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          Mihail GĂLĂȚANU 

 

Am îmbătrânit şi pe lumea cealaltă 
 
Şi, într-o bună zi,  
nici n-am să mai ştiu  
care-i viaţa de dincolo  
şi viaţa de-aici. 
 

Aşa o să-mi joace  
în faţa ochilor. 
 

Aşa o să mi se substituie  
între ele,  
că o să mă apuce groaznice tulburări ale vederii. 
O să încep să fac 
regretabile  
confuzii. 
Contuzii 
ale scrisului meu. 
 

O să fac alba-neagra 
cu viaţa mea. 
 

Îmi voi amesteca vieţile între ele - şi o să mă 
apuc,  
iarăşi,  
de înjurat,  
de scris,  
de iubit. 
 

De citit  
şi de suflat  
duh  
deasupra cuvintelor. 
 

Şi, uite-aşa,  
chiar aşa,  
deja 
şi pe lumea ailaltă  
am îmbătrânit. 

 

 

CEA MAI PRIMITOARE APĂ 
 
Maestrul meu 
se oglindea 
numai 
în oglinzi 
mișcătoare 
cusute 
din petece 
de oglinzi 
 

 

 
mai mici 
și adumbritoare 

circulare 
 

în apa 
din aghiasma- 
-tare 
 

și  
din taina 
botezului 

în apa 
din scăldătoare 
și din taina botezului 
după ce  
morții 
au fost 
primeniți 

că nu e 
pe lume 
apă mai primitoare 

 

 

Tu ești copac nestricăcios/COLINDĂ 
     (variantă) 
     - Variațiuni pe aceeași temă - 

O, trup frumos, 
O, trup frumos, 
cu cetina de carne 
tu ești copac nestricăcios 
când aura-ți adoarme 
tu ești copac nestricăcios 
între 
zărit prin lucarne 

din umbra-i de cetini 
trupu-ți ivești 
ca marea din pești, 
ca plete din pieptini 

chipu-ți strălucește... 
și coama din piepțini 

tu ești copacul unduios 
la margine de ape 
acolo 
unde viața mea 
ar da 
să se sape 

cearcăne tandre, prin os 
trupului tău/și nopții 
tandru și dulce  
prinos 

O, trup frumos, 
o, trup frumos, 
cu cetina de carne... 
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Florin MEȘCA 
 

DESPRE FEMEI 
 

Fiecare dintre noi, specia aceasta a oamenilor ce ne 
credem puternici, deștepți, frumoși  și... nemuritori (când 
atingem apogeul acestor calități, pe la tinerețe), suntem 
născuți de o femeie, de mama noastră, în dureri 
neîncercate vreodată de vreun bărbat. Din toată treaba 
asta, cea a creației, bărbatul (soțul, iubitul, amantul) se 
alege doar cu plăcerea (nu insist cu descrierea, nu face 
parte din tema zilei). 

Credeți cumva că, vreodată, vreo mamă responsabilă 
și-a urât bebelușul, după ce i-a dat viață, din cauza 
chinurilor suferite la naștere? N-am auzit niciodată de un 
astfel de caz. De ce? Pentru că, în gena mamei stă scris 
(cine, unde a scris?! Sunt ceva supoziții și demonstrații 
pe tema aceasta) să dea naștere vieții și s-o ocrotească, 
să îngrijească, să sufere, să plângă, să iubească, până la 
sacrificiul suprem, dacă este necesar dar... niciodată să 
urască! Doar iubirea îi este specifică mamei respon-
sabile.  

Fac ce fac și revin la tagma noastră, a bărbaților: din 
fericire, după dificilul moment al nașterii, ne revin și nouă 
sarcini – cele de tați, bunici, frați, unchi – de care ne dăm 
silința să ne achităm cu o vioiciune masculină 
caracteristică – ce să-i faci: ego-ul celor „tari”! 

Femeia-mamă este ofertantă și capabilă de multe 
sacrificii personale. Lăsând deoparte momentul actului 
creator, după ce devine conștientă de maternitate, 
viitoarea mamă își intră treptat în rol, renunțând la unele 
plăceri, mai mult sau mai puțin vinovate, de dragul ființei 
căreia urmează să-i dea viață. Nu doar trupul i se 
modifică, ci, fără să-și dea seama, și conștiința-i urmează 
o cale ascendentă căci... va deveni MAMĂ! 

Unei femei însărcinate îi crește burta – ohhh! Și când 
ajunge prin luna a opta sau a noua... e chiar caraghioasă 
cu umflătura aia de dinainte. Ce mi-e nasul lui Tănase, ce 
mi-e burta femeii gravide! E urâtă, e dizgrațioasă!...  

Oare? Chiar credeți că maternitatea urâțește? Oh, nu! 
Nu gândiți cu suficiență, luându-vă după niște aparențe 
ce țin, de fapt, de legile naturii! Și mamele noastre au fost 
însărcinate cu noi și... îndrăzniți să gândiți că au fost 
urâte, dizgrațioase?  

Nu, maternitatea înnobilează femeia ce-și împlinește 
destinul. Uitați-vă la lumina din ochii femeii însărcinate, 
viitoarea mamă. Cu câtă mândrie își poartă ea burtica 
prin lume și se fălește: Vedeți, oameni buni, aici, în trupul 
acesta al meu se află iubitul copilaș ce atât mi l-am dorit, 
odorul meu, viitorul cetățean al planetei Pământ! El ne va 
duce mai departe stirpea: a mea, a neamului, a nației și a 
speciei noastre. Ei, nu chiar ăstea ar fi laudele mămicii – 
sentimentele ei sunt mult mai prozaice – dar mai fabulez 
și eu, de dragul scrisului și dintr-un impuls sentimental 
pentru planetă și populația sa gânditoare. 

Îmi amintesc de ziua în care mi s-a născut fetița. M-
am dus într-un suflet la maternitate, imediat după ce am 
fost anunțat că am devenit tată, înarmat cu o sticlă de suc 
natural din portocale, proaspăt stoarse, cu propriile mâini. 
Și, când a apărut soția la fereastră... parcă mi-a s-a pre-
zentat Însăși Maica Domnului din icoană, așa lumină a-
vea pe chip, iar aura ce-i încadra fața... era de o frumuse-  
 

 

 
țe angelică! 

Această imagine-minune m-a urmărit (în sensul 
cel mai bun, bineînțeles) toată viața și am fost atent, 
de câte ori am avut posibilitatea, la frumusețea 
tinerelor mame. Am putut să-mi dau seama că 
aceasta este o caracteristică a maternității.  

Da, Creatorul le-a hărăzit pe femei să asigure 
perpetuarea speciei, le-a înarmat cu răbdare, 
tenacitate și spirit de sacrificiu, noblețe sufletească și 
iubire, multă, foarte multă iubire.  

Femeile nu sunt numai mame. Înainte de toate 
ele sunt fiice, apoi soții și mai apoi, urmând ordinea 
firească a lucrurilor, devin mame. Într-un final (partea 
ultimă a vieții), pot trăi și bucuria de a se juca cu 
nepoții. Femeia-bunică nu pierde nimic din calitățile 
mămicii de odinioară ci, din contră, atenția pentru 
nepoți, iubirea și grija parcă sunt amplificate de 
înțelepciunea vârstei. 

În India este cunoscută o foarte frumoasă epo-
pee, Ramayana. (Ramayana a fost tradusă și în 
limba română dar, din păcate, a fost acceptată doar 
ca o poveste frumoasă, exotică și cu persoane 
fabuloase, nereținându-se subtilul învățăturilor trans-
mise pe această cale.) Personajele principale ale 
epopeii sunt prințul Shri Rama și soția sa, prințesa 
Shri Sita. Cu toate greutățile unei vieți pline de 
privațiuni, Shri Sita dă dovadă, pe parcursul întregii 
narațiuni, de ceea ce înseamnă să fii fiică perfectă, 
soție perfectă, soră perfectă, cumnată perfectă și, nu 
în ultimul rând, regină perfectă (spre final, prințesa 
ajunge regină, alături de regele Shri Rama). Aceleași 
calități le demonstrează și Shri Rama, la care se 
adaugă curajul, vitejia, lupta cu demonii și nedreptă-
țile... dar nu despre bărbați este vorba aici. Doar că 
cei doi sunt adevărate modele de ceea ce trebuie să 
fie un bărbat și ceea ce trebuie să fie o femeie, atât 
în viața de cuplu, cât și în relația cu societatea. 

(continuare în pag. 15) 
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Valeriu DG BARBU 
 

Cenaclul de la Roma 
 

Cenaclul de la Roma a luat ființă în august 2014 
în mediul virtual și în cel real abia în martie 2015, pornind 
de la patru membri inimoși, ca un an mai târziu, în martie 
2016, să se reformeze sub tutela unei asociații, 
Associazione Cenacolo Letterario Romeno di Roma, 
societate exclusiv literară formată din 14 membri 
permanenți și alți peste 15 membri care frecventează 
edițiile cenaclului care au loc în fiecare lună, unde se fac 
recitaluri, prezentări și lansări de carte, recenzii și opinii 
despre lecturi, dezbateri și citirea textelor noi de autor. 
Frecvent având în program și cântăreți, pictori, sculptori și 
grupuri de copii talentați. Nu lipsește teatrul, muzica, așa 
cum nici socializarea în pauzele cu bufet.  

Oamenii care au constituit acest cenaclu sunt 
români rezidenți la Roma și împrejurimi, cu preocupări 
artistice sau doar cu drag pentru lectură, cititorii fiind la fel 
de apreciați cum sunt și aceia care și aspiră să scrie 
literatură, nu doar o ...consumă!  

Elitismul, competiția, vanitatea, se manifestă doar 
față de sinele fiecăruia, nu sunt agreate vedetismele!... 
Deși uneori se mai lasă și acestă impresie, mai ales în 
poze! Ediție de ediție se respiră o atmosferă a respectului 
față de autenticitate și a devenit o oază de românitate în 
lupta individuală pentru păstrarea identității culturale, 
altfel spus, să nu se uite de unde am plecat!... Dorul de 
acasă fiind fiecăruia un fel de alter ego. 

Anual, cenaclul editează o colecție de texte, 
reprezentând oglinda anului literar și nivelul la care s-a 
ajuns într-ale scrisului. Participă cu texte la reviste literare 
din România, organizează la Roma evenimente culturale 
în cinstea marilor sărbători, cum este cea a Zilei Culturii 
Naționale sau aniversările marilor scriitori români, adu-
când la Roma invitați de marcă.  

 

 
 

Cenaclul și-a fixat pentru acest an o deschidere 
spre cultura italiană și, totodată, o posibilitate de 
promovare a celei românești în mediul italian, planificând 
colaborări și evenimente comune cu alte asociații 
culturale italiene și românești. Unica ambiție rămânând 
aceea de a se ține cât mai departe de intruziunile cu 
mediul politic sau cu grupuri comunitare supuse 
intereselor politice, dorind să rămână o societate exclusiv 
literară. Plănuiește un festival al literaturii pentru românii 
de pretutindeni... 

Nivelul literar, la modul general vorbind, este 
amatorial, aspirant, cu râvna domoală și adesea 
inexplicabilă pentru scris, dar nu cu moftul străpungerii cu 
orice preț în tagma scriitorilor fără operă! Orgoliul de a fi 
scriitor fiind aprecierea operei și nu promovarea numelui, 
aproape niciunul dintre membri nefiind personalitate lite-  

 

 

rară înalt consacrată, chiar dacă unii au debutat în 
volum sau au scos mai multe cărți ori sunt activi în 
alte societăți literare din România sau din spațiul vir-
tual. 

Despre acest cenaclu se va vorbi ca despre o 
tradiție, dar pentru asta va trebui să se închine mul-
tului sacrificiu, multei lecturi și... marelui stăpân, 
Timpul. 

Iată, pentru început, vom prezenta pe rând 
truditorii cenaclului iar criteriul de selecție aici este 
pur aleatoriu, cei care au trimis primii materialele, ur-
mând ca în edițiile viitoare să îi puteți cunoaște pe 
fiecare.   

 

Mariana CORNEA - Roma 
 

 
 

sunt copia infidelă a imaginii din oglindă 
nu mă recunosc 
poate sunt aer sau apă 
să mă adun de pe asfalt mi-e greu  
mă doare  
şi cu toate astea mai curăţ un măr 
picătură cu picătură dorul muşcă adânc  
cad ochi din lemnul crucii 
unde vrei să nu mă doară 
când încălzim același cer  
totuşi mi-e rece 
în cercuri lente 
inima nu mai are pereţi 
salvează ce a mai rămas 
un suflet aşteaptă altundeva 
prea mulţi îngeri spală străzile  
dincolo plină de semne 
nu mai râd 
doar tremur 
aşezându-mă înlăuntru şi 
mă dor braţele  
înainte de a mă prelinge 
 
nu am cum să plec 
sunt legată în lanţuri 
apasă prea tare pe cearcăne 
așez pietre ascund ploi şi 
ochii ce au plâns respiră resturi de lumină 
când îmi vine să uit 
mai ales serile scandalos de triste 
asteptând copilul  
ce-şi purta morţii prin cimitire 
să vină dincolo în afara timpului 
în trup de om 

(continuare în pag. 6) 
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(urmare din pag. 5) 
 

în dimineaţa unei duminici fără liturghie 
oare e prea târziu 
să-mi regăsesc zborul 
să nu mai mor 
când se termină visul? 
tot ce ţine de carne 
curge-n propria-mi vină 
sunt coala albă 
cuvintele aşteaptă 
să fie scrise 
 
erotica 
cu degetul mare de la 
piciorul drept îţi mângâi talpa 
cu susur obraznic te gâdili 
râzi uşor  
coapsa-mi ciupești  
te chem gemând 
să vii să-mi astâmperi setea 
fântână-mi eşti atunci  
iubitule 
botează-mi păcatele 
cu numele tău 
sfinţeşte-mă 
hai să mai murim de câteva ori 
în patul nopţii 
 
înainte de prima zăpadă 
am urcat o zi-două 
o săptămână muntele 
să fiu în fiecare martor  
să pot zbura printre staţii izolate 
de strigătele trunchiurilor 
treceri spre alte lumi 
mi-am adăpat setea cu stelele 
până-n negura dimineţii  
am ajuns  ninsoare 
sub aşternut nu mai pluteşte 
nici degetul argintat al îngerului 
nu ajută apele să curgă 
nici povestea nu mai ştie de vreme 
nu mai visează 
e doar ceva ce se mișcă-n sertare 

 
 

Alexandru POPESCU – Roma 
 

 
 

Scrisoare către fratele meu Eleazar 
 

    Frate Eleazar, mi-a ajuns veste prin Levi despre 
mâhnirea ta pentru ucenicia mea alături de Yeshua din  
 

 

Nazareth. Levi mi-a spus că atunci când ai aflat că 
sunt ucenic al lui Yeshua și că pentru acesta am 
plecat de la casa părinților noștri, te-ai mâhnit până la 
moarte și ai plâns. Mă doare, frate, mâhnirea ta, ca și 
a părinților noștri, de aceea îți scriu. Îl voi întâlni 
curând pe Levi şi îl voi ruga să îți dea scrisoarea la 
următoarea călătorie în Yerushalaiym.  
   Știu că ți-ai dori ca eu să îți spun că nu voi întina 
curăția familiei noastre care din strămoși l-a slujit pe 
Dumnezeu, a dat zeciuială, a făcut milostenie, s-a 
rugat, a postit și a păzit cu evlavie Legea. Dar eu, 
frate, cred cu tot sufletul că acel om este cel despre 
care vorbeau proorocii și Yochanan Botezătorul, care 
a fost și el socotit prooroc la noi în popor.  
   După cum știi, eu îmi petreceam zilele ascultându-l 
pe Yochanan, și asta îi fericea pe părinții noștri, 
pentru că Botezătorul era un apărător al legii și l-a 
mustrat chiar și pe Irod, care trăia în desfrâu cu 
femeia fratelui său. Într-o zi Yeshua trecea pe lângă 
râul Iordan, iar eu l-am auzit pe Botezătorul spunând 
în timp ce arăta spre el "iată mielul lui Dumnezeu, cel 
ce ridică păcatele lumii". Nu am îndrăznit să-l întreb 
ce înseamnă cuvintele sale, dar am auzit de la doi 
ucenici de-ai săi că Yeshua este cel despre care 
vorbea Yochanan zicând că trebuie să vină cineva 
mai mare decât el, căruia nu este vrednic să-i 
dezlege cureaua încălțămintei. 
   De atunci m-am îndepărtat de Yochanan și de 
ucenicii săi, socotindu-i înșelați. Nu putea spune că 
Yeshua este Mesia! Cum ar fi putut acel om fiu de 
tâmplar, îmbrăcat în haine sărăcăcioase și cu privirea 
pironită dincolo de orizont să elibereze pe Israel de 
romani și să supună toate neamurile lumii?  
   Îți mărturisesc că m-am simțit înșelat de Yochanan, 
alături de care petrecusem atâta timp, și de atunci am 
început să ascund în inimă o ură pentru Nazarinean, 
ca și cum ar fi avut o mare vină față de mine, o ură ca 
aceea pe care o ai pentru cineva de la care inima ta 
se așteaptă foarte mult, dar nu primește nimic.  
   M-am dus atunci la învățătorii noștri și i-am 
ascultat, și mi-am dat seama că era bine cum fusese 
din totdeauna și că nimic nu trebuia să se schimbe. 
Legea noastră spunea totul, și nu era nevoie de 
învățături noi, și cu atât mai puțin de oameni ca 
Yochanan sau Yeshua.  
   Apoi timp de patruzeci de zile nu s-a mai știut nimic 
despre Nazarinean. Părinții noștri mă întrebau de ce 
nu mai stau alături de Yochanan, iar eu le spuneam 
că avem tot ce ne trebuie în sfintele Scripturi și în 
învățătura cărturarilor noștri, dar inima mea era tot 
mai întunecată iar sufletul meu fierbea de mânie 
împotriva lui Yeshua și Yochanan. Zilele și nopțile 
treceau, iar eu mă întrebăm unde dispăruse 
Nazarineanul, dar când vedeam în mine această 
curiozitate mă mâniam și îmi spuneam că nu mă 
interesează ce face acela.  
   După mai mult de patruzeci de zile petrecute într-un 
zbucium neîncetat, un prieten mi-a povestit că 
Yeshua intrase în sinagoga din Nazareth deschizând 
Scripturile și citind ca despre sine "Duhul Domnului 
este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc 
săracilor; m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu  

(continuare în pag. 42) 
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Cristian BIRU 
 

Curs minor de metaforă – ( V) 
 

 
 
 

Una dintre cele mai stranii poezii eminesciene 
este "Mai am un singur dor". Este o poezie foarte cunos-
cută, populară, o poezie romanţată care s-a cântat nu nu-
mai în cârciumile româneşti, ci şi la înmormântări. Se 
poate spune că "Mai am un singur dor" a pătruns de mult 
în folclorul urban şi dacă Eminescu nu ar fi fost promovat 
de "Convorbiri literare", dacă Maiorescu nu i-ar fi tipărit 
singura carte de poezie, dacă Perpessicius nu i-ar fi 
studiat manuscrisele până la orbire, poezia asta s-ar fi 
pierdut în memoria urbană aşa cum s-a pierdut numele 
celui care a scris muzica acestei romanţe. "Mai am un 
singur dor să mă lăsaţi să mor la marginea mării, pe-
ntinsele ape să am un cer senin... nu voi sicriu bogat, nu-
mi trebuie flamuri, ci-mi împletiţi un pat din tinere ramuri." 
Este o poezie care imită vorbirea obişnuită, un text fără 
metaforă în aparenţă. În finalul poeziei apar discret câteva 
figuri de stil, o personificare a luceferilor care-i zâmbesc şi 
o talangă a vântului mării, ca un dangăt de clopot care 
punctează desprinderea geniului de această lume efemeră 
ca un vis. "Mai am un singur dor" este o piatră de 
încercare pentru orice critic literar, pentru orice exegeză. 
Cum poţi demonstra indemonstrabilul, că această poezie 
simplă care intră în memorie firesc ca şi când ea ar fi fost 
deja acolo, este o capodoperă? Nu se poate înţelege 
acest poem şi nici nu se poate interpreta fără sentimentul 
cathartic. Catharsis este un sentiment estetic numit pentru 
prima oară astfel de Aristotel care a scris un studiu nu 
despre poezie, ci despre tragedie. În vremea lui Aristotel 
tragedia era considerată specia literară supremă poate şi 
datorită faptului că festivalurile de tragedie abia desprinse 
din ritul lui Dyonisos cum îi spuneau grecii zeului vinului şi 
al inspiratiei sau Zagreus cum îl numeau tracii, erau 
finanţate de stat. Dacă romanii foloseau pâinea şi circul 
pentru a calma urbanitatea Romei instabilă, predispusă la 
revolte şi la contestarea puterii, grecii foloseau din 
aceleaşi considerente tragedia pentru a calma urbanitatea 
Atenei. Din fericire între romani şi greci există o diferenţă 
semnificativă de civilizaţie şi din fericire e bine că romanii 
i-au imitat pe greci în poezie şi cultură şi la fel de bine e că 
grecii nu i-au imitat pe romani în luptele cu gladiatori. 
"Poetica" teoretizează concepte fundamentale pentru 
tragedie, defineşte genurile literare, acordă o privire în 
treacăt asupra comediei care este considerată de Aristotel 
un fel de kitsch care inspiră vulgul, dar acordă şi câteva 
capitole poeziei, capitole importante cred, altfel nu se 
explică titlul ales de Aristotel -"Poetica". Fiind un studiu al 
tragediei, ar fi putut să-l numească "De tragedia". Umberto 
Eco crede ca Aristotel a mai scris o carte dedicată 
comediei care se numeşte "Comicul". În viziunea sa cartea 
dedicată comediei ar fi o carte mult mai valoroasă decât 
"Poetica" pentru că ea ar conţine adevărul. "Poetica" ar fi o 
carte scrisă pentru mai-marii epocii. În "Numele tranda-
firului", un călugar franciscan cu veleităţi de poliţist chiar 
găseşte această carte, dar asta rămâne în imaginaţia de 
scriitor a lui Umberto Eco şi în planul cărţii, pentru că în 
realitate Aristotel nu a scris aşa ceva. Eu cred că Aristotel 
nici nu a vrut vreodată să-şi piarda timpul cu aşa ceva, 
comicul fiind pentru maestru un subiect total nesemnifi-
cativ, un subiect minor pentru mascarada lacheilor cum ar  

 

fi zis Boileau, altfel ar fi insistat asupra lui în definirea 
genurilor. Pentru Aristotel tragedia este pur şi simplu 
povestea unui om distrus şi nimic mai mult. În 
tragediile lui Eschil, Sofocle şi Euripide nimic nu este 
alb, totul este negru. Nu există nicio pată de lumină 
în această nebuloasă a distrugerii. În ceaţa tragediei 
nu există niciun punct de reper. Totul este întunecat 
de la început până la sfârşit. De aceea eu cred că e 
greşit când piese precum "Romeo şi Julieta", 
"Hamlet", sau "Regele Lear" sunt numite tragedii, ele 
fiind în fond drame în care albul se împleteşte cu 
negru, drame realiste cu sfârşit tragic. Oricum accept 
termenul doar ca pe o denumire pentru altă denu-
mire, ca pe o metaforă. Putem spune ca nuvela 
"Moara cu noroc" în care aproape toate personajele 
principale şi mai ales cele care şi-au dorit mai mult 
aur sunt distruse, este o tragedie, dar acest termen 
tragedie exprimă o economie de cuvinte pentru că în 
realitate "Moara cu noroc" este totuşi o nuvelă, cu 
sfârşit tragic, dar nuvelă. 

În studiul dedicat tragediei Aristotel defineşte 
câteva concepte esenţiale pentru tragedie, de-a 
lungul istoriei lecturii acestei cărţi însă, aceşti 
termeni au devenit fundamentali pentru orice tip de 
poetică. Pare bizar, dar ca să înţelegem poezia şi 
concepţia aristotelică despre arta literară, trebuie să 
studiem tragediile succesorale. Când spun tragedii 
succesorale mă refer la două cicluri tematice 
urmărite de Sofocle, Eschil şi Euripide, cei mai 
cunoscuţi dintre tragedieni. Primul ciclu este cel atrid 
care urmăreşte evoluţia unui neam de războinici 
cruzi, descendenţi din Atreu, un rege nemilos care 
domnea în cetatea Micene, iar cel de-al doilea este 
ciclul theban, care urmăreşte evoluţia descendenţilor 
lui Oedip. Amândouă ciclurile au fost analizate de 
Frazer în "Creanga de aur", poate cea mai impor-
tantă sinteză de cultură şi tratat de istorie a religiilor. 
Frazer a analizat un rit, cunoscut sub numele Crean-
ga de aur. În momentul în care s-a descoperit într-un 
sit arheologic un mormânt al lui Zeus, Frazer a decis 
să-şi publice studiile. În antichitate regii greci ca 
reprezentanţi ai divinităţii exprimau puterea ordinii şi 
a cosmosului. Pur şi simplu li se refuza ceea ce este 
comun oamenilor, îmbătrânirea. Regele trebuia să 
aştepte într-o grădină înarmat un pretendent la tron 
care-şi cerea drepturile atingându-l pe rege cu o 
creangă înflorită, creanga de aur. De obicei la acest 
duel sacru venea fiul regelui. Astfel explică Frazer 
crimele în lanţ care se petrec în tragediile succeso-
rale. Însuşi Oedip realizează fără să ştie un astfel de 
duel sacru, ucigându-şi tatăl, pe regele Laios într-un 
accident de circulaţie pe străzile labirintice şi 
aglomerate din Delphi. Când i se naşte fiul, Laios nu 
se bucură, ci se întristează pentru că oracolul din 
Delphi îi prezise că va fi ucis de propriul său fiu. El 
dă ordin lui Thiresias să ia pruncul şi să-l arunce într-
o prăpastie, numai că din milă, bătrânul slujitor îl lasă 
în seama unui trib de păstori. Peste ani, când Oedip 
este un războinic, conducător peste un clan, cei doi, 
tată şi fiu îşi ciocnesc carele de luptă în Delphi. Laios 
dă să lovească cu sabia, iar Oedip îl doboară la 
pământ cu o lovitură mortală de băţ.  

(continuare în pag. 8) 
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rege şi-i dau mâna celei mai frumoase femei din 
Theba, pe Iocasta, însăşi mama sa, văduva regelui 
Laios. Când cetatea este lovită de ciumă, şi când 
Oedip întreabă oracolul ce să facă, i se răspunde 
să-l găsească pe ucigaşul lui Laios, pentru că acest 
ucigaş a încălcat grav ordinea lumii. În urma 
anchetei pe care o întreprinde, Oedip realizează că 
tocmai el este ucigaşul lui Laios şi el a încălcat grav 
ordinea universului căsătorindu-se cu propria mamă. 
În faţa unei astfel de evidenţe, Oedip îşi scoate ochii 
şi pleacă în lume îndrumat de fiicele sale Antigona şi 
Ismena, devenind un personaj sfânt, un pharmakos, 
un vindecător, unul care ia cu el toate nenorocirile 
cetăţii şi le purifică. Oedip va muri undeva în Attica. 
Locuitorii acestui ţinut se mândresc şi astăzi că 
Oedip are mormântul în pământul lor.  

Multă vreme Oedip a fost însăşi metafora 
poetului, un om care nu se poate adapta în propria 
comunitate, un om cu o natură tragică severă, care 
totuşi purifică societatea din care este alungat şi 
care nu-l merită, un om care are o altfel de vedere, 
chiar cu ochii străpunşi el are o vedere interioară 
care percepe adevărul. De aceea, consider că nu e 
deloc inutil şi fără sens dacă amintesc termenii 
poetici ai tragediilor succesorale pentru înţelegera 
metaforei şi a frumosului literar. Dacă ei nu ar fi 
studiaţi în efortul de a înţelege metafora, s-ar 
produce după părerea mea o pierdere importantă şi 
ireversibilă.  

Primul termen este unul care întăreşte însă-
şi ideea de frumos este conceptul de cosmos. 
Frumosul în viziunea grecilor antici este ceea ce a 
fost desprins de zeii din haos, este cosmosul. 
Cosmosul înseamnă frumuseţe în primul rând poate 
nu întâmplător cuvântul cosmetică are ca etimon 
cuvântul cosmos. Frumosul vine de la zei. Platon 
credea că ideile sunt un stoc de idealuri din lumea 
zeilor, iar ce credem noi despre idei sunt de fapt 
nişte amintiri neclare ale idealurilor pe care oamenii 
le-au avut cândva, poate înainte de a se naşte. 
Aristotel care a fost elevul lui Platon crede acelaşi 
lucru când spune că metafora este poiein, adică o 
capacitate a limbajului de a pătrunde în lumea artei. 
Metaforele există în lumea zeilor, oamenii le percep 
întrucâtva în măsura în care îşi amintesc de ele. 
Lumea şi tot ceea ce poate fi cunoscut înseamnă 
frumuseţe şi armonie pentru că zeii au orânduit totul 
după nişte reguli, numite moire. Moirele sunt înfă-
ţişări ale destinului, astfel încât nici zeii nu le pot 
încălca, iar dacă le încalcă oamenii, aceasta atrage 
în mod explicit pedeapsa zeilor care pot pedepsi 
crunt dacă nu pe cel care a încălcat moira, pe fiul lui, 
şi dacă nu-l pot pedepsi pe fiul lui, îl vor pedepsi pe 
fiul fiului lui până la al şaptelea neam. Ochiul zeului 
te urmăreşte oriunde te-ai ascunde în această lume 
sau în lumea morţilor. De pedeapsa zeului nu se 
poate scăpa.  

Un al doilea termen în poetica tragediei este 
hybrisul, este orgoliul nemăsurat al eroului tragic 
care încalcă moira. Eroul tragic are un orgoliu 
nespus să înfrunte chiar zeii. Ghilgameş care aruncă 
cu o halcă de carne în zeiţă este un astfel de erou 
tragic, un om neînchipuit de orgolios care va merge  

(continuare în pag. 9) 

 

 

 

(urmare din pag. 7) 
 

În ciclul atrid crimele sunt mult mai cumplite. Atreu 
se urcă pe tron după ce-şi omoară fratele, pe Thieste, dar 
înainte de a-l ucide îl invită la masă şi-l serveşte cu o supă 
în care nu a fiert carne de pasăre sau de porc, ci exact 
carnea nepoţilor săi, astfel încât Thieste moare după ce 
simte în trup duhul propriilor copii fierţi pe care el însuşi i-a 
mâncat fără să ştie. Din Atreu, descind Agamemnon şi 
Menelaos, cei doi fraţi care vor aduna toate regatele Greciei 
în cruntul şi poate primul război mondial al antichităţii, 
războiul de zece ani împotriva Troiei, un război mitic despre 
care lumea a crezut multă vreme că nici nu a existat cu 
adevărat.  

