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        Daniel CORBU 
 

Lecţia de abis 
 

Prea târziu ai venit fericire 
prea târziu ai cântat întomnata mea carne! 
Aici unde se-amestecă minciuna cu plânsul amar  
şi în orice om un Petru se leapădă 
am putea asculta împreună mezza-voce a lamentaţiei 
am putea decripta istorii sigilate 
sau vedea cum se vinde schimonosita 
 legendă a legendei 
şi se recondiţionează bandajele istoriei. 
 

Sunt cel ce aprinde ruguri de vorbe. 
Poţi privi mâna care scrie şi mâna care cerşeşte lumina 
şi aripile de ceară topindu-se-ncet 
şi mâna aruncătoare de pietre 
 de ţinut moartea la doi paşi mai încolo. 
Cui să-i pese că am în aşternut o icoană? 
După draperii acelaşi teatru cu păcate egale  
aceeaşi lună subţiată de plopi. 
Iar de va apărea celălalt 
se va-mpiedica de ferestre. 
 
 
Afrodita din şifonierul veneţian 
 

Cât de pieziş mă priveşti 
unsurosul meu timp 
epocă spartă-n ţăndări urmărită 
de smog şi lehamite 
apocalipsă cu ghionturi şi celofan pentru muşte. 
Cât de pieziş trec prin noi baloanele tale 
de săpun. 
Ai văzut vreodată cum se masturbează asfinţitul? 
mă-ntreabă tânărul neofit 
suflându-şi nasul peste anotimpuri. 
SOYONS RAISONNABLES! 
      Ziua ca un suspin uitat în memorie. 
Golul gudurându-se până şi în surâs 
sexoterapia jurnalul Katarinei Boz citit 
până la pierzanie (silabă cu silabă) calea 
ferată abatorul EPITETE PĂGÂNE DE ALFABETIZAT 
NEPUTINŢA. 
Istoria defilând. 
Bărbaţi voioşi ai unei ţări latine. 
Citim despre Afrodita din şifonierul veneţian 
refuzăm o călătorie prin gaura cheii. 
CINE AMÂNĂ A TRĂI CUM SE CUVINE 
DOMNULE HORAŢIU? 
 
 
Poftiţi, Domnule Kafka! 
 

S-ar cuveni un imn pentru 
alunecarea-n abis 

 

s-ar cuveni o dovadă! 
Şi pe când se desface-n bucăţi zeul tău 
protector 
şi înfloreşte văzând cu ochii labirintica civilizaţie 
metatextuală 
iar miracolul dezgolirii de sine atinge apogeul 
cu aceeaşi febrilitate cu care neofiţii 
îşi împart Paradisul 
nu dispera! Lucrul în care nimeni nu crede 
se-nfometează în sine 
şi totul e salvator 
până şi această peticită speranţă 

până şi acest vis amputat 
şi chiar această dimineaţă în care 
stai şi priveşti picurii ploii pe un mormânt nou. 
O trompetă rezemată de zid. 
Mâna clipocind uşor înspre inimă. 
 
 
Puruşa 
 

Când am scris Poema sfârşitului 
era o seară smolită de gânduri 
când orice disperare îşi creea dreptul la 
desăvârşire 
iar prinţul Mîşkin cu care ne-ntâlneam  
tot mai des 
surâdea apocrif. 
Ca un înger trecea deasupra noastră 
Puruşa în rochia-i de nenufăr 
canonizând absenţa. 
Dar nu aceasta-i consolarea noastră 
clipă neagră şi lacomă clipă 
despre munţii ascunşi prin ceruri 
am vorbit cu clavăzătorul Von Dogen 
până când domestica absenţă da-n muguri 
doar el ştia că începusem să scriu erezii 
că nu mă interesează urmele zeilor 
că nici un bătrân adevăr nu minte. 
Totul ştia. Nu râde, visează-nainte! 
 
 
Un proligomene de şoapte 
 

Zicea: toate uşile dau în haos 
Şi mai zicea: nimeni n-a văzut mormântul  
unui cuvânt 
Şi mai încă zicea: stai singur ca o uşă săpată în 
ziduri 
râvnind mereu orizontul de după orizont 
trece adevărul dintr-o cameră în alta 
şi te ignoră 
trece umbra morţii şi te sperie 
pas encore, Monseur Le Best Daniel,  
                                                  spas encore! 
Zicea: şi mormintele călătoresc 
Şi mai zicea: nu-l uitaţi pe cel care-şi are 
mormântul în mare! 
Şi mai încă zicea: cel ce-ţi opreşte moartea  
la fiecare răspântie 
cel care-o alungă mereu la doi paşi mai încolo 
te va uita într-o zi! 
 

(continuare în pag. 4) 
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Erosoledada 
    Moto: „In hoc signo vinces!” (Prin acest semn vei învinge!) 

De-ai fi rămas acasă 
fără curajul cavalerului rătăcitor 
printre ruine 
de-ai fi rămas acasă fără să-l cunoşti pe Homer 
pe Euridice pe tânărul Alcibiade sau pe Sapho 
din Lesbos 
aşa îngemănat cu infrastructura indiferenţei 
n-ai fi ştiut de elegiile lui Caullus 
de batista Desdemondei, de Hamlet citind din 
Juvenal în actul al treilea 
de Jacques Fatalistul sau dragostea lui Werther 
n-ai fi cunoscut abisul 
kamicazele arpentorul destinului 
n-ai fi găsit coroana asta de laur 
după stâncile negre. 
 
 
O mie de biberoane în flăcări 
 

Dimineaţă. 
Şi o mie de biberoane în flăcări 
plutind pe râu ca-ntr-un tablou de Felix Aftene 
şi o apă neagră neagră ca-n poemele 
lui Daniel Corbu 
şi cerşetorul aristocrat bătătorind cărăruia spre 
Dumnezeu 
pe când din gură îi ies balonaşe multicolore 
mici înjurături de forma plămânului stâng de 
forma plămânului drept: 
T’ v’ n buburuzele voastre de clopotari 
ai nimicului  
dă cuburi fericite dă obsedaţi textuali! 
Bă fericiri spulberate bă 
cutremure de fleonc 
bă adoratori de femei abstracte 
şi bucolice dorinţi! 
 
 
Poem de dragoste-Unei necunoscute din secolul XXIV 

Aveam  
patru sute  
de ani. Cu 
profilul romantic 
de însingurată bacantă 
tu   
mi te uitai  
prin  
cărţi 
        s 
         u 
           r 
            â 
              z 
                â 
                 n 
                   d. 
 


 
 

 

 

 

 

(urmare din pag. 3) 
 

Întoarcerea magilor 
 

Ce să  facă ei magii cu atâta  moarte 
s-au întors răscolind neantul 
peste Egipt şi Mesopotamia 
Etiopia şi Marea Caraibilor 
peste creştetul vânătorilor de tigri 
peste muzeele din memorie şi fragilele tratate de pace 
peste ploile care nu spală niciodată nimic 
şi peste tot unde umblă uimire omenească 
s-au întors magii. 
Şi mă întreb ce zi era şi care 
ceas de crepuscul prin spaţii 
la orizontul ca o cămilă rătăcind prin deşert 
oamenii îşi erau propria măsură iar cimitirele 
acelaşi întuneric pe care creşte iarba. 

 
Hamlet, zadarnicul Hamlet 
                  Motto: Orgoliile ca şi mitologiile totdeauna deasupra 

Aşa te strecori prin nopţile strâmte ca un sicriu 
cu mâinile ruguri în buzunare 
scuipi pe încheieturile serii 
sfântă coherenţă a gestului 
prin care-ţi îngropi plânsul în genunchi! 
 

