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      Coriolan PĂUNESCU 
 

Intuiții  grave 
 

Sunt triști mestecenii ce mor în frunze  
  

precum cuvintele în suflete arzând 
și-ascunsa taină a pădurilor confuze 
ce se așterne-n ritmuri sălbatice pe rând. 
 

Și iată, tu nu vrei în ochiul unei stele 
să ne vedem rătăcitori în noapte 
 

și nici cum luna de-atâtea doruri grele 
înluminează timpul pe căile de lapte. 
 

Eu însă văd ce azi se-ntâmplă-n ceruri 
 

când ca un glonte trece un meteor galactic 
ce primenește întruna regatele de nouri 
cu-n rege-cerb și-un visător fanatic. 
 

Un fel de zeu care transcende-n spații 
de verde-ntunecat de-o magică sfidare  
pe care grăbite vin celeste constelații 
 

ca niște suflete umbrite de-o palidă culoare.  
 
 
 

Eterna întâlnire 
 

Au înflorit de ieri și zarzărul, și prunul 
iar Soarele străluce liber și rece la șosea  
dar, uite, vezi, eu nu mai sunt nebunul  
 

urcând tiptil în stele, pe mine a mă vedea.  
 

Eu știu că m-au uitat și apele, și luna  
nici crângul nu mai știe astăzi cum arăt 
 

dar parcă crugul lumii se tânguie întruna 
când astrul zilei cheamă poveștile-ndărăt. 
 

Și iată-n somn veghează tiara unui rege 
 

pierdută-n vântul în care m-am oțărât la el,  
iar mai apoi destinul cu mine-ar vrea să lege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
înluminări eterne în cânt de menestrel. 
 

Eu nu-s precum se-ncearcă a se spune 
între pereții lumii  în care mă scufund  
și simt încă iubirea frumoasă a unei zâne 
când i-aud pașii albi cutremurat pe prund.  
 

De aceea înfloriții pomi îmi par că zboară 
când pe sub iarbă pământul se vede tresărind 
și mai alerg cu timpul ce trage-acum să moară 
 

și-mi văd în ape ochii departe licărind! 
 

 

 

El face semn 
 

Pe Zamolxis-pater în țara lui divină 
 

l-am ascuns alături de mii de duhuri dace - 
dar astăzi credem că sfântul o să vină 
și neamul nostru-n țară se va-ntoarce. 
 

Desfid pe-acei care din alte patru vânturi 
 

ne spun că seminția i-a dispărut în vreme 
și că minciună-i că viețuiește-n cânturi  
ori că trăind în sine, de moarte nu se teme…  
 

Bătrânul zeu e tare în braț, și în gândire  
 

iar trupu-i se oțelește prin încercări dușmane 
și inima-i veghează într-un fel de zămislire 
prin codrii ce-și adună puterile din goarne.  
 

Zâmbiți știind că brazii la pământ se pleacă 
 

și dacii liberi vor fi descoperiți în albe pietre,      
iar el, Zamolxis, știe că lumea ni-i săracă   
când ni se pierde neamul bătrânei noastre vetre. 
 

Și iată că în cer bătrânul zeu ne face semn - 
 

poate ne-ntreabă azi cum de venim spre dânsul  
și mă căznesc de-a pururi cu ochii să vă-ndemn 
să nu trădați cu vorba, că el este ne-nvinsul  
                                                 
       
                                                    

Ipostazele timpului   
 

Bine-ai venit, tu auroră de ianuarie,  
 

bine-ai venit ca o pasăre lină din nor  
parcă te știu  dintr-o icoană a vremii 
sau dintr-un capăt albastru de zbor. 
 

Bine-ai venit tu, dalbă și mistică eră 
 

clipă primordială din cruzite culori, 
prin care copilul te-ndeamnă cu ochii 
renăscând ale inimii tale candori.  
 

Bine-ai venit tu, nimb de grație ninsă, 
 

pe care eu, omul,  mi-aș dori să îl știu  
precum lumina din albii zori răsărită 
peste timpu’ iubirii nestatornic și viu.  
 

Bine-ai venit lumină măiastră și rece 
 

ca o fugă de note înșirate ostentativ       
pe care nimeni nu vede cum ele aleargă  
ca niște mărgele  pe un lung portativ.  
 

Bine-ai venit ca o bătută cale lactee 
 

ori ca o simplă și aspră formulă de verb 
când stau răstignit cu albele brațe în cruce   
trecând peste câmpuri privirea-mi de cer 
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strigau licuricii 
din palma pelerinului 
înfometat 
înotând în cenuşa 
pâinilor arse. 
Suntem doar noi, 
eu şi tu, 
răspundea singurătatea. 
 

Un sentiment 
 

Din cuvinte alese 
am încercat să facem 
cea mai perfectă rimă 
comparând şi căutând 
noi sensuri 
pentru un sentiment 
care el însuşi 
era muzica versurilor, 
dar, ca ucigaşi de visuri 
sau trăitori de iluzii, 
am rămas două litere 
la capătul versului 
exprimat în mod liber, 
fără a cunoaşte 
întâlnirile nocturne 
din plânsetul 
rimelor îmbrăţişate. 
 

Dimineţile lui Adam 
 

Din pereţii cerului 
în amurgul privirilor 
stropii de ploaie şiroiau 
prin ridurile întrebărilor 
care-mi dezbrăcaseră 
trupul de lumină 
şi moartea de întuneric; 
nici o uşă 
nu m-a zăvorât în inima ta 
şi niciun sentiment nu a zvâcnit 
în rugăciunile 
care-şi uitaseră cuvintele 
în dimineţile lui Adam 
pe vremea când Eva 
nu devenise un rău necesar, 
ci bucuria de a învăţa spiritul 
să şlefuiască materia, 
o aureolă pe fruntea lui Abel 
un toiag în mâna lui Moise, 
o întrupare a lui Ilie, 
inversând numărătoarea, 
de la zero la infinit, 
într-un spaţiu finit 
în care pruncii 
aşteptau să se nască 
în lacrima pământului, 
unde florile se dăruiau fluturilor 
fără a pune întrebări şerpilor 
când însăşi tăcerea devenea 
poezia cântată de un psalm. 


 

 

             Maria IEVA 
 

Nicio iubire nu începe 

cu a fost odată 
 

De ceva vreme 
inima mi s-a mutat în gât, 
iar cuvintele s-au transformat în fluturi 
pentru a putea înota în stomac. 
Nu cred că poate fi vorba despre zbor, 
este doar o luptă pentru supravieţuire; 
nicio iubire nu începe cu „a fost odată”, 
aşa cum nici Dumnezeu 
nu este rudă cu maimuţele. 
Viaţa se trăieşte acum 
într-o muţenie ori 
într-o agitaţie continuă, 
aşteptând în fiecare clipă 
confruntarea cu noi 
cei dintr-o altă dimensiune; 
un joc fără reguli între tine şi monitor, 
unde sentimentele virtuale 
pot fi lăsate să aştepte, 
ziua care va avea disponibilitate 
să se îndrăgostească 
de o altă faţă a lucrurilor. 
Extratereştrii sunt neidentificaţi, 
dar aligatorii aşteaptă înfometaţi 
la colţurile gurii 
o epidemie de gripă. 
 

Oameni 
 

Pentru fiecare clipă 
în care uit să mă bucur, 
simt cuvintele 
zvâcnindu-mi la tâmplă 
căci nu-s copaci 
nici iluzii, 
ci oameni 
ce îmi sădesc 
şi îmi usucă 
zâmbetul de pe buze. 
 

Suntem doar noi 
 

Suntem doar noi, 
eu şi tu, 
nu ştiu care sunt eu, 
nici cine eşti tu. 
Îmi strâng gândurile în palme, 
mi-e dor 
să îmi simt inima bătând 
în strigătul cuvintelor 
adormite sub glie. 
Care eşti tu, 
cine sunt eu? 
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Ionel NECULA 
 

Sonu Ramona şi recursul la poveste 
 
      Adevărat este că în urmă cu ceva timp am avut o 
discuţie cu Sonu Ramona, care mi-a spus câte ceva 
despre preocupările ei literare şi despre interesul arătat 
adăstării în lumea mirifică a poveştilor. Lucruri frumoase, 
plăcute şi chiar fascinante. 
      Cum să n-o încurajez?  Să ascultăm poveştile, spunea 
Eminescu în Archaeus, căci ele cel puţin ne fac să trăim 
şi-n viaţa altor oameni, să ne amestecăm visurile şi 
gândurile noastre cu ale lor… Poate că povestea este 
partea cea mai frumoasă a vieţii omeneşti.. . Cu poveşti 
ne leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme… Ne trezim şi 
murim cu ele… 
      Sigur, omul are această tentaţie, de a plonja în iluzie, 
în imaginaţie, în fabulos, de a prelungi realul în închipuire  
şi de a plăsmui o alternativă la real, una care, vorba 
românului, bate realitatea. Lumea evoluează prin negativ, 
prin partea ei rea şi când răul se răsfaţă şi bălteşte în 
suferinţă, în tot felul de nenorociri şi atunci când ajunge la 
o saturaţie se retrage în iluzie, în poveste, unde, de regulă 
binele iese totdeauna învingător. Este minima compensa-
ţie pe care şi-o îngăduie, deşi e convins că plăsmuirea în 
care a evadat, n-are concreteţe, n-are substanţă sau 
imanenţă. Dispare odată cu închiderea ultimei file.  
      Ramona Sonu are această apetenţă pentru basm, 
pentru poveste, pentru fantaziere şi n-aş zice că imagi-
naţia autoarei nu este destul de generoasă, ca să născo-
cească întâmplări,  situaţii şi personaje de poveste.  Cum 
această carte, Lăcaşul  zânelor (Editura PIM, Iaşi, 2013),  
apărută sub un pseudonim insolit, Ramy`S, reprezintă 
pentru profesoara Sonu Ramona debutul în literatură, îi 
urăm şi noi un călduros bun venit în rândul autorilor de 
carte şi-mi face plăcere să cred că-şi va găsi o cale către 
inima şi interesul cititorilor. Amatori de poveşti au fost şi 
vor exista totdeauna, aşa că receptivitatea pare asigurată 
din capul locului, doar că va trebui să insiste mai mult pe 
cursivitatea şi pe logica unităţilor de acţiune. În general, 
literatura înseamnă ficţiune, fabulaţie fantezie, dar, fiind 
vorba de poveşti,  toate aceste cerinţe trebuiesc ridicate la 
pătrat şi urcate cu o octavă mai sus.  
       Ştim cu toţii că în conştiinţa celor mici s-a statornicit o 
anumită fizionomie tipică şi nu cred că schimbarea 
însuşirilor tipice, aşa cum au fost încetăţenite în opinia 
generală favorizează lectura. Ştie oricine că imaginea 
zânei este asociată cu un buchet de calităţi aurorale – 
gingăşie, graţie bunătate, frumuseţe, cumsecădenie şi nu 
ştiu în ce măsură micii cititori vor agrea sintagma de zână 
rea, cum nu ştiu cât de justificată este ideea de viperă 
bună sau de vulpe ne-vicleană.  
      Ar mai fi ceva: Iată, bunăoară, acest fragment: Şi se 
jucară ei cât fu ziua de lungă, se alergară, se ascunseră, 
se scăldară, iar când amurgul veni plecară către casă. 
Cum ajunseră frânţi (corect ar fi fost frânte, fiind vorba 
despre vipere), mâncară ceva pe fugă şi adormiră. Dar nu 
apucară să tragă un pui de somn că dintr-o dată un 
zgomot ascuţit sfâşie amurgul şi le perturbară odihna… 
Trebuie văzut dacă abudenţa de verbe la mai mult ca 
perfectul onorează cu adevărat stilistica basmului. 
      Am insistat mai mult asupra unor aspecte discutabile, 
dar n-ar fi drept să se tragă concluzia pripită că nu 

 
 

apreciez demersul autoarei sau că nu-i creditez ap-
titudinea pentru continuarea inserţiei în cadrele ima-
ginarului narativ. O felicit pentru carte şi o aşteptăm 
şi cu alte isprăvi literare. 
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 Camelia PANTAZI TUDOR 
 

UN VOLUM INDIVIDUAL DE DEBUT 

“CLEPSIDRA CU SILABE” de Georgi Cristu 
 

Talentul și chemarea spre creația literară nu sunt 
determinate de obținerea unei diplome de licență în dome-
niul filologiei. Nu are importanță specialitatea, nici vârsta, ci 
doar acel freamăt interior care pune în mișcare rotițele 
creierului și accelerează bătăile inimii până când scoate la 
suprafață un reușit text literar. Abia atunci zbuciumul înce-
tează, lăsând loc liniștii oferite de bucuria împlinirii.  

Un exemplu îl reprezintă Georgi Cristu, absolvent 
al Facultății Navigație – Academia Navală “Mircea cel Bă-
trân” - Constanța și al Facultății de Mecanică - Secția Nave 
a Universității “Dunărea de Jos” - Galați, autorul volumului 
de poezie - Clepsidra cu silabe, publicat recent la Editura 
BETTA din București.  

Georgi Cristu a navigat pe internet pentru a debuta 
pe rețeaua literară “Casa Gândului - Cleopatra”, în anul 
2011, cu o proză scurtă Destine (nume, se pare, deloc în-
tâmplător), un impuls care l-a propulsat în lumea literară, 
devenind coautor a cincisprezece antologii, în mai puțin de 
4 ani de la prima postare pe site, ceea ce dovedește nu 
numai preocuparea sa de a scrie, ci și de a publica. Prima 
dintre antologii a fost Confluențe lirice, apărută în anul 
2012, la editura PIM din Iași, în care a debutat editorial, 
atât cu poezie, cât și cu proză. Textele sale de proză, 
variate, influențate de viața satului, folosind limbajul 
specific, altele, ușor ironice sau hazlii, ori științifico-
fantastice, sunt remarcabile, și recomand strângerea lor și 
publicarea într-un volum de proză scurtă.  

Pentru început, însă, este lăudabilă inițiativa de a 
întocmi un volum individual de poezie, intitulat Clepsidra cu 
silabe, titlul ce duce imediat cu gândul la o metaforă ilus-
trând transformarea silabelor în poeme, o transformare 
treptată pentru a le da răgazul de a se combina într-un 
asemenea mod încât să rezulte o creație poetică valo-
roasă. Citind volumul, se constată apariția de mai multe ori 
a clepsidrei, se descoperă și alte semnificații derivate din 
sensul firesc al trecerii timpului, cum ar fi pierderea iubirii ( 
„te-am strâns în braţe și două inimi/s-au lipit clepsidră 
pentru clipele/trecute prin fiecare anotimp/în căutarea visu-
lui perfect/aidoma cometelor rătăcite/ajunse în cele din ur-
mă un grăunte de nisip”- poezia poem pe un grăunte de 
nisip). În poezia Vino, în care se regăseşte titlul volumului - 
Clepsidra cu silabe, iubita este îndemnată - „să răsucim 
clepsidra cu silabe/până ce timpul fi-va un poem”. Îndră-
gostitul ştie că numai împreună cu femeia iubită va căpăta 
puterea de a face ca scurgerea timpului să devină un po-
em. 

Georgi Cristu pendulează, din punct de vedere al 
versificației, între clasic şi modern, omite cu bună ştiinţă  

 
 
unele reguli, arătând că poate fi și un „rebel”, dar și 
un atent păstrător al rimei (catrene, rondel, glosă). 
Unele dintre versurile sale, neseparate prin virgulă 
sau altele, puse între paranteze, ca și cu ar fi niște 
explicații, au un dublu înțeles, lăsând cititorului liber-
tatea de a atribui semnificația cea mai potrivită simță-
mintelor trezite. Este o dovadă a dexterității folosirii 
cuvintelor și a sensurilor diferite pe care frumusețea 
și complexitatea limbii române le oferă îmbinării aces-
tora. 

În ciuda versificației diferite, volumul prezintă 
unitate grație temei principale – iubirea și, în plus, 
datorită modului de exprimare a stărilor sufletești în 
corelație cu cele patru anotimpuri (prezentate în 
sucesiunea firească), fiind o poezie mai optimistă, 
mai luminoasă primăvara, ca pe parcurs să devină 
melancolică, nostalgică. Însă autorul nu poate uita 
vechea sa dragoste - marea, așadar nu este întâm-
plătoare plasarea în prima poziție a volumului a 
poeziei Marină ce precede poezii ce aduc în prim-
plan peisajul marin, un fundament pe care se ridică 
versuri de dragoste unduitoare ca valurile ce urcă și 
coboară în funcție de stările sufletești. Motive ca nisi-
pul, peștii, valurile, falezele, malurile, algele, cu sigu-
ranță foarte apropiate de sufletul autorului, predomi-
nante în prima parte a volumului, personificarea ade-
seori a mării, creează imagini vizuale și auditive deo-
sebite, semnificând îndeosebi însingurarea. De altfel, 
poeziile sale se bazează, în principal, pe imagini ar-
tistice, dar și pe figuri de stil ca: metafore, compa-
raţii, epitete, personificări. 

Poezia Marină este emblematică pentru între- 
 

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

gul volum. Singurătatea (”Stai rezemat de fereastra deschi-
să/între tine și lume”) acceptată (”totul merge în direcția în 
care ai fost învățat/să supraviețuiești”) sau dezamăgirea 
(”adevărurile de necontestat au devenit minciuni”) nu atrag,  
totuși, renunţarea și nici pierderea speranței (”de aceea știi 
că o schimbare se îndreaptă spre tine/vei redescoperi 
iubirea fără teamă de margini”). 

Singurătatea interioară apare în multe dintre poezii 
(”tăcerea încarcerează ecoul de clopot curios al craniului/o 
umbră rece urcă prin tine”), fiind datorată plecării iubitei, ce 
lasă uneori o amintire plăcută, sau dezamăgirii care-l 
determină pe îndrăgostit să-și dorească să o uite cât mai 
repede pe femeia ”care nu putea alege cuvinte din cuvintele 
lui”; ea nu merită decât - ”doar un oftat pe care să-l uite 
ușor!” (poezia noapte pe asfalt). 

Bărbatul suferă, culege „fărâme din suflet/rămase 
strivite pe jos/după ospăț”, iar existenţa sa e fără rost, „se 
scurge impară și gri” (poezia 11). Decepționat, consideră că 
„promisa iubire/e spumă de val topită pe plajă,/balon de 
săpun irizant”; a ”învățat că aproape de tine,/întâiul de-april 
e omniprezent” (poezia 1 Aprilie). Cu toate acestea, după 
plecarea iubitei, suferința datorată pierderii nu durează mult, 
el se resemnează repede, ca și cum ar fi firesc să rămână 
singur. Ilustrative sunt versurile din Ceața de toamnă – 
”Când singurătatea mea fără margini/s-a umplut de tine/ca 
tu să rămâi numai a mea/m-am înălțat pe vârfuri/și am 
vopsit cerul în nu-mă-uita (...) tu ai rămas aceeași minunată 
priveliște/dispărută în ceața de toamnă”. În poezia Fără tine 
iubita a ”plecat grăbită... /Eu am rămas în urmă, atunci și 
totdeauna”. În poezia Bilanț - ”putred de iubire/voi mâna 
spre nicăieri pietre de moară/crăpate de ger/fără să mai 
pot/fi oprit”. 

Bărbatul însingurat oscilează între a renunţa la 
iubire şi a mai spera în ea. Există o acceptare a existenței în 
singurătate (drumul vieții devine spre capăt un drum 
”desfrunzit” -”pe țărmul oglinzii transparente în care 
coagulează/gălbenușul de lună/spre capătul drumului tău 
desfrunzit/valurile cresc bolovani”), există convingerea 
inutilităţii luării de la capăt pentru că „anii ar fi trecut oricum 
traşi la indigo”, şi el preferă să se lase „împins de umbra 
desprinsă în formă de cruce/pe drumul de seară al tăcerii” 
(poezia M-am lăsat). Și totuși, mai există speranţa, pentru 
că, iată, într-o foarte frumoasă poezie cu formă fixă Minune, 
femeia iubită devine “a vieţii minune”. Chiar dacă se află 
departe (”am gândul la tine și-un dor mă răpune”), ea este 
chemată pentru a rămâne împreună - ”dă-mi mâna și haide 
mai sus pe faleze/de unde nu pot să mai plec niciodată”. Și 
în poezia Orizont, există aceeaşi speranţă și dorință de 
iubire –„bine că orizontul meu a rămas așezat pe brațele 
tale/larg deschise, pregătite mereu pentru o nouă 
îmbrățișare/întotdeauna voi ști cum să-l găsesc/chiar dacă 
bezna te ține ascunsă”. În poezia iubita mea îl iubește pe 
efebul care i-a scris asta, bărbatul cheamă femeia sub 
forma unei sirene „râvnită, cu sâni ce tresaltă ca două 
spelbe/meduze”, îndemnând-o să îl „scufunde” „ într-o 
profundă/ abisală iubire!” 

Iubita este așteptată, chiar chemată, fiind un 
”balsam alinător de ofuri”(poezia Parfum), dar odată cu 
trecerea timpului, bărbatul consideră apariția iubirii ca fiind 
prea târzie. Nisipul personificat din Tablou de nisip explică, 
„în limba lui de nisip, / cuvântul / multpreatârziu. În Romanță  
 

 
mică, mică -”Este târziu, mult prea târziu în mine, 
doamnă/Se-aude ploaia ce-o să vină, chiar în 
oase!” 

Unele dintre poezii au şi nuanţe filozofice, 
meditaţii asupra trecerii timpului şi a zădărniciei 
vieţii. 

Poetul este conștient de îmbătrânirea 
iminentă ”mâine voi fi expirat/un altul mai nou va 
ocupa acest scaun/fără ca asta să conteze undeva 
(poezia Asfaltul de sub roțile tale), dar în vis, cere 
să mai fie lăsat ”o vreme în clocotita vară/nu mă 
grăbi, refuz să-mi fie toamnă” (poezia Vis de 
toamnă). Cu toate că așteaptă ”resemnat/să ningă 
cu flori dalbe de hortensie”, nu pare a fi totul 
pierdut, pentru că peste”ruinele din sufletul meu” 
”un arhitect/ar putea proiecta/o mică planetă 
(poezia Aștept). În poezia Chiriaș efemer, poetul se 
consideră un ”chiriaș efemer” al vieții, prin care a 
trecut ”fascinat de schimbarea continuă”, învățând 
”să mă ridic, să urc, să rabd,/să întreb, să caut 
răspunsuri, să fiu nemulțumit”, iar după găsirea 
răspunsurilor ”preatârziul votase resemnarea”. 
Nefiind încă în măsură să-i mulțumească vieții, o 
întreabă: ”Viață, mă mai ții cu chirie?” 

În Glosă, în care apare ca prim și ultim vers 
”Întreabă-te întruna de mergi în sensul vieții”, este 
foarte interesantă explicația: ”Tu știi că trăinicia 
rămâne strâns legată/De tainica iubire - trăirea 
dulce-amară”. Așadar, iubirea, fie ea și ”dulce-
amară”, este fundamentul vieții, prioritară existenței 
fiecăruia.  

Unele dintre versurile lui Georgi  Cristu au 
valoare aforistică -”eternă este doar victoria 
zădărniciei”, ”viața este o trezire perpetuă”, ”viața e 
visul timpuriu al morții”, ”moartea este o iluzie 
nesperat de ușoară” ș.a. 

Ultima poezie din volum - Vreau, este o 
mărturisire a dorinței unui om ajuns în a doua parte 
a vieții (”Înnumăr pe oglindă riduri”) care vrea ”să 
vină soare cald,/Iar ploaia rece să dispară,/Pe-
ntinsul mării de smarald/Un curcubeu imens s-
apară”. Deși este ”întins pe jos ca un înfrânt”, 
cerința sa imperativă ”Vreau primăvara înapoi!”, ce 
încheie poezia și totodată volumul, nu reprezintă 
strigătul unui înfrânt, ci a omului care știe ce vrea - 
o primă condiție pentru a obține ceea ce vrei. În 
ciuda ireversibilității timpului, a succesiunii 
anotimpurilor potrivit calendarului astronomic, totuși 
primăvara poate sosi oricând în inima fiecăruia 
dintre noi. 

