nou război ruso-turc în 1806, 
care coincide cu anul morţii tatălui său, face ca Anton 
Pann, împreună cu mama şi cei doi fraţi, să ia drumul 
pribegiei, la Nord de Dunăre, în căutarea unei vieţi mai 

 
 

bune. De aici, însoţeşte trupele ruseşti, trece în Basa-
rabia şi se stabileşte la Chisinău, unde Anton Pann este 
acceptat la vârsta de 10 ani în corul bisericii mari din 
această localitate, datorită vocii sale frumos timbrată. 
Astfel îşi află vocaţia de psalt şi învaţă limba rusă. 

Fraţii săi, înrolându-se în armata rusească, 
sfârşesc eroic în 1809 la asaltul Brăilei împotriva turcilor, 
fapt ce va conduce la dezvoltarea simţământului patriotic, 
reflectat în creaţia sa viitoare. 

În iarna anului 1812, la vârsta de 16 ani, tânărul 
Anton Pann cunoaşte Bucureştiul cu farmecul unui oraş 
balcanic, cu mahalale, târguri şi iarmaroace mustind de 
gusturi orientale şi mode venite de la periferia lumii 
apuseane. Mai toţi călătorii străini care au trecut prin 
oraşul de pe malul Dâmboviţei la începutul secolului al  
XIX-lea definesc Bucureştiul ca pe o urbe a tuturor 
contrastelor - „sat şi oraş, mizerie şi lux, arhitectură 
primitivă şi case în stil constantinopolitan”.

2
 

Supusă istoriei la intersecţia  civilizaţiilor şi 
epocilor, viitoarea capitală împletea graiuri şi obiceiuri ale 
diferitelor naţionalităţi ce tranzitau oraşul. În acest ames-
tec balcanic de tradiţii şi tendinţe novatoare se formează 
şi creşte viitorul autor. Era o perioadă  de letargie şi uşor 
avânt al modernismul european, însă suferind şi de im-
pactul balcanismului combinat cu tradiţiile şi jovialitatea 
locuitorilor autohtoni, pentru care la mare preţ erau săr-
bătorile câmpeneşti de la  care lăutarii nu lipseau.  

Anton Pann cunoştea destul de bine limbile: ro-
mână, greacă, bulgară, turcă şi rusă. Acest lucru îl va 
ajuta la culegerea de texte populare şi îi va fi de folos şi 
la învăţarea tainelor muzicii bizantine avându-i ca profe-
sori pe Dionisie Fotino, scriitor şi compozitor muzical, 
cunoscător perfect al muzicii orientale, iar din 1816 pe 

 

(continuare în pag. 82) 
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(urmare din pag. 81) 
 

Petru Efesiul, unul din grecii pricepuţi în muzică ecle-
siastică, care i-a transmis nu numai cunoştinţele de bază 
ale artei muzicale, dar şi dorinţa de perfecţiune. Şcoala 
acestuia a funcţionat pe lângă biserica Sf. Nicolae Şelari. 
Aici învaţă şi meşteşugul tiparului, în tipografia aceluiaşi 
Petru Efesiul, iar în 1819 ajunge "director" al tipografiei şi 
tipăreşte pentru întâia dată un Axion în româneşte, care, 
din nefericire, nu s-a păstrat. 

Perioada sa de debut muzical corespunde cu 
campania de autohtonizare a vieţii eclesiastice. La numai 
23 de ani, Anton Pann este numit de mitropolitul Dionisie 
Lupu în comisia pentru traducerea cântărilor bisericeşti din 
greceşte în româneşte, folosindu-se de noua semiologie 
hrisantică. În anul 1821 fiind refugiat la biserica Sf. Nicolae 
din Şchei, unde cântă la strană, îl cunoaşte pe Ion Barac, 
celălalt traducător şi tipograf de cărţi populare cu care 
leagă o frumoasă prietenie de creaţie. 

La revenirea de la Braşov o cunoaşte pe Zamfira 
Agurezean, de care se îndrăgosteşte şi cu care întemeiază 
prima căsnicie, fără a avea însă mulţumire deplină. Din 
această căsătorie are un fiu, Lazăr, care va deveni preot. 
După o perioadă de şapte ani biserica ortodoxă  acceptă 
despărţirea lor. Lazăr îl va condamna tot timpul pe tatăl său 
şi totuşi lui, prin testament Anton Pann îi va lăsa viitoarea 
sa tipografie. 
            Prima etapă a şederii sale în Râmnicu Vâlcea a fost 
scurtă şi cuprinde anii 1826-1828. Documentele vremii îl 
găsesc stabilit dascăl de muzică la şcoala de pe lângă 
Episcopia Râmnicului şi cântăreţ la biserica „Buna Vestire”. 
Colaborarea sa cu Episcopia are ca motiv principal 
românizarea şi modernizarea muzicii bisericeşti, dovadă 
fiind manuscrisele redactate cu scrisul fin al psaltului, 
constând în cântări specifice cultului ortodox: polieleuri, 
axioane, doxologii. În acelaşi timp, predă lecţii de muzică 
maicilor de la mănăstirile „Dintr-un Lemn” şi „Surupatele”, 
care erau încântate de glasul său deosebit. Din opera 
muzicală bisericească a lui Anton Pann amintim: Noul 
Docsastar, Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericesti sau 
Gramatica melodică, Heruvico-Chinonicar, Paresimier, 
Noul Anastasima-tar. 
            Precum personajul Rică Venturiano din piesa de 
teatru „O noapte furtunoasă” , are o aventură galantă cu 
Anica, nepoata stareţei de la Mănăstirea dintr-un lemn cu 
care fuge la Braşov, ea fiind travestită în flăcău. Acest con-
cubinaj  a durat 10 ani, fiind întrerupt de influenţele rudelor 
fetei şi sub porunca bisericii. Din această relaţie au rezultat 
doi copii: Gheorghiţă, mort la o vârstă fragedă, şi Ţinea. 

În 1828 se întoarce în Bucureşti după încetarea 
colaborării cu Episcopia Râmnicului. Aici Anton Pann îşi 
manifestă talentul interpretativ, de cobzar iscusit, cântând 
în diverse tarafuri ale perioadei, notabil fiind cel al lui Năsta-
se Ochialbi. În acest taraf este activ câteva luni, ziua fiind 
cantor la şcoala de pe Podul Mogoşoaiei, iar noaptea lău-
tar. În 1830 este numit profesor la Şcoala Naţională de 
Muzică. 

Îmbinând motivele muzicale cu prelucrarea şi cule-
gerea textelor, el realizează pentru prima dată alăturarea 
celor două elemente ale muzicii, textul şi melodia. Astfel 
George Sion în proza memorialistica „Souvenire Contim-
purane“ relatează despre minunatele sărbători din casa 
unchiului său care era prieten cu Anton Pann: „Un singur 
om era pe atunci în Bucureşti care mai cunoştea muzica  

 

orientală, profană şi religioasă ca unchiul; acesta era 
Anton Pann, care se distingea prin aceea că el ştia a 
scrie muzică şi mai ştia a compune cîntece de lume care 
ajungeau populare"

3
.  

Printre culegerile şi creaţiile muzicale ale sale se 
numără numeroase „manele”, romanţe şi cântece de 
lume printre care: „Bordeiaş, bordei, bordei”, „Inima mi-e 
plină”, „Mugur, mugurel”, „Până când nu te iubeam”, „Nu 
mai poci de ostenit”, „Leliţă săftiţă”, „Şi noi la Ilinca”, „Un-
de-auz cucul cântând” sau „Sub poale de codru verde”. 

Etnomuzicologul Gheorghe Ciobanu descrie 
însuşirea lui Anton Pann de a lega muzica de text ca o 
preocupare a acestuia de a considera muzica un limbaj 
prin care omul poate comunica semenilor, sentimentele, 
ideile, trăirile sale

4
. 

Aflat sub influenţa folclorului balcanic, dar şi 
oriental, Anton Pann devine popular prin polivalenţa sa 
lingvistică, fiind un corespondent local al muzicii de largă 
inspiraţie europeană, aflată la graniţa dintre balcanism şi 
spiritualitate  orientală. Unele, cum ar fi «Sub poale de 
codru verde» şi «Unde-auz cucul cântând» îşi dezvăluie 
originea ţărănească. Altele se dovedesc a fi create la 
oraş, de către compozitori ai timpului, legaţi de cântecul 
popular, probabil chiar  lăutari. Piese ca «Bordeiaş, 
bordei, bordei», «Nu mai poci de ostenit» şi «Până când 
nu te iubeam» vădesc o puternică influenţă a muzicii 
orientale. Prezenţa  unor cântece cu influenţe atât de 
diferite în colecţia lui Anton Pann atestă existenţa unor 
bogate  curente muzicale diverse ca provenienţă . 

În 1831 unele dintre creaţiile sale apar în volumul 
„Poezii deosebite sau cântece de lume” în care Anton 
Pann prezintă culegeri de poezii devenite mai apoi cânte-
ce, din care, unele sunt culese de alţii, iar altele originale 
de Anton Pann. „Crez că la mulţi va aduce mirare 
pornirea mea spre a da prin tipar la lumină nişte poezii ca 
acestea. Ştiut fiind însă la cei mai mulţi din obşte că 
aceste poezii de multă vreme avându-le manuscrise, 
unele adunate de la alţii şi altele chiar de mine compuse, 
mai totdeauna aveam silă de către prieteni, a le da 
izvoade, şi cu aciasta mi se pricinuia zăticnire de la alte 
lucruri mai folositoare. Pentru uşurarea mea dar, şi pentru 
a prietenilor mulţumire m-am îndemnat a le tipări. 
Primească, mă rog deocamdată aceste şi văzând că sunt 
primite cu dragoste mă voiu îndemna a le da şi altele”

5
 - 

Anton Pann „Poezii deosebite sau cântece de lume”. 
Mama autorului, Tomaida, va muri în 1838. În 

„Istoria literaturii române“ de George Călinescu găsim 
notat, probabil dintr-o regretabilă inversare a cifrelor, ca 
an al decesului, anul  1883. 

Cel mai pitoresc personaj al epocii paşoptiste a 
fost, Anton Pann. Cu o puternică influenţă asupra 
publicului larg, este legat simultan  atât de lumea veche, 
fanariotă, cât şi de cea nouă, romantică. Anul revoluţionar 
1848 se regăseşte ca realizare muzicală în imnul 
Deşteaptă-te române care are la baza melodia romanţei 
„Din sânul maicii mele ”, a cărei  notaţie psaltică a făcut-o 
Anton Pann încă din 1839 şi versurile poeziei „Un 
răsunet”, compusă de Andrei Mureşan în 1842. Modul în 
care s-a petrecut simbioza dintre cântec şi versuri se 
găseşte în amintirile lui Gheorghe Ucenescu, elev al lui 
Anton Pann şi unul din admiratorii acestuia. Acesta 
relatează: „Am cântat multe cântece de probă, iar sosind  

 

(continuare în pag. 83) 
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(urmare din pag. 82) 
 

la următorul cânt, «Din sânul maicii mele» şi cântându-l, a 
rămas poetul (ANDREI MURESAN) pe lângă această 
melodie, obligându-mă ca, pe Duminica viitoare, să mă aflu şi 
eu împreună cu oaspeţii invitaţi la grădină ca să cânt după 
melodia aleasă poezia ce o va compune până atunci. În 
Duminică hotărâtă, iată că vine poetul împreună cu 4 Domni 
români şi şezând cu toţii pe iarbă verde şi cu ceraşe înainte — 
îmi dete D. Andrei Mureşan poezia făcută «Deşteaptă-te 
Române», îi probăm puţine rânduri şi văzând în tot melosul 
este de minune potrivit, l-am cântat cu vocea mea tânără şi 
puternică până la fine. Mai repetându-l odată, toţi Domnii 
învăţând melodia din auz, cântau împreună, mulţămind şi 
urând multă viaţă şi sănătate marelui poet. Din ziua aceia 
cântul «Deşteaptă-te Române» s-a făcut cel mai plăcut şi 
familiar, iar eu eram poftit în toate părţile ca să-l cânt şi să 
învăţ tinerimea a-l cânta mai bine şi regulat” 

6
. 

Anul 1848 l-a găsit pe Anton Pann la Râmnicu Vâl-
cea. Părăsise Bucureştii din pricina molimei de holeră. 
Gheorghe Dem Theodorescu scrie în legătură cu acest 
eveniment că: „Anton Pann lucra peste Olt pentru realizarea 
ideilor naţionale şi cânta triumful revoluţiunii printr-un imn, de 
care s-a vorbit în organele de publicitate ale epocii”

7
. Este 

vorba de un document, Nr. 1184 din 30 iulie 1848 şi publicat în 
„Monitorul Român” Nr. 14 din 26 august 1848, în care, la 30 
iulie 1848, comisarul de propagandă al districtului Vâlcea, 
Dumitru Zăgănescu, raporta Ministrului Treburilor din Lăuntrul 
Ţării Româneşti, cadrul în care fusese sărbătorită revoluţia în 
oraşul Râmnicu-Vâlcea şi care menţionează şi participarea lui 
Anton Pann: „Într-acest pompos constituţiu, aflându-se şi d-lui 
Anton Pann, profesor de muzică, împreună cu câţiva cântăreţi 
de aceeaşi profesie, au alcătuit o musică vocală cu nişce ver-
suri prea frumoase puse pe un ton naţional plin de armonie şi 
triumfal, cu care a ajuns entusiasmul de patrie în inimile tuturor 
cetăţenilor”. Evenimentul se petrecea joi, 29 iulie 1848, „într-o 
câmpie înconjurată cu arbori, ce este la marginea cetăţii”, adi-
că actualul parc Zăvoi, prilej cu care s-a depus jurământul pe 
Constituţie, s-au sfinţit steagurile revoluţiei şi s-a cântat pentru 
prima dată în Ţara Românească, „Deşteaptă-te, române!” 

Tot în anul 1848 Anton Pann cumpără pe numele 
celei de a treia consoarte o casă pe strada Taurului nr 12 din 
mahalaua Lucaci, unde mută şi tipografia. 

Două momente foarte importante pentru opera sa lite-
rară se disting. Primul, în 1847, este apariţia lucrării Povestea 
Vorbei aceasta fiind capodopera sa, continuată în 1852 cu 
volumul al doilea, ulterior reeditată.  

Al doilea moment marcant se produs în 1850 când se 
tipăreşte primul volum din culegerea Spitalul amorului, ce se 
compune din şaşe broşuri care contin 293 cântece şi 167 
melodii. Majoritatea textelor nu aparţin lui Anton Pann, însă 
melodiile sunt adaptate sau compuse de el. Această mare 
lucrare reprezintă prima antologie a cântecului de lume de la 
noi. Cântecul de lume stă la baza romanţei, îndrăgită de mari 
poeţi precum Mihai Eminescu. 

Anton Pann moare la 2 noiembrie 1854, de tifos, în 
casa sa din Bucureşti, de pe strada Taurului, numărul 12 (azi 
strada Anton Pann, numărul 20). Dorinţa lui a fost să fie înmor-
mântat la mănăstirea Viforâta, însă a fost îngropat în curtea 
Bisericii Lucaci, din apropierea locuinţei sale, din Bucureşti.  

După moartea sa, văduva Tinca devine soţia lui O-
prea Dumitrescu, ucenic apropiat autorului, care mută tipo-
grafia la Râmnicu Vâlcea şi preia restul manuscriselor,  public-
când postum Paraclisul comun

8
. 

 
G. Călinescu apreciază la Anton Pann origin-

nalitatea lingvistică în culegerea şi prelucrarea textelor 
populare, care reprezintă o împletire de occident cu 
orient, de fabulaţie populară şi imaginaţie a autorului. 
El este primul culegător autentic de folclor, la care 
puternica educaţie muzicală a fost sprijinită de inteli-
genţă şi rafinament. La Anton Pann literatura naşte 
istorie, iar istoria face literatură. 

In epitaful compus de autor  pentru crucea sa 
ne spune: "Aici s-a mutat cu jale / În cel din urmă an / 
Care în cărţile sale / Se citeşte Anton Pann. / Acum 
mâna-i încetează, / La lumină cărţi să dea. / Împli-
nindu-şi datoria / Şi talantul ne-ngropând, / S-a făcut 
călă-toria, / Dând în lume altor rând”. 

 
 

1
 Călinescu, G.: Istoria Literaturii  Române, ediţia a 

II-a, Editura Minerva, Bucureşti, 1985  
2
 Christmas, F.S., citat în Papadima, Ovidiu - "Viaţa 
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XIX-lea şi folclorul bucureştean", în Studii şi cercetări 

de istorie literară şi folclor, nr. 3-4, an VIII, Bucureşti, 

1959, p. 446. 
3
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Minerva, Bucureşti, 1973, pag 214-215; 
4
 Ciobanu, Gh.: Anton Pann si Românirea Cântârilor 

Bisericeşti studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, 

vol.1, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucu-
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(urmare din pag. 74) 
 

Repetă pădurea / cu rădăcinile adânc înfipte în fuga ani-
malelor / E cineva ascuns / în inima sărată a oceanului? 
Repetară şi ciclopii neliniştiţi / E cineva în miezul adormit al 
materiei / şi are nevoie de ajutor?” (Despre materie).  