Treci umbră a morţii 
prin sânge îmi bat  tobele tale! 
Era o vreme când îţi priveam fotografiile  
pe ascuns 
iar tu ocoleai copacul cu hieroglife 
cu toate rădăcinile în inimă 
mai scumpe decât firimiturile pâinii  
în patria săracilor. 
Stă scris: speranţa-i în spiritul spiritului  
dar bunule Hamlet pragurile-s tocite mereu  
şi aceiaşi actori încolţesc secunda  
rând pe rând vin saltimbacii  
veselii arlechini  
arătându-şi degetele arse de glorie  
precum aripile păsării călătoare de soarele deşertului. 
Astfel frunzele adevărului cad galvanizate în râu  
astfel poţi construi un teatru cu păcate egale  
în care memoria îşi îngroapă morţii pe rând 
astfel acrobaţia e doar o problemă estetică 
iar lumea-i o catacombă cu şobolani hămesiţi 
în care tronează Marele Eu. 
Treci umbră a morţii  
prin sânge îmi bat tobele tale. 
Ce mari proteze poartă Dumnezeu! 

 
Ţărmul cu focuri bengale 
 

Ani şi ani am lucrat la aceste lucarne  
prin care sufletul se strecoară afară 
şi-acum când încerc să le-nchid 
mâna îmi tremură. 
Pare senin  
dar ninge-n memoria anilor 80 
ninge pe creierul pluriform şi ambiguu 
unde cuarcii leptonii şi gluonii exultă 
şi toate războaiele sfârşesc în baletul haotic 
pe un ţărm cu focuri bengale. Acolo 
în dulci poliedrice confortabile vorbe 
acolo voi strecura celesta otravă. 
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într-un gargoyle şi se rostogoli pe pietrele calda-
râmului.  

“Ucigaş de simbrie, “ gândi Doyle zâmbind,  
continuându-şi alergarea. Cu o asemenea armă, îţi 
vine greu să tragi din alergare, fellow. Fugarul mai 
trase o dată în spate fără să ţintească şi începu şi 
el îndreptându-se spre port. Deodată simţi o 
lovitură în glezne. Se răsturnă peste nişte tombe-
roane şi când dădu să privească în spate bordura 
ascuţită a trotuarului aproape îl decapită. Sărind 
peste el, americanul trase un şut în armă înspre o 
pubelă. 

Brusc americanul se feri în lături intrând 
într-un trafic intens. Lumina bulevardului aproape îl 
orbi. Derutat privi stânga-dreapta şi-l zări tocmai 
când închidea portiera unei maşini. Maşina demară 
icnind ca o hienă în care dai cu piciorul. Aproape că 
sări în trafic. “Shittt..., facking hell, blody crazy shit, 
shit of shit, şuieră Doyle continuând să alerge după 
maşina care dispăru în trafic. Înjurând americanul 
alerga dezordonat. Ferindu-se de un motociclist 
şterse cu privirea o plăcuţă cu numele străzii La 
Canebiere. “Limbă de căcat, gândi încercând să 
pronunţe cuvântul.” Când ajunse în vârful dealului 
lângă un semafor îşi trase răsuflarea privind 
bulevardul. Văzu maşina strecurându-se agil tocmai 
aproape de Vechiul Port. Privind mai în faţă, trase 
aer în piept şi continuă să alerge printre maşini. Îşi 
aminti de şeful său, înainte să-l trimită la Marsillia, 
când să intre în birou, şeful tocmai îi făcea 
recomandările. “Cine, Popeye?! Popeye are un nas 
de ogar. Ogari din ăia care vânează ursul. De altfel 
numai el poate să-l recunoască. Când i-a luat 
Popeye urma, îl găseşte şi-n gaură de şarpe. 
Ridică nasul în vânt şi s-a terminat.” 

“Sper să ai dreptate, boss, gândi Doyle, 
sărind în faţă.” 

Charnier aşteptă la un semafor şi când se 
arătă culoarea verde porni. Frână brusc, aproape 
atingând  maşina din faţă. Claxonă nervos.  Coborî. 
În faţă era un zid de maşini. Deodată întorcându-se 
îl zări pe american aruncându-şi balonzaidul care-i 
împiedica fuga. “Trebuia să-l fi ucis, gândi repede 
francezul lovind capota.” Îşi întinse mănuşile şi 
ambandonă maşina dispărând după colţ. Când 
ajunse Doyle la colţul clădirii, o piaţă supra-
aglomerată plină de turişti îl derută complet. Privi în 
toate direcţiile. O băbuţă îl observă supărată. Po-
rumbeii pe care-i hrănea îşi luară subit zborul spre 
acoperişul operei. Bărbatul înalt cu pălăria mică 
purtată mai degrabă ca pe un fes privea brusc în 
stânga şi-n dreapta, înainte şi înapoi, ca şi când ar 
fi împrăştia lovituri de box. O criză de pancreas îl 
săgetă în partea dreaptă, aproape doborându-l ca o 
lovitură de knok-out, executată la ficat de un   pro-
fesionist. Când îşă ridică  trunchiul, văzu sclipind 
într-o vitrină de ceasuri privirea lui Charnier. Întor-
cându-se văzu tramvaiul burduşit de lume îndrep-
tând-se spre vechiul port. Ca şi cum ar fi privit dintr-
o lunetă, îi zări pălăria o clipă înainte să se ascundă 
printre lume. Dar a fost mai mult părere, o fracţiune 
de secundă. Americanul îşi trase răsuflarea. Privi  

(continuare în pag. 6) 

 
 

             Cristian BIRU 
 

Viaţa ca un foc de armă 
 

Deodată din clădirea năpădită de flăcări se 
desprinseră două siluete, dar abia se distingeau pe fondul 
incendiului ca nişte pete. Le zări aplecându-se printre 
flăcări şi le arătă cu degetul, dar nimeni nu se uită după 
ele.  

Un balcon în flăcări şi o parte din faţada hotelului 
se prăbuşiră peste o maşină de pompieri, aproape 
fărâmând-o. Ca dintr-o catapultă o bucată din scara 
rabatabilă de aluminiu ţâşni înspre o dubă răsturnând-o cu 
roţile-n sus. Din dubă încercau să iasă poliţiştii din trupele 
speciale de intervenţie. Abia se puteau descurca în 
curelele armelor automate care-i prinseră ca sub un năvod. 
Maşinile poliţiei veneau de peste tot ca şi cum hotelul ar fi 
fost luat cu asalt. Luminile şi sirenele păreau că 
alimentează incendiul care deveni brusc neaşteptat de 
puternic, ameninţând tot cartierul vechi. Aerul era plin de 
scântei care şuierau ameninţător ca nişte trasoare. Vântul 
dinspre Meditereană le transformă în proiectile. Primele 
victime ale incendiului deja se întindeau pe caldarâm cu 
feţele arse. Toţi cei care încercau să scape din hotel erau 
reţinuţi, legitimaţi, controlaţi cu mâinile ridicate şi faţa spre 
zidurile clădirilor învecinate. Un poliţist bruscă un pompier 
care-şi scăpase casca pe caldarâm, considerându-l 
suspect. Încercând să se întoarcă spre colegii lui, întinse 
mâinile în faţă să evite un eventual obstacol.  

Siluetele fugarilor nu păreau reale. Se înălţau ca 
nişte zmeie. Americanul se luă însă după ele. La colţul 
hotelului descoperi aleea medievală pietruită, îngustă ca un 
drum de fugă  spre vechiul port. Când se împiedică de 
pietrele neregulate din caldarâm, zidurile vechi construite 
acum sute de ani de primii templieri ajunşi de pe mare, îl 
împinse uşor înainte ajutându-l să nu cadă. Strada zbârnâi 
ca o sabie pe genunchii războinici. Americanul alergă 
simţindu-se împins de ritmurile unei melodii de luptă. 
Deodată luminile de neon ale unei reclame de bere sclipi 
pe chipul primului fugar şi americanul strânse din dinţi 
recunoscându-l.  