Poeziile lui Georgi Cristu din care răzbate, 
din unele, romantismul poetului, din altele, ironia, 
uneori triste, alteori optimiste, atrag în urma 
lecturării lor ”aplauzele albastre ale mării/gătită în 
voaluri de sărbătoare”. Aplauzele mării, aplauzele 
noastre. 
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        Cristian GĂLĂȚANU 

 
neant 
 

mi-am învolburat mintea cu fel de fel 
de apusuri și răsărituri, 
cum din mine văd că ies nori fără de zi și stele fără de 
noapte 
ele mi se așează pe un umăr și stau cum de parcă m-ar 
privi.  
 

buzele doar ele sunt crăpate, 
de atâta o dor de țara lor și de fluviile ce stau parcă 
ascunse în stele. 
 

nimic nu s-a mai coborât spre mine, străin parcă de toate 
abandonat în farul tristelor lumini. 
 

cer să danseze picioarele pentru mine, tălpile care se 
agață de pământ, 
umezeala ce-ți trece prin călcâie, 
sângele ce-ți șuieră în vârful degetelor. 
 

ah! de-oi fi știut de ce ele dansează în jurul meu 
cântându-mi un cântec de mare și de călător 
 
depărtat de a lui naștere 

 
sentiment 
 

încerc uneori să zbor 
să văd cum e să ai aripi și să încerci să te ridici  
cu ele la cer 
ce gând netrebnic am: să încerc să întind aripi, 
 

când nici aerul nu-mi șoptește gânduri  
așa cum totul în jur străbate, un mal fără de care - apa ce 
are să se așeze cu un val, două  
peste ea. 

 
țărână 
 

să ai gânduri, ce nelegiure; 
trebuie să te afli cu mintea complet în norii cerului, 
să poți să te asemuiești cu chipul Soarelui. 
 

vezi cu ochi de animal, planetele ce-ți aruncă luna de pe 
frunze pe frunte, 
lăsându-ți-o acolo parcă așezată în frunte. 
 

cum stele cad din cer parcă ar fi o stea împușcată, 
toate pictezi și dai glas mișcărilor proprii, ca să-ți vezi 
chipul privit din ceruri 
și să-ți ungi chipul cu luna, lăsând urme negre de divin 
ars. 

 
trecând rușinate printre prafuri de univers 
pierdut mă veți vedea, neștiut și nerecunoscut 
de către nimeni, 
mai apoi. 
Și vă spun de pe acum să vă ațintiți ochii de 
umanoizi spre acel duh, 
să puneți mâna la gură și în loc să vă mirați, 
să căscați. 
eu vă voi răspunde de va fi să mor, 
îngropați-mi blana de carne pe o câmpie. 

 

 
priviri 
 
1. stai în ochi de soare,  
îți clipesc izbucniri   
alte unde în cele două sfere de reflectare a lumii 
fără de carne, 
prinsă în putreziri amputate de stele, 
cum, la mal, prinzi undele de neant ce trec prin 
sufletul tău și-ajung într-o dulce esență de polen 
de Soare, 
treci prin oceane, ca de foc tu fiind menit să arzi 
fără să îți pese. 
 
tu nu vezi cum numai inima-i trece din pieptul ca 
de Soare, 
și ochi ca de piatră aținți la duhul ei, 
își duc trei degete în ochi, 
ca să se mire de neantul înconjurător. 
 
2. nu ți-ai dori să fii iubit și să arzi fără să îți 
pese? 
să se deslipească piele de pe tine, 
tu goală fiind 
să miști din mâini spre Soare, 
să împreunezi mâinile cu Luna, trecând prin stări 
de ieșiri puternice ale sufletului, 
ce dulce dorește să guste neantul, 
să se lingă pe buze, s-o facă mireasă. 
 
3. soarele se mănâncă pe sine, 
de foame, 
desigur. 
nu simte nici o durere, doar regretul de a ieși de 
pe scene, 
unde nimenea, nici neantul n-o să-l mai 
privească, 
doar ecouri de glasuri, convorbiri cu buzele 
haosului 
iubito, nu plânge, 
așterneți stropi de ploaie pe sicriul morții, 
sapă pământul și aruncă-l spre mine ca să-l 
înghit. 
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Gabriela GRIGORE 
 

PROMOVAREA VALORILOR MORALE ÎN LITERATURĂ 
 

Studiu de specialitate 
 

 Lumea ficțională oferă, pe lângă valori estetice, și 
valori morale esențiale pentru tinerii în formare, care 
acum își conturează personalitatea și se află într-o etapă 
caracterizată de schimbare și de vulnerabilitate. Literatura 
constituie un mijloc eficient de a-i educa pe elevi, de a-i 
ajuta să se instruiască și să se înțeleagă. 

În Povestea unui om leneş de Ion Creangă 
este vorba despre un om care nu voia să muncească şi 
de leneş ce era, nici mâncarea nu şi-o putea duce la 
gură. Oamenii satului văzând că nimic nu-l putea face să 
se dea pe brazdă au hotărât să îl ducă la spânzurătoare 
pentru a nu fi un exemplu de urmat şi pentru ceilalţi 
săteni. În timp ce era condus pe ultimul său drum, unei 
cucoane i se face milă de leneş crezându-l un om 
bolnăvicios şi se oferă să îl ţină în hambarul ei unde avea 
posmagii pentru vremuri grele. Sătenii l-au întrebat pe 
leneş dacă vrea să stea la cucoană numai mâncând pos-
magi, însă el a răspuns că rămâne numai dacă posmagii 
sunt înmuiaţi ca să nu mai fie nevoit să mestece. 
Cucoana uimită, de un asemenea răspuns, i-a lăsat pe 
săteni să-şi urmeze drumul spre spânzurarea leneşului. 
 Valoarea educativă a operei este mare, ea 
transmiţându-le cititorilor mesaje pozitive legate de mun-
că, de aprecierea rezultatelor sale şi de combaterea lenei 
şi lipsei de activitate. 

Opera Amintiri din copilărie de Ion Creangă 
transmite ideea că  şcoala are ca finalitate instruirea şi 
educarea copilului. Viitorul adult trebuie să fie un om bine 
educat şi format, iar aceasta se realizează şi prin culti-
varea gustului pentru literatură. Copilul trebuie perma-
nent îndrumat spre lectură, ajutat să aleagă acele cărţi 
care să se potrivească cerinţelor şi dorinţelor lui de cu-
noaştere.      
             În schiţa Bacalaureat, subiectul este de fapt trafi-
cul de influență, ca mod tipic de a exprima relațiile decă-
zute din societatea burgheză, modul prin care un tânăr 
este modelat pentru un rol social important. Ca reprezen-
tant al unei clase sociale parazitare, el va elabora, va apli-
ca și va susține un cod de legi, care să apere interesele 
clasei sale, care să cultive parazitismul, imoralitatea, im-
postura, ipocrizia și abuzul. 
            Traficul de influență este sancționat penal de jus-
tiție. Ovidiu Georgescu primește bacalaureatul prin încăl-
carea legii, de aceea nu avem niciun dubiu asupra mo-
dului în care va proceda când va fi jurist. 
                În  comedia O scrisoare pierdută de I.L. Cara-
giale, autorul evidențiază și critică abaterile de la normele 
morale sau sociale: adulterul, prietenia falsă, ipocrizia, 
politizarea instituțiilor statului care nu mai servesc intere-
sele cetățeanului, ci interesele  puterii, fraudarea alegeri-
lor electorale, șantajul, minciuna, furtul, delapidarea, de-
magogia ș.a. Îndărătul oricărei comedii se ascunde, de 
fapt, o tragedie

1
. 

 Dramaturgul a sesizat lipsa unei gândiri teoretice 
coerente, a unor convingeri doctrinare, care, aplicate 
corect în practica socială, să asigure progresul societății. 
La fel de periculoase sunt absența moralității și a atașa-
mentului ideatic pentru o doctrină, pe care politicianul de 
meserie s-o slujească, transformând-o într-un crez social, 

 
căci vocația politică se naște și se construiește cu 
trudă și sacrificii. Cu douăzeci și unu de ani înaintea 
publicării piesei lui I.L. Caragiale, prozatorul la fel de 
lucid, Nicolae Filimon, realizând portretul ciocoiului, în 
1863, remarca aceeași lipsă de civism, de response-
bilitate și de constanță politică: Ajuns om de stat, 
ciocoiul sau puiul de ciocoi nu se pronunță definitiv 
pentru nicio doctrină politică, nu se face adept cre-
dincios al nici unui partid, nu doară că are spiritul 
drept și nepărtinitor, ci ca să poată exploata toate 
doctrinele și partidele în folosul său. (Prolog la 
Ciocoii vechi și noi). Absența unei tradiții politice re-
ale face loc imposturii și spiritului oportunist, diminu-
ând încrederea electoratului în clasa politică. Acestor 
tare sociale li se adaugă sloganul cinic: La vremuri noi 
- tot noi, în care omonimia adjectival-pronominală re-
flectă falsa impresie de alternativă și de primenire po-
litică, deoarece programele și atitudinile, aparent dife-
rite, ascund aceeași sărăcie de idei și de soluții viabile 
care să permită schimbări majore, benefice pentru o 
națiune. 

Moara cu noroc de Ioan Slavici este o capo-
doperă a nuvelisticii românești, un moment de refe-
rință în evoluția prozei noastre. Slavici este unul dintre 
străluciții reprezentanți ai realismului obiectiv în litera-
tura noastră, un precursor al prozei lui Liviu Rebrea-
nu, prin vocația de a picta mediul social și de a crea 
tipologii complexe.  

Tema acestei nuvele o constituie urmările ne-
gative, consecințele nefaste, pe care setea de îmbo-
gățire le are asupra vieții sufletești a individului, asu-
pra destinului omenesc. La baza ei se află convinge-
rea autorului că goana după bani zdruncină tihna și 
amărăște viața omului, generează numeroase rele, iar 
în cele din urmă duce la pierzanie. 
         Conflictul este clasic şi are loc între valorile mo-
rale şi cele materiale.  
          Ioan Slavici aplică în opera sa principalele virtuți 
morale: curajul, dreptatea, prudența, cumpătarea, 
cinstea, voința, buna-credință, hărnicia, omenia, iubi-
rea de adevăr etc. Întreaga creație a lui Slavici este o 
pledoarie pentru echilibru moral, pentru chibzuință și 
înțelepciune, pentru fericire prin iubirea de oameni și 
păstrarea măsurii în toate, iar orice abatere de la 
aceste principii este grav sancționată de scriitor. 

Prin mijloacele sale stilistice, Ioan Slavici se 
apropie de scrierile lui Ion Creangă, dar prozatorul 
ardelean a reușit "să dea personagiilor lui o viață 
interioară, surprinsă într-o adâncime care nu-l ispitise 
niciodată pe Creanga"

2
 

 "Traversând nuvelistica lui Ioan Slavici se 
poate sesiza evoluția lumii țărănești de la ridicarea 
economică și morală la marile confruntări datorate 
inegalității sociale și naționale a membrilor acesteia

3
. 

           Eticul și esteticul lui Slavici își au obârșia în 
concepția autorului că Binele, Adevărul și Frumosul 
sunt valori complementare care se justifică și se ex-
plică reciproc. Aceste valori sunt o expresie a  năzuin-
ței omenești spre o viață desăvârșită. Cu toate că fru-
mosul are o valoare autonomă, el își are adevăratul 
sens doar în concordanța cu valorile morale. Adevăra-
ta artă trebuie să înglobeze atât eticul cât și esteticul, 

(continuare în pag. 10) 
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(urmare din pag. 9) 

 
căci Slavici a înțeles arta ca un mijloc de perfecționare 
morală a oamenilor. De aici caracterul eticist al scrierilor 
sale, exprimat prin tendința oamenilor de a formula jude-
căți asupra oamenilor și faptelor. Arta trebuie să fie morală 
și să se inspire din adevărurile vieții. Morala e, însă, 
rezultatul gândirii unui popor și Slavici crede că "poporul 
român gândește frumos și gândirea frumoasă apare într-o 
formă frumoasă". Deci frumosul din plan estetic cores-
punde binelui din plan moral, iar urâtul corespunde răului. 
 În condițiile istorice în care a trăit și a creat, opera 
lui Slavici are valoarea unui "instrument de educație civică 
și morală" pentru formarea omului. Ca un "realist etic", el 
arată forța dezumanizantă a banului, în contrast cu ideile 
sociale și morale. El denunță totodată și prejudecățile de 
clasă legate de avere cum ar fi: "bariera socială",  sau 
banul este mijloc de considerație și stimă. "Intrarea în 
rândul celor avuți pentru a-și schimba condiția socială 
echivalează cu o formă de tentare a limitei"

4
, de încălcare 

a normei generale, a tradiției, a principiului moral în 
diferitele lui variante: binele, dreptatea, modestia, cumpă-
tarea, păstrarea bunului simț și a mulțumirii cu ceea ce 
are. În năzuința către o viață mulțumită, care i se pare lui 
Slavici a fi în conformitate cu însăși natura umană, prin-
cipiul este ca omul să se domine, să se stăpânească, să 
nu cadă în exagerări, să știe unde să se oprească pentru 
ca plăcerea, bucuria vieții să nu degenereze în viciu.  

CONCLUZII:  
            Viciul, patima sau păcatul începe de acolo de 
unde omul își pierde cumpătul și de aceea scriitorii con-
damnă toate excesele care alterează ființa umană: egois-
mul, vanitatea, patima. Cel care decide peste tot este ac-
tul moral, lupta cu ispitele răului, cu oamenii și societatea, 
cu ei înșiși, cu temperamentul, cu pasiunile sau patimile 
lor. Autorii analizaţi insistă cu precădere asupra proble-
melor morale, fără a neglija natura umană concretă. Ei își 
surprind personajele în mod special în momente decisive, 
în situații-limită. Majoritatea se află în cautarea unei puri-
tăți morale, a unui echilibru sufletesc. Zbuciumul lor sufle-
tesc, dramatismul lor  constă în cautarea legii morale, în 
efortul de a trăi concret în conformitate cu omenia româ-
nească. 
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ră, București 1966 
   

3
 Tudor Vianu, Studii de literatura română, Ed. Didactică și Pe-

dagogică, Craiova 1965, p.120 
   

4
 Mioara Adina Avram, Ioan Slavici - Moara cu Noroc, Prefață, 

Iasi, Editura Moldova,1991, p.1 

 
  BIBLIOGRAFIE: 

1. Mioara Adina Avram, Ioan Slavici - Moara cu Noroc, 
Prefață, Iași, Editura Moldova,1991 

2. Titu Maiorescu, Critice EPL,1966 
3. Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Editura pentru 

literatură, București 1966 
4. Tudor Vianu "Studii de literatura română, Ed. Didactică 

și Pedagogică,Craiova 1965 
 

 

 

 

Patricia LIDIA 
 

umbrele se împart la doi… 
 

umbre nu se găsesc la tot pasul, 
nu se moştenesc, 
nu se cumpără… 
 

umbrele 
se împart la doi… 
 

căci toţi vom fi singuri 
când ne vom întâlni 
Creatorul... 

 
Risipind cerul... 
 

Dumnezeu nu a fost matematician 
şi nici filozof, 
dar nici măcar umbra ta 
de pe pântecul meu 
nu se risipeşte 
când privesc cerul… 

 
Viaţa viitoare 
 

„Bun venit în viaţă!” 
mi-a scris toamna 
pe suflet 
cu frunzele 
nopţii... 
 

Sunetul clipei 
de-apoi 
se cerne-n lumină... 
 

E deja viaţa viitoare! 

 
Tempo 
 

în umbra timpului 
sufletu-mi 
vorbeşte 
pe limba iubirii. 
 

de ce taci, 
iubite, 
când valurile mării 
păcatul 
ne spală? 

 
fântâna tinereţii 
 
fântâna tinereţii 
nu e ce crezi tu... 
e liniştea 
când Dumnezeu 
se roagă 
în noi... 
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    Olimpiu VLADIMIROV      
 
MIRAJ 
 

Despletind noaptea lungă a părului tău 
mă ascund de ochiul viclean al lunii 
care-ţi păzeşte cerul sânilor; 
Doar aşa te pot săruta 
cu bucuria tandreţii. 
 

Aştept mirajul trezirii 
să-mi cumpăr dimineaţa 
din mărunţişul stelelor rămase 
în candele de rouă. 
 
PREZENŢĂ 
 

Oare despre ce vis 
povesteşte clipa care te poartă 
pe umerii de lumină ai verii 
spre cetăţile norilor? 
 

Numai tu pe cerul  
amărui, albăstrui; 
Un dar – Al cui 
Şi pentru cine respiraţia rămasă? 

 
ANOTIMP 
 

Lumina s-a topit într-o pasăre 
şi se alintă pe trupu-ţi gol, 
imaginând aripile atâtor îngeri 
peste-un obraz ascuns de copil 
 

Din vechi anotimpuri coboară 
mirarea genelor tale; 
Balanţa rodului toamnei 
Povestea o aţine-n poveri. 

            
            CĂZUSE ZĂPADA 

 

Căzuse zăpada, albă beţie… 
La porţi de rai se-nzăpezise Dumnezeu, 
colindele se destrămau între osii de ger, 
iar răsuflarea pierdută mă vinde unui zeu 
 

Ţipăt de viscol în tâmplele mele, 
oglinzile gheţii desfac curcubeie, 
şi muşcă lacom din marginea serii 
singuraticul lup al tăcerii. 
 
MARINĂ 
 

Rotire de foc. Lumina e ruptă-n fâşii 
pe maluri încinse cu brâie de sare; 
Căzut dintr-un vis un astru pustiu 
Se destramă pierdut peste mare. 
 

Lângă noaptea străină a ochilor tăi 
îmi caut stăpân. Mirare de mire. 
Ancore fără somn locuiesc în privire 
şi doru-i bolnav după fete morgane. 
 

 
AŞTEPTARE 
 

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

Umbrele pescăruşilor 
îmi foarfecă 
urâtul aşteptării. 

 
TAINĂ 
 

Zeităţile măcinate 
între singurătăţi şi spaime 
bântuie timpul; 
 

Sfidând liniştea dureroasă, 
trecerea şarpelui 
ridică un val de nisip. 

 
ILUZIE  
 

Ce fericire imposibilă 
să închiriezi pentru o zi 
aripile unui înger ! 

 
ÎNŢELEGERE 
 

Vorbim mai greu între noi, 
dar ne înţelegem atât de uşor 
cu Dumnezeu. 

 
PENTRU IUBIREA 
 

Pentru iubirea unui vers înmugurit 
sub adiere de sunete 
învelesc un foc imaginar. 

 
EMOŢIE 
 

Lumina spartă-n valuri 
însămânţează liniştea adâncului 
cu emoţia ancorelor. 

 
PRO DOMO 
 

Câte păpuşi au adormit 
în femeia care acum s-a culcat 
alături de mine? 

 
NEGOCIERE 
 

Am scos la licitaţie 
locul meu din Rai. Mă mulţumesc  
c-un coş de mere putrede… 

 
ZIUA 
 

Îmi amintesc doar ceasurile sărăciei 
şi clipele de dragoste; 

             Am uitat însă, întotdeauna, ziua. 
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Grigore GRIGORE 
 

1 
Tocmai te priveam 
tocmai mă priveai 
față în față 
păream doi oameni 
care au multe 
să-și spună 
doi oameni care au 
multe să-și înțeleagă 
doi oameni care au 
multe să-și uite 
 
tocmai păream încarnați 
cu poftele cărnii 
și ale sângelui 
și vedeam atât cât poți vedea 
la prima privire 
din ochiul Muntelui 
înmărmurit 
 
2 
Tu te uitai în ochii mei 
eu mă uitam în ochii tăi 
ochiul meu stâng se uita în 
ochiul tău drept 
ochiul meu drept se uita în 
ochiul tău stâng 
culorile ochilor mei treceau 
în culorile ochilor tăi 
culorile ochilor tăi treceau 
în culorile ochilor mei 
două punți paralele pe care 
gândurile defilau cu 
libertatea pe umeri 
câtă sinceritate atâta sinceritate 
ațâțând sângele 
care da foc trupului 
trupurilor 
pentru început 
intrând în părul lupului 
modelat din lut 
 
3 
Dealul se uita de sus de sus la sat 
 

aveam să mă nasc și el trebuia 
să participe la acest fenomen 
căci despre un fenomen era vorba 
un fenomen care se întâmplă 
și nu depinde de tâmplă 
la 7777 de ani – așa cred 
fără să mă reped 
 

dealul se uită de sus din vârf 
la agitația colectivă din curte 
în curte erau toți cei din casă 
cu excepția mamei care 
urma să mă nască 
și o parte din vecinii care 
credeau în datul în bobi 
și în vocea copilului nou născut 

 

deja la poala dealului se  
făcusera două tabere 
unele credeau c-o să mă nasc 
altele credeau că n-am pentru ce 
 

eu de bună seamă n-am avut 
timp să le spun că sunt nevinovat 
că așa a vrut Dumnezeu 
și ce vrea Dumnezeu nu e cu păcat 
 
4 
N-au fost decât două țipete 
al mamei că a scăpat de mine 
și s-a deschis fereastra 
și-al meu că am scăpat de mama 
și s-a deschis ușa 
între grindă și prag 
ca și între prag și grindă 
șiruri de lacrimi combinate cu 
șiruri de lacrimi – culori colorate 
și decolorate 
murmure, îmbrățișări, urări 
o zână bună și un înger păzitor 
care își mișca umerii dintr-un val 
în alt val al speranței 
căci sarcina lui avea să fie 
una capitală 
și pentru o secundă și pentru veșnicie 
tata pe prispă asculta auzea 
și se minuna că o așa minune 
i se întâmplă tocmai lui 
care nu avea decât cinci clase  
primare 
și-o nevăzută icoană 
într-un nevăzut cui 
 
5 
Eu am jupuit timpul încă 
din clipa nașterii 
și cu timpul mă jupuiam pe mine 
mama trebuia să mă țină în cârpe 
să-mi schimbe cârpele cu alte cârpe 
crești dragul meu gândea ea 
crești cât vrea Dumnezeu 
căci tot al meu  
vei fi 
visa ea 
 

eu jupuiam clipele 
eu jupuiam orele 
eu jupuiam zilele (și nopțile) 
cu unghiile mele mici mici mici 
eram un jupuitor universal 
de care începuseră chiar 
și Zeii să se teamă 
(mi-a șoptit Gebeleizis) 
cum au putut ei să-i dea 
unui asemenea fenomen 
o asemenea mamă 
fără să-i fi promis ? 
 

(din volumul «Trăiesc într-o lacrimă») 
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       Dumitru ANGHEL 
 

RUGI ŞI PORUNCI  

de Dorin N. URITESCU 
     

Volumul de versuri „Rugi şi porunci”, Editura 
Bibliotheca, Târgovişte, 2014, 82 de pagini, semnat 
de scriitorul Dorin N. Uritescu, adună 44 de poeme de 
factură religioasă, o lirică de amvon, cu sonorităţi 
psalmodice şi accente tematice de predică duminicală 
propovăduind doctrina creştină; o poezie din alte 
vremuri, mai blânde şi mai cucernice, învăluite în 
acorduri liturgice de toacă şi strană ecleziastică, cu 
trimiteri la Didahiile lui Antim Ivireanu şi la melodica 
prozodică din „Psaltirea în versuri” a Mitropolitului 
Dosoftei. 