Volumul Poeme ulterioare (Ed. „Cartea Româ-
nească”, 2000) adună poeme scrise după 1987, texte de 
mare rafinament, pornite tot de la spectacolul cotidian, 
autorul părând a contrazice ideea că orice prozator/ 
dramaturg omoară în el un poet.  

Dacă în Poeme ulterioare formula sa lirică era ne-
schimbată, asistăm la o schimbare în 2011, când îi apar 
două volume de poeme: La masă cu Marx (Cartea Româ-
nească, 2011) şi Scrisori de dragoste către o prinţesă 
chineză (Ed. Humanitas, 2011). Noua formulă lirică are 
alura discursului dramatic, a unui monolog baroc, cu 
nesfârşite trimiteri livreşti. Şi dacă în La masă cu Marx 
întâlnim aceleaşi obsesii politice, sociale, artistice care ţin 
de lumea de azi, în Scrisori de dragoste către o 
prinţesă chineză autorul îşi propune un joc cu literatura 
erotică. Prezentându-şi personajul, Matei Vişniec îl consi-
deră un caligraf al fantasmelor, care „redescoperă curtoa-
zia, nu îndrăzneşte să-şi trateze iubita la persoana a doua 
singular, constată că erotismul are doar de câştigat atunci 
când îşi dă întâlnire cu Doamna Poezie şi Domnul Umor”. 
O realizare cu totul ieşită din comun, grefată pe un discurs 
ademenitor, este fragmentul referitor la cuvinte. Spune 
poetul: “Vai, doamnă, câteodată cuvintele sunt adevărate 
târfe. Şi le-am spus, de altfel, pentru că nu mi-e teamă, le-
am spus cuvintelor cu care vă vorbesc, aţi devenit 
adevărate târfe. Nişte târfe care se dau soldaţilor, târfe de 
doi bani, care se culcă pentru oricât cu oricine. /…/ Iată 
cuvântul patrie, care se culcă cu absolut toată lumea, 
pentru bani sau pur şi simplu pentru promisiuni de tan-
dreţe. /…/ Cuvântul iubire, de exemplu… Aţi observat cum 
cuvântul iubire este întotdeauna îndrăgostit de cuvântul 
totdeauna? Şi totuşi, ce cuplu nefericit, cuvântul iubire şi 
cuvântul totdeauna. /.../ Dar târfa cea mai abjectă, cea mai 
libidinoasă, cea mai josnică şi totodată cea mai insuporta-
bilă... e moartea”.  

Creator al unei formule lirice originale şi al unui 
univers poetic propriu, inconfundabil, de „marcă” Matei 
Vişniec, actualmente cel mai jucat dramaturg român în 
lume, dar şi un spectaculos poet şi prozator, onorează cu 
asupra de măsură galeria panteonică a literaturii române. 
 

      1 Petru Poantă., Radiografii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985 
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Camelia CONSTANTIN 
 

Clipe 
 

Clipe grăbite se cern, uitate, prin sita timpului… 
imagini rupte din amintirea pierdută, undeva în 
versul cald al unei sclipiri scurte. În urma pasului, 
orele se pierd amestecate în zbaterea de geană a 
zorilor… nimic nu schimbă realitatea trăirilor strecu-
rate prin vălul străveziu al vieţii... 

...clipe picurate în oceanul nesfârşit al vremii… 
nimic nou, nimic vechi… pur şi simplu reversibil, pal-
pabil sau abstract, de neatins... Gândul răzbate din-
colo de orice înţelegere... coboară pleoapele peste 
roua proaspată a unei dimineţi răsărită dincolo de 
curcubeu…  

E târziu… momentele se scurg în clepsidra încre-
menită… ceasornicul îşi urmează meticulos, imper-
turbabil menirea… 

Clipe fără timp... fără spaţiu, îmbrăţişate fugar, 
pierdute pe cărări pietruite… 
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Denisa LEPĂDATU 
 

Interviu cu poeta Patricia Lidia 
 

Denisa Lepădatu: Stimată doamnă Patricia 
Lidia, încep cu o întrebare pornită dintr-o curiozitate 
personală: care sunt cele mai dese întrebări care vi se 
adresează? 

Patricia Lidia: Am două întrebări care deja mă 
distrează: care este numele meu de familie, Patricia 
sau Lidia (răspunsul este NICI UNUL! Numele meu de 
familie este Popescu-Cevei, Popescu, mulţumită 
soţului, Cevei, mulţumită tatălui), respectiv de ce scriu 
literatură pentru copii (pentru că în fiecare dintre noi 
zace un copil, latent, pe care trebuie să îl scoatem la 
suprafaţă din când în când, ca să vedem şi partea 
frumoasă a vieţii, nu numai griul realităţii 
înconjurătoare). 

D.L.: Care ar fi principalele motive pentru care 
aţi ales să intraţi în lumea literelor? La ce vârstă aţi 
început să scrieţi? Ne-aţi putea spune cum a început 
cariera dvs. de poetă, dacă ea a început ca un simplu 
hobby sau aţi ajuns aici cu foarte multă sudoare şi 
efort? 
  P.L.: Cu o ruşine specifică perioadei prema-
turizării, mi-a fost teamă să îi dau doamnei profesoare 
să îmi citească textele. Îmi era teamă de a fi margi-
nalizată, de a fi luată în derâdere. Aşa că m-am refugiat 
în lumea virtuală. Primele texte le-am postat în anul 
2003 pe site-ul www.poezie.ro (actualmente www. 
agonia.ro), iar prima postare a fost o înşiruire de 
gânduri: „Nefericirea se naşte din dorinţa de etern, din 
nevoia de a-ţi depăşi condiţia de simplu muritor. Ea dă 
omului puterea de a-i înfrunta pe cei ce i se pun în cale 
şi de a-i înţelege pe cei aflaţi în aceeaşi situaţie. Neferi-
cirea este monstrul de sânge, părintele scepticismului 
şi al suicidului, care face ca visarea, credinţa şi spe-
ranţa să moară înainte de a se naşte.” Mai apoi, cu 
timpul, am devenit Anonimous... şi spaţiul virtual a fost 
criticul meu cel mai dur... Debutul meu literar a fost în 
acelaşi timp în revista „Ateneu”, Bacău, şi în antologia 
Editurii Fundaţiei Culturale Cancicov, cu ocazia câşti-
gării premiului oferit de revistă în cadrul Festivalului-
Concurs Naţional de Poezie „Avangarda XXII“, ed. a 
VI-a, Bacău, 22-23 sept. 2006. Şi apoi au urmat volu-
mele mele personale... 

D.L.: Vă mai amintiţi care a fost prima carte 

citită sau măcar ne puteţi spune cartea pe care o recitiţi 
cu mult drag de fiecare dată? 

P.L.: Prima carte despre care îmi amintesc a 

fost Basme, de Vladimir Colin. Eram clasa I, colegii mei 
îşi luau Căţeluşul Şchiop, dar eu voiam să fiu mai cu 
moţ. M-am chinuit să o citesc timp de o lună, cât aveam 
voie să o împrumutăm de la bibliotecă, apoi am mai 
prelungit o lună… şi încă o lună… şi încă o lună… până 
s-au făcut şase. Iar doamna bibliotecară nu mi-a mai 
permis să o împrumut încă o dată (nu mă credea că eu 
chiar o citesc!), aşa că am folosit un şiretlic: am trimis o 
colegă de clasă să îşi facă abonament la biblioteca 
şcolii şi să împrumute cartea pentru mine. I-am dat 
numărul de inventar, locul unde o găseşte… nu cumva 
să îmi ia alt volum şi să nu mai ştiu unde am rămas! A 
funcţionat până colega mea a mers să prelungească  

 
Poeta Patricia Lidia 

 

volumul a treia oară. Aşa că am mers la librărie şi 
mi-am cumpărat cartea - nu puteam să nu o citesc 
până la capăt! În mod normal, nu îmi place să 
recitesc cărţile. Deoarece ştiu deja firul narativ şi 
acţiunea, încep să sar peste pasaje şi lectura îşi 
pierde farmecul. 

Cartea pe care însă o voi reciti oricând cu 
drag este Cartea Şoaptelor, semnată de Varujan 
Vosganian. De fiecare dată găsesc un nou nivel 
de interpretare a substratului. 

D.L.: La prima vedere, cum apreciaţi o 
carte: după copertă, după titlu, după autor sau 
altfel? 

P.L.: Dacă te referi la felul în care aleg să 

citesc o carte, am mai multe strategii - dacă le 
putem numi aşa, şi fiecare variază după situaţie: 

- după recomandarea prietenilor, respectiv 
a bloggerilor sau revistelor de specialitate 

- după lista de noutăţi de la edituri - în fie-
care lună citesc cu sufletul la gură pe siteurile 
editurilor din România ce cărţi au mai publicat şi 
nu de puţine ori lista mea de cumpărături e atât de 
lungă încât trebuie să fac o raţionalizare serioasă 

- după autor, dacă aud ceva interesant des-
pre el (de exemplu, pe majoritatea premianţilor 
Nobel i-am citit, spre ruşinea mea, abia după ce 
au primit această distincţie) 

- după copertă; dacă sunt într-o librărie, 
sunt şanse foarte mari ca o copertă să îmi atragă 
atenţia în mod special şi atunci să încep să 
răsfoiesc cartea, iar dacă ceea ce citesc "în fugă" 
îmi trezeşte interesul, o şi cumpăr Este ironic însă, 
chiar dacă eu cumpăr sau primesc foarte multe 
cărţi lunar (peste 10!, pe care le şi citesc), foarte 
puţine şi păstrez. Consider că este foarte 
important ca o carte să circule, să fie citită, nu să 
adune praf într-o bibliotecă. 

 

(continuare în pag. 87) 
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(urmare din pag. 86) 

 

D.L.: Să ne amintim că până acum aţi scris 

mai multe cărţi. Care credeţi că a fost cea care s-a 
bucurat de cel mai mare succes şi de ce? 

P.L.: Vai, o întrebare foarte bună! Fiecare 

autor are o carte preferată, la fel cum de cele mai multe 
ori cartea preferată de autor nu este şi cea mai bine 
primită de cititori/critici. De multe ori, când citesc o 
carte care mă şochează prin gradul scăzut al calităţii 
(nu pot să spun cât de traumatizată am rămas după ce 
am citit o autoare care a publicat nu mai puţin de 15 
cărţi şi am descoperit în scrisul ei nişte greşeli atât de 
mari încât aproape am plâns - Cojbuc, jicni, gioghing 
sunt doar trei exemple de monstruozităţi scrise), 
glumesc cu prietenii: mai bine mă las de scris, nu 
cumva să traumatizez şi eu cititorul cu aberaţiile mele, 
aşa cum sunt eu traumatizată de autorul în cauză; apoi 
mă liniştesc: cititorii mei au sub 10 ani, nu prea au de 
unde alege! Lăsând gluma la o parte, nu mă consider 
un autor de succes, aşa cum nu mă consider un autor 
de duzină. Doar timpul va decide unde mă încadrez şi 
dacă posteritatea (şi nu posterioritatea!) îşi va mai 
aminti de mine! 

D.L.: Atunci când aveţi timp liber, cum îl 

petreceţi? Ne puteţi împărtăşi câte ceva despre hobby-
urile pe care le aveţi? 

P.L.: Timp liber? Ce este acela timp liber? Glu-

mesc, bineînţeles! Recunosc, nu prea am timp liber... 
când nu sunt la serviciu (sunt inginer într-o corporaţie 
multinaţională), sunt la sediul Asociaţiei pe care am 
înfiinţat-o anul acesta împreună cu soţul meu şi cu 
"mama mea literară", Valeria Tamaş (Asociaţia 
Bastionul ArtLitTim), asociaţie care promovează artele 
pentru copii şi tineret, iar când nu sunt nici la sediu, 
sunt undeva pe teren, prin Timişoara, am atelier de 
promovare a lecturii în şcoli, în librării, atelier de scriere 
creativă special creat pentru copii sau fac voluntariat 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor părăsiţi de 
părinţi în spitale sau centre de plasament, alături de 
Asociaţia Ador Copiii. Şi mai este timp şi de familie, de 
călătorii. Nu mai scriu, că apoi veţi spune că ziua mea 
are 48 de ore şi veţi cere secretul! 

D.L.: Dacă de mâine n-ar mai fi literatura, ce 

alt drum aţi urma? 

P.L.: Dacă de mâine nu ar mai fi literatură, 

lumea ar fi extrem de tristă! Slujba de zi cu zi nu se 
pune, că nu este un drum, este o alegere. Calităţi 
vocale speciale nu deţin, deci cântatul iese din ecuaţie. 
Să dansez ador, dar mereu se face un mare spaţiu în 
jurul meu când sunt pe ringul de dans, semn că nu sunt 
cel mai experimentat dansator. Sunt bună însă la a-mi 
da cu părerea şi cu presupusul, dar astea nu cred că 
mi-ar asigura un foarte mare succes. Cel mai probabil 
aş alege să călătoresc. Îţi poţi imagina cât timp liber aş 
avea dacă nu ar mai exista literatura? 

D.L.: Ce credeţi despre literatura pentru copiii 

de azi? Există? Şi dacă da, este una de calitate? 
P.L.: Literatura pentru copii există şi o ador. Nu 

spun asta pentru că scriu şi eu în acest registru, ci 
pentru că am ocazia să citesc scrieri extrem de bune 
ale scriitorilor români. Am şi câteva exemple concrete 
de autori români contemporani pe care îi citesc cu cel  

 
mai mare drag: Elia David, Petre Crăciun, Tincuţa 
Horonceanu Bernevic, Valeria Tamaş. Din păcate, 
politica editorială a marilor furnizori de cărţi nu pre-
vede o investiţie atât de mare în această direcţie, 
majoritatea preferând importul de materiale care au 
avut deja succes în ţările de origine. Ori, în acest 
fel, riscăm să ne pierdem identitatea naţională şi 
stilul specific, şi ar fi un foarte mare păcat. Copiii 
trebuie să citească şi texte de actualitate, texte 
scrise într-un limbaj contemporan, altfel ajungem 
să nu mai ştim vorbi corect româneşte. De fiecare 
dată zâmbesc când văd scris "dragele mele"; cred 
că pot număra pe degetele unei mâini persoanele 
care ştiu că varianta corectă este "dragile mele", 
"drage" fiind nave special amenajate sau aparaturi 
cu care se draghează. Gândindu-ne la literatura 
foarte veche (de exemplu, Dimitrie Cantemir), ris-
cul de a păstra scrierea din acea perioadă este 
foarte mare. Aşadar, avem nevoie de texte literare 
de calitate scrise în limbajul contemporan, altfel 
ajungem să avem nevoie de proiecte care să ne 
înveţe să vorbim corect, aşa cum a simţit prietena 
mea, Cyndia Gulyas, când a creat pe Facebook 
pagina S.O.S. Limba Română. 

D.L.: Ce părere aveţi despre copiii scriitori 

din zilele noastre? 

P.L.: Promovez literatura scrisă de copii. 

Ador literatura scrisă de copii. Copiii au imaginaţie, 
au talent, au condei - trebuie doar susţinuţi şi vor 
face lucruri magice. 

D.L.: Despre planurile de viitor ne puteţi 

împărtăşi ceva? 
P.L.: Deşi mă consider o persoană 

spontană, fac nişte planuri excelente pentru viitor! 
Planuri am pe toate planurile (repetiţie intenţio-
nată!), profesional, familial, literar... dar cred că pri-
mele două contează mai puţin în interviul de faţă. 
Pe plan literar, îmi doresc doar să am inspiraţie, că 
ideile vin... însă cele mai multe planuri le am în 
ceea ce priveşte activitatea Asociaţiei noastre. 
Dorim să găsim viitorii scriitori pentru copii şi viitorii 
ilustratori, deci oamenii iubitori de carte pentru co-
pii, care doresc să se implice. În încercarea noas-
tră de a readuce cartea românească pentru copii în 
actualitate şi a găsi şi promova cartea românească 
pentru copii şi pe autorii acesteia, încercăm în pre-
zent să implicăm părinţii, bunicii, cadrele didactice, 
atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean şi 
local, să ne trimită textele scrise de copiii lor şi să îi 
ajutăm să se afirme. Până la ora actuală am publi-
cat mai multe cărţi colective scrise integral de copii: 
Cărticica mea pentru mama, Cărticica mea de 
primăvară, Cărticica mea de toamnă, Cărticica 
mea de primăvară, Cărticica mea de iarnă. Idei 
avem, timp şi sănătate să fie! 