În urma descoperirilor arheologice uluitoare ale lui 
Heinrich Schliemann care a găsit sub al zecelea strat de 
civilizaţie chiar comoara Troiei, bazându-se pe naraţiunile 
din "Iliada", chiar şi lumea ştiinţifică a fost convinsă că 
războiul troian a existat. Ca şi cum Iliada şi-ar fi prelungit 
epica peste veacuri, un tânăr negustor de ceai şi indigo se 
căsătoreşte cu o grecoaică şi pleacă în Grecia să caute 
comoara troienilor pe care Agamemnon nu a reuşit s-o 
găsească după ce a cucerit şi incendiat Troia. Heinrich 
Schliemann are o revelatie, privind insulele, îşi dă seama că 
ele sunt de fapt foarte aproape şi nu cum le descrie mitul 
peste mări şi ţări. Face un calcul, reconstituie drumul 
aheilor pe mare şi ajunge la Isarlâk în Turcia, pe o plajă 
caustică exact cum descria Homer plaja Troiei. Schliemann 
îşi începe săpăturile fiind atât de sigur că acela este locul 
cetăţii Troia, încât îşi vinde întreaga afacere şi se dedică 
total săpăturilor. Descoperă nu o Troie, ci zece cetăţi Troia, 
zece straturi unul peste altul de civilizaţie, dar Schliemann 
nu încetează săpăturile decât după ce descoperă al 
zecelea strat de civilizaţie troiană, cu ziduri înnegrite de 
incendiu, când dă peste un bulgăre imens de cupru exact 
cum descria Homer, sub care descoperă uluitoarea 
comoară a troienilor. Ia bijuteriile reginei Hecuba şi-şi 
împodobeşte cu ele logodnica şi-i face o fotografie care va 
circula în toate ziarele vremii. Agamemnon şi-ar fi dorit să le 
găsească primul, dar nu le-a găsit nici după victorie. Regele 
din Micene îşi dorea atât de mult victoria, încât o jertfeşte 
pe însăşi fiica lui, pe Ifigenia pentru a avea vânt în pânzele 
corăbiilor. După zece ani de război crunt, după ce 
cucereşte Troia şi se întoarce acasă fără comoara troie-
nilor, într-o ţară sărăcită de război, soţia sa, Clitemnestra îl 
ucide în baie cu lovituri de cuţit împreună cu amantul său, 
Egistus. Moartea lui Agamemnon va fi răzbunată de fiul 
său, Oreste, care pătrunde în palat cu ajutorul Electrei, sora 
sa. Cu Oreste se încheie ciclul atrid dar şi tragedia. Oreste 
nu va mai fi ucis în numele zeilor şi al încălcării ordinii 
universale, ci va fi judecat de un tribunal. Din cele două 
cicluri de tragedii succesorale se detaşează figura tragică, a 
lui Oedip, chipul cathartic cu ochii străpunşi scurşi pe obraz. 
Oedip este atât de important, încât a influenţat masiv 
literatura şi o anumită disciplină critică pe care aş putea-o 
numi psihanaliza literară. Psihanaliza literară aşează în 
centrul analizei complexul lui Oedip, atracţia spre femeia-
model care în copilărie nu este altcineva decat propria 
mamă. Povestea tragică a lui Oedip se poate întâmpla 
oricui. Conştient el nu are nicio vină, dar vina lui este 
cumplită, feroce şi nu poate scăpa nepedepsit. El îşi va 
ucide tatăl fără să ştie că este chiar tatăl lui cel pe care-l 
ucide. Ajuns în oraşul natal, în Theba pe care nu are cum s-
o recunoască, el scapă cetatea de un monstru care chinuia 
comunitatea de multă vreme, iar thebanii îi oferă titlul de  
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(urmare din pag. 8) 
 

până la capătul lumii să devină zeu. Antigona care se 
opune decretului lui Creon care interzicea îngroparea 
fratelui ucis este un astfel de exemplu. Dar şi Eminescu 
este un astfel de exemplu. Prin articolele lui din presa 
vremii el exprimă un gest tragic al unui ziarist de a critica 
dur autoritaţile, dur şi disperat pentru că în viziunea lui 
Romania se scufunda în nişte forme fără fond, care nu 
erau aduse de români în ţară, ci de străini. "Mai am un 
singur dor" este momentul în care geniul ajunge la 
împăcarea cu propriul destin, este momentul de seninătate 
creatoare în care poetul îşi adună toate motivele literare 
dragi codrul - marea, muntele, luceferii într-o geografie a 
imposibilului, chatartică, o geografie metafizică în care se 
pregăteşte să moară departe de lume şi steagurile ei.  

"Mai am un singur dor" îşi dovedeşte forţa 
capodoperei doar în teoria sentimentului estetic a cathar-
sis-ului. Dacă la început catharsisul era sentimentul trage-
diei şi exprimă un conflict inegal între o forţă nimicitoare şi 
o fragilitate umană care în ciuda raportului disproporţionat 
se opune, chiar dacă ştie că pierde şi ajunge la împăcare 
cu această pierdere şi cu propria-i fatalitate, cu timpul, 
catharsisul a devenit sentimentul general al capodoperei. 
Aceasta este teoria capodoperei în viziunea lui George 
Călinescu. Dacă o operă literară atinge sentimentul cathar-
tic reuşind să ne înalţe sufletele din lumea obiectelor, în 
lumea ideilor, este o capodoperă care îşi va păstra 
valoarea estetică în pofida vremii, în pofida timpului. Pentru 
Călinescu exemplul suprem de capodoperă este "Iliada", 
un roman al antichităţii citit cu interes şi surprindere de mii 
de ani. Întreaga operă călinesciană este structurată pe 
teoria capodoperei, chiar şi romanele lui sunt scrise pentru 
a întări ideea de clasicism, de model şi de capodoperă. 
Dacă se ia "Istoria literaturii de la origini până în prezent" şi 
se bagă un semn exact la mijlocul cărţii, cartea se va 
deschide la capitolul dedicat lui Eminescu, capitolul care 
ilustrează capodopera în literatura română. În viziunea 
criticului tot ceea ce s-a scris până la Eminescu pregăteşte 
apariţia acestui geniu, iar tot ce se va scrie de acum încolo 
rămâne în literatură în măsura în care Eminescu va fi 
înţeles. Cu alte cuvinte toţi poeţii de după Eminescu care 
au depăşit perioada de epigonism, de "rău eminescian", 
cum numea Tudor Vianu această perioadă, sunt nişte 
Eminescu mai mici. Pare ciudat dar aşa acţionează litera-
tura, o dată ce descoperă un geniu, ea tinde să-l repro-
ducă. E ca şi cum am trăi într-un continent populat de 
femei clonate după înfăţişarea Marilyn-ei Monroe, pentru 
că un inginer genetician care răspunde de sănătatea 
reproducerii pe continentul literaturii, ar fi iubit-o pe ea şi 
numai pe ea. Literatura nu are nevoie de mediocri. De 
aceea un istoric literar are o mare problemă în momentul în 
care îşi concepe opera. El nu poate realiza o istorie a 
literaturii cu un singur geniu. Din această cauză începe să-i 
caute pe mediocri pentru că fără mediocri şi fără poezia 
minoră nu poate realiza relieful literar şi diversitatea 
speciei. Călinescu şi-a făcut din complexul de inferioritate 
un principiu estetic. Un critic literar nu rezistă în istorie 
decât dacă este scriitor. Formulând altfel, un critic literar 
care dă verdicte literare, şi sfaturi nu poate vorbi despre 
literatură decât dacă o cunoaşte din interior. Criticul literar 
trebuie aşadar să se rateze cel puţin în formele literare 
despre care scrie. Chiar dacă nu reuşeşte să scrie un 
roman bun, măcar să încerce să vadă cum e, dacă nu  
 
 

 
reuşeşte să scrie o piesă dramatică bună, măcar 
să vadă cât de greu se scrie o piesă proastă şi abia 
apoi să critice. Călinescu a scris magistral în 
aproape orice formă literară. A scris cronici literare 
de excepţie cum sunt cronicile adunate sub titlurile 
"Cronica optimistului" sau "Cronica pesimistului", 
"Cronica mizantropului", a scris studii de estetică, 
studii de literatură comparată, poezii, drame, 
romane şi o "Istorie a literaturii române de la origini 
până în prezent", care rămâne o Biblie a literaturii 
române, o creaţie inegalabilă, a unui critic literar 
care nu s-a ratat în roman. Poate s-a ratat în 
poezie şi dramă, dar romanele lui: "Bietul Ioanide" , 
"Enigma Otiliei", "Scrinul negru" sunt nişte romane 
care s-au opus cu succes romanelor moderniste 
ale proustienilor, cum îi numea maestrul pe Camil 
Petrescu şi Hortensia Papadat Bengescu, scriitori 
care au adus în planul literar românesc tehnica lui 
Proust. Teoria sentimentelor estetice şi a capo-
doperei este adusă în cultura română de Maio-
rescu, care în "Condiţiunea ideală a poeziei" vor-
beşte despre "nişte stări poetice", sentimente care 
îmbracă o haină lirică, vestimentaţie metaforică, 
materia sensibilă a artistului literar fiind nu cuvân-
tul, ci imaginea sensibilă din cuvânt. Maiorescu 
avea chiar nişte recomandări care par de bun simţ - 
pentru a realiza o poezie reușită trebuie să foloseşti 
cât mai multe figuri de stil într-o paletă diversă, 
trebuie să conduci tensiunea lirică în aşa fel, încât 
ea să crească spre final şi să se adune într-un 
punct culminant, iar poetul trebuie să realizeze 
trecerea de la o stare sufletească la alta în mod 
firesc. Nimic din aceste recomandări nu a folosit 
Eminescu în "Mai am un singur dor". Poezia se 
bazează pe acelaşi sentiment cathartic, nu 
foloseşte figuri de stil, nu se poate discuta despre o 
paletă stilistică diversificată şi nu există niciun fel 
de punct culminant, poezia păstrând aceeaşi 
tensiune subtilă a seninătaţii. Când am citit prima 
oară "O cercetare critică asupra poeziei române de 
la 1867", mi-a atras atenţia sintagma "cam exage-
rate". Maiorescu recunoştea valoarea lui Eminescu, 
că este un poet în toată puterea cuvântului, care 
foloseşte totuşi "antiteze cam exagerate". Să ne 
imaginăm că Eminescu ar fi luat în serios această 
dojană literară care vine din partea unui conducător 
de cenaclu şi de şcoală literară, care se simte 
depăşit de propriul elev şi ar fi aplicat-o în cele mai 
importante creaţii, în "Luceafărul" sau în "Scrisori", 
ar fi fost un dezastru.  

(va urma) 
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      Ileana TODORAN 
 

Aripi 
 

O zi obișnuită de școală. 
Geamurile vibrează, podeaua trepidează,  
banca scârțâie,  
colegul îmi dă coate și-mi șoptește ceva, nu a învățat  
lecția, vrea să copieze iar de la mine, 
profesoara urlă la clasă și-și rotește bastonul în aer, 
dar copiii o ignoră. 
Punguța cu mâncare, scofâlcită, cu urme de pete de 
grăsime și cerneală,  
a rămas în ghiozdan. 
N-aveam, oricum, chef de ea. 
O voi da unui cățel sau unei pisici pe drum, mami n-o 
să știe. 
Erau doar sandvișuri cu mirodenii, Za’atar și altele cu  
cremă de iaurt, labneh. 
Nu vreau decât să ies afară, în parc, să mă joc cu 
colegii și să le arăt noul joc de pe telefonul mobil, 
dar ora pare mai lungă ca zilele de post de  
Ramadan, iar clopoțelul parcă a uitat să sune. 
Ah, școala asta cu miros de umezeală, uniforme 
militare, fețe scorțoase și bastoane,  
tocit și turuit, pe dinafară, tot felul de prostii 
ideologizate, fără niciun înțeles,  
expectorat două minute de ură față de dușmanii 
poporului, imperialiștii și Frăția Musulmană,  
manuale fermentate cu aromă de Za’atar și labneh,  
târât pe brânci pentru greșeala vreunui coleg, coate 
roase și genunchi juliți! 
Și nici acasă nu prea-mi vine să mă duc.  
Maică-mea o să-l certe pe taică-miu că a cumpărat 
prăjituri în loc de lipie și lapte, 
sor-mea cea mare o să mă înnebunească cu băiatul 
ăla de care s-a îndrăgostit, 
și apoi va trebui să-i citesc povești surioarei mai mici  
și s-o ajut pe mami să-i schimbe scutecele și să-i 
facă baie frățiorului mic. 
Ce plictisitor! 

 

Poate că e mai bine că am scăpat. 
Acum, școala, casa, parcul, magazinele sunt doar  
o grămadă de moloz. 
Nici nu mai aveam ce pune pe masă (pisicile și florile 
cu tot cu ghivece le consumasem de mult) 
și, dacă ne-am fi mâncat între noi,  
tot degeaba,  
că eram cu toții o grămăjoară de oase. 
Mama ne-a părăsit prima, la primele bombardamente 
cu bombe-butoi,  
nu am găsit din ea decât cureaua de la ceas  
(pe care am păstrat-o cu drag, ca pe colecțiile mele 
de gume și abțibilduri). 
 

 

Tata a fost asfixiat la următorul atac chimic  
cu gaz sarin 
(de la el mai am poza de la nuntă, când purta  
un costum scrobit și avea un zâmbet crispat,  
găurit cu bormașina). 
Sora mai mare nu s-a măritat cu băiatul  
de care era îndrăgostită,  
ci a fost răpită de niște bărbați în negru (oare 
cei din filmul cu Will Smith?). 
Sora mai mică și-a perforat intestinul  
încercând să înghită niște lame  
(ciudat, reușise anterior să asimileze cu  
succes cuțite și furculițe întregi).  
Iar frățiorul cel mic s-a jucat de-a omul  
pe lună și a fost absorbit de cratere selenare  
(din el am mai găsit o cataramă veche,  
decolorată  
pe care, de asemenea, am adăugat-o cu  
sfințenie, la colecția mea). 
 

Cu mine, sincer să fiu, nu știu ce s-a  
întâmplat. 
Încă n-am apucat să mă dezmeticesc. 
Uneori, mi se pare că mă trezesc și merg la  
școală. 
Asta da, e coșmar. 
Ori mă ceartă părinții că m-am bătut cu frații  
sau am luat o notă proastă. 
Alteori mi se pare că zac, neștiut de nimeni,  
de mii și mii de ani, într-o criptă rece și  
întunecată. 
Poate că e mai bine să nu mă mai trezesc 
Și să visez doar vise frumoase. 
Închid ochii și încerc acum. 
Deodată, tresar ca prin vis, înfiorat:  
simt oare atingerea unei aripi de înger? 
Un fluture purpuriu s-a așezat în palma mea. 
Zboară, cu aripile șiroind de sânge.  
În mod bizar, e lumină  
și s-a făcut liniște. 
Atâta liniște  
încât auzi cum crește  
iarba. 
Și aripile mele. 

 

 
Je suis syrienne 

 
(din volumul în curs de apariție la editura InfoRapArt 

“Ne arde de schimbare”) 
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elitiste, muzica totală a lui Ludwig van 
Beethoven; la poezie de dragoste, modernă, cu 
declaraţii-semnal, în care nu mai încap 
compromisuri, abandonul sau trădarea: "Iubito, 
suntem un triunghi / Cu laturi perfect neegale / 
... / Vinovat fiecare avem câte-un colţ / Iar noi 
amândoi avem două / În fiecare depunem câte o 
speranţă" ("Iubito, suntem un triunghi", pag. 11); 
cu momente de cumpănă sufletească, dar parcă 
"s-ar juca şi de-a dragostea neîmpărtăşită", într-
un lirism de travesti, de deghizare matrimonială. 
De fapt, declaraţii de dragoste halucinante, pe o 
ritmică verbală năucitoare şi pe ritualica 
orchestrală dintr-un pasaj introductiv, ca o 
ameninţare obsesivă dintr-o Simfonie beetho-
veniană, "a Destinului": "Undeva, cândva, cine-
va / Era cu mine, cu mine era / Eram cu ea, cu 
ea eram / Şi-o iubeam, şi-o iubeam, şi-o 
iubeam" ("Undeva, cândva, cineva", pag. 20).  

Din volumul "Ultima noapte cu Bernoulli" 
(2010), vreo 15 poeme cu o formă prozodică 
modernă, în care poetul părăseşte catrenul şi 
rima încrucişată, modifică şi fluxul emoţional, 
direcţionându-l spre o nostalgie fără obiect, în 
acorduri uşor pesimiste, de impas sufletesc: "cât 
am plâns poate s-a scris pe undeva / când am 
iubit n-am ştiut / fetele rele s-au îndrăgostit de 
mine / am străbătut ceasuri pe drumuri pustii / 
rătăcindu-mă de umbra mea" ("Cât am plâns", 
pag. 23). Deşi invocă apeluri disperate: "de ce 
nu-mi vii tu iubire supremă / să mă ocroteşti ca 
un zeu" ("de ce", pag. 25), de nicăieri nu mai 
există nicio speranţă, doar un S.O.S. disperat: 
"alerg pribeag pe unde găsesc iluzii migratoare / 
din care storc hulpave poveşti" ("Astăzi durerii 
nu i-am dat nicio şansă", pag. 27), ca o pato-
logie a unei iub iri neîmplinite, o iubire crispată, 
cu melancolice stări de nondialog: "tristeţea mea 
vede mulţimea de câini / mulţimea de oameni 
cum latră" (Ibidem). 

Cu doar patru poeme în metru clasic, cu 
rimă încrucişată, în volumul "Singurul apei" 
(2011), irump senzaţii de recul în iubire, ca 
rezultat al scurgerii Timpului, cu motivaţii 
asumate pentru deziluzii în devenire şi cu 
semnalele unui Apus, justificate de un  

(continuare în pag. 12) 
 

 

 

         Dumitru ANGHEL 
 

COMISELE IUBIRI de Petre RĂU  
 

Placheta de versuri "Comisele iubiri", Editura 
InfoRapArt, Galaţi, 2017, 108 pagini, este o carte de -
o originalitate... riscantă (!), cu o posibilă dublă 
finalitate, pe care scriitorul Petre Rău  şi-o asumă, 
contând pe latura pozitivă a unei alegeri inspirate şi 
responsabile: "Cele mai frumoase poezii de dra-
goste", subtitlu cu valenţele unui gir liniştitor, şi pe 
faptul că a recurs la o structură editorială de anto-
logie, cu poeme selectate din c inci volume de lirică, 
apărute între 2002 (reeditat în 2012) - 2015. 

Impresia de prim contact a lecturii este că 
poezia de dragoste a poetului Petre Rău, procesată 
pe un palier tematic de o diversitate capricioasă şi 
rebelă, sfidează toate regulile genului  dar are 
ingredientele originalităţii şi registrul prozodic al unui 
canon erotic, ce-i asigură postura emblematică a 
notorietăţii literare, scriitoriceşti. O poezie, din care 
răsar poveşti idilice adolescentine, pe portative de 
sentimente în derivă, incontrolabile şi uşor desuete, 
cu artificiul şi patetismul primei "scrisori de amor", cu 
prima "declaraţie de dragoste" ori cu fiorii primului 
sărut; o erotică pură şi fascinantă, ca un belcanto 
napolitan, pe libretul operei "Elixirul dragostei" de 
Gaetano Donizetti, cu iubiri spectaculoase, iubiri 
pasagere şi fixaţii emoţionale autentice.  

"Uvertura" erotică este asigurată de volumul 
"Întârziata vestire" (2002), cu vreo 13 poeme cuminţi, 
în metrică reprezentativă, de regulă catren cu rimă 
încrucişată: "Vai iubită iubire discretă / Spre tine la 
tine să zbor / Să plutesc din planetă-n planetă / Să 
urc să tot urc să cobor" ("Iubită iubire", pag. 7); cu 
apelative dulci, uşor neoanacreontice de secol XVIII, 
naiv şi declamativ, într-o aparentă şi provocatoare 
intimitate de cerdac boieresc, cu poeţii Costache 
Conachi şi Ienăchiţă Văcărescu: "Verde vale de rai / 
Nepăscută de cai / Undeva tu erai / Doar a mea" 
("Vale de rai", pag. 8), un idilism spontan şi fastuos, 
protejat de falduri grele de catifea, cu nostalgii dintr -o 
podgorie cu nuci bătrâni şi viţă de vie.  

Ca să treacă abrupt la o formulă prozodică 
originală şi inovativă în poemul "Sunt nebun 
murmurând beethoven" (pag. 9), cu plasarea titlului 
în primul vers din strofa I; în versul al doilea din 
strofa a II-a; în versul al treilea din strofa a III-a şi în 
versul al patrulea din strofa a IV-a, ca o glossă, 
"marca Petre Rău", de inspiraţie sentimental-
vocaţională, pe un ideal erotic-intelectual: "Şi în 
şoaptă închin un catren / Prea des născocitei mele 
iubiri / Sunt nebun murmurând beethoven / Înfruntând 
în amurg amăgiri" (strofa a III-a). Adică, de la aluzii  
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braţe la tine / ... / de-mi ziceam / e de dragoste / 
e de abis / e înspăimântătoare de năucă / e 
dumnezeiască" ("inima pernă", pag. 68).  

O lirică cu o tematică în răspăr, între 
fericirea iubirii pământene, imprevizibilă şi 
păcătoasă adesea, şi iubirea edenului pierdut 
prin păcatul "fructului oprit" şi speranţa recâşti-
gării prin jertfa Răstignirii; o poezie de dragoste, 
ca o erezie, în afara normelor etice, înrudită mai 
mult cu fascinaţia păcatului: "de când am 
început să te iubesc / ... / mi-am propus să nu-l 
mai slugăresc pe dumnezeu" ("pe unde  mai 
eşti", pag. 81). 

Nu întâmplător, domnul Petre Rău a 
acordat cel mai mare spaţiu în antologia sa 
volumului "Eden în cădere", un poem uriaş 
despre iubirea ca izbăvire a păcatului ancestral 
salvat de puritatea şi necesarul perpetuării 
speciei umane, creaţie a Divinităţii, într-o decla-
raţie de "mea culpa", asumată romantic: "am 
greşit pesemne / gata iubito / nu-mi mai pun 
nicăieri semnătura" ("iluzorica mea semnătură", 
pag. 83). 

Ultimul volum al antologiei, "Îndrăgos-
tirea de zmeu" (2015), adună zece poeme lungi, 
pe câte două pagini, care modifică abrupt, 
intempestiv şi derutant tonalitatea liric-erotică, 
idilică şi fascinantă, cu largi volute emoţionale, 
direcţionate spre o altfel de IUBIRE, iubirea de 
ideal uman, peste care s-a năpustit, într-o 
răscruce de Istorie, o altfel de dragoste: "unde 
nimeni nu mă forţase vreodată să fac rău / 
nimeni nu mă forţase / şi am găsit adăpostul 
prielnic visului meu" ("Singurătatea", pag. 89). 
Explicaţia pare a fi una singură, deoarece nuan -
ţele, polifonia semantică a sentimentului iubirii, 
pot acoperi până şi ultimul colţ de singurătate: 
"Din starea de durere trebuie să te vindeci / 
omule n-ai altă cale fiindcă / mereu iubim ca să 
nu fim singuri" ("Infernul unei rătăciri", pag. 92).  

"Comisele iubiri", o carte-semnal despre 
filosofia simplă şi umană a celui mai peren şi 
dumnezeiesc sentiment, IUBIREA, după 
aserţiunea indubitabilă a poetului Petre Rău: 
"Poezia este o mare nevoie de îmbrăţişare" şi 
după îndemnul adresat cititorilor săi: "dar n-am 
să vă plictisesc cu iubirea mea / ieşită din minţi / 
o aveţi şi voi pe a voastră" ("Adevărul despre 
iubire", pag. 104). 

    

 

SANCTUARUL DE ZGURĂ de Constantin TĂNASE
       

Volumul de proză scurtă "Sanctuarul de 
zgură", Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2016, 640 de 
pagini, semnat de scriitorul Constantin Tănase, 
adună 29 de povestiri, schiţe şi nuvele în 
cunoscuta colecţie "Opera Omnia", întregind 
palmaresul său de creaţie literară, după debutul  

(continuare în pag. 13) 

 
 

(urmare din pag. 11) 
                                                                          

diagnostic erotic, fără şansa unei terapii sufleteşti: 
"Aventuri nu mai există, ce-a rămas e doar iubire / 
Care din constanţa lumii ne priveşte doar pe noi / 
Aş vrea veşnic să rămânem ascunşi într-o amintire 
/ Să rămână-n lumea asta doar iubirea şi noi doi" 
("M-au prins zorile iubito", pag. 42). 

Volumul cel mai bine reprezentat în 
antologia "Comisele iubiri" este "Eden în cădere" 
(2012), cu 36 de poeme în registru prozodic de 
ultimă generaţie, în care domnul Petre Rău 
păstrează dialogul cu sine, pe portativul unei poezii 
erotice, în afara canoanelor speciei lirice 
consacrate, în tonalităţi programatice, ca un 
Impromptü sentimental, incontrolabil, pe note 
discordante. Cu tânguiri elegiace, poetul dezamăgit 
în iubire afirmă: "scriu poveştile de amor ale altora / 
dar pe a mea n-am ştiut-o vreodată", deşi ar vrea 
să convingă, să se convingă pe sine: "doar am una 
oho / am şi eu una fraţilor", însă una neîmplinită, 
oarecare, pentru că: "tu care m-ai iubit un termen 
nedrept de scurt / pe când trebuia să fim amândoi" 
("scriu poveşti de amor", pag. 47).  

Poezia de dragoste este, aşadar, tema 
majoră a liricii poetului Petre Rău, pe care o 
gestionează, mereu aceeaşi, pe coordonatele 
eşecului sentimental, de rătăciri şi neşanse, ca-n 
vremurile de început ale poeţilor paşoptişt i: oho 
prieteni / ce mai ştiţi despre iubita mea / căci mie / 
mi-a tăcut de mult îndărătnicul ornic / ... / şi mă 
zbat apoi în migratoarele-mi iluzii" ("ce mai ştiţi", 
pag. 48), deşi mesajul liric se scurge înspre un 
orgolios sentiment de bărbat împlinit, răsfăţat de 
succese amoroase, pe acordurile preclasice ale 
unui madrigal din repertoriului Corului dirijat de 
Marin Constantin. Adoraţia pentru Divinitate sau 
pentru femeia iubită se află sub acelaşi semn 
păcătos al rătăcirii: "în povestea mea de dragoste 
cu tine / dumnezeu nu mi-a dat niciun sfat util / atât 
de zgârcit a fost cu mine / sau poate mă invidia 
cine ştie" ("ziua întâi: pregătirea", pag. 52), ca o 
etalare a unei bărbăţii provocatoare, între hulă şi 
blasfemie nevinovate. 

Iubirea, ca o obsesie, este tema unui poem 
de o rigoare matematică, profesia domnului Petre 
Rău, de o acută şi pedantă obiectivitate: "am 
deschis o fişă / cu problemele noastre iubito / ... / şi 
să clarific pentru eternitate / să vadă şi posteritatea 
cine a iubit şi / cine nu cine mai mult şi cine mai 
puţin / care pe care a înşelat / cât cum unde şi 
când? ("fişa noastră cea de toate zilele", pag. 51).  

Există în poezia de dragoste din volumul 
"Eden în cădere" momente de cumpănă şi de 
abandon în disperare: "pretutindeni azi fericirea  
mea a rămas într-un / pat şi acela pustiu" ("ultimul 
pat", pag. 57); o disperare crispată, gestionată 
elegant, ca o scuză... "scorţoasă", într-un salon de 
epocă parizian, dar într-o stare de permanentă 
graţie: "abia după ce tăcerea s-a aşternut între / no i 
mi-am dat seama că mai aveam atât / de multe să 
ne spunem" ("însingurarea", pag. 65), pentru ca să 
irumpă, pentru echilibru, o poezie de un patetism şi 
de-o puritate angelică: "mi-am descoperit inima / în  
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(urmare din pag. 12) 
 

cu placheta de versuri "Primejdia melancoliei", Editura 
"Porto-Franco", Galaţi, 1998, urmată de "Atracţie 
paronimică" (versuri), Editura "Scriptor", Galaţi, 1999; 
"Seducţia uitării" (versuri), şi "Taina şarpelui" (proză), 
ambele la Editura "Arionda", Galaţi, 2001.  

Revine impetuos, după 15 ani, cu un op masiv 
construit pe o publicistică incitantă  şi convingătoare 
despre un univers socio-uman de o tulburătoare 
autenticitate în paginile lunare ale revistei "Dunărea 
de Jos", dintr-o raţiune uşor polemică, cu pagini 
situate în retrospectivă, dar cu certe repere de 
exactitate şi de ficţiune, îmbinate armonios spre o 
finalitate din zona literaturii epice culte. 
Particularităţile stilistice ale acestei proze, venită din 
aria publicistică, sunt adecvate cauzei "speţei" 
abordate, pe linia melodică a unei intervenţii la bară, 
pe ceremonialul unui proces civil, cu inculpaţi, cu 
martori şi cu tot Completul de judecată, adică exact în 
roba justiţiară, cu care avocatul-scriitor Constantin 
Tănase intervine în contencios şi convinge prin 
pledoaria naraţiunii realiste, din care hotărâtoare sunt 
elementele localizabi le şi o temporalitate anume: "Cu 
solda primită în Afganistan, Marius Berteanu a reuşit 
să cumpere prăvălia polonezului Iaroslav Jelinscki de 
la intersecţia străzilor Primăverii şi Griviţei" ("Amintiri 
despre Dida", pag. 269). Prin cantonarea în mediul 
real, concret, convingător şi determinant; "Norocul i-a 
surâs de două ori. Întâi atunci când a călcat pe o mină 
antipersonal şi s-a ales doar cu anchilozarea piciorului 
drept, în timp ce camarazii săi din patrulă au murit 
toţi..." (pag. 270), scriitorul "atacă" orice subiect, de la 
întâmplări erotice, poveşti amoroase cu ştaif şi 
amestecă destinul personajelor sale într-o pastă 
cremoasă de situaţii la limita minimă dintre adevăr şi 
ficţiune, dintre moral şi conjunctural comportamental.  

Dar şi un stil între ironie subtilă, de calitate, şi 
sobrietatea unei moralităţi revendicative indusă din 
preceptele controlate de "etica magna" ale indubita-
bilului "Lex dura sed lex", care are "cuminţenia" 
suspectă a unui "malpraxis" venit dinspre politica do -
sarelor contrafăcute şi a delaţiunii: "După cum se 
poate constata, fără putinţă de tăgadă, din intercep -
tările convorbirilor telefonice..." ("Despre confuzie", 
pag. 364). 

De regulă, conflictul epic începe abrupt iar 
întâmplarea este gândită ca o pledoarie cu detalii-
argument, iar tot şicul narativ se naşte din diferenţa 
exagerat speculată dintre motivele conflictului şi 
atitudinea personajelor. Elementele de ficţiune rămân 
dominante la limita umorului şi a unui banal exa-
cerbat, ca în cazul amănuntelor picante din "biografia"  
Linei, personajul picaresc din jurul haldei de zgură, 
care a adunat atâţia nepricopsiţi ai soartei, din prima 
nuvelă, care a dat şi titlul cărţii. Un conflict banal, o 
situaţie ternă, evenimente fără orizont capătă 
consistenţa unui roman poliţist, pe care prozatorul 
Constantin Tănase îl direcţionează spre "un final de... 
Operetă". 