„Rugi şi porunci” se detaşează ca un segment 
izolat în portofoliul preocupărilor domnului Dorin N. 
Uritescu, din domeniul lingvisticii aplicate: „Cuvinte 
cu dificultate de scriere în limba română”, vol. I şi II, 
1992; „Mic dicţionar de termeni actuali”, 1993; 
„Pleonasmul în limba română”, „Contradicţia în 
adaos”, „Degradarea unităţilor frazeologice în limba 
română” (monografii); „Dicţionar explicativ de 
pleonasme efective”, „Dicţionar de contradicţii în 
adaos efective”, toate apărute în 2006; „Dicţionar 
explicativ de folosire improprie a termenilor”, 2008; 
„Dicţionar de cuvinte şi sensuri noi”, 2009; şi din 
sfera literaturii lirice: „Pe Rio Costa” (balade erotice), 
„Cântece de logodnă” (versuri) şi a criticii literare: 
„Pentru o lectură adevărată şi o percepere corectă a 
temei”, toate trei cărţi apărute în 2014. 

„Rugi şi porunci”, un volum de... „pedagogie” 
spirituală şi o ritualică didactică evidente, între profan 
şi sacru, în care poetul introvertit stabileşte reguli 
stricte de propovăduire religioasă, ca-ntr-un „manual 
al bunului creştin”: „În ascultare nu se greşeşte, / De 
cele murdare ne-adăposteşte, / ... / Ascultarea îţi dă 
libertatea / Să-ţi păstrezi castitatea, / Să refuzi 
abundenţa, / Să ocoleşti penitenţa, / Să renunţi la 
vicii / Şi la alte capricii” („Ascultarea”, pag. 14).  

Sunt poeme cu prozodie tradiţională, cuminte, 
de regulă cu rimă încrucişată (1-3; 2-4), care îmbracă 
sutana ritualurilor mănăstireşti şi cu melodica 
tulburătoare a vecerniei de seară: „Mi-ai primit 
îngăduitor / Spovedania disperării, / M-ai cuminecat 
iertător / M-ai primit în turma-ascultării!” („Pe calea 
cea bună”, pag. 12-13), cu simplitatea unei 
spovedanii întru iertarea păcatelor. Alteori, poetul are 
atitudini de misionar, în confruntări cu erezii păgâne 
şi o alunecare spre păcat, cu trimitere către o lume 
populată de himere stranii şi o înspăimântătoare 
apocalipsă: „Cărturarii produc filosofii vane, / Privind 
tristeţea condiţiei umane, / Că Omul n-a ştiut nicicând 
 

 
 
cine este, / Că originea-i o stranie poveste” („Cu 
ochii credinţei”, pag. 17), cu un registru prozodic 
uşor simpluţ, în rimă împerecheată (1-2; 3-4) şi 
cu stângăcii de ritm. 

Poemele poetului-predicator au structura 
rugăciunii şi a predicilor din Duminica Rusaliilor: 
„Potoleşte-mi neliniştea, Tată Ceresc, / Nu mă 
lăsa întărâtat de iluzii” („Credinţă şi atitudine”, 
pag. 19), deşi finalul, cules cu un alt corp de 
literă-semnal, trimite spre o ironică şi laică 
blagoslovenie de creştinism păgân: „Zice: numai 
să te rogi, nu faci nimica, / Dacă vrei să nu te 
îneci, dă şi tu din mâini” (Ibidem), ca-ntr-o 
campanie de creştinare a unor triburi din Africa 
ecuatorială: „Credinţa în Dumnezeu este o 
minune, / Ea nu stă la îndemâna raţiunii, / Ci se 
construieşte în clipa rugăciunii, / Când vârtejul 
îndoielilor nu îl mai răpune” („Starea de evlavie”, 
pag. 21), cu rimă îmbrăţişată (1-4; 2-3), cea mai 
elaborată. 

Unele dintre poeziile domnului Dorin N. 
Uritescu aduc şi elemente de prozodie originală, 
un tip de stereotipie pentru ultimul vers din strofa 
finală, ca un canon creştin cu reguli de conduită 
morale – precepte, ritualuri, învăţămânite, 
restricţii, reguli, pedepse etc. – vers scris cu alt 
corp de literă: „Dă-mi, Doamne, mai multă 
credinţă!” („Credinţă”, pag. 24); „Credinţa este-o 
cale de îndreptare” („Îndreptarea greşelilor”, pag. 
25); „Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!” („Gestul 
creştin”, pag. 26-27); „Să ne ierţi nouă greşelile 
noastre / Cum iertăm şi noi alor noştri greşiţi” 
(„Iertare”, pag. 28-29); „Pe aproapele tău 
întotdeauna, / Ca pe tine însuţi să îl iubeşti!”  

(continuare în pag. 14) 
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George MOCANU 
 

Veacul de la capătul străzii 
 

Dincoace de civilizație să pășești, la capătul străzii, 
în cimitirul Eternitatea 
să calci pe covorul de frunze îngălbenite,  
braț la braț cu roua 
și să-ți amintești, privind în stânga și în dreapta,  
de a doua viață de care te apropii, după cum 
argumenta însăși moartea 
în scrisoarea de aseară, și să te liniștești,  
pentru că nu ai de ales 
Ce dacă mai ai nițel de zidit,  
ce dacă mai ai nițel de cules 
va trebui să pleci dintr-o clipă în alta.  
Totuși, primești un mic răgaz 
Câteva zile și tot atâtea nopți de reculegere  
și de extaz pentru a-ți pune în ordine viața  
și patimile pentru a-ți seca fântâna aceea  
unde-ți ascunzi lacrimile 
Cu fiecare pas pe care îl pui înainte  
pe dalele de ciment 
printre cavouri și morminte, printre cruci,  
pe lângă monument 
te scufunzi tot mai mult într-un timp adânc,  
te scufunzi într-un veac și toate amintirile te 
invadează. O nostalgie fără leac 
îți moaie genunchii și pe neașteptate te prăbușești 
peste frunze îngălbenite 
aducându-ți aminte de mamă, de tată,  
de frați, de iubite 
aducându-ți aminte de mii de lucruri  
pe care le-ai iubit 
amintindu-ți de fapte nedemne pe care,  
iată, le-ai tăinuit 
amintindu-ți de jocurile copilăriei și de prietenii  
din trecutul îndepărtat 
amintindu-ți de anii de școală și de facultate  
și de amicii care te-au uitat 
Să te ridici apoi și să-ți continui marșul  
spre propriul mormânt 
cu mâinile în buzunarele paltonului  
și cu obrajii biciuiți de vânt 
Să ajungi, așa, pe marginea gropii,  
să te familiarizezi 
cu locuința în care o veșnicie și jumătate  
poate vei aștepta să înviezi 
Să te împrietenești, astfel, cu viermii, cu pământul 
să nu îți fie teamă pe urmă când îți va veni  
cu siguranță rândul 
să te desparți în două devenind o parte țărână  
și o parte un duh 
Să te obișnuiești cu gândul că te vei ridica  
în văzduh punând între tine și trup miliarde  
de ani-lumină că te vei prăvăli curând în Şeol  
sau te vei contopi cu armonia divină 
Dincoace de civilizație, la capătul străzii,  
să debutezi, deci, în viața a doua 
călcând pe covorul de frunze, pulverizat de 
vânturile toamnei, mână de mână cu roua. 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 13) 
 

 („Vorbirea de rău...”, pag. 35-37); „Să fii părtaş 
bucuros al mântuirii” („Sfat”, pag. 52), ca o litanie în 
dangăt de clopot, dar şi cu o nuanţă uşor bigotă, de 
creştinism misionar, cum afirmam mai sus, cu rigori de 
maximă propagandă, parcă venite din vremurile 
Cruciadelor şi ale extremelor Arderi pe rug. 

În lipsa unei minime ş i necesare structuri 
tematice editoriale, volumul de versuri „Rugi şi 
porunci” este organizat din perspectiva metodică a 
unei... Programe şcolare pentru disciplina Religie, cu 
teme, capitole din Biblie, lecţii de dirigenţie, secvenţe 
de ritualică bisericească, asemeni unui manual de 
religie aplicată, cu incantaţii divine din tonalitatea 
preclasică a unui Coral de I.S. Bach, din care 
rugăciunea, dialogul dintre creştin şi Divinitate se află 
sub semnul smerit al penitenţei: „Am în mine un dor 
nepermis / Şi lupt cu chinuri năpraznice / Nu mă lăsa 
să cad în abis / De patimi infernale, satanice” 
(„Supusa întâlnire”, pag. 54).  

Frecventă sub aspect tematic este o înclinaţie 
programatică a poetului Dorin N. Uritescu de a... 
parafraza dogma biblică, prin combaterea unor păcate 
esenţiale, reprezentative pentru firea vulnerabilă a 
Omului, moştenită de la primul om, Adam, cu tentaţia 
mărului, întruchiparea perversă a păcatului ancestral, 
direcţionat spre Eva, cu o simbolistică anume pentru 
lăcomie: „Năpăstuit de greaua lăcomie / Strângi toate 
la tine hulpav, / Nu din spirit de economie, / Ci dintr -un 
viciu incredibil de grav” („Lăcomie”, pag. 59 -60), una 
dintre cauzele Raiului pierdut. 

Alteori, poeme ca un rechizitoriu, ca o revoltă 
împotriva exceselor de Ev Mediu bigot ş i intolerant, 
pentru care au fost sacrificaţi un Giordano Bruno sau 
o Jeanne D’Arc, sau, în compensare, poeme cu 
ritualica unei spovedanii umile: „Vreau să mărturisesc 
c-aceasta mi-e credinţa, / O cruce care trebuie purtată 
mi-e suferinţa, / La sfârşitul vieţii, cum e rânduit, 
aştept biruinţa / Povara păcatului mă apasă îngrozitor” 
(Duhovniceasca ascultare”, pag. 61), din care răzbate 
mai mult un... „atac de panică” al unui impas moral, 
sufletesc, ca o penitenţă cu înfrânări asumate.  

Grele... „păcate” (!?) apasă conştiinţa poetului: 
„Că am mai fost în trecut întinat / Şi smintit de fatala 
greşeală / A plăcerii trupeşti, greu păcat, / Dar am 
cunoscut sfânta fereală” („Viaţa jertfelnică”, pag. 64), 
dar îşi dă multă silinţă duhovnicească să convingă şi 
alte... „victime” ale pierzaniei despre posibilitatea 
divină a iertării păcatelor: „În grota păcatelor noaptea -i 
veşnică, / Dar dacă se duce o viaţă jertfelnică, / Ferit 
eşti de suferinţa greşelii / Şi supus mereu primenelii” 
(Ibidem). 

Volumul de versuri „Rugi şi porunci”, semnat 
de poetul Dorin N. Uritescu, promovează o poezie 
religioasă atipică, discursivă şi cu o agresivă înclinaţie 
spirituală spre mesianism, în alternanţă de echilibru cu 
o lirică celestă şi vibraţia ludică a sincerităţii rugăciunii 
unui copil înainte de culcare, pe un canon ecleziastic 
şi în acordurile „Clavecinului bine temperat”, dintr -o... 
„catedrală” a speranţei şi a liniştii sufleteşti.  
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aş înfrânge voia sorţii, 
flori din lacrimi aş urzi. 
 

Cuib de vise 
 

Răvaşul nopţii mă pătrunde 
şi ceasul minţii e-n sudoare, 
sunt maci în floare pe oriunde, 
în roşul lor eşti mândră floare. 
 

Din sâni, când creşte răsuflarea, 
se-aprinde pofta vieţii mele, 
în ochi mi se trezește marea 
zvâcnind în tâmplele rebele. 
 

Te văd, iubito, stând pe dealuri, 
priveşti cum frunze lin coboară, 
căzând pe trup în şir de valuri, 
culori de toamnă se-nfioară. 
 

Doar vălul nopţii ne desparte, 
tu dormi, eu îţi iubesc făptura, 
eşti vis apus în semn de carte, 
mă-ntorc în timp să-ţi caut gura. 
 

Mărturisire 
 

În suflet îmi eşti o vioară cântare 
cu note născute pe trupul cărare 
purtate în ritmuri de inimi bătaie, 
săruturi furate-n suflări vâlvătaie. 
Aduni în privire tot cerul sclipire, 
în negrul din noapte eşti steaua menire 
s-aducă lumină în ochii tristeţe, 
să porţi alinare în trup bătrâneţe. 
La fel voi iubi peste anii vâltoare 
atingeri aprinse pe buze culoare 
şi tainice şoapte în noaptea femeie 
ce fi-vor eterne pe-o frescă scânteie. 
Mă poartă iubirea-n cuvinte poeme 
aprinse de vreme în semne embleme, 
mi-e corpu’ apatic un trup ascultare, 
mi-e viaţa întreagă flămândă suflare. 

 

Credeam atunci, mai cred și-acum 
 

Credeam atunci c-ar fi de-ajuns 
să-ţi fur un zâmbet pe ascuns, 
să-l port în suflet de copil, 
să-l ţin prin vremuri juvenil. 
Atunci credeam că-n univers 
iubirii i se spune vers, 
înscris în inimă cu dor 
ce-n pragul viselor strecor. 
Erai atunci priviri de jad, 
lăsate-n vânt pe-al vorbei vad 
şi gene lungi cătau spre cer, 
spre cerul prins de-al tău mister. 
Când zori zâmbeau de-al zilei gând, 
doi sori de mai şi-un râset blând 
mi-erau de-ajuns să fiu un zeu, 
să mor şi să renasc mereu. 
Mai cred şi-acum c-ar fi de-ajuns 
ca-n zori de zi să-mi fii răspuns 
c-un zâmbet ce-am furat cândva, 
rugând hazardul să mi-l dea. 

 

 
 

       Silviu CRĂCIUNAȘ 
 

Albastru 
 

Dorinţa te cheamă, iubire albastră, 
în poarta iertării o umbră sihastră 
aşteaptă fiorul în prag de-nserare, 
sărutul de-atunci rătăcit pe cărare. 
Eşti visul născut din arcada iubirii, 
un vals petrecut pe vioara simţirii, 
privirea şi trupul, arcuşul şi struna, 
în geamăt de stele mirată stă luna. 
Albastră e calea spre pleoapa lăsată 
pe ochiu-ncărcat cu tăcere-ncarnată, 
din cerul scăldat cu azurul privirii 
vorbesc doar scântei în viforniţa firii. 
Albastrul aşteaptă regina din visuri, 
să fii mântuirea-n ascunse hăţişuri 
ce inima-mi ţintuie făr’ de scăpare, 
adu-mi paradisul să-mi fie cântare. 
Aşterne-ţi privirea pe trupu-mi vioară 
să-mi fremete coarda lăsată să moară, 
răsfiră-ţi sărutul din plânsul sălbatic 
prin toamna născută de timpu’ apatic. 
E albul din iarnă-n albastrele doruri 
în noaptea-nfrăţită cu sfintele coruri, 
aşteaptă o umbră poemul să-l spună 
iubirii albastre trecând prin furtună. 
În poarta iertării stăm mână în mână, 
sunt zorii aproape, albastru se-ngână,  
visat-am albastru în ziua întâia, 
albastre sunt doruri ce-mi bântuie glia. 

 

                  De-aș putea... 
 

De-aş putea vâltoarea nopţii 
s-o hrănesc cu mintea mea, 
împotriva chiar a sorţii 
din trecut eu m-aş crea. 
 

În grădina casei tale 
sunt purtat pe-un val de vânt, 
tu de vii să-mi ieşi în cale, 
eu m-aş naşte din pământ. 
 

Din priviri aş ţese-o vrajă 
să-ţi aprindă gând de dor, 
peste buze-aş pune strajă, 
un sărut să-ţi fie zbor. 
 

Din noianul de cuvinte 
răsfirate-n patru zări, 
aş culege să te-alinte 
doar mugitul unei mări. 
 

Tu mai ţii în ochi ascunse 
două lacrimi ce-am iubit, 
eu mă-ntreb de ce-s ajunse 
ploi de toamnă-n asfinţit. 
 

De-aş putea vâltoarea nopţii  
s-o aprind în plină zi, 
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Tănase CARAŞCA 
 

DUPĂ 40 DE ANI 
(fragment de roman) 

 
Duminica, micul dejun era servit la ora opt. În locul 

mesei de dimineaţă, mulţi preferau somnul prelungit, 
pentru recuperare, sau poate ca o nostalgie a vacanţei 
abia trecute. Trezitul de la ora şase din celelalte zile ale 
săptămânii, era pentru unii destul de solicitant şi asta se 
simţea mai mult în atmosfera dimineţii. În liniştea sălii de 
mese aproape goală, Lili şi Titi, la aceeaşi masă mâncau 
grăbiţi felia de pâine unsă cu margarină şi marmeladă, 
sorbind din cana metalică plină cu un ceai maroniu. 
 -Mergem la mănăstire? întrebă Lili cu o voce 
rugătoare. 
 -Păi, n-am vorbit că mergem? Sigur că mergem, 
altfel nu mă sculam acum, i-a răspuns Titi, privindu-şi 
zâmbind comeseana, apoi continuă: Toată vara m-am 
sculat devreme, la ţară se doarme numai noaptea. Cum se 
crapă de ziuă, se dă „deşteptarea” şi…la muncă! Acum, 
dacă nu era vorba de tine, nu m-aş fi sculat… 
 -Îmi pare rău…încercă Lili un semn de regret. 
 -Să-ţi pară bine, că eu ce promit, este sfânt. Să ştii 
asta pentru totdeauna, cuvântul dat, devine lege pentru 
mine. Chiar dacă uneori promisiunea mea îşi schimbă cine 
ştie din ce cauză forma, conţinutul rămâne acelaşi. Asta 
trebuie să ţii minte şi dacă se va întâmpla vreodată să nu 
fie aşa, am să te rog să mă pedepseşti cum crezi tu de 
cuviinţă şi nu oricum, ci drastic. Dar… nu cred că vei avea 
ocazia atâta timp cât gândurile noastre se vor intersecta.  
Băiatul spuse aceste cuvinte cu ochii fixaţi în lichidul din 
cana băută pe jumătate, cu o mină serioasă şi gânditoare. 
Parcă îi era teamă să privească în ochi fata căreia îi erau 
adresate cuvintele acestea spuse pe un ton grav. Ea în 
schimb, cu ochii aproape rotunjiţi a mirare, cu fruntea 
încreţită ca o întrebare deasupra sprâncenelor ridicate, 
surprinsă, rosti aproape în şoaptă: 
 - Titi, tu îmi spui mie toate astea în mod special? 
Dacă da, poţi să-mi spui, de ce? 
 -Nu e nici locul şi poate nici momentul pentru 
vorbe mari… Vom analiza totul mai pe îndelete, dacă 
avem „puţintică răbdare”, vorba Jupânului. Mergem la 
mănăstire…Ce o să facem acolo? Vom vedea…Dacă nu 
mai mănânci, o luăm cătinel pe sub poalele pădurii, ca doi 
copii cuminţi şi mergem. Gata? Atunci la drum, spuse Titi 
vesel, să mai facem şi altceva, decât culesul la vie, masa 
şi dansul de seară. 
 Dimineaţa încă răcoroasă de vară târzie, le lumină 
celor doi chipurile strălucitoare şi bronzate de razele mai 
agresive decât altădată, pe când ieşeau prin capătul 
clădirii administrative. Ca două libelule ce plutesc în 
virtutea inerţiei, căutând locul în care să-şi treacă veşnicia 
în suflet, Lili şi Titi erau bucuroşi, veseli şi fericiţi că 
reuşesc în sfârşit să evadeze din atmosfera ce îi făcea să 
se simtă stingheri şi vulnerabili. Ocrotiţi de umbra pădurii, 
doar ei doi pe cărăruia ce şerpuia printre copacii obosiţi de 
podoaba frunzişului îmbătrânit, Titi întinse mâna, iar Lili, 
de parcă asta aştepta, îşi strecură podul palmei şi şi-l uni 
cu al băiatului într-o încleştare plăcut-armonioasă. 
Amândoi au simţit un fior dulce străbătându-le trupurile 
crude şi neexperimentate, dar atingerea îi emoţionă încât 
au parcurs aşa mână în mână o parte din drum, fără a  

 

pronunţa nici unul, un cuvânt care să rupă acea vrajă 
ce comunica de la unul la altul sentimentul pe care îl 
simţeau prezent. Era al lor, le dădea în sfârşit o 
dezlegare, dar… 
 -Mergem prima dată la biserică? rupse Lili 
tăcerea, într-o răbufnire de speranţă care să dea o 
mai mare greutate momentului. 
 -Mergem, nu într-acolo ne îndreptăm? Poate 
ne facem şi jurăminte, îndrăzni Titi un cuvânt mai 
greu, care putea însemna şi o glumă subtilă, dar s-a 
redresat imediat şi a continuat: Ţi-am spus că eu nu 
am nevoie de jurăminte. La mine cuvântul dat este 
jurământul cel mai serios. Asta nu înseamnă că nu 
ne putem face jurăminte. Condiţia este, ca ele să 
cântărească la fel pentru amândoi.  

De data asta se opri, o întoarse uşor pe Lili 
cu faţa spre el şi o privi cu intensitate drept în ochi. 
Tânăra de numai 17 ani neîmpliniţi îşi lăsă capul pe 
umărul băiatului într-un gest care cerea o protecţie 
marcată printr-un abandon puternic dominat de o 
dragoste încuiată în trup şi suflet până atunci, gata 
să se reverse ca un torent puternic dezlănţuit. 

-Li, te iubesc, pronunţă băiatul cu o voce 
gâtuită, atât de emoţionată, abia articulată, încât 
aproape că nu a auzit nici el. A strâns-o la piept cu 
putere, apoi, când fata a ridicat privirea cu ochii 
strălucitori, tânărul a sărutat-o pentru prima dată 
stângaci, tremurând, cu emoţii care i-au invadat tot 
trupul furnicându-l îndelung. Şi-au desprins încet 
buzele roşii, arzând ca focul, dar Lili a rămas lipită de 
pieptul băiatului într-o îmbrăţişare prelungită pe care 
o simţea a ei şi de care nu voia să se desprindă. 

-Şi eu te iubesc. Te iubesc de când te-am 
văzut, în clasa a IX-a, dar ce puteam face? Mi-am 
făcut curaj, am sperat şi am aşteptat. Acum…Acum 
sunt fericită cum nici nu-ţi închipui. A răsărit soarele 
pe strada mea, ştiam că o să răsară. Soarele 
meu…Tu eşti în sfârşit, ce mi-am dorit! Soarele 
meu… 

Sări de gâtul iubitului şi se sărutară din nou 
cu mai mult curaj, dar şi mai mult patos. Titi o înlănţui 
cu braţele şi o ridică de la pământ. În dulcea încleş-
tare i-a simţit sânii tari zvâcnindu-i puternic şi o mole-
şeală dulce i-a cuprins trupul tânăr, ce descoperea 
secrete până atunci nedescifrate. Fata simţind şi ea 
momentul emoţionant al acelei încleştări, şi-a lăsat 
capul pe umărul tânărului şi l-a sărutat prelung lângă 
ureche, apoi i-a şoptit ca o rugăminte: 

-Titi, dragul meu, te rog să nu te superi, ştii 
ce vreau să spun, da? 

-Cred că ştiu, a răspuns băiatul prinzând 
stinghereala din vocea fetei, apoi a slăbit 
strânsoarea braţelor, „eliberând” comoara din aur a 
sufletului său, ce-l înnobila, dar nu-i dădea dreptul s-
o transforme în monedă de folosinţă. Luându-i mâna 
într-a sa, a  privit-o din nou cu aceeaşi intensitate şi 
a continuat încercând să-şi fortifice poziţia câştigată 
cu atâta migală: Deci draga mea, începând de azi, 
ne numim prieteni. Sau, stai să o dreg cumva! Li, te 
rog, vrei să fii prietena mea? 

-Mă faci să râd, dar fie, îi răspunse fata 
veselă. Începând de azi, oficial, suntem prieteni. 
Deci, răspunsul meu este da!!!! 