D.L.: Vă mulţumesc mult, stimată Patricia 
Lidia! 
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Melania CUC 
 

Recenzie "Cioburi de vise" 
 

 Cred cu tărie în scriitorul care-şi duce visul din 
pruncie până la moarte, indiferent ce preţ va plăti pentru 
această dulce şi amară patimă - Poezia. 
 Dintre debutanţii din acest volum colectiv, aş vrea 
să cred că fie şi doar câţiva vor trece cu capul sus, prin 
furcile caudine ale criticii literare, atâta cât este ea azi, că 
vor ţine cont doar de ,,sentinţa” pe care o vor primi de la 

instanța supremă: Cititorul. 
 Personal nu îl cunosc pe nici unul dintre coautorii 
acestui volum. Nu le ştiu vârsta, profesia, locul în care s-au 
născut sau trăiesc. Nici nu încerc să aflu ceva din toate 
acestea mai înainte de a lectura poemele, la rând, să fiu 
sinceră cu mine însămi şi să notez câteva idei, care poate 
le vor fi (sau nu) de folos. 

Jurcă Marinela Florina: Poezie în canon clasic, cu 
tuşe adesea funebre accentuând stări personale de 
altminterea comune unui poet aflat ca etate, la răscrucea 
vieţii. Cu talent nativ, J.M.F. scrie cursiv, ca într-un jurnal 
personal; prinde imagini şi stări emoţionale într-o montură 
de metafore frumos meşteşugite şi se aliniază poetelor care 
se sprijină în scris, de propria experienţă de viaţă.  

Mihăiţă Macoveanu: Cu un stil voit a fi hibrid, 
poetul alternează între cantabilitatea versului (ce poate sta 
foarte frumos şi pe note muzicale) şi poemul ceva mai rece, 
aşa zis: modern. O răzvrătire interioară specială face ca 
poezia lui Mihăiţă Macoveanu să iasă adesea din tiparul cu 
care ne-am obişnuit, să se simtă aici o libertate interioară 
specială, şi care dă nuaţe stilistice întregului grupaj din 
volumul de faţă.  

Nicoleta Loredana Viţelaru: Rimă şi ritm. Imagini 
ca preluate de pe fotografiile uitate în scrinul bunicii. 
Moartea, viaţa, dar mai ales dragostea şi lacrima, sunt 
detaliile compoziţiei lirice ale Nicoletei Loredana Viţelaru. 
Tributară poeziei clasice în sensul cel mai bun al cuvântului, 
N.L.V. oficiază ca o vestală, izolată de lumea care ar trebui 
să o înconjoare.  

Dida Diana Cioponea: Versuri de dragoste peste 
care cad întrebări la care încă nu au reuşit să răspundă 
definitiv nici unul dintre marii poeţi ai lumii. Plonjând într-un 
peisaj cvasicunoscut de cei care folosesc uneltele poeziei 
pentru a-şi rosti gândurile, D.D.C. adună în pagină poezii 
clasice cu irizări personale.  

Teodora Popescu: Suferinţe personale, golul şi 
gândurile mascate prin cuvinte prinse în strofe poematice. 
Teodora Popescu iese din matca versului clasic, trece peste 
regulile de stil şi se cantonează într-o fază a creaţiei sale, în 
care sunt sigură că nu va zăbovi multă vreme de acum 
încolo. 

Maria Trif: Adolescentin aproape; așa scrie Maria 
Trif. Brodează sentimente deja cunoscute lumii pe 
canavasul unei exprimări personale. Deşi iubirea şi tristeţea 
abundă şi în poemele sale, deşi este încă tributară lecturilor 
care i-au ,,mers” la inimă, M.T. deţine darul de a şti să-şi 
dozeze sentimentele, să le prefacă în poeme.  
 Constantin Triţă: Poeme simple în exprimare, un 
fel de declaraţii de dragoste, de jale, de ură sau de pace 
lăuntrică. Cam aşa par a fi la prima lectură poemele lui 
Constantin Triţă. Fără pretenţii de stil, fără complexe 
metaforice, fără filosofii speciale şi fără ocolişuri, versurile 
lui C.T. au în centru dialogul, sau (şi) monologul, în cea mai  

 
 

mare parte.  
Ioan Daniel Ţole: Rimă aproape perfectă, 

ritm clar, potrivit pentru a te bucura de muzica unei 
poezii scrise pentru a fi recitată, dar şi citită în gând, 
la lumina veiozei. Cu vădit talent dar şi cu exerciţiu 
poetic care transpare printre rânduri, Ioan Daniel 
Ţole scrie cursiv şi foarte atent cu detaliile. Nu cred 
că îşi “bate” poemele, aşa cum facem tot mai mulţi 
dintre noi, pe tastatura computerului.  

Ileana Vest: Cu joc de rimă, marşând şi ea 
pe jaloanele versului clasic, Ileana Vest încheagă 
poeme cuminţi, deşi uneori se iscă scânteia unei 

idei năstrușnice. Folosind un spaţiu metaforic cu 
dimensiuni cotidiene şi altele spirituale, dar fără să 
aprofundeze tema luată în calcul, I.V. este unul 
dintre acei poeţi care ştiu că scrisul face casă bună 
cu mintea şi inima.  

Horia Scarlat: Evident, nu se simte comod 
în matricea stilului clasic şi, curajos, evadează de la 
o poezie la alta, din ritmul, care te fură citind, şi din 
rima, care ştim cu toţii că uneori taie direct în miezul 
sintagmei. Tot ca într-un dialog, de data asta cu o 
parteneră mai mult sau mai puţin imaginară, H.S. îşi 
rezervă dreptul de a pune accentul pe moralitate, ca 
viciu din care pot genera poeme minunate.  

Carmen Enache: Dacă până la pagina cu 
versurile lui Carmen Enache, în acest volum colectiv 
am găsit poezie cu nuanţe mai mult sau mai puţin 
clasice, iată că de data asta, Carmen Enache spar-
ge gheaţa unei cvasiunităţi stilistice şi atrage atenţia 
cititorului prin stilizarea exprimării poetice.  

Andrei Botoşanu Slevoacă: Text liric, apa-
rent care poate fi folosit ca motiv de romanţă, dar 
dacă citeşti cu atenţie descoperi în A.B.S. un poet 
care scrie pentru că simte nevoia să scrie. Ştie cum 
să scrie şi dacă se lasă furat de ritm şi rimă, o face 
doar pentru a-şi bucura sufletul de poezia care... îi 
cere să o scoată în lume - adică, s-o pună pe hârtie.  

Gabriela Mimi Boroianu: Nu o dată, poetul 
se rescrie pe sine. Acesta a fost sentimentul care m-
a încercat, citind versurile semnate de Gabriela 
Mimi Boroianu. Axată mai mult pe lumea domestică, 
spaţiu restrâns şi aparent, cu puţine şanse de a 
avea motive de exprimare poetică, G.M.B adaugă la 
mixajul imaginilor şi ,,condimentele” vieţii personale.  

Roxana Moldovan: O poezie modernistă, 
sprinţară şi cu ambiţia de-a-l face pe cititor să spu-
nă: „Wow!” Aşa sunt, pentru mine personal, poeme-
le Roxanei Moldovan. Imagini postmoderniste şi  

(continuare în pag. 90) 
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      Mihaela GUDANA 
 

Ninsoare de adio 
 

Mă laşi să-ţi ning ninsoarea de adio? 
Am fulgii mari în palme şi pufoşi, 
Tu poţi să mă aştepţi, trecând cu brio 
Peste nămeţii noştri cei frumoşi. 
 

Încep să-ngheţ la poarta întâlnirii 
Ea scârţâie în dansul ei sticlos 
Iar peste drum las genele privirii 
Să-ţi ningă alb zăpezile pe jos. 
 

Azi între noi, un bun rămas se-aşterne. 
Mai lasă-mă să ning, aşa cum ştiu! 
Străin vei fi, pe sub ninsori eterne 
Şi nu vei şti, ce-aş fi putut să-ţi fiu. 
 

Ninsoare de adio (2) 
 

Deja aud cum ninge iar cuvinte 
Ninsoarea de adio dintre noi. 
Ne pleacă mângâierile, iubite 
Şi nu vor să mai vină înapoi!     
 

Nămeţii fioroşi ne stau în cale 
Pe tâmple cresc zăpezile mereu 
Vorba-ntre noi se mişcă mai agale, 
Mergând la braţ cu timpul tot mai greu. 
 

E prima ta ninsoare de cuvinte 
Ce cade blând, tăcut,  misterios, 
O simt, cazând încet, ca pe morminte 
De-ntoarce toate iernile pe dos. 
 

Casa sufletului 
 

În casa ta, azi nu mai şade nimeni. 
Ai colţuri goale, suflet pustiit! 
Nici umbrele nu poţi să le asemeni  
Cu vreun străin prin vise răstignit. 
 

Prin aer se mai răsuceşte-o muză 
Şi zboară precum visul nevisat, 
Cu un sărut rămas singur pe buză 
Ori cu un dor străin nemângâiat. 
 

În casa ta, m-am întâlnit cu mine, 
Când tu lipseai plecat pe undeva. 
Sunt umbra-n colţ de suflet ce revine  
Să te-aşteapte-n mântuirea sa. 
 

Cuvinte fugare  
 

Fugare stau cuvintele-n cerneală! 
Ce pot să scriu când toamna pleacă iar? 
Ne lasă singuri, trişti şi plini de boală, 
Să ne chemăm iubirea în zadar. 
 

 
Cum s-aprind focul în povestea noastră? 
Cuvântul a murit, şi-i îngropat! 
A mai rămas doar gândul în fereastră  
Pe care l-am lăsat când am plecat. 
 

Iar alfabetele se ceartă dintr-odată 
Fără să ştie ce-i cuvântul bun.  
Scrisorile ne pleacă de la poartă, 
Ori mor desculţe-n stradă, fără drum. 
 

Nici pe hârtie ele nu-şi au locul, 
Stau schilodite-ntr-un trecut uitat, 
Mă uit în suflet, dar lipseşte focul 
Singurătăţii stinse de-un păcat. 

 
Locuiesc în tine  
 

Cât de frumos mă laşi să stau în tine! 
Prin gândurile tale liber curg, 
Precum o apă, merg cu valuri line, 
Mă plimb prin tine, fără să mai plâng. 
 

La tine-n suflet e călduţ ca iarna 
Când soba arde-n noi melancolii, 
Mă dezveleşti de vorbele de-a valma 
Şi le arunci pe drumuri când revii. 

 

Mi-e bine-n tine, fără să-ţi cer asta 
Tu m-ai primit demult, când eu n-am vrut 
Dar mi-am deschis apoi timid fereastra 
Iar braţele, doar cât m-am priceput. 
 

Cât timp mă laşi să umblu în tăcere? 
Vreau să-mi vorbeşti de tine, de noi doi! 
Să îmi aprinzi uşor cu-o mângâiere 
Văpaia stinsă de trecute ploi. 

 
Ieşire 
 

Am ieşit puţin din mine  
să vad cum e vremea între noi doi 
simţisem frig ieri  
şi am vrut să mă întind puţin  
la soarele iubirii noastre 
tu ştii totul despre puterile soarelui 
pentru legături trainice 
am întâlnit nişte fluturi care zburau visători  
de la mine spre tine şi invers  
în timp ce ne cultivam indiscreţia 
ne aruncam ochii unul altuia  
ori  ne număram degetele firave 
care nu ştiau încă să mângâie 
am adunat puţinele  libertăţi dintre noi 
le-am pliat discuţiile 
şi când am înţeles că nu pot construi 
clepsidre 
m-am aşezat pe coada unei litere  
şi m-am întors în mine. 
   


 

 



Boem@  7 / 2013 90 

                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Teodor PARAPIRU 

 

DANIEL CORBU 

-  cu sine pe sine călcând  - 
 

Nomina sunt omina 
 

Întâi, un poet vine spre lume cu numele pe care îl 
înscrie în mitologia semnificaţiilor prin tot ce presupune 
existenţa sa văzută şi nevăzută. Cu prenume de mare 
profet, tălmăcitorul şi arhitectul celui mai mare vis din 
istoria omenirii (Daniel ebr. - „Dumnezeu este jude-
cătorul meu”) şi cu nume de pasăre fabuloasă (prima 
plecată de pe arca lui Noe şi rămasă în necuprinderea 
spaţiului de după Potop), fascinantă atât în simbolistica 
negativă (rătăcire, având conştiinţa prevestirilor nefaste, 
suferinţă...), cât şi în cea pozitivă (călăuză, la greci, 
raţiune şi memorie la nordici, însoţitor devotat în 
creştinismul matur...), Daniel Corbu intră în scenă în 
mantia hierofantului care oficia ritualul misterelor 
greceşti iluminat de imaginile comunicării plasmatice. 

 

Ars poetica 
 

Poetul refuză colivia oricât de aurită a vreunei 
generaţii protejate şi dirijate de păsărari critici care, ală-
turi de corbi solitari şi de condori imperiali, aşază vrăbii 
gureşe, sticleţi zglobii, porumbei domestici, grauri disi-
denţi, găini smerite, păuni fuduli, gâşte postmoderniste, 
papagali de companie, lilieci de peşteri lexicale etc. 

Daniel e din Tărâmul Celălalt – românesc şi cel-
tic. El culisează între universul cronospaţial în care 
Poezia vieţuieşte aievea şi universul nostru cu trup 
material şi a fi enigmatic, pentru care trebuie înveşmân-
tată în cuvinte şi însufleţită cu duh de idei şi de întrebări. 
El ar putea începe fiecare slujbă sacrificială pentru 
textele sale cu pietatea rugăciunii, în care să încapă şi 
umilinţa orgoliului, formă superbă de mântuire: „Lăsaţi 
Poezia mea să vină la 

Scene, plimbări, preludii, documente 
manuale, Fericitul Nicăieri, 

Evanghelii, refugii, urme, Iaşi, Daniel, 
mult Daniel miraculos 

Arhitectura liricii lui Daniel Corbu are durabilitatea 
şi stabilitatea unui edificiu cu trei puncte esenţiale de 
explorare şi de identitate: uimire („La academia poe-
mului principalul subiect e uimirea.”, Spre Fericitul Nică-
ieri), singurătate („Din mine n-a rămas decât această 
singurătate / care se-aşterne aproape fără voia mea pe 
foile albe.”, Călătoriile), moarte („Nimeni nu pleacă de-
parte de sine. / DANIEL, DANIEL, MOARTEA ÎN 
PREAJMĂ FOŞNEŞTE / ŞI TU RÂVNEŞTI BOLŢI CU 
IDEI CĂZĂTOARE / SĂRBĂTORI FĂRĂ NUMĂR / 
DANIEL, DANIEL, în spaţiul înfricoşat / dintre da şi nu / 
moartea amar-nic foşneşte / în groapa din suflet unde 
umbra stelei / se-alintă...”, Groapa cu lei). 

 

Rădăcinile Artei profesate ajung în profun-
zimile Timpului şi în ale Spaţiului, de unde evan-
ghelizând poetic, Daniel Corbu trăieşte, scrie şi 
rosteşte „acele versete cu zornet pământesc”. 
Autointerpelările răscolitoare şi „Scrisoare deschi-
să necititorilor mei” au intensitatea copleşitoare a 
căutării dramatice pentru care orice răspuns la 
întrebarea despre imateriala şi inefabila vietate 
numită Poezie rămâne în teritoriul dubiului: „Poate 
ruga poate fântâna din tine / albastră cu patru iz-
voare / poate aripa asta străvezie urcând / în înalt 
/ poate drumul cu vise pavat / spre Celălalt” (Scri-
soare deschisă necititorilor mei). 

Lectura operei lui Daniel Corbu dă senti-
mentul tulburător al întâlnirii cu un mare Poet. 


 

(urmare din pag. 80) 
 

ontice, Dumnezeu poate deveni cea mai frumoasă 
iluzie: „Până când, Sfinte Daniel, vei tăbîrci memo-
ria asta/ cu două amestecate lumi/ una a închipuirii 
lui Dumnezeu şi alta/ a închipuirii tale? (O sută de 
greci glorioşi - Cartea urmelor)  

Pe treptele cunoaşterii, Daniel Corbu păşeş-
te cu graţie şi ironie, astfel, lumea ca ceremonial 
iluzoriu, umanizată în surâs blând, devine suporta-
bilă. 

Pentru mine, care mi-am propus să cercetez 
din punct de vedere gnoseologic poezia lui Daniel 
Corbu, şi nu numai, creaţia unui autor se poate si-
tua în aparenţa, în esenţa lucrurilor şi fenomenelor 
sau în imaginar.  Daniel Corbu porneşte în lirica sa 
de la aparenţă, cercetează esenţele şi, dezamăgit 
de substratul existenţei, creează imaginarul, aşa 
cum vom vedea în continuare. 