Personajele schiţelor şi nuvelelor din "Sanc -
tuarul de zgură" au identităţi şi comportamente 
indecise, se învârt în cercuri şi situaţii care nu încap 
în obişnuit, chiar şi atunci când sunt poziţionate  
 


 

conflictual şi temporal pe fondul unor even i-
mente ca Revoluţia din Decembrie 1989, condi-
mentate cu situaţii demne de "proza fantastică", 
ca în schiţa "Silueta albastră". Prozatorul 
Constantin Tănase sfidează deliberat normele 
prozei "clasice" şi-şi pliază motivele epice pe 
un... "altceva" (cuminte şi verificat de o litera-
tură consacrată!), de care nu se împiedică, pen-
tru că are propriile reguli, o anume încrâncenată 
dorinţă de a-şi impune maniera proprie şi, în 
ciuda unui "recul", pe care-l poate simţi cititorul 
obişnuit cu tehnica literară consacrată, "plu-
sează" şi-şi protejează stilul, asumându-şi non-
şalant riscul de a inova într-un domeniu al 
teoriei şi tehnicii literare, în care parcă n-ar mai 
fi nimic de spus! Îşi asumă chiar şi riscul unor 
teme de-o banalitate sfidătoare, de parcă s-ar 
juca de-a "literatura absurdului", ca-n secven-
ţele din "Cântăreaţa cheală" a clasicului în 
domeniu, membrul Academiei franceze, Eugené 
Ionesco, şi nici nu se teme că n-ar putea fi luat 
în serios! 

O poveste... absurdă, în sensul banal de 
dicţionar, cu un preşedinte de bloc şi tevatura, 
absurd de banală, cu locatarii, care nu-şi 
plătesc întreţinerea, şi cu poveşti de dragoste la 
limita moralei elementare, idile de mahala, 
onomastică şi ifose fără acoperire, "indigestii" 
T.V. şi fantasmagorii propagandistice, ca în 
nuvela "Necontenita repetare" (pag. 55-108), 
convingătoare din titlu... 

Constantin Tănase n-are nicio opreliş- 
(continuare în pag. 14) 
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(urmare din pag. 13) 
 

te... tematică, pentru că este stăpân pe un repertoriu 
de motive literare, de artificii şi mijloace prozodice, şi  
trece fără vreo avertizare la un alt subiect: Mafia; 
mafia siciliană, pe care o prezintă cu date şi elemente 
specifice, şi-şi modifică radical parametrii narativi, cu 
incantaţii uşor liturgice şi cu iz de "cod de procedură 
penală", pentru scene fierbinţi, "fără perdea", 
asezonate unei teme legate de clanuri mafiote libere 
de orice constrângeri morale, pe structura unui 
scenariu de film-acţiune, din care nu lipseşte nimic 
din "recuzita" lingvistică, mai ales, onomastica 
inconfundabilă: Don Giuliano, Carmine Lolordo, 
ucigaşul de profesie Maranzano, Alessandro Tera -
nova; la care îl alătură pe Pompiliu Acatrinei, pripăşit 
într-un mediu ostil după "libertăţile" introduse de U.E., 
din nuvela "Purgatoriul" (pag. 109-164), o autentică 
tevatură "în stil italian". 

Desigur, doar un "intermezzo", un "respiro" 
tematic, pentru că prozatorul se întoarce la laitmotivul 
de... "amvon juridic" al subiectelor schiţelor şi 
nuvelelor sale, cărora le-ar fi putut direcţiona 
amploarea spre un roman poliţist sau spre un 
scenariu de film de acţiune (cu prestaţiile actoriceşti 
ale unor Steven Seagal, Jean-Claude van Damme, 
Arnold Schwarzenegger...), deşi înclin să cred că 
opţiunea moral-juridică a domnului Constantin Tănase 
s-ar îndrepta spre libretul unui spectacol muzical cu 
ritmul incitant al baletului "Gayaneh", de Aram 
Haciaturian, iar secvenţa coregrafică "Dansul săbiilor" 
s-ar potrivi mai bine accentelor verbului şi sentinţelor 
sale juridice, din schiţele "Un erou offshore" (pag. 
165-194), "Vremea viselor"" (pag. 217-232) etc. 

Nu putea rata o temă din zona jurnalismului 
cotidian pe ideea globalizării şi a nuanţelor sale 
internaţionaliste: tineretul, cu tot ceea ce a însemnat 
aderarea la U.E. şi "marşul triumfal" spre Europa 
Liberă, modernă şi prosperă, ori la NATO, cu 
participarea soldaţilor români la "premiera" europeană 
a destrămării Iugoslaviei sau pe fronturile din 
Afganistan, Irak sau Siria. Cu scene terifiante de pe 
fronturile de luptă ale soldaţilor români, care n-au 
nicio legătură nici cu dragostea de ţară şi nici cu 
ideea de... patriotism, uşor compromis prin exces de 
zel, fără acoperire. 

Teme de o stringentă actualitate, la ordinea 
zilei, de pe "piaţa zvonurilor", din paginile ziarelor şi 
din "dezbaterile" canalelor T.V., din discuţiile 
oamenilor de rând, din tramvai sau de la metrou, se 
găsesc în paginile schiţei "Agronomul": "Nuuu, 
domnilor, tălmăcea un altul. Omul i-a deranjat pe cei 
de la putere şi ăia vor să-l scoată din ecuaţie. Alţii au 
făcut-o mai abitir decât el şi nu i-a verificat nimeni, 
necum D.N.A.-ul sau DIICOT-ul sau, mă rog, 
serviciile, care după cum se ştie, acţionează..." (Op. 
cit., pag. 291). 

Mie mi se pare că totul seamănă cu "bâlciul" 
frământărilor şi confruntărilor de la vârful Puterii, 
războiul dintre Guvernul P.S.D. şi Cotroceni din zilele 
noastre, pe care prozatorul le-a anticipat cu mult timp 
înainte de a junge cartea sa la tipar: "Aici greşeşte 
statul român. Ăştia nu trebuie băgaţi la puşcărie. Se 
irosesc banii contribuabililor pe fundul lor, cazare,  

 
 

 

mâncare, condiţii civilizate (televizor, net etc.), 
ba uneori CEDO obligă sus-zisul stat să le 
plătească zeci de mii de euro, daune morale, 
pentru că li s-au încălcat drepturile..." (pag. 
292). 

Aminteam mai sus despre stilul impre-
vizibil al prozatorului Constantin Tănase. De la 
problematica majoră din schiţa "Agronomul", cu 
un nucleu emoţional-imaginativ şi previzibil în 
planul consecinţelor social-poltice, care merg, 
după opiniile îngrijoraţilor, până la "război civil" 
şi destabilizare, în schiţa "Maica Amalia", de 
mică întindere, doar câteva pagini, "atacă" 
probleme legate de "cea mai veche meserie din 
lume", iar "cazul" este rezolvat în litera de lege a 
unei morale în derivă şi după practicile seculare 
în speţa juridic-etică prin convertirea şi 
aplecarea spre cele sfinte ale unei prostituate, 
ca nişte Variaţiuni rococo de Niccolo Paganini, 
pentru echilibru dintr-o viziune esenţialmente 
parodică, în registru minor, cu adăugiri de 
nuanţe. Trece rapid la lucruri serioase şi grave, 
pentru că proza realist-acuzatoare din schiţele-
clişee, semnată de Constantin Tănase are toate 
datele "spectacolului" ideatic şi mediatic al 
politicii româneşti din zilele noastre, ca o 
perpetuare aproape de păgubos şi uşor vulgar, 
şi cu atât mai combativă, în ciuda postării în 
spaţiul ficţiunii epice, deşi "recuzita" scriitorului 
se păstrează în limitele "scenariului" grotesc al 
unei politici cu nuanţări de... iarmaroc, pe fondul 
disputei dintre factorii politici primordiali în 
opoziţie. Direcţionată epic pe "vremuri noi", cu 
cele mai multe întâmplări petrecute după 
"Dominoul" politico-ideologic al deceniului IX din 
secolul trecut, tematica prozei domnului 
Constantin Tănase se întoarce surprinzător spre 
un alt moment de referinţă din Istoria revoltelor, 
protestelor şi revoluţiilor din "cronica" de 
împotrivire a poporului român, Răscoalele ţără-
neşti de la 1907, de parcă "un spiriduş" al opo-
ziţiei i-ar zgândări apetitul pentru astfel de 
orizonturi literare: "Deşi trecuseră mai bine de 
trei ani de la înăbuşirea în sânge a Marii Răs-
coale Ţărăneşti de la 1907, tribunalele înfiinţate 
ad-hoc tot mai pronunţau pedepse grele (şi 
nedrepte) pentru..." ("Frânturi dintr-un veac şi 
ceva", pag.373); cu o singură şi ironică conclu-
zie: Istoria se repetă în secolul XXI!  

Scriitorul-jurist se întoarce la universul 
tematic al prozei sale, păstrându-se în aria 
imediată a întâmplărilor din "sala paşilor pier -
duţi" cu un caz ceva mai izolat, personajul Mâţă, 
infractor din zona folclorului cu haiducii de 
altădată, dar sentinţele şi toată "regia" narativă 
se păstrează intacte pe coloratura nuanţată 
stilistic a sălilor de judecată contemporane 
("Judecătorul de Pace", pag. 405-426). Şi, din 
nou, un intermezzo, şi tematic: "Despre poetul şi 
romancierul Neculai Amariei nu s-a ştiut mai 
nimic până la vreo douăzeci de ani de la 
moartea sa" ("Nebunul", pag. 441), şi stilistic, pe  

(continuare în pag. 15) 
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(urmare din pag. 14) 
 

note discordante, ca un andantino din "Appassionata" 
beethoveniană, în care domnul C. Tănase părăseşte 
coloratura publicistică a prozei sale şi urmează linia 
epicului obiectiv şi clasic şi-şi proiectează acţiunea şi 
personajele într-o lumină simbolică de ritual, cu o notă 
de individualitate a modernului. 

Tot în această componentă stilistică, am 
remarcat, dincolo de opinii şi de comportament, în 
afara limitelor Codului Penal, o preferinţă a scriitorului 
pentru un tip de ironie de-o manieră care convinge prin 
contrariu; o persiflare inteligentă, şi caustică şi uşor 
nevinovată, mai de succes decât pledoaria din sala de 
judecată, cu o valoare expresivă cu aparenţa unei 
gratuităţi convingătoare: "Dacă eşti prost, stai acasă, 
şi-a justificat Felea gestul său contrar eticii ciobăneşti 
ancestrale" ("Nepedepsiţii", pag. 463).  

Prozatorul Constantin Tănase are, stilistic 
vorbind, un registru epic propriu, ferm prin precizia 
caracterizării personajelor şi prin acceptarea integrală 
a realului refuzând prejudecăţi; un soi de libertinaj 
lexical, care păstrează contactul cu realitatea, chiar 
mici armonii subtile din zona umorului - de care 
aminteam mai sus - finalizate într-o literatură spontană, 
în exclusivitate a sa. Uneori, sfidează regulile prozei 
consacrate, confiscând coeficientul de elitism prin 
argumente pe aceeaşi ritualică melodic-convingătoare, 
cu argumentele bunului simţ, cu o eleganţă verbală şi o 
logică gramaticală spontană, iar riscul asumat, pe care 
"nu i-l amendez", l-a salvat pe scriitorul Constantin 
Tănase de la banalitate şi manierism. 

Prozatorul Constantin Tănase se detaşează 
tranşant de juristul practicant, cenzurat şi nevoit să 
păstreze o anume "robă" de magistrat, pentru că stilul 
scriitorului responsabil i-a impus o marjă de abatere de 
la deontologia Palatului Justiţiei şi l-a determinat să se 
păstreze în limitele normelor Teoriei literare din "Codul 
de Procedură" al Istoriei Literaturii Române contem -
porane. În consecinţă, stilul literaturii domnului Con-
stantin Tănase este inconfundabil, poate fi receptat de 
la primele cuvinte, de la prima propoziţie sau frază, ca 
după un prim acord muzical, când după primul semn al 
baghetei dirijorului şi la primele acorduri sunt recu -
noscute de ascultători "Rapsodia I" de George Enescu 
sau Uvertura la opera "Oberon", de Carl Maria von 
Weber. 

 

 

(urmare din pag. 4) 
 

De ce am adus vorba depre epopeea Rama-
yana? Deoarece, cu oarecare regrete am observat 
că, în ziua de azi, femeile au tendința de a se 
îndepărta de modelul fixat de Creator, atunci când 
a creat femeia și i-a oferit miracolul nașterii unei 
noi vieți, iar bărbatului i-a stabilit, ca primă sarcină, 
protecția și întreținerea familiei.  

Femeia de azi nu mai este satisfăcută de sta-
tutul ei primordial, acela de soție și mamă, dez-
voltând o tendință tot mai periculoasă de îndepăr-
tare de la matricea universală. În virtutea interpre-
tării strâmbe a politicii de egalitate a femeii cu 
bărbatul, femeia vrea să fie constructor, vrea eco-
nomist, director de mari consorții, ascensionează 
culmile munților, explorează adâncurile și cosmo-
sul... Nu doresc să insinuez că femeia ar fi infe-
rioară, din vreun punct de vedere, bărbatului, nu, 
Doamne ferește! Doar că, preluând din atribuțiile 
bărbatului, ea își neglijează rolul primordial: acela 
de a da viață, de a deveni mamă!  

Nu neg: societatea asta nebună care, parcă, 
involuează de la o epocă la alta, a îndepărtat-o pe 
femeie de la menirea-i primordială. Constrân-
gerile vieții au forțat-o să-și caute și ea un loc de 
muncă, uneori dând din coate (exprimare eufe-
mistică - s-ar putea formula și mai rău de atât) și 
ocupând locurile, altădată, rezervate bărbaților. 
Așa, femeia-mamă a devenit și femeie-eroină de-
oarece, atribuțiilor standard – cele legate de casă, 
masă, îngrijire bărbat, creștere copii... – a adăugat 
altele noi – asigurarea resurselor financiare nece-
sare familiei – știrbind din apanajul masculin. Și 
dacă tot a ajuns pe post, de ce să nu și perfor-
meze? Doar sunt egale bărbaților! Astfel, pornind 
de la o cerință de asigurare a minimei subzistențe 
pentru propria familie, a ajuns la dorința (chiar 
ambiția - ce, ea este mai proastă?!)  de a performa 
în noua activitate și mai apoi... a ajuns să acorde 
prioritate noii ocupații. Familia, copiii pot să mai 
aștepte – cariera, înainte de toate! - gândește și-și 
planifică viața femeia modernă.  

Eu rămân la ideea că societatea este bolnavă 
și ar trebui tratată. Iar femeia - care, da, este egală 
bărbaților din punct de vedere al inteligenței (une-
ori chiar îi depășește, datorită intuiției proprie doar 
ei)! - să acorde prioritate menirii ei primordiale: 
maternitatea. Și să nu-și neglijeze calitățile carac-
teristice: să rămână caldă, iubitoare, tandră, iertă-
toare, bună soție, bună mamă, bună gospodină, 
să asigure armonia căminului conjugal... Ar fi pace 
în lume, căci pacea căminului i-ar cuminți și băr-
batului pornirile războinice.  

Cine să se mai războiască cu cine, dacă toți 
bărbații sunt învăluiți de pacea și iubirea căminelor 
lor? Eh, sunt și eu un visător!... 

Mama mea a fost femeie, soția mea este feme-
ie, fiica mea este femeie – Doamne, îți mulțumesc 
pentru această minune: FEMEIA!    

La mulți ani, dragi femei! 
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              Maria IEVA 
  

Trezirea omului cosmic 
 

Alensis de Nobilis, Beţiile cosmice,  
Editura Absolut, Bucureşti, 2016 

 

Poezia este haina de lumină a poetului, dar şi clipa de 
sărbătoare a cititorului; poţi primi împărtășania cuvân-
tului doar dacă păşeşti cu dragoste şi smerenie în tem-
plul poeziei. Poetul, ca purtător al nimbului aşezat pe 
frunte de mâna divinităţii, deschide pentru cititor porta-
lul spre o altă dimensiune, spre taina de dincolo de poar-
tă, dar pentru a străbate cerul de la un capăt la altul, el 
aprinde mai întâi pentru sine rugul şi abia apoi poate afir-
ma: „Voi şterge praful de pe cerul lumii, / Să te trezeşti 
descoperind minuni, / Altfel în tine ceru-ar adormi 
/ Atingeri de mătăsuri pe simuni...” (De ce m-ai iubi). 

Alensis De Nobilis, un poet autentic de o valoare 
incontestabilă, ştie ce înseamnă arderea pe rug. În cărţile 
sale: Suferinţa stelelor (1998), Axis mundi (2009), Agonia 
fiinţei (2009), Perfuzii cu lacrimi (2012) şi, acum, în Bețiile 
cosmice, carte apărută în anul 2016 la Editura Absolut din 
Bucureşti, a construit altar poeziei. El întregește cu lumina 
sa „corola de minuni a lumii”, aşa cum afirma Lucian 
Blaga: „eu cu lumina mea sporesc a lumii taină - / şi-
ntocmai cum cu razele ei albe luna / nu micşorează, ci 
tremurătoare / măreşte şi mai tare taina nopţii, / aşa 
îmbogăţesc şi eu întunecata zare...” (Eu nu strivesc 
corola de minuni a lumii). 

Pentru poet, acum şi aici, este atunci şi acolo. Alensis 
De Nobilis pentru a transcede timpul, pentru a depăşi 
graniţele terestre şi pentru a se reîntâlni, într-o altă 
dimensiune cu sufletul pereche evadează din rol: „Înlăn-
ţuiţi pe-o plajă din Maldive, / Tu-mi ceri iluzii, eu îţi dau 
nirvane; / Se sparg în tine galaxii fictive, / Se urcă-n mine 
şerpii pe icoane.” (Evadare din rol). Ultimul vers: „Se urcă-
n mine şerpii pe icoane” sugerează trezirea energiei divi-
ne, energie care conţine informaţiile cunoaşterii absolute, 
ale vieţii eterne. Şarpele vieţii este trezit în momentul în 
care iubirea îl sfinţeşte pe om: „Îmbrăţişează-mă o dată 
şi-nc-o dată, / Să-mi amintesc motivul: sunt Ales!” Cum 
altfel, dacă nu prin iubire şi dăruire, am putea să dobân-
dim cealaltă aripă a îngerului? Mama prin dragostea ei, 
prin ceea ce reprezintă ea, ne dăruieşte la naştere o aripă 
de înger, dar aripa care desăvârşeşte zborul o primim 
doar prin iubirea deplină, prin îngemănarea sufletelor. 

În edificiul singurătăţii sale, poetul, cu precizia unui 
chirurg, cu fulgerul privirii despică zarea lăsând să curgă 
cuvintele ca o ploaie de stele, redând în imagini inedite 
mirajul lumii cosmice. Odată pătruns în labirintul versului 
cititorul este cuprins de vrajă, ca un pelerin, care nu 
cunoște destinația, el se lasă ghidat și, furat de frumu-
sețe, călătorește pe cărările nebănuite ale poeziei, acolo 
unde timpul și spațiul devin inexistente. Din lada cu zestre  

 
 

 
 

a Universului, temele poeziei sunt minuţios alese, 
niciun cuvânt nu este lăsat la voia întâmplării, fiecare 
vers poate fi considerat un verset, o poezie în sine. 
Toată cartea este o condensare de idei şi trăiri. Uimit 
de frumusețe, când culorile luminii îi par aripi de 
îngeri, în murmur de harpe celeste, poetul rămâne pe 
loc, lăsând gândul, ca un bumerang, să străbată 
spirala timpului. „În univers lumina e puţină, / Se pierd 
mereu în beznă visătorii;” (Lumina), primirea luminii 
este o taină, ea coboară atunci, când rostirea înfioară, 
ca în noaptea de înviere la Ierusalim, să lumineze 
calea celui pregătit să devină însăși lumină. 

Prin măiestria condeiului, prin puritatea trăirii, 
Alensis De Nobilis transformă metaforele şi personi-
ficările în adevărate diamante. Femeia este întruchi-
parea divinului „Sufletul tău e o mireasmă pură, / Azur 
sorbit din ochi de înger-mire”, iar iubirea este o 
sfinţire, o contopire a sufletelor în duh şi în Dum-
nezeu: „În rugăciuni spre umbra ta ce zboară / Din 
univers în univers, frapant; / Coboară-n mine, îngere, 
coboară / Şi-mbrăţişaţi să ne-aruncăm în neant!” (Fe-
meia-înger).  Este redat zborul spre absolut, zbo-
rul păsării Măiastre - darul suprem al omului. 

Reîntoarcerea spre cel care ai fost, primenirea 
sufletului şi primirea darului este subliniată de poet ca 
o tresărire a ceasului în karme indecise, sugerând o 
căutare a ta în afara ta; metastaza care urcă din 
hârtie, între sinapse mucegai de vise, ne transformă 
în amnezici şi ne ţine prizonieri în închisorile din noi, 
aşteptând ziua în care „Ne vom muta în vise cu 
chirie / Să fim părinţi copiilor din flori.” (De-am evada). 

(continuare în pag. 17) 
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(urmare din pag. 16) 
 

Trăind efemerul, poetul intră în contradicţie cu sine, dar, 
fiind conştient de crucea înaltă pe care o poartă în 
inimă, pas cu pas, împleteşte durerea cu iubirea şi 
construieşte coloana infinită a cuvântului. Întors spre tine, 
ca oglinda întoarsă cu lucirile în sine, când rugăciunea 
luminează cerul inimii, când sunetele se transformă în 
culori şi lumina boreală se transformă în lumina 
primordială „... te-ntâlneşti cu cerul în retină, / Te-mbrăţi-
şezi cu umbra ta tăcut; / Din vârful crucii, falnic, în lumină, 
/ Păşeşti în stele, decojit de lut. //... //Dar când începi a nu-
ţi mai aparţine, / De frica hulei, te întorci, căinţă... / Tu cel 
ce cauţi, ai găsit în tine, / De frica beznei, prima locu-
inţă!” (Prima locuinţă); orice cuvânt adăugat în plus, ar 
tulbura frumuseţea acestor versuri. Las cititorul să trăiască 
emoţia şi înălţarea lor. Dacă ajungi să priveşti în ochii unui 
poet ai să vezi cerul oglindit în ei, dacă poţi să citeşti în 
inima unui poet ai să simţi mirarea, bucuria, nedumerirea 
şi iubirea unui copil, dar dacă îţi este îngăduit să pătrunzi 
dincolo de perdeaua de aburi ce urcă spre ceruri ai să 
înțelegi tainele cunoaşterii sale. 

Cuvântul este tezaurul moştenit de la înaintași, pe care 
avem datoria să îl lăsăm să înflorească în lumina meta-
forei şi să îl dăm ca pe cel mai de preţ dar urmașilor, 
tezaur pentru care poetul Alensis De Nobilis manifestă, 
vădit, o dragoste imensă. Poezia este cartea de vizită pe 
care o prezintă atât pământenilor cât şi îngerilor şi nu 
poate să rămână impasibil la ceea ce se întâmplă la ora 
actuală în lumea literară. În: Fariseu nerod, Mister O., 
Vultur de panoplie surprinde cruda realitate. 

Cum pustnicul simte rugăciunea, aşa simte poetul 
poezia. Formele și culorile, într-o lumină pală sau orbitoare 
se dizolvă în călimara inimii lui de unde cuvintele, 
ca mugurii care plesnesc pe ramuri, ca iarba care stră-
punge primăvara pământul reavăn, curg prin cerneala ro-
șie a condeiului. Din neliniștea sufetului, din căutarea fires-
cului, dincolo de firesc, din îmbrăţişarea umbrelor şi învă-
luirea lor în curcubeie marile întrebări îşi găsesc răs-
puns „Fiinţa-i un miracol, tu-i cauţi o monadă, / Dar 
negăsind, amuşini s-o furi dintr-un altar; / Secretul mântu-
irii nu-i haină de paradă, / Ci umăr de Sisif transfigurat 
Icar.” (Umbră). Dincolo de hotarele timpului unde pă-
şeşti decojit de lut, cuprins de vrajă, devenind însăşi vraja, 
întâlneşti cuvântul din care ai fost creat, ca o curgere 
firească a sfârşitului spre început şi a începutului spre 
sfârşit, totul se transformă într-un vid necreat din care se 
nasc alte cuvinte: cuvinte cu aripi de fluturi, cuvinte cu ochi 
de vulturi, cuvinte în formă de inimă, cuvinte cu murmur de 
izvoare, cuvinte cu rădăcini de stejar, cuvinte murmurate 
în cabale, cuvinte care prin modulația sufletului primesc și 
dăruiesc lumina. Toate formele, sunetele și culorile se 
contopesc în sufletul poetului care, prin măiestre, prin răb-
dare și muncă, ca un bijutier care caută să-și desăvâr-
șească operea, țese din metafore, aripi și fiori, muzica 
sufletului său, poezia. Cel care simte poezia, devine 
poezie. Fiecare respiraţie, fiecare supin, este o lumină şi o 
umbră aşezată de la un capăt la altul al rândului - un drum 
spre Everest, dar când Edenul închide porţile şi eşti nevoit 
să priveşti în jur, când simţi dogoarea Saharei întrebările 
revin: „Cine de prin iarbă să-ţi adune paşii, / Zeităţi 
pierdute? Sumerii? Incaşii? / În oglindă-n care nu vrei să 
priveşti, / Cerul toarnă vise aburinde-n ceşti. / Te-nveleşti 
în temeri ca într-un amin, / Din oftat imagini nu se mai  
 

 

abţin, / Spre înalt se-nalţă ochii tăi, umilii, /  Mul-
ţumind durerii că le-a pus sigilii...” (Rătăcire), iar 
„De vezi chitanţe pe-nrudiri cu mărul / Şi bon fiscal 
pe lupta cu pereţii” durerea acestei lumi devine in-
suportabilă şi, „Invoci suprem puterea altei legi, 
/ Cerând azil în alte galaxii” (Scadenţă). Realitatea, 
de multe ori, poate întrece orice imaginaţie, durerea 
poate deveni atât de sfâşietoare că refuzi să mai 
visezi, refuzi să crezi, refuzi să fii, îţi vrei Edenul 
înapoi, dar, știi că indiferent de câte ori vei ridica 
ochii spre cer, doar în tine poţi să cauţi şi să găseşti 
puteri nebănuite pentru a te înălţa. Mihai Eminescu 
spunea: dacă vrei să tragi o brazdă dreaptă-n viaţă, 
anină-ţi carul tău de-o stea. Prin poezia sa, autorul 
ne arată drumul spre propria stea. 

„Îmbătrâneşte veşnicia-n Univers” şi dependen-
ţele dor, sfinţii rămân fără paraclis şi iubirea capătă 
dimensiune cosmică, unde, până şi zeii pizmuiesc 
legătura ancestrală a celor două suflete: „Că absor-
biţi de-o sete ce ne doare, / Ne-nlănţuim cupid, 
sinucigaş, / Ca bolţi să crape sparte-n fulgerare / Şi 
îngerii să plângă pătimaş...” (Pizma zeilor). În poe-
zia  Îndrăgostită de mare, personificarea ocupă un 
loc de cinste. Dacă Manole invoca divinitatea să o 
împiedice pe Ana să devină izvor, poetul foloseşte 
ca mijloc de comunicare o tehnică străveche, 
vorbeşte cu femeia-înger, de la sine la sine, trimite 
gândul cu viteza luminii şi-i transmite: „ Aruncă-te-n 
mare şi nu mai veni”,  dar pentru cel care își 
urmează chemarea inimii nu există obstacol care 
să nu poată fi înlăturat, el se dăruiește pe sine pen-
tru desăvârșirea creație: „Iar la final, măcar am fi 
zidit / În poezie însăşi idioma / Pe răzvrătiri de 
şarpe năpârlit, / Să moară zeii. Le-am fi luat 
fantoma!” (Fantoma) 

Redau în întregime, un poem de o rară frumu-
seţe, care, după părerea mea, va dobândi un bine-
meritat loc între cele mai frumoase poeme ale lite-
raturii limbii române: „Tot încercăm a prinde-n zbor 
comete, / Să regăsim în lungul şir de fii, / În somn 
sau vis, această cruntă sete, / Ce arde-altare albe-n 
galaxii // Pe rugul pur fiinţei să îi cânte / Cu glas de 
îngeri care sfarmă munţii, / Ca-nzăpeziri să curgă 
de pe frunte / Peste mirenii puri în noaptea nunţii. 
// Dar nesfârşiri ne-ndreaptă-n plauri prora / Şi ne-
ncurcăm în neguri ca-n liane, / Ciudate semne, 
semănând cu Tora, / Ne aburesc profetic pe ochea-
ne... // Iar dacă-n noi se întâlnesc pulsarii, / Ca 
versetele-n sacre melodii, / La suflete păţim în van 
avarii, / Că luminări vom mai primi simbrii // Şi-n 
ape sacre curgem ca-n oglinzi, / Să luăm cu umbra 
faţă-n faţă cina; / Păşind din tine, ca un arc te-
ntinzi / Spre omul cosmic, umbra ta, lumina.” (Omul 
cosmic). 

În volumul de versuri Beţiile cosmice, poetul 
Alensis De Nobilis urmează îndemnul sfântului 
Augustin: iubeşte şi fă ce vrei! Chintesența care stă 
la baza tuturor lucrurilor este iubirea, doar prin 
iubire, prin ardere, omul dobândeşte aripile îngerilor 
și puterea de a zbura spre cer: „Să... îţi dau foc... 
să te fac înger!” (Îţi dau foc). Iubirea nu este pre-
zentată ca o aşteptare, ca un vis, ci ca o împlinire,  

(continuare în pag. 43) 
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         Cornel GALBEN 
 
Nocturnă 
 

Din chilia mea, la țară, 
Greierul m-a dat afară, 
 

Devenind stăpân pe toate 
Și cântând de nu mai poate! 
 

Zăpăcit, de tot buimac, 
I-am venit însă de hac, 
 

Căci și el, mai zăbăuc, 
Mi-a intrat sub un papuc 
 

Și, călcându-l pe-ntuneric, 
Am putut ca să desferic 
 

Vraja unui cânt divin, 
Hărăzit doar de destin 
 

Ca să fie-n astă seară, 
Prima și ultima oară, 
 

Nu în iarba de afară, 
Ci-n chilia mea, la țară... 
 
 
Poem tăcut 
 

În orașul care moare 
Înc-o zi și înc-o noapte, 
Până și tăcerea doare, 
Spânzurată între șoapte. 
 

Stă poetul și se miră, 
Gândurile-i fug departe, 
Prea tocită-i a sa liră, 
Prea aproape e de moarte. 
 

N-are chef și nici zăbavă 
Zarea singur s-o străbată, 
I-ar prii un pic de slavă, 
Însă știe că-i deșartă. 
 