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

S-a lăsat cuprinsă pe după umeri de prietenul ei, 
acum oficial, dar încă neştiut de nimeni, s-a lipit de el cu 
sinceritatea unei tinere îndrăgostite şi pentru prima oară 
au încercat un pas în doi. Uşor, legănat, cu săruturi 
repetate, cuplul oficializat în secret, s-a apropiat de curtea 
mănăstirii. Lili tresări, parcă dintr-un vis urât: 
 -Vai!…Ce-am făcut!…Ştiu că atunci când mergi la 
biserică nu trebuie să mănânci, să bei…Noi ne-am şi 
sărutat, oare nu e păcat? 
 -Cunosc şi eu regulile ăstea, dar aici nu suntem 
acasă să mâncăm când vrem. Aici masa e la oră fixă, nu 
te-ai dus, n-ai mâncat aşa că… Dacă o fi un păcat, sigur 
nu este al nostru! 
 -Dar cu restul?...Nu e păcat? 
 -„Domnu-a dat, Domnu-a luat, Domnu’ fie lăudat”, 
i-a răspuns Titi cu un zâmbet şugubăţ pe buze. Bunicul 
meu din partea mamei a fost cântăreţ bisericesc, iar 
dumneaei tare şi-ar fi dorit să mă facă preot, numai că 
mie nu-m surâde ideea. Ce să-i fac? Mie îmi place 
muzica… Nu poţi împăca şi capra şi varza! Am fost 
educat într-un spirit religios, dar nu aş putea să mă dau 
drept un credincios practicant, habotnic. Cred într-o 
putere divină care guvernează tot universul şi nu în 
particularităţi ale diferitelor religii. Toate au numitori 
comuni, dar cel mai important este că elementul universal 
despre care vorbeam, puterea divină, se regăseşte la 
absolut toţi, indiferent de numele şi forma ei. Scuză-mă Li, 
am alunecat pe o altă cărare, extrem de complexă şi nu 
cred că discuţia se potriveşte cu momentul. M-am aplecat 
cumva pe problema religiilor şi am încercat să înţeleg 
câte ceva. Nu m-am lămurit eu pe deplin, dar mai insist. 
Doar atât vreau să-ţi mai spun că într-un viitor neprecizat, 
o să-i fac pe plac mamei, dar nu să mă fac popă, ci cu 
scopul expres, să-mi lămuresc unele neclarităţi, să-mi 
răspund la întrebările vieţii. Vreau să studiez în mod 
deosebit istoria religiilor atunci când va veni momentul 
potrivit, dacă va veni. Dar până atunci… Să intrăm în 
biserică, să ne închinăm cu smerenia ce se cuvine într-un 
asemenea loc şi să ne gândim, ca Domnul să ne ajute. 
Eu am să mă rog pentru amândoi odată, poate că acel 
Dumnezeu al tuturor o să ţină cont de rugile mele, sau ale 
noastre, îi şopti Lilianei privind-o cu dragoste şi împin-
gând-o uşor de spate pe portalul înalt, sculptat în lemn al 
intrării în pronaosul bisericii.  

Au mers direct la pangar şi au cumpărat lumânări, 
pe care le-au aprins şi le-au înfipt în sfeşnicul din faţa 
icoanei Maicii Domnului cu Pruncul. S-au închinat şi au 
sărutat icoanele din faţa Sfântului altar, după care, 
conform rânduielilor bisericeşti, fata s-a alăturat grupului 
de femei din stânga naosului, iar băiatul la cel al bărbaţilor 
din partea dreaptă. Au ascultat slujba duminicii 
respective, predica, s-au închinat, au rostit rugăciuni şi-au 
pus dorinţe unul cu gândul la celălalt. La sfârşit au primit 
semnul crucii cu sfântul har al mirului din partea preotului. 
S-au simţit mulţumiţi şi uşuraţi de multe întrebări şi 
gânduri limpezite prin rugăciune. 

În pronaosul bisericii, înainte de ieşire Titi s-a 
oprit, a prins-o discret pe Lili de mână, a întors-o cu faţa 
către altar şi a şoptit în aşa fel încât să fie auzit de 
prietena lui: 

-Jur în faţa Atotputernicului Stăpân al Lumii că te 
voi iubi toată viaţa şi voi fi corect şi cinstit întotdeauna cu 
tine, apoi o strânse de mână.  
 

 

Lili îl privi o clipă surprinsă de cele auzite, apoi îşi în-
toarse şi ea faţa spre altar şi rosti, la fel de emo-
ţionată: 
 -Jur în faţa Atotputernicului Dumnezeu că te 
voi iubi toată viaţa şi voi fi corectă şi cinstită cu tine 
apoi îl strânse şi ea cu un zvâcnet uşor, privindu-l 
insistent în ochi. 

Au părăsit biserica bucuroşi de ceea ce au 
realizat în acea zi frumoasă şi plină de semnificaţii.  

-Titi, i se adresă cu voce rugătoare Lili, aş 
vrea să urcăm la cruce, am auzit o legendă, cum că 
acolo ar fi auzit întemeietorii mănăstirii un cocoş 
cântând. 

-Aşa este, aşa spune legenda, răspunse 
băiatul încântat. Mergem, poate auzim şi noi 
cocoşul…Şi dacă îl auzim, trebuie să ne hotărâm să 
facem ceva din dragoste… 

-Dacă eu ghicesc bine ce vrei să spui şi 
dacă te gândeşti serios la aşa ceva…Se ruşină, iuţi 
pasul şi se depărtă puţin, apoi se opri, se întoarse şi 
privindu-şi prietenul, îşi luă inima în dinţi şi continuă 
emoţionată: Te rog să mă înţelegi, nu sunt pregătită 
pentru aşa ceva şi îţi spun cu sinceritate că nu-mi 
doresc asta, acum. Între noi trebuie să existe o 
relaţie care să fie construită pe încredere, nu pe 
legături…cum să le spun? 

-Trupeşti, o ajută Titi. Am înţeles şi sunt de 
acord cu ceea ce spui. Noi nu suntem copţi încă 
pentru relaţii de acest gen şi în ce situaţie ne vom 
afla, îţi promit că nu îţi voi cere aşa ceva, până când 
nu vom hotărî de comun acord că a sosit momentul 
şi pentru asta. Până mai creştem… 

-Mulţumesc Titi, îmi era teamă de această 
discuţie, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Se lipi de el 
şi îl cuprinse cu braţele. Ce bine ne înţelegem… Am 
încredere în ceea ce-mi spui. 

-O să ne ia la goană călugării, o atenţionă 
tânărul distrat de gestul ei de recunoştinţă, privind 
înapoi către zidurile ce înconjurau curtea mănăstirii. 
Dă mânuţa şi hai la deal. 

O prinse de mână şi păşind în buza pădurii 
au urcat dealul printre stejari, tei şi carpeni. Printre 
ramuri, câte o rază penetra cupola coroanelor 
obosite de căldura prânzului care se amesteca 
plăcut cu umbra ce se întindea ca o umbrelă pătată 
cu picăţele albe de lumină. Paşii lor purtaţi cu multă 
îngăduinţă, păşeau alene pe cărăruia ce şerpuia 
printre arborii seculari crescuţi pe acea pantă destul 
de abruptă. Au ajuns în poiana din creştetul colinei, 
în mijlocul căreia trona înălţându-se semeţ Crucea 
Cocoşului. Monumentul era înconjurat de un strat 
gros de vegetaţie din care răsărea ici şi colo câte un 
ştei de calcar îmbrăcat în muşchi, prelins spre 
adâncurile neştiute ale pământului. Soarele părea 
mai curajos aici, razele lui scăpate dintre ramurile 
verzi, încălzeau vegetaţia şi pietrele, ca un dar mult 
mai pronunţat. Adia şi un vânticel ca o mângâiere. 
                      

(va urma) 
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        Luminița ZAHARIA 
 

Dragă Mişu 
 

Dragă Mişu, Azi mi te închipui blond, cu plete de 
lungime medie şi ochelari de hipster. Urechi de elf, à la 
Orlando Bloom în Stăpânul inelelor. De ce de elf? Fiindcă 
aşa vreau eu! Ţi-ar da un aer sofisticat şi un pic vesel, şi 
fantastic desigur – fiindcă e nedrept să te arăţi în lume aşa 
sobru şi scorţos şi pedant, când pe dinlăuntru debordezi 
de umor şi pui mereu la cale numai trăsnăi! Te răzbun, nu 
vezi, creându-ţi chipul după asemănarea creierului tău! Să 
fii perceput la justa ta valoare! Asta a fost partea uşoară. 
Adevărata mea intenţie este să te arăt lumii in integrum. 
Nu-i cred pe cei care trasează o linie despărţitoare între 
om şi autor. Chiar dacă am avut chiar eu parte de câteva 
demonstraţii uluitoare, tot nu cred! Scrisul vine din om, ca 
sângele din inimă, şi tot ca sângele îl traversează 
neîncetat, îl hrăneşte, inconştient, îi dă viaţă. Îl 
denumeşte. Da, scrisul vine din om, nu de la Dumnezeu. 
Ce dacă te-am făcut înger într-o poveste scrisă cu ochii 
închişi, era, aşa, o metaforă a sufletului! Prin urmare tu, 
Mişu, nu ai cum să nu fii egal cu tine. Că ai şi tu defecte, 
ascunzişuri, slăbiciuni – ei, şi ce dacă?! Şi sângele poartă 
boli. Te-am numit Mişu – şi ai devenit Mişu. Nimeni n-are 
ce să zică, acum numele tău nu mai sună ironic şi 
copilăreşte zeflemitor. Pronunţat de mine, este numai şi 
numai tandreţe.  
    Azi, Mişu, am fost la doctor. M-a întrebat dacă 
aştept un copil. I-am spus: Ei, nu e chiar copil, a mai 
crescut de când m-aţi întrebat ultima oară! “Dar aud două 
inimi!”, s-a mirat el, însă eram prea obosită să-i explic. 
Doar mă chinuisem toată noaptea să-mi scot ţepii din 
piele. Altă dată când te mai superi pe mine, te rog, te 
implor să nu te mai prefaci în arici, e dureros şi nici măcar 
nu-mi aduce beneficii, ca acupunctura, de pildă. Acele tale 
se înfig adânc, simt reproşul lor până-n inimă şi pierd 
îngrozitor de mult sânge. Parcă te aud: Şi talentul odată 
cu el – ha, ha! Că întotdeauna mă învingi chiar cu armele 
mele. Şi, culmea, pentru ce te-ai supărat! Că mi-am tăiat 
inelarul şi ţi l-am pus în buzunarul stâng de la piept al 
jachetei roşii – anume să nu se observe eventualele pete. 
Ai crezut că e o aluzie, or exact asta nu era, Mişu dragă, 
voiam să-ţi arăt că e o renunţare definitivă şi irevocabilă 
la…ştii tu ce, cuvântul interzis! Poate că-ţi era şi puţin 
milă, nu zic nu, deşi ştiai din experienţă că mă refac 
oricum, când spectaculos, când târâş-grăpiş, după o 
smulgere, doar ţi-am demonstrat chiar cu organul suprem, 
inima, ţii minte, când te-am lăsat să mă operezi pe cord 
deschis, cum s-ar spune. Şopârla mea dragă!, m-ai alintat, 
şi ce-am mai râs amândoi! Astea amintiri de neuitat, nu 
cum au alţii, albume cu poze de la munte şi de la mare, 
din care rânjesc în duet la fotograf! Noi avem, pe lângă  

 
 
iubire şi telepatie şi-alte mizilicuri din astea sentiment-
tale, ceva mult mai de preţ: intensitatea. Asta-mi 
aminteşte de ziua când mi-am băgat degetele în 
priză, că nu-ţi mai făceam faţă, energic cum eşti! M-ai 
găsit pe covor, eram toată albastră, dar cum venisei 
obosit de la muncă – alergasei o muscă toată ziua, şi 
n-aveai chef de glumele mele deplasate, m-ai lăsat 
acolo până a doua zi. De fapt, m-am trezit singură şi 
am alergat să-ţi pregătesc micul dejun – şi iar am 
murit de râs amândoi! Se pare că dormisei bine, nici 
n-ai observat că ochiurile ieşiseră un pic mai rumenite 
decât îţi plac ţie – şi n-aş fi suportat, epuizată de râs 
cum eram, să te prefaci iar în cine ştie ce pseudo-
jivină şi să-mi dai de lucru.  

M-am luat cu vorba şi am uitat: te-a sunat 
secretara (nu-i mai spun amanta, că nu vreau s-
ajungem iar la cine ştie ce discuţii soldate cu mini 
separări, ca ultima oară, gen tu la bal, eu la spital!). A 
zis că şi în noaptea asta aveţi şedinţă.  
    Dragă Mişu, azi mi te închipui prâslea cel 
handicapel, ca să fac ce vreau cu el! Ce glumă bună, 
nu?! De la o vreme, totuşi, am impresia că nu prea 
mai guşti glumele mele – aşa că te voi aştepta, just in 
case, îmbrăcată în armura Ioanei d’Arc, varianta 
românească. Armura, desigur! Sper că de data asta 
n-au uitat să adauge pilitură de fier. 
 

(din vol. “Fantezii cu Mișu“, ed. Armonii culturale, Adjud, 2015) 
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Zarea stinsă 
 

De-o zare stinsă 
Mi-agăţ inima topită 
Și-aştept lumina zorilor 
Să privească prin geam 
Prima lacrimă în glas 
De psalm. 
Pluteşte din nou în privire 
Adierea florii de crin 
Iar tăcerea-mi 
Erupe-n silabe de soare. 
Voi strânge azi mâinile-rugi 
Împrejurul mugurilor 
Semănaţi pe cărarea lumii 
De coasta Celui 
Legănat pe aripi de îngeri. 
 

Trup de floare 
 

Respirând minunea din 
Taina tăcerii, învăţ 
Să-nfloresc în pământ înverzit 
Cuminte, la umbra iubirii. 
Dă-mi, Doamne, trup de floare 
Petale cu chip 
De cerească adiere 
Lumina s-o torc ca pe-un gând 
Flămând la izvor. 
 

Suire 
 

Cât de sus pot să urc, 
Mi-am zis. 
Până la smaraldul ploii 
Ce curge tristă pe rănile Tale 
Sau la freamătul nopţii 
Luminată de zarea cuvintelor. 
Văd adierea străină 
A plânsului frânt 
Și-ngân imne înflorite 
Printre spinii tăcerii. 
Mi-e trupul mormânt 
Al luminii Tale... 
Atât de sus pot să urc ! 
 

Chemare 
 

N-aş vrea să se stingă 
Începutul suspinelor Tale 
Ce-mi sună din veacul 
De tăcere. 
Ele să-mi fie zbor 
Și şoaptă caldă, flămândă 
Însingurându-mi văzduhul. 
Ascult adierea ecoului, 
Întind aripile rănite 
Cu ele s-ating 
Nemărginitul zărilor. 
 

 

 

          
 

Arsenie AUGUSTIN 
 

Flacăra nemuririi 
 

Când ploaia nudă mi-acoperă geamul 
Cerul îşi stinge încet 
Ultimul crepuscul. 
M-aplec peste întuneric 
Și rămân 
Doar cu mine însumi. 
Lumina vibrează aritmic 
Cu bătăile inimii... 
Se-ascunde uşor 
În liniile pline ale tăcerii. 
Clipele se dezbracă de trecere 
Și-n ochi îşi găsesc 
Ultima flacără 
A nemuririi. 
 

Masa Jertfirii 
 

La fiecare strop de ploaie 
Aud glas pogorând 
Imn de tăcere 
Peste lumea flămândă. 
Pietrele plâng a-nchinare 
Iar sâmburii cerului 
Înfloresc în aripi 
Răstignite pe crucea zărilor. 
N-am paşi, nici cuvinte 
Să-mi rostesc în priviri 
Durerea uitată 
Și-atunci alerg şi m-aşez 
La Masa Jertfirii. 
 

Pentru o frunză 
 

Doar pentru o frunză 
Căzută din creanga rotită 
Spre cer 
El şi-a întins palmele. 
Pentru crinul uscat 
Ce s-a frânt stingher 
A înflorit coasta Lui. 
Cântul florii de tei însingurate 
Îl cheamă din cer 
Să-i mângâie aripile 
Cu semnul cuielor Sale. 
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        Armina-Flavia ADAM 
 

ÎNTRE PLECĂRI 
 

Timpul nu se măsoară în ore, minute,  
secunde, 
doar în cuvintele dintre plecările tale, 
 

în pumni strâng pământul, 
îl ucid înainte să rodească sămânţa 
rugăciune în zid, 
 

tot mai aproape de viaţă, 
tot mai tăvălit prin cenuşă, 
sufletul se zbate să iasă din coajă – 
nu-i nimeni să-l întâmpine la venirea pe lume, 
 

cât să fi trecut 
de când Dumnezeu mi-a scris pe cer liniştea 
cu tempera galbenă? 
 
 

TRATAMENT PENTRU (NE)FERICIRE 
 

Am trecut deja de primul hop, 
cel al minţii mele 
cu alei pietonale înguste, 
mi-am tratat nefericirea cu doze duble  
de viaţă, 
pe oase mi-am tatuat umbra lui Dumnezeu 
odihnindu-se în Eden, 
am aprins un foc, 
umilă am ars pe dinăuntru 
până la mistuire – 
aşa se face că nu eu vă scriu acum, 
ci doar ce-a mai rămas viu 
din mine. 
 
 

RUGĂ DIN MIEZUL PIETREI 
 

Veşnicia se deşiră întotdeauna 
din piatră, 
piatra pe care Iisus s-a rugat Tatălui 
cu ochii pierduţi, 
piatra din care ţâşneşte 
ca un gheizer 
lumina, 
 

Dumnezeu însuşi  
îşi ţine rădăcinile-n piatră, 
când plânge se prăvălesc stâncile 
cu tot cu puii de vultur, 
 

sunt şi eu acolo, Doamne, 
sunt vie şi mă rog Ţie,  
uzi, 
 
în curând va cădea 
şi colţul meu de piatră – 
îmi vei întinde mâna să mă salvezi? 

 

dar Tu, care eşti pretutindeni, 
nu mă vezi şi nu mă auzi, 
 

în curând va cădea 
şi colţul meu de piatră – 
îmi vei întinde mâna să mă salvezi? 
 

CÂTĂ PLOAIE ÎNCAPE-NTR-UN GÂND  
 

Câtă ploaie încape-ntr-un gând, 
câţi Iisuşi  
urcând nestingheriţi Dealul Golgotei,  
dacă i-aş apuca de picioare 
le-aş face povara mai grea, 
gleznele li s-ar scufunda în pământ, 
 

ţărână am fost  
şi în ţărână mă voi întoarce, 
înainte de răsărit voi cădea secerată 
la marginea unui vers despre toamnă  
(ea mi-a fost întotdeauna aproape, 
în galben şi roşu m-a învăţat prima dragoste 
sub coroana unui stejar înclinat), 
 

niciodată nu va fi prea târziu  
să iubesc, 
să-mi iau în spate crucile şi să-mi urmez  
vindecarea, 
viaţa oricum mă va durea mereu 
ca o rană, 
ca o inimă pe care chirurgul grăbit 
a uitat-o deschisă. 
 

 

FĂRĂ TERMEN DE GARANŢIE 
 

De-acum voi muri la comun, 
în aceeaşi groapă 
îmi voi arunca sufletele trecute de termen, 
apoi voi sta o zi şi-o noapte 
în punctul din centrul pământului, 
să mă privesc în oglindă 
Narcis feminizat, mahmur de prea multe 
cuvinte, 
 

purtătoare de arome nobile 
ca strugurii ce-şi dezmorţesc oasele-n teasc, 
cea mai frumoasă veşnicie 
trebuie să fie în cramă – 
acolo mă îndestulez deopotrivă 
cu gustul vieţii şi-al morţii 
cât pielea mi se îmbibă cu sânge de fag sau 
stejar, 
 

cea mai lungă tăcere – 
noaptea în care fac dragoste 
lângă paharul cu vin, 
punând un zâmbet la rece 
pentru dimineaţa  
de după. 
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Diana Dobrița BÎLEA 
 

Revedere 
 
Brusc, dimineața s-a ridicat în vârful picioarelor 
Uimită că-n toamnă bătea zâmbetul tău 
Frigul din ani s-a dat la o parte 
Iar norii și-au stins, de la sân,  
Cenușa 
 
Auzind clopotele miracolului, 
Tâmpla păsării s-a dezbrăcat de trilurile triste 
Și a păstrat în ea doar clipa prezentă: 
Limpede, Tu 
 
Au întors zarea din drum ochii tăi de negri fluturi 
Iar tropotul aripilor au bătut gongul seninului 
 
Sub boltă nouă de cer 
S-au sărutat diminețile noastre 
Soarele, luat prin surprindere, s-a așezat în genunchi 
Când la căldura strângerii tale de mână 
Au început să se coacă perele, ziua aceasta și 
buzele 
Mele 
 
 

la poarta îngerilor 
 
între mine și mine: 
raiul se așază pe umărul tău 
și-i încolțește din verdele mirului 
uneori aranjează cu un sărut câteva pietre 
ca să curgă mierea și laptele 
și să sfințească țipătul zilei 
 
între tine și tine: 
eu spăl aripile întunericului cu roua de la poarta 
îngerilor 
și le șterg cu pletele zilei 
 
între mine și tine: 
tu vii 
dar ajungi după ce trec Sfintele Daruri 
 
hai să ne mai naștem  o dată 
tu deschide cu un răsărit de acvilă turlele bisericii  
să dumnezeiască țipătul venirii împreună pe lume 
al brațelor noastre 
 

sete de pietre 
 

viața îmi cântă din nardul care crește în cuibul pielii 
n-am învățat să ascult moartea  
mult mai tandră 
mă ispitește cu preaplinul lirei lui Orfeu 
 
Dumnezeu îmi țese o margine a eului 
pânza șterge obrajii iubirii mele pentru tine 
în zilele cu arșiță  
lutul e sortit să rămână la pândă 
la umbra de plumb a îngerului căzut  
 

 
tu 
mergi pe sânii mei   
oriunde 
oricând 
crești simțăminte-Galatee 
și temple de maci 
în cenușa tristeților  
 

mân spre apă 
viața 
pe tine  
iubirea de Dumnezeu 
și fluviul se adapă din trecerea mea 
cu nărăvașă sete de pietre 
 

singurătatea aceasta 
 

îngerul cade 
între malurile unui țipăt neîmplinit 
  

cu niște aripi mai vechi vreau să îngenunchez 
și să-ți strig: 
dă-mi să beau puțină sete de lumină Orfeu 
și intră-mi în iad până la plăsele 
 

dar nu mă mai aflu la mine în gând 
inima mea desenează pe  ușa bisericii o jumătate de 
lebădă  
și ochiul meu o împușcă 
 

din lemnul frânt se-arată hirotonit sărutul 
 

Doamne, mai fă-l o dată pe om 
 

pielea mea stă de vorbă cu tine 
în amiaza friguroasă a mâinilor lumii 
ochii te-nvelesc cu speranțe tremurătoare 
și gura îți aprinde focul 
să întârzie zăpada de pe umerii surâsului 
 

vecinilor noștri le-au crescut spini la ușă 
le-au plecat păsările spre treceri prin viață mai blânde 
arborii li s-au dus mai aproape de frunzele stelelor 
 

nimeni n-a putut să-mi spună din ce tristețe 
din ce spasm al timpului vine toată graba asta la om 
de-a trăi sărutul sfârșitului 
în ciuda fricii  
frica de moarte 
ea și numai ea 
reușește să-l convingă că e bătrân fără rost și prea 
singur 
ca să mai vrea cineva să-i desțelenească iubirile 
netrăite  
 

Doamne  
mai fă-l o dată pe om 
taie-i Raiul cu partea ascuțită a șarpelui 
dacă așa trebuie numai 
las-o pe Eva să bage un măr în pământ 
cu genunchii ei să coacă mere mai bune decât ale tale 
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Marian ILEA 
 

OSIMA 
 

Iarna venea în Herina în luna noiembrie. Către 
sfârşit. În două zile nămeţii erau cât gardurile. Osima 
Michl ieşea în stradă  cu schiuri făcute de către tâmplar. 
Nenea Grosser avea atelier cu scule aduse din Slovacia. 
Şlefuia tălpile schiurilor. Zăpada aspră scârţâia la fiecare 
pas. Te înţepau obrajii. Ardeau urechile sub căciula de 
blăniţă de iepure. 