 

Note: 
1.  Acad. Mihai Cimpoi – Daniel Corbu, Cavalerul 

Neantului (prefaţă la Documentele haosului) 
2. Paul Gorban - Nota editorului – Daniel Corbu. Despre 

râsul măştilor şi documentele Haosului (Iaşi, 2011)  
3. Adrian Dinu Rachieru – Poezia ca blestem („Convorbiri 

literare”, nr. 6/2004) 
 


(urmare din pag. 88) 
 

paşi poetici foarte siguri, un fel de ecuaţii de spirit 
la care exersând, autoarea a dat dovadă de curaj 
dar şi de simţ al proporţiilor.  

Ionuţ Mihnea: Ca şi însingurat în propria-i 
poezie, Ionuţ Mihnea prestează lucrări lirice care 
se despart prin temă de colegii lui din acest 
volum. Uşor mistic uneori, în sensul bun al 
cuvântului, dar şi cu picioarele pe lut, privind 
antheic lumea din jur, Ionuţ Mihnea aşază în vers 
clasic stări umane pe lângă care mulţi dintre noi 
trecem cu indiferenţă.  
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Melania CUC 
 

Lungul drum al Vieţii până la “Crucea din muguri” 
 

Scriitor dedicat prin vocaţie profesiei sale de 
credinţă, o profesie care subjugă, îl obligă pe autor să se 
identifice la un moment dat, cu propria-i Operă, Aurel M. 
Buricea a făcut un pas uriaş de la poemele cu care 
debuta în 1977, în “Caietul debutanţilor” de la editura 
Albatros, Bucureşti, până la “CRUCEA DIN MUGURI”, cel 
mai recent volum de poeme apărut pe piaţa de carte. 

Semnatarul celor aproape 20 de cărţi valoroase 
care, de-a lungul timpului au văzut lumina tiparului la edi-
turi de prestigiu ( Dacia, Cartea Românească etc), Aurel 
M. Buricea a alternat între sonet, haiku şi poezia în stil 
clasic, dar a plonjat firesc şi în proză, mărturisind, printre 
altele, taina vocaţiei prieteniei, în cazul în speţă, prietenia  
cu un uriaş scriitor, cum a fost regretatul Fănuş Neagu. 

Un eşafodaj de volume care de care mai incitante 
fie şi numai prin titlurile alese în simbioză perfectă cu 
textul, cărţile de o consistenţă aparte şi pigmentate cu 
reale bijuterii stilistice, tot acest întreg ce vine şi încunu-
nează o muncă de creaţie de aproape o viaţă, face ca în 
volumul “Crucea din muguri” să regăsim o lume fasci-
nantă şi fragilă, tainică şi subtilă ca şi cum întregul drum 
parcurs până acum, ar fi fost luminat de filosofia raţiunii 
de “a fi”. 

“Vine vremea” - sonetul care deschide cartea de 
faţă este o bornă între Trecutul şi Viitorul poetic, un semn 
de carte care ne atrage atenţia că acolo este loc de po-
pas, că se cade să ne oprim din vârtejul cotidian şi, la 
lumina veiozei, să descifrăm vraja sintagmelor, care curg 
firesc, pe firul  versului. 

Impregnate cu nostalgia unei lumi pierdute şi, 
poate, nerevendicate la timp, cu tristeţe creatoare pentru 
tot ce a fost frumos şi a durat puţin, filigranate cu o 
tehnică de invidiat de alţi autori, sonetele din “Crucea din 
muguri” deţin fărâme de divinitate tradusă în Cuvinte. Şi 
cum ar putea fi altminteri când mai întâi şi mai întâi a fost 
Cuvântul, şi mai apoi Omul, cel căruia Creatorul i-a suflat 
Viaţa în nări? 

Aurel M. Buricea mărturiseşte o stare de Credinţă 
adusă la limita dintre Artă şi zbuciumul zilei trecătoare. 
Zideşte din cuvinte fermecătoare, poeme în care religia 
ca unitate de măsură a Veşniciei este un apanaj al 
cuoaşterii lui Dumnezeu. Fără sintagme sforăitoare, fără  
temenele în faţa modei căreia Literatura adevărată, azi, îi 
face faţă cu greu; poetul de la Coţofeni, din solul căruia a 
zbucnit la lumină Cloşca cu puiii de aur, tezaurul uimitor, 
poetul, spuneam că şi-a găsit Crucea în puritatea mugu-
rilor unor cuvinte pe care le înaripează, le pregăteşte de 
zbor: “pe malul sfintei ape de-o viaţă plâng” (rugă sfântă), 
astfel porneşte un sonet, un eşantion de nostagie frumos 
dozată în culoare şi emoţie aproape autumnală. Raţional, 
poetul îşi promite o reîntoarcere, totuşi, pe final, la 
“câmpie” şi, câmpia sa este acel Eden al universalităţii 
trăirilor umane, un spaţiu deschis, fără coline sau stane 
de piatră care ar putea să-i oprească privirea din contem-
plaţia orizontului. 

Singurătatea, în cazul de faţă, una fertilă poetic, 
pune accente de smerenie, dar şi de întrebare evident 
retorică, dinaintea vremii care se năruieşte în noi fiecare, 
 

 
 

şi cu atât mai evident în relaţia clipă-poet-eternitate. 
Ceea ce rămâne din tot acest travaliu este 

nemurirea, pe care poetul o defineşte indirect, prin 
versurile ce vor tapeta calea spre care priveşte cu 
luciditate, şi declară: “pregătit sunt Doamne să trec 
prin moarte”. Interesant, Aurel M. Buricea nu spune  
că este pregătit să treacă în moarte ci... prin moarte. 
Moartea, în sensul de catarsis al eului impregnat cu 
conştiinţa efemerităţii, dar şi a ciclurilor anotim-
purilor. 

 
Poetul Aurel M. Buricea 

 

Una peste alta, sonetele din aceste pagini 
sunt toate căi spre dumnezeire, sunt rugăciuni făcu-
te în singurătate sau în piaţa publică. Nu mai con-
tează locul şi nici ora la care tu, cititorule, te vei 
recunoaşte cu siguranţă în ipostaze şi portrete 
stilistice. Ceea ce contează este harul poetic, peste 
care se suprapune scânteia de nemurire pentru care 
poeţii născuţi şi nu făcuţi, cântă şi încântă omenirea 
cu versuri cum sunt acestea, scrise şi semnate cu 
trista-bucurie a petrecerii noastre prin lume. 
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Adrian-Nicolae POPESCU 
 

Complimente inelare 
 

 Rămân în aşteptarea ploii… ca un soldat cu man-
tie roasă ce ascultă liniştea în tranşee, umezit până la limi-
ta răbdării, deloc interesat de recunoşţinţa eternă ce i se 
va oferi. Sunt trei luni de aşteptare ce mă provoacă la ne-
săbuinţă… Afund mâna în geanta ieftină, cumpărată pe fu-
gă din bazar într-o zi oarecare. Cu siguraţă nu era luni… 
sosisem  de la serviciu înainte de apusul soarelui. Răvă-
şind documentele personale şi facturile printr-o mişcare 
scurtă dextrogiră, le identific pe cele achitabile. Pedepsit 
fiind, deoarece luasem cu ani în urmă în derâdere haosul 
poşetei partenerei de drum, urc agale treptele instituţiei ce 
mi-a oferit credit. Da, îmi amintesc! Era ziua de salariu…în 
fiecare douăzeci ale lunii şi cu siguranţă nu era luni! 
 Aceeaşi înăbuşeală din vacarmul urban se 
perpetuează dincolo de pereţii din sticlă şi aluminiu. O 
copie fidelă şi reactualizată a unei perioade apuse şi 
uneori învelită în nostalgie mă dezonorează. Mă ataşez ca 
şi vertebră terminală şi cu resmnare aştept curgerea, din 
fericire ireversibilă, a timpului. Păşesc într-un sfârşit peste 
linia galbenă ce asigură limita de confidenţialitate şi 
îndrăznesc să abordez asistenta de la ghişeu. O sticlă de 
apă carbogazoasă îşi arătă plină de emfază efervescenţa 
pură, fiind elementul dominant al exponatelor de pe biroul 
de lucru. Dislocată parcă dintr-o reclamă ce rula din ce în 
ce mai persistent la televizor, urmaşa Evei îşi ridică 
privirea epuizată dintre documentele ştampilate şi 
instantaneu mă lovi cu un zâmbet panoramic… 

- Bună ziua! Numele meu este Elena…Cu ce vă 
pot fi de folos? 

Da, întocmai! Elena. Cu laşitate îmi ascund lipsa 
atenţiei în spatele unei nopţi istovitoare.  

Raportările şi situaţiile lunare mi-au atenuat sim-
ţurile. Cu ani în urmă chemam spiritele la mine, în nopţi 
inconştiente la fel ca şi cel ce le invoca.  

Se pare că astăzi, cele pământeşti, instinctive  s-
au dezis de mine. Cum de nu am remarcat eu ecusonul cu 
sigla multicoloră din reverul drept al sacoului? Şi era scris 
cu majuscule… 

- Domnişoară Elena, fiţi… 
- Doamnă! 
Da, întocmai! Doamna Elena… Din nou m-am 

convins de infidelitatea spiritului meu de observaţie. Să 
treacă pe lângă retină raza soarelui refractată prin geam şi 
reflectată de verigheta netedă şi impecabilă a proaspetei 
doamne? 

Era momentul să intervin cu un compliment nevi-
novat, pentru a mă disculpa în faţa propriei conştiinţe şi 
pentru a corecta regretabila eroare. Mi-am adus aminte 
cum, în cadrul unei discuţii elevate din anii studenţiei, ade-
menit fiind de mireasma teilor din Dealul Copoului unul  

 

dintre oratorii bahici afirma că femeia, pentru a fi o 
permanentă inflorescenţă trebuie să fie complimen-
tată. În unanimitate am ridicat această idee la rang de 
axiomă. Nu credeam că voi fi nevoit peste ani să fac 
uz de adevăr de cunoştinţele asimilate în anii de 
balans ştiinţifico-boemic. 

- Doamnă Elena, fiţi… amabilă… 
- Spuneţi, vă rog… 
…şi dintr-o dată zâmbetul panoramic deveni 

tridimensional.  
Da, în sfârşit! Fără erori, fără eşec… Aveam 

speranţe că pot redevini ceea ce fusesem distanţă de 
o singură noapte în urmă. Lunga aşteptare avea să-
mi fie recompensată printr-o atitudine fără cusur şi 
printr-un afişaj perlat plin de mulţumire. 

- Aş dori să achit câteva facturi lunare. Dacă 
m-aţi putea ajuta, cumva… 

- Sigur că da, pentru plata facturilor şi pentru 
eficientizarea plăţilor banca noastră a pus la dispo-
ziţia clienţilor un roboţel. Puteţi face plăţi cu cardul şi 
cu numerar. Ce trebuie să ştiţi este că roboţelul nu dă 
rest! În caz că nu aveţi bani ficşi, colega mea de la 
ghişeul alăturat vă poate schimba astfel încât să dis-
puneţi de bani potriviţi. Este uşor de utilizat, respect-
taţi paşii care sunt afişaţi pe monitorul roboţelului. Vă 
mai pot fi de folos şi cu alte informaţii sau servicii? 

Preţ de câteva clipe am sistat colaborarea cu 
propriul intelect, astfel elaborându-se în subconştient 
senzaţia de identificare cu un virus informatic ce blo-
chează comunicarea între două entităţi cibernetice: 
asistent şi roboţel.  

Da, încep să conştientizez: ro-bo-ţel! Toată 
aşteptarea, toată dezolarea, aclimatizarea mea ca in-
divid într-o epocă a erupţiilor solare, deshidratarea 
instantanee la momentul identificării sticlei cu apă 
rece de pe birou se rezumau la modul în care 
reuşesc sau nu să interacţionez şi să relaţionez cu un 
complex informaţional pe care în copilărie îl confec-
ţionam din cutii de chibrituri şi aracet! 

Neavând bineînţeles bancnotele potrivite, am 
mulţumit politicos doamnei Elena şi m-am adresat 
colegei de la ghişeul alăturat.  

O altă doamnă, un alt nume, acelaşi ecuson 
multicolor pe reverul drept al sacoului, aceleaşi ma-
juscule, o altă verighetă, aceleaşi facturi neachitate, 
acelaşi roboţel…fără geantă ieftină cumpărată pe 
fugă din bazar, într-o zi oarecare, cu siguranţă că 
într-o zi de salariu, cu siguranţă că nu într-o zi de luni. 

 

Şi boemii dorm câteodată… 
 

„De prea puţine ori găsim clipe pentru a 
reflecta la adevăratele sensuri ale vieţii…”. Îmi 
propusesem o evadare între paginile proaspăt ieşite 
de sub tipar, cu miros de lectură virgină; însă 
profunzimea motto-ului deşirat pe întâia pagină albă 
mă orientează spre o nesperată gură de meditaţie. 
Obţin permisiunea tâmplei de a o etala pe binemeri-
tata pernă, după o altă zi în care mă autoconside-
rasem de neînlocuit în mecanismul rutinei cotidiene şi 
refac cronologic agenda deasupra căreia am tras 
negura nopţii. Mă repoziţionez către orele amiezii, 
înconjurat de zeci de hârtii şi sute de file de registru,  

(continuare în pag. 93) 
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(urmare din pag. 92) 
 

stingherit fiind doar de bâzâitul telefonului dat pe vibraţie. 
Deşi iniţial mă hotărâsem să fac abstracţie de indispensa-
bila evoluţie a tehnicii, apuc într-un final, cu un gest ferm 
spre brutal dispozitivul disturbator al productivităţii muncii. 

- Alo, ‘neaţa…ai auzit? Ce nenorocire! Acum… nu 
demult, pe la opt… 

Gravitatea tonului interlocutorului meu, augment-
tată de cea a mesajului pe care acesta încerca să mi-l 
transmită îmi decapită impulsul de a dezbate codul bune-
lor maniere, incluzând aici şi regula de bază a prezentării. 
Ridicându-mi ochelarii deasupra sprâncenelor, cu irişii 
osteniţi încerc să desluşesc numele apelantului afişat pe 
ecran. Edward… Foarte ambiguu! Ca multe alte numere 
memorate şi neutilizate stocate pe cartela telefonului. 

- Mai multe nu ştiu nici eu ...am auzit două vari-
ante, dar nici una nu e comfirmată de cineva din familie… 
Sigur e un lucru: i-a cedat inima. Daca afli tu ceva, ţine-mă 
te rog la curent! 

- Stai…Edward, nu închide…te-am localizat. Nu 
ştiam cine e la telefon… erai prea impacientat. Despre 
cine e vorba? 

- Daniel, colegul nostru de clasă…spune şi tu, la 
treizeci şi cinci de ani… Te las acum, am treabă… un 
implant dentar unei doamne… mai vorbim! 

Prea trist… mult prea devastator pentru sufletul 
gol ce aştepta sosirea sfârşitului de săptămână. Mantia 
neagră sosise şi în generaţia noastră… Brusc ochii împă-
ienjeniţi revărsară un potop de lacrimi ce reuşiră să-mi 
smulgă şi să-mi elibereze emoţia negativă în care mă 
afundasem. În liniştea biroului, hohotele de plâns prin-
deau acel ecou pe care-l auzisem doar în filme, rezultat al 
unor efecte speciale demne de covorul roşu. 

Dincolo de batista umezită, încerc câteva icniri ale 
întoarcerii în timp…O baracă la limita noţiunii de salubru, 
cu chiriaşi fără chirie ce-şi abandonau ultimul leu pe 
tejgheaua lucioasă a unui barman cu privire hulpavă, ce-şi 
număra monedele între două litruiri. În spatele barăcii, o 
curte interioară proiectată tematic şi cromatic construcţiei 
din tablă de la marginea trotuarului oferea discreţie, ferind 
de privirile critice ale trecătorilor atmosfera boemă emana-
tă şi apoi consumată de cei aflaţi la vârsta la care totul 
este permis. 

Idei noi şi personale despre viaţă, dezbateri 
aprinse despre societate şi principii, comentarii la eveni-
mentele de actualitate… toate răsăreau şi apuneau sub 
bolta înfrunzită ce aştepta pârguirea ciorchinilor; boltă ca-
re păstra răcoarea întregii curţi interioare, denumită cu 
emfază de către proprietar drept „Terasă de vară”. 

La aceeaşi masă din scânduri, acoperită cu o 
muşama roasă şi găurită de scrum, se consumau seară 
de seară ultimile secunde ale adolescenţei, stropind cu 
demisec alb şi tămâind cu Carpaţi scuturaţi prin buzunare 
obştescul sfârşit al anilor de liceu. Nelipsita chitară acom-
pania vocile bahice mai mult sau mai puţin acordate, 
făcând din când în când loc umplerii paharelor secate de 
arşita gâtului. 

Între timp construcţia se renovase: primise un var 
alb pe pereţii interiori, stropii săriţi de pe bidinea creând un 
efect mozaicat al aşa-numitului mobilier, Chiriaşi şi consu-
matori de ocazie o ridicaseră la rangul de „restaurant cu o 
stea”; timp de două luni pe cerul senin al nopţilor de vară, 
la ora nouă seara, astrul nordului ne călăuzea paşii 
către nelipsitul loc de întâlnire. 