Cugetă atunci și scrie, 
În orașul care moare, 
Ultima lui poezie 
Și-o îngroapă-ntr-o scrisoare. 
 

De vei fi cel ce-o citește, 
N-o lăsa să zacă-n taină, 
Ci pe ziduri o lipește, 
Să le fie-n iarnă, haină! 
 

 

Vino 
 

Se nuntesc norii în culori țipătoare 
și văzduhul fuge răsturnat de vânt, 
brațele-mpletite în spițe de care 
deapănă în mine urme de cuvânt. 
 

Clopotele orgii din poieni tâșnite 
se ascund în zgomote de pași târzii, 
fără Dochii, iarna este pe sfârșite 
și mă-nteb, iubito, de ce nu mai vii. 
 
 
Negru pe alb 
 

Ciorile umplu văzduhul, 
colorând albul zăpezii, 
croncăne de își dau duhul, 
întrecându-se ca iezii. 
 

Și zvâcnind ușor din pene 
se avântă către ceruri, 
aripe de coțofene 
le urmează printre geruri. 
 

Doară noi, la gura sobii, 
ne uităm cum se agită, 
învârtind în mână bobii 
prăpăditei de ursită. 
 
 
Doar poetul 
 

Cântă greierii-n oraş, cântă ca-n pădure, 
Dar copacii-au dispărut, tăiaţi de secure. 
 

Cântă greierii-n oraş, cântă pe asfalt, 
Singurul care-i aude este Cel Înalt. 
 

Cântă greierii-n oraş, cântă în surdină, 
Orbul doar atât a vrut, un scuipat în tină. 
 

Cântă greierii-n oraş, cântă în zadar, 
Surzii-s muţi de când se ştiu şi nu au habar. 
 

Cântă greierii, tot cântă, cântec lung şi trist, 
Doar poetul se întreabă: oare mai exist? 
 
 
Ca o boare 
 

Nici nu știu de sunt boem, 
Dar scrisesem un poem 
 

Și atunci, ca o furtună, 
Din străfunduri parcă tună, 
 

Învârtindu-se-n vâltoare, 
Razachia ca o boare, 
 

Ca un cânt ce urcă-n nori 
Și-mbătat de noapte, mori! 
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brăilene. Momentul e salvat de părerile personajului 
care este doar un mijloc de transmitere a părerilor 
autoarei. În fapt acest moment doar utilizează un 
element bibliografic pentru a condimenta povestea. Și 
Lavinia Braniște va face acest lucru de mai multe ori 
și de fiecare dată Brăila va fi cea care o va echilibra. 
Pentru personajul Cristina dar și pentru autoare Brăila 
este orașul copilăriei, orașul bunicii, al casei bătrâ-
nești unde după o zi grea putea mereu a se izola în 
brațele mamei sau ale bunicii ca într-un cocoon pro-
tector. De acolo își lua puterea de a înfrunta o altă zi.  
 Viața pe care o are Cristina e izolată. Are un 
iubit la distanță, Mihai, și trece și printr-o încercare de 
relație bucureșteană, Dan, care se destramă rapid 
țesătura ei fiind tăiată de minciună și infidelități. E o 
viață stranie, parcă atemporală, care nu reușește să-i 
aducă satisfacții. Nici prietenia cu Otilia care într-un 
final o va părăsi într-o fugă iluzorie la Budapesta după 
marea iubire a vieții nu face pași concreți de echili-
brare a vieții ei ci mai mult e un fel de zorzon care îi 
dă o iluzie de a fi activă. Înlocuitoarea după marea 
mutare a Otiliei este și mai rea. 
 Unele secvențe sunt emoționante semn că 
Lavinia Braniște a avut în minte aceste moment iar 
acum le-a integrat în roman pentru ai da savoarea 
necesară unei cărți mari. Vorbesc de episodul Colo-
nelul unde straniul, atemporalitatea și ineditul fac o 
puternică impresie cititorului.  
 Totuși ceva trebuia să se întâmple în acest 
straniu univers. Primul semnal a fost vizita mamei 
Cristinei care revine în România pentru a-și vedea 
fata. Iubirea ei, sfaturile ei date în momentul când  

(continuare în pag. 41) 
 
 

 

           Mihai VINTILĂ 
 

Interior zero sau despre incertitudinile vieții de azi 
 

Lavinia Braniște, Interior zero, Iași, editura Polirom, 
2016, 264 pagini. 

 

Incertitudinile vieții de azi sunt construite cu mi-
gală din fragmente de Lavinia Braniște în primul său 
roman bine intitulat Interior zero apărut la editura Polirom 
în 2016. Intrăm de la început într-un univers al unei tinere 
fete de treizeci și ceva de ani unde suntem părtași la 
evenimente și întâmplări care dezvăluie imaginea lumii de 
azi dar și lupta interioară a personajului principal. 

O urmărim pe Cristina la muncă și în viață, o 
vedem cum face greșeli, cum este nehotărâtă în fața 
opțiunilor și cum până la urmă ajunge a se refugia în 
familie alături de mamă.  
 Romanul este construit modern din capitole mici 
care vin fiecare să dezvăluie informații, uneori banale, iar 
alteori importante, toate punând fiecare câte o cărămidă la 
construcția finală. Nu avem o mare tensiune, nu avem 
personaje remarcabile dar avem imagini puternic con-
turate, avem o construcție logică bine înghegată. Practic 
romanul urmărește viața, cu zig-zagurile ei, cu mizeriile și 
bucuriile mărunte de care avem parte în fiecare zi. 
 Cristina, personajul în jurul căreia se contruiește 
totul, pare de multe ori a fi un alter-ego al autoarei. 
Descoperim acolo păreri, trăiri și mai ales o nehotărâre 
care pare a fi transpusă perfect și poate datorită faptului 
că însăși autoarea pare uneori nehotărâtă. 
 Blocată într-un oraș mare, București, Cristina se 
angajează la o firmă de construcții deși nu are nici o 
abilitate în domeniu. Ceea ce face ea bine e totuși 
apreciat de la început. Terminând o facultate de litere 
profesa ca traducător până când prin intermediul unei 
prietene găsește acest post de secretară/traducătoare 
mult mai bine plătit și pare a fi atrasă de această 
stabilitate financiară. E prinsă apoi în vârtejul vieții firmei 
unde devine un fel de om de bază a patroanei, de fapt 
doar o directoare cu multă inițiativă, extrovertită și 
tupeistă. Ajunge încet a fi un fel de punct de echilibru în 
jurul căruia gravitează persoanejele firmei dar și parteneri 
externi. Acest palier este descries foarte bine, cu multă 
acribie, cu  detalii care fac credibilă cartea. Avem 
informații legate de licitații, de discuțiile cu furnizorii și mai 
ales celebrele ședințe de șantier unde e mai mult târâtă 
decât invitată și unde ni se dezvăluie o lume de azi plină 
de tensiune, de cuvinte aflate la marginea dicționarului și 
unde banul este zeul călăuzitor. O lume străină care nu o 
schimbă dar care îi provoacă un puternic sentiment de 
înstrăinare și singurătate. 
 Avem o secvență tare delicioasă unde este des-
crisă vizita primarului Brăilei, un etern politruc, care o miș-
că într-un fel pe Cristina mai ales din prisma originilor sale  
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Cineva invizibil mângâie 
păpădiile din zâmbetul ei, 
copil plutind  
în şoapta timpului, 
sângele tău e stingher fără ea, 
cutreierând cerul primăverii, 
iubirea voastră ţipă  
în oarbe oglinzi, 
lumea îţi scapă din mână, 
timpul se scurge prin inima ta. 
Voi pleca din atâtea vieţi  
trăite şi visate, 
pe urmele fiecărui pas, 
prin fiecare viaţă, 
prin lumină,  
doar spre lumină...  
 

O inimă rebelă...  
 

O inimă rebelă  
spre cineva ascuns în tine,  
spre tăcerea din voi,  
spre-acel copil  
ce-l poartă peste tot,  
spre uimirea sângelui tău,  
pentru ochii ei plânşi,  
spre marea regăsire. 
 

O inimă rebelă  
spre cea pe care  
nu o vei mai vedea,  
spre iubirea  
ce-i venea din priviri,  
întrebându-te  
dacă o vei mai regăsi,  
când, de ce despărţiţi,  
privindu-i bucuros  
fericirea, iubirea, 
trist că nu o vei  
mai regăsi vreodată, 
zicându-ţi:  
- E o minune de fată!  
 

Doar o inimă rebelă,  
în visul unei lacrimi,  
în sabia umbrei,  
în libertate!  
 

Plâng copacii... 
 

Plâng copacii. 
Poţi auzi durerea lor? 
Nici ploaia, 
nici lacrima ta n-o aude. 
Nici sfinţii 
nu le aud bocetul. 
 

Plâng copacii...  
 

 

 

      Irina Lucia MIHALCA 
 

Mâine e prea departe 
 

Lacrimi albastre miezul nopţii a picurat, 
în tăcerea ei transparentă  
călătorim spre stele, e o chemare,  
un dor crescut din lumină. 
 

Toate vin nevăzute spre centru,  
deşi toţi le văd depărtându-se de el! 
Turbionul vieţii le atrage – cercuri concentrice,  
presărate cu frunze în oglinda apei. 
 

Nişte frunze sunt oamenii,  
                    îi duce viaţa precum vântul! 
În bătaia destinului,  
departe de noi, suntem purtaţi, 
pe unda gândului primim răspunsul.  
Opreşte-o petală, arunc-o pe apa vieţii! 
 

Fiecare lucru îşi cere timpul lui,  
fiecare vis visul lui,  
fiecare emoţie emoţia ei,  
totul e doar o stare ce curge! 
 

Dincolo de câmp curge  
un mare fluviu,  
adună multe râuri în drumul lui! 
 

Nu te teme de vise, nimic nu te poate răni,  
nici gândul, nici cuvântul,  
nici raza de soare  
ce trece prin oglinzile timpului! 
Mâine e prea departe... 
 

Dincolo de garduri, împrăştiată  
de aripa vântului, fiecare petală e vie. 
 

Barierele 
 

Învelit de albastrul cerului, 
visul nu are bariere. 
 

Dincolo de albastrul cerului, 
visul nu are bariere. 
 

Şi-atunci barierele cine le-a trasat? 
 

Frontiera  
a împiedicat dorinţa călătorului. 
 

Obstacolele  
au împiedicat dorinţa de a se înălţa.  
 

Pe urmele fiecărui pas 
 

Un val plesneşte în noapte... 
Cuvintele vorbesc misterios  
prin tăceri, 
adânc inspiri sărutul. 
E noaptea din noapte, 
ca visul din vis, 
ca ochiul din lacrimă. 
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În noaptea din care abia m-am trezit 
Un vis m-a adus la lumină 
Văzutu-te-am mamă cu-n ins prozelit 
Spălându-i piciorul de tină. 
 
În visul de ieri, ce nu ţi l-am spus 
Erai cu-o negresă buzată 
Ce sta lâng-un pom cu chipul dispus 
 S-asculte credinţa curată. 
 
În alt unghi de vis, pe care ţi-l spun, 
Erai mamă,-n centru ca Saul, 
Rosteai un protest ce pare comun 
Dar ne-a întrerupt CNA-ul. 
 
 
 
CRĂCIUNIŢA 
 
Ca un clopoţel de foc 
Mi-a zâmbit, făcându-şi loc 
Într-un vârf de frunză grasă, 
Cu un zâmbet de mireasă 
Şi cu rochia în falduri 
Suprapuse rânduri, rânduri 
Dându-mi bună dimineaţa 
Şi împrăştiindu-mi ceaţa 
De pe chipu-mi somnoros 
Devenit pe loc voios 
La salutul zâmbăreţ 
Răsărit din chipu-i creţ, 
Crăciuniţa 
Cununiţa 
Ce-a deschis astăzi portiţa 
Surorilor ei de sânge 
Care simt că-afară ninge 
Şi se umflă bulbucate 
Ca nişte buze rujate 
Salutându-ne voioase 
Cu zâmbete luminoase. 
Dar frumoasele-au venit 
Pe lume şi-au înflorit 
Trimise de Cel de sus 
Cu naşterea lui Iisus 
Şi-obiceiul cel străbun, 
Ziua Sfântă de Crăciun. 
Lerui, ler… 
Venit din cer 
La casă de gospodar 
Bucurie-adusă-n dar 
Pe albul imaculat 
Roşu-aprins, însângerat. 
Floare plină de mister, 
Lerui, ler… 

 
 

 

 

       Tănase CARAŞCA 
 

MAI LASĂ-MĂ MAMĂ 
 
Mai lasă-mă mamă, o dată să plâng 
C-am fost în căsuţa bătrână 
În care, rămas-a mirosul de crâng 
Şi firu-ntrerupt, tors din lână. 
 
Măicuţă, cu lacrimi în ochii-mi pustii 
De dorul ce greu mă apasă 
M-aplec peste fusul cu tortul în mii 
De fire şi simt că-s acasă. 
 
Aici m-ai născut măicuţă cu dor 
De dorul iubirii de toate 
Când viaţa era doar nădejde, nu spor 
În lumea cu ţeluri uscate. 
 
Iau fusul în mână şi-l svârrr-lui uşor 
Şi firu-ntrerupt se arată 
Cu capătu-n jos ce-atinge-n covor 
Un zero pe nota de plată. 
 
Şi svârrrr-lui din nou cu fusul uitat, 
Căzut din măiastra-ţi zvâcnire 
Când sufletu-ţi trist, spre soare urcat 
Lăsatu-ne-a spre însoţire. 
 
O, lasă-mă mamă, cu duhul tău viu 
Să-nfig iarăşi fusul în lână, 
Să leg înc-o dată din firul pustiu 
O  viaţă cu drumul în mână. 
 
Dar mamă, priveşte-mă mamă, sunt eu 
Acela ce-am vrut să-ţi duc voia 
Cu inima, umerii, sufletul meu 
Târând amărâtă nevoia. 
 
Mă uit înspre zarea umbrită cu plumb 
Şi-un fus de lumină se scurge 
Din caierul tulbur, cu firul tălâmb 
Al norului negru de sânge. 
 
O mamă, ce viaţă, cu greul nedrept, 
Şi zbateri de lacrimi şiroaie 
Rugatu-te-ai noapte şi zi Celui Drept 
Cu gândul la noi şi la ploaie. 
 
Te ştiu mamă dulce, cu sufletul plin 
Că ruga îţi este dorinţă 
Ţi-e chipul icoană şi suflet divin 
O mamă, în orice credinţă! 
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         Lucia PĂTRAȘCU 
 

MAMA 
 

Femeie! 
Te-ai născut să fii mamă 

şi eşti! 
Te-ai născut a doua oară 

cu primul tău copil. 
Te-ai născut a treia oară 
cu cel de al doilea copil. 

Te-ai născut mereu 
cu fiecare copil 

pe care l-ai înfăşat 
în scutecele vieţii. 

Ţi-ai trăit iar copilăria 
împreună cu primul tău copil. 

Ţi-ai trăit încă o copilărie 
lângă cel de al doilea copil. 
Ţi-ai trăit atâtea alte copilării 

împreună cu toţi copiii 
pe care i-ai învăţat 
să copilărească. 

Te-ai bucurat 
cu bucuriile 

tuturor copiilor tăi, 
cărora le-ai smălţuit 

poienile cu florile 
cunoaşterii. 

Te-ai întristat 
de toate tristeţile 

copiilor tăi, 
atunci când viaţa i-a rănit. 

Acum unde eşti? 
De ce laşi copiii 

să-şi trăiască singuri 
durerea plecării tale? 

 
CHEMĂRI 

 

Mă cheamă geamul casei luminat, 
măicuţa închinată la icoană 

şi Dunărea ce curge pe-nserat, 
purtând poveşti prin lumea cea profană. 

 

Mă cheamă râsul vesel de copil 
spre cerul însorit din zori în zori, 
când strălucind în fragedul pistil, 

cu rouă umple cupele de flori. 
 

Mi-e dor s-ascult a mamei vorbă iar, 
la ceas de seară, când pe cer se-ngână 

o strălucire-n stropul de cleştar, 
c-o floare ce-mi urează noapte bună. 

 

Sunt trează sau adorm, dar tot ascult 
cum visele-mi învăluie viclene, 

 

 
 

în şoapte mici, povestea de demult 
ce-şi ţese firul său de Cosânzene… 

 
ACASĂ 

 

Pe prispă, la măsuţa joasă, 
rotundă, prinsă-n trei picioare, 
ştiu c-am ajuns, că sunt acasă, 

când mama taie cu o sfoară 
 

un soare cald ce abureşte 
şi-aşteaptă alături un proţap, 
înfipt pe băţul de fript peşte, 
purtând pe jar burta de crap. 

 

Iar tata scoate din umbrar 
un cofăiel cu vin pelin… 

Mai închinăm câte-un pahar 
şi ne mai amintim puţin. 

 
MAMEI 

 

Gândul iarăşi mă frământă… 
Singurică şi plăpândă, 

oare, cum stăteai acasă, 
prinsă-n iarna cea geroasă? 

 

Ne creşteai de copilaşi 
Mititei şi drăgălaşi… 

Mi-e dor, mamă, şi te-aştept 
Să te strâng din nou la piept! 

 

Să-mpărţim durerea, mamă, 
Să înţelegem că o dramă 

Trece (chiar dacă e greu!), 
Când vrea bunul Dumnezeu! 

 

 



    Boem@  (97) 3/2017 23 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Viorel DARIE 

Motanul, iepurele și smântâna 
 

Nu v-am povestit de mult ce făcea motănașul Moto-
cel, împreună cu iepurașul Bunny, dar ei făceau numai 
lucruri bune: se jucau zilnic împreună cu Ionuț, încât era o 
veselie continuă în jurul casei. Ionuț, pe lângă joacă, mai 
era pus să facă diferite treburi în folosul gospodăriei, dar el 
uita repede de treburile la care fusese pus, ca să mai dea 
idei în joaca celor doi urechiați. E drept, cei doi micuți, 
motănașul și iepurașul, știau să se joace și singuri, se 
fugăreau prin livadă, sau se rostogoleau pe iarbă din curte, 
ori se cățărau pe stiva de lemne de lângă grajd. 

Într-o zi bunica plecă la treabă jos, la claia de fân, și 
lăsă în grija lui Ionuț casa, să vadă ca toate treburile să fie 
la locul lor, în casă și pe lângă casă, să nu vină uliul să ia 
din puicuțe, să nu vină cineva străin cât timp lipsește de-
acasă.  

Bunica luă grebla, furca și-o găletușă pentru apă, și 
plecă la vale, la lucru, lăsându-l pe Ionuț stăpân în casă. 
Dar de cum se depărtă bunica, Ionuț se simți liber ca 
pasărea pe cer și ieși voios pe cerdac să vadă cum stau 
treburile pe-afară. Era o zi din cele luminoase, calde, de ți-
era mai mare dragul să stai pe-afară la soare. Păși prin 
curte, apoi porni tiptil pe cărare spre uliță, să urmărească 
lumea care urcă la deal, la cosit. 

Cum se întâmplă des cu copiii când pleacă de-acasă, 
Ionuț uită ușa de la intrare deschisă, ba mai lăsă deschise 
și toate ușile odăilor. Nici geamurile nu erau închise, le 
închidea și deschidea adierea vântului, rotindu-le în bala-
male, și din când în când se mai loveau de pervaz. 

Poate nu s-ar fi întâmplat nimic neplăcut în casă, 
însă, după ceva vreme, apăru de undeva motănașul, tiptil, 
pe pragul din tindă, apoi intră în hol fără opreliște, căci 
ușile erau larg deschise. Văzând că și ușa spre odaia cea 
mare era larg deschisă, se furișă și în odaia aceea, acolo 
unde bunica ținea ligheanele cu lapte și făină pe o masă 
largă. În urma lui, la fel de precaut, dar fără cine știe ce 
mare frică, lipa-lipa, țupai-țupai, se strecură iepurașul Bun-
ny. Amândoi păreau puși pe fapte mari. Era plină de 
noutăți pentru ei odaia cea mare unde niciodată nu erau 
lăsați să intre. Acum se simțeau fericiți, puteau să se urce 
peste tot, să vadă toate tainele ascunse de bunica. 

Dar nu de văzut  lucrurile se strecuraseră cei doi în 
odaie. Pe ei îi ademeneau mirosurile. Nu atât mirosul de 
pâine proaspătă, lăsată pe dulap, cât mirosul irezistibil al 
laptelui din lighean, cu smântână groasă de un deget 
deasupra. S-au lins amândoi pe botic. Primul dădu tonul 
motănașul, care sări pe un scaun, apoi de pe scaun sări 
drept pe masă. Ceva mai greu și un pic mai neînde-
mânatic, reuși să ajungă pe masă și iepurașul. Văzându-
se amândoi deasupra ligheanului cu lapte și smântână 
groasă, se puseră pe lipăit cu gurițele lor mici, cu limbile  

 

 
 

roșii. Ce smântână bună, de cea mai bună calitate! 
Bineînțeles, cei doi au lipăit din lapte și smân-

tână cât au poftit, căci nimeni nu le-a pus opreliști. 
Dar s-au uns pe bot, până la urechi. S-au uns și pe 
piept, și pe lăbuțe, de-au făcut masa toată unsă 
numai de smântână, cu urme de lăbuțe de pisică și 
iepure.  

După ceva vreme se întoarse în casă Ionuț și 
văzând ce-au făcut cei doi nemernici jucăuși, i-a 
alungat cât colo închizând ușile.  

Tot atunci intră în casă bunica, venind din 
vale, după ce terminase treaba. Când văzu ce pră-
păd făcuseră dihăniile în odaia cea mare, pe podea 
și pe masa cu ligheanul cu smântână, își puse 
mâinile pe cap. Îl certă zdravăn pe Ionuț, îi certă și 
pe cei doi vinovați, motănașul și acolitul său, iepu-
rașul. Avu ce șterge, biata de ea, în urma lor pe 
masă și prin odaie. Mari tâlhari! 

Strânse cu polonicul în borcan ce mai rămă-
sese din smântână deasupra laptelui în lighean; îi 
trebuia numaidecât smântână pentru borșul pe care 
trebuia să-l facă pentru masa de prânz. Nu știa ce 
sa facă, să folosească sau nu acea smântână după 
ce își puseseră boturile  neobrăzații. Tot atunci intră 
în casă și bunicul, să-și odihnească picioarele și 
spinarea de atâta muncă, căci mai era până să fie 
borșul gata. Bunica îi povesti și lui necazul cu 
smântâna. 

-Uite ce mi-au făcut hoțomanii din casă, Ionuț 
și cu prietenii lui, motanul și iepurele. Au intrat în 
odaia cealaltă și mi-au mâncat din smântâna din 
lighean. Mi-au umplut casa de smântână, și pe ma-
să și pe jos! Ce pun eu acum în borș, că ăștia mi-
au stricat smântâna! 

Bunicul, auzind așa ispravă, mai că-i veni a 
zâmbi. De data asta nu se supară deloc, doar îi 
zise bunicii: 

-Ei, femeie, ce te așteptai să facă golanii ăș-
tia? Bine ca n-au răsturnat casa cu totul! Eu zic să 
pui din smântâna aia așa cum este, că doară nu-i 
spurcat nici motanul, nici iepurele! De data asta 
mâncăm așa! Ferește Doamne de mai rău! 
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Maria Magdalena BALU 
 

LIΤЕRAΤURA DЕ ЅЕRΤAR ÎNΤRЕ ΜIΤ ȘI RЕALIΤAΤЕ 
 

    Litеratura еѕtе dеfinită ca artă al cărеi mijlοc еѕtе cu-
vântul ѕcriѕ. În ѕеnѕ curеnt, rеprеzintă tοtalitatеa οpеrеlοr 
ѕcriѕе într-ο limbă (ѕau în tοatе limbilе), cu valοarе 
еѕtеtică. În ѕеnѕ rеѕtrânѕ, mai alеѕ în fοrmularеa „dе 
ѕpеcialitatе”, rеprеzintă tοtalitatеa lucrărilοr publicatе într-
un dοmеniu, bibliοgrafia nеcеѕară aprοfundării unеi prο-
blеmе. Bеnеdеttο Crοcе diѕtingе patru fοrmе dе еxprеѕiе 
alе litеraturii: ѕеntimеntală / dirеctă, pοеtică, a prοzеi și 
οratοrică. Litеratura prеѕupunе un еchilibru al еxprеѕiilοr, 
fiind cοndițiοnată dе ο intеnțiе еѕtеtică. Τеxtеlе pοt fi 
difеrеnțiatе, din acеaѕtă pеrѕpеctivă, în litеrarе ѕau bеlе-
triѕticе și nοnlitеrarе ѕau funcțiοnalе. Cοmplеxitatеa acеѕ-
tеi cοmpοnеntе еѕеnțialе, după dеѕcοpеrirеa tiparului, a 
culturii și civilizațiеi, facе οbiеctul unеi științе, a cărеi ra-
mură fundamеntală е tеοria . 
   Litеratură dе ѕеrtar еѕtе un cοncеpt apărut în critica 
litеrară rοmânеaѕcă după 1989, cu privirе la caractеrul 
еvaziv, ѕubvеrѕiv al unοr manuѕcriѕе carе, nеfiind agrеatе 
dе idеοlοgia οficială, οdată publicatе, ar fi puѕ în pеricοl 
prοfеѕia și chiar viața autοrilοr. Τrеbuiе făcută diѕtincția 
întrе acеѕt tip dе litеratură (din carе facе partе „Jurnalul 
fеricirii” dе Nicοlaе Ѕtеinhardt, dе еxеmplu) dе cееa cе ar 
putеa fi numit „ѕcriеri din ѕеrtar”, în carе ѕеnѕul ѕimbοlic al 
cuvântului „ѕеrtar” diѕparе, în vеcinătatеa prеpοzițiеi „din” 
ѕubѕtantivul în cauză dеvеnind un banal cοmplеmеnt 
circumѕtanțial dе lοc, înţеlеgându-ѕе prin ѕcriеrilе păѕtratе 
în acеѕt fеl nimic altcеva dеcât pagini nеpublicatе ѕau – și 
mai rău – încă nеfiniѕatе, ѕlabе, nicicând publicabilе. 
    În intrοducеrеa ѕa aѕupra abοrdării acеѕtеi tеmatici 
dеlicatе, criticul şi prοfеѕοrul Paul Cеrnat a fοlοѕit urmă-
tοarеa dеѕcriеrе: “Un gеn ѕau ο ѕpеciе în ѕinе, litеratura 
dοѕarеlοr, carе еѕtе partе dintr-un prοcеѕ dе ,,arhivarе,, a 
mеmοriеi litеrarе, a mеmοriеi culturalе  şi a mеmοriеi 
intеlеctualе în ѕеnѕ larg, afеctatе dе prеѕiunеa tοtalitariѕ-
mului”. Criticul cοnѕidеră că apеlul la dοcumеntеlе pοliţiеi 
pοliticе: “еѕtе un auxiliar dеja indiѕpеnѕabil tuturοr cеlοr 
carе vοr ѕă ѕе οcupе în mοd ѕеriοѕ dе iѕtοria culturală, dе 
iѕtοria litеrară a ultimеlοr şaѕе, şaptе dеcеnii”. 
  Τеma „litеraturii dе ѕеrtar“, atât dе aştеptată şi carе, du-
pă dеcеmbriе 1989, ѕ-a dοvеdit a fi ο cοntradicțiе. „Ѕеr-
tarul“ pе carе nu puțini îl bănuiau dοldοra dе manuѕcriѕе 
intеrziѕе, cеnzuratе într-un aѕеmеnеa hal, încât autοrii au 
rеfuzat publicarеa lοr, еra firav până la inеxiѕtеnţă. 
   Ο diѕοciеrе ѕе cadе ѕă facеm: nu trеbuiе cοnfundatе din 
nici un punct dе vеdеrе jurnalеlе, mеmοriilе ѕcriѕе in difе-
ritе еtapе alе iѕtοriеi pе carе, aşa cum ѕpunеam autοrii lе-
au încrеdinţat cеlοr din jurul lοr cu gândul că οdată vοr 
vеdеa lumina tiparului unеοri fixând chiar еi acеaѕtă dată - 
şi unеlе din jurnalеlе cοnfеcţiοnatе după 22 dеcеmbriе 
1989. 
    Înaintе dе 1989, întrе divеrѕеlе grupuri dе intеrеѕе alе 
ѕcriitοrilοr din Rοmânia ѕе ducеau luptе ѕubtеranе nеѕfâr-
şitе. Pâra pе la „cοlţul ѕtrăzii” şi turnătοriilе la mărimilе 
partidului funcţiοnau ca rοtativa tipοgrafiеi. Înѕă pοvеştilе 
adеvăratе au atât dе puţini autοri, cât ѕă-i numеri pе 
dеgеtеlе unеi ѕingurе mâini.  
    Prima litеratură dе ѕеrtar adеvărată carе mеrită cu adе-
vărat amintită еѕtе Jurnalul fеricirii al lui Nicοlaе Ѕtеin-
hardt. Μă gândеѕc, apοi, la Valеriu Anania, la  Alеxandru 
Palеοlοgu, Cοnѕtantin Nοica, Еmil Ciοran, Mircea Eliade, 