Noaptea, Osima Michl simţea ochii lucioşi care o 
ţintuiau. L-ar fi putut atinge cu mâinile. Aburii din gura lui i 
se topeau pe palton. Îşi ascundea faţa în gulerul aspru 
care-i zgâria obrajii. Strângea din ochi. O dureau. 
Ameţea. Privirea parcă se lipea din pricina gerului. Se 
agăţa de partea de sus a gardului. Lupul pleca. 

„Pe sfrijita lui Michl n-o dorea nici lupul acela”, 
zicea tâmplarul Grosser. 

Tatăl Michl a alunecat lin într-o ceaţă deasă. Într-
o iarnă grea. L-a înghiţit pe nesimţite. S-a dus. Era 
vremea cântatului cocoşilor. 

Osima s-a plimbat cu privirea pierdută în jurul 
casei. Printre nămeţi. Cu schiurile făcute de Grosser 
tâmplarul. N-a auzit scârţâitul zăpezii. Timp de trei zile. 
Casa i s-a părut îngălbenită. S-a depărtat cât să se poată 
întoarce. Cât să vadă acoperişul. Îi era frică. Închidea 
ochii ca să dispară strada. Se vedea în casă. Mânca fără 
să crâcnească. Sfrijita nu mai făcea mutre şi strâmbături 
ciudate în faţa blidului cu zeamă de linte. 

În câmp, lângă mormânt, a plâns. Mult. 
Lupul cu ochi sticloşi. Tatăl Michl care-şi 

construise casa cărămidă cu cărămidă şi lemn cu lemn. 
Mama Michl care zicea: „Ne-am plăcut şi ne-am 

luat. Apoi am avut pentru ce să mă sfarm. În bucătărie, la 
via de pe deal, în munţi. 

Mama Michl cu ochii blânzi şi mâinile ei muncite. 
Tavanul camerei era casetat cu multă precizie. Decorat 
cu triunghiuri şi forme geometrice în negru, roşu şi verde 
muştar. Pe duşumea erau preşuri colorate, ţesute-n 
casă. 

Osima se încălzea la soba de teracotă din cahle 
smălţuite cu lebede pe ele. Printre acestea nuferi de un 
verde închis. 

Uşiţa sobei cu dantelă de fier. 
Dimineaţa mirosea a mere coapte de cu seară, 

supă de laşte, griş berlinez şi cârnăciori cu mazăre. 
Osima mânca seara sufleu de orez.   

Cu atâtea mirosuri adunate camera devenea 
luminoasă şi în întunericul nopţii. 

Mama Michl terminase Kochschule la Tatariv. 
Punea borcane cu murături care aveau „dichis”. 

Feţele de masă erau din damasc alb, apretate că 
te puteai tăia în ele, brodate cu flori pe mijloc ori cu 
etamină cusută cu „muscuţe”. 

În casa Michl se mânca mult şi bine. Mai ales 
bine. 

Mama Michl prinse a se usca pe picioare. De 
dor. Tristă. Slăbită de necaz. Cu părul lung şi neîngrijit. 
Semăna cu figura sculptată ce veghea Herina de pe un 
zid al bisericii.  

În interior, unde preotul se ruga, tata Michl avea 
o strană sculptată şi decorată cu intarsii.  
 

 
În Herina familiile de vază sărăceau peste 

noapte. Pe Michl-i lumea îi credea încă înstăriţi. Ni-
meni nu le asculta povestea. Tatăl Michl le spunea la 
cină: „Cine nu poate asculta spovedanii împotriva sa, 
nu poate călăuzi pe nimeni.” 

Îşi făcea o cruce largă. Apoi sorbea cu poftă 
din blidul plin cu supă de laşte sau cu zeamă de 
ţelină. 

 

X X X 
Peter Michl a fost proprietarul caleştii care 

aducea oameni şi cufere de la gară până-n centrul 
oraşului. Când l-a adus pe episcopul din Hust i-a 
spus caleştii „trăsură elegantă cu patru cai”. Oamenii 
se aplecau până la pământ. Salutau. În faţa bisericii 
erau aşteptaţi de către Lală Marcu – preotul care s-a 
închinat cucernic. Episcopul a coborât ţanţoş. „Mai 
bine-l aduceam cu vehicolul rapid pentru coteţele de 
găini”, i-a spus Peter Michl acarului Nagel. 

Mama Michl a făcut foi rotunde cât lopata. 
Aluatul fin, cu douăzeci de ouă în conţinut s-a copt 
împreună cu pâinea, în cuptor. A ieşit blatul vârtos şi 
pufos. L-a pus să se odihnească preţ de-un ceas. A 
adăugat brânza dulce de vaci, smântâna groasă şi 
zahărul cu vanilie. În cinstea episcopului. 

„Oameni buni şi parohule Lală”, a zis episco-
pul în piaţa Herinei. 

„Ştiţi ce înseamnă biserica în ţara asta?”, a 
mai întrebat episcopul. 

„Dumneavoastră ştiţi unde sunteţi?”, l-a între-
bat preotul pe episcop. 

„Văd că nu vă daţi bătut”, a răspuns 
episcopul. 

„La vârsta mea...”, a spus Lală Marcu, 
preotul. 

„Sunteţi un sentimental”, a spus episcopul. 
„Aşa am fost educat” a spus Lală Marcu, 

preotul. 
„Poate din cauza matematicii”, a spus 

episcopul. 
„Şi matematica are muzica ei”, a spus 

preotul. 
„Nu vă pot obliga, fireşte. Dar vă pot ruga”, a 

spus episcopul. 
„Nu pot să mă motivez. Nu pot nici măcar să 

scriu o carte de matematică”, a spus preotul. 
„Matematica ascute inteligenţa. Ar trebui să 

fie şi utilă şi frumoasă şi contagioasă”, a spus 
episcopul. 

„E o imagine puţin vehiculată. Nu s-a mai 
vorbit niciodată de aşa ceva”, a încheiat Lală Marcu, 
preotul din Herina. 

Episcopul s-a întors înspre mulţimea din 
Piaţă. „Tuturor celor credincioşi prezenţi şi viitori... 
sănătate!” Mulţimea a început să aplaude. 

„La noapte când o să închid ochii, nările îmi 
vor adulmeca incendii”, a şoptit Peter Michl în 
urechea stângă a acarului Nagel. 

 

                                        X X X 
Preotul Herinei îşi petrecea ore bune în 

atelierul de lângă gară: „La perie şi ţesală”. Stătea în 
poveşti cu Mihai Reviczky, fostul lui coleg de seminar.  

 (continuare în pag. 23) 
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(urmare din pag. 22) 
 

Cântaseră amândoi în cor. Lală Marcu n-avea 
voce. Profesorul de muzică a hotărât: „Lală şi Reviczky 
veţi fi başi”. Şi başi au rămas până la absolvire. 

Reviczky se născuse în Herina. Moştenise 
afacerea de la părinţi. Confecţiona perii de toate felurile: 
de haine, de mustaţă, de păr, de pălării şi perii ovale 
pentru vite şi cai. 

„O vacă îngrijită dă mai mult lapte”, zicea 
Reviczky. 

Meşterul era de statură mijlocie. Umbla-n costum 
negru, ca Lală, dar purta un şorţ lung până la ghete. 

„Iată un perier renumit pentru munca lui bună şi 
deosebită”, îl lăuda Lală Marcu la slujbele de duminică. 

„Peste tot sunt oameni bogaţi şi oameni săraci, 
Lală”, zicea meşterul perier. 

„Unii dispar fără urmă”, zicea şi preotul stând pe 
un scaun de lemn, în atelier, şi privind la lumea care intra 
ori ieşea din marea sală de aşteptare a gării. 

„Au fost ani răi când în Herina se făcea făina din 
coajă de copac, când vacile se vindeau pentru câţiva saci 
cu porumb. Uzdulski de la piaţă îţi poate spune mai multe, 
Lală”. 

„Am auzit”, cădea pe gânduri preotul. 
„Au fost vremuri când oamenii din Herina erau 

plini de păduchi, bolnavi ori epuizaţi. Când trupurile nu se 
înmormântau. Fumegau pe câmp. Când unii se legau de 
alţii în suferinţă. Rămaşi singuri lângă pădurea de meste-
ceni. Cartofii culeşi de pe câmpuri se mâncau cruzi, sfecla 
albă degerată era o delicatesă, când cei complet străini 
unii de alţii se împrieteneau, când nimeni nu mai avea ni-
mic, când trupurile acoperite cu strat subţire de pământ se 
umflau şi mişcau câmpia”, zicea meşterul perier. 

„M-am plimbat în serile de început de primăvară 
pe acolo. Din tufişuri mai ies la vedere oase: albe, curate, 
spălate de ploi, de zăpezi ori uscate de soare şi de vânt, 
Reviczky”. 

„Trupurile alea erau rubedenii cu vidra şi cu lupul, 
sunt duse Lală, trecute de vămi, cu plăţile făcute la 
vreme”, zicea meşterul Reviczky. 

„Trei monede de argint şi trei marame, meştere”. 
„Ai învăţat obiceiul locului, Lală”. 
„Herina n-a fost pustiită, meştere. Când casele 

de-abia mai stăteau în bătaia vântului coborât de la 
munte, când zidurile sângerii deveneau guri de bătrâni cu 
carii şi colţi de dinte ori măsea, oamenii se adunau”. 

„Alţii s-ar fi risipit”. 
„Bătrânii, bolnavii şi izolaţii nu mai ştiau dacă e 

marţi ori duminică, dacă e zi de lucru ori de sărbătoare”. 
„Rămânea neatinsă fanfara din Herina, Lală. 

Trecea pe străzile întortocheate. Cânta”. 
„Bătrânii ăia se legănau în sunetul ei. Se răsteau 

la chipurile strămoşilor agăţate de pereţi”, zicea preotul 
Lală Marcu din Herina. 
                                      X X X 

La cincizeci de metri de zidurile ce înconjurau 
curtea bisericii era casa unde locuia preotul. Avea două 
încăperi cu deschidere la stradă. Poarta de la intrare era 
cu un cap de lup sculptat. O casă construită după modelul 
secession. Singura din Herina. Când a inaugurat-o prima-
rul le-a spus negustorilor: „Aici vom face episcopie”. 

Gardul comun dintre şcoală şi casă era din cără-
midă. De doi metri înălţime. Într-o cameră cu deschidere 
înspre comisariatul de poliţie locuia doamna Talian,  

 

urmaşa familiei de farmacişti: Ermina şi Imre Talian. 
În beci locuia tanti Ileana, femeia de servici a şcolii 
cu bărbatu-su Adalbert. 

Uzdulski, şeful pieţei şi informatorul Comi-
sariatului de Poliţie. 

Adalbert Uzulski avea misiunea de supra-
veghere a vizitelor pe care le primea preotul Lală 
Marcu. 

Toţi împărţeau un coridor lung cu podele de 
lemn galben. Tanti Ileana freca săptămânal podelele 
cu apă cu leşie. Ca să nu scârţâie la fiecare călcă-
tură. 

Peste tot mirosea a naftalină. 
Preotul Lală Marcu dormea cu ferestrele 

deschise. 
Primăvara şi toamna, tanti Ileana dădea cu 

DDT. 
Curgeau lacrimile pe feţe din cauza miro-

sului înţepător. 
Preotul Lală Marcu se odihnea într-un pat 

mare. Ar fi încăput în el şase trupuri întinse, aşezate 
cu grijă. Clădirea avea un singur closet în incintă. Îl 
primise prin repartiţie, preotul. 

În fundul curţii erau alte trei closete. Aveau 
lacăte la uşi. 

Noapte de noapte, preotul din Herina citea 
cărţi. Se ascundea sub plapumă. Spărgea 
întunericul cu lumina de la o lanternă. Primise de la 
episcop trei lăzi de ţinut mere pline cu cărţi. O 
adevărată bibliotecă. 

„Domnul Lală Marcu adună la fiecare botez 
sânge de sugar pentru transfuzii. Ca să nu îmbătrâ-
nească”, raportase comisarului de poliţie, domnul 
Adalbert Uzdulski. 

XXX 
„De fapt, meştere perier, episcopie nu vom 

avea în Herina. Sunt alte interese în joc. Biserica 
noastră s-a ridicat în anul una mie patru sute nouă-
zeci şi nouă pentru sihaştri din munţi. De fapt, dragă 
Reviczky, Herina n-avea, în acele vremuri, cimitir. 
Cetăţenii erau îngropaţi pe câmpul care astăzi e 
cimitirul Herinei. Nu se puneau cruci. Nu se marcau 
mormintele. Trupurile se înveleau în coaja meste-
cenilor. Se aşezau în gropi. Se cultiva fiecare metru 
de teren. Când arau se auzeau de sub pământ bătăi 
de clopot. Până când a venit o ploaie cu furtună, cu 
fulgere şi a scos oasele alea pe străzi. Pluteau în 
cojile de mesteacăn ca-n bărcile cu vâsle. S-au 
împrăştiat peste tot. Prin curţi, în case, în biserică. 
S-a speriat lumea aceea de la Hust până la Tatariv”, 
zicea preotul Lală Marcu către prietenul său meşte-
rul perier Mihai Reviczky. În atelier se înserase. Par-
că-ţi era teamă să ieşi în strada care ducea la gară. 
                                   XXX 

„Domnule comisar de poliţie, dacă trăieşti în 
aceeaşi casă, dacă împarţi acelaşi coridor cu unul 
ca Lală Marcu, vezi multe, auzi multe şi simţi 
pericolul. Cu siguranţă că domnul acesta poate 
deveni un pericol. Domnule comisar de poliţie, Lală 
Marcu e sensibil la evenimente şi la schimbări. Se 
simte dator să participe la viaţa Herinei, crezând că 
face parte din aceasta. Noapte de noapte, domnule 
comisar, se ascunde sub plapumă, cu ferestrele  

 (continuare în pag. 24) 
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Uzdulski, domnule comisar de poliţie”. 
                                     XXX 

Tata Michl era în sicriu. Pe câmpul cimitirului. 
Lângă pâlcul de mesteceni. Toată negustorimea 
Herinei era la datorie. Mama Michl, îmbrăcată în negru 
se trântea de pământ. Plângea. Pământul umed de 
aprilie i se lipise de haine. Osima plângea cu sughiţuri. 
Când s-a auzit vocea de „bas” a preotului Lală Marcu, 
toată lumea a lăsat capetele înspre pământ. 

„Ooo, dar după viaţa aceasta fi-vom noi 
cetăţenii vieţii de veci, a luminii sau a întunericului, a 
raiului ori a iadului. Peter Michl se odihneşte în sicriul 
făcut de prietenul lui Grosser tâmplarul. Peter Michl, 
bunul proprietar al transportului orăşenesc e în minutul 
de care atârnă veşnica lui fericire. Neştiind, încă, dacă 
va fi părtaşul fericirii sau al nefericirii. 

Pentru ce ne plângem împotriva morţii, dacă 
pe noi ne lipseşte de viaţă când aceea e capătul 
ticăloşiei noastre. Au doară nu moartea e calea sigură 
pe care ducându-ne ne mântuim de toate patimile, 
durerile şi întristările noastre? Prin moarte în oraşul 
nostru se mântuiesc: Părăsitul, De Toţi Urgisitul, De 
Toţi Izgonitul. Moartea ne duce pe noi la odihnă. Rupe 
lanţurile, dăruieşte slobozenie, şterge lacrimile vădu-
velor şi orfanelor. Neaşteptat rupe firul vieţii înverşu-
naţilor şi marilor împotrivnici. Plăcea-mi-ar să fie de fa-
ţă toţi înţelepţii Herinei ca să-şi poată cunoaşte neşti-
inţa lor, întreba-i-aş eu pe ei, oare poate mâna lor 
şterge de pe nemişcatul crug al ceriului fiinţa LUI, 
care-n toate zilele aşa lucruri mari şi minunate face, în 
a cărui voinţă stă a fi sau a nu fi? 

Plăcea-mi-ar a-i vedea aici pe cei semeţi, care 
pe toţi îi micşorează îngâmfându-se, întreba-i-aş eu pe 
aceia: oare nu vor păţi şi ei ce au păţit cei mai mişei, 
pofti-i-aş aici pe cei bogaţi care fără milă ocărând pe 
cei săraci îi fugăresc de la uşile lor, întreba-i-aş eu pe 
ei, oare nu va îndestula trei sau patru rânduri de 
pământ pe fiecare cuprinzând răcile lor mădulare? 
Atâtea morţi trec pe dinaintea caselor noastre şi noi nu 
ne gândim la moarte, atâtea îngropăciuni vedem şi noi 
moşiile părinţilor le cumpănim. Privim atâţia avuţi din 
lumea aceasta despărţiţi totuşi nu ne vine în minte că 
şi noi cele strânse ale noastre ni le vom lăsa. Aşa e. 
Nu ştim ceasul, minutul când se va cere îndărăt 
sufletul de la noi. Şi aşa să trăim ca şi cum în clipita 
următoare ar trebui să ne despărţim de lumea tică-
loasă.” 

Când a terminat predica, preotul Lală Marcu s-
a urcat pe grămada de pământ din faţa gropii. Se 
lăsase tăcerea. 

În cimitir negustorii cu nevestele lor, cu 
odraslele lor se uitau speriaţi înspre locul de veci al lui 
Peter Michl. 

Doar meşterul perier avea să-l întrebe a doua 
zi pe preotul Lală Marcu, în atelierul de lângă gară: 
„Da ce-ţi veni cu cuvântarea aceea, domnule! Peter 
Michl a fost un negustor de treabă. L-a dus cu trăsura 
de la gară la biserică pe episcopul de Hust.” 
                                      XXX 

Acolo. În cimitir. După ce l-a auzit vorbind la 
căpătâiul Tatălui Michl, Osima a simţit cum o cuprinde 
ura. Mai puternică decât suferinţa. A uitat să mai  

(continuare în pag. 25) 
 

(urmare din pag. 23) 
 

deschise şi aprinde o lumină. Pâlpâirile ei se văd din 
stradă. Consider că are aşteptări mari. Celor care i-ar pu-
tea afecta interesele le ţese intrigi, în fiecare duminică la 
slujba din altar. Profită de funcţia care i-a fost repartizată. 
Au apărut nemulţumirile. Domnule comisar de poliţie, au 
fost cetăţeni care au avut curaj să-l dea în vileag. S-au 
trimis reclamaţii scrise până la episcopia din Hust. Au 
rămas neverificate. Domnule comisar de poliţie, cum de 
mă întrebaţi de unde ştiu. Respectiv chiar eu am con-
ceput şi trimis acele plângeri şi... nimic. Nu s-a întâmplat 
nimic. Unii sunt favorizaţi. Unii sunt furaţi la cântar. Unul e 
prieten de intrigi cu altul. Şi aici mă refer la domnul 
Reviczky, meşterul perier ce-şi are atelierul lângă gară. 
Stofa şi bumbacul se dă celor ca ei. Aşa a fost întot-
deauna în Herina, domnule comisar de poliţie. Chiar dacă 
ei n-au nevoie de ele. Au fost puse la cale proteste. Au 
fost persoane care n-au dorit să facă parte din echipa 
acestui profitor. Am dat acest exemplu. Cu siguranţă sunt 
multe altele. Mă întrebaţi de unde ştiu, domnule comisar 
de poliţie. Ştiu pentru că eu am fost cel nemulţumit, eu 
am organizat protestul fără să-l duc până la capăt. 

În fapt, acest Lală Marcu consider că e urât de 
către cetăţenii din Herina. 

Vă rog să aveţi în vedere domnule comisar de 
poliţie că sunt un om sărac, fără casă, cu trei copilaşi de 
crescut pe care-i ţin la uşi străine, pe care mi-i culc în 
încăperile din beciul acelei case. Nu tai urechi, nu scot 
ochi şi alte prostii din astea, dar recunosc că turbez de 
necaz. 

Lală Marcu, domnule comisar de poliţie, e înalt şi 
puţin robust, uşor adus de spate, umblă aplecat de parcă 
ar căuta monede ascunse între pietrele cubice ale 
străzilor. De aici puteţi să-i descifraţi caracterul, domnule. 
Are faţa rotundă, nasul cârn şi ochii negri, sprâncenele 
pline şi bine pronunţate, privirea încruntată, buzele groa-
se, nu râde şi nu poartă mustaţă mică sub nas. Umblă pe 
la femei şi le roagă să-i facă mâncare. „Nu-ţi facem, că ne 
dor capetele”, zic femeile, domnule comisar de poliţie. Şi 
ce credeţi că face, domnule. Le dă pastile pentru dureri 
de cap. Apoi le spune: „Acuma puteţi să-mi faceţi”. Toate 
acestea nu sunt născociri, deşi par, domnule comisar de 
poliţie. 

Careva a dorit să-l oprească pe stradă. În faţa 
bisericii, să-i spună: „Porcule, ai chinuit pe toată lumea”. 
Cum de unde ştiu, domnule comisar de poliţie. Ştiu 
pentru că eu am fost acela. Din cauza fricii n-am trecut la 
acţiune. Cei care-l supără nu sunt iertaţi. Pe ceilalţi îi lasă 
în pace. 

Şi încă o informaţie pe care o ştiu de la meşterul 
perier, domnule. 

La seminarul din Hust, unde a fost coleg cu Lală 
Marcu, au fost doisprezece mai deştepţi decât acesta. 
Dar Lală nu s-a lăsat, a muncit mult, s-a luptat luni de zile 
până au mai rămas cinci în faţa lui. A muncit iar până mai 
era unu înaintea lui. Pe acela nu l-a putut întrece. Şi 
atunci ce credeţi că a făcut, domnule comisar de poliţie? 
S-a prefăcut şchiop pentru a provoca pe lângă ştiinţa de 
carte pe care o avea şi mila profesorilor din comisie. Şi a 
terminat primul. Vă daţi seama cât poate fi de periculos 
un astfel de individ dacă ajunge preot şi primeşte o 
parohie în Herina. 

Pentru astăzi cam atât a avut să vă spună al 
dumneavostră slujitor credincios şi onest, Adalbert  
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(urmare din pag. 24) 
 

plângă. S-a încruntat privindu-l pe preotul Lală Marcu. 
                                        XXX 

Trecuse o lună de la înmormântare. Osima Michl 
venea de la spovedanie. Ţinea cuminecătura în gură. Pâ-
nă acasă. A scuipat-o pe butucul de tăiat lemne. A ame-
ninţat-o cu toporul. A lovit-o cu ascuţişul de şase ori. Până 
i-a apărut înaintea privirii fiinţa aia cu sită roşie pe cap. A 
primit-o-n casă ca slugă. 

„Toate la vremea lor”, i-a spus Osima Michl. 
„Până atunci învaţă în fiecare noapte străzile înguste din 
Herina”. 

Osima învaţa să se facă iubită. Îi făcea pe alţii să 
se urască. Învăţa în fiecare lună câte ceva. Putea folosi 
apa de pe om mort sau buruiana dosnică. 

Primăvara se ducea pe râul Herinei, înspre mun-
te. Auzea prima dată din an tunetul. Lua o piatră rotundă 
şi se lovea în frunte. Capul Osimei Michl devenea tare ca 
piatra. Lovea cu fruntea orice duh. Îl alunga. Sau îl adu-
cea înapoi. Îmbrăca de sărbătoare cioturile de mestea-
căn. Înfigea în ele cuie. Se gândea la nenea Grosser-
tâmplarul. A doua zi îl chinuiau durerile chiar în locurile 
unde erau înfipte cuiele. Alerga la ciot. Smulgea cuiele din 
locurile acelea. Nenea Grosser-tâmplarul scăpa de orice 
durere. Osima Michl lua o mătură. Mergea la cei bolnavi. 
Îi mătura alungându-le bolile. 

Fiinţa aceea cu sita roşie pe cap o învăţase să 
folosească plantele colorate împotriva gălbinării ori a 
bubelor albastre. 

Osima Michl căuta mătrăguna. Se apropia de ea, 
o săruta şi-o alinta. O punea la uscat. Făcea prafuri bune 
pentru iubire. Le vindea în târgul de la Tatariv. Din bani îşi 
cumpăra păpuşi de turtă dulce. 