O umbră rămase în urmă pregătind ambuscada. O 
scânteie îi aprinse o pată de combustibil de pe pantalon 
mai jos de genunchi şi Doyle zâmbi amintindu-şi cum 
intrase în hotel cu un bidon de motorină pe care o 
împrăştie pe holuri explicându-i recepţionerului în engleză 
că este de la deratizarea şi toţi şobolanii trebuie stârpiţi. 
Recepţionarul de altfel nu înţelegea nimic. Când încercă să 
vorbească la telefon cu patronul, deja flăcările înecară 
coridoarele în fum gros şi întunecat. Aplecându-se să-şi 
stingă flacără de pe pantalon, auzi împuşcătura făcând 
ferestrele să zbârnâie. Glontele îi fluieră la ureche, ricoşă 
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(urmare din pag. 5) 
 

traficul şi se luă după tramvai. Ştia că este acolo. Îşi 
scutură piciorul drept încercând să scape de durerea 
din zona ficatului. Vru să oprească o maşină, să le 
arate legitimaţia de poliţist dar continuă să alerge 
dezordonat, păstrându-şi ultimile puteri. Strânse tare 
din guma de mestecat, măseaua aproape cedând-i 
sub presiune. Deodată văzu tramvaiul oprind lângă 
chei. Mulţimea începea să coboare. Cu mâna la sto-
mac intră într-o piaţă care dădea într-un garaj de utili-
tare.  

În stânga se deschideau depozitele cu şiruri 
de camioane magrebiene aşteptând să fie încărcate. 
În dreapta – intrarea pustie înspre cartierul docherilor. 
Ghetoul, duhnind a urină, fumega nemişcat în soarele 
amiezii. Sclavii portului erau la muncă. Când se 
întoarse în spate privi derutat portul tocmai când un 
iaht dispăru după clădirea căpităniei.  

Îl zări coborând sub punte sprijinindu-se cu 
mâinile pe balustradele înguste. Dar s-ar fi putut foarte 
bine să nu fie el. A fost doar o fărâmă dintr-o clipă. 
Iahtul înainta silenţios. Americanul aproape se pre-
lingea peste gardurile de lângă chei. Un câine de luptă 
îl aruncă aproape de un zid neterminat. Privi cu coada 
ochiului iahtul. Urcă peste nişte pubele şi dădu într-o 
curte. Propietarul îl privea uluit în timp ce-şi uda gră-
dina. Iahtul întoarse spre golf şi deodată îl zări pe 
Charnier ieşind de sub punte cu o cafea în mână bu-
curându-se de peisajul superb al Mediteranei cu litora-
lurile pline de turişti şi hoteluri de lux, grădini înmi-
resmate, străjuite de stâncile munţilor atât de vechi, 
încât se prăbuşiseră în ei înşişi într-un zid solid de 
cetate.  

Cu răsuflarea grea,  americanul urcă digul de 
lângă vechiul far, sprijindu-se cu spatele de zid. Duse 
mâna la gheată şi dădu la o parte capsa tecii. I se 
păru că revolverul nu este acolo. Avea ţeavă cât 
jumătatea unui deget. Ochi înspre iaht aşteptând să 
ajungă mai aproape. Soarele drept în faţă îi amesteca 
formele şi distanţele.  

Verificându-şi arma, îşi dădu seama că ocheş-
te prea jos. Atunci ridică reveolverul sprijinindu-l în 
palmă  deasupra iahtului, coborându-l calm spre silue-
tă. Îl strigă pe nume pronunţând perfect cuvântul: 
Charnier! Şi trase.  

Împuşcătura derută zborul unui pescăruş 
luând altitudine. Charnier auzindu-se întoarse spre ve-
chiul far distingând o mogâldeaţă lângă scări. Recu-
noscu privirea poliţistului şi clipi auzind împuş-cătura, 
ducând mâna la piept să-şi acopere rana. Iahtul îşi 
continua trecerea silenţioasă printre ambarcaţiunile 
portului cu puntea pustie. Americanul se răsturnă pe 
spate horcâind. Mintea îi căzu ca o piatră spre cer. 
Era sigur că-l lovise în inimă.  Zâmbi cu gura larg des-
chisă, muşcând aerul. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

Constantin BEJENARU      
 

CREZUL LUI EMINESCU 
  

EMINESCU viza cu impresionant simţ ideile „a priori”, 
care au favorizat înflorirea statului demagogic, rupt de re-
alităţile ţării, dar pus în slujba intereselor de grup ale fai-
moasei „pături superioare”. Trebuie să amintim că puţini 
au dorit, cu ardoarea lucidă a Poetului Naţional, mărirea 
patriei: „La trecutu-ţi mare, mare viitor!”. Putea concepe 
Eminescu drept model pentru acest mare viitor asiatismul 
care nutrise la dezvoltarea ţinutului imperial rusesc? Răs-
punsul se află în toată publicistica sa, dar mai cu seamă 
în seria de articole despre Basarabia şi Rusia (v.Opere, X, 
Ed. Academiei, 1989). Apoi, optând pentru intrarea în isto-
ria modernă prin forţe proprii vitalităţii noastre etnice, să 
înţelegem că Eminescu voia să ne izoleze de Europa? Ni-
cidecum. Poetul cunoscând bine nivelul civilizaţiei occi-
dentale, trăind în două capitale europene şi simţind pe 
viu, ca să zic aşa, forţa catalizatoare a culturii germane, 
voia să vadă România în rândul civilizaţiilor europene, for-
mulându-şi astfel crezul său: ”Cestiunea de căpetenie 
pentru istoria şi continuitatea de dezvoltare a acestei ţări 
este ca elementul românesc să rămâie cel determinant, 
ca el să dea tiparul acestei ferme de stat, ca limba lui, în-
clinările lui modeste şi generoase, bunul simţ, c-un cuvânt 
geniul lui să rămâie şi pe viitor norma de dezvoltare a ţării 
şi să pătrundă pururi această dezvoltare”. Şi nu întâmplă-
tor, Eminescu urca în 1871 la Putna ca spre Altarul de un-
de avea să ia miruire de cuget şi forţă de simţire strămo-
şească-românească pentru marea lui încercare de ctitorie 
a conştiinţei de sine a României şi a românilor. Şi nu în-
tâmplător supranumea Mănăstirea Putna - măreaţă ctitori-
e a Robului lui Dumnezeu, Ştefan cel Mare şi Sfânt - „Ie-
rusalimul Neamului Românesc” Şi nu întâmplător acolo se 
află mormântul Marelui Voievod pe care acelaşi Eminescu 
l-a denumit „Altarul conştiinţei naţionale”! Cum nu în-
tâmplător scriu eu acum despre toate acestea, invitându-
vă când ne e greu, când ne simţim înconjuraţi de primej-
dii, de gol, de negură, să urcăm la Putna (atât la propriu 
cât şi la figurat) de unde nu întâmplător drumul nostru prin 
timp - peste timp se vede de pe acest pisc suveran de is-
torie şi spiritualitate românească, strălucind ca o maiestu-
oasă cometă, rotundă ca o inimă de Voievod sau Poet 
Naţional într-o densitate a grandiosului veacurilor care-ţi 
taie răsuflarea întru înDumnezeire smerită născătoare de 
minuni precum Mănăstirea Putna şi Eminescu care iubin-
du-se platonic fac dragoste ca să devină Cuvânt-Cuvânt 
care, precum cel de la începutul biblic, poate crea o Ro-
mânie Nouă. O Românie a emulaţiei paşnice în care cre-
dea Eminescu, singura în măsură să înlesnească poporu-
lui său intrarea în istoria Europei. Astăzi, atât cel ce am 
aşternut aceste rân-duri pe iubitoare hârtie, cât şi fraţii mei 
români de pretutindeni, credem cu tărie şi asupra de mă-
sură acelaşi lucru cu Poetul nostru Naţional MIHAI EMI-
NESCU. Amin! 
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      Alina Marieta ION 
 

Povârniş 
 

Ţi-ai zis că n-o să-ţi iroseşti viaţa, 
că n-or să meargă vecinele-n urma ta minunându-se 
ce gospodină  în viaţă, ai fost, 
cu ferestre frumos strălucitoare, iarna târziu, 
şi  chiftele inovate-n frigider. 
Ţi-ai jurat strâmb că ai să iubeşti neîncetat 
şi  intens, cerul şi pământul la fel, 
nu să închizi uşa cu cheia 
îndată ce-ai intrat în cutia ta de chibrit. 
Te-ai călcat singură pe picioare 
şi rufele lenjeriei corpului slab 
le-ai apretat ani în şir 
ca să nu se vadă dolofanul de suflet, 
îndărătul dungilor sale. 
Te văd, să ştii, şi acum 
cum musteşti aşteptând. 
 