 

Printre elucubraţiile emanate de circumvolu-
ţiunile de sub plete, apăruse şi ideea creării unui imn, 
„Imnul barăcii”. Votasem în unanimitate necesitatea 
elaborării unui astfel de cântec solemn, pe care ni-l 
închipuiam fredonat peste ani de zecile de generaţii 
ce se vor perinda prin locurile preumblate de noi, ne-
luând în calcul şi efectul ruginii asupra construcţiei 
din tablă. Printre sunete de pahare, uniţi în cuget şi 
simţiri şi având cunoştinţe haotice despre autorul sau 
interpretul melodiei, hotărârăm iervocabil ca la fiece 
întâlnire să ne facem auzit imnul: 

Refren: La viaţa mea / Am o dambla: / Să 
dau la toţi, la toţi să bea / Câte-un coniac şi o cafea, / 
Să fur nevasta altuia. 

Strofa I:    La mormânt să nu mă plângă 
Decât fete cu păr blond, 
Ca să ştie-o lume-ntreagă 
C-a murit un vagabond… 

Refren: 
Strofa II:   La mormânt să nu mă plângă 

Decât fete de  liceu, 
Ca să ştie-o lume-ntreagă 
C-a murit un derbedeu… 

 …la final încheind cu acelaşi refren pe ritm 
de vals vienez… 

Câteva zile mai târziu, printre coroane, flori şi 
o-magii regăseam plin de tristeţe aceleaşi chipuri de 
pe „Terasa de vară”, privind către o groapă adâncă, 
îmbrăcate în haine cernite, având ochii în lacrimi şi 
un mare absent. Nicio blondă, nicio fată de liceu; 
doar multă suferinţă şi jale. Alţi doi orfani, neînţele-
gând de ce tatăl lor doarme; doi îngeri strângându-şi 
de mână mama îndurerată, prea mici pentru atâta 
durere în jurul lor. Un mult prea devreme „rămas bun” 
dincoace şi dincolo de scândura proaspăt lăcuită. 


 

 
 

desen de Elena-Liliana Fluture 
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Lucia PĂTRAŞCU 
 

MIHAI VINTILĂ – FIARE  ŞI  OAMENI 

Editura PIM 2012 
 

Cartea „FIARE  ŞI OAMENI” scrisă de domnul 
MIHAI VINTILĂ, tipărită în anul 2012, la binecunoscuta 
Editură PIM, Iaşi, cu o Notă de lectură care aparţine 
domnului Ion Bălan, scriitor, dramaturg, membru al USR, 
este al doilea volum de versuri al autorului.  

Economistul Mihai Vintilă, autorul volumelor 
„Contract de vânzare-cumpărare comercială”, Editura PIM, 
Iaşi 2011 sau „Dincolo de marketing”, Editura NOUĂ Bucu-
reşti 2009, nu ne-a lăsat în confuzia unor preocupări 
concordante cu pregătirea sa.  
    Dimpotrivă, după volumul „Primii paşi”, Editura 
EDMUNT, Brăila 2005, ne dăruieşte cu acest nou volum 
de versuri, care vine să confirme dragostea sa pentru 
poezie şi, mai ales, dorinţa sa de a descrie viaţa în toată 
frumuseţea ei, care nu poate fi acoperită de „realităţile 
dureroase”, ce conduc adesea la modelarea fiecăruia 
dintre noi în drumul nostru oscilant, uneori, între oameni şi 
fiare. Cartea are un titlu neaşteptat, pe care cititorul îl 
înţelege deplin abia după citirea versurilor încununate cu 
poezia omonimă.   

Versurile din acest volum sunt moderne şi bine 
conturate. Un economist care nu face risipă de vorbe! 
Această formă de versificaţie, scurtă şi adâncă, este pre-
cum o tăietură de bisturiu, care doare, dar vindecă. Fără 
prea multe semne de punctuaţie, care ar îngrădi gândirea 
cititorului, ţinându-l pe făgaşul impus de autor; astfel îl 
invită pe acesta să gândească singur şi să aleagă. Fiecare 
idee pare un careu de cuvinte încrucişate în care eu, un 
cititor modest, aşez punctuaţia şi dezleg şarada aşezată în 
metafore special încifrate. Poezie scurtă, versuri concise, 
căci domnul Mihai Vintilă este un om ocupat. Ocupat nu 
numai cu profesiunea sa, cea de toate zilele. Ocupat să 
descifreze metodic viaţa în toată amploarea ei! Dumnealui 
este preocupat de multe lucruri!...Are afinitate pentru multe 
valenţe ale vieţii…  
         

Pentru VORBE!... 
Cu toate acele vorbe care trăiesc printr-un 

„…schimb de cuvinte ” ce devin odată cu trecerea timpului 
vorbe „Împlinite”, pline de esenţa gândirii rotunde, încer-
când să prindă perfecţiunea în interiorul lor, „…ca aluatul / 
Bine dospit” în covata vieţii (Cuvinte dospite, pag.47). Căci 
sensul cuvintelor, aceleaşi vorbe obişnuite din dicţionarul 
nostru, poate căpăta noi valenţe, corelate cu persona-
litatea fiecăruia, pentru că „…peste toate / După cuvinte 
eşti tu” ( Sensul cuvintelor, pag. 77). 

Poetul ne limpezeşte, explicând cum fiecare om, 
intrând în viaţă, a primit „Un credit de minute” (Totul se 
plăteşte, pag.69), pe care fiecare îl consumă cum poate şi 
cum se pricepe. De ce vorbim despre minute, nici mai 
mult, nici mai puţin?... Deoarece, secundele te păcălesc să 
le cheltuieşti, iar ora te sperie când constaţi marea risipă a 
clipelor. Ce să mai vorbim de zile?... Sau de ani?... 

Dar poetul nu are timp să se sperie!... Deoarece 
ştie că „Zilele ce trec” sunt adăpate de „…Trăiri deşarte”. 
Şi până la urmă, zilele acelea (mai bune sau mai rele!) vor 
face pace, căci „Se vor îmbrăţişa / În linişte / Când vine 
umbra…” (Viaţa, pag.66). 

 
 

Pentru CĂRŢI!... 
Scrise de el însuşi…Dar, mai ales, pentru 

cele scrise de alţii, pe care le soarbe căutând în ele o 
„Ştiinţă de povaţă ” şi atunci simte că alături „…în 
părţi / Parcă mai am o viaţă” (Cărţile, pag. 13). Căci 
ele, cărţile, sunt prieteni buni care „…amuţesc / Sub 
povara necitirii ” rămânând doar „…şoapte” (Cărţi 
necitite, pag.57). Pentru toate cărţile citite în liniştea 
intimităţii sale, unde se întâlneşte cu simţămintele lui 
Nicolae Labiş, care „... Ca un vis / Neîmplinit în dor /  
Istovit ai murit” (Prietenului simbol… Lui Nicolae La-
biş, pag.74); sau cu neuitatele versuri ale lui Adrian 
Păunescu, cel ce a fost “Un trubadur / Un pic bizar /  
care... A disperat, a ars / Şi când s-a întâmplat / Ca 
omul să fi murit / poetul a rămas” (Poetul a rămas, 
pag. 41), pentru totdeauna aici, lângă noi, împreună 
cu “…Tomuri de cărţi / Simţiri, trăiri...” (Ce a rămas 
printre cei vii, pag. 40).  
         

Pentru COTIDIAN!... 
Cu acel cotidian în care observă şi bune, şi 

rele, pentru că „Răutatea creşte în noi /…/ o 
înfruntăm / Cu mai puţine fapte” (Realitatea creşte în 
noi, pag.18). Un astfel de cotidian în care „homo 
homini lupus est”, cum spune un proverb latin. Căci 
poetul constată că: „…timpul / A omorât fiarele / Şi 
au rămas oamenii / Să fie în acelaşi timp / Amân-
două” (Fiare şi oameni, pag.24). Este o tristeţe în 
care doar „…Gândul îţi e / Un zburător” (Gândul 
zburător, pag. 72). 

Dar această  tristeţe se consolează cu altce-
va… Cu bucuria de a scrie… 
          

Pentru GÂNDUL DE IUBIRE!... 
Un sentiment fără de care viaţa n-ar fi întrea-  

 

(continuare în pag. 99) 

 

http://4.bp.blogspot.com/-h4CWmU5NR50/T79DSAND7KI/AAAAAAAAACY/xK6tSA4owHs/s1600/Fiare+si+Oameni+-+coperta+intai.JPG
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printre turnurile cu ceasuri încremenite 
de teama secundelor ce dau năvală  
printre porţi ascunse sub ţiglă roşie 
privind statuia unui soldat erou 
ce nu-mi poate împrumuta curajul său 
Şi această piaţă în care 
nimeni nu mai sfătuieşte pe nimeni 
şi unde a început deja 
să ningă 
cu bucăţi de noapte 
 
4. 
Zorile acestea Iulia, precum o pânză albă 
ce aşteaptă culorile 
când tot ce noi risipim visele adună 
printre metaforele 
din conversaţiile de socializare 
eclipsate de pălăria ducesei de York 
printre conflictele calde sau reci  
dintre paragrafele drepturilor omului 
printre atâtea ordine secrete  
ce par să rânduiască totul 
noi râmânem doar cu gustul întâmplărilor  
deseori nici măcar cu acesta 
nemainteresându-ne cui se adaugă 
noul început de vară 
translucid şi apatic 
ca o tonă de apă grea  
traversând oceanele în feriboturi 
când blocăm oberlihtul ferestrei 
şi ne împrumutăm  trupurile 
 
5. 
Este nevoie câteodată, Iulia, 
să redeşteptăm în noi demonii 
pentru ai putea ucide definitiv 
când atâtea cronometre mestecă timpul 
Despre regrete  
trebuie vorbit cu modestie 
chiar dacă nimic nu începe  
şi nici  nu se termină 
Noi punem suflet în toate lucrurile 
iar  lucrurile ne părăsesc însufleţindu-se 
şi rămânem perfect de singuri 
împreună cu lumina de Aprilie 
ce clipeşte deasupra urbei 
odată cu  lămpile de emergenţă  
din  cinemateci 
aflate la subsolul clădirii 
unde sâmbăta 
ne învinuieşte ca o adolescentă 
plângând cu capul în palme 
şi coatele pe ultimul volum 
din „À la recherche du temps perdu” 
 


 

      Alexandru CAZACU 
 

Semne pentru Iulia 
 

1. 
Încă mai sunt amiezi Iulia, 
când aş vrea să pot pierde un întreg imperiu la zaruri 
să mai încerc o turmentată melancolie  
o seară de vals cu singurătatea 
Să nu mai îmi pese de inflaţia unor cuvinte 
ce au rămas doar mândria dicţionarelor 
de mahalaua ce se aşează în centrul oraşului 
unde nu mai poţi să te aperi de miciile tale deziluzii 
decat cu o iluzie mai mare 
Plantele agătătoare se întorc către rădăcină 
Liniştea întregii lumi pare a fi 
o disperare surmontabilă 
şi în cele din urmă 
rămânem cu tot ce ne putem aminti 
dincolo de armătura unui zid 
ce demarcă zeci de Berlinuri  
în empatiile  noastre 
  
 

2. 
Să zicem Iulia, că  nu a venit încă Noiembrie 
deşi apa şuşoteşte în jgheaburi 
şi un pui de alun se zbate în frigul umed 
Ziua se estompează încet 
Iar lucrurile încep să semne între ele 
Să zicem că tot ce-a fost între noi 
nu vrea să-şi facă singur felul 
şi să ne lase odată  
acum când pereţii inimii sunt inundaţi  
de atâta albastru 
şi toate vietăţiile  
aşteaptă ziua de mâine cu un măr pe creştet 
Doar gândurile se strâng între ruine 
ca o aţă pe un mosor 
şi din căpătul  amiezii 
potopul ploii continuă 
iar trupurile noastre  
au netezimi de corabie 
 
        

3. 
Lipsa ta Iulia, cum se distinge 
din ce în ce mai limpede 
când mă apropii de amiază  
într-un oraş medieval  
ce mă strânge în burta lui 
ca-ntr-un lichid amniotic 
Şi străzile învelite-n absenţă 
în care bântui  
printre crenelurile unor bastioane  
cu pereţi scorojiţi 
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Iar sufletul, sărmanul, e un hău.  
L-am vrea mai plin, dar nu suntem în stare. 
 

De ne-am trezi măcar în ultim ceas, 
Ne-am îndrepta spre zarea cea senină.  
Am şti atunci, că tot ce ne-a rămas  
E ultima ninsoare de Lumină… 
 

O nouă zi 
 

Peste pământ, boabe de rouă  
Îmbracă-n lacrimi dimineaţa; 
Peste dureri se lasă ceaţa  
Şi-n suflete visări ne plouă. 
 

O nouă zi în ochi răsare  
Mijind pe gene de lumină;  
De Sus, a Raiului Grădină  
Trimite zâmbete în zare. 
 

O pace caldă cuib îşi face...  
Pe frunte-mi înfloresc cireşii.  
Sub boltă, norii sunt aleşii 
Ce-alungă clipa care tace. 
 

În triluri, orele se scurg...  
Lin, dansul frunzelor mă cheamă. 
Îmi scutur umerii de teamă,  
La pas, cu ziua spre amurg… 
 

Dorul 
 

De n-ar fi existat dorul 
l-aş fi inventat cu toate minunile lui 
fiindcă acolo  
unde îşi are sălaşul  
cresc cele mai frumoase simţăminte 
acolo 
pe cărările  
dorului am întâlnit poeţii. 
 

Va ninge... 
 

Va ninge iarăşi în curând;  
Bătrânul timp, chircit sub haină  
Cu stelele şopti-va-n taină...  
Va ninge-n suflete şi-n gând. 
 

Peste dureri şi dor va ninge;  
Urâtul lumii întinat  
În ie albă-nveşmântat  
Pentru o vreme se va stinge. 
 

În geamuri răsări-vor flori 
De gheaţă, răspândind fiorii,  
Îşi vor pleca genunchiul zorii 
În rugi curate călători. 
 

Zăpezi s-or scutura din nori 
Călătorind pe-a noastră tâmplă 
Şi iar minunea se întâmplă;  
Vom strânge clipele-n ninsori. 


 
 
 

 

Mariana MIHAI 
 

Oftează o frunză… 
 

Oftează o frunză  
Valsând cu durere  
Pe pajiştea lumii  
Grăbite şi reci,  
Un murmur îngână  
În dansul ce-i cere  
La ultima vamă 
Tribut pe poteci. 
 

Pe aripi, purtând-o  
Cu dragoste, vântul,  
Plutind la-ntâmplare 
Cu dor fremătând,  
Se pleacă în rugă  
Sărută pământul  
În liniştea-i demnă  
Renaşte un gând. 
 

Va fi iarăşi vie...  
Va sta-n primăvară  
Pe ram de lumină  
Plăpând mugurind,  
Tăcută şi verde 
Va da umbră iară,  
Oftând, biata frunză  
Adoarme pe grind. 
 

De ce-aş fugi... 
 

De ce-aş fugi...  
de ce m-aş teme 
când peste tot în jurul meu  
mai simt parfum de crizanteme 
şi îmi zâmbeşte Dumnezeu?! 
 

De ce-aş lăsa să încolţească  
sămânţa fructului amar 
când bunătatea e firească  
şi mai am zile-n calendar?! 
 

De ce-aş fugi când vii spre mine  
cu braţe moi de primăveri 
să mă întorci din căi străine 
în drumul meu spre nicăieri?! 
 

Nu! N-aş fugi! N-aş avea teamă…  
Iubirea noastră mi-e de-ajuns.  
Ascult tăcerea cum ne cheamă, 
sub tâmpla soarelui ascuns. 
 

Ultima ninsoare de Lumină 
 

Prin labirintul vieţii rătăcim 
Cu patimă în inimi sau agale, 
Uităm să-mbrăţişăm şi să iubim  
Ne poticnim umblările pe cale. 
 

Trec anotimpuri vii pe lângă noi,  
Dar n-avem ochi să le sorbim dulceaţa.  
Suntem atât de reci, adesea goi,  
Nici nu simţim când ne îmbracă ceaţa. 
 

Degeaba-ngurgităm păreri de rău 
Când timpul ne ajunge la hotare, 
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Tudose TATU 
 

Părintele Comisiei Europene a Dunării,  

Charles Cunningham (III) 
 

Primul act diplomatic semnat de două mari 
puteri europene cu privire la Gura Sulinei 

 

În data de 13/25 iulie 1840 Rusia pravoslavnică 
încheie cu pajura imperială austriacă la Sankt Petersburg 
o convenţie privitoare la navigaţia pe Dunăre cu termen 
de valabilitate de 10 ani, acesta fiind primul document de 
drept internaţional ce se ocupa în exclusivitate de 
navigaţia pe Dunăre. 