Osima Michl căuta mătrăguna. Se apropia de ea, 
o înjura, îi dădea pălmi. O punea la uscat. Făcea prafuri 
bune pentru ceartă. Când simţea moliciuni în suflet, când 
o cuprindea mila nesfârşită se apropia de muşuroiul de 
furnici, le muta de trei ori dintr-o mână-n alta. Devenea, 
din nou, încruntată, aspră. 

Învăţase să folosească sarea. O aşeza în pantofii 
fetelor frumoase din Herina. Nu se mai apropiau de ele 
băieţii ori bărbaţii. 

În prima vineri a fiecărei luni din an trecea pe 
lângă casa în care locuia preotul Lală Marcu. Ferestrele 
de la camere erau deschise. 

Noaptea se lăsa pe străzile Herinei. 
„Când o să cresc mare, aşteaptă să cresc mare şi 

ai să vezi ce o să ţi se întâmple”, striga Osima Michl către 
ferestrele deschise ale camerelor în care locuia preotul 
Lală Marcu din Herina. 
                                      XXX 

De fiecare dată după ce trecea prima vineri din 
lună, miercurea, Osima Michl primea câte o carte poştală 
din Chemnitz. Era semnată „Papa”. O aştepta cu emoţie. 
O lua din cutia poştală. Citea. În afară de semnătură, mai 
scria doar Osima Michl, Herina. 
 

 

 
 
 

 

Mihaela Ioan RUSU    

 
 

DOR 
 
Mi-e dor de ploaie şi de vânt, 
Mi-e dor de ultimul cuvânt,  
Cu şoapta dulce de iubire.  
Mi-e dor de soare în privire,  
Mi-e dor de dorul zilei noi,  
Mi-e dor de noi, noi amândoi. 
De clipele ce mă-nfior,  
Mi-e dor de doruri care dor. 
 
 
 

UMBRA 
 
Nu mă mai satur 
privindu-ţi umbra. 
Caut să văd în ea locul inimii! 
Da, 
forma aceea ciudată din asfalt, 
ceva alb 
cunturat de întuneric 
este inima ta! 
 
Nu mă mai satur, 
străpuns de soare 
trupul tău 
a pierdut umbra inimii. 
Atunci de unde atâta iubire? 
 
 
 

STELELE 
 
Mari cât licărul stelelor 
ochii tăi înlăcrimaţi 
mai înlăcrimaţi decât ploaia - 
zbucium de paşi rătăciţi, 
întrebători şi curaţi 
ochii tăi 
îmi sfredelesc adâncul cerului, 
cer lipsit 
de lumina stelelor tale. 
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      Mircea-Marcel PETCU     
 

CUVÂNTUL 
 

Un tânăr domnitor 
privea cu jind o fată, 
ea-i dăruia iubire, 
credinţă, armonie, 
el iubitor de carte 
o-nconjura cu pace 
şi-i compunea din suflet 
o nouă simfonie 
şi în tăcerea amplă 
de sunete voioase 
ce ridicau în slavă 
femeia cea frumoasă, 
din neant veni o boare 
ce zgâlţâi pământul 
şi în tăcerea moartă 
se destramă 
cuvântul. 
 
SCRUM 
 

Frunze 
ce s-au născut 
din infinitul fericirii 
şi al dragostei 
care au fost duse 
de vântul vieţii 
pe meleaguri necunoscute 
şi părăsite 
în colivii de scrum 
şi vise. 
 
CONSTATARE 
 

Tu arăţi 
pe dinafară 
aşa cum 
mă simt eu 
pe dinăuntru… 
 
LUPTA 
 

Ceva în mine caută 
timpul 
aşa cum nisipul 
se scurge în clepsidră, 
iar viaţa mea 
devine 
o luptă insipidă 
cu timpul, 
el mi-a frânt visul, 
n-am reuşit 
să opresc momentul 
iar altul m-a purtat 

 

de la un capăt la altul 

al sufletului meu rănit 
şi-atunci am hotărât 
să mă împac cu 
timpul 
şi-aşa am cunoscut 
infinitul. 
 
CĂUTARE 
 

Micile şi firavele vieţi 
s-au zbătut; 
lovindu-se s-au rănit 
de realitate şi 
au plâns… 
căutam aceeaşi rouă 
din care 
părinţii lor s-au născut, 
au crescut 
şi s-au bucurat 
că trăiesc şi hrănesc  
pe urmaşi, 
căutau roua 
care se pierdea 
în zăbrelele de scrum  
ale coliviei 
şi hrăneau visele. 
 
EŞTI TU 
 

Eşti tu suflet 
mâhnit, 
iubirea îţi e povară, 
ca orice blestem şoptit 
vezi peste tot 
rău în bine şi 
bine în rău, 
iar de cauţi 
înţelegere, iubire, alinare-n 
jurul tău, 
te găseşti pe tine 
cu sufletul greu, 
zăreşti o lume nebună 
cum aleargă-n jurul tău, 
se privesc, fără să-nţeleagă 
destinul tău. 
 
TRĂIEŞTE 
 

Trăieşte încă floarea 
ruptă astă vară 
zâmbeşte lângă mine 
povestindu-mi de tine 
pe-o margine de clipă 
ascult şi-i port de grijă 
în amintirea mâinii 
ce s-a întins s-o rupă 
dar ea stă liniştită 
şi-ncearcă s-aducă 
în prezent iubirea trecută 
iar glasul ei şoptit 
îmi adânceşte rana  
ce-o am că te-am 
pierdut. 

 

 



Boem@  5 / 2015 27 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra MIHALACHE 
 

Traian Vasilcău, călătorul nemărginirii 
 

     Rugăciunea este cea mai pură formă de recunoştinţă 
către divinitate, iar Traian Vasilcău îşi îndeplineşte  misiu-
nea revărsând în sufletele noastre lumina templului ceresc 
prin versuri care freamătă în eternitate. Singura ştiinţă al 
cărei Adevăr e desăvârşit este credinţa. Aceasta este 
ştiinţa lui Dumnezeu în al cărei studiu profund poetul se 
dăruieşte cu ardoare, lăsându-şi emoţiile să capete 
strălucire celestă prin rugăciune. 
     Nu e râu mai senin decât acela care izvorăşte dintr-un 
suflet ce-i cântă divinităţii. Nu e lacrimă mai curată decât 
cea care pleacă spre absolut, doinind iubire pentru 
Creator. Şi nu e un suflet mai înălţător decât acela care 
trăieşte pentru şi din mângâierea divină. 
      Traian Vasilcău îşi şlefuieşte versul cu profunzime şi 
forţă interioară nebănuită, sculptând nemurirea în imagini 
care glăsuiesc cu sensibilitate. În versul său cerne pulbere 
de dor şi gratitudine, ridicând  iubirea pe cele mai nobile 
culmi. Binecuvântat cu har şi fineţe lăuntrică, poetul este 
conştient că divinitatea l-a înzestrat pentru a fi mesagerul 
nostru prin tăria cuvântului. Iar  cuvântul pentru poet este 
expresia supremă a credinţei, căci prin el sădeşte 
speranţa nesfârşită şi scapără scântei ale veşniciei. Tot 
prin cuvânt poetul îşi croieşte un destin aparte care îi 
conferă unicitate. Căci mai presus de toate, îl defineşte  
puterea cuvântului. 
     Îmbrăcat în straiele smereniei şi devotamentului, poetul 
cutreieră potecile luminate de Cuvântul Domnului, rele-
vând frumuseţile care-i cuceresc privirea şi inima. În calea 
sa licăreşte iubirea şi nădejdea, din care se hrăneşte 
însetat de absolut. Se înalţă spre bolta iubirii , iar acolo se 
cufundă în limpezimea celui mai distins sentiment. Adă-
post îi sunt stelele pe genele cărora îşi aşterne visele şi 
dorințele şi prin care sclipeşte în acorduri tremurătoare, 
cununat cu eternul.  
     În poemele sale răsăritul se îngemănează cu asfinţitul, 
fiindcă soarele sub ale cărui raze îşi odihneşte sensurile 
este chiar lumina sfântă, ţesută şi brodată  din firul 
credinţei. Doar iubirea îi este focul ce mocneşte între 
cursurile existenţei, foc ce îi întreţine simţurile şi puterea 
de a plăsmui. Plutind fără temeri înspre desăvârşit, 
creează viziuni de o frumuseţe răvăşitoare. Se oglindesc  
tărâmuri dumnezeieşti în cântecele sale şi se dezlănţuie 
cerul într-un spectacol de culori fără asemănare. 
Frământările poetului îşi găsesc tihna în razele de 
credinţă care-i scaldă sufletul şi care-l înconjoară în 
mister.  
     Străbătând  drumeagul către fericire, ochii săi sorb 
minunile care i se înfăţişează şi lasă lacrimi de rouă să 
picure pe mătasea timpului. Dar timpul său capătă alte 
valori. Nu cunoaşte decât sferele înalte, căci reuşeşte să-l 
învingă şi să evadeze . Suntem liberi să credem sau nu. 
Însă, dacă nu credem, nu mai suntem liberi. Iar poetul 
crede cu tărie şi de aceea nu este prizonier al timpului, ci 
un călător al nemărginirii. Călătoria sa începe în plan 
teluric, dar adevărata călătorie o manifestă în plan celest 
printr-un zbor tivit în veşnicii.  
     Frântură din perfecţiunea divină, poetul îşi caută  şi îşi 
cântă  neîncetat împlinirea şi tinde a se contopi cu 
Dumnezeu spre a-şi desăvârşi forma. Cuvântul său de 
recunoştinţă vine ca răspuns la Cuvântul de dăruinţă al  
 

 
 

divinităţii şi îl îndreaptă pe căi unde înfloreşte iubirea 
într-un pocal de lumini mirifice. Biruinţa îi aduce 
purificare doar prin sudarea cuvântului cu sfinţenie. 
     Între  om şi Dumnezeu e doar o palmă: palma 
iubirii. Aceasta se deschide spre iubire şi speranţă. 
Dar nu toţi ştiu să deschidă  palma iubirii. Traian 
Vasilcău însă se dăruieşte total spre a-şi împlini  
menirea. Se dedică cu înflăcărare acestei nobile 
misiuni şi respectă cel mai frumos legământ al iubirii. 
      Lecţia pe care ne-o împărtăşeşte poetul este 
aceea că tot omul are acces la mântuire. Niciun 
savant nu se poate mântui prin descoperirile sale, 
fiindcă cea mai importantă descoperire e cea a 
divinităţii. Poetul măsoară timpul prin iubire şi 
cunoaştere, şi anume, cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Cea mai relevantă credinţă a sa . Se depărtează de 
realitatea lumească şi se apropie de divin cu fiecare 
cuvânt, fiecare vers, fiecare poem. Trece de 
barierele lumeşti, dincolo de frumuseţea lumească şi 
evadează în frumuseţea celestă, pe care divinitatea 
i-o revarsă în suflet şi simţuri astfel ca el să simtă 
adevărata viaţă.  
     Atingerea impalpabilului: aşa defineşte poetul cre-
dinţa. Pentru că Îl poate simţi pe Domnul, deşi nu-L 
vede; pentru că Îl poate asculta, deşi nu-L aude.  
Profesorul care îi deschide cartea timpului şi spatiului 
este Dumnezeu şi de la El vin lecţiile veşniciei. Prin 
El descoperă Adevărul, singura valoare de necontes-
tat. Devotament solemn, înger care îşi răsfrânge ari-
pile prin iubire, tratament care vindecă şi aduce ne-
murirea toate se îmbină armonios în cuvântul lui Tra-
ian Vasilcău zidind privelişti de un lirism fără margini. 
    “Sfeşnic în rugăciune” este măiestria prin care se 
relevă piatra de temelie a edificiului spiritual- 
credinţa. Este înlănţuirea de imagini care curg în 
valea eternităţii, dar şi expresia iubirii supreme. Prin 
Cuvânt, poetul clădeşte o cetate a veşniciei, lăsând 
să plouă cu raze de credinţă care să ne  dezmierde  
trupurile şi sufletele. Ne conduce către Adevăr şi ne 
lasă să descoperim cea mai frumoasă cale de a ne 
mântui: cunoaşterea Domnului. 
      Îngenuncheat la tâmpla nopţii, Traian Vasilcău 
alungă întunericul de orişiunde şi face să răsară 
Soarele pe pământul existenţei noastre. La picioarele 
sale cade  lumina sacră lăsând pentru totdeauna  să  
învăluie sfeşnicul în rugăciune. 
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Gheorghe NAZARE 
 

LETOPISEȚ DE FAMILIE 

de Mihai BAICU 
 
 Editarea Însemnărilor lăsate de Mihai Baicu 
(1913-1994), născut la Bălăbănești, conținând „gânduri și 
amintiri despre satul meu, despre familia mea și despre 
mine”, aduce trecutul câtorva veacuri în prezent și oferă o 
pagină de istorie pentru viitor. Este, în același timp, o 
adevărată ofrandă prin care fiica autorului Însemnărilor, 
profesoara Mihaela Popa, aduce recunoștință ilustrului 
său părinte. Astfel, Mihaela Popa - după propria-i mărtu-
risire - își îndeplinește o datorie de familie: Dragostea 
tatei pentru satul natal trebuie să se întoarcă în locurile în 
care s-a născut! 
 Mihai Baicu, fost strălucit ofițer al armatei româ-
ne, scrie cu mândrie despre satul său de răzeși, Bălă-
bănești, cu oameni demni și liberi, spre deosebire de 
așezările de clăcași din jur, de întâmplările din anii copi-
lăriei când „Fete tinere împodobite cu ramuri și verdeață, 
jucau și se stropeau cu apă, strigând: Paparudă rudă, 
vino de mă udă!”, în semn de chemare a ploilor în perioa-
da de mare arșiță a verii, despre drumul de fier „linia 
nouă” care lega Galațiul de Bârlad etc. Mihai Baicu își 
amintește cu emoție despre tatăl său, Nicolae Baicu, năs-
cut pe vremea domnitorului Cuza, despre sora și fratele 
tatălui, despre faptele bunicilor și străbunicilor săi, unul 
dintre aceștia, Neculachi Baicu, „fusese slujitor la curtea 
lui Grigore Ghica Voievod”. Pe mama, Mihai Baicu și-o 
închipuia „vioaie și isteață încă din fragidă pruncie”, o 
„zgâtie” de fată precum Smărăndița popii din amintirile lui 
Creangă, dar care nu a avut șansa să urmeze o școală. 
Vezi tu Ilinco – numele mamei - , dacă ai fi venit la școală! 
Ai fi știut acum și tu carte, îi tot reproșa venerabila 
învățătoare a satului ori de câte ori o întâlnea. 
 După Obârșie, urmează capitolul Privind înapoi 
spre anii copilăriei. Primele amintiri sunt din anii războiului 
pentru reîntregirea neamului, de la sfârșitul anului 1917, 
atunci când „casa noastră, puțin încăpătoare, cum erau 
atunci toate casele țărănești din partea locului, cu tindă și 
cu două odăi, era tixită de soldați. Ei dormeau pe jos. Noi, 
câți eram în casă, ne înghesuiam în două paturi, sau pe 
laiți, ca vai de noi”. Poate că merită să aducem aminte o 
întâmplare din viața de școlar a copilului Mihai Baicu de 
acum 100 de ani: Era vară, serbarea de sfârșit de an 
avea loc la 29 iunie (Sfântul Petru). Peste două zile, 
mama s-a dus la Bârlad cu nu știu câte perechi de pui, 
ouă și ce-a mai găsit de vândut și mi-a cumpărat o 
pereche de sandale. Era prima mea încălțăminte 
personală! Mama nu-și putea ierta că n-a făcut treaba 
asta înainte de serbare. N-am purtat sandalele. Le-am 
păstrat pentru la toamnă, ca să nu merg desculț la școală 
în clasa a doua. Nici nu mi-ar fi stat bine să merg cu vitele 
la păscut pe timpul verii, încălțat. 
 Capitolul al treilea este intitulat, semnificativ, 
Educația. În prima dintre însemnările capitolului, Orașul 
Tighina, sunt prezentate pagini din istoria Tighinei, 
începând cu vechea colonie grecească Tiras și până în 
1926 când tânărul Mihai Baicu devine liceean: Intrasem la 
începutul lui septembrie a acelui an, bursier la Liceul 
Ștefan cel Mare din orașul de la marginea de răsărit a  
 

 
 
țării, Tighina, scrie adolescentul din Bălăbănești. 
Despre meritele din liceu povestește că, de regulă, s-
a aflat „de la locul cinci în jos”, că doar în clasa a 
treia „promovasem pe locul trei”. Era însă mândru că 
„în toți anii, am fost evidențiat la istorie”. Știm câte 
discuții contradictorii au comportat după 1990 noile 
manuale alternative. Însă, iată ce povestește Mihai 
Baicu despre acest aspect: Pe atunci nu se învăța 
după manual unic. Erau mulți autori de manuale și în 
librării se găseau cărți de trei-patru autori. Profesorul 
recomanda una din ele, care i se părea lui mai 
completă sau pe al cărei autor îl cunoștea. Eu 
cumpărasem manuale de istorie de Iorga, Lupaș, 
Tafrali și învățam din toate. Mihai Baicu își amintește 
despre începuturile sale literare, despre revistele 
vremii, despre prima poezie publicată. Vorbește 
despre marile dificultăți ale crizei și ale întreținerii 
materiale, mai ales în ultimii ani de liceu. A fost și 
acesta un motiv de a se prezenta la concursul pentru 
școala militară, după absolvirea bacalaureatului, 
urmând să îmbrățișeze cariera militară, pe care o va 
exercita cu strălucire. „Școala militară – mărturisește 
Mihai Baicu – rămânea singurul refugiu, singura cu 
perspectivă de a avea pâine, la terminarea ei”. 
 Cel de-al patrulea capitol se intitulează Po-
vestiri. Sunt aici cinci povestiri: La drumul izvoarelor, 
La Bursuci, Stejarul Jingăi, Întâmplare cu…fotbal și A 
fost vinovat Ion Didencu? Sunt pagini emoționale, 
sentimentale, privitoare la întoarcerea în locurile na-
tale, ale copilăriei. „Mergeam cu tata la plug și după 
ce trăgea el două-trei brazde, mă lăsa pe mine singur 
să ar mai departe, iar el se ducea la Bejenari să se 
ocupe de vie sau de pomi. Se întorcea la amiază să 
mâncăm și să hrănim boii”.(La drumul izvoarelor); 
„Capătul pământului dinspre pădure îl numeam la 
bursuci. Această toponimie nu era întâmplătoare. Pă-
durea Hraina, cu toate râpele și mâncăturile ei era 
populată, între alte vietăți și de bursuci”. (La Bursuci). 
Stejarul Jingăi are semnificația unei statornice înră-
dăcinări a neamului nostru în acest pământ, este o 
pagină de istorie și de legendă. 
 Dorul de dealurile și de râpile Bălăbăneștilor 
îl fac pe Mihai Baicu să revină, în amurgul vieții, într-
un adevărat pelerinaj în locurile copilăriei sale, în 
toamna anului 1983. Își amintește la locuri și întâm-
plări petrecute „la bulgaru” (locul grădinarilor bulgari), 
de fântînile lui „Taie cal” și a „Popii”, să vadă „Groapa 
Româneștilor” (probabil așezarea din care s-  

(continuare în pag. 35) 
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pedagogie 
 

mi-am lipit guma de mestecat de televizor  
după ce-am molfăit-o o zi întreagă de plictiseală; 
am mâncat semințe cu un leu & mi-am aruncat 
cojile 
în hard disck, apoi mi-am băgat degetele în priză 
să-mi scuture un pic neuronii care s-au atrofiat 
în creierul plin de pedagogie modernă 
 

închid ochii numai așa de fandoseală 
& recit o strofă din vintilă ivănceanu 
să țin frâu buldozerului ce-mi zguduie casa din 
temelii: 
„Din al tău pântec, pelicanul/ Ciungul dă de 
pomană la calic: 
Mațe de fildeș înroșind Oceanul/ Iubita mea, ești 
alba Moby Dick!” 
 

ard o cârpă chinezească în bucătărie să alung 
țânțarii academicieni 
ce ronțăiau meditativ bumbacul din perdeaua de la 
geamul 
uns cu margarină vegetală -  
apoi alerg în jurul unei oale cu supă de morcovi  
precum un băștinaș african ce a prins o antilopă 
 

sparg becul & cad în întuneric, 
iau crema de hemoroizi și mă dau pe față crezând 
că-i cred 
că-i cremă nivea BB -  
la ora aceasta târzie din noapte tutto è possibile: 
îmi trag fața de masă în cap ca să-mi intre 
firmiturile în urechi 
et adorm în castron ca un aluat frământat fără 
drojdie 
 

mâine dimineață o să coc la soare, mi-am zis eu, 
cu gura plină de ulei extravirgin 
 

meditație nevrotică 
 

lapte ars pe sobă, cârpă arsă, ciorapi de lână arși, 
întrebări arse în ghiveciul de legume, 
timpul nevrozelor de primăvară 
scurs prin tifonul așteptării 
 

- tăcere - 
 

pungile foșnesc arhaic  
în sanctuare cu borcane deșurubate, 
păpușa de plastic topită în cuptorul cu microunde 
devine o masă amorfă în care se mai zărește 
un ochi sticlos ce vede moartea  
surâzând 
 

sânge înțepenit în vene obscure, 
cutii goale de medicamente la reducere, 
eu care stau cu soarele la cap  
să-mi germineze fasolea plină de carii 
meditez somnul, 
meditez lutul din mine 
ce nu mai vrea să rodească 

 

 

     Marian HOTCA 
 

clopot 
 
clopotul crud de dimineață 
frânge lumina din soare 
înainte de strigarea  
sufletului 
către moarte 
 

lavandă 
 
s-au întâlnit pe-același  
fir de iarbă neînsemnat 
cerul ce a sărutat  
o aripă crudă  
de înger și cântecul nespus 
al humei șoptindu-i 
ultimul soare  
sub cealaltă 
aripă  
 

cărare 
 
în acea dimineață inefabilă 
cu soare mov de la atâta lumină 
cărările sufletului meu  
miroseau a parfum orb 
de lavandă  
 

tendințe 
 
în această primăvară  
încolăcită în sângele luminii 
se poartă în suflet melancolia ca o povară, 
sub pleoape valsul lasciv al polenului, 
iar în urechile tăinuite cântul verde al ploii  
ce se preface în pasăre de foc 
curgând  
 

 

primăvara 
 
primăvara  
când visez florile 
ținute în clapele inimii 
sufletul meu gol  
se umple cu parfumuri calde 
eșuate în eternitatea 
cântecului  
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            Ionuț Luis POPA 
 

Îmbrăcat în catifea cobor în sat 
 

Îmbrăcat în catifea cobor în sat 
cu toate că s-a dus multă apă pe pârâu rata oprește în 
același loc 
unde în urmă cu multe tinereți părinții mă îmbrățișau 
știind că pruncul lor a scăpat de plug. 
 

Dacă stau bine și mă gândesc șoferul este același 
nu am cum să uit acel zâmbet care m-a vegheat  
până la prima stație din oraș 
în schimbul a cinci ouă și o găină 
de vină este albul 
care s-a jucat prin părul său. 
 

Copiii juliți în genunchi aleargă pe lângă mine 
li se pare ciudat să vadă pantofi lăcuiți prin praful lor 
își dau coate, râd, parcă aș fi un clovn care și-a uitat rolul 
unul dintre ei având mai mult curaj mă roagă să le cumpăr 
acadele 
sunt musafir 
aici așa este obiceiul. 
 

Având o lumânare aprinsă îmi îndrept pașii spre 
mormântul lor 
nu am mai fost de mult pe la ei, 
probabil, de mine le este dor 
cimitirul este același, nimic nu s-a schimbat 
până și vecinii sunt aceeași 
auzisem că-n altă parte i-ar fi mutat. 
 