 
Zanmai 
 

Şi fu iarăşi lumină 
când se hotărî 
să se plimbe cu mâinile drese-ntr-o cupă 
pe lângă bulevarde largi, 
despicate-n scuaruri potopite de verdeaţă. 
Pe jos, pietre încremenite 
mirosind a bastonașe şi cerneală, 
se scurg pe lângă tălpile lungi, 
de înţelept repetent, 
şi păsuie adierea trecerii sale. 
Apa uscată se prelinge şi ea 
Nevăzută-n splendoare 
ca să-nmoaie fântâni de tăcere 
şi apoi gata, 
gândul muri. 
 
 
Vând fluturi 
 

Nesocotită e arderea stăruinţelor 
pe lângă mâna trândavă 
ce atârnă senină-nspre pământ. 
O ei în palmele tale, o netezeşti uşor 
în liniile ce-nşeală cu putere văzul. 
Vraja mecanică te sileşte  
s-o încălzeşti uşor 
crezând că amăgirea-i leacul, 
şi toţi fluturii se fac ghem 
în punga tubului digestiv 
bezmetici şi fricoşi. 

 
Am să-i vând pe toţi duminică-n talcioc 
pe-un sfanţ 
de m-o târî trupul însuşi  
până acolo. 
Dar lipsită de curaj  
lepăd pătimitor belşugul cărnii 
şi braţul cade inert. 
 
 
Combustie internă 
 

Ies în neordine prin deschizătura din creier                                 
şi bat pe la ușile oamenilor.  
Strig pe muțenie dreptul consfinţit la durere,  
ce pornire cu ceață și vertiginoasă năvălire!  
Aprigă la înfățișare,  
se face grămadă pe genunchi,  
într-o intensă umilire și deznădejde.  
Ce blândă e atunci rătăcirea...  
mecanic înghit risipa de voință,  
şi apoi se resorb, domol, mințile la loc.  
 
 

Suflet desfrunzit 
 

Străjerul meu de înger se ridică să plece, 
mă uit cum îşi bagă scoabele-n traista uzată 
şi mă lasă. 
Stai! 
Ce vântăraie s-a stârnit peste mine, 
şi singurul drum spre casă  
trece prin mijlocul câmpurilor, 
mă înfricoşează lăbărţata de soartă 
aşa că, mai stai, 
n-o să mă mai cari de acum 
o să dau ascultare! 
Culeg frunze căzute din mine şi le-mpreunez 
strâns 
într-un fel opintit, 
se rostogolesc crăci descompuse 
într-o civilă războială 
când reuşesc să mă adun biruitoare-n mine,  
şi-l văd cum ridică sprânceana 
şi-mi face semn: înainte! 
 
 
Satisfacție deplină  
 

Ce noroc pe mine c-am trăit gratuit!  
Fără temei am căutat prin buzunare  
după gologani rotofei și ardeiaţi, 
neajunşi, copți și prefăcuți.  
Am domnit fără sinchiseală în așternuturi calde,  
şi-am înghițit bucăți crude de ocru, 
în loc de grâne și fluidice ploi.  
Tâlcul vorbelor s-au topit în nesomn, 
am făcut economie la griji și reușite 
şi-am huzurit în aur alb și magie.  
 


 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 8 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Petre RĂU 
 

Iarna tragerilor 
 

Iarna începuse de câteva zile cu un ger aspru, 
promiţător. Trebuia să ieşim în teren, să ne orientăm cu 
ajutorul hărţilor, să transformăm semnele convenţionale 
adoptate şi studiate la cursul de topografie în imagini vii, 
reale, cu valori practice. 

Covorul de zăpadă era moale şi neatins. Vântul 
sufla slab din direcţia nord-est, însă gerul necruţător ne 
strângea adânc unul lângă altul, într-o formaţie compactă 
de marş. 

Eram înarmaţi cu tot ce ne trebuia: tunuri, busole, 
binocluri, hărţi, rigle de calcul, raportoare artileristice. Erau 
primele noastre exerciţii de tragere. Pentru prima dată ne 
deplasam într-o misiune ale cărei dificultăţi nu puteau fi 
învinse decât prin aplicarea cu îndemânare a cunoştinţelor 
teoretice căpătate până atunci. 

Ziua începuse greu, însă convenţiile erau bine 
stabilite iar ordinele erau respectate cu stricteţe. Nimeni n-
ar fi dorit să greşească şi să fie pedepsit într-un astfel de 
moment. Noi, artileriştii, am demonstrat nu o dată că 
suntem în stare să depăşim cele mai ascunse limite ale 
rigurozităţii. Matematica din noi vibra, acum, în prag de a fi 
pusă la grea încercare. Aşa e în artilerie! Suntem de multe 
ori nevoiţi să distrugem un obiectiv inamic, fără să-l 
vedem, mai bine zis să-l vedem, dar nu direct, nu din faţă, 
ci din unghiuri laterale mult ascunse şi îndepărtate de 
punctul de tragere. Până a mă afla în această unitate de 
artilerie, am crezut tot timpul că tragerea cu tunul se face 
pur şi simplu ochind ţinta direct, aşa cam cum te-ai uita 
prin luneta unei puşti. Am fost foarte surprins să descopăr 
cu totul altceva. Să descopăr, de pildă, cam câtă 
matematică trebuie pusă în aplicare atunci când tragi cu o 
baterie de tunuri. Dacă n-ar fi existat atât de bine pusă la 
punct o întreagă artă a măsurării terenurilor, a repre-
zentării sub diferite forme şi aspecte geometrice, a calcu-
lului riguros şi rapid, ce ne-am fi făcut? Pentru că - tot 
atunci aveam să descopăr şi tot cu surprindere – proiec-
tilele nu cădeau direct pe ţintă, chiar dacă aceasta era 
bine fixată, ci într-o ciudată elipsă din jurul ei. Erorile de 
tragere, influenţate de o sumedenie de factori naturali, îşi 
urmau corecţiile exact în acel spaţiu bizar, eliptic, de multă 
vreme prevăzut de marele Gauss şi de alţii ca el. Tot 
atunci avea să-mi intre veşnic în minte ideea că nu era 
deloc întâmplător că, între elipsa aceea a tragerii şi tra-
iectoriile eliptice ale astrelor exista o indisolubilă legătură. 

Gerul era greu de suportat. Emoţia firească a 
apărut abia atunci când în cale am întâlnit primul reper 
indicat. Era unul dintre cele scontate: o ruină de casă 
izolată la marginea unei cărări. Drumul nu se mai contura 
bine, din cauza zăpezii proaspăt aşternute, însă casa 
 

 

aceea se distingea clar. Ştiam că va fi acolo, că o 
vom întâlni în drumul nostru. Ştiam că se află la 
câţiva metri de drum, chiar înainte de a o cuprinde 
cu vederea prin binoclu. Înainte se afla o intersecţie 
de drumuri, aşa cum apărea şi pe harta noastră. Iată 
şi obiectivul, casa aceea era exact acolo unde 
trebuia să fie, în dreapta, vie şi imaculată, chiar dacă 
era o dărăpănătură. Bucuria ne-a cuprins de îndată 
şi ne-a însufleţit, în pofida gerului care devenise de 
nesuportat. 