Cuprinzând un număr de 10 articole, cele privind pro-
blema Dunării de la Sulina erau specificate în următoa-
rele: 

„Articolul IV – Navele austriece nu vor fi supuse la 
nicio vizită la bordul lor, nici la intrarea pe fluviu la Gura 
de vărsare a Dunării, nici la ieşirea lor. Ele nu vor putea fi 
oprite la intrarea lor pe fluviu la Gura de la Sulina, decât 
timpul necesar ca un ofiţer al bastimentului de pază să 
poată verifica documentele de bord. Odată ce au înde-
plinit această formalitate şi satisfac reglementările sani-
tare, lor li se va permite să-şi continue drumul, fără a mai 
putea fi reţinute în acel loc. Aceleaşi facilităţi vor fi acor-
date navelor şi bastimentelor ruseşti navigând în porţiu-
nea de Dunăre care traversează sau udă Statele Maies-
tăţii Sale Imperiale şi Regale Apostolice.  
 Articolul V - Guvernul Imperial al Rusiei se angajea-
ză să înceapă cât mai curând posibil lucrările necesare 
pentru a opri înaintarea înnisipării gurii de vărsare de la 
Sulina şi pentru a face această trecere practicabilă, astfel 
ca aceasta să nu mai poată opune niciun obstacol navi-
gaţiei. Aceste lucrări vor fi reluate şi continuate de fiecare 
dată când se va considera necesar şi atunci când sezo-
nul şi vremea o vor permite, cu scopul de a împiedica o 
nouă înnisipare a numitei guri de vărsare de la Sulina. 
 Articolul VI – Guvernul Imperial al Rusiei se angajea-
ză ca în cel mai scurt timp posibil să construiască un far 
pe amplasamentul cel mai convenabil la Gura de vărsare 
de la Sulina şi de a monta un fanal după cele mai bune 
principii valabile astăzi, cu reflectoare puternice. Acest 
fanal va fi aprins regulat de la 1 Martie pe stil nou a fiecă-
rui an şi va funcţiona până în luna Decembrie. 
 Articolul VII - Pentru a contribui la cheltuielile 
lucrărilor de curăţire şi de întreţinere stipulate la Articolul 
V, cât şi a acelora necesitate de construcţia şi întreţine-
rea fanalului, ridicat în aceeaşi măsură în interesul co-
mun al navigaţiei celor două imperii, navele austriece 
care vor trece prin Gura de vărsare de la Sulina, încăr-
cate sau în lest, vor plăti o singură dată, pentru intrare şi 
ieşire, taxele stabilite mai jos de o manieră fixă şi invaria-
bilă, adică: pentru taxele de curăţire, navele cu 3 catar-
ge, 3 Piaştri de Spania sau Taleri; ca taxă de fanal, toate 
navele austriece indiferent de mărime şi tonaj, vor plăti 1 
Taler sau Piastru de Spania. Atât una cât şi cealaltă taxă 
nu vor fi plătite decât la ieşirea bastimentelor pe Gura de 
vărsare a Dunării şi nu la intrarea lor, cu scopul ca 
navele să nu mai fie oprite şi să poată profita de vânt 
favorabil pentru a urca pe fluviu fără pierdere de timp. 
Perceperea taxelor pentru lucrările de curăţire va începe 
la data când acestea vor fi început. Cu toate acestea 
orice navă austriacă care începând cu anul 1842 

 

va fi obligată să angajeze gabare pentru a intra sau 
ieşi de pe Dunăre, datorită acestui fapt va fi scutită de 
taxa percepută pentru lucrările de curăţire. Taxa de 
fanal va fi plătită din momentul când acesta va fi 
aprins» |5| 
 Britanicii credeau astfel că prin intermediul Aus-
triei, problema se va rezolva. Aş! Convenţia se va 
dovedi însă doar un petic de hârtie, autorităţile ruse 
respectându-şi doar parţial şi temporar angajamen-
tele asumate în privinţa lucrărilor de degajare a Barei, 
Canalului şi Radei de la Sulina. 
   Dificultatea rezolvării situaţiei de la Sulina de către 
Ruşi a fost intuită de reprezentanţii diplomatici ai 
Marii Britanii din proximitatea zonei. Bun cunoscător 
al problemelor întâmpinate de navigaţia în regiune 
Robert G. Colquhoun consulul englez în principatele 
Române va pleda de asemenea şi el în favoarea 
funcţionării companiei pentru despotmolirea Gurilor 
Dunării, lucrare extrem de necesară. |6| Fără ecou la 
Foreign Office. Însuşi Charles Cunningham se încă-
păţânează şi revine cu noi argumente chiar în ajunul 
Anului Nou, la 31 decembrie 1840, în sprijinul proiec-
tului său de ameliorare. |7| 
   Degeaba. Iniţiativa englezo-austriacă de la Dună-
rea de Jos, din Galaţi, nu avea să se bucure de spri-
jinul cercurilor politice de la Londra interesate de cu 
totul altceva, a se vedea mai jos. 
   Ele aveau să răspundă că, în conformitate cu trata-
tul de la Adrianopol, Rusia în calitate de stăpână a 
deltei şi Gurilor Dunării trebuia să păstreze fluviul în 
stare de navigabilitate. 
   Mai exista şi noul angajament menţionat diplomatic 
mai sus. Pas şi la gară... ar spune un român hâtru. 
   Astfel existenţa efemeră a companiei anglo-aus-
trice, Cunningham-Huber, s-a rezumat doar la proiec-
tul respectiv, fără a demara propriu-zis.   
    La 13 iulie 1841 se semnează la Londra, între ma-
rile puteri, Convenţia Strâmtorilor prin care se închi-
dea Bosforul şi Dardanelele pentru toate vasele de 
război. 
   Tratatul încheiat de Rusia şi Turcia la Hunkiar 
Iskellessi în 8 iulie 1833, dată când Marea Neagră 
devine lac ruso-osman este abrogat, ca şi prevederile 
sale de asistenţă mutuală. 
   Turcia se eliberează astfel de obligaţiile faţă de 
ţarişti care prevedeau închiderea strâmtorilor în caz 
de conflict între Rusia şi alte puteri, şi reintră în pro-
tectoratul occidental. Strâmtorile vor fi închise vaselor 
de război, Anglia va considera tratatul o mare victorie 
diplomatică, iar Gura Sulinei se va închide si ea 
târâş, grăpiş, vaselor comerciale de mare capacitate 
   Sulina avea să rămână neschimbată, aceeaşi, în 
ciuda „strădaniilor” ţariste. 
 

(IV) 
 

Dragaje fără rezultate la Bara Sulina  
în interval de 8 ani, 1842-1850 

 

În toată literatura istorică cercetată vreme de ani 
şi ani în ţară dar şi aiurea, în toate cărţile care fac re-
ferire la Dunăre şi vă asigur că sunt destul de multe, 
de ordinul sutelor, nu am găsit referiri concludente la 
dragajele efectuate pe Dunăre înainte de 1856. 

(continuare în pag. 98) 
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(urmare din pag. 97) 
 

Este o dovadă clară a interesului manifestat de 
cercurile academice în ultimii 165 de ani. 

Stinghere sunt menţiunile distinsului şi regretatului Paul 
Cernovodeanu preluate din corespondenţa oficială 
britanică, dar acestea sunt extrem de tardive neacoperind 
decât perioada 1850-1851. 

Şi totuşi ele există. Nu în cine ştie ce raft de arhivă 
ţaristă – cu toate că acolo zac nefolosite – ci într-o sursă 
destul de accesibilă, o scrisoare stingheră a lui Mihail 
Semionovici Voronţov aflată în respectabilul corpus de 
corespondenţă intitulat „Arkhiv Kniazia Vorontsova”. 
 Ne folosim de acest prilej binevenit pentru a corecta 
astfel o percepţie eronată a generaţiilor de istorici 
europeni, cel puţin în speranţa unei abordări profesioniste  
si desigur imparţiale din partea lor de acum înainte a 
subiectului Războiului Oriental. 

Începem cu o ştire gazetărească din data de 
2/14.01.1842, anunţând printre altele şi finalizarea con-
strucţiei unui număr de două vase specializate destinate 
ameliorării trecerii de la Sulina, undeva în cursul anului 
1841: «Sulina - se citeşte în „Gazette du Commerce„ date-
le următoare ce au fost comunicate de la Ismail cu ocazia 
construirii farului de la Sulina. 

Aprinderea farului de la Sulina cu începere din 25 
octombrie 1841 este chemată să aducă mari servicii 
navigaţiei mai ales în lunile octombrie şi noiembrie, luni 
când sinistrele erau foarte frecvente; astfel în acest an nu 
a avut loc până acum niciun naufragiu; este adevărat că 
au existat mult mai puţine furtuni comparativ cu anii prece-
denţi. 

S-au luat deasemenea măsuri împotriva înnisipării 
progresive a gurii de la Sulina. La Ismail au fost 
construite 2 vase pentru a remorca instalaţii din fier de 
forma unei grape şi care servesc la dragaj. 

Dacă acest lucru va reuşi navigaţia prin şenalul de 
la Sulina nu va mai întâmpina niciun obstacol”. |8| 

Instalaţia avea sa fie folosită de un personaj compătimit 
de Mihail Semionovici Voronţov cu apelativul de «sărmanul 
Borunovi». Respectivul dispozitiv avea să fie pus în func-
ţiune în anul 1842, la doi ani de la  semnarea Convenţiei 
de la Sankt Petersburg, an în care a funcţionat vreme de 9 
luni desigur pe întreaga durată a sezonului de navigaţie 9 
martie-decembrie, Dunărea fiind liberă de gheţuri.    

El avea să reprezinte subiectul unei părţi din raportul 
alcătuit de Sam Gardner expediat din Iaşi în data de 19 
septembrie 1842 către «The Right Ho-nourable the Earl of 
Aberdeen K.L. &c.&c.” şeful Foreign Office la acea dată. 

„...În timpul şederii mele la Galaţi am avut ocazia să 
mă văd cu consulul Belgian care tocmai s-a întors de la 
Constantinopol. El mi-a menţionat că la stabilimentul Ru-
sesc de la Sulina un număr de 2 pontoane erau angajate 
să cureţe trecerea Dunării în mare, ele fiind staţionate la 
Bară, dar care nu au reuşit decât puţin să mărească 
adâncimea apei de pe aceasta. 

Activitatea lor mi-a fost confirmată de consulul Austriac 
care a menţionat că 40 de oameni erau angajaţi la acele 
pontoane şi că adâncimea apei s-a mărit doar cu 4 inci - 
10,16 cm.nn. După cum munca continuă, se speră ca în 
cele din urmă navigaţia la Dunărea de Jos va fi în cele din 
urmă mult uşurată de ele...” |9|  

Speranţele nu aveau să fie confimate deşi sistemul de 
dragare lucra deja de 6 luni. 

 

(V) 
 

Portretul maşinii de dragat 

 

El este descris în «Journal des oester-
reichishe Lloyd» ziar renumit în epocă pentru ştirile 
sale de ordin maritim şi comercial. 

 „...Respectiva maşină de îndepărtat mâlul 
şi nisipul stabilită la Sulina constă cum am menţio-
nat anterior - în numărul 66 al respectivei publicaţii 
din 1842 n.n. - din 2 vase dreptunghiulare sau pon-
toane, fiecare dotat cu un troliu şi o cale de rulare, o 
ancoră şi o instalaţie din fier destinată îndepărtării 
mâlului care are o greutate de 5 zentner - 500 kilo-
grame n.n. 

Instalaţia constă dintr-o grapă cu 8 dinţi 
îndoiţi înspre interior. 

Lungimea grapelor este de 5 picioare vene-
ţiene - 1 picior venetian = 0,34773 m, dinţii lor de 
fier sunt reprezentaţi prin colţi de fier lungi, de 2 ţoli 
lăţime şi 1 ţol grosime. 

Grapele sunt fixate cu lanţuri de fier de 
calea de rulare a  pontoanelor. Funcţionarea lor pe 
o mare liniştită este după cum urmează:  

Cele două pontoane sunt plasate unul 
lângă altul şi ancorate în afara gurii de vărsare. 

Fiecare ponton  pe care se află micile grape 
de fier se fixează perpendicular pe porţiunea puţin 
adâncă a bancului de nisip dinspre interior, unde 
aceastea se lasă în jos, astfel că dinţii prin 
greutatea instalaţiei se înfing în banc. 

Atunci începe să lucreze troliul pontoanelor 
astfel că grapa cu dinţii săi îndepărtează  amestecul 
de mâl şi nisip reţinut de pe întregul banc de nisip. 

Curentul fluviului însuşi ajută în această 
operaţie. 

De îndată ce grapa scurmă bancul exterior 
şi interior existent, mâlul de pe dinţi se dizolvă şi 
acesta este îndepărtat înspre larg. 

Apoi grapa se ridică de pe fundul apei şi 
operaţia se repetă. 

O parte proastă a acestei operaţii este că 
nisipul, ca şi la alte maşini de dragat prevăzute cu 
roţi, nu este antrenat în afara şenalului de la gura 
de vărsare, ci este doar ghidat să se depună la o 
altă adâncime scăzută, unde cu timpul se formează 
un nou banc. 

Totuşi apele la gura de vărsare datorită 
vânturilor puternice marine nu sunt conduse în larg, 
ci în funcţie de direcţia vânturilor curentul fluviului 
este deturnat şi astfel mâlul tulburat şi îndepărtat de 
pe bancul de nisip este purtat înapoi. 

Pe fiecare ponton lucrează 20 de persoane. 
Acum aproximativ o lună o navă grecească 

cu toate pânzele în vânt şi toată forţa s-a lovit de 
una din aceste grape şi a îndoit toţi dinţii astfel încât 
au fost necesare 3 săptămâni pentru reparaţii şi 
lucrul a fost întrerupt în tot acest timp. 

În prezent ori de câte ori vremea o permite 
s-a lucrat cu sârguinţă la îndepărtarea mâlului şi 
nisipului; astfel că la bancul de nisip interior s-a 
îndepărtat 4 ţoli din înălţimea sa şi nivelul apei albiei 
fluviului este cu 4 ţoli mai adânc şi navigaţia în mod 
real s-a îmbunătăţit uşor..” |10| 

(continuare în pag. 99) 
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(urmare din pag. 98) 
 

Respectiva maşină avea să funcţioneze din plin în 
anii ce vor urma, în sens invers însă. 

În 1843 un număr de 4 luni.  
În anul 1844 deloc. 
În 1845 vreme de 3 luni. 
În 1846 deloc, cel puţin până la sosirea unui 

emisar trimis de Mihail Semionovici Voronţov la faţa 
locului anume Alexandr Konstantinovici Rodofinikin.  

Se pare că o maşină de dragat cu aburi modernă 
a fost în sfârşit comandată în Anglia, de administraţia 
rusă de la Sankt Petersburg,  în orice caz după remarca 
amintitului Mihail S.Voronţov din 10.06.1846  „Bumaghi” 
câte vreţi dar maşină „ioc”. 

Nu ştim dacă în cursul aceluiaşi an ori a celui 
următor. Respectiva comandă a fost înaintată totuşi în 
anul premergător izbucnirii revoluţiei europene cunoscută 
sub numele de «primăvara naţiunilor». 

Anume în 1847, lucru subliniat şi de ştirea anexă. 
Conform unui «Memorandum by Count Nesselrode on the 
Method of Clearance adopted at Sulina” anexă la 
scrisoarea ambasadorului britanic la Sankt Petersbug pe 
nume G.H.Seymour din data de 17 octombrie 1851 
adresată Vicontelui Palmerston, ministrul de externe al 
Marii Britanii aflăm:  

«...În anul 1848 o maşină de dragat comandată în 
Anglia a fost transportată la Odessa şi expediată la 
Nikolaev pentru a fi montată...» |11|  

Montajul în fieful Amiralităţii Mării Negre a durat 
destul de mult dacă ar fi să ne luăm după următoarea 
ştire. 

Pe data de 16.01.1850 din Sankt Petersburg, 
ambasadorul britanic Bloomfield anunţa  într-un P.S. 
adica Post Scriptum că: “...m-am văzut din nou cu 
Contele Nesselrode şi am aflat de la Excelenţa sa că 
maşina cu aburi de dragat a sosit la Odessa în momentul 
de faţă şi că nu are nicio îndoială că aceasta va fi pusă să 
lucreze în primavară “la Sulina”” |12|. 

În aprilie 1850 aceasta avea să sosească la 
Kherson - desigur pentru operaţiuni de curăţire - de unde 
în scurt timp se spera să ajungă la Sulina, dar se pare că 
nu ajunsese la destinaţie după cum menţiona Palmerston 
în data de 2 octombrie 1850.  

Aşa se ajunge la cele ce urmează. 
 