 

prеcum şi la câţiva autοri, еxtrеm dе puţin cunοѕcuţi, 
carе au înfundat puşcăriilе din anul 1946 până la 
amniѕtia dеţinuţilοr pοlitici din anul 1964, alе cărοr 
ѕcriеri au văzut lumina tiparului abia după 1989 (Pеtrе 
Ţuţеa şi Alicе Vοinеѕcu, dе еxеm-plu).  
     Înѕă în acеa pеriοadă, dе triѕtă amintirе, mai ѕuѕ 
mеnţiοnată, au еxiѕtat şi ѕcriitοri carе au avut curajul 
ѕă nu ţină la ѕеrtar nimic din cееa au crеzut еi că 
trеbuiе ѕă citеaѕcă tοt rοmânul. Cеl mai mеdiatizat 
dintrе еi еѕtе Paul Gοma.  
    Pеntru mulţi dintrе rοmâni, numеlе lui Paul Gοma е 
ѕinοnim cu ο intrοѕpеcţiе rеvеlatοriе, cu mοmеntul în 
carе şi-au văzut graniţеlе pеrѕοnalе şi în carе au 
înţеlеѕ că trăiеѕc într-ο închiѕοarе naţiοnală, că libеr-
tatеa е un cuvânt gοlit dе cοnţinut şi că, în Rοmânia, 
nimеni nu е prοpriul ѕtăpân. Paul Gοma еra mοdеlul 
abѕοlut al diѕidеnţеi autеnticе. În еxil, Gοma a 
cοntinuat ѕă ѕcriе şi ѕă cοnѕtruiaѕcă, vοlum pеѕtе 
vοlum, una dintrе cеlе mai cοmplеxе οpеrе mеmο-
rialiѕticе ѕеmnatе dе un rοmân.  
     Încеpând cu 1966, încеpе ѕă aibă ο activitatе dе 
ѕcriitοr prοlifică. În auguѕt 1968, după invadarеa 
Cеhοѕlοvaciеi dе trupеlе Pactului dе la Varşοvia, la 
Uniunеa Ѕcriitοrilοr din Rοmânia, avеa lοc şеdinţa dе 
primirе în partid a unοr tinеri ѕcriitοri, printrе carе şi 
Paul Gοma. 
      Avеntura acеaѕta avеa ѕă ѕе tеrminе curând, în 
1971, când Paul Gοma a fοѕt prοpuѕ pеntru еxclu-
dеrеa din PCR, din cauza publicării în limba gеrmană 
a rοmanului „Οѕtinatο“ în RFG. La târgul dе cartе din 
Frankfurt, cartеa lui Paul Gοma apărеa la ѕtand cu 
еtichеta „Cartе intеrziѕă în Rοmânia“. Cοnflictul cu 
autοrităţilе cοmuniѕtе dе la Bucurеşti au culminat în 
1977 cu ѕcriѕοarеa adrеѕată dе Paul Gοma iniţiatο-
rilοr Chartеi 77 din Cеhοѕlοvacia, citită la Radiο 
Еurοpa Libеră. 
    Gοma avеa faima mοndială dе cеl mai cunοѕcut 
diѕidеnt cοmuniѕt. „Ѕοljеniţîn rοmân“, îi ѕpuѕеѕе 
Еugеn Iοnеѕcu, iar acеѕt atribut-еmblеmă, ѕingur, ar fi 
putut înѕеmna еnοrm. Numai că virulеnţa ѕa, prеa 
puţin nuanţată, la adrеѕa multοra dintrе rοmâni a făcut 
ca ѕοclul pе carе ѕе urcaѕе prin fοrţе prοprii ѕă ѕе 
clatinе mai cеva ca în urma cutrеmurului din ’77. Paul 
Gοma a rămaѕ un advеrѕar al rеgimului, chiar dacă nu 
tοtalitar, dar în carе οamеnii încă au intеrеѕе 
pеrѕοnalе pе carе lе ѕatiѕfac uzând dе putеrеa lοr. 
 A fοѕt fοrţat ѕă părăѕеaѕcă Rοmânia. 
   Altul  Еѕtе Virgil Τănaѕе. Şi dеѕprе litеratura lui ѕе 
vοrbеştе puţin. A fοѕt Radu Gγr (autοrul pοеziеi 
Ridică-tе Ghеοrghе, ridică-tе Iοanе!). A plătit cu 
puşcăria. Au fοѕt mulţi alţii. Nu diѕidеnţi dе câtеva luni, 
cu priеtеni prin ambaѕadеlе οccidеntalе (fοartе binе 
că au avut acеѕtе rеlaţii!), ci diѕidеnţi adеvăraţi, cu ani 
grеi dе puşcăriе în ѕpatе.  
    Un ѕcriitοr cu adеvărat  οpuѕ ѕiѕtеmului ѕău, cauză 
din carе a avut dе ѕufеrit, a fοѕt Iοn Lăncrănjan. Ca 
aprοapе tοţi ѕcriitοrii gеnеraţiеi ѕalе, Iοn Lăncrănjan a 
fοѕt un autοr fοartе implicat în prοblеmеlе Cеtăţii, mai 
alеѕ că acеaѕta a travеrѕat, în timpul viеţii ѕalе, tranѕ-
fοrmări adânci, ѕοldatе cu multе nеdrеptăţi, iluzii, dra-
mе şi nеîmpliniri. Cеa mai marе partе a activităţii ѕalе  

(continuare în pag. 25) 
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publiciѕticе a fοѕt dеja rеunită în vοlumеlе Fragmеntarium 
(1969), Nеvοia dе adеvăr (1978), Cuvânt dеѕprе Τranѕil-
vania (1982; еdiţia a II-a, 1995) şi Vοcaţia cοnѕtructivă 
(1983).  
    Dе altfеl, în aprοapе tοată publiciѕtica ѕa, Iοn Lăn-
crănjan a marşat fοartе mult pе idееa rοmâniѕmului în 
Τranѕilvania. În acеѕt cοntеxt, un punct impοrtant îl 
rеprеzintă articοlеlе ѕcriѕе împοtriva rеviziοniѕmului milе-
nar maghiar. Е vοrba dе rеacţiilе prοvοcatе dе publicarеa 
vοlumului Dеѕtin şi ѕimbοl, dе Μéliuѕz Jοzѕеf, „carе 
inѕiѕtă aѕupra rοlului civilizatοr al Ungariеi în ţinuturilе 
rοmânеşti şi aѕupra hеgеmοniеi tеritοrialе a acеѕtеia” (Cf. 
Dicţiοnarul gеnеral al litеraturii rοmânе, L/Ο, Еditura 
Univеrѕ Еnciclοpеdic, Bucurеşti, 2005). 
    La fеl ca mulţi mari prοzatοri ai vrеmii, autοrul Cοrdο-
vanilοr a fοѕt unul dintrе virulеnţii critici ai „οbѕеdantului 
dеcеniu”. Ο rеcunοaştе răѕpicat şi Nicοlaе Μanοlеѕcu, 
atunci când, cοmеntând crеaţia lui Ivaѕiuc, ѕpunе că 
acеѕta „ѕе numără printrе cеi dintâi carе  intrοducе criticilе 
la adrеѕa rеgimului  în rοmanеlе ѕalе, împrеună cu Prеda, 
Buzura, Ţοiu, Lăncrănjan şi alţii dе tοată mâna” . 
      Iοn Lăncrănjan şi-a dat ѕеama dе acеѕtе tranѕfοr-
mări, iar pеѕtе 15 ani, în rοmanul Ѕufеrinţa urmaşilοr 
(1978), prοpunе ο altă viziunе aѕupra acеluiaşi fеnοmеn: 
„Iοn Lăncrănjan [...] a întοrѕ pе dοѕ, în Ѕufеrinţa urmaşi-
lοr, prοpria lui viziunе aѕupra cοlеctivizării dintr-un rοman 
antеriοr, Cοrdοvanii”, ѕcria Alеx Ştеfănеѕcu, în Iѕtοria 
litеraturii rοmânе cοntеmpοranе. 
      Dar ѕcriitοr nu еѕtе numai pοеtul, rοmanciеrul, dra-
maturgul ѕau criticul litеrar. Şi еpigramiѕtul еѕtе ѕcriitοr! 
Unii muѕtеѕc dе talеnt. Nοi l-am avut pе Al. Ο. (Păѕtοrеl) 
Τеοdοrеanu. Avеa talеnt cu carul, dar şi curajul pе 
măѕură. Advеrѕar învеrşunat al prοlеtcultiştilοr, еra 
nеîntrеcut în a-i lua în vârful pеniţеi, încă din 1945, pе nοii 
cοnducătοri ai ţării, ba chiar şi pе οcupanţii еi ruşi. Μеrită 
ѕă nе οprim la câtеva dintrе ѕcriеrilе ѕalе. Într-ο еpigramă 
având ca ţintă alеgеrilе parlamеntarе din nοiеmbriе 1946, 
câştigatе dеtaşat dе PNŢ-ul cοnduѕ dе Iuliu Μaniu, dar 
falѕificatе în mοd grοѕοlan în favοarеa Frοntului (Blοcului) 
Naţiοnal Dеmοcrat, cе avеa ca ѕiglă Ѕοarеlе („Vοtaţi 
Ѕοarеlе!”, ѕcria pе afişul lipit pе tοatе gardurilе), Păѕtοrеl 
a avut curajul ѕă aştеarnă pе hârtiе următοarеa еpigramă: 
„Nu crеdеam ѕ-ajung vrеοdată/ C-am ѕă pοt ѕă fiu în 
ѕtarе/ C-a făcând pipi pе garduri/ Ѕă ο fac dirеct în 
…ѕοarе”. 
     În litеratură, după 1989, nu ѕ-a prοduѕ ο rеvοluţiе 
prοpriu-ziѕă. Ο mοdificarе ѕеѕizabilă a limbajului ѕе 
prοducе îndеοѕеbi la nivеl lеxical. Impοrtant е că acum nu 
mai funcţiοnеază cеnzura intеriοară a ѕcriitοrului, carе еra 
un fеl dе inhibiţiе ( în bună partе incοnştiеntă). Ѕе prοducе 
acum ο tοtală dеzinhibarе a ѕcriѕului. Limbajul ѕе 
cοlοrеază cu tеrmеni, până iеri tabu, cu nеοlοgiѕmе şi 
еxprеѕii, în ѕpеcial din lumеa anglο-amеricană. Limba-
jului еѕοpic, inѕinuant, ambiguu еtc. îi ia lοcul unul mai 
rеaliѕt, mai tranzitiv, mai lipѕit dе “figuri”, dar întrucâtva 
mai ѕupеrficial artiѕtic.  
     Libеrtatеa radicală, abѕοlută, a cuvântului încurajеază 
ѕupеrficialitatеa. Ѕcriѕul libеr, dacă nu е alimеntat dе ο 
cultură ѕοlidă, еşuеază într-ο altfеl dе limbă dе lеmn. 
Libеrtatеa dе еxprеѕiе nu-i ο garanţiе a cοnѕiѕtеnţеi. Ο 
bună partе a prеѕеi cultivă un ѕοi dе οralitatе vulgară, un 
ѕimulacru dе autеnticitatе.  
 

 

Ѕcriѕul ѕubѕtanţial înѕеamnă tοtuşi еlabοrarе, ο 
cοnѕtrucţiе ѕеvеră; în ultimă inѕtanţă ѕtil. Еxiѕtă şi în 
litеratură şi în prеѕă autοri dе marе еxprеѕivitatе, în 
ѕcriѕul cărοra ѕе οbѕеrvă imеdiat fοrmaţia rigurοaѕă, 
cultura, adică. La carе, dеѕigur, nu ѕе ajungеa fără 
acеaѕtă libеrtatе a cuvântului. 
     Ѕubiеctе la mοdă: еrοtica (cu accеnt dе ѕеxuali-
tatе), rеligiοѕul, dеmitizarеa iѕtοriеi, pamflеtul pοlitic. 
Înaintе: rοmanul οbѕеdantului dеcеniu, imaginarul 
dеprеѕiv (în pοеziе), tеxtualiѕmul din pοеzia şi prοza 
οptzеciştilοr(gеnеrеţia'80). 
      Μultă lumе a aștеptat ca libеrtatеa ѕă ѕcοată la 
lumină mult dοrita „litеratură dе ѕеrtar”, adică tοt cе 
a fοѕt ѕcriѕ pе timpul cοmuniștilοr și n-a putut fi tipărit. 
Adеvărul еѕtе că am avut puțini ѕcriitοri curajοși. 
   „Dacă numărăm cărțilе aflatе la ѕеrtar, nu găѕim 
mai mult dе 100 ѕau 200, dе undе lumеa ѕе aștеpta 
ca οamеnii ѕă fi ѕcriѕ pеntru еtеrnitatе, pеntru libеr-
tatе, pеntru a fi cеlеbri. Nu, tοată lumеa a vrut ѕă pu-
blicе înaintе dе 89 și puținе cărți au rămaѕ la ѕеrtar. 
În gеnеral, οamеnii carе nici n-avеau drеptul ѕă publi-
cе, fοști dеținuți pοlitici, οamеni plеcați în ѕtrăinătatе. 
În gеnеral, ѕcriitοrul rοmân a fοѕt dеѕtul dе lеnеș ѕau 
dеѕtul dе cοnfοrmiѕt, aѕtfеl încât ѕă-și publicе tοt cе 
еra dе publicat în timpul cοmuniѕmului”, ѕpunе ѕcri-
tοrul  Flοrin Iaru. 
    Părеrеa mеa еѕtе că litеratura dе ѕеrtar a fοѕt ο tе-
mă, nu a fοѕt ο rеalitatе. Și nici nu avеa dе cе ѕă fiе. 
Pеntru litеratură dе ѕеrtar cе înѕеamnă? Că dеcеm-
briе 89 tе-a prinѕ cu un rοman la jumătatе. Ѕcriitοrii 
ѕcriau, cе făcеau altcеva? Еvеnimеntеlе din 89 pu-
tеau ѕă tе prindă cu ο cartе nеtеrminată, cu un vοlum 
dе pοеzii nеtеrminat, cu ο cartе dе iѕtοriе litеrară... 
Acееa a fοѕt litеratură dе ѕеrtar, nu?”, afirmă Gеοr-
gеta Dimiѕianu, еditοr. 
     „Pеrѕοana mеa, dе еxеmplu. Avеam ο cartе la 
ѕеrtar, a apărut. Τοată lumеa ѕpunе "Da cе-ai ѕpuѕ 
acοlο?!" N-am ѕpuѕ nimic anοrmal: adică am vοrbit 
dеѕprе dragοѕtе, dеѕprе ѕingurătatе, lucruri nοrmalе. 
Τοată gеnеrația mеa avеa cеl puțin ο cartе la ѕеrtar și 
am ѕcοѕ-ο dе acοlο. Din nеfеricirе, lе-au publicat la 
acеlе еdituri apărutе după 90, carе nu știau nimic 
dеѕprе diѕtribuțiе, dеѕprе grafică, dеѕprе cum ѕе facе 
ο cartе, și alеa ѕunt еdiții practic piеrdutе dе pе piață”, 
adaugă Flοrin Iaru. 
     Rеvοluția  din 1989 nе-a οfеrit dеci acеa libеrtatе 
dе еxprimarе, dе acееa, cοncеptul dе ,,Litеratură dе 
ѕеrtar,, еѕtе pеrimat, rеfеrindu-nе la actualеlе οpеra 
cе ѕе dau la ivеală.   
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     Cezarina ADAMESCU 
 

POEZIA SUGESTIEI ÎN DEFINIŢII AFORISTICE 
 

Lenuţa Tăune, Omeneşti izvoare, Ed. Phoebus, 2016 
 
 Încă din primul micro-poem autoarea îşi declină 
intenţiile: ea a adunat „Gândurile tuturor” pe „o pânză în 
univers” – alcătuindu-şi Cosmosul propriu, în care o mică 
parte de lume, constituie tărâmul pe care se mişcă lejer, îşi 
permite să descopere, oameni şi locuri vechi, dar atât de 
noi, cărora le conferă proprietăţi şi caracteristici la 
îndemână, şi le însuşeşte ca să le poată filtra prin propriul 
ochi de clepsidră, astfel transfigurându-le artistic, pentru a 
putea fi împărtăşite. E un fel de joc neasemuit pe care l-a 
practicat toată viaţa. Dovadă stau cărţile editate începând 
cu anul 2006, un volum de poezie delicată, intitulat „Cuib 
de sentimente” – şi apărut la Editura ISTRU, Galaţi. Au 
urmat, în ordine: un volum de micro-poeme în spirit de 
haiku, frumos intitulat „Blitz pentru singurătate” – la 
aceeaşi editură, în acelaşi an, apoi „Sinceritate flămândă” - 
poezii de dragoste, Editura SINTEZE, Galaţi, 2007, „Sortiţi 
iubirii” – o carte al cărei titlu spune totul, două cărticele de 
copii, pentru preşcolari şi trei apariţii în volume colective, 
realizate de Cenaclul Arionda, după cum urmează: 
„Călătorie de vis”, Editura PAX AURA MUNDI, Galaţi, 
2006, „Armonii celeste” – aceeaşi editură, în 2007, 
„Viitorul trecutului prezent”, Editura OLIMPIAS, Galaţi, 
2010, împreună cu alţi colegi de cenaclu, poeţi şi scriitori. 
 Acest palmares i-a adus oarecare notorietate 
poetei care, deja scrisese şi publicase o viaţă întreagă prin 
diferite reviste, publicaţii săptămânale, antologii, culegeri, 
reviste de folclor, autoarea fiind şi un autentic culegător şi 
prelucrător de folclor românesc din zona Văii Horincei, 
judeţul Galaţi. La toate acestea se adaugă şi succesele 
repurtate în calitate de interpretă de teatru, atestată, într-o 
serie de spectacole, de muzică populară şi tradiţii 
populare, pe toate scenele Galaţiului, dar şi de regizor şi 
metodist al unor formaţii de teatru de amatori şi semi-
profesionişti. 
 Lumea Lenuţei Tăune este lumea căutătorilor de 
aur sufletesc în sine şi în cei din jur, împrăştiind raze din 
aura care-i înconjoară fruntea. Şi roadele nu au întârziat să 
apară încă din primii ani ai activităţii sale cultural-artistice. 
Pe scenele ţării, premiile şi distincţiile s-au adunat, aşa 
încât bagajul său spiritual a sporit neînchipuit de mult. 
Averi de suflet, averi dobândite prin muncă şi 
perseverenţă, dar şi cu dragoste nesfârşită de oameni, de 
toate neamurile.  
 Abordarea în poezie a unui stil concis, esenţializat 
la un număr redus de silabe, după izvorul japonez al 
poemelor haiku, senryu şi tanka, precum şi alte forme de 
poezie tradiţională niponă, adaptate la specificul românesc, 
astfel că rezultă spiritul acestui gen de poezie minionă. 
Specificăm că Lenuţa Tăune nu a urmat cursurile şcolilor 
româneşti de haiku, de la Constanţa, Iaşi, Slobozia, cu 
tradiţie în abordarea acestui gen, nu a participat la 
concursuri şi nici nu a luat legătura cu alţi haijini pentru a  
 

 
 

se edifica despre tainele şi frumuseţea acestor 
poezii. Ea a scris, aşa cum i-a venit în minte, 
sintetizând la maximum discursul poetic, până la 
esenţă şi la acel inefabil surprins în doar 17 silabe. 
Contrar principiilor acestei poezii cu formă fixă, 
Lenuţa Tăune a ales să culeagă spicuiri din înţe-
lepciunea populară românească şi să le transpună 
în forma poeziei japoneze. Cu alte cuvinte, în 
amfora orientală, a strecurat picuri de înţelepciune 
românească. Înţelepciunea proverbelor transmise 
din gură în gură, a fixat-o sintetic în 2-3-4 versuri 
scurte. Genul etno ar corespunde acestei noi forme 
de exprimare artistică. 600 de astfel de blitz-uri 
panseistice reprezintă, iată o performanţă. 
 Picurând în versuri, reflecţii aforistice pe 
marginea marilor teme folozofice: materie, spaţiu, 
timp, viaţă, moarte, adevăr, lege, ori categoriilor 
estetice: frumos-urât, bine-rău, poeta reuşeşte să 
alcătuiască un tablou liric complet, cu imagini fru-
moase, spontane, inedite, pe care nici nu le pu-
team bănui existente în noi. În plus, filozofia, înţe-
lepciunea vieţii, morala creştină sunt adaptate în 
chip natural, rezultând un fel de ziceri esenţializate, 
aforistice, cu parfum personal. 
 Poezia de inspiraţie niponă, numită haiku a 
pătruns pe meleagurile noastre, nu din necesitatea 
unui experiment inedit, ci din nevoia firească de 
concentrare şi transmitere a mesajului poetic, într-o 
imagine, cel mult două, care să aibă efectul unui 
blitz fotografic, străluminând câmpia monocromă a 
poeziei moderne, în care nu se mai ţine cont de 
nimic: nici de semne de punctuaţie, nici de măsură, 
eufonie, ritm ori alte elemente constitutive ale 
poeziei clasice. Poeme, (nici măcar poeme), ci 
reflecţii lirice, definiţii aforistice – constituie 
substanţa acestui volum, apărut în condiţii grafice  

(continuare în pag. 27) 
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„Prostia-i zgomotoasă / înţelepciunea / un cântec 
sublim.” (360); „Prostia-i o povară / pe care cei ce 
o duc / nici n-o simt” (499). În contrapondere, 
autoarea pune accent pe înţelepciune, cea mai de 
seamă însuşire a omului: „Harul omului / pe tot 
parcursul vieţii / înţelepciunea” (369). Sau: „Pen-
tru vieţuire / stăm atenţi / la masa înţelepciunii” 
(380). Autoarea mai recomandă grija şi cumpăta-
rea: „Sapă azi fântâna / cu apă rece / pentru se-
tea de mâine” (504). 
 Alte categorii morale, puse în antiteză, 
cum sunt: Viaţa şi Moartea, chibzuinţa şi nechib-
zuinţa, exact ca-n parabola biblică a fecioarelor 
care stăteau în aşteptarea Mirelui, cu, sau fără 
ulei în candelă: „Nesocotinţa dă îndrăzneală / 
chibzuinţa dă succes” (495). Poeta socoteşte 
astfel: „Cea mai mare greşeală / a omenirii este / 
DISPERAREA” (494). Aceste poveţe au şi ele un 
scop: acela de a alunga disperarea din sufletul 
semenilor. Deci, pot avea şi efect terapeutic. 
 Că poeta Îl pune pe primul plan pe 
Dumnezeu, reiese din unele poeme: „La masa 
destinului / invitat de seamă / stă Dumnezeu” 
(41); „Prezenţa lui Dumnezeu / adânc de linişte 
neliniştii” (90). Este destul de interesantă unirea 
istoriei cu credinţa: „Izvorul divin adapă / neîncetat 
/ rădăcini de neam” (94). Ca şi Petre Ţuţea care 
se vedea om „Între Dumnezeu şi neamul meu”, 
şi poeta dă mărturie: „Trăieşti în credinţă / şi iubire 
de ţară / fără să ştii”. (370). Aceasta e în firea 
omului. 
 O foarte frumoasă definiţie aforistică a 
iubirii se află în poemul 46: „Iubire târzie / cuţit 
ruginit / şi-o pâine uscată”. Poeta a trăit sub 
semnul Iubirii întreaga viaţă: „Din mătasea lunii / 
ţes vise de iubire / pentru viaţă” (398); ş.a. 
 Unele imagini-pastel sunt de o frumuseţe 
covârşitoare: „Melodii divine / treieră greierii / 
noaptea cu lună” (50);”Crăiasa toamnă / poartă pe 
umeri / merele cuvintelor.” (166); „Toamna suspi-
nă un copil / şi vara pictează un bătrân” (167); 
„Coroana bătrânilor / e zestrea tuturor – moşteni-
re” (170); „Un soare răstignit / pe turla bisericii / 
imn în spaţiu”; „Ce bine-i când plouă / şi-i spală 
soarelui dinţii / ÎNTINERINDU-L” (306); şi aşa mai 
departe. 
 Câteva autoportrete: „Eu, un mic spaţiu / 
ţesând opt decenii / poeme cu dor” (11); „Calităţi 
nedescoperite / ascunse în EU / aşteaptă...” (29); 
„Cu sârg din poeme / comori morgane / adună 
poetul” /60). Şi ca trăsături definitorii: „Pământ şi 
suflet / viaţă ori moarte / sunt averile noastre” 
(71); „Am strâns atâta citire.../ şi acum o slobod 
pentru voi” (175);”Din roata olarului / o floare şi-un 
spic / sunt părţi din mine” (200);”Sunt barcă şi 
albie / în care-mi curg doinele” (462). Să fii în 
acelaşi timp şi barcă şi albie, nu e de ici, de colo.     
 Şi iată drumul ascendent al creatoarei: 
„Din făgăduinţa de azi / spre înţelepciunea de 
mâine” (57); Şi încă un sfat înţelept: „Dacă pierzi 
drumul / ia-o pe cărare / nu pe arătură” (406). 
 O sumă de poeme cu parfum românesc  

(continuare în pag. 28) 
 

(urmare din pag. 26) 
 

excelente la Editura PHOEBUS, sub atenta îndrumare a di-
rectoarei acestei edituri, poeta şi prozatorea Violeta Iones-
cu. 
 Aceste bijuterii sufleteşti îţi conferă stropul de linişte 
cu gust de nectar, al poeziei autentice. 
 Temele sunt cele ale filozofilor din toate timpurile: 
materia, spiritul, viaţa, moartea, adevărul, legea, morala ş.a. 
 Acest corolar de viaţă, alcătuit din piese de puzzle, 
o reprezintă pe deplin pe autoarea care semnează volumul. 
Fără o structurare tematică, ci aşezându-le unul lângă 
celălalt, aşa cum i-au venit, volumul este o lectură foarte 
agreabilă şi instructivă. Mai ales că, genul este prea puţin 
abordat de creatorii contemporani. Autoarea respectă însă, 
structura de 17 silabe, dispuse în trei versuri, uneori în 4 
versuri. Dacă nu ar fi fost sub formă lirică, aceste panseuri 
ar cădea, însă, în didacticism. Muzicalitatea estompează 
toate asperităţile: „Speolog în peştera / inimii iubite - / cristal 
ascuns” (15).  
 Prin tot ce scrie, Lenuţa Tăune îndeamnă la gânduri 
bune, generozitate, iubirea de aproapele, practicarea virtu-
ţilor creştine, adâncirea în cunoaştere care te ajută „să te 
lumini”, cinstirea istoriei, cunoaşterea limbii şi tradiţiilor 
neamului. Ea pune preţ pe: „Cuviinţa şi adevărul / etern pod 
de flori tuturor” (93);  
 Poemele despre copii îndulcesc în mare măsură 
sfaturile autoarei: „Suflet neprihănit / un copil adormit / într-
un lan de grâu” (18); „Glasuri de copii / diez pe curcubeu / 
tăceri înaripate” (473);şi altele. 
 Reflecţiile de bun simţ ale autoarei conduc spre o 
conduită creştină desăvârşită şi o cunoaştere de sine şi de 
semeni care ar trebui să existe în noi toţi. Dar şi imagini 
sublime, specifice genului, fără artificii lingvistice: „Într-un 
bob de grâu / lumină şi timp / pretutindeni tuturor” (35); 
„Copil nemuritor / spicul de grâu / ţine frâiele lumii” (117); şi 
aşa mai departe.  
 Lenuţa Tăune este o umanistă desăvârşită. Ea 
construieşte în oameni, conştiinţele vii, îi edifică pentru a da 
un înţeles şi un rost vieţii, astfel ca: „La scopul vieţii / să laşi 
ceva în urmă / spre pomenire” (32). A te împărţi în răspântii 
este cel mai frumos şi mai umanitar gest: „Iubirea a tot şi a 
toate / fiecăruia simplu gest” (36). Caritatea creştină este 
pusă pe primul loc: „Nu-ţi astupa urechile / la rugămintea 
săracului.” (196). Dintre virtuţi, poeta apreciază în mod 
deschis, modestia şi sinceritatea: „Coroana la bărbat/ 
MODESTIA / la femei / SINCERITATEA” (515).  
 Pe de altă parte, poeta reliefează viciile umane, de 
care trebuie să ne ferim: „Răutatea din noi / ofileşte tăcut / 
până şi-o floare” (38); „Coborând în păcatul lăcomiei / cazi 
mai sigur în / IAD” (14); poeta e foarte critică la adresa 
proaspăt îmbogăţiţilor zilei: „Jilţuri înalte / acoperă cron-
cănind / ciorile vopsite” (43) – aici iese în relief şi impostura; 
şi împotriva lenei se pronunţă autoarea: „Ronţăind timpul 
degeaba / îţi pierzi pâinea printre degete” (49). Iată şi o 
definiţie a păcatului: „Păcatul, zăpadă înroşită / pe umeri de 
îngeri”(51). Minciuna este şi ea demascată pentru că iscă 
alte şi alte minciuni: „Minciuna – mic bulgăr de nea / în 
rostogol urcă şi la deal” (271); „Veriga unei minciuni / trage 
după ea un lanţ nesfârşit”; „Minciună şi adevăr / gemeni 
duşmani / ucid şi dezgroapă”(269);„Minciuna se plăteşte 
scump / însă dreptatea / va ieşi GRATIS” (418); „Minciuna e 
bună / atunci când împiedică / un dezastru”(419) şi altele.  