La doi-trei kilometri în depărtare se afla 
dealul, sub mulajul mătăsos al zăpezii. Putea fi bine 
distins prin binoclu. Acolo urmau să se fixeze repere 
noi, să se studieze detaliile, să se calculeze 
coordonatele şi să fie instalate tunurile. Situaţia 
tactică a fost minuţios analizată. 
 

 
 

În sfârşit, totul era pregătit. Comenzile au 
început să se succeadă ferm şi precis. Timpul era 
preţios, toată lumea lucra. Gerul aspru nu ne-a 
împiedicat să determinăm datele cu exactitate. Totul 
a fost gata, executarea comenzilor a fost raportată în 
cel mai scurt timp. Sub văpaia fierbinte a emoţiilor, 
nimic nu ne-ar fi putut împiedica atunci ca totul să 
iasă perfect. Ne simţeam solidari şi adânc pătrunşi 
de sevele acestei noi arte, adânc înrădăcinată în 
spiritul nostru de cuceritori ai exactului. Parcă aveam 
inimile şi trupurile unor împăraţi care păşeau solemn 
prin istorii... 

Am terminat. Strângem şi pornim mai de-
parte. Scrutăm adânc în zare, acolo unde ne sfi-
dează, sub bolta de data aceasta senină şi răco-
roasă, cea mai înaltă cotă. Pornim bărbăteşte spre 
ea, călcând adânc albul zăpezii. Negreşit, o vom cu-
ceri!... 

 

(din volumul “Întoarsele gânduri”) 
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      Stejărel IONESCU 
 
timp regăsit 

 

sunt lacrimi pe drumul pe care am venit 
acuma la întoarcerea acasă 
mi-e casa închisă într-un vid, 
lumânarea încă mai arde pe masă, 
 

fereastra e spartă, uşa-i închisă 
vântul se plimbă prin curtea pustie, 
poştaşul îmi lăsase o recipisă 
că m-au trecut în amnistie, 
 

grajdul de vite e părăsit 
coteţul de păsări căzut într-o parte, 
timpul pierdut l-am regăsit, 
era închis în file de carte. 
 
 
femeia din umbra lunii 
 

pe faţa nevăzută a lunii 
e o femeie fără de profil, 
e ea, regină a furtunii 
ce poartă de mână un copil, 
 

e o femeie care n-are faţă, 
e o femeie care n-are trup, 
e corpul format din ceaţă 
iar capul ei este de lup, 
 

ea e femeia răului din noi 
care provoacă mereu furtuni, 
apoi ne lasă muribunzi şi goi 
şi mintea noastră dusă la nebuni, 
 

femeia care şade în umbra lunii, 
femeia ce nicicând nu e văzută, 
primăvara înfloreşte prunii 
iar toamna tot ea îi usucă. 
 
 
căutarea timpului 
 

ieşisem azi noapte să îmi caut timpii de mătase, 
mi-am luat cu mine acele de croşetat 
ca să îmi împletesc orele, 
ceasul din turn bătea ora de neon a nopţii, 
pe străzile pustii stelele erau ametisturi 
cu colţuri de jad, 
întâlneam umbre ce se ţineau de braț 
plimbându-se pe sub felinarele oabe ale nopţii, 
cioburile erau împrăştiate prin catacombele 
vizigoţilor, 
m-am oprit la colţul străzii unu cu trei, 
bulevardul era gol, 
ca să scap de singurătate 
m-am aşezat pe bordură 
şi am început să croşetez 
 

 

 
din timpul ce mă plictisea, mă plictisea 
atât de tare încât din greşeală 
mi-am aprins un deget 
în loc de ţigara fără filtru 
pe care nu o mai aveam în buzunar 
şi mă fumam încet, încet 
croşetându-mă pe mine 
din fumul de ţigară care nu se mai sfârşea. 
 
 
viaţa, o himeră 
 

o minte este mult prea mult, 
mormântul iar e gol, 
cuvântul, doar un protocol 
şi vântul, mult prea cult, 
 

se naşte pruncul 
câtă ispitire, 
fără iubire, 
şi copt e nucul, 
 

păcate, peste tot păcate 
şi iată că durerea, cade 
se cântă iar balade 
prin alte sate, 
 

la porţi bătrâni, 
bărbaţi femei, 
copiii stau la gât cu chei, 
şi latră, câni, 
 

războiul, e o fărădelege 
n-am fost la şcoală, 
e educaţia în pielea goală 
de poţi a mă înţelege, 
 

nu am copii, şi nici nu vreau 
doar frâul şi desfrâul, 
înclină şi omoară grâul, 
şi am alcool, dar apă beau, 
secat-a râul. 
 
acasă 
 

am venit aseară acasă, 
maica stătea lângă pat, 
era pus ştergar pe masă 
iarăşi patul îmbrăcat, 
 

focul ardea în sobă 
două vreascuri şi-un cărbune 
pe foc caldă sta o ciorbă 
maica, are multe a spune, 
 

demult n-am mai dat pe acasă 
am uitat de-ai mei părinţi 
bine că mama-i sănătoasă 
şi-i acasă, nu între sfinţi, 
 

ea, cu ochii. 
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     Ștefan ANDRONACHE 
 

„Născut în zodia Nicoreşti“, 

o lucrare documentar-sentimentală 

închinată unei așezări legendare 

 
Mă văd nevoit să încep aceste însemnări cu o 

mărturisire. De câteva decenii tot consult diverse mono-
grafii dedicate localităților din județul Galați având în 
vedere diverse motivații, dar niciuna dintre acestea nu 
mi-a suscitat interesul ca această ultimă și valoroasă rea-
lizare a scriitorului gălățean Petre Rău ce are drept motiv 
comuna Nicorești situată în partea de nord-vest a jude-
țului nostru. 

Cartea autorului a fost structurată în două părți 
distincte. Prima dintre ele prezintă cititorilor monografia 
propriu-zisă a localității, care ocupă circa două treimi din 
întreg spaţiul lucrării. Aici sunt oferite informaţii bogate și 
bine documentate privitoare la trecutul vechiului târg din 
sudul Moldovei, inclusiv legate de celelalte aşezări sătești 
inte-grate actualei comune (Coasta Lupei, Ionășești, Pis-
cu Corbului, Fântâni etc.). Totodată, sunt prezentate: ca-
racteristicile naturale, evoluţia populaţiei, date relevante 
despre preocupările de bază ale locuitorilor, agricultură şi 
viticultură, precum şi informații despre instituţii (lăcaşuri 
de cult, şcoli) sau eroii nicoreşteni care și-au jertfit viața 
pentru dobândirea Independenţei sau apărarea patriei din 
timpul celor două războaie mondiale. Un loc aparte a fost 
acordat diverselor personalităţi (pictori, scriitori) care a-
parțin acestor meleaguri.  

Partea a doua a cărţii constituie un fel de ingre-
dient bine pritocit și adăugat cu generozitate licorii in-
confundabile care a făcut Nicoreștiul atât de cunoscut în 
țară.   

Autorul Petre Rău s-a implicat în realizarea unei 
autentice antologii de texte cu caracter literar legate de 
Nicorești, printre cei aleși să o ilustreze numărându-se 
scriitorii: Vasile Lovinescu, Aurel Brumă şi Victoria Leo-
nov, lucrările lor - inspirate de inconfundabilul areal nico-
reştean - completând în mod benefic demersul mono-
grafic întreprins căruia îi dă și un plus de autenticitate. 
Petre Rău, ca fiu al acestor meleaguri (s-a născut la Fân-
tâni), marcat fiind de „fidelitatea şi dragostea (…) faţă de 
locurile copilăriei“, oferă spre lectură câteva proze proprii 
(între care una inedită „Tatăl vinului meu“) sau poezii 
impregnate de o molipsitoare nostalgie ce dezvăluie 
dragostea sa necondiționată pentru Nicorești și oamenii 
săi.    