Greierii și-au ridicat propria casă lângă cruce 
se joacă cu chitara, cântă, pentru ei viața este o bucurie 
imensă 
parcă-l văd pe El, după o zi de Duminică, 
cum la câmp se duce 
furnicile și-au întemeiat mușuroiul printre buruieni 
aleargă dintr-o parte în alta parcă știind că iarna le bate la 
ușă  
parcă o văd pe Ea luptându-se cu viața 
plină de troieni. 
 

Îngenunchez să le sărut poza lipită pe ciment 
ochii nu au curajul să plângă 
timpul se oprește în acest moment 
o mână mă atinge...este tata 
un sărut pe frunte...este mama. 
 

Sufletul ei mi se cuvine 
 

Pe o bucată de pâine, udată cu puțin vin, am descoperit 
universul 
ascuns după propriile dorințe, sentimente, rugăciuni 
julit în genunchi...probabil se roagă pentru ceva sau 
pentru cineva 
nici măcar eu nu am înțeles dar nici nu l-am întrebat 
un joc de tarot sau chiar 
 
 

 
ruleta rusească jucată de cineva care ține pentru întâia 
oară 
pistolul în mână. 
 

Privindu-l 
trăiesc cu impresia că știu ce mă așteaptă după prima 
curbă 
văd acele indicatoare ce-mi indică, teoretic, drumul 
corect 
dar nimeni nu mă anunță că sufletul se poate despărți 
de trup 
un fragment să rămână întins pe un pat de iarbă 
iar restul să se ridice undeva spre nemurire... 
așa ar trebui să ne mințim pe noi. 
 

Totul este, de fapt, un joc de darts  
cu trei săgeți rupte-n vârf 
iubire, dragoste, amor...pare atât de simplu 
mai ales când sufletul ei mi se cuvine  
sau cel puțin așa mai lăsat  
să cred. 
 

Renașterea trupului 
 

Sentimentele se furișează prin piele 
căutând un trecător cu porii deschiși spre inimă 
trupul 
are nevoie să-și regleze pulsul societății interioare 
astfel și-a închis cartea deschisă de toți 
intrând într-un proces de calcinare. 
 

Structurile se macină, psihicul începe să elimine 
acele imagini prinse greșit în cadru 
sângele încearcă să-și schimbe traseul 
venele vor să se unească 
pentru a genera noi surse de energie 
fără să-și dea seama 
trupul își începe procesul de dizolvare. 
 

Câteva picături de ploaie 
culese de tălpi încep să urce, încet,  
spre locul unde se ascunde fericirea 
sunt oprite de amintiri, de gânduri 
de vise  
ce-și revendică geneza 
începe lupta interioară 
dintre ploaie și restul 
trupul este arbitru 
în acest proces de separare. 
 

Este liniște 
pace 
mintea creionează un nou sistem 
trupul doarme 
nu vrea să deranjeze procesul de îmbinare. 
 

Spiritul coboară pentru a-și ocupa teritoriul 
este timpul să aducă lumină 
suflu 
aer 
el și trupul 
se unesc sub propria rugăciune 
începe procesul de fermentare. 

 

 
 
 
Emoțiile, speranțele și câteva idei 
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sine. Deşi nu spunea nimic, Lucky vedea şi i se aşeza 
la picioare, privind-o cu ochii înlăcrimaţi. Atunci a ştiut 
de ce a numit-o „Noroasa”. Lucky era norocul ei. Era 
sufletul pe care se putea baza, nu mai era singură.  

Acum alerga în jurul ei prin zăpadă, făcând 
giumbuşlucuri. Cât de uşor reuşea acestă mică fiinţă 
să-i alunge gândurile negre. Melania începu să dea 
semne de oboseală. 

- Hai, fetiţo, e timpul să ne întoarcem în ca-
bană! 

Ce bine era dacă putea rămâne aici în vârf de 
munte. Dar era imposibil Începu uşor să-şi strângă 
lucrurile. Pe foc clocotea apa pentru ceai. Deodată se 
auzi puternic motorul unei maşini. „O, Doamne, chiar 
trebuie să plecăm” gândi tânăra.  

- Meli! Meli!! Meelii!!!  
Vocea puternică a unui bărbat răsuna, dar 

Melania, cuprinsă de gânduri, nu-i răspunse. 
-Meli! Ce faci, dragă?  Bine te-am găsit! Ochii 

lui se fixară obraznic asupra trupului său. 
- Bine-ai revenit, Raul!  Nu e nevoie să te hol-

bezi aşa. Fii puţin mai discret!  
- Iartă-mă! Dar chiar a crescut!  
„Du-te dracu!” gândi Melania. Nici nu răspun-

se la observaţia lui. Au petrecut un timp scurt să pună 
la punct tot ce ţinea de predarea-primirea sarcinilor.  

-Raul, totul este în ordine, însemnările sunt pe 
biroul din cabană. Rapoartele le găseşti în calculator. 
Ai suficiente rezerve de hrană, aşa că poţi să te apuci 
de treabă şi consideră că din acest moment ești „me-
teorologul de serviciu”. Îmi beau ceaiul şi plec imediat.  

Trebuia să plece în acel moment, fiindcă altfel 
ştia că n-ar mai avea puterea s-o facă. Vederea cole-
gului său îi produsese o mare neplăcere. Nu pe el se 
aştepta să-l vadă. Niciodată nu i-a plăcut acest individ. 
O enerva la culme rânjetul lui, privirea lui sfredelitoare. 
Nu înţelegea cum de nu-l părăsise încă soţia lui. Era 
ceea ce Melania numea „un iscoditor”. Îi plăcea să ştie 
tot ce se întâmplă în viaţa oamenilor. Și mai era şi 
fustangiu pe deasupra. Era insuportabil. Uneori chiar îl 
ura. Fără să-i ceară ajutorul, şi-a urcat bagajul în ma-
şinuța ei. Nu o mai pornise de multă vreme. Lucky o 
seconda la orice pas. Adulmeca bănuitoare. „Nici ea 
nu-l place!”, gândi Melania.  

A plecat repede, fără prea multe cuvinte. Au 
făcut schimbul, au semnat raportul şi acum se îndrep-
ta spre casă. „Ok, spre casă!” Încercă să prindă câte-
va posturi la radioul mașinii, vroia să asculte muzică în 
timp ce conducea. Drumul era destul de dificil de par-
curs. Multe serpentine şi o vreme ameninţătoare. „De-
am ajunge cu bine jos!” Căţeluşa se întinsese pe ban-
cheta din spate. Melania o urmărea în oglindă. La un 
moment dat sună telefonul. Îl ignoră. Ningea şi zăpada 
se aşternea repede. Drumul era din ce mai greu de 
parcurs. Regreta acum că s-a grăbit să plece, dar 
până la bază nu mai era mult. Drumul acesta fusese 
parcurs de nenumărate ori, în fiecare anotimp. Nicio-
dată însă însărcinată şi singură. „Ce-a fost în capul 
meu?”  

Telefonul zbârnâie din nou. Trebuie să răs-
pundă. De la celălalt capăt se aude vocea mamei. E 
îngrijorată şi încearcă să o liniştească, spunându-i că 
va fi atentă, că totul va fi bine. Lucky mârâie uşor.  

(continuare în pag. 32) 
 

 

Ecaterina  DONEA 
  

Lucky 
Celor care ştiu că un adevărat 

prieten îţi rămâne mereu devotat.  
 

 Gerul puternic îi pătrundea în suflet. Mergea să 
verifice aparatele din stația meteo. Lucky făcea cercuri 
prin zăpadă în jurul ei. Pe vârful muntelui se simțea în 
siguranţă, se simţea stăpână peste imensitatea locului. 
Nimic nu-i tulbura liniştea. Din când în când câte o fiară 
sălbatică mai călca prin acele ținuturi pustii. Trebuia să 
coboare peste doar câteva zile în oraş, însă acest fapt nu 
o bucura deloc. Agitaţia oraşului, tumultul vieţii citadine 
erau greu de suportat pentru o fiinţă a muntelui. Trebuia 
însă să coboare. Pruncul din pântecul său nu mai avea 
răbdare vroia să dea piept cu lumea de afară şi Melania 
ştia că naşterea în vârf de munte era primejdioasă pentru 
puiul ei.  
  Venise la stația meteo în urmă cu şase luni şi de 
atunci nu mai coborâse la baza muntelui. Vroia să uite de 
suferinţa pricinuită de despărţirea de Lucian. Când îl 
anunţase că este însărcinată şi că este hotărâtă să păs-
treze copilul, acesta nu fusese prea încântat. Încercase 
să o determine să renunţe la copil, motivând că nu este 
pregătit pentru o viață în trei. Zbuciumul din suflet fusese 
mare. A anunţat la serviciu că este bolnavă, apoi s-a în-
chis timp de trei zile în micuţa ei garsonieră şi nu a răs-
puns la niciun telefon. În întuneric a meditat la ceea ce 
are de făcut. Știa că este pregătită să devină mamă. Știa 
că acest copil este rodul dragostei, dar nu înţelegea laşi-
tatea lui Lucian. Mai discutaseră despre aducerea pe 
lume a unui copil şi de fiecare dată el se arătase încântat, 
până în momentul în care îl anunţase că va deveni tată.  
 După trei zile de izolare trebuia să dea piept cu 
realitatea crudă. El nu-şi dorise niciodată un copil, nu 
ascultase spusele ei, nu-i dorea decât trupul. Copilul se 
va naşte şi va fi numai al ei. Lucian încetase să mai exis-
te. Aceste gânduri îi năvăleau în minte în timp ce îşi 
sorbea liniştită şi împăcată cu sine cafeaua. Îşi făcu un 
duş rapid  şi se repezi să iasă pe uşă spre birou. Grăbită 
mai aruncă o privire în urmă, parcă aşteptând o confir-
mare a celor ce hotărâse. Se împiedică de ceva când 
păşi dincolo de prag. Era Lucky, căţeluşa pe care o 
crescuse împreună cu Lucian din momentul în care o 
găsiseră abandonată lângă ghenă. De cât timp stătea la 
uşă? Când ajunsese la uşa ei? Niciodată nu o adusese 
cu sine acasă la ea. De fapt acestă garsonieră nu mai 
fusese de vreo patru ani casa ei. De când se mutase la 
Lucian. Nici Melania nu revenise mai mult de două ori în 
acest loc.  
 Din acea zi a plecat pe vârful muntelui, aşa cum 
făcea înainte de „era Lucian” cum o numea acum amu-
zându-se. Nici nu-şi dăduse seama cât de mult îi lipsise 
măreţia naturii. Îndrăgostită, se abandonase pe sine şi 
trăia doar pentru el. Nici nu conştientizase că-i anihilase 
personalitatea, că era doar ce vroia el. Lucky a însoţit-o şi 
şimţea în ea o prietenă. Parcă în interiorul acestui trup de 
animal fusese închis un suflet uman. Nu-şi dăduse seama 
niciodată de afecţiunea acestui animal. Înţelesese că timp 
de trei zile căţelușa nu s-a mişcat de la uşa sa. Animalul 
a fost mai îngrijorat decât omul lângă care stătuse patru 
ani şi pe care nu-l cunoscuse îndeajuns. Uneori când 
gânduri negre se abăteau asupra sa, era furioasă pe 
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(urmare din pag. 31) 
 

- Ce este, fetiţo? îi simte labele pe umeri. Parcă 
vrea să o protejeze. Nu este singură Lucky îi este aproa-
pe. Drumul este din ce în ce mai greu de parcurs. Un 
strat gros de zăpadă se aşterne pe drum. Îşi repetă me-
reu că totul va fi bine, că vor ajunge în siguranţă acasă şi 
apoi …  
     Puf! pierde controlul volanului. Maşina s-a înţe-
penit într-un val de zapadă. Face câteva manevre pentru 
a scăpa din capcana albă. Totul este zadarnic. Nu reu-
şeşte să treacă peste nămetele apărut în cale. Mașina 
parcă nu-i răspunde la comenzi. Ce se întâmplă? Lucky 
este agitată, schelălăie enervat, telefonul țârâie asurzitor, 
motorul ambalat scoate un sunet înfricoşător. În jurul ei 
nu este decât natura dezlănţuită. Simte cum panica înce-
pe să pună stăpânire pe sine. 

- Da, mamă! Sunt în drum spre casă. Sunt ok. 
Da! Da!  Da!  E-n regulă! Bine! Pa-pa!  

Chiar dacă îşi liniştise mama, nu înseamnă că 
este şi ea liniştită. Ambalează motorul maşinii crezând că 
va străpunge valul de zapadă. Zadarnic. Vântul se înte-
ţeşte. Frigul îi pătrunde în fiecare celulă. Începe să-i fie 
frică. Și ghemotocul din pântec începe să se agite şi asta 
îi creează o stare şi mai agitată. Mașina este înţepenită 
în zăpadă şi nu o poate urni. Toate eforturile sale sunt 
zadarnice. Nu-i rămâne decât să pornească pe jos în că-
utarea unui adăpost. Noroc că o are alături pe Lucky.  

- Hai, fetiţo! E timpul să căutăm un loc mai bun şi 
mai călduros pentru amândouă.  

Porneşte prin viscol însoţită de căţeluşă pe dru-
mul care abia se mai zăreşte. E singură. Gânduri negre 
încep să i se învălmăşească în minte. Simte slabe dureri 
în abdomen, dar le ignoră. Trebuie să găsescă un adă-
post până trece furtuna. Simte din când în când boticul 
cald al căţeluşei aproape de mâna sa.  

-Buna mea, fată! Ce m-aş face acum fără tine!  
O durere cumplită o opreşte pe loc.  
- O, nu! Nu-mi pot permite să am acum dureri! şi 

merge mai departe. Siluetele copacilor abia le mai zăreş-
te. O durere cumplită reapare.  

- Trebuie să merg! Trebuie să merg înainte! 
Lucky! Lucky!! Lucky!!! Unde eşti, fetiţo!  

Pădurea din jur se roteşte! Copacii se înclină 
spre ea. O acoperă ca un mormânt. Durerea este insu-
portabilă. Cerul se prăbuşeşte.  

- Luckyyyy!!!  
........................................................................ 
 
- Repede! Repede! Este însărcinată și poate 

intra în şoc hipotermic! Aude ca prin vis vocea puternică 
a unui bărbat. Simte braţe care parcă o smulg. Durerea 
este atroce. Încercă să-şi mişte degetele. Mii de ace îi 
pătrund în piele la orice simplă încercare. Ochii o dor 
îngrozitor. 

- Porneşte! Porneşte trebuie să ajungem urgent 
la spital! 

«Ce se întâmplă oare? Unde sunt? Ce-i cu 
mine?» 

- Vă doare?  
Încearcă să-i răspundă omului de lângă ea, dar 

cuvintele nu pot fi articulate. «Ce se întâmplă?» O strigă 
pe Lucky...  Apoi alunecă... Apoi copacii se prăbuşesc... 
Lucky latră, urlă, fuge...  fuge...  apoi... 

 
- O pierdem! O pierdem!  
Salvarea goneşte nebună. Sunetul sirenei 

sparge linistea munţilor. În urma ei alergă un câine. 
«Lucky? Mă va aştepta mâine sigur la uşă! 

Lucky!»  
................................................................ 
 

 Un soare zâmbitor mângâie fereastra salo-
nului de spital. O mână caldă şi blândă îi mângâie 
uşor părul. Parfumul cunoscut mamei îi pătrunde 
până în suflet. Melania deschide încet ochii. 

- Bună dimineaţa, iubita mea! Bine ai reve-
nit!  
  Lângă ea într-un pătuţ doarme liniştit bebe. 
Îl priveşte şi ochii îi sunt umezi de fericire. Întinde 
mâna spre mama sa. 

- Te-am speriat! Promit că nu se va mai 
întâmpla.  

- Ştt! Trebuie să te odihneşti. Trebuie să fii 
puternică pentru bebe.  

Închide iarăşi ochii. E fericită… Tresare.  
- Lucky?  
- Stai liniştită! E bine! Oricum trebuie să-i 

mulţumeşti. Ea v-a salvat pe amândouă!  
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și să se exprime în propria limbă, marcată probabil de 
încercările prin care a trecut în copilărie, știut fiind fap-
tul că mulți copii, deși în casă vorbeau limba română, 
în grădiniță și la școli erau obligați să studieze în limba 
rusă. Remarc o stare de răzvrătire cumva, de ușurare 
că se poate exprima așa cum își dorește: „E aiurită 
lumea în care viețuiesc / Și pentru-a nu pricepe de ce 
și cum trăiesc / Muncesc într-o tăcere cu frica de-a-
ntreba, / Dar doina ce-o îngân îmi spune altceva” 
(pag.33) „Doina”. Și totuși în această lume aiurită, reu-
șește să-și găsească liniștea într-o îmbrățișare: „Iedera 
ne-a împletit / În sfințenie de schit”, întrebându-se 
„Dorul doare sau dorește?” (pag.39) 

Această poetă cu „mâinile crescute în rugă-
ciuni” după cum ne mărturisește într-un poem, practică 
uitarea ca balsam pentru „Frageda toamnă” lăsată în 
pragurile copilăriei (pag.42): „Uitarea preaplină tânjește 
în zori / De fragedă toamnă și mâini mierii / Podgoarele 
se arcuiesc în culori / Duminicale pe căpătâi (...) 
Lăcustele se ghemuiesc în cearșaf / Și plugul cade pe 
arătură”. 
           Emoționante sunt și poemele în care sunt evo-
cate imagini din sat, unde „La râul Doamnei cântă o 
vioară / Și clopotul cu sunet de cristal (…) „Potecile se-
ascund în văgăuna / Căruntă cu flori de măr domnesc”. 
Emblematic pentru volum îmi pare poemul „Norii cresc 
în pântecele serii” (pag.68) pe care am să-l redau în 
întregime pentru exemplificare:  

„Norii cresc în pântecele serii, / Nucu-şi trage 
pleoapa-n bătătură, / Cântece de mierle şi de greieri /  
Se rescriu pe-aceeşi partitură / Spicul cerne boabe 
aurite, / Macul printre ele se-nroşeşte / Soarele prin 
pâlnie se scurge /Şi în asfinţit se prăpădeşte. Carele cu  

(continuare în pag. 35) 
 

            

Mihaela AIONESEI 
 

Dorul nu se surpă, se zidește în note de suflet 
 
             Tatiana Scurtu Munteanu, născută în 1984 în 
localitatea Călărași din Basarabia, este absolventă a Co-
legiului „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe. Între timp a 
devenit licențiată a Facultății de Drept (2008) și de Litere 
(2012) la Universitatea „Dunărea de jos” din Galați unde 
s-a și stabilit. În urma vizitei mele la Colegiul „Mihai Vitea-
zu” prin programul „Săptămâna altfel”, mi-am propus să o 
caut pe cea a cărui nume l-am auzit rostit de mai multe 
ori cu mândrie de către profesoarele a cărei elevă a fost. 
Cu accesul la tehnologia pe care astăzi o avem, nu a fost 
greu, și, iată că la câteva zile după ce am vorbit cu ea, 
am primit cel de-al doilea volum de poeme „Râuri, voi, ce 
despărțiți” - Editura “Gens Latina”, Alba Iulia, 2013. Ceea 
ce m-a frapat este că, deși premiantă la mai multe 
concursuri importante naționale și internaționale (peste 
20), prezentă în peste douăzeci de antologii încă din 
2001, debutul său editorial are loc abia în 2013 cu volu-
mul „Paralelismul singurătății” - Editura “Princeps 
Multimedia”, Iași, dând dovadă de o maturitate care ar fi 
bună de luat ca exemplu de autorii care se grăbesc să 
publice înainte de a ști să separe bobul de neghină. 
            A fost de ajuns să citesc „Nistrule (…) bine ar fi 
de nu te-am ști / Decât apă curgătoare / Și nu râu ce faci 
hotare” pentru a intra în atmosfera copleșitoare a poetei 
care trăiește în umbra dorului, a rănii adâncită în suflet de 
meleagurile unde „pământul miroase a cozonaci”. Mi-am 
amintit de călătoria pe care am făcut-o și de sentimentele 
care m-au încercat trecând Nistrul care desparte fără 
milă frații de frați, exact ca în versurile care m-au făcut să 
tresar „Nistrule, de ce ești frate / Cu Prutul care desparte 
/ Doi copii de-același neam, / Două frunze de pe-un 
ram?” (Râuri, voi, ce despărțiți - pag.15). Un alt exemplu 
al lirismului, al emoției transmise, al dragostei destăinuite 
atât de discret și de duios se desprinde din poemul „Am 
intrat ca o toamnă în oasele tale, / Ca o cină de taină, ca 
o rugă de vin, / Ca o Ană zidită în văl de petale, / În 
parfum de lamâie și de rozmarin” (pag.25). 
         Deși nu este o practicantă a metaforei, ci senti-
mentele sunt cele care-i dictează cum să scrie, iar fluviul 
interior curge într-o liniște și o armonie răvășitoare de 
simplitate și dor, în poemul „Ca o lacrimă” (pag.27) am 
găsit câteva metafore surprinzătoare, care denotă un 
condei sigur pe el, păstrând elemente de surpriză doar 
pe alocuri, parcă pentru a ațâța curiozitatea cititorului. 
Iată ce splendoare: „Ca o lacrimă – rochia mea / cade 
smerită pe coapsa mea”. Citind, m-a încercat un senti-
ment copleșitor de acceptare a ceva ca o împăcare cu 
sine, în care „Solzi de lumină pe trandafiri / taie timpul în 
fluturi” (…) „Ploile se rănesc la genunchi, / noi ne topim în 
săruturi”. Multe poeme au un ton baladesc, ceea ce îmi 
amintește de melodiile interpreților basarabeni care fac 
să se rostogolească lacrimile ținute prea mult în frâu: „Îmi 
dau lumina / La cei ce și-au aprins / Cu duhul candela / 
Săracă, dar mai plină / Când sunt la ei acasă…”, „Ne-
definită” (pag. 28). De mare sensibilitate sunt poemele în 
care încearcă să-și aline dorul de țara pe care și-ar dori-o 
liberă, exprimată printr-un cântecel știut încă din copilă-
rie: „Hai copii cu voinicie / Să scăpăm biata moșie / De 
păgâni și de robie”, o țară în care copii să învețe să scrie 
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Lucia PĂTRAŞCU 
 

POVESTEA  PĂMÂNTULUI 
 
Se spune c-a fost odată, mai devreme, mai demult, 
când încă nu era viaţă şi nici nu era pământ,  
o apă mare, întinsă, cenuşie, cum era, 
pe care, nevinovată, a apărut o lalea. 
Şi, cu ochi miraţi, bobocul, deschizându-şi o petală, 
a privit atent în juru-i, să vadă ce e pe-afară. 
 
Mare lucru nu era!... Numai ceaţă şi pustiu... 
A mai chibzuit o vreme şi-a deschis într-un târziu 
toate cele patru folii, aurii, albe, surori, 
să se uite curioase către cele patru zări. 
Peste hăul de-ntuneric, de pustiu şi de nimic, 
numai floarea cea frumoasă lumina jurul un pic. 
 
După o vreme de tăcere, care-a durat cât un veac, 
florii albe din genune i-au venit oaspeţi în prag. 
Cu pene albe, frumoase, era un lăstun aparte,  
ce venea din altă lume, dintre Ceruri, de departe 
şi, ca să nu stea degeaba, s-a trezit şi-un mormoloc 
ajuns cumva de aiurea, să se-oprească-n acest loc. 
 
Pasărea cea mititică s-a făcut, ca prin minune, 
un bătrân cu barbă albă, care plecase prin lume, 
înţelept şi cumpătat, aşa cum îl ştim mereu.  
Cu ochi blânzi şi voce caldă, era bunul Dumneze!. 
Iar din mormolocul negru, ce-şi târa trupul pe jos 
s-a făcut un flăcăiandru cam nebun şi curios. 
 