Poeta înfierează prostia şi vorbăria deşartă:  
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 „Mâinile tale, păsări / pe trupul meu / citesc alfa-
betul...” (336); „În viaţă am strâns iubiri / şi acum vi 
le dărui cu drag” (377). Este moştenirea spirituală 
care poartă numele acestei remarcabile poete. Ca-
tegorii fundamentale apar adeseori în culegerea de 
aforisme despre care facem referinţă: Timpul, na-
tura, oamenii, casa, spiritul, sufletul, pământul, ce-
rul, dimensiunea spirituală, credinţa, adevărul, Uni-
versul, familia, Binele, răul, scopul vieţii şi multe 
altele. 
 Istoria trece prin pietrele satului, prin 
sângele poetei şi poeta se manifestă liric în mici 
poeme de preţuire pentru ea: „Întoarceri la pace / o 
rugă străbună / Decebalul e-n noi” (231). Acest 
poem reflectă simţământul naţional, dar şi 
continuitatea noastră pe aceste meleaguri. Şi: 
„Culorile steagului / şi cântul de păsări / numai la 
noi” (308);  Şi un poem de-a dreptul remarcabil 
despre zidirea contemporană: „Manole-i meşter 
plugar / şi Ana creşte copii FĂRĂ ZID” (290). 
 De asemenea, poeta pledează pentru 
valorile familiei, mica biserică, într-o vreme când 
familia, tot mai mult se dezintegrează: „Fericirea 
celor doi / trecut şi prezent / sunt doar copiii” (158); 
„Cine n-are părinţi / îi intră zăpada pe sub cămaşă” 
(183); „Bărbat femeie şi prunc / în lanţ nevăzut / 
emblemă pe timp”. (220);”Copil ce gângure / susr 
de izvor / casă, colţul de rai” (261);  
 Şi poeme de stare se regăsesc în această 
carte. Ele vorbesc despre tristeţe, singurătate, 
bătrâneţe, durere, gânduri-puzderie: „Gară mică, 
pustiu de sine / tren părăsit / drum încotro” 
(258);”Privind harta obrazului / dezvălui uimit / 
numai dureri” (259).  
 Poate că unele teme sunt arhicunoscute, 
poate că ne duc cu gândul la aurul proverbelor 
noastre populare, dar munca bijutierului este 
aidoma celei a filozofului Baruh Spinoza care 
şlefuia lentile, pentru a obţine o imagine cât mai 
clară asupra lumii. Şi într-aceasta constă meritul şi 
harul poetei şi conferă originalitate demersului său 
artistic. 
 Aşadar, goana Timpului, Cartea, Limba 
română, Istoria, Patria, Mama, Sufletul, Arta, Viaţa 
şi moartea, sunt entităţi pe care autoarea a dorit să 
le înveşnicească sub această formă succintă, de 
definiţie lirică, aforism sau reflecţie, sub orice formă 
s-ar afla. Aceste mici bijuterii încântă pe orice om, 
chiar şi pe cel care nu se omoară cu cititul. Ele 
sunt broderii pe o lacrimă sau sculpturi pe un bob 
de orez.  
 În lada de zestre a Timpului stau adunate 
laolaltă şi cunoaştere şi aşteptare şi înţelepciune şi 
desfrâu; clipe care trec neobservate; şi nu e de 
mirare, pentru că: „Firul vieţii, două capete / şi 
foarte multe noduri” (447). Mai găsim în această 
lacră străveche: un pumn de pământ din ţarina de 
acasă, puţin umor, frunza şi floarea, râuri de 
lacrimi, inima de mamă a pământului care, bate în 
pieptul nostru, stele ale târziului, iluzii de pe „taraba 
timpului”; stejarii cu vârful în zări, Dunărea 
legănată în sălcii, cheile copacilor, provizii de  

(continuare în pag. 31) 
 

(urmare din pag. 27) 
 

autentic, o definesc pe poetă: „Veşnicia-i acasă / în fluier şi 
caval / DĂRUIRE” (70); „De câte ori am murit / să ne 
naştem din nou / pentru ŢARĂ” (73). Toate aceste simţă-
minte sunt transmise generaţiilor viitoare: „În tril de păsări / 
jocul copiilor / un recital străbun” (75). Este neîndoielnic că 
istoria se împleteşte strâns cu credinţa, cu dragostea de 
neam şi de limbă: „Muzeu în aer liber / satul străbun / 
toarce livezile” (107); „Limba română / Doamna noastră din 
cer / clopoţel strămoşesc” (110);”Limba română / catedrală 
de rugă / păstraţi-o aşa.” (178); „Orient şi Occident / 
răscruce divină / ROMÂNIA” (225); „MAMA, SATUL, ŢARA 
/ cuvinte ce leagă / iubire şi neam” (520). Folclorul 
românesc a fost întotdeauna un reper fundamental pentru 
creaţia acestei poete: „Folclorul autentic / pâine coaptă / pe 
vatra bunicii” (373). Şi mai esenţializat, rolul folclorului: 
„Rădăcina unei ţări / are atestat / în folclorul ei” (413). 
 În acelaşi timp, Lenuţa Tăune răstălmăceşte, fără 
îndoială, proverbele noastre populare: „Vrabia de pe gard / 
e mai scumpă / decât porcul din coteţ” (99); „Nu cumpăra 
vrabia / ce mănâncă mălaiul altuia” (l02).Dar autoarea are şi 
observaţii panseistice originale: „Pe taraba aşteptării / 
cumpărăm vânt / de doi bani speranţă” (376). Dar şi acesta, 
rod al experienţelor personale: „Când am învăţat să zbor 
mai bine / mi s-a terminat cerul” (491). 
 Despre actul creaţiei, poeta se pronunţă artistic 
astfel: „Pagini de cărţi / sisifice munci / istorie de aur” (106); 
Dar şi aceasta, care înfăţişează efortul creator singular: 
„Drumul greu şi lung / începe abia după ce ai obosit” (488). 
Ea recomandă perseverenţa în orice muncă, pentru a 
ajunge la rezultatele dorite: „Învăţătura-i amară / dar 
roadele ei / foarte dulci” (490). 
 Un loc aparte în acest volum îl ocupă lirica mamei: 
„Ochii mamei / melodii de Enescu / strecurate în suflet” 
(113); „Albiţi de iubire / între Dunăre şi Prut / mâini de 
mamă” (108); 
 Dar şi imagini livreşti, transfigurate sub această 
formă: „în Pontul Euxin / un val rătăcit / aşteaptă-o femeie” 
(119); „Alexandria, creuzet matrice / culturilor lumii” (192); şi 
de la cronicarii români, un aforism memorabil: „Din tot ce-i 
sfânt / pe-o carte citită / înţeleaptă zăbavă” (220); „Tăbliţe 
din Sumer /arhaici ochi / din româneşti cuvinte” (230);”Azi, 
ţara-i ca un târg / cumplit de negustori / a zis cândva 
poetul...” (353) şi aşa mai departe.   
 În pofida vârstei venerabile, Lenuţa Tăune şi-a 
păstrat o brumă de ingenuitate şi candoare, reflectate în 
unele poeme: „Fără prihană / dragoste şi vis / curge-n suflet 
tânăr” (120). La întrebările fundamentale ale filozofiei, 
Lenuţa Tăune răspunde în felul ei: „Ce-i moartea? – eul 
suflet / ce pleacă în alte sfere cereşti” (383); „Viaţa? Vibraţie 
fizică / într-un univers liniştit” (384). Dar şi despre spirit: 
„Spiritul uman / legat nevăzut / de universul ceresc” (396);  
 Viaţa satului, atât de familiară autoarei, este 
reflectată de multe ori în imagini concise: „În numele Tatălui 
/ fântânarul din sat / adapă flori” (124); „Icoane pictate / cu 
zăpadă pe tâmple / bătrâni la porţi” (127); „La porţile dorului 
/ aşteaptă bătrânii / veşti de la fii” (132); „Liniştea familiei / 
aşează copiii/ la locul lor” (134);”Roata olarului/ condei cu 
care am scris / istorii şi vieţi” (279) ş.a. Unele poeme sună 
ca nişte zicători populare: „De când e lumea şi pământul / 
pe cuptor nu bate vântul” (297). 
 Nu este uitată nici Iubirea care e cântată în vers: 
„Eu, capătul lumii / tu, buricul pământului / şi iubirea” (337);  
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    Sabina COJOCARU 
 

(R. Moldova) 
 
Ecou 
 

Copii suntem ai Terrei și mângâiați de timpuri, 
Ce pendulează între clipele schimbării, 
Naiv,curat și demn să ducem crucea,nimbul 
În sânge ni-i trecutul și nu-l vom da uitării. 
 

Deși suntem celule în corpul cu nesațiu, 
În circuitul veșnic și dătător de viață, 
De noi depinde zborul Astrului în spațiu 
Noi îi creăm destinul și dragotea, speranța. 
 

Și printre-atâtea stele să fie o minune, 
La vârsta eternității să tot rămână-o taină -  
Să-i fim imunitatea, vă chem la-nțelepciune! 
Lăsați necunoștința, a maladiei haină. 
 

Infuzia științei s-o picurăm prin vene, 
Căci asta este ploaia de forță și-energie 
Și cine-și duce traiul în noi nu se va teme, 
Să ne-nfioare dulce, făcându-ne magie. 
 

În ciclul existenței suntem și noi o Terră. 
Purtăm în propriul spațiu popoare sănătoase. 
Celulă-n infinit Pămîntul e!-- și speră  
Să poarte-n ADN mai multe minți frumoase. 
 
Întrerupere 
 

Din spuma timpului se scurse-o picătură 
Și-a inundat un veac de trandafiri... 
Pământul umed își deschise gura 
Și înghiți tot luciul din zefir. 
 

Se înnegrise cerul și soarele pierise, 
Femeia a-ntrerupt al vieții fir... 
Și Afrodita, cea de sus, din paradise, 
Visa divin parfumul unui trandafir. 
 

Și fost-au multe,multe flori în lume, 
Garoafe și lalele, și altele un șir... 
Se reîntoarse picătura-n ale sale spume, 
Să reapară-acum măcar un trandafir. 
 
Obsesie 
 

Mi-e frică de iubirea 
Ce trece ca o floare, 
Ea poartă-n amintire 
Doar visul ce te doare. 
 

Mă tem de gelozia 
Celui îndrăgostit, 
Ce poartă nebunia 
Visului cumplit  
 

 
Mi-e groază când  dispare  
Visarea furtunoasă 
Și-ncerc iară și iară, 
Cea frică, teamă, groază… 
 
Război intern 
 

Jalea îmi presară-n viață 
Lacrimi grele și amare, 
Chinu-ochește ca prin ceață, 
Cu săgeți otrăvitoare. 
 

Dragostea-n a mea ființă 
Se ascunde speriată, 
Fuge până și Credința, 
Chiar dacă-i nevinovată! 
 

Ura năpustește-n grabă, 
Răul mă-mpăienjenește, 
Sensibilitatea,slabă, 
Îi cedează nebunește. 
 

Pericolul, în indecență, 
Îmi susţine scufundarea –  
Şi-atunci chem Indiferența, 
Dar răspunde... Disperarea. 
 

Unde-i Liniștea, Plăcerea... 
Fericiri...La ce distanță-s? 
Zâmbetul, uitat, îmi piere, 
Lasă-n urmă Aroganța. 
 

Dur, Necazul mă lovește 
Și cad palidă la față... 
Doar Speranța îmi șoptește: 
„Vei ieși la suprafață!” 
 
Sabina Cojocaru, poetă. profesoară de limba şi litera-

tura română. Originară din or. Leova, Republica Moldova. A ab-

solvit Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Litere, 

specialitatea limbă şi literatura română, a.2001. Activează în 

funcţie de cadru didactic la Liceul Teoretic Seral nr. 2 din Chişi-

nău. Concomitent, face studii la Universitatea de Stat din Moldo-

va, Facultatea Istorie și Filosofie, specialitatea Antropologie, anul 

III, dar şi la Facultatea Științe Politice, specialitatea Relații 

Internaționale, anul III, USEM. 

Debutul său literar, fiind atunci elevă, l-au constituit 

versurile publicate în ziarul „Ecoul zilei” din or. Leova, publi-

când apoi în revista „Glasul Naţiunii” - Chişinău, revista „Mol-

dova” - Chişinău, „Datina” - Drobeta Turnul-Severin. Câteva din-

tre poezii au fost incluse în prefaţa şi postfaţa albumului de foto-

grafie „Dincolo de imagine”, autor Doru Vîlceanu, România. 

Pentru tânăra poetă poezia este o revelație existențială... 

Traduce versuri din creaţia altor scriitori din limbile: rusă, româ-

nă, franceză. Scriitorul Andrei Strâmbeanu, poet, dramaturg, în 

succinta prezentare a autoarei pe paginile revistei „Moldova”, în 

anul 2011 menţiona următoarele: „Sabina, în prezent, nu e la pri-

ma poezie, însă preferă anonimatul, deşi, credem noi, e înzestrată 

cu un har poetic autentic. I-am smuls cu greu câteva poezii ca să 

le putem oferi publicului cititor. Ne-a intrigat tematica filozofică 

a acestor versuri... O sfătuim să nu facă exces de modestie şi să-

şi publice creaţia. ..” 
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      Constantin STANCU 
 

O istorie a jurnalismului din județul Hunedoara 
 

Daniel Lăcătuș este pasionat de istoria locului unde 
trăiește, Călan, județul Hunedoara. Are avantajul de a fi 
scriitor, talentul îl ajută să vadă lucrurile în profunzime. Car-
tea sa de analiza unui fenomen, presa, este interesantă și 
necesară. Informațiile pe care le oferă cititorului aduc lumini 
și umbre peste o istorie destul de recentă. Istoria focalizată 
pe cuvântul scris cu energii mov. Presa din Hunedoara. 
Contribuții privind jurnalismul de investigație * (Editura Ștef, 
Iași, 2016) este o carte care atrage prin dinamismul ei. Prin 
dramatismul implicit, greu de înțeles de cei care nu au 
bucuria vieții așa cum ne-a fost dată. Jurnalismul într-o 
zonă complicată, o zonă cândva bogată și otrăvită, în 
același timp, a fost și este o activitate riscantă. Autorul și-a 
asumat responsabilități, a cercetat fapte, oameni, arhive, 
jurnale, mituri. Curajul său vine din curiozitate, din dedi-
care, din modestie. Da, în zonă au fost și sunt jurnaliști 
speciali, capabili să ne pună istoria sub ochi, să ne pro-
voace, să ne cucerească, să-și asume riscuri… 

Istoria presei a marcat istoria unor localități importante: 
Deva, Orăștie, Călan, Hunedoara, Valea Jiului. Jurnaliștii 
pasionați au făcut din orașele lor cetăți ale presei. Scrierile 
jurnaliștilor au revitalizat proiecte, au pus stavilă barbariei, 
pe cât s-a putut, au pus voia bună pe zidurile cetății, alături 
de vrăbii și lumini înalte. Redescoperim sau descoperim 
nume de ziare, adevărate opere jurnalistice, arta de a livra 
informația, marketingul subtil al cuvântului, toate au marcat 
vremurile.  

Deva, desigur, capitală de județ, a avut jurnale de 
ținută. Au fost implicate personalități ale societății. Petru 
Groza a dinamizat zona cu afacerile sale, cu agresiunea 
împotriva jurnaliștilor vinovați de „ofensă”, de manipularea 
populației etc. Jurnalismul de investigație a fost tras la 
limita istoriei în perioada comunistă, Daniel Lăcătuș sur-
prinde momentele acelea grele, jurnalistul de investigație a 
fost marginalizat, propaganda a luat locul acțiunii, viața a 
fost distrusă prin articole de ziar. Numele ziarelor se 
schimbă dramatic, cuvinte noi intră în circulație: roșu, nou, 
drumul socialismului, zori noi etc. Jocul acesta cu mintea 
cititorilor a fost regizat de partidul aflat la putere. Cum 
exista un singur partid, investigația devenise propagandă…  

După anul 1989 apare un nou fenomen: Libertatea, 
transformată în libertinaj, afectează libertatea presei. În 
spatele ziarelor apar oamenii politici, mogulii, manipulatorii. 
Jurnalistul, curajos, este pus între paranteze, eroul 
principal devine omul din spatele textelor scrise de aceștia, 
omul de la „butoane”.  

Concurența pe piața liberă, lupta pentru putere a 
permis apariția unor articole importante, jurnaliștii au 
descoperit puterea documentării, cititorul informat nu mai 
accepta orice, formatorii de opinie erau atacați din toate 
părțile. Adevărul devenea un concept perimat pentru o  
 


 

societate în tranziție. Daniel Lăcătuș ne oferă o 
listă destul de întinsă de jurnaliști agresați, jurnaliști 
care au avut de suferit. Numele lor ar putea fi date 
uitării, ei au fost în linia întâi, însă… Anchetele des-
fășurate referitoare la libertatea presei au de-
monstrat că aceasta este aproximativă.  

Cartea ne prezintă portretul jurnalistului de 
investigație: curiozitate, cunoștințe solide din diferi-
te domenii de activitate, curajul de a lupta cu puter-
nicii zilei, capacitatea de a vedea esențialul în de-
talii minore, organizarea profesională, puterea de a 
intra și de a ieși din relații de orice fel. Lumina 
interioară care întărește individul în acțiunea de 
investigație. Daniel Lăcătuș ne prezintă o istorie a 
presei în ansamblu, o istorie a presei de investi-
gație în detaliu. 

Cartea are o introducere solidă semnată de 
Lect. univ. dr. Gabriel Hasmaţuchi, o bibliografie 
bogată, fotografii ale jurnalelor care au apărut în 
județul Hunedoara, fotografii de jurnaliști, un index 
bogat de publicații și instituții media, aspecte din 
viața comunităților unde au activat jurnaliștii de 
investigație, fotografii cu jurnaliști agresați, aflați în 
acțiune, pe teren… 

O întrebare se impune: „Cât de liberă este pre-
sa în județul Hunedoara?” Dincolo de articolele de 
ziar, jurnaliștii au dus o viață complicată, riscantă, 
afectați de brutalitatea celor din umbră.  

Lect. univ. dr. Viorel Nistor ne oferă o postfață 
serioasă, menită să pună în evidență importanța 
acestei cărți. Domnia sa reține: „Autorul Daniel Lă-
cătuș s-a născut în Călan, un oraș mineresc (prin 
poziție geografică), o așezare monoindustrială 
(creație comunistă) și o urbe „abandonată” (în 
zilele noastre), dar care „supraviețuiește”, aseme-
nea întregii zone, nu prin interesul și grija guver-
nanților și politicienilor, cât prin harul și râvna unor 
„fii ai locului” ce văd și nu pot să accepte cum sub 
ochii noștri „moare o lume”, iar alteia nu-i este dată 
nicio șansă. Daniel Lăcătuș este un om al locului, 
dar este și un „spirit al locului”, o conștiință trează 
și vie, iar o parte din sine, cea dedicată publicisticii, 
a pus-o și în această nouă carte” (p. 106).   

Daniel Lăcătuș a regizat acest film al presei de 
investigație cu talent, are concluzii pentru cititor, 
acestea au menirea de a ne fixa în memorie 
momentele de excepție din societatea româneas-
că. Reținem aceste note: „Gazetele din județul Hu-
nedoara; liberale, țărăniste, de stânga, sau cu sim- 

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

patii legionare, au jucat un rol important în toate perioa-
dele esențiale ale istoriei presei române din Ardeal. Nu 
mai departe sfârșitul de secol XIX și începutul secolului al 
XX-lea, când presa cunoaște o puternică evoluție prin im-
plicarea tot mai activa a elitei intelectuale în politicile 
editoriale, cum se poate remarca din conținutul lucrării de 
față. Cu o incursiune în istoria presei din județul Hune-
doara, cartea cuprinde, în esență, rememorarea activității 
editoriale pe acest teritoriu, cu accent pe jurnalismul de 
investigație” (p. 101). 

De reținut interviul cu jurnalista Mihaela Petroșan, ca-
zul Ioan Barb, jurnaliștii și libera exprimare, poziția persoa-
nelor publice față de libertatea presei, dramatismul 
profesiei la final de epocă și început de epocă.  

Stilul lui Daniel Lăcătuș este precis, s-a documentat 
cu pasiune, a scris pentru a marca istoria jurnalismului în 
județul Hunedoara. Nu este singurul, este însă dedicat și 
sincer cu sine și cu cei din jurul său. Obiectivitatea i-a 
permis să finalizeze o analiză de substanță despre 
jurnalismul de investigație. 
 

      * Daniel Lăcătuș, Presa din Hunedoara. Contribuții privind jurnalis-
mul de investigație, Iași: Editura Ștef, 2016 

 

 
(urmare din pag. 28) 
 

drum, „Urcior, flăcări de lut / plămada mâinilor / fructe de 
aur” (469); cenuşa nopţilor, „Ecoul hrisoavelor / floare de 
colţ / pe drum infinit” (476). Şi câte altele care trebuiesc 
descoperite şi cercetate. 
 În demersul ei liric, poeta este un luminător care 
ne arată calea spre ieşirea din peştera vieţii cotidiene: „Ţin 
întunericul de coarne / ca tu să ai lumina” (483). Poemele 
aforistice ale acestei autoare sunt rodul nobleţei spiritului 
românesc, în drumul lui spre desăvârşire. Astfel că, la 
peste 80 de ani, Lenuţa Tăune poate spune cu deplin 
temei: „Mă-ncântec vioară / pe oase de strune - / risipindu-
mă” (581). Şi ca o concluzie pentru octogenara autoare: 
„Sunt un cuib de sentimente / răsturnat / pe masa 
nimănui” (587). 

 Toate acestea, însă, îi asigură poetei o tinereţe de 
spirit eternă, din care ne oferă spre împărtăşire câteva 
boabe de chihlimbar, prefăcute-n poeme aforistice. 

 

 

Virgil COSTIUC   
 

Culpă 
 
Se caută vinovaţii 
când nu-i găsim 
îi creăm pe rând 
personalizaţi cu un rezid 
culoare, profunzime şi sens 
se caută cu frenezie,  
fără deosebire de sex, 
religie sau rasă 
un echilibru compensator 
pentru ceva ce nu există 
un troc, sub o cupolă 
ce se cheamă marea culpă, 
a te naşte,  
a trăi sau respins la marginea cercului, 
în apropierea morţii, 
supravieţuitorul, 
centrul om, 
unicul,  
care posedă în fibra lui 
marea vină,  
care respiră, 
iubeşte şi scrie poezie; 
întors cu faţa spre origine, 
culpabilitatea devine,  
până la urmă, 
o stare de normalitate. 

 

 
 

Redacția revistei Boem@ urează  

“La mulți ani” tuturor prietenilor  

și colaboratorilor săi  

care s-au născut în luna martie! 
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Luca CIPOLLA (Italia) 
 

Back home 
 

Roteando, 
le mie cellule ho sperso 
e donato al vento, 
intrecciate a fili di 
arabesco.. 
note indecifrabili 
che raccolgo 
nel meccanismo simile 
ad orologio squassato e 
sei tu, sono io, 
riportati a casa 
feriti; 
ci ridestiamo colore, 
iridi, papaveri 
e spighe che  
lavano il dolore 
nell'aura d'ambra che avvolge il sangue speso 
e lo perde dentro 
un semplice ricordo.. 
 
Cleopatra 
 

Eri raccolta all'ombra 
dei pensieri-nebbia, 
quella madre 
che più non scorgo, 
eclissata dal mio ego, un deserto 
che l'immagine risalta. 
Cleopatra, 
temevi un dì la serpe, 
dico, anche di pezza, 
e fra le dita leggevi 
il mio destino..poi, 
scivolata nello spazio d'un atomo, 
vidi la tua forma accecarmi 
ed il mio sguardo teso 
ad una goccia di rimpianto 
e di beata gioia.  
 
Chiara d'Assisi 
 

Le tenebre si fan leggere 
e rischiaran d'improvviso, 
non è facile contare le promesse disattese.. 
ma tu, correndo su prati rossi, fossi, 
hai cancellato una lacrima 
e l'istante precedente. 
La casa era dismessa, 
misero sdentato sorriso, 
la tua mano accogliente 
a porgere il pane. 
Scesi anch'io 
e t'aspettava il matto 
in partenza per Roma, 
inciampai e per un istante.. 
l'acqua smise di segnare il ruscello, 
non più un sussurro 
o verso d'allodola.. 
mi reclamò la notte.  

 

 

 

Traducere de Luca CIPOLLA 
 

Back home 
 

Rotind, 
celulele mi-am pierdut 
și dăruit vântului, 
împletite la firele de   
arabesc.. 
note indescifrabile  
pe ce le adun 
în mecanismul similar 
unui ceas zguduit și 
ești tu, sunt eu,  
readuși acasă 
răniți; 
ne redeșteptăm culoare, 
curcubeie, maci 
și spice care 
spală durerea 
în aura ambrei înfășurând sângele risipit    
și-l pierde într-o 
simplă amintire.. 
 
Cleopatra 
 

Erai reculeasă la umbra 
gândurilor-ceață, 
mama aceea 
pe ce n-o mai zăresc,  
eclipsată de egoul meu, un deșert 
pe care imaginea îl subliniază.    
Cleopatra, 
o zi te temeai de șerpii, 
vreau să spun, și din cârpă,    
și între degete citeai 
destinul meu..apoi, 
alunecată în spațiul unui atom, 
văzui forma ta să mă orbească 
și privirea mea țintită 
spre o picătură a regretului  
și a bucuriei fericite. 
 
Clara din Assisi 
 

Tenebrele se ușurează  
și însenină deodată, 
nu sunt ușor de socotit promisiunile 
încălcate.. 
dar tu, alergând pe pajiști roșii, șanțuri, 
ai șters o lacrimă 
și clipa mai devreme. 
Casa era părăsită, 
zâmbet mizer și știrb, 
mâna ta primitoare 
care întindea pâinea. 
Am coborât și eu  
și te aștepta nebunul  
plecând spre Roma, 
m-am împiedicat și pentr-o clipă.. 
apa se lăsa de imprimat pârâul, 
nu mai un șopot  
sau viers de ciocârlie.. 
mă reclamă noaptea. 

 

 
 
Seta 
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              Ionel NECULA 
 

Victoria Milescu într-o derivă a sentimentelor 
 
      Nu mai citisem de multă vreme o carte de poezii 
semnată de poeta Victoria Milescu. Condiţia de provincie 
m-a privat de multe bucurii lirice pe care mi le-aş fi dorit, 
dar care, din varii motive, n-au ajuns totdeauna pe masa 
mea de lectură. Oricum, n-am rămas niciodată indiferent 
faţă de cărţile sale şi m-am bucurat ori de câte ori am aflat 
de succesele ei publice,  obţinute în cadrul întâlnirilor cu 
cititorii. Este, orice s-ar spune, o poetă cu priză la cititori şi 
bine situată în ansamblul manifestărilor orfice.  
      Recenta sa carte, Deriva sentimentelor (Ed. Betta, 
Bucureşti, 2016) este, bag seama, o investigaţie a 
cauzelor, cum a remarcat Nicolae Georgescu în  prefaţa 
ei, dar şi o tatonare a fundamentelor, a esenţei lucrurilor, 
iar esenţa, ştim de la Platon, nu se află în fiinţa lucrurilor, 
ci dincolo de ele, cel mai adesea în subiectul care le 
accesează. Asta şi face Victoria Milescu, scotoceşte prin 
fondul său subiectiv, îşi verifică temperatura din adâncuri 
şi dă seama de natura sentimentelor aflate într-o derivă 
provocată.  
      De fapt poeta aduce în portativ liric o problemă 
delicată, aceea a sentimentelor care nu ascultă totdeauna 
de glasul conştiinţei şi pot intra într-o derivă liliană, bal-
samică, glazurată. Un zâmbet poate deplasa inima spre 
dreapta, o bucurie aşteptată poate genera vrajă şi blestem 
ce scapără piatră pe piatră, dar chiar viaţa cu spaimele şi 
vertijurile ei pot genera tot atâtea  motive de răspunsuri 
alandala. 
      Aceleaşi provocări ne încearcă pe toţi, dar de răspuns, 
răspundem fiecare în felul nostru. Victoria Milescu este o 
poetă adevărată şi răspunde provocărilor lumii cu antre-
narea întregului patrimoniu de simţire - afectiv, emoţional, 
pasional şi empatic. Fiind mică/ mă îmbrac în furnică/ şi 
oamenii mari  nu se miră/ că duc în spinare pământul/ cu 
ei cu tot (Anonimul). 
      Dar ceea ce trebuie subliniat cu precădere este 
abilitatea autoarei de a aduce în portativ liric orice fapt 
obişnuit de viaţă, pe care-l scoate din banal, din unifor-
mitate, din anonimatul tern şi-l proiectează pe un fundal 
insolit, ca mod de a lua pulsul devenirii cotidiene. Vecinul 
de sus bate ritmic/ îşi repară patul, dulapul/ cel de jos 
cântă/ aud, deci sunt vie/ în uşă  bate vecinul de vizavi să-
i împrumut bani/ n-am, pleacă trist, sunt ultima lui spe-
ranţă/ în cărţi se spune că cel mai important lucru în/ viaţă 
e să-ţi faci un prieten/ aşa cum îţi faci o casă/ stabileşti 
perimetrul, trasezi, plantezi, năduşeşti/ înfigi stâlpi, pui 
cărămidă peste cărămidă/ ciment căpriori/ tai uşi, ferestre, 
rindeluieşti, vopseşti/ uneori te zoreşti, alteori iei distanţă/ 
sudălmi, bătături în palme/ ceva îţi lipseşte, ceva te 
încurcă/ te descotoroseşti de ce prisoseşte, arunci/ peste 
gard în gârlă, în grădina edenului/ pui lacăte, garduri,  
 
 

 
 

capcane, îngrozit/ că ai putea fi jefuit cât lipseşti/ 
dar hoţii vin, au aflat/ că ai pivniţa burduşită, podul 
plin/ înfulecă, bagă-n traistă, iau cu ei tot/ inclusiv 
potcoava de argint norocoasă/ a inorogului ce te 
avertiza când plouă/ să-ţi strângi visele de pe 
sârmă/ şi iluziile risipite prin Carul mare…(Cod 
roşu) 
      Aceasta e viaţa, constituită din provocări şi 
răspunsuri, din vise, iluzii şi spaime iar autoarea nu 
încearcă s-o schimbe, ci doar s-o redea în zbaterile 
ei cele mai mustoase, mai ademenitoare, mai silfi-
de. Victoria Milescu nu inventează un topos anume 
din care să-şi extragă materialul poetic, se mulţu-
meşte cu ceea ce-i oferă lumea şi destinul, dar 
ceea ce îi cade sub simţuri este supus unei alchimii 
orfice şi-i conferă dreptul de a figura ca material 
poetic. De unde Bacovia transforma plumbul în 
aur, Victoria Milescu, reprimându-şi orice inhibiţii 
sau prejudecăţi,  transferă în poezie tot ceea ce s-a 
cumulat de la actul Genezei încoace.  
      O felicităm pentru această nouă carte de 
poezie şi-o asigurăm că vom continua să-i urmărim 
evoluţia cu acelaşi interes şi cu aceeaşi plăcere 
nereprimată. 
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Lidia GROSU 
(R. Moldova) 

 

ORGOLIUL 
 
Strigătul, niciodată armă, 
e o alarmare a regretului: 
rătăcirea nu are popas, 
iar dorinţa de a învinge 
este diminuată în faţa marelui adevăr: 
nu mai eşti tu când nu ai un eu 
Fără substanţă,  
aparentul miraj ce te duce în ispită 
rămâne o(e)roare, 
cu spaţiul poetic abstractizat, 
între emfază şi apoteozare 
se dezlănţuie multele semne de întrebare 
 
 
PERTURBARE 
 
Am uitat trandafirii între niște emoții 
sunt în așteptarea anotimpului 
ce mă va selecta pentru ora în care 
te voi regăsi întrevedere 
cu propria-mi ambiție – cea de a fi eu. 
în răsturnare de situație,  
”...poți să te bucuri 
că tufele de spini au trandafiri”, 
zicea Lincoln, 
Important e ca să te descoperi în ei 
suflet de poezie ce nu rătăcește 
întru înălțare. 
 
 
PREDISPOZIŢIE 
 
Aburul acestor emoţii 
străbate imaginea unor insomnii 
regizate, la câte păcate le au,  
de cafeaua solitară 
certată cu propriul zaţ 
pentru abominabila-i prezicere 
pe care, dacă doreşti, 
o citeşti declaraţie de dragoste  
pe un…restart 
cu un… descălecat al anilor. 
 
Destinul nu are decât un singur anotimp: 
cel al rechemării noastre din noi  
prin mereu receptivul abur al emoţiei. 
 
 
 

 

 

 

 

Svetlana CIOBANU 

(R. Moldova) 
 

LIMBA DORULUI 
 
Cum un izvoraş răsare, croind drum în lumea mare,   
Aşa sufletu`nfloreşte tot sorbind din limba mamei.  
Adună mai mult cu anii din cântece populare,   
Obiceiuri vechi păstrate de bătrânii de la ţară, 
Din legende adunate într-o divină comoară,   
Limba dorului de casă, a Mioarei şi a poamei.  
 
 
CÂND NOAPTEA SE FĂCU STĂPANĂ   
 
Când noaptea se făcu stăpână,  
`nvelind în mreaja-i lumea toată 
Stinse `n ferestre ea lumina. Doar una singură lăsat-a,  
Prin care pe furiş privea…  
La masă un poet stătea. Scria… 
Lui i s-a dat putere mare, ce nime` nu putea să aibă:  
Să spună adevăru` amar, ce numai el putea să-l vadă,  
Ca oceanul nedreptatea s-o spele cu uriaşe valuri 
Lovindu-se de stânca vieţii, lăsând perluţele pe maluri. 
 
 
CÂT ARDE LUMÂNAREA 
 
Cât arde lumânarea, grăbeşte-te să-ţi ceri iertare   
De la sătucu ` ntre izvoare, pe care demult l-ai uitat, 
De la toloaca cea din vale, unde micuţ ai alergat   
Şi de la şcoala cea în care primele buchii ai aflat.  
Cât arde lumânarea, grăbeşte-te să-ţi ceri iertare   
De la căsuţa bătrânească un` copăcel te-ai ridicat,  
De la fântâna cea din care tu apă vie ai gustat   
Şi de la văi, păduri şi ogoare, care atât te-au aşteptat. 
Cât arde lumânarea, grăbeşte-te să-ţi ceri iertare   
De la poienile de soare pe care le-ai îmbrăţişat, 
De la stejarul bătrân care atâtea griji ţi-a ascultat.  
Trăieşte iară clipa `n care tu fericit erai odat`. 
 