La sfârșitul volumului, cititorul are posibilitatea să 
descopere o suită de „Documente mărturisitoare“ și o  

 

 
 

bogată „Galerie de imagini“. Concluzionăm spu-
nând că „Născut în zodia Nicoreşti“ este o lucrare 
atipică pe care autorul său Petre Rău a dedicat-o 
cu generozitate comunei natale unde ochii săi 
inocenți au avut posibilitatea să descopere „cea 
mai frumoasă privelişte din lume“. 
 

  [ Petre Rău – Născut în zodia Nicorești, Ed. InfoRapArt, 2017 ] 
 

Coperta a IV-a:   
“Lucrarea - elaborată cu multă pasiune și sensibilitate - așa 

cum se înfățișează ea în momen-tul de față te face să crezi că ar 
fi nu numai o monografie atipică, ci și o antologie, un almanah 
sau o enciclopedie dedicată Nicoreștilor.” 

 Prof. Ștefan Andronache 



 
desen de Andreea Boldeanu 
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Dorian MARCOCI 
 
Ecouri 
 

Ecouri rătăcesc nestingherite 
E-atâta spaţiu pentru fiecare, 
Alunecă pe roşu-n destrămare 
Tivit pe orizonturi nesfârşite. 
 

Le poartă pânze albe pripăşite 
În umbra serii pe albastra mare 
Sau pescăruşii-n căutare 
De adăposturi potrivite. 
 

Vapoare par s-asculte liniştite 
Obişnuite ca mereu din zare 
Să-ntâmpine mistere călătoare 
Purtându-le apoi cu luare-aminte. 
 

Iar noi, minuscule fiinţe-obişnuite 
Păstrând în suflet plaje primitoare 
Iubim, trăim, visând fără-ncetare... 
Un port pentru ecouri infinite.  
 
 

La drum 
 

Dinspre curţi se lasă fumul 
Cuprinzând o mălăişte, 
Galbenu-i se înfrăţeşte 
Cu frunzişul urmând drumul 
 

Satului pierdut sub dealuri 
Pregătit de înserare 
Şi de-o toamnă în formare 
Răsfăţând poame şi lanuri. 
 

Fumu-n pas e cu-nnoptarea, 
Alte sate, alte mirişti, 
Alte lanuri cât priveşti 
Îşi arată împăcarea... 
 

Singură, o stea în zare 
Mă urmează liniştită 
În dorinţa-i neştirbită 
Calea noastră să măsoare. 
 
 

Cântă-mi 
 

Cântă-mi vântule, hai cântă 
Cu aleanul tău pribeag 
Cântă-mi vântule cu marea 
Cântă-mi despre ce mi-e drag, 
 

Cântă-mi despre-o depărtare, 
Unde-n vis am fost cândva, 
Şi doar gându-mi va ajunge 
Cântă-mi totul despre ea. 
 

Să răzbat pân’ la vapoare 
Cu destin necunoscut 
Şi aşa legat de ele 
Să am drum neabătut. 
 

Cântă-mi, ce-aş fi fost acolo? 
Cât de liber şi-nzestrat? 
Cântă-mi chiar de-i o minciună, 
Cântă-mi că-i adevărat. 

 

Două inimi 
 

Se revarsă liniştea din mare 
Deşi valurile bat constant, 
Ce va fi în clipa următoare 
Vor şti doar tăcerile din larg. 
 

Vor şti-aroma sării să aducă 
Sărutându-mi buzele mereu 
Sărutându-ţi părul de nălucă 
Răsfirat de vânt în gândul meu. 
 

Se revarsă dragostea în aripi 
Mângâind albastrul despletit 
Mai revăd aievea două inimi 
Ancorate-o clipă-n infinit. 
 
Iubirile fără de nume 
 

Ca un suspin vin dinspre mare 
Iubirile fără de nume, 
Fâşii de nori prelinse-n zare 
Se ţes din aripile lor anume 
 

Şi răsuflare după răsuflare 
Mângâie-obrajii în tăcere 
Cu-aroma stăruind a sare 
Din călătoarele mistere. 
 

Îşi caută sprijin cu candoare 
În teii noduroşi de vreme, 
Se-agaţă-n frunze căzătoare 
Scriind pe-alei triste poeme, 
 

Se zbat în colbul prins de soare 
Pe sub crengi arse  aspre de salcâmi 
Descoperind brusc cu mirare 
C-au înflorit în doi bătrâni. 
 
 
Printre frunze căzătoare 
 

Se dezvelesc din frunze amintiri, 
O lume ce nu va mai fi vreodată, 
Şi pasului i-e greu ca să răzbată, 
Şi gândului de-atâtea despărţiri... 
 

Câte-ntâmplări se despletesc în juru-mi,  
Nu-i piatră sau copac să nu le ştie 
Sau bancă fără o melancolie... 
Prea risipite să le mai aduni. 
 

Subit cad frunze, unele-n rotire, 
Iar altele bezmetice, chircite, 
De ele chipuri parcă sunt lipite 
Şi le simt golul umed din privire. 
 

Deşi e-atâta farmec prin culoare, 
Din roşu, galben, brun, portocaliu, 
Dureri mă mistuie fiindcă ştiu 
Că e în van orice recuperare. 
 

Şi-atunci sfios, să nu fac stricăciune, 
Doar sufletul îşi lasă slobod pasul 
Să descifreze-n frunze tainic glasul 
Acelora ce au rămas doar nume. 
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              Lidia GROSU 
                                      Rep. MOLDOVA   

 

CĂPUŞA 
 

În oraşul aglomerat, inundat de mulţi străini în 
aceste zile de sărbătoare, maxi-taxiul se deplasează cu 
viteza melcului aşa încât panourile publicitare, diversele 
inscripţii de pe faţadele unor marketuri, buticuri, chioşcuri, 
clădiri etc., etc., ce se perindă, cât poţi cuprinde cu ochii 
dincolo de geam, îţi oferă timp pentru meditaţie asupra 
conţinuturilor lor. Unele dintre ele bucură pentru grija ce 
şi-au asumat-o „executorii”, responsabili de scrisul româ-
nesc, consultând dex-ul sau solicitând persoane versate 
în domeniu, în timp ce altele vorbesc despte tendinţa de 
„cotropire/ ocupare” a spaţiului românesc de către varii 
sintagme în limba engleză, rusă – atitudine ce ne amen-
inţă cu o asimilare lentă prea frumoasei Limbi Româneşti.  

Între timp, la una dintre staţii, dau buluc un grup 
de oameni, care se grăbesc să ocupe locurile libere din 
salonul auto. O doamnă între două vârste, gălăgioasă, 
bălmăgind câteva fraze în limba rusă, ocupă un loc pe 
bancheta din faţă. O melodie arhicunoscută – „Maluri de 
Prut”, pe versurile lui Adrian Păunescu – răzbate până 
spre fibrele fiinţei, răsunetul ei provocându-ţi cu atât mai 
mult sentimentul de tristeţe, cu cât îţi dai seama că atât 
interpreţii ei, cuplul inconfundabil Ion şi Doina Aldea-Teo-
dorovici, cât şi autorul poemului răscolitor de adâncimi su-
fleteşti, au urcat la Ceruri, înscriind file de aur în palmares 
întru promovarea valorilor  naţionale şi a idealurilor 
româneşti. 