Era dracul, nefârtatul, care prinse a cuvânta, 
căci se ştia cu Preasfântul, din Cer, de unde venea 
şi mai vorbeau câteodată, de la Domn, la mormoloc, 
despre câte sunt prin Rai adunate la un loc. 
Când nici Dumnezeu, drăguţul, nu era prea supărat, 
căci încă nu apăruse lumea plină de păcat  
şi nici dracul, necuratul, cât o fi de-mpieliţat, 
nu era aşa de negru, după cum s-a arătat! 
 
Cum văzând atâta apă şi atâta hău întins 
Sfântul a luat o floare de la El, din Paradis 
şi a aruncat-o-n neguri şi în ceaţă, peste ape,  
ca să lumineze locul...Nu ştia că pe aproape 
mormolocul cel viclean, negru tot, ca un tăciune, 
hotărâse să-l urmeze în plimbarea Sa prin lume... 
 
Pe sub albele petale, legănat, apa se scaldă,  
încât dracul, nefârtatul, se ţinea ca să nu cadă: 
- Doamne, zise el cu frică, te-aş ruga să faci ceva, 
o minune, un loc sigur, să ne putem aşeza, 
căci eu simt că-s în pericol! Ştii bine că n-aş putea 
să plutesc uşor prin aer, aşa cum faci Dumneata! 
 
- Am să fac, răspunse Domnul, numai dacă tu te duci 
fuguliţa, fără frică, jos, în apă, să-mi aduci, 
căutând pe fund, acolo, în locul cel mai ascuns 
o fărâmă de ţărână! Doar o mână! E de-ajuns 
pentru planul de-ntocmire, să fac un loc mititel. 
Fără a sta prea mult pe gânduri: - Mă duc, Doamne!  
a zis el. 

 
Şi-avântându-se odată, bâldâbâc! s-a scufundat, 
a ajuns la fundul apei, a găsit, a apucat 
şi, voios, cu mâna plină, curajos ca şi un zmeu 
s-a întors pe floarea albă, în faţa lui Dumnezeu: 
- Am adus! a zis cu fală. Şi-i întinse mâna plină... 
Domnul a primit ţărâna, a-ncercat să o reţină, 
 
dar s-amprăştiat cu totul, printre degete, pe jos, 
încât chiar şi necuratul a privit-o sperios, 
necăjit de-aşa risipă. A-ndrăznit apoi încet: 
- Mă duc, Doamne, înc-odată!  
N-are rost să mai aştept! 
- Du-te! i-a răspuns Preasfântul. Dar ai grijă! Nu uita 
când iei, să spui vorba bună, care te va ajuta,  
 
Căci nimic pe lumea asta nu este cu crezământ, 
dacă nu potriveşti gândul cu Voia Tatălui Sfânt! 
 
S-a smerit dracul, cuminte, a plecat s-aducă alta, 
însă gândul lui ascuns nu se potrivea cu fapta. 
A ajuns...Nu s-a grăbit...Şi tot chibzuia mereu, 
socotindu-şi cum ar face, locul nou să fie al său. 
Dintre valurile negre se-auzi un glas răstit, 
prăvălit peste vâltori: - Cine eşti? De ce-ai venit? 
 
Era Duhul Apelor, ce păzea întreg abisul 
şi-l văzu pe nepoftit, cum cutreieră cuprinsul. 
Speriat de tot, flăcăul a răspuns cu glas mereu: 
- Am venit după ţărână! Să iau! În numele meu! 
- Ia, de-ţi trebuie, ţărână! i-a răspuns cu glas sfătos, 
însă nu cred că aceasta îţi va fi de vreun folos! 
 
Dracul s-a înfipt s-apuce. A luat, apoi grâbit 
s-a întors pe floarea albă, sus, la Tatăl cel Sfinţit: 
- Am adus, Mărite Doamne! Şi-a întins cu gest pripit 
pulberea din fundul apei, care iar s-a risipit. 
- Nu ai fost deloc cuminte! Ai uitat vorbele noastre? 
l-a certat Măritul Tată cu privirile albastre. 
 
- Iartă, Doamne, am greşit! Şi am fost cam zăbăuc! 
Dar mă-ntorc pe fundul apei şi ţărână Îţi aduc! 
 
A plecat el, necuratul, a ajuns şi-a aşteptat 
să apară Duhul Apei, care iar l-a întrebat 
dintre apele cuprinse, cuvântând cu glas dogit, 
ce se răsturna în valuri: - Cine eşti? De ce-ai venit! 
- Am venit să iau ţărână! A spus Bunul Dumnezeu 
să-ţi comunic, ca să ştii, că iau în Numele Său! 
 
- Bine, atunci! Ia cât se cere şi te du cu sănătate! 
- Mulţumesu-ţi, Duh al Apei! Apoi, cu timiditate, 
a luat în pumni ţărână şi s-a dus pe floare, sus. 
Domnul, palmele-ntinzându-şi, a primit darul adus, 
apoi, frământând cu râvnă şi suflându-l uşurel 
a făcut un ghemotoc, aşa, ca un colăcel. 
 
- Uite! L-am făcut de-acuma! Şi, Pământ îl vom numi! 
- Doamne, văd! Dar mă socot că prea mititel o fi. 
Cum vom încăpea pe el şi eu şi Sfinţia Ta? 
- Lasă, drace, fii cuminte şi nu te mai speria! 
Unde e îngăduinţă cu gând bun şi loc va fi! 
Hai se ne-odihnim acum şi apoi îl vom sfinţi! 

 

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

Aşezaţi, cei doi, în tihnă, vor să doarmă puţintel, 
însă dracul, necuratul, având gânduri pentru el 
îl tot împingea încolo pe Preasfântul Dumnezeu, 
doar, doar va scăpa de Dânsul, răsturnându-l jos, în hău. 
Domnul nu doarme. Îl lasă şi aşteaptă răbdător, 
văzând cum Pământu-acesta se lăţeşte-n jurul lor  
când la dreapta, când la stânga, după cum îl împingea 
necuratul, lăcomitul, socotind a-l dărâma.  
 
În timp ce pe sub petale apa clipocea uşor, 
necuratul aţipeşte, se visă stăpânitor 
peste noua împărăţie, ce-o să fie doar a lui, 
că doar Domnul are atâtea! Şi Cerul! Şi Raiul lui!... 
Când a fost să se trezească, pipăind mirat în jur, 
a simţit că tot Pământul a prins de-acum alt contur... 
 
A fost mulţumit că-i mare şi că va fi de ajuns, 
când o fi să-l stăpânească, după cum el şi-a propus. 
- Doamne, mare e minunea! Cum ştii Tu să-l întocmeşti! 
Haide, nu ne apucăm? Doar ai zis c-o să-l sfinţeşti! 
- L-am sfinţit! Fii fără grijă! Şi-apoi l-am blagoslovit 
când la dreapta, când la stânga, cum fusese sorocit! 
Însă tu n-ai cum să ştii! Că dormeai precum un ţânc 
şi doar apa de sub noi te legăna din adânc... 
 
În acest fel, Dumnezeu a făcut aici Pământul, 
cu puterea-I nesfârşită, pe care-o avea Presfântul! 

 
  (din volumul A FOST ODATĂ… povestiri inspirate din  

mitotlogia românească) 

 

 
(urmare din pag. 33) 

 
fân coboară dealul / O fântână scârţâie departe, / Pe o 
scară o păpuşă doarme, / Iar pe alta e uitată-o carte”. 
        „Versurile ei vibrează de ingenuitate și candoare, cre-
ând o atmosferă care contaminează chiar sufletele cele 
mai greu accesibile și oferind fiecăruia alt temei de a se 
judeca pe sine, de a se confrunta cu un ideal al tuturor 
valorilor umane” scrie în prefața cărții scriitorul Virgil Șer-
ban Cisteianu, și îi dau dreptate. 
           Nu am văzut în note biografice referințe critice, dar o 
recomadă versul și numeroasele premii obținute încă de pe 
vremea când era elevă și care-i fac cinste atât ei, cât și 
dascălilor, cunoscuților și tuturor acelora care îndrăznesc 
să recunoască un autor ieșit din tiparele modernității, care-
și păstrează intactă caracteristica de bază pe care personal 
am întâlnit-o atât de autentică doar la basarabeni, acea 
sensibilitate excesivă împletită cu un diafan și o sinceritate 
cuceritoare transmise din generație în generație, care m-au 
impulsionat întotdeauna să deschid brațele larg pentru o 
îmbrățișare frățească, ceea ce voi face și acum cu autoa-
rea, îmbrățișare cu care închei această notă de suflet, do-
rindu-i inspirație, încredere și succes!  
 

 

 

 

 

 

 

Revista Școala gălățeană 
 

Revista Școala gălățeană împlinește în lu-
na mai 25 de ani de apariție neîntreruptă, odată cu 
numărul 225. 

Revista este editată de Casa Corpului Di-
dactic și Asociația Profesională Școala Gălățeană. 

Este o revistă pentru învățământ, educație 
și cultură, de informație și opinie pedagogic. 

Este cea mai longevivă publicație de profil 
din Județul Galați, din cei peste 130 de ani de pre-
să pedagogică și printre foartele puține din țară. 

Are o tematică diversă, în pagini și rubrici 
tradiționale precum:  

Dialoguri cu personalități din domeniile 
învățământului, științei, culturii și artei;  

Cărțile colegilor noștri;  
Simboluri;  
Limba noastră;  
Opinii didactice;  
Din Cetatea Cărții,  
Biblioteca școlară;  
Expresii celebre;  
Școala părinților; Plastică; Restituiri etc. 
Revista se tipărește într-un tiraj de 2000 de 

exemplare și se găsește în toate unitățile de 
învățământ din județ; are referințe favorabile la 
nivel național.  

La apariție, în mai 1990, avea opt pagini 
alb-negru; acum, la cei 25 de ani, are 20 de pagini 
color. Colegiul de redacție era format din: Ghiță 
Nazare - director, Jana Andreescu, Gheorghe Fe-
lea, Miroslava Gherasim, George Lateș, Maricica 
Stanciu; acum, la cei 25 de ani, Colegiul de 
redacție de azi este format din: Ghiță Nazare - 
director, Nicoleta Crânganu, Laurențiu Ichim, Tinca 
Șerban, Ioana Apostol.  

 

 
 
(urmare din pag. 28) 
 

au mutat bălăbăștenii), „părul Ghenghei”, „Botul 
Muntelui” etc. Drumul îl conduce la cimitirul satului, 
acolo unde este sigur că „trăiesc” toți ai lui. Este 
dezamăgit de faptul că biserica veche și cimitirul 
„Sunt singurele așezăminte care nu au suferit nicio 
modernizare. Ba, parcă ar fi în paragină. Clopotnița 
veche stă aplecată, gata să se prăbușească”. 
„Întâlnirea” lui Mihai Baicu cu istoria neamului său 
în cimitirul satului ne oferă pagini memorabile, care 
nu pot fi înțelese decât citindu-le.  
 Evidențiem consistentul Cuvânt înainte 
semnat de scriitoarea Cezarina Adamescu și inspi-
rația Editurii InfoRapArt (director, Petre Rău) de a 
da viață Însemnărilor lui Mihai Baicu.  
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Ionel NECULA 

 

Nicolae Stan – un filatelist împătimit 
 

      Nu poţi pretinde că ai cunoscut un om, spune o înţelep-
ciune populară, până când n-ai consumat împreună cu el 
un sac de sare. De ştiut îl ştiam de multă vreme, din 
copilărie, pentru că bătătorisem împreună acelaşi areal 
geografic binecuvântat de zei, al Lieştiului de altă dată, dar 
de cunoscut, în toată zbaterea lui subiectivă, l-am cunoscut 
abia în timpul din urmă, când i-am vizitat o expoziţie de 
cartofilie, consacrată ţăranului român, de fapt a românului, 
aşa cum s-a irizat în  cadrul satului românesc din vremea 
de demult, de dinainte de marile conflagraţii ale lumii 
moderne. Am revăzut atunci, în mulţimea imaginilor expuse 
pe simeze, toată frumuseţea, hărnicia, nobleţea şi cumse-
cădenia românului, cum nu le găsisem  nicăieri în preten-
ţioasele tratate etnografice. Am regăsit în aceste imagini 
patinate de timp şi de vraiştile pe care ni le-a impus istoria 
buimacă, satul de altădată cu biserica în centru şi cu cerul 
albastru deasupra, am regăsit ţăranul român în deplină 
armonie cu natura şi în cele mai frumoase ipostaze de 
viaţă, de muncă şi de credinţă. M-am convins încă odată că 
istoria noastră adevărată, cea pe care n-o regăsim tot-
deauna în cărţile de şcoală, este cea plămădită cu coasa, 
cu secera cu sapa, cu toporul şi, la vremuri de restrişte, cu 
sabia.  
      Am mai înţeles însă ceva; am înţeles că nici autorul 
expoziţiei – unul dintre colecţionarii de prestigiu pe care îi 
are ţara, posesor a peste 5000 de ilustrate -  nu se putea 
angaja într-o astfel de ispravă emoţională, de n-ar fi fost 
animat de simţăminte calde şi de o simţire românească 
nefisurată de moda globalismului nivelator. Nicolae Stan, 
despre el este vorba în aceste rânduri, este un colecţionar 
scrupulos, care ştie ce să colecţioneze şi să aleagă din 
multele oferte cu care este ademenit. Are un ochi bine 
format, care ştie ce să aleagă şi nu se arată interesat decât 
de ilustratele care exprimă esenţa modului de fiinţare 
românesc, de ceea ce surprinde cel mai bine firea 
românească  şi  emoţionează ochiul privitorului. Vernisarea 
unei expoziţii deschisă de Nicolae Stan echivalează cât  o 
lecţie de istorie şi de crocantă vibraţie patriotică.  
      Nu mi-am imaginat că un om, cu studii inginereşti la 
cheia portativului său profesional, poate face o pasiune aşa 
de nestăvilită dintr-o joacă de-a combinarea tematică a 
ilustraţiilor.  Bogata colecţie de ilustraţii îi permite să  le 
articuleze  oricând în   zeci de combinaţii tematice, care de 
care mai impresionante.  mai pline de emoţie românească 
şi de căldură mandolinară. Când  deschid un clasor, îmi 
mărturisea, nu aud nici tancul,  dac-ar trece pe lîngă mine. 
      Cum să nu-l apreciez? Oamenii de felul acesta sunt 
aşa de puţini c-ar fi păcat să nu-i înconjurăm cu înţelegere 
şi cu gratitudine. Vorbeşte cu atâta înflăcărare de pasiunile  
lui că-ţi face impresia  unui mărturisitor apostolic.  
      La fel de pasionat se arată şi când vorbeşte despre 
cealaltă pasiune de-a sa -  la fel de entuziastă şi nestăvilită 
- a filateliei.  Nu este doar un colecţionar filatelic ocazional, 
diletant, un amator prins într-o pasiune trecătoare, ci un 
împătimit avizat, un cunoscător, care a studiat fenomenul 
filatelic în toată complexitatea lui problematică. Din această 
pasiune năvalnică s-a născut această carte, Simbioza 
între perforarea timbrelor şi francatura mecanică  - o 
carte care se adresează cu precădere colecţionarilor, dar şi  

 
tuturor celor interesaţi de evoluţia fenomenului fila-
telic în lume şi de-a lungul  istoriei. Când a apărut 
fenomenul perforării timbrelor şi cum se justifică? A 
fost născocit în Marea Britanie unde marile compa-
nii comerciale, care aveau un volum mare de 
corespondenţă se confrunta cu fraudarea timbrelor 
şi viza eliminarea furturilor atât de către salariaţii 
firmelor, a funcţionarilor însărcinaţi cu corespon-
denţa, cât  şi a celor   poştali, dispuşi şi ei la înţele-
geri frauduloase. În aceste condiţii, Direcţia Britani-
că a Poştelor a autorizat marile firme comerciale 
săşi perforeze timbrele cu anumite sigle proprii 
pentru a preveni eventualele sustrageri. Mărcile su-
puse unui astfel de tratament, nu puteau fi folosite 
decât de firma deţinătoare. 
      La noi în ţară, fenomenul perforării mărcilor de 
către firmele comerciale sau chiar de persoane 
particulare a apărut în 1891, când a fost dată o 
circulară publicată în Buletinul Telelegrafo-Poştal 
prin care se admitea folosirea la francare a măr-
cilor poştale perforate, cu condiţia ca perforarea 
mărcii poştale să nu ocupe mai mult de jumătate 
din suprafaţa lor, iar doritorii să capete aprobarea, 
în urma depunerii unei documentaţii din care să 
rezulte însemnele pe care respectiva firmă urma să 
le folosească.    
      Cartea lui Nicolae Stan studiază aceste aspec-
te, ale perforării mărcilor poştale şi constituie un 
îndreptar pentru toţi cei interesaţi de fenomenul 
filatelic în general. Prin bibliografia folosită şi prin 
dispunerea în diviziuni a materialului folosit, volu-
mul  contribuie la mai buna orientare a colecţiona-
rilor de mărci poştale prin acest hăţiş problematic şi 
reprezintă un adevărat îndreptar pentru cei ce vor 
să se iniţieze în domeniu. 
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Revărsare 
 

Ma reîntorc în spirală către mine însămi. 
 

Îmi privesc umbra printre firele de nisip 
Şi mă caut în formă. Acolo e inima, ştiu... 
Dar nu găsesc şi restul... 
Înţeleg că  am rămas doar o inimă. 
 

Inima ce am rămas, mă întorc către soare şi cer 
Şi primesc deplin tot cât se dăruieşte... 
Preaplinul mă întoarce brusc către mare... 
Ca să mă vărs acolo... 
 

Sunt o inimă între soare, aer, apa şi pământ... 
 

Cum de nu vrei? 
 

Cum de nu vrei să laşi masca acum? 
Tu chiar nu vezi că asta eşti? 
Sunt aici, în faţa ta, chip pe chipul tău, 
Inimă pe inima ta. Şi sunt tu. 
 

Dar închizi ochii. 
Nu vrei să te vezi. Alungi iubirea. 
Te temi de recunoaştere. 
O lacrimă sărată îmi curge în sânge. 
 

Mă vărs în mine însămi 
Aruncându-mă în neştiinţă... 
Căci e nefiresc să alungi iubirea... 
Şi nu vreau să mai ştiu de asta. 
 

Iubită sunt 
 

Cu fiecare val ce mă inundă, 
Iubită sunt şi luminată. 
Pieptul meu urcă şi coboară 
Într-o deplină dăruire. 
 

Prin degete Îmi curge nisipul 
Care măsoară anii ce-au trecut. 
Sunt o clepsidră întoarsă acum. 
Oricum aş sta, iubită sunt. 
 

Cum se mai poate măsura nisipul 
El pe sine însuşi, 
Când totul şi-a pierdut conturul 
Şi e doar o curgere deplină? 
 

Contopirea 
 

Am stat atât de aproape unul de altul... 
Acum te ştiu fir cu fir... 
Suflarea ta e acum în mine... 
Mâna ta e acum mâna mea, iar prin vene ne 
curge acelaşi sânge.. 
 

Ne-am apropiat suficient cât să atingem re-
formarea.  
Căci ne-am contopit în aceeaşi umbră. 
Eu sunt acum cu un cap mai înaltă. Avem patru 
mâini fiecare, 
O singură inimă şi patru ochi. 

 

 

 

Brândușa DAN 
 

Final în curcubeu 
 

O undă doar ne mai desparte, 
O mică zbatere, un dram de vânt. 
Sau poate doar un val răsfrânt... 
Războinic al luminii neînfricat, 
Ce te reţine-acuma oare 
Să reporneşti din nou la drum? 
 

Asemeni fluturelui efemer, 
Stau zâmbet colorat în soare. 
Şi-atât cât voi putea să sper, 
Te-aştept pe ţărmul meu de mare. 
Tu, drag cărunt, mă vei găsi uşor 
Plutind ghiduş lângă un puf de nor. 
 

Şi inimile ni se vor atinge 
În timp ce umbrele se potrivesc, 
Umăr pe umăr, sânge peste sânge, 
Şi-apoi picior peste picior. 
Eu, muza ta-ndelung sortită, 
Mă voi curba-nsfârşit multicolor. 

 
Tristeţe şi iubire 
 

Azi port o coamă împletită între tristeţe şi iubire, 
O port uşor încolăcită pe umerii fragili cu piele. 
Căci sânii mei mâna lui poartă într-un căuş nedefinit, 
În aşteptarea şi tandreţea ce doar o umbră-au devenit. 
 

De-aici tristeţea aceasta grea, ce-mi curge lin acum 
prin vene... 
Căci toate câte sunt fireşti, se scurg uşor către 
pământ… 
 

Iubirea este şi va fi mereu în coama mea, la ea acasă, 
Căci asta-s eu, e părul meu, e tot ce ştiu să fiu 
vreodată. 
Nu-i altă cale pentru mine, oricât aş căuta s-o schimb, 
Iubirea-aceasta intrinsecă, e peste mine ca un nimb. 
 

Ea mă ridică şi înalţă cu cele mai curate pene... 
Iar uneori e atât de mare că arde orice legământ... 

 
 Reîncepută sunt 

 

Respir din mine însămi. 
Nu mai ştiu dacă ceea ce simt pe buzele sărate 
E sărutul mării sau sunt eu însămi. 
Căci lacrimile au spălat orice dorinţă. 
 

M-am curăţit. Aştept cu braţele deschise 
Şi inima-nălţată să mă ridic. 
Asemeni unui şarpe cu coada-n gură 
Sunt eu acum reîncepută. 
 

Căci am pornit de unde sunt 
Şi am ajuns tot unde sunt. 
Acum doar muşc din mine însămi, 
Mă macin fin într-o iubire infinită 
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George D. PITEȘ 

 

Cu pruncii ucişi 
Şi-nălţări interzise -  
Destin blestemat. 

 
Surâsul sublim 
Din lumina ochilor 
Punte spre ceruri. 

 
Prometeu, din foc 
Înălţând spre răsărit 
Torţe rubinii. 

 
Ochiul timpului 
Cascadă de lumină 
Ascunsă-n pământ. 

 
Drumuri luminând 
Cu aripile tale 
Mă speli de noapte. 

 
Lacrimi uscate 
În colţul sufletului 
Cu mâna-ntinsă. 

 
Aştept resemnat 
Pe un dangăt de clopot 
Doar prăbuşirea. 

 
Sfârşitul lumii 
Începe cu scările 
Ce doar coboară. 

 
Fumul tristeţii 
Înălţări reproşate 
Iubind în zadar. 

 
Doi îngeri sfinţiţi 
Se rotesc în azururi 
Îndumnezeiţi. 

 
Tainice doruri 
Prea adânc îngropate 
Prea greu de găsit. 

 
Livezi înfloresc 
Flori albe caişilor 
Din fulgii de nea. 

 
Din căderea mea 
Înalţă-te-n lumină 
Binecuvântat! 

 
Plătindu-ţi moartea 
Cu-n fulger de lumină 
Tu fă dreptate! 

 

 
Ca ultimul Iov 
Nenorocitul tată 
Şi-aprinde rugul. 

 
Până la tine 
Topindu-mă-n petale 
Fără să mă vezi! 

 
Aerul morţii 
Sprijină răstignirea 
Beznelor albe. 

 
Cocorii striviţi 
Între două banchize  
De-o întrebare. 

 
Sfâşiindu-te 
Au uitat, plecând grăbiţi 
Să se închine. 

 
Geroase zile 
Topesc lumânările 
Din al vieţii prag. 

 
Valuri spulberând 
Corăbiile frânte 
În cerul apus. 

 
Orfeu în infern 
Cu harpa ruptă speră 
Un nou răsărit. 

 
Rătăcindu-mă 
Închisorii din suflet 
Sparg zidurile.  

 
Dialogul mut –  
Privirile ce adorm 
Îmbrăţişate. 

 
Problemele încep 
Exact atunci când uiţi că 
Ele există. 

 
Netrăirile –  
Grele boli, fără de leac 
Stau necitite. 

 
Pe durerea mea 
Cadavrele viselor  
Mai bat din palme. 

 
Când viaţa noastră 
E sumă de-nceputuri 
Ce mai sunt vecii? 
 
(din volumul “Destin blestemat”) 
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