 
DORINŢĂ 
 
Iarbă aş fi sub picioarele tale, 
Izvor susurând, care cheamă la vale, 
Ploiţă de vară, ce-aduce răcoarea, 
Stropind diamante pe frunzisoare. 
Floare aş fi cu aroma cea fină, 
Crenguţă de pom, care-ţi mângâie mâna, 
Steluţă  sclipind în alba zăpadă, 
Ce-ţi cântă şi `n viscol o serenadă.  
Aş fi zefiraşul duios la fereastră 
Să te învălui cu dulce mireasmă 
Sau zâmbetul cald. Să apar pe a ta  faţă, 
Când te trezeşti tu de dis-dimineaţă 
Şi Soare şi  Lună aş fi pentru tine 
Să ştiu doar că în viaţă îţi e numai bine. 
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            Andreea CHIPER       
 

COLONIA POETICĂ: DACĂ PLOUĂ CÂND SOSEŞTI ÎN SUEDIA 
                                         

Un demers de redistribuire a vocilor poetice preg-
nante din literatura română acut contemporană prinde con-
tur în imanenţa antologiei Colonia poetică, volum publicat 
în 2011 la Casa de Editură Max Blecher, reunind „dublul” 
lor din planul liricii moderne suedeze pe fundalul unui am-
plu proiect cultural. Iniţiat în 2008, experimentul desfăşurat 
pe parcursul a patru ani (incluzând tabere de creaţie atât în 
România, cât şi în Suedia, workshop-uri şi ateliere de tra-
ducere organizate de Institutul Cultural Român de la 
Stockholm) s-a constituit în final într-un summum artistic şi 
deopotrivă cognitiv-ontic (în ceea ce priveşte propria iden-
titate poematică).  

Dificultatea exegetică rezidă în multitudinea de 
inflexiuni lirice încapsulate în ansamblul antologiei, deşi 
atmosfera de imponderabilitate devine element unificator şi 
contrabalansează posibila entropie aferentă unei astfel de 
încercări literare. Adeziunea la acelaşi topos social-cultural 
reprezintă pretextul identităţii şi în cadrul poeticului. Astfel, 
grupajele poematice ale Idei Borjel, în traducerea Elenei 
Vlădăreanu, se definesc ca expresie dogmatică (fiind 
structurate în forma perceptelor legislative) a topografiei 
unui sine intransigent, caustic în contextul raportării la 
alteritatea mundană, în acest fel punând accent pe 
consumatorismul şi superficialitatea exacerbate (Cumpără-
toarea nu caută adevărul/ ci doar ceva care să meargă). Alt 
exemplu de critică indirect adresativă este conţinutul 
poematic al textelor Annei Hallberg, traduse de Rita 
Chirian, care trasează conectori de o soliditate surprin-
zătoare, în cadrul unei simplităţi manifeste în decorul 
întâmplător al lumii. Ironia represivă adresată religiozităţii 
absurde (Şurubelniţa cruciformă ca tentativă religioasă) şi 
sistemului politico-economic (În fiecare an în Suedia mor în 
accidente 3000 de oameni/ Şi nu e deloc costisitor) este 
diluată de minimalismul care armonizează aceste con-
stante cu stări intrinseci, monografii afective ale universului 
fenomenologic individual (Plâng de mă ia dracul când 
vorbeşti aşa, Suprafeţele sunt toate semne de dragoste). 

Linn Hansen pe de altă parte (poetă tradusă de 
Răzvan Ţupa), aduce în prim-plan o miză istorică, proce-
sând coborârea din universalitate în specificitatea autoh-
tonă. În poeme predominant interogative, cu caracter ade-
seori sentenţios, versurile lui Linn depăşesc arbitrariul 
umanităţii în generele ei istorice (Cine a fost artizanul 
păcii?/ În ce fel s-a schimbat Franţa?/ Ce reprezintă culo-
rile de pe steagul congolez?) şi acutizează spiritul aparte-
nenţei la un „Tot” integrator, naţional: Au construit Suedia 
din lemn(...) Alte materiale nu ard atât de uşor./ Alte 
materiale ar putea să te facă să te simţi expus./ Suedia 
miroase a lemn ca să putem găsi drumul spre casă. 
Suedia, epicentru al tuturor transmutaţiilor de la diversele 
niveluri poetice, capătă valenţele unui nucleu edificator, ale 
unui punct Aleph ce conţine toate avatarurile discursului şi 
în poeziile Kajsei Sundin (traduse în română prin compli-
citatea lui Dan Sociu). Pornind în poemul incipient de la  

 
 

 
 

fragmentarismul cotidian al senzaţiilor (în tigaie o 
picătură/ spălătorul/ bipul infinitezimal al unui bec), 
poeta ajunge să surprindă mecanicitatea şi artifici-
alul din acţiunile umane, raportate la domeniul actu-
lui creator: Ce se întâmplă cu textul când omul e o 
maşină. Ce se întâmplă cu realitatea când textul e 
adevărat. Imperativele poemului programatic SOIA 
ating zone în care singularitatea eului devine con-
substanţială cu coordonatele topografice care-l de-
termină, cauzând recunoaşteri şi declanşând reflexe 
patologice: Un puzzle cu Suedia. Luaţi-l. Priviţi-vă 
mâna şi priviţi cum tremură. 

Spre aceeaşi direcţie, poate nu chiar atât de 
liber exprimată, conduce şi imaginarul poetic valori-
ficat de Cecilia Hansson (tradusă de şi traducătoare 
a lui Marius Ianuş), a cărei capacitate descriptivă 
metamorfozează lumescul în pelicule sugestive, 
întrebuinţând tehnici aproape fotografice şi creând 
iluzia deplasării unui conglomerat de cadre urbane, 
de o senzorialitate mai mult decât verosimilă: Trotu-
arul ferfeniţit. Sclipiri de neon şi miros de mentă. 
Poemul Reflex în oglindă supune realul unor trans-
mutaţii subtile, din simplitatea scenelor specifice 
spaţiului şcolar până la autoanalize şi autopul-
verizări ontice în surzimea imanentă: În pauză, mă 
baricadez într-o cameră cu glasvand din mine. 

Alt ligant ideatic prezent la nivel textual în 
antologie este calibrul metafizic vădit din substanţa 
lirică a poeziilor. Alexandru Vakulovski este cel care 
a tradus textele lui Johannes Anyuru (poetul fiind 
dublat şi de ipostaza de muzician), din care răzbat 
judecăţi lucide despre existenţă şi tendinţele 
autodistructive ale societătăţii contemporane: Din 
nou cineva îşi pierde/ viaţa, pentru că nu poate trăi/ 
aşa cum îi place. Metaforic, opera lui Anyrou e 
caracterizată şi de factura suprarealistă a poeticii:  

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

Pereţii au fost întotdeauna/ într-o stare de criză şi criza 
asta/ a condus pereţii/ peste câmpii/ înspre oraşe. Simlară 
în acest sens este transempirismul poetic al lui Kristofer 
Flensmark (traducere de Adela Greceanu), pentru care 
caleidoscopierea  aparent întâmplătoare a „diapozitivelor” 
existenţi-ale (într-un sistem imagistic în cuprinsul căruia 
sunt prezente de la mişcarea soarelui peste Suedia până 
la masca din cârpe şi oase, misticizare a pro-priului eu 
indisolubil la gradul de element disimu-lativ sau constatări 
infantile că  fac pipi în sensul a-celor de ceasornic) devine 
procedeu liric prevalent.   

Abstractizarea şi minimalismul ajung la radicalitate 
în actul poetic al Annei Hallstrom, transpus în limba 
română prin traducerea Doinei Ioanid, făcându-l să pară 
derizoriu prin însăşi simplitatea exotică vădită: Mici dezas-
tre cotidiene (Un pieptene de plastic cu cinci, şase dinţi 
rupţi/ Hainele morman pe podea), tablouri casnice sca-
broase (gândaci graşi înghit hulpav aţele unei coji de ba-
nană) şi sentimentalisme cu accente uşor patetice (A fost 
părăsită din nou) certifică una dintre cele mai echilibrate 
colaborări traducător-tradus din antologie, graţie numeroa-
selor similitudini dintre mecanismele întrebuinţate de cele 
două  în propria poetică. De altfel, afinităţi (recunoscute fă-
ţiş în chiar prefaţa volumului) se remarcă şi în interrela-
ţionarea dintre Claudiu Komartin şi Malteb Persson (unul 
dintre cei mai importanţi scriitori şi critici din spaţiul sue-
dez). Consideraţiile despre societate în toate manifestările 
ei evolutive (religioase, economice, politice, etc., ca în 
versurile: Biserica- o staţie pentru transmisiile de psalmi  
sau Costumele noastre de supravieţuire sunt subţiri ca 
hârtia Bibliei) amintesc de macropoemul lui Komartin din 
ultimul volum, Poem pentru cei de pe urmă, având angre-
nată aceeaşi incisivitate critică, deşi sunt lipsite de nuanţa 
pesimistă a atmosferei eshatologice (mimetizare a Feri-
cirilor biblice) din creaţia poetului român.  

Revenirea la construcţiile minimale o realizează 
Sofia Stenstrom (traducere de Teodor Dună), cu un lirism 
centrat pe imagini domestice din pitorescul mediului rural 
(două mâini/ întinzându-se/ înnegrindu-se buzele în jurul/ 
uriaşului uger lăptos) prin revalorificarea mistică a sines-
teziilor (cineva a spus albastru/ ora aceasta nu va fi 
niciodată îndeajuns de/ albastră). Continuatori ai aceleiaşi 
traiectorii de dovedesc a fi Leif Holstrand (tradus de Radu 
Vancu) şi Par Thorn (traducerea aparţinându-i Aurei Ma-
ru). Proza lirică a primului şi poemele vibrante pendulează 
între maximizarea datului biografic brut, cangrenat de 
ironia savantă şi înregimentarea fotogramelor cinemato-
grafice în stucatura infrapsihică ce determină un 
Weltanschauung primar, a cărui scenografie epurează 
realitatea de plauzibilitate şi îi slăbeşte reperele, insinuând 
cititorului dubitaţia: Uşor de plecat când ultima suflare 
spulberă pereţii/ reorganizând/ ecourile şi lumina zilei/ într-
o arhitectură fragilă. Într-un timp sau un loc/ în care orice 
formă a lumii înseamnă pielea,  senzorialitatea întâlneşte 
apogeul în tranziţia cinematografie-poezie, sarcasmul 
convertind diegeza filmică din anumite pelicule horror în 
material poetic. Experimentalismul este însă minimizat 
aici, cadrul în care acesta este extrapolat către extrema 
tehnicităţii lirice fiind poemele lui Par Thorn, adevărate 
„listări” a căror verticalitate anatemizează orice încercare 
de formalism poematic (imaginile se derulează într-o 
densă imixtiune exclusiv substantivală). 

 

De departe cele mai complexe şi mature 
formulări (alături totuşi de Kajsa Sundin) îşi au 
fundamentul în poezia lui Viktor Johansson, tradusă 
de Gabi Eftimie, şi în traducerea lui Dan Coman din 
poetul Henrik Nilsson. În privinţa celui dintâi, remar-
cabilă e senzaţia de stază apriorică unui torent 
inevitabil de prăbuşiri repetate, dată de dimensiunea 
fatalistă a unui determinism insidios fixat în scheletul 
existenţial: Monumentul se prăbuşeşte în timp ce-l 
construim/ şi mâinile-pasăre se strecoră prin cră-
pături. De asemenea, reversibilitatea materialităţii 
scaunelor care ar putea oricând să redevină copaci 
nu constituie în fond nimic altceva decât anticiparea 
resemnată a reinstalărilor complete şi, se poate 
spune, a unei ordini interschimbabile în obiectualul 
contingent ce impregnează iremediabil umanul, ca 
într-o relaţie siamezică esenţială marginalităţii 
mundane. Henrik Nilsson îşi expune configuraţia 
lirică pornind de la o sentinţă ineluctabilă: Poezia 
omoară. Stigmatizând întregul panopticum creator 
ulterior, poemul expozitiv e creat ca o ars poetica 
nihilistă, promotoare a conceptului de operă 
poematică vizualizată în detrimentul catharsisului şi 
mai degrabă având statutul de catalizator al 
damnării, de scelerat literar. Vizionarismului din 
Când vei citi această scrisoare (remarcabilă indivi-
dualizare a suferinţei în micro-realiate şi adeziune la 
degenerescenţa universală a prea-târziului) i se 
alătură fragmentul din poemul Dacă plouă când 
soseşti la Istanbul. Felul cum se metabolizează, în 
fond, un întreg oraş oriental în pofida rigidităţii 
antitetice tipice filtrului poetic (redundanţa şi exage-
rarea estetică a peisajului răsăritean sunt absente, 
în schimb versurile echilibrează ideatic) este raţiu-
nea pe baza căreia panorama aproape homerică (în 
sensul expresiei lirice şi al simbolisticii abstracte, 
filosofice) constituie pregnanţa unei înregistrări 
definitive şi plenare, atât a impetuozităţii cadrelor 
vivante ce compun starea de lucruri, cât şi a trăirilor 
intimiste pe care le determină (cum e consolarea de 
a fi neconsolat într-o zi de iarnă). Lectorul este 
avertizat că pentru  a justifica recluziunea în miticul 
urban, trebuie să spui că ai fost abandonat/ într-un 
poem în care ploaia nu se opreşte niciodată/ şi că 
te-ai hotărât să rămâi acolo. 

Existus-ul din Colonie este structurat ca o 
ultimă redută poetică, venind din partea duo-ului 
David Vikgren-Domnica Drumea. Resursele univer-
sului liric se concretizează aici în percutanţa imagi-
nilor facile din alcătuirea traiectului natură-inuma-
nitate acaparatoare. Anamneze infantile (eram cel 
mai mare dintre copii/ şi am aprins un foc) şi parodii 
ale omenescului metastazat negativ în direcţiile 
pseudo-evolutive ale acestuia (oamenii/ şi animalele 
au obosit, programaţi pe scară largă în era/ capi-
talismului) cristalizează tendinţa de refuz al 
perfecţiunii, al idealităţii utopice, deşi la scara mi-
croscopică a autosuficienţei: casa mea n-a fost 
niciodată aşa de curată. sper că va apărea cineva s-
o arunce în aer. 

A posteriori, după depăşirea nodului gordian 
impus din toate punctele de vedere în conjunctura  

(continuare în pag. 41) 
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Floarea CALENIC 
 

NEVOIA DE POEZIE 
                                    

Într-un secol în care mulţi oameni s-au îndepărtat 
de poezie, în Tulcea se scrie, se publică. Frecvent au loc 
lansări de noi cărţi, proză sau poezie, evocări istorice sau 
memorialistică. 
 În peisajul literar dobrogean, scriitoarea Elena Net-
cu este o prezenţă de mare valoare, pregătirea sa filolo-
gică, experienţa de vârstă oferindu-i un atu. 
 Acest volum de poezii, “ Vânzător de amintiri”, 
adună creaţii lirice selectate de autoare din celelalte apa-
riţii, criteriul emoţional fiind evident. Noi, cititorii, asimilăm 
cu mare bucurie poeziile alese, înţelegând că pentru poetă 
creaţia lirică a devenit un mod de existenţă. 
 Omul trebuie să-şi găsească un refugiu unde să 
poată fi el însuşi. Unde oare e posibil acest lucru dacă nu 
în poezie? Simţim sfiala poetei în a-şi exhiba trăirile, dar  şi 
bucuria că are harul de a o face într-un mod atât de elevat. 
 Aflată în această etapă a vieţii când omul devine 
“vânzător de amintiri”, poeta Elena Netcu pune în poezie tot 
ce înseamnă viaţă, toată bogăţia sufletească pe care i-o 
întreţine universul în care trăieşte la Isaccea.  
 De la o primă lectură vom observa o exprimare 
directă a frământărilor sufleteşti personale, poeta permi-
ţându-ne  cu generozitate să  intrăm în universul infailibil al 
poeziei sale. Găsim aici iubire pentru oameni, iubire pentru 
un partener dintr-o etapă a vieţii, iubire pentru natură, iubire 
pentru existenţa omului în această lume vegheată de Dum-
nezeu. 
 Parcurgând titlurile, vom regăsi frământarea crea-
toarei pentru cuvânt, cuvântul generator de sensuri, de iu-
bire a tot ce înseamnă viaţă. 
 Volumul din 2011 are ca titlu” Cavalerul cuvintelor”, 
acum vom găsi titluri semnificative: Galopând în jurul cu-
vintelor, Ne înecăm în cuvinte, Râvna cuvintelor, Cu-
vinte – boabe de piper, Cuvintele ca aripile, Cuvintele 
tale. Aşadar, la început a fost cuvântul. 
 Iubirea, în formele ei diverse, este o temă preferată 
a poetei. Generoasă, îşi trimite sufletul ambasador spre 
omul iubit: Aşterne-mă/ în căuşul timpului/ să aprind în fie-
care zi/ câte o secundă pentru tine,/ să-i fie cald inimii tale.( 
În căuşul timpului) 
 Prin iubire îşi doreşte intrarea în eternitate. De alt-
fel, timpul, mai ales dimensiunea lui trăită cu oarecare 
teamă generatoare de tristeţe, reprezintă un laitmotiv al 
creaţiilor din acest volum. Prezenţa unor cuvinte precum: 
clepsidră, ceas, clipe, secunde, demonstrează trimiterea 
permanentă spre tema timpului. 
 O regândire a trecutului, o revizuire a unor eveni-
mente care i-au marcat existenţa reprezintă o frământare 
lirică care ne emoţionează. 
 Poeta îşi dezvăluie fragilitatea în faţa vieţii, a timpu-
lui, a destinului, în faţa iubirii. Doreşte să fie ocrotită: As-
cunde-mă, pădure,/Când scapără cuvântul/ Şi frunza ta 
mă-ndure/ Când îmi umbreşte gândul (Ascunde-mă  pă-
dure) 
 Impresionantă în acest volum  este sugestia 
permanent a celor două vârste: cea reală, a fiinţei fizice, şi 
cea sufletească. De o parte este omul supus timpului, 
aşteptând sentinţa “în procedură de urgenţă”, fiinţa  
 

 

împovărată de tristeţe aşa cum apare în “ 
Vânzând tristeţe la pahar” sau în  “ Trisă tăcere”. 
Pe de altă parte, este sufletul încă tânăr, tânjind  “ 
să mai muşte din vreme” 
 ”Muşcăm cuminţi din vreme/ Ne 
bucurăm... mai cade câte o frunză/ Câte un an / 
Muşcăm în fiecare zi/ Din vreme…(Muşcăm din 
vreme) 
 Timpul se scurge însă, oricât încearcă 
poeta să-l parcurgă, să-l facă să nu mai alunece. 
Timpul “o creşte în neîntoarcere la puritatea ierbii” 
Sufletul poetei este însetat de cunoaşterea esenţei 
vieţii, e însetat de Necuprins:“Mi-a mai rămas ceva 
din vis/ Să-mi scânteie pe vatră plânsul/ Mi-a mai 
rămas ceva din mit/ Să-ncerc vâslind iar Necu-
prinsul” (Vâslind Necuprinsul) 
 Omul e trecător prin lume (emoţionantă 
poezie dedicată pictorului Gasser Gunter Forst), 
omul rătăceşte printre clipe asemeni lui Don Qui-
jote, omul trăieşte printre anotimpuri, descinde din 
ploile toamnei, ei îi cresc braţe, se contopeşte cu 
pădurea cu arborii care “au ochi”,îşi îndreaptă pri-
virea spre cer, devine pasăre. Uneori ne trimite 
spre mitologie, amintindu-ne de Prometeu, de ca-
lul năzdrăvan din poveste sau de singuraticul Al-
batros. 
 Creatoarea imploră să-i fie dată odihna 
mai ales a sufletului: “Îmi vii tu, suflete trudit,/Să 
stăm la cină faţă-n faţă, Tu nici nu ştii de eşti iubit/ 
De cine oare şi-n ce viaţă!”( Opreşte-te, suflet 
trudit) 
 Asemeni lui Lucian Blaga în “Mirabila să-
mânţă”, poeta Vânzătorului de amintiri simte pul-
sul naturii, ridică elogii pământului germinator, ier-
bii care încolţeşte, lanului de grâu în care şerpu-
iesc constelaţii de flori, se contopeşte cu miriştea 
din care îşi doreşte să renască, se apropie prin 
iubire de cer, îşi măsoară bucuriile şi tristeţile după 
culorile curcubeului în care se regăseşte şi în care 
vrea să rămână. 
 Valoroasă prin scrierile pentru copii, prin 
romanele Lenka  şi  Umbrele din Valea Rece, poe-
ta Elena Netcu dovedeşte în creaţia lirică o sensi-
bilitate profundă care ne atinge sufletul. Nu e 
poezie care să nu fie percepută în esenţa ei la o 
primă lectură. Ea trebuie să fie recitită! Ne vom 
regăsi mereu în aceste creaţii! 
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Ionel NECULA 
 

Intoarcerea lui Pavel Virgil  
 
      Sunt puteri constructive în noi, notase Eminescu la 
cursul de filosofie ţinut de Ed. Zeller, în vremea când 
tânărul nostru valah îi audia cursurile la Universitatea 
din Berlin. Nu-mi propun, Doamne fereşte, să pun la 
îndoială ideea gânditorului german sau notaţia studen-
tului Eminescu.  
      Cât adevăr conţine această aserţiune ne convingem 
singuri în varii momente oferite de viaţă. Problema este, 
ce se întâmplă cu aceste puteri constructive existente 
în sipetul nostru interior, cum le conferim substanţă, 
conţinut, consistenţă? Riscul să rămână în stare laten-
tă, neintrate în act, în fapte, în active lucrative este real, 
cel puţin până când se iveşte un moment prielnic, care 
să reclame o valorificare şi o mobilizare mai apretată a 
resurselor subiective şi o punere în lucrare a abilităţilor 
constructive de care vorbeam. 
      La profesorul Pavel Virgil momentul acesta l-a 
constituit împlinirea vârstei de 80 de ani, când a simţit 
nevoia să facă bilanţul celor opt decenii de viaţă. Dacă 
fiecare dintre noi ar avea astfel de momente bilanţiere 
şi dacă ne-am radiografia, prin voie vegheată, trecerea 
prin lume, prin viaţă şi prin istorie poate ne-am cunoaş-
te mai bine – sub aspectul calităţilor, dar şi a defectelor 
noastre aleatorii sau chiar cronice - de conştiinţă, de 
conduită, de comportament. Şi, bineînţeles, cunoscân-
du-le mai bine le putem aboli, neutraliza sau chiar 
eradica.  
      Revin însă la subiectul nostru. Pavel Virgil este o 
persoană cunoscută în arealul nostru tecucean, dar 
cunoscută ca profesor, ca mentor a multor generaţii de 
adolecenţi, nu ca scriitor. Şi totuşi, felul cum şi-a marcat 
aniversarea a opt decenii de viaţă, cartea Întoarcerea 
în timp prin care dă seama de trecerea lui prin viaţă şi 
de activitatea sa la catedră, în şcoală şi în afara şcolii 
este, din multe puncte de vedere revelatoare. Regăsim 
în paginile acestei cărţi omul, profesorul, dar şi 
cărturarul, cetăţeanul dispus să dea seama de faptele 
sale, de parcă ar dori să urmeze îndemnul cronicarului, 
care se destăinuia nonşalant că n-a făcut prin scrierile 
sale decât să-şi reconstituie viaţa într-o formulă 
responsabilă. Nu mai insistăm asupra acestui aspect, 
asupra căruia ne-am pronunţat deja cu altă ocazie. 
      Am crezut că această rememorare, desfăşurată pe 
parcursul a peste 200 de pagini este suficientă, că n-au 
rămas resturi sau rămăşiţe neintrate în actul reminis-
cenţei şi nici motive de a reveni asupra travaliului.  
      M-am înşelat, pentrucă, iată, constat că n-a fost 
suficient. După ce şi-a încheiat misiunea sa profeso-
rală, Pavel Virgil s-a repliat în obârşii, a revenit în satul 
de unde-a descins în lume şi de care a rămas legat 
ombilical, la oamenii cu care şi-a legănat copilăria şi de 
care a rămas legat afectiv, emoţional şi sentimental. 
Aşa cum în vechime Anteu căpăta puteri invincibile ori 
de câte ori atingea pământul, la fel şi profesorul Pavel 
Virgil se înzdrăveneşte emoţional afectiv şi empatic ori 
de câte ori descinde în satul obârşiei sale. Actul reme-
morării nu exclude nici perioada de profesorat, despre 
care a vorbit deja în lucrarea amintită anterior. Îşi  
 
 

 
 

aminteşte, bunăoară, de schimbul de experienţă cu 
Liceul Andrei Şaguna din Braşov, de pregătirea clasei 
sale pentru trecerea examenului de treaptă la Slănic 
Moldova, de excursia la Bucureşti, la Pavilionul expo-
ziţional unde era expusă macheta navei Vostok, de 
ieşirile sale peste graniţă – în Maroc, în Ţara Sfântă, 
la Fatima în Portugalia şi-şi aminteşte cu aceeaşi 
emoţie didactică de foştii săi elevi – azi oameni cu 
notorietate în viaţa publică românească, precum 
Aurel Brumă, Petre Rău sau pictorul Ştefan Buţurcă. 
      Este Virgil Pavel un scriitor cu pretenţii, cu morgă 
sau cu tupeu? Nici vorbă, deşi ar avea motive să-şi 
reprime modestia. Ca şi în volumul anterior, şi în noul 
volum, 80 de ani în jurul vieţii mele (Editura Sfera, 
Barlad, 2016)  ne oferă multe pagini cuceritoare, de 
literatură autentică şi de bună calitate, care l-ar 
îndreptăţi să insiste în această direcţie, ba chiar să-şi 
croiască vaduri noi de afirmare publică. N-o va face, 
nu acesta a fost în intenţia sa, şi nu-şi propune să 
continuie acest demers, dar iată o pagină care ar con-
firma evaluarea noastră. 
      În primul său an de învăţământ tânărul profesor  a 
sădit în faţa şcolii un brăduţ adus special de la Tuş-
nad. Au crescut şi s-au dezvoltat împreună, iar timpul 
a trecut peste amândoi cu aceeaşi  nonşalanţă. De la 
el, de la acest brad, devenit acum un copac matur şi 
impozant a simţit profesorul nevoia de a-şi lua rămas 
bun, atunci când a venit vremea pensionării, dar iată 
paginare produsă în întregime. Am crescut, m-am 
maturizat odată cu acest brad adus de la Tuşnad şi 
plantat de mine, când era de-o şchioapă, în faţa lice-
ului -1963.Bradul a crescut şi acum ne aşteaptă şi ne 
întâmpină cu drag, ori de câte ori revenim în şcoala 
de suflet. Prietenul meu statornic mă salută de fiecare  

(continuare în pag. 39) 
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împreună cu mătuşa Lidia. Unchiul era un fel de 
model al familiei mele – omul aşezat, serios, cumpă-
tat, care se duce invariabil la ţintă. Veneam cu părinţii 
la Tecuci şi rămâneam singur în sufragerie. Mângâ-
iam bibelourile, mă iubeam cu rarele animale de pluş, 
miroseam pernele şi sticluţele mici cu parfum din baie, 
îl aşteptam pe unchiul să vină şi să îmi spună, serios, 
că nu există bau-bau…. Într-o toamnă, m-a chemat 
să-mi facă o propunere tulburătoare: nu vreau să fiu 
înfiat de el şi mătuşa Lidia? Am zâmbit ca un liceean 
ce eram, am declinat oferta fără să fi strâns la piept o 
idee atât de măgulitoare. 
      Spuneam că autorul a rămas legat afectiv și sen-
timental de toposul obârșiei sale. A revenit în sat și s-
a interesat de nevoile sale ori de câte ori a avut 
ocazia și n-a ezitat să se implice activ și sporitor în 
rezolvarea unor nevoi mai urgente. Așa s-a întâmplat 
în mai 2016, când a avut loc sfințirea clopotniței noi și 
a clopotului restaurat din retopirea celui vechi, fisurat 
și bătrân de o sută de ani. Sfințirea clopotului și a 
clopotniței a fost o adevărată sărbătoare a satului și 
un prilej de a se reuni toți fii satului, plecați și risipiți 
prin lume. Iată cum descrie această zi parohul satului, 
părintele Bulhac Vasile; Afară era o zi de primăvară 
frumoasă, soarele mângâia plăcut și gingaș pământul, 
iar la biserica din satul Strâmba era freamăt mare, or-
ganizarea era în toi pentru că oaspeții din toate satele 
din jur, și nu numai, să fie primiți așa cum se cuvine la 
această serbare a parohiei. Domnul profesor Pavel, 
pe deasupra ramei ochelarilor, superviza și coordona 
ultimile aranjamente. Ulițele satului s-au umplut cu 
mașini de peste tot și deja se anunța o impunătoare 
sărbătoare a parohiei pentru care credincioșii parohiei 
și ai satului s-au pregătit îndelung. Invitații sunt primiți 
cu îmbrățișări calde și lacrimi de mulțumire, totul era 
ca într-o reuniune de familie cu frați, surori și părinți 
care nu s-au mai văzut de ani buni. La ora 11 s-a ținut 
slujba de sfințire a clopotniței și a clopotului, după 
care s-a mulțumit fiecăruia în parte pentru aportul a-
dus înmânându-se fiecăruia și scrisoarea de mulțu-
mire cu bucățica de clopot drept dovadă a efortului 
fiecăruia.  
      Sunt convins că asemenea manifestări neobiș-
nuite pentru satele noastre subțiate și cu o populație 
îmbătrânită, constituie evenimente de referință în 
viața unei așezări sătești unde bucuriile vin rar iar 
puținii săteni care le mai populează se consideră ui-
tați, abandonați și sortiți amarului - lăsați în seama 
Celui de Sus, a pământului de sub tălpi, pe care l-au 
trudit din moși-strămoși și a cerului înstelat de deasu-
pra.    
      Mă opresc aici, deşi n-am surprins decât aspecte 
disparate despre o carte care reconstituie un traseu 
de viaţă, un model om ramas credincios vetrei din 
care-a descins şi până la urmă, un destin. Îl felicităm 
pe autor pentru carte şi pentru felul cum a ramas 
deschis lucrului bine facut, si, dacă tot suntem într-un 
cadru sărbătoresc, îi doresc şi eu viaţă lungă, fericită 
şi plină de alte împliniri, care să se adauge celor 
consemnate deja. La mulți ani, d-le profesor!     