5. D.A.Sturdza, Ghenadie Petrecu - Acte şi documente relativ la 
istoria renaşterii române, vol I+II pag. 1075-1078 
6. P.R.O., F.O.Turkey dos78/400 f.297-297 v. 
7. P.R.O., F.O. Turkey dos.78/409 f.280-283 
8. Journal d’Odessa Nr. 1 din data de 2/14.01.1842 
9. AN Bucureşti, Consulate, Rola 14, Vol FO 78/487 f.125-128. 
10. Journal des oesterreichishe Lloyd  Nr. 69 din 27 august 1842, 
pag.1 
11. Correspondence with the Russian government respectting 
obstructions to the navigation of the Sulina channel of the Danube, 
London, 1853, Anexa la Doc. Nr.30, pag.38 
12.  Idem Doc. Nr.7  pag. 6 

 
 


 

(urmare din pag. 94) 

 
gă!... Şi numai „…zborul / Zâmbetului meu /.../ Obo-
sit în bucurie” se odihneşte „Pe-a ta margine de ple-
oapă ” (Căldura ta, pag.21), pentru a păstra neră-
tăcită „Partea cea mai bună” (Inima ce vrea să plece, 
pag. 23) a inimii. Căci ar fi prea trist să ajungă la 
concluzia că între cei doi, după ce „…laşi în urmă 
păreri / de vorbe, poveţe şi vise / Pierderi deşarte şi 
triste / De zile, de vreme…” (Ard nopţi refuzând vise, 
pag. 38 ) „…au rămas doar şoapte” (Lui P., pag.39).  

Poetul are exigenţa de a accepta iubirea numai 
în forma sa pură, când „Unul pot spune c-a fost” şi 
este trist atunci când „Unul s-a transformat în doi /…/ 
E un  altfel de a fi iubire” (E un altfel de a fi, pag37). 

Tot pentru o înţelegere a stării de lucruri se îm-
bogăţeşte cu un alt gând, care-l construieşte mereu 
în devenirea sa ca poet… 
           
        PentruCERTITUDINEA  DE APARTENENŢĂ! 
       Poetul aparţine locului în care trăieşte; de aceea 
se întreabă dacă  la Siliştea „Să fie aerul / Să fie 
gândul / Să fie locul / Care-i al meu?” (Pofte la 
Siliştea, pg. 42) Pentru că „Niciodată soarele nu a 
fost aşa / De mare / De prietenos / De aproape de 
mine / Ca atunci când bucuros / Am aruncat ochii 
spre cer / La Siliştea” (Niciodată, pg.44). 

Acelaşi gând îl ţine aproape de Brăila, oraş 
pe care „…trebuie să-l ascultăm, / Să-l înţelegem, / 
Să-l ajutăm, /  Să poată vorbi / Ca să-l pricepem” 
(Oraşul vechi, pag.50). Brăila, oraş în care celebrul 
Ceas „Şi azi / Albastru de ani / Ne saluţi cu o bătaie” 
(Ceasul, pag. 53). Brăila alintată de apele fluviului, 
care „Îmbrăţişează oraşul”, căci „E una cu el / Dună-
rea” (Dunărea, pag. 61). 
      
  Toate aceste trăiri ale poetului ne învaţă că 
va fi un sfârşit atunci când „Lipsit de voinţă / Fără pu-
tere / Nu mai erai / Fiinţă” (Porumbelul la final, pag. 
19). Simţim că se întâmplă aşa şi totuşi, surprinşi „Şi 
muţi suntem / Când vine umbra” (Viaţa, pag.66). Noi 
să credeam că „Aşa doar anii mai mor” (A mai murit 
un an, pag.31). 
  Din viaţa trecută şi petrecută rămâne ceva: 
„…zâmbetul acela / va fi veşnic / Într-o fotografie” 
(Zâmbet veşnic, pag.30), după ce din primii ani „Te-
ai dus / Copilărie /.../ Iar amintirea / Nu s-a scurs” 
(Copilărie, pag. 75) şi, doar „Picăturile de timp /.../ 
Rămânând să povestească / Ce-a fost” (Picături de 
timp, pag.32). 

Poetul Mihai Vintilă doreşte ca trecerea sa 
să fie marcată şi prin această carte. O carte plină de 
„Vibraţii de vorbe / Şi trăire de vise” (Muzica, 
pag.45)... Acesta este volumul „FIARE ŞI OAMENI” 
scris de MIHAI VINTILĂ… O carte dăruită!... 

A fost frumoasă lectura acestei cărţi... 
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Corina Diamanta LUPU 
 

EFTELING, ŢĂRILE DE JOS,  

UN PARC DE DISTRACŢII CAMPION 
 

În urmă cu câţiva ani, am primit pe e-mail de la o 
bună prietenă a mea ce locuieşte departe de România, o 
prezentare Power Point (PPS) înfăţişând picturile  
cunoscutului artist plastic flamand Anton Franciscus 
Pieck (19 aprilie 1895 - 24 noiembrie 1987).  

Imediat ce am deschis acea prezentare, pe dinaintea 
ochilor mei au început să se perinde ca într-un carusel, 
însoţite de o muzică veselă de flaşnetă electronică, 
imagini zugrăvind o lume nostalgică, de basm, ce îmi 
aducea în amintire cărţile de poveşti ale copilăriei. De 
altfel, picturile lui Pieck sunt foarte populare, fiind folosite 
ca ilustraţii în cărţile de basme, pe felicitările de Crăciun 
şi pe calendare. Mai mult, desenele sale au prins viaţă, 
încântând de-a lungul anilor copii, părinţi şi bunici, în 
renumitul parc tematic de distracţii Efteling. 
 

În Pădurea Basmelor, la Efteling 
Efteling, aflat în oraşul Kaatsheuvel, Brabantul de 

Nord, în Ţările de Jos, este cel mai mare parc tematic de 
distracţii din Benelux, putând fi comparat cu Grădinile 
Tivoli din Copenhaga, Danemarca şi Disneyland Paris. 
Deschis tot anul, acesta prezintă numeroase atracţii, 
printre care Pădurea Basmelor (Het Sprookjesbos) - 
proiectată chiar de Anton Pieck, care este şi unul dintre 
cei trei întemeietori ai parcului - trenuleţul copiilor, 
diorama, castelul bântuit (Het Spookslot), Villa Volta, 
Pagoda Zburătoare, Gondoletta, Piaţa Anton Pieck etc. 

Parcul Efteling şi Pădurea Basmelor au fost 
inaugurate pe 31 mai 1952. În acel moment, Pădurea 
Basmelor găzduia aproximativ zece poveşti diferite, toate 
fiind transpuse în realitate pe baza desenelor originale 
realizate de Anton Pieck. Alături de acesta, ceilalţi doi 
fondatori ai parcului Efteling au fost R.J.Th. van der 
Heijden şi producătorul de film olandez Peter Reijnders, 

care a îmbogăţit parcul cu lumini și efecte sonore. Totuşi, 

stilul ilustraţiilor lui Pieck, oarecum sumbru și întunecat, 

dar romantic și nostalgic, rămâne baza tematică pe care 
parcul s-a extins de-a lungul anilor. 
 

Efteling, un parc de distracţii de succes 
Dovedindu-se a fi chiar de la deschidere un succes 

enorm (în anul 1952 parcul a primit 240.000 de vizitatori), 

Efteling este și unul dintre cele mai vechi parcuri tematice 
din lume. Aşa cum a fost gândit iniţial, parcul li se adresa 
copiilor,  aducând mai aproape de ei lumea basmelor, 
însă în prezent prin varietatea mijloacelor de agrement, 
Efteling oferă distracţie şi relaxare pentru orice  vârstă.  

În cei 60 de ani de existenţă, Efteling a evoluat de la 

un parc natural, cu loc de joacă și o pădure cu temă de 
basm, la un parc de distracţii obişnuit. Întinzându-se pe o 
suprafaţă de 650.000 m², de două ori mai mare decât 
Disneyland Park din California, Efteling include parcul 
propriu-zis, hotelul Efteling de patru stele (1992), un te-
ren de golf (1995) şi un teatru. În 2009, ia fiinţă noul parc 
de vacanţă, oferind cazare în vile, o atracţie în plus ce 
aduce în acel an patru milioane de vizitatori la Efteling, 
devenit astfel, cea mai populară  destinaţie turistică. Cu 
un asemena aflux de oaspeţi, Efteling se află în topul 
parcurilor tematice euro-pene, imediat după parcurile 
Disney din Franţa şi parcul Europa din Germania. 

 

 
 

Pini, flori şi lumini de Crăciun la Efteling 
Renumit pentru atenţia substanţială acordată 

detaliilor, pentru atmosfera sa verde, dar şi pentru 
macabrul anumitor locuri de distracţie, Efteling a 
fost construit într-o zonă mai degrabă rurală, cu o 
vegetaţie bogată, în mijlocul unei păduri în care 

abundă pinii, fiind presărat cu iazuri și grădini mari, 

cu mii de flori, întreținute de o armată de grădinari.  
Şi din acest punct de vedere, Efteling este diferit 
faţă de celelalte parcuri tematice din lume.   

În anotimpul rece, parcul primeşte un plus de 
strălucire, ce atinge apogeul în perioada Crăciu-
nului, datorită miilor de lumini plasate pretutindeni, 
astfel că «Iarna Efteling» (care începe pe 10 noiem-
brie şi se încheie pe 5 februarie), a ajuns să fie tot 
mai populară. 

O altă atracţie a parcului, de data aceasta 

culinară, sunt poffertjes autentice din Țările de Jos. 

Acestea sunt clătite foarte mici, servite cu unt și 
zahăr şi se pot mânca la Poffertje Het. 
 

Fata Morgana, Pagoda zburătoare şi Regele 
Troll 

Însă succesul de care parcul s-a bucurat dintot-
deauna nu se datorează în exclusivitate spaţiilor 

verzi și grădinilor ce îl împodobesc, ci şi proiectelor 

și arhitecturii sale de înaltă calitate. În acest scop, 

atunci când a fost solicitat să realizeze poveștile 
pentru parc, Anton Pieck s-a asigurat că nu se vor 
utiliza materiale de construcţie ieftine, din plastic 
sau din beton.  

Pieck a lucrat pentru Efteling până la mijlocul a-
nilor ‘70, după aceea predându-i funcţia de desig-

ner-șef pe care o deţinea, mai tânărului Ton van de 
Ven, unul dintre colaboratorii săi. Castelul bântuit, 
deschis în 1978, a fost conceput în întregime de 
către acesta. În 1986, van de Ven dăruieşte parcului 
o nouă atracţie - Fata Morgana. Şi tot în acelaşi an, 
Efteling revine la începuturile sale de basm, însă de 
data aceasta într-un stil modern, odată cu apariţia 

Orașului Interzis. Vizitatorii au în sfârşit, ocazia să 
facă o plimbare cu barca prin lumea mistică a 

Orientului din “1001 de nopți”.  
Tot acum, îşi ia zborul Pagoda, care le oferă 

oaspeţilor de la Efteling o vedere aeriană panorami-
că asupra parcului, de la 45 de metri înălţime, 
pentru ca în 1987, la Efteling să îşi facă apariţia o 
nouă creaţie a lui Van de Ven: Regele Troll.  

(continuare în pag. 101) 
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      Ionela Luisa BEJAN                    

 

Un Halloween cosmic 

 
 Dimineaţă, când a sunat alarma, eu eram deja 
în picioare. Urma să fie o zi stelară. Era Halloween şi la 
şcoală era organizată o petrecere. Eram nerăbdătoare, 
însă marea problemă era că nu ştiam cu ce să mă 
îmbrac. Aveam de ales între trei costume: unul de locui-
tor de pe planeta Gama, altul de simplă vrăjitoare şi cel 
de-al treilea de locuitor de pe planeta Exvat.  

Locuitorii planetei Gama sunt renumiţi în tot 
universul pentru înfricoşătorul lor aspect: au părul 
încâlcit şi murdar, pielea lor are o culoare verde, verde 
închis, au o mulţime de negi negri, sunt atât de slabi 
încât le poţi vedea oasele, dinţii le sunt galbeni şi plini de 
carii, iar privirea lor este nostalgică şi pierdută.  

Vrăjitoarele, ei bine, cred că toată lumea ştie 
cum arată o vrăjitoare, aşa că voi trece direct la planeta 
Exvat.  

Locuitorii acestei planete sunt foarte trăsniţi: pă-
rul lor este colorat în cele mai ciudate culori, culoarea 
pielii li se schimbă după starea de spirit, au două antene 
în vârful capului, de culoarea părului, poartă haine lu-
cioase, care parcă ar fi făcute din aluminiu şi accesorii  
de asemenea sclipitoare.  

După cum spuneam, nu ştiam cu ce să mă 
îmbrac, dar din fericire chiar în acel moment mi s-a tele-
portat o idee grozavă. M-am gândit să combin toate trei  
costumele: mi-am făcut părul să arate ca al unui locuitor 
de pe Gama, mi-am luat o rochie neagră şi lucioasă, o 
pălărie mare şi neagră pe cap şi câteva accesorii sclipi-
toare. Acum eram gata de petrecere. 
 - Am plecat la petrecerea de Halloween orga-
nizată la şcoală! am strigat chiar înainte să închid uşa. 
 - Ora de venire, 20:00! se auzi vocea robotului 
care trebuia să mă supravegheze. 
 Părinţii mei lucrează mult şi trebuie să pără-
sească galaxia noastră pentru o săptămână în fiecare 
lună, dar nu uită niciodată să lase un robot care să mă 
supravegheze şi să le raporteze lor tot ce am făcut cât 
timp au fost plecaţi. 
 În drum spre şcoală m-am oprit la un magazine, 
de unde mi-am luat o fisă pentru aparatul de teleportare 
şi m-am teleportat la şcoală. Am ajuns cu 15 minute mai 
devreme. Pe holuri era o ceaţă verde, pânze de păian-
jen peste tot şi roboţei-dovleac care râdeau malefic de 
fiecare dată când îi atingeai. Când am intrat în clasă 
totul era schimbat: pe ecranul din faţa clasei pe care 
scria profesorul în timpul orelor apăreau tot felul de ima-
gini înfricoşătoare, culoarea clasei se schimba la fiecare 
cinci secunde, decoraţiunile parcă erau luate de pe  
 

 
Gama şi clasa era de asemenea înecată în aceeaşi 
ceaţă ciudată. Nu am reuşit să mă uit prea mult, 
pentru că m-am întâlnit cu cele mai bune prietene ale 
mele, Xena şi Zara. 
 - Halloween cosmo-stelar, fetelor! le-am zis 
eu. 
 - Halloween cosmo-stelar şi ţie Roxy, mi-a 
răspuns Zara, dar în ce te-ai costumat, dragă, pentru 
că eu chiar nu-ţi recunosc costumul? 
 - E o combinaţie, am răspuns eu. Părul e de 
pe Gama, pălăria e a unei vrăjitoare, accesoriile sunt 
de pe Exvat, iar rochia este şi ea o combinaţie între o 
simplă rochie de vrăjitoare şi un lucios costum de pe 
Exvat. Voi în ce v-aţi costumat? 
 - Eu am un costum care seamănă cu cel al 
locuitorilor de pe Exvat, răspunse Zara. Vezi? Mi-am 
vopsit părul roz. 
 - Eu am un costum tradiţional românesc, 
vechi de peste 2000 de ani, zise Xena. 
 - Chiar nu ai putut găsi ceva mai bun? am 
întrebat-o. Costumul ăsta e de prin anii 2000, iar noi 
suntem acum în anul 4559. Nu pot să cred că 
strămoşii noştri chiar au purtat aşa ceva, e oribil! 
 - Exact asta i-am zis şi eu, interveni Zara. 
 - Păi, măcar voi avea un costum unic, se 
apără Xena. 
 După ce am mai vorbit puţin, a început şi 
petrecerea. În clasă era un amestec de culori, holo-
gramele unor monştri apăreau peste tot şi muzica a 
fost steluţa care a completat constelaţia.  

Îmi pare rău că strămoşii noştri nu au văzut 
asta, sunt sigură că le-ar fi plăcut şi poate ar fi înţe-
les şi ei ce e aia modă. 
 Oricum, acea petrecere va rămâne, după 
mine, în istoria galaxiei! 


         
(urmare din pag. 100) 
 

Numeroasele sale proiecte de succes de la Efteling i-
au adus lui Ton Van de Ven faima de cel mai bun 
"imaginer" din lume, după Walt Disney. Van de Ven 
îşi încheie activitatea la parcul tematic Efteling în 
2002, când se retrage la pensie.  
 

Premii pentru Efteling 
În 1971, Efteling a fost primul parc tematic care a 

primit distincţia Pomme d'Or - cel mai mare premiu 

din industria turistică europeană - ca recunoaștere a 

eforturilor de promovare și creștere a nivelului turis-
mului din Europa. În 1992, parcului i s-a acordat pre-
miul IAAPA pentru cel mai bun parc tematic din lume.  