Deodată conducătorul auto anunţă în microfon: 
„Stimaţi pasageri, cei care au urcat, sunteţi rugaţi să achi-
taţi taxa...”. Mă gândeam la metropolele lumii, oamenii 
acestora, echitatea lor socială... Îi asociam cu cei de 
lângă mine, ghicind cine ar fi acel care nu şi-a onorat 
obligaţiunea şi cât timp trebuie să mai treacă pentru a ne 
schimba mentalitatea de ex-sovietic?”  

În liniştea mortală se face auzită vocea stridentă 
a doamnei de pe scaunul din faţă: „Ni odnogo groşa ne 
uvidete, vî, procleatîie rumânî! Ubiraitesi von, v vaşei 
Rumânii, propadite vî propadom s vaşei muzîki, s vaşim 
idiotscim iazâcom i daite liudeam jiti spocoino na ătoi, 
naşei, russkoi zemle! (”Niciun bănuţi nu vă voi achita, 
români blestemaţi! Căraţi-vă în România voastră şi pieriţi 
din ochii noştri, cu tot cu muzica şi limba voastră idioţeas-
că şi lăsaţi-ne să trăim în pace pe pământul nostru ru-
sesc!”) 

Cuprinsă parcă de un şoc, lumea amuţeşte. Ma-
joritatea, pătrunzându-se de cele rostite, în dorinţa de a 
rosti ceva în apărarea sa, dar şi a unui întreg popor, fă-
cură un schimb de priviri, vocile lor devenind mai mult un 
suspin decât un strigăt, ce trecu, în scurt timp,  într-un 
murmur prelung deocheat, între care de-abia se mai des-
luşeau nişte întrebări retorice, rostite într-o limbă frumoa- 

 

să, ce parcă era marcată de trecerea într-o stare de re-
paus buclucaşă,  - un fel de cădere provocată de o lo-
vitură mişelească: „Dar de când Basarabia-i pământ 
rusesc?”, „Şi de când, mă rog?”, „E nebună, săr-
mana!”, „Lăsaţi-o în pace, că nu-şi dă seama ce vor-
beşte!” ,”E o ratată!” „Cine se crede?”... 

 Mai mult potrivindu-li-se calificativul „demenţi” 
decât „echilibraţi”, şi de data aceasta, ca în multe alte 
situaţii când alolingvii încercau să-i provoace, românii 
basarabeni fură cuprinşi de un val mutual de nerăb-
dare tacită, care în continuare deveni un amestec de 
revoltă caldă cu o tristeţe răvăşitoare, revărsându-se 
melodie contopită cu cea care răsuna în salon şi care 
avea un singur mesaj – cel al nemuririi idealurilor naţio-
nale pentru care şi-au sacrificat viaţa Ion şi Doina Al-
dea-Teodorovici, Adrian Păunescu, Grigore Vieru, 
Dumi-tru Matcovschi, Leonida Lari şi atâţia alţi martiri 
ai neamului românesc: 

„Curge Prutul între noi şi plânge / Că ni-i greu 
şi lui la fel i-i greu, / La un val de apă –  trei de sânge / 
Bietul Prut uitat de Dumnezeu. / Lumea se mai stinge, 
se mai naşte, / E ghimpată sârma dintre fraţi, / Vom 
avea şi noi o zi de Paşte, / Hai, români, din moarte 
înviaţi...” 

Această reacţie de sfidare, prin interpretarea 
unanimă a cântecului patriotic, o dezarmă totalmente 
pe inamica dezgustătoare şi, cum numai se auzi vocea 
plină de năduf a conducătorului auto: „Ieşi afară, căpu-
şo!”, ea ieşi val-vârtej, lăsându-i pe cei din jur năuciţi, 
pentru un timp, de atitudinea şi curajul conaţionalului 
lor. 

Imediat urmă un hohot ce cuprinse unanim tot 
microbuzul. „Căpuşa” era tocmai cel mai potrivit califi-
cativ  şi pentru cei ce şi-au uitat limba, de altfel  pe ca-
re niciodată n-au învăţat-o, dar şi pentru străinii, care 
deveniseră un dictat prin intermediul mancurţilor de 
toată mâna. 

 Asistaserăm cu toţii la o lecţie predată într-un 
mod cu totul special. Pe cât de explicită a fost,  pentru 
a fi înţeleasă de „învăţăceii-musafiri”, care au uitat să 
plece pe la casele cui îi are, nu se ştie, dar cert e că  
„învăţătorii”, pe rol de gazdă, fiind cuminţii care, fără a 
pune în aplicare bâta, creştineşte, aşa cum i-ar plăcea 
şi Lui Dumnezeu în cazul în care este călcată în 
picioare demnitatea unui popor, au încercat „să-i înveţe 
minte” printr-un alt fel de a fi –  pacifist – , amintindu-le 
că Basarabia este pământ românesc şi toţi cei veniţi 
sunt obligaţi să respecte legile şi să înveţe limba 
neamului sub al cărui acoperemânt se află...  
 
 

ALIENATA 
 

O întilneam de fiecrae dată ori în microbuzul 
din suburbia unde locuiam, ori în timpul când mergeam  
spre cartierul  meu, de fiecare dată având aceeaşi 
senzaţie: îl aveam în faţă pe un „homo ludens”. Sprin-
ţară, departe de a face ceva rău, ea transmitea o ener-
gie pozitivă aparte şi, cu un zâmbet radios, fixându-te 
cu ochii ei albaştri, mari, departe de a cunoaşte sensul  
cuvintelor „a avea noroc”, adresa una şi aceeaşi între-
bare „Ai un leu?”  

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

Unii, pentru zâmbetul binevoitor cu care îi trata i-l ofereau 
fără a se gândi prea mult, în timp ce alţii, compătimind-o 
pentru handicapul mintal, despre care se vorbea în 
şoaptă, îşi aruncau privirea în altă parte, ea zâmbindu-le 
tuturor cu o autoconsolare: „Bine, data viitoare...”  

Blondă, cu ochii de cicoare în a căror umbre îşi 
săpaseră albia, ca un semnal de alarmă tinereţii, primele 
riduri, fata părea că sfidează cei circa 40 de ani pe care îi 
avea cu supleţea şi aspectul ei igienic dintotdeauna, dar şi 
prin culorile vii ale vestimentaţiei, de cele mai multe ori 
sportive, care armonizau perfect cu încălţările ei de vară. 

Intuitiv îţi dădeai seama că aspectul ei grijuliu este 
asigurat de o persoană foarte aproape, poate chiar de 
mama ei, dar care, cu siguranţă,  nu o mai putea „ţine în 
frâu” la vârsta pe care o avea, nu o mai putea struni sau 
„ţine sub lacăt”, aşadar toate drumurile ei conduceau spre 
o singură direcţie: cea mai apropiată gară, unde, nevi-
novată, cerşea de la multimea adunată, în fiecare zi fiind 
una nouă pentru ea, cu tot riscul de a nimeri sub roţile 
vreunei maşini, când acestea stopau la vreun semafor în 
şiruri lungi, cu o distanţă îngustă de la unul la cealălalt, ea 
strecurându-se ca o zvârlugă pentru a-şi obţine leul 
pretins prin geamurile milostive... 

De ceva timp nu o mai întâlnisem. Cineva zicea că  
devenise între timp victima unui accident, după care urma-
se un tratament de durată, altcineva - că un negiob ar fi 
violat-o şi ar fi rămas însărcinată, dând naştere unui copil, 
al treilea – că mama o ţinea închisă pentru că fuseseră 
mai multe tentative din partea unor bărbaţi străini de a o 
dezonora... 

Dar, într-o vară, am văzut-o de sărbătoarea Limbii 
Române. M-am bucurat nespus. În centrul oraşului, 
înconjurată de turiştii străini, care ne vizitau capitala în 
aceste zile, ea vindea drapele-tricolor şi faţa îi iradia o 
frumuseţe interioară într-o armonie perfectă cu  cele trei 
culori - albastru, galben şi roşu - dar şi cu sentimentul de 
binecuvântare şi dragoste pe care îl emana pentru cei din 
jur. 