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 38) 
 

dată când mai vin pe la liceu. Mă va aştepta mereu, dar 
timpul va aduce şi vremea când va trebui să-l îmbrăţişez 
măcar cu privirea şi să-mi iau rămas bun de la el 
spunându-i în şoaptă: eu am să plec pe alte tărâmuri, tu 
rămâi aici ca mărturie a preteniei noastre, ca mărturie că 
şi eu am trăit în preajma ta, eşti mai puternic, mai frumos, 
bucură oamenii cu umbra ta, cu falnicele tale ramuri, aşa 
cum ai făcut-o de aproape 54 de ani. Nu te teme, rămâi 
pe mâna unor oameni buni care m-au iubit pe mine şi 
sunt convins că la fel te vor iubi şi ocroti şi pe tine. De la 
tine am învăţat să fiu vertical, să iubesc tot ce-i în jurul 
meu, să privesc mereu spre albastrul cerului. Fii demn şi 
curajos, mai ai de înfruntat multe ierni cu viscole şi toam-
ne cu ploi. Vei rezista, ai rădăcini adânci, oamenii îţi vor 
da drept hrană dragostea lor, iar de la mine, prietenul 
tău, de acolo din depărtări, vei avea destulă iubire din 
aceea pe care ţi-am dăruit-o în timpul vieţii noastre co-
mune. Mă bucur că  am reuşit să cresc un aşa frumos şi 
falnic bărbat - o scrisoare imaginară, dar plină de senti-
mente şi nostalgie, care dovedeşte cât de mare poate fi 
apropierea dintre sufletul om şi natură 
      Inutil să adaug că această pagină dovedeşte abili-
tăţile scriitoriceşti ale autorului – abilităţi pe care le-am 
regăsit, cu multe decenii în urmă, în imaginarul narativ al 
basarabeanului Ion Druţă sau în scrierile lui Calistrat 
Hogaş - fie atunci când bătea Munţii Neamţului, fie atunci 
când îl aducea în prim-plan pe Ioniţă Hrisanti. Nu ştiu 
dacă autorul va conferi o anumită prelungire abilităţilor 
sale scriitoriceşti, dar ele sunt reale şi l-ar plasa pe autor 
într-o galerie cu multe repere – de la noi şi din literatura 
universală. 
      Pavel Virgil este un intelectual rafinat, care n.a uitat 
de obârşiile sale rurale, unde a revenit, cu nostalgie şi 
recunoştinţă curcubeică şi cu iniţiative menite să refacă 
vechea osmoză a concetăţenilor săi din Strâmba şi să-i 
antreneze în acţiuni mustoase, concrescente şi de suflet. 
Ca pensionar, s-a hotărât să dea seama de sine, de 
lumea prin care a trecut, şi de oamenii cu care viaţa l-a 
intersectat. A rămas cu acelaşi simţ al responsabilităţii 
civice şi după ce viaţa l-a degrevat de răspunderi 
concrete şi punctuale. A făcut-o în volumul anterior şi 
revine acum cu această carte 80 de ani în jurul vieţii 
mele – un titlu ce aminteşte de romanul lui Jules Verne, 
doar că nu face ocolul pământului, ci-şi scrutează propria 
trecere prin lume şi prin viaţă.  
      Conţinutul caleidoscopic al cărţii, nu-i anulează inte-
resul şi cursivitatea, dimpotrivă, o face crocantă şi ade-
menitoare, cu multe evocări şi mărturii semnate de con-
sătenii şi apropiaţii săi. Regăsim în această carte evi-
denţa personalităţilor ridicate, ca şi autorul, din anoni-
matul unui sat uitat de lume, a oamenilor importanţi care 
au conservat mândria acestei ţări, dar şi mărturiile unor 
apropiaţi, care l-au cunoscut şi apreciat pe autor.  Sunt 
multe pagini care pot fi reproduse în aceste rânduri mar-
ginale, dar alegem dintre mulţimea mărturiilor inserate în 
carte un fragment din cea semnată de nepoata autorului, 
Mărioara Vlad - trăitoare în Strâmba, care a cunoscut 
bine părinţii şi familia lui Pavel Virgil şi care face unchiului 
un portret seducător şi exact. Mi-l amintesc pe unchiul 
Virgil, cu ochii de atunci, de băieţandru şovăielnic, timid, 
curios, tuns zero succesiv din ambiţia tatei. Îl vedeam 
destul de des, la Galaţi, acasă, dar şi la Tecuci, unde 
locuia dintotdeauna, pe strada Dobrogeanu Gherea,  
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Lucia PĂTRAȘCU 
 

COMISELE IUBIRI de PETRE RĂU 

(cele mai frumoase poezii de dragoste) 

 
Volumul de poeme „Comisele iubiri - cele mai 

frumoase poezii de dragoste” semnat de scriitorul Petre 
Rău, apărut în prag de primăvară, la Editura InfoRapArt, 
Galaţi, 2017, înfloreşte, în cele 108 pagini cu 78 poezii, pe 
ramurile unui copac plin de sentimente de iubire adunate 
de autor. Ele şi-au ridicat fruntea spre bucuria cititorului, 
după ce fuseseră comise în cinci volume precedente şi 
anume: Întârziata vestire, Galaţi, 2002; Ultima noapte cu 
Bernoulli, Bucureşti 2010; Singurul apei, Iaşi 2012; Eden 
în cădere, Galaţi, 2012 şi Îndrăgostirea de zmeu, Galaţi, 
2015.  

Acest buchet, ce irumpe de sub pana unui con-
damnat la singurătate, după cum se consideră autorul 
însuşi într-o autoflagelare drăgăstoasă „acum sunt dam-
nat / cu demnitate / îmi port crucea / pe (i)dealul văii 
mele de rai” ((i)dealul văii mele, pag.49), este, fără îndo-
ială, proba unui anumit curaj al omului-poet de a zbura în 
universul eului său pentru a se înţelege şi a se recu-
noaşte, chiar cu riscul de a se prăbuşi în necunoscut, în 
nefiinţă, sperând totuşi că astfel va putea dărui lumii ceva 
ce o interesează, o experienţă ce poate fi trăită de fiecare 
la un moment dat: „astăzi sunt ca o scuză la marginea 
timpului / şi mă mir mă mir cum răsăritul se termină / 
mereu / înaintea apusului (însingurarea, pag. 65). 
  Atunci când în poeziile sale, veşnic îndrăgostitul 
Petre Rău ne plimbă prin alte locuri geometrice, în alte 
vremuri „Vale ruptă de rai / Ce frumoasă erai / Numai tu 
mă ştiai / Numai ea” (Vale de rai, pag, 8) ale unei copilării 
şi adolescenţe despre care judecăţile primare ale poetului 
matur ţine să-şi amintească, făcând un fel de racord la 
memoria sentimentală, pentru că nu se vrea un rătăcit, 
chiar dacă: „Prima rărăcire e atunci când părăseşti / 
odaia copilăriei / e prima irosire pe care o trăieşti / de-
adevăratelea” (Infrenul unei rătăciri, pag. 92), noi, cititorii, 
nu bănuim că amintirile sale ne vor conduce spre gân-
durile de mai târziu, împătimite de regret: „Mai simt căl-
cată iarba de tine iubito / Umbra moale miroase a urme 
de cerb / Prea timid aşternut pasul tău incognito / Re-
învie blestemul acela superb” (Nerostiri, pag. 14) şi de o 
înţeleaptă resemnare: „Mai simt călcată iarba dar nu mai 
pot iubi / Tu ai fost, nu mai eşti, nu mai fi” (idem). 
  Versurile volumului joacă în leagănul amintirilor 
dorind să prindă fie iubirea pătimaşă „întunericul era mai 
lung decât lumina / şi am consimţit astfel la păcat / cu 
tine” (alungarea din rai, pag.61), fie dezamăgirea însin-
gurării „omule n-ai altă cale fiindcă / mereu iubim ca să 
nu fim singuri” (Infernul unei rătăciri, pag. 92), fie aler-
garea neobosită a gândului pe cărarea dubitativă pentru 
ce va fi „mă mai taie câte-o săgeată / care nu reuşeşte 
să-mi aducă liniştea” (nu mai ştiu, pag.60), de parcă ele, 
versurile, ar exprima o oarecare nuanţă de revoltă a poe-
tului prin dragoste şi pentru dragoste „astăzi durerii nu i-
am dat nicio şansă / nu din plâns voi renaşte” (Astăzi 
durerii nu i-am dat nicio şansă, pag. 27). 
  Sub verva spumoasă a versurilor, jucăuşe uneori, 
poetul îşi ascunde sentimentele, alternând între a iubi  
 

 

„Eram acolo unde eram / Şi iubeam, şi iubeam, 
şi iubeam” (Undeva, cândva, cineva, pag. 20) şi a 
fi fost iubit „te voi lua cu mine începând cu 
ultimul meu vers / tu care m-ai iubit...” (scriu 
poveşti de amor, pag. 47), scriind iar şi iar, cu 
încredinţarea că „orice literă desprinsă dintr-un 
cuvânt / ar putea să se facă singură înţeleasă” 
(cu tine, pag. 69).  Se întâmplă acest lucru nu din 
nevoia legitimă de originalitate, prezentă cu 
abundenţă în paginile volumului, ci mai ales ca o 
descătuşare definitivă şi salvatoare „doar în resturi 
de zile îmi mai amintesc de tine / mi-am con-
struit în inimă o lume necurcubeu” (episod, pag. 
67), deşi poetul posedă certitudinea iubirii. Însă, 
iese din sine şi, ca într-o balanţă ideală, căutând 
soluţii individuale le expandează în soluţii generale 
din care oricine îşi poate agonisi fiecarele său. 
 

 
 

  „Comisele iubiri” semnat de scriitorul Petre 
Rău, un volum ce musteşte de poezie. 
  O poezie erotică ce vrea să trezească 
adormirile pentru a le păstra perene sau, dimpo-
trivă, să adoarmă trezirile pentru a le feri de starea 
iluzorie în care „...azi fericirea mea a rămas într-
un pat şi acela pustiu / nemaipredicând unicul 
în adâncimea lui nimic esenţial” (ultimul pat, pag. 
57), pentru că „migratoarele iluzii”, aceste păsări 
călătoare, ar trebui să se păstreze în paginile 
înţelepte, „precum o broască ţestoasă / aleasă 
de mine semn la cărţile mele” (ce mai ştiţi, pag. 
48), fără a se intersecta amăgitor în geometriile vie- 

 (continuare în pag. 41) 
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(urmare din pag. 19) 
 

rătăcesc împreună în căutarea unei posibile case prin 
maidanurile din marginea Bucureștiului sunt singurele 
punte fixe de dragoste sinceră, de sprijin necondiționat. 
Mama este de-a lungul întregului roman o formă de 
echilibru, de regăsire pe sine pentru personaj. 

Al doilea semnal este legat de momentul când 
Cristina rămâne însărcinată și într-un final pierde sarcina. 
Avem aici descrise convingător stările de anxietate, 
neliniște care încet, încet se transformă în bucurie, fericire 
maternă pentru a se prăbuși apoi în tristețe, dezorientare 
și chiar disperare la pierderea sarcinii. Un moment perfect 
descris, fără balastru, fără briz briz-uri… exact ca în viață, 
simplu și trist. 
 Lucrul care atrage cel mai mult la acest volum 
este limbajul. Lavinia Braniște reușește să facă persona-
jele ei să vorbească firesc. Tanti Oara chiar are cuvintele 
unei femei simple dar descurcărețe de pe lângă Bucu-
rești, Simion este tipul nesimțitului descurcăreț, domnul 
Ursu tipicul mic bișnițar care visează a devenin mare hoț 
și tot așa. Ba chiar și năvălitoarea șefă doamna Liliana 
vorbește și se comportă exact ca o șefă.  
 Finalul este perfect: Abia aștept Crăciunul, să 
vină mama acasă. Uneori, când dormim amândouă în 
camera noastră de la Brăila, am impresia că nu mai 
respiră și atunci îmi țin și eu respirația ca să fie liniște 
completă să o pot auzi.Și asta e iubirea, e liniștea asta în 
care-ți ții respirația, ușor îngrozit, ca să auzi dacă îngerul 
tău păzitor mai e acolo. 
 După volumul de poezii Povești cu mine, după 
cele două volume de proză scurtă Cinci minute pe zi și 
Escapada și o carte pentru copii Rostogol merge acasă 
cred că Lavinia Braniște și-a găsit calea de urmat – 
romanul.  

Are mult talent, știe să contruiască momente 
credibile, să conducă cititorul printr-un labirint de fapte 
mărunte fără a obosi. Mă bucură acest condei brăilean și 
mă aștept la romane și mai bune în anii ce vor veni.  

 

 

(urmare din pag. 36) 
 

apariţiei acestei antologii dintr-o literatură prea puţin 
cunoscută la noi, rămâne numai convingerea că cei 
cincisprezece, prin ipostaza de colonişti (coloşi, în adiţie) 
ai poeziei suedeze contemporane, pot alcătui un model 
de poetică reprezentativă, primordială în încercarea de 
tangenţă cu lirica nordică. Amintind prin stil de rigorile 
artistice impuse în cinematografie de Dogma 95 
(mişcarea minimalistă iniţiată de danezii Lars von Trier şi 
Thomas Viterberg), poezia lor se supune dezideratului 
autenticităţii, autoim-punându-şi senzorialitatea frustă şi 
interdicţia butaforiei, a accesoriilor nenaturale. Din 
filigranul a trei-patru versuri (Rita Chirian), autorii români 
reconstituie în traduceri natura adeseori disjunctă a 
discursurilor poetice, pe alocuri doar congruentă (în ceea 
ce priveşte criterii cu caracter de generalităţi, precum 
laitmotivul patriei), asumându-şi poetica unor personalităţi 
antinomice în sens istoric şi cultural. 

 

 
 

 
 

 

(urmare din pag. 40) 
 

ţii poetului, acolo unde o sensibilitate sinceră împle-
teşte firele iubirii cu senzualitatea neaşteptată 
„Răscolitor mai e visul cu tine / în aşteptarea ce-
rului în cădere liberă” (Poema din urmă, pag. 101). 
  O poezie psihologică, la urma urmei, ce se 
circumscrie subiectiv propriilor sale senzaţii, propri-
ilor sale dorinţe şi, apoi, printr-o implozie neaştep-
tată, se proiectează în realitatea imediată a poetului, 
aducând valuri de nelinişte „somnul meu înăbuşit 
de dragoste / nu va mai avea timp de visare / ori-
cum nu voi mai putea mult sta aşa / îngenun-
cheat pe cruce” (ai mai trecut, pag.59). Un fel de 
răstignire ce coexistă cu neîmplinirile, se înfruntă cu 
slăbiciunile, încercând să potolească zbaterea visu-
rilor, pentru a-i reuşi transferul de trăire lirică fru-
moasă, îmbogăţită de dăruirea totală în truda pe al-
tarul creaţiei. 
  O poezie a iubirii, a iubirii de ieri, de azi, de 
mâine, dintotdeauna şi pentru totdeauna, ce i-a fost 
îngăduită prin arderea poetului în propriile sale gân-
duri, determinându-l să îmbrace haina cenuşie, pen-
tru a renaşte apoi în credinţa că, evadând spre lume 
cu versurile sale, îşi va înăbuşi suferinţa, îşi va lim-
pezi gravele îndoieli, premeditând eliberarea spiri-
tului. O iubire demultă, ce se individualizează prin 
sinceritate, fără a răsturna valorile sensibilităţii şi a 
experienţei umane, păstrând în această specie de 
poezie intimistă o confesiune cu glas şoptit, al cărei 
element esenţial este emotivitatea ieşită din comun a 
poetului, pe care o împarte cu ceilalţi, păstrându-se, 
totuşi, consecvent cu sine însuşi.  
  Poetul scrie despre iubire! Îmbuchetarea 
poeziilor culese din celelalte volume de versuri, unde 
se rătăceau, poate, printre alte poeme cu teme dife-
rite, le valorifică superior pe acestea, dându-le o au-
ră de duioşie adolescentină aparte, ce vrea să ne 
dovedească faptul că autorul are inima tânără şi încă 
visează o dragoste nemaiîntâlnită. 
  Petre Rău, un visător veşnic îndrăgostit de 
dragoste „Vai iubire iubită discretă / Spre tine la 
tine să zbor...” (Iubită iubire, pag. 7), este poetul ca-
re a adunat cele mai frumoase poezii de dragoste 
din volumele sale şi ni le-a trimis nouă, cititorilor, 
pentru ca fiecare să ne alegem fiecarele său, cum 
atât de frumos spune. Un scriitor care dăruieşte: 
„Am avut atâta iubire în mine / încât toată viaţa a 
trebuit să / caut s-o ofer cuiva” (Dragostea cum e, 
pag.99). O confesiune ce ne apropie de sufletul 
zbuciumat al omului care se caută pe sine, invitân-
du-ne şi pe noi alături, să-i fim tovarăşi pe drumul 
curat al poeziei de dragoste. 
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(urmare din pag. 6) 
 

inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi 
vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să binevestesc 
anul plăcut Domnului". M-am mâniat cumplit când am 
auzit cum acel om îndrăznea să se joace cu Scripturile și 
am mers la ucenicii lui Yochanan spunându-le că 
Botezătorul și Yeshua sunt veri și au pus la cale să înșele 
lumea, dar aceia mi-au răspuns întrebându-mă dacă îl 
auzisem vreodată pe Nazarinean vorbind.  
   Acel om îmi umpluse viața de neliniște fără să zică nici 
un cuvânt.  
   Timp de două zile inima mea a ars de mânie și singura 
mea mângâiere erau învățătorii din sinagogă. Dar într-o 
noapte un prieten a venit la mine și trezindu-mă m-a 
chemat să văd cum Nazarineanul mănâncă și bea cu 
vameșii și cu curvele. Nu am crezut până nu am văzut cu 
ochii mei. Cel ce spunea că este Mesia, petrecea cu 
păcătoșii. În loc să se roage sau să postească, în loc de 
slujbe și de paza Legii, el bea vin cu desfrânatele și cu 
acei hoți de vameși. Nu am vrut nici să-l aud, dar mi s-a 
spus că glumea și că râdea, apoi a povestit niște pilde. Un 
prooroc care spune glume și bea vin. 
   Am plecat și mi-am zis că nu mă privește ce face acel 
om și că îmi voi continua viața ca înainte.  
   Dar viața mea nu mai putea fi ca înainte.  Am încercat să 
nu mă gândesc. Stăteam tot timpul în sinagogă, unde mă 
simțeam cel mai în siguranță de neliniștea lui Yeshua, și 
învățătorii mă felicitau pentru zelul meu. Dar când mă 
întorceam acasă, eram cuprins de zbucium și de 
singurătate. Patul şi perna și așternuturile mele nu mai 
erau ca înainte, și nici părinții noștri nu mai erau la fel 
pentru mine. Eram într-o lume nouă, necunoscută, și aș fi 
dat orice ca să mă fi întors la viața dinainte de Yochanan, 
dar acea viață nu mai era. Dispăruse cum dispare un vis 
când te trezești. Viața în care trăisem până atunci nu mai 
era. Yeshua o distrusse.  
   Zile în șir inima mea a fost casa neliniștii. Yeshua îmi 
tulburase viața, și eu nu puteam să mă prefac că nu-i așa. 
Trebuia să fac cumva să-i vorbesc și mă vindec de 
tulburarea pe care mi-o făcuse. Așa că am întrebat în 
cetate despre el și mi s-a zis că era în afara cetății, pe 
munte, unde învăța mulțimile.  
   M-am dus după el.  
   Pe drum neliniștea m-a cuprins și mai cumplit. O mie de 
întrebări erau în sufletul meu. Dacă este proorocul lui 
Dumnezeu, de ce în loc să stea în sinagogă petrece cu 
vameșii și curvele? De ce pare să nu socotească Legea 
noastră cea sfântă? De ce lumea îl ascultă? Și de ce mi-a 
tulburat așa de mult viața fără să-mi fi vorbit vreodată?  
   Când am ajuns la munte, am văzut o mulțime de oameni 
cum e decât la Yerushalaiym înainte de Paști sau de 
Cinzecime, iar el le vorbea.  
   "Ați auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi și dinte pentru 
dinte’. Eu însă vă spun vouă: dacă cineva te lovește peste 
obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Celui ce voiește să 
se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Iar de 
te va sili cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două".  
   Așa cuvinte nu auzisem niciodată. Vorbea ca  unul cu 
putere, iar cuvântul său era puternic și îmi săpa în inimă.  
   "Ați auzit că s-a zis: ‘Să iubești pe aproapele tău și să 
urăști pe vrăjmașul tău’. Iar eu vă zic vouă: Iubiți pe 
vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți  
bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă 

 

vă prigonesc". 
   La aceste cuvinte am izbucnit în plâns, ca alți 
oameni.  
   Așa ceva nu mai auzisem niciodată. Vorbele sale 
erau nebunești! Să iubești pe vrăjmași? Să faci 
bine celor ce te urăsc? Era lucrul cel mai nebunesc 
spus vreodată. Și totuși cel mai viu. Îl ascultam și 
inima mea se deschidea și nu voia altceva decât 
să-l mai asculte. Iar eu simțeam că nu mai era 
nimic altceva în afară de el, și că toată viața mea 
era în cuvintele sale.  
   În noaptea aceea nu am dormit. Din nou patul 
meu și perna mea și așternuturile mele îmi erau 
străine, și o parte din mine știa deja că le-aș fi lăsat 
curând.  
   Nu puteam să dorm cât timp exista acel om. Nu 
mai puteam să fac nimic. Totul ajunsese la capăt. 
Era momentul. Ceea ce Yeshua spusese era prea 
mult, dar mai mult de-atât era propria-i persoană. Îți 
jur, frate, că era tot, iar restul era nimic. El era 
Domn și Dumnezeu, iar dacă nu ar fi fost așa și 
Dumnezeu ar fi fost altul, l-aș fi preferat și aș fi 
rămas mai degrabă cu Yeshua decât cu 
Dumnezeu.  
 El era totul. Dar la acest gând mă și întristam. Mi-
ar fi smuls trecutul meu atât de iubit: zilele la 
pescuit, jocul cu prietenii, părinții noștri, tu, casa 
noastră. Îmi cerea toate acesta, oferindu-mi în 
schimb ceva necunoscut, ceva nou, mare, care nu 
era o făgăduință sau o învățătură, ci era el însuși.  
   Când soarele a răsărit peste cetatea noastră, 
inima mea s-a întunecat de tristețe. Am mers la 
părinții noștri și i-am sărutat, apoi am ieșit din casă 
și la fiecare pas muream pentru ceea ce fusesem, 
ca să mă nasc pentru ceea ce aș fi fost. Iar durerea 
încet încet a început să devină liniște, iar liniștea, 
entuziasm.  
   Înțelesesem că nu se putea altfel. Că după ce-l 
întâlnisem pe acel om, tot ceea ce crezusem până 
atunci nu putea decât să se dizolve ca un vis.  
   Până al cunoaște îmi era clar ce este bine și ce 
este rău, iar sinagoga mă sprijinea și întărea, dar 
după ce a vorbit Yeshua, acel om nebun care 
încalcă legea cu puterea sa, răspunde rău preoților, 
creează neliniște, tulbură fariseii, face lucruri 
nefirești, vindecă bolnavi și învie morți, după ce l-
am auzit pe el vorbind, am înțeles că adevărul și el 
sunt dincolo de tot ce crezusem până atunci, 
dincolo de bine și de rău, .  
   Așa am lăsat părinții noștri și casa noastră, și 
cadavrul meu în acea casă, pentru a deveni ucenic 
al lui Yeshua Nazarineanul. 
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(urmare din  pag. 17) 
 

o înfăptuire, o comuniune, o împletire între sfânt şi profan, 
între eros și credință: „Ca să plătesc în braţele-ţi chirie, 
/ Te-aş săruta vulgar şi odios” (Te-aş vrea). 

„Când umbra mâinii urcă înspre grindă / Şi mărginirea 
zărilor susţine” (Aş fi...), depăşind graniţele firescului, 
luând în stăpânire timpul, poetul contemplă, în liniştea 
Universului, miracolul și măreția creaţiei. Să te întrebi ce 
nevoie are omul de poezie, este la fel cum te-ai întreba ce 
nevoie are de Dumnezeu. Prin poezie poetul căută lumina 
şi devine lumină:„Străfulgerat de amintirea, nudă, / Acestui 
vis ce este o magie, / Peste poveste cade geana udă, / Cu 
mâna mea o rază, iată, scrie...” (Ascunşi în vis). 

Alensis De Nobilis este un deschizător de noi drumuri, 
prin ceea ce dăruiește literaturii, va rămâne un reper 
pentru generaţiile viitoare. Volumul de versuri Beţiile 
cosmice pune în faţa cititorului oglinda în care poetul a 
privit, prin ochii inimii lui, dincolo de timp şi spaţiu. Pentru 
a putea primi, prin muzicalitatea versurilor, botezul 
și cuminecătura cuvântului, cititorul este invitat să 
păşească în ceruri pe trepte-raze, să asculte muzica sfe-
relor, să privească în oglinda întoarsă cu lucirile în sine și 
să se poată regăsi în visul cu flăcări şi cu harpe. Când 
poezia coboară, ca o atingere de înger, în inima cititorului, 
sublimul nu va întârzia să apară. 

O carte excepțională, o poezie metafizică prin excelen-
ţă! 

  
 
 

Mihaela FARCAȘ 
 
Dumnezeu este un trubadur cu borderline 
 

Dacă s-ar trezi ca demonul-păun din capul meu 
Dumnezeu ar fi un trubadur cu borderline, 
un arlequin ce ţine globul 
şi-l învârte pe deget, 
suflând peste oameni 
valuri de contradicţii, 
sentimente mai întortocheate 
decât fractalii, împingând 
existenţa către limită. 
Călătorind prin materie, 
injectând un haos mai feroce  
decât geneza 
stă pe margine, manevrând păpuşile 
în scena absurdă a vieţii. 
 
Facerea  
 

Ne-am născut din seva plantelor otrăvitoare 
şi am sfârşit într-o oglindă crăpată, 
am fost prinşi în cioburi asimetrice 
reflectând o imagine deformată. 
 

Ne-am născut unde lumina se îmbină cu întunericul, 
când soarele mângâia orizontul tăiat, 
am evadat din moarte, din carnea pustie 
înspre drumul veşnic dar neumblat. 

 
 

 

Orizont 
 

Este iarnă şi ninge cu Timp 
peste oraşul mâncat de soarele îngheţat, 
mintea căutând acelaşi punct de echilibru 
dispersat în orizontul portocaliu. 

  

 

Giuseppe ROMANO (Italia) 
 

Denisa  
 

Dentro le ombre,  
errando nel cosmo,  
incroci  
sensibili  
artisti.  
 

Languono  
esili,  
privilegiano  
amori,  
delizie,  
apoteosi,  
trepidando  
un soffio di vento.  
 
Denisa  
 

Din umbre  
evadând  
năuntrul cosmosului,  
iluminezi  
sensibili  
artiști.  
 

Lâncezesc  
efemeri,  
privilegiază  
amoruri,  
delicii,  
apoteoze,  
trepidând  
un suflu de vânt. 
 

Traducere în limba română de Luca Cipolla 
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          Ionuţ IANCU 
 

Gând dus de val... 
 

Actualul volum (Maria Tirenescu – “Valuri de amintiri”, 
editura Pim, 2016 - n.r.) cuprinde o serie de poeme păstrate 
în amintirea autoarei ca o comoară de nedescris, ce se 
deschide valuri-valuri pentru potenţialii cititori. 

De la o primă privire aruncată titlului intuim că vom asista 
la o confesiune poetică artistică, încărcată cu nuanţe 
nostalgice, Valurile fiind nu doar cele ce ne vor lua prin 
surprindere, ne vor ridica deasupra unor trăiri nesperate, ci 
mai mult decât atât, vor purta sensibilitatea noastră prin lumi 
nevăzute, chiar dacă aparent întâlnite.  

Partea aceasta ascunsă, nevăzută, neintuită încă este 
recuperată în mod deplin prin tablourile atât de des folosite 
din natura înconjurătoare. Deşi pline de realism, eul liric se 
vrea parcă deasupra acestor trăiri intense, privind natura ca 
pe un spectacol firesc, deplin, practic cititorul este forţat să 
privească imaginile pline de dinamism şi mişcare, asemenea 
participării la un profund spectacol.  

Această viziune din afară, este utilizată pentru a face 
posibilă introspecţia, participarea din punct de vedere 
spiritual la trăiri şi rememorări unice.  

În întreg volumul apar imagini presărate ale frunzei. Se 
ştie deja că frunza participă în mod deplin la simbolismul 
general al regnului vegetal. În Extremul Orient este unul din 
simbolurile prosperităţii şi ale fericirii. La fel se întâmplă şi 
acum: „Din copacul de lumină ce-ai fost,/am rupt şi eu o 
frunză /pe care o ţin lângă inimă/ ca să-mi lumineze 
gândurile şi să-mi poarte noroc.” La acest nivel putem vorbi 
deja, fără grija de a greşi, de simbolul frunzei purtătoare de 
lumină, de viaţă, de fericire, de tot ce e mai bun. Şi cum 
altfel am putea interpreta apariţiile luminoase ale frunzei 
indiferent de anotimpul descris, decât ca un strigăt strident al 
bucuriei ce se vrea cuprinsă cu tot dinadinsul !!  

„Vreau să-ţi scriu, /dar n-am la îndemână decât/ o frunză 
palidă şi o rază de gând.” devine de-acum un moto al între-
gului volum. Dorinţa de a transmite mesaje prin intermediul 
frunzelor, ca elemente vizibile ale naturii, iar ca elemente ce 
ţin de suflet se utilizează lumina. Lirismul subiectiv apare 
încărcat de metafore, iar universul poetic plin de lumină. În 
absenţa cadrului clar, luminos, rămâne imaginea frunzei, 
vorbind de o viaţă deplină, armonioasă, care întruchipează 
în ea toată esenţa universului. Mesajele sunt încărcate nu 
numai de lumină, ci şi de linişte, sinceritate şi optimism: 
„Cum să-ţi scriu când/ în inima mea/ s-a instalat neliniştea?”. 
Esenţa Valului de amintire rămâne deci confesiunea 
încărcată de frumuseţe, lumină şi sinceritate, iar cei ce vor 
străbate aceste valuri confesionale în mod cert se vor 
molipsi de memoriile bucuriei! 

 

 

Mónika TÓTH      
 

leacul meu 
 

umbra iubirii - 
este leacul meu 
după fiecare clipă grea 
 
Stau 
 

stau în coridorul cuvântului 
uneori rima ține conpanie 
iubite, fără tine începe să îmi fie frig 
în locul tău 
numai un haiku îmi împrumută 
geaca subțire și veche 
 
micropoem 
1. 
minunată zi 
un flutur galben 
odihnește pe gleznă 
2. 
se naște  
o poezie cu 
unsprezece degete 
3. 
vântul aduce  
o doină minunată 
sunt răsfățată 
 
buzele 
 

tac 
călcându-mi umbra 
oamenii şoptesc sunt 
o păpuşă de ceară 
o hartă 
o statuetă ciobită 
o ipoteză 
o haină zdrenţuită 
amintirea unui flacon cu parfum 
tac  
buzele sunt ecou 
 
privind 
 

deprimată stau în casă 
ca o nebună 
privind spre un punct fix 
cu speranța 
că intră un bărbat isteț 
cu o propunere de căsătorie 
curând 
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