Un adevărat paradis sub cerul liber, Efteling este 
unul din locurile ideale pentru plimbare, distracţie şi 
odihnă. În vacanţă sau într-o simplă ieşire de 
weekend, la Efteling nimeni nu se plictiseşte: culoare, 
bună-dispoziţie, optimism, toate se regăsesc în 
această lume de basm, ce începe cu “A fost odată ca 
niciodată”... 
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Denisa LEPĂDATU 
 

Povestea lui Moş Crăciun 
 

Auzi un zgomot în văzduhul neliniştit? Sunt paşii 
Moşului, ocolind norii încearcă să ajungă la timp, pentru 
că, începând din Ajunul Crăciunului, fiecare copil trebuie 
să primească daruri.  

Dorinţele copiilor, acoperite cu speranţă şi 
încredere, cu iubire, au fost aşezate în plicuri de diferite 
culori şi trimise în tot timpul anului care se apropie de 
sfârşit. S-a bucurat Moşul de fiecare urare şi de fiecare 
gând frumos. Şi-a şters lacrimile de bucurie sau de 
tristeţe citind scrisorile şi, într-o ordine strict personală, a 
aşezat în caleaşca sa toate cadourile. Nimic nu-l poate 
împiedica să nu ajungă, să facă bucurii tuturor. 

El, Moşul, nu îşi doreşte nimic... cândva a visat 
să aibe un copil, însă Dumnezeu a hotărât că e mai bine 
să rămână singur. El nu are cui să-i scrie ce-ar vrea să 
primească de Crăciun. În sufletul său îşi ştie dorinţa şi 
aşteaptă să se întâmple într-o zi o minune. Până atunci, 
ori de câte ori pregăteşte cadouri pentru copii, îşi 
imaginează că sunt ale lui, că şi le face singur. Dar, 
privind pe geam cum râd şi se bucură toţi cei mici, inima 
lui se face din ce în ce mai mare şi se umple de bunătate. 
Mulţumit, apoi, se gândi să aştepte ziua cea mare... 

Într-o zi i-a scris un frumos poem lui Dumnezeu. 
Printre versuri a strecurat şi dorinţa sa şi a sperat că 
poate va fi ascultat. Îngerii i-au aşezat poemul într-o ramă 
luminoasă pe cerul curat ca lacrima. Întreg universul a 
oftat citind şi înţelegând totuşi că niciodată nu i se va 
împlini dorinţa. Văzându-i pe toţi trişti, Dumnezeu hotărî 
să-l cheme la el. Sfios şi trist, Moşul i-a povestit despre 
dorinţa sa şi a aşteptat să vadă ce se va întâmpla.  

După un timp Dumnezeu spuse: 
- Tu eşti nemuritor, de aceea nu poţi avea copii! 

Tu ai altă menire! Dacă într-adevăr îţi doreşti atât de mult 
un copil, trebuie să renunţăm la serviciile tale. Vei deveni 
muritor, ca toţi pământenii, vei trăi cu ei şi alături de ei şi 
vei putea avea copii. Până la următorul Crăciun însă, tre-
buie să te hotărăşti! 

Auzind toate acestea, Moşul se întristă, deşi în 
suflet simţea şi o mică satisfacţie. În sfârşit ar putea avea 
propriul său copil. Visul său putea să se împlinească. Ce 
altceva şi-ar mai fi putut dori de acum în colo? 

Ajuns acasă, văzu cadourile pregătite pentru toţi 
copiii lumii, cei care au visat un an întreg să primească 
ce şi-au dorit. Cum ar putea el, Moşul, să-i dezamă-
gească pe toţi aceştia, doar pentru a fi el fericit? Îşi dădu 
seama că visul său nu era atât de simplu cum a crezut la 
început.  

Mai erau doar două săptămâni până la marea 
sărbătoare şi el tot nu era hotărât. Zi şi noapte se 
gândea, era în mare cumpănă, era şi bucuros, dar şi tare 
trist şi lacrimile sale nu mai conteneau. Iubea însă atât de 
mult copiii!... Până atunci, de fiecare dată când trecuse 
pe la ei să le ofere daruri îi mângâia cu privirea lui blândă 
şi abia după aceea pleca mai departe. Cum ar fi putut să-
i dezamăgească acum, să lase să aştepte în zadar toate 
aceste preacurate suflete de copii? 

Cu sufletul împăcat, abia cu o zi înainte de ajunul 
Crăciunului, Moşul se prezentă iar la Dumnezeu să-l 
anunţe ce a hotărât. Obosit de atâtea nopţi în care nu 
dormise prea bine, îi spuse: 

  

 
- Am venit să vă spun, Doamne, că renunţ 

la ideea de a deveni muritor. Ar rămâne atâţia copii 
fără cadouri în seara de ajun... ar rămâne Crăciunul 
fără brad şi fără cadouri şi nimic nu ar mai fi la fel 
de frumos! Oamenii nu s-ar mai bucura la fel de 
mult de această sărbătoare! Nu pot să mă gândesc 
la propria mea dorinţă întristând copiii lumii. Nu aş 
mai fi fericit niciodată! Până acum m-am bucurat în 
fiecare an privind ochii fericiţi ai copiilor în clipele în 
care îşi primeau cadourile! Nu pot renunţa la 
această plăcere sufletească. Ea va trebui să 
rămână bucuria mea cea mai mare şi de aici 
înainte! Toţi băieţii şi toate fetiţele din lume mă 
cunosc şi mă iubesc, de ce să vreau să am un copil 
al meu, când de fapt eu îi am pe toţi copiii din lume!  

- Eşti foarte înţelept! îi spuse Dumnezeu. 
Te-ai născut să aduci bucurie lumii întregi şi cred că 
ai luat cea mai bună hotărâre. Să nu uiţi că, cel mai 
important lucru pe lume e să faci oamenii fericiţi! 

De atunci Moş Crăciun şi-a tot urmat drumul 
şi destinul său, bucurându-se ori de câte ori vedea 
copiii fericiţi.  

 

 
 
 

Seara de Crăciun 
(colind) 
 

Se-aud colinde la apus 
Copii micuţi, cu glas frumos, 
Colindă al nostru Iisus, 
Ne cântă azi despre Hristos! 
 

Opreşte-te şi tu o clipă 
Să simţi că este sărbătoare, 
Un înger poartă pe aripă 
Colinda tămăduitoare! 
 

Ar trebui să te opreşti 
Nimic nu este azi mai sfânt 
Ca glasurile îngereşti  
Care colindă pe pământ. 
 

Şi dacă vrei, poţi dărui 
Căci, omule, tu poţi fi bun, 
Cuvinte dulci, cadouri mii 
În seara sfântă de Crăciun! 

(continuare în pag. 103) 
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(urmare din pag. 102) 
 

Aşteptatul Crăciun 
 

E sărbătoare şi bradu-i expus 
Cu dulciuri, beteală şi globuri 
Se-aude colindul despre Iisus 
Ce-l cântă copii prin omături. 
 

Pe geam văd imagini ca dintr-un vis 
Ninsoarea se-aşterne pe case 
De jur împrejur este ca-n paradis, 
Lumini şi steluţe frumoase. 
 

Cu degetul mângâi ţurţurii reci 
Şi-i strecor cu drag printre vise 
Vreau lângă brad să-mi port dorul pe veci 
Să citesc din poveşti nescrise. 

 
 

Pluguşor 
 

Aho, aho, copii şi fraţi 
Lângă mine v-adunaţi, 
Să urăm - şi mici, şi mari - 
Cu urare de plugari! 
 

Mâine vine Anul Nou 
De-i bun, vi-l ofer cadou, 
De el să vă bucuraţi, 
Viaţa să vă-nseninaţi! 
 

Ia, copii, ia mai mânaţi! 
Din clopoţei scuturaţi! 
Să se-audă peste văi, 
Mânaţi, măi! Hăi, hăi! 
 

 

 
La anul şi “La mulţi ani!” 

 

 
Conferinţa Transfrontalieră a Tinerilor 

 
 CHIŞINĂU – REPUBLICA MOLDOVA 

20-22 decembrie, 2013 

 
Ediția a X-a a Conferinţei Transfrontaliere a 

Tinerilor se va desfășura în perioada 20-22 decem-

brie 2013, la Chișinău. 
Tema acestei Conferinţei TT este: „Tinerii 

Politicieni, Jurişti, Economişti, Jurnalişti, Artiști, 

Lingviști vis-a-vis de extinderea UE”.  

Partenerii ediției aniversare sunt Universita-

tea Academiei de Ştiinţe a Moldovei și Institutul de 
Filologie al acestei academii. 

La această conferinţă sunt invitaţi tineri cu 

vârsta de până la 35 ani din România, Ucraina și 
Moldova. 

La finele Conferinței TT doritorii vor putea 

obține cartea ”Conferința Transfrontalieră a Tineri-

lor, ediția a X-a”. Pentru a fi prezent în această car-

te, cei care se vor înscrie la Conferința TT vor expe-
dia până la 10 decembrie 2013 discursul / comu-
nicarea de 5-7 minute (până la 3-5 pagini, maxi-
mum 8 pagini).  

Ediția a X-a a Conferinței Transfrontaliere a 

Tinerilor își va ține lucrările în Sala Mare a Bibliotecii 

Academiei de Ştiințe a Moldovei ”A. Lupan”, Sala 

Senatului Universității AŞM și Teatrul ”Mihai Emi-
nescu” (înmânarea diplomelor). 

Cei care doresc să participe la Conferința 

Transfrontalieră a Tinerilor, ediția a X-a, vor expedia 
la adresa organizatorilor, CV-ul personal pe propria 
răspundere, o poză color şi comunicarea (max. 0,5 
coli autor). 

Data limită de expediere a comunicărilor 
este 10 decembrie 2013. Până a expedia comu-

nicarea e de dorit cât de curând să vă anunțați in-

tenţia de a participa la Conferința TT, expediind ce-
lelalte documente necesare la adresa de e-mail: 
ceclubs@yahoo.com.  

Participanții cu comunicări la Conferința TT 

vor primi Agenda îndată ce vor fi înscriși. Informații 
la tel. 022 226675 sau 068 582011. Mai multe detalii 
găsiţi şi pe internet, la adresele: 

http://conferintatt.wordpress.com 
http://academiaesc.blogspot.com 
http://clubulconsiliuluieuropei.blogspot.com 

 
Academia Europeană a Societăţii Civile 

Primul Club al Consiliului Europei 
 
 


 

mailto:ceclubs@yahoo.com
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconferintatt.wordpress.com%2F&h=IAQH16BoJ&enc=AZNFiT1sng3sagENeoV5SQAcCxuQeIAiqlCT7QDojgI6hRgi3gVaXP3Ew8bXVvE_KpPIB2SnYh8ztXOD1s102b_wjUfu_qp299X3LRsit0LAt2IVXlqz0JFkJILDma5IMxWuhInp8KkM1_1__r9E0vyHiaEm9IecJ-MN5QHnXvTgJA&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Facademiaesc.blogspot.com%2F&h=mAQFqHTlg&enc=AZMprrMbEe1Hxx2bxVQqADEseSTpiRHMNMyi8FcbMegfetMs3gVILysE55L6uokAxuyjl9P48ooobb9Bd83oviHyACr_VBANk5nq5MzGWCLWAtjhMR2EX6YM0Dyyl80pp0IEj0dElZvutg0yX5-cT7eF8eVuKYwZG9ewLblM-Pz7ug&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fclubulconsiliuluieuropei.blogspot.com%2F&h=rAQEf_KJz&enc=AZPJuD6Mx5g-TU8h4mDIpkjFhyjQLVugGysYnyGybHKtR121vcGHsglU9p8as5mBxl2lv1trOQ8Ze25rX5Olp4Xt3xkUYhpc06qFXhmXuzSLjEVK8wbulGBNU1ra6JVJ0KZLuNYmnX314IsYAc_KNkUs37Nz4VSoQU1z6H4uA1TeGw&s=1
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Festivalul Naţional de Literatură  

“Prietenia cuvintelor”, ediţia a III-a 2013, la Galaţi 
 

A.S.P.R.A. - Asociaţia Scriitorilor pentru Promo-
varea Realizărilor Artistice, în colaborare cu revista lite-
rară “BOEMA”, Casa de Cultură a Sindicatelor din Galaţi 
şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iaşi - Repre-
zentanţa Galaţi-Tecuci a organizat în data de sâmbătă 
30 noiembrie 2013, începând cu orele 10:30, la CCSG, 
sala “Ateneu”, cu ocazia “Sărbătorilor Galaţiului”, cea de-
a III-a ediţie a Festivalului Naţional de Literatură “PRIE-
TENIA CUVINTELOR”. 

 

 
 

Programul festivalului a cuprins multe evenimen-
te culturale, dintre care cele mai interesante care au reţi-
nut în mod special atenţia audienţei, au fost: 

- prezentarea antologiilor de creaţie literară AS-
PRA 2013 “Lirica primăverii” şi “Reverenţa cuvintelor”, 

- lansarea celor mai recente cărţi apărute la edi-
tura “InfoRapArt” în anul 2013 

- alte lansări de cărţi ale membrilor cenaclului on-
line “Noduri şi semne”,  

- Moment “In memoriam - Simon Ajarescu” pre-
zentat de scriitoarea Cezarina Adamescu,  

- lecturi publice - moderator poeta Angela Baciu-  
cu invitaţi de seamă, precum poeţii: Paul Sân-Petru, 
Dionisie Duma, Coriolan Păunescu, Constantin Oancă, 
Denisa Lepădatu, Aurica Istrate, Tănase Caraşca, Mar-
cel Petcu, Marilena Velicu, Olga Văduva, Tudor Gheor-
ghe Calotescu, Carmen Zaniciuc, Mariana Kabbout  ş.a.  

- decernarea premiilor Revistei Literare “Boema” 
pe anul 2013.  

- standuri de carte, expoziţii, masa festivă ş.a. 
 

 
 

Preşedinte festivalului a fost scriitorul Petre Rău, 
iar moderatoarea principalelor momente, ca de altfel şi 
gazda evenimentului, a fost poeta Angela Baciu. 

 

Cu această ocazie au fost decernate premiile şi 
diplome de merit. Pentru lansările de carte la editura 
InfoRapArt pe anul 2013 asociaţia culturală ASPRA 
a oferit următoarele diplome de merit 2013: 

Cezarina ADAMESCU (Galaţi) - (6 volume), 
eseu, memorialistică ş.a. 

Denisa LEPĂDĂTU (Galaţi) - “Primăvara fără 
sigiliu”, poezie 

Maria CIOBOTARIU (Braşov) - “Flăcări ascun-
se”, versuri 

Tănase CARAŞCA (Tulcea) - “Bazarul marato-
nului roşu”, povestiri 

Violeta Sabina LAZAR (Paşcani) - “În zbor co-
pilăresc”, carte pentru copii 

Viorel DARIE (Bucureşti) - “Povestiri din Moldo-
viţa”, povestiri 

Roland Florin VOINESCU (Constanţa) - “Stre-
curătoarea de idei”, umor 

Premiile revistei literare BOEMA pe anul 2013 
au fost conferite astfel: 

Dionisie DUMA (Tecuci) – Premiul pentru 
întreaga activitate literară 

Cezarina ADAMESCU (Galaţi) - Premiul pen-
tru cea mai bună carte de memorialistică 

Constanţa Abălaşei-DONOSĂ (Brăila) – Pre-
miul pentru excelenţă în grafică 

Melania CUC (Bistriţa) - Premiul pentru cel mai 
bun colaborator permanent 

Elise BAST (Galaţi) - Premiul pentru debut. 
 

 
Un moment de reculegere în amintirea poetului prieten  

Simon Ajarescu 
 

"Ediţia din acest an a Festivalului Naţional 
de Literatură "Prietenia cuvintelor" s-a bucurat de o 
participare poate un pic mai redusă, dar mai caldă, 
mai plină de însufleţire faţă de cele anterioare, toc-
mai pentru că s-au închegat noi prietenii literare în 
numele cuvântului scris, al "prieteniei cuvintelor". A 
fost o atmosferă plăcută, care ne obligă, pentru ur-
mătoarele ediţii, să fim şi mai buni, şi mai motivaţi, 
şi mai încărcaţi de ambiţie" ne-a declarat dl. Petre 
Rău, presedinte ASPRA şi director al revistei litera-
re Boema. 
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
Viorel Dinescu – Solie 

Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2013 
Denisa Lepădatu – Primăvara fără sigiliu 

Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013 
Cezarina Adamescu – Întâlniri afective 

Edtura InfoRapArt, Galaţi, 2013 

   
Viorel Darie – Povestiri din Moldoviţa 

Edtura InfoRapArt, Galaţi, 2013 
Carmen Zaniciuc – Lumina ascunsă, 

Editura Karth, Bucureşti, 2013 
Ion Manea – Regele ghioceilor 

Editura Axis Libri, Galaţi, 2013 

   

Ion Mihai Cantacuzino – O viaţă în România 

Editura Fides, 2012 
Violeta Sabina Lazar – În zbor copilăresc 

Edtura InfoRapArt, Galaţi, 2013 
Roland Voinescu – Strecurătoarea de idei 

Edtura InfoRapArt, Galaţi, 2013 
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