M-am apropiat de ea şi, recunoscându-mă, mă 
întrebă prieteneşte: „Vrei să cumperi un tricolor?” Şi, fără 
a aştepta vreun răspuns, într-un timp foarte scurt, îmi 
relată despre componentele de bază ale stemei, despre 
acvila cu crucea-n cioc, care apără credinţa, despre  scep-
trul care semnifică gloria, mândria, despre crenguţa de 
măslin care semnifică pacea şi cinstirea prieteniei, despre 
bourul care păstează soarele, ca chemare strămoşească, 
despre crai-nou şi trandafirul ce semnifică renaşterea...  
La sfârşitul discursului său făcu o paranteză care de-a 
dreptul mă ului: „Suntem români şi punctum”. Uluită, am 
întrebat-o dacă ştie cui îi aparţin cuvintele. „Da, mi-a 
răspuns, mama zice că e vorba de Mihai Eminescu”. 

Am rugat-o să-mi numere 10 drapele şi, achitând 
suma solicitată, i-am zis cu toată sinceritatea: „Eşti un 
adevărat patriot al neamului, şi Dumnezeu te iubeşte”. Mi-
a zâmbit şmecher, nu ştiu dacă şi înţelegător, între timp 
acordându-i atenţie unui alt cumpărător, care era în 
aşteptatea „prelegerii” de demnitate. 

Încă nu ştiam ce voi face cu aceste pânze drep-
tunghiulare, dragi sufletului meu. Ele mai păstrau căldura 
mâinilor fostei posesoare şi mă bucuram nu atât pentru 
faptul că am contribuit şi eu, pe rol de cumpărătoare,  la 
„bunăstarea” unui om mai trist ca noi, ci pentru că în acel  

 

 

 
moment  ea, această fată considerată alienată, a-
vea o conştiinţă mai sănătoasă decâta mulţi dintre 
cei ce formau platforme, alianţe, bătându-se cu 
pumnul în piept că sunt mari patrioţi şi că promo-
vează valorile naţionale.  

Trăia în lumea ei – o lume lipsită de haos în 
care lucrurile erau aranjate pe potriva luminii ce îi 
cuprindea sufletul ei nevinovat, curat şi lipsit de 
minciună... 
 

ŢARA MEA 
 

Mi-eşti uimitor de dragă, Ţara mea 
Şi timp de-o viaţă merg spre tine, iată,  
Cu-n paşaport român deschis ca poarta 
Să-ncap cu toată Basarabia. 
Tu ai putea să ne eviţi…Nu-ţi cer prea mult - 
Doar foc şi pară-un suflet unitar 
Ce-a fost înjunghiat şi răstignit 
Pe-un inventat,  umilitor hotar 
Între-ale noastre lacrimi de pe Prut 
Zidit, în miezul nopţii, peste-o zi, 
Ce ne-a costat un inuman tribut – 
De-a exista, a rezista, a nu muri-n 
Pofida unor triburi de rataţi, 
Ce-au promovat noiane de minciuni… 
Sălbătăciţi numai la gândul  c-am  fi fraţi, 
Ne-au pângărit tot dragul din străbuni! 
Un odios şi nemaiauzit blestem – 
Imperii peste-un neam mereu căznit 
Să sufere, când pietrele mai gem 
Că-avem istorie , că încă n-am murit…. 
…Mă zbat să mă destăinui cât doresc 
Să-ţi cad iar la picioare, să te mângâi,  
Să te dezmierd şi, demn, să te iubesc 
Ca numele tău mare să-mi încingă 
şi gândurile, şi inima mea… 
Eşti ROMÂNIA - de la munte pân-la mare,  
În Bucovina, Herţa, Basarabia 
Dorită  şi visată cu ardoare. 
…Mi-eşti uimitor de dragă, Ţara mea, 
Şi timp de-o viaţă merg spre tine iată, 
Cu-n paşaport român deschis ca poarta 
Spre ale tale unduiri de stea. 



 
desen de Andreea Boldeanu 
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adulmecă şi explorează lumea din simplă curio-
zitate, poate chiar joacă, naturaleţea înnobilând 
scriitura sa: „desfac cuvântul/într-o împreunare a 
gândurilor/rezemând vise/de altarul iubirii/un zbor 
între două trasee inegale/de la degetul arătător 
către stele/ridic o lume/încrucişând umilinţe şi 
iubiri/din suferinţe, din număr de ani/crez o viaţă, un 
destin/un drum către cer/mă dăruiesc luminii/zi de 
zi/cu fruntea în ţărână/pe buze port surâsul unui vis” 
(Un drum), sau: „cu rădăcinile înfipte în anii/trecuţi, 
pierduţi/învăluit în ceaţă/ascult valurile ce ţipă 
agonic/pe o stâncă/cascadă de gânduri/cad, se 
izbesc de mine/strig, în obsesia unui timp trecut” 
(Un gând trecut), sau: „e târziu, în lume, în toa-
te/soarele se împleticeşte/printre pietre de moară/îi 
stau în cale” (Caut un om). 

Multă confesiune, nu deplângere de sine, 
multă interogaţie prin care subliniază o anumită vo-
caţie a sfârşitului, stare cu care poetul trădează re-
gretul vremurilor neintens trăite, iar risipirea conşti-
entizată amprentează spaţiul idilic al poemului. 

Viorel Birtu Pîrăianu scrie pasional, cu su-
fletul pe tavă, jonglează cu uşurinţă cu viziuni şi 
mijloace artistice, taie uşor imaginea, iar disecţia 
făcută cu pricepere de chirurg (con)duce la 
multiplicarea, la înmulţirea, la îmbogăţirea acesteia. 

O poezie desprinsă direct dintr-un contact 
permanent cu lumea înconjurătoare, cu spaţiul şi 
timpul în ansamblul lui ne propune, aşadar poetul, 
iar din acest demers el devine un soi de conştiinţă 
planetară, una care se impregnează vădit în mai 
toate formele de fiinţare, stările rezultate investind 
cu plus de emoţie şi sensibilitate oameni, fiinţe, lo-
curi. 

(continuare în pag. 18) 

    Ioan Romeo ROȘIIANU 
  

Viorel Birtu Pîrăianu sau (re)naşterea continuă-n 

poem 
 

[ Viorel Birtu Pîrăianu - „Pe aripile sufletului”, 2017, Ed. Grinta ] 
 

Prin lărgirea ariei de contraste şi a unui limbaj 
numai în aparenţă comun, Viorel Birtu Pîrăianu aduce-n 
poezia sa interogaţia şi face din ea instrumentul prin care 
(re)scrie o proprie viziune artistică, o cale grea, demers 
altfel temerar, ales în limitele cunoaşterii sale poetice. 

Poezia sa capătă substanţă, este vădit însufleţită şi 
împrumută tonalităţile grave ale unor trăiri ca ieşite din 
comun, unele exacerbate, altele subtil creionate, de parcă 
poetul s-ar fi temut în atari situaţii să tragă tuşe groase. 
Într-un astfel de cadru rolul esenţial al interogaţiei îi permite 
să jongleze pe diverse paliere artistice, trecerile bruşte de 
la un plan emoţional la altul îngăduindu-i îndrumarea spre-
o anumită stare de spirit a eului, acest tip de retorică 
împlinind cumva un climat liric extrem de încărcat afectiv, 
viziunea, ideile şi sentimentele declanşate îndeosebi de 
eros având valenţe de spectaculoasă prospeţime. 

Vorbim de dramă existenţială şi nu prea, însă tonul 
grav al scriiturii lasă a se întrezări tendinţa poetului spre un 
mod de adresare eliberat de tipare şi convenienţe, iar în 
linia familiară rezultată versul îşi menţine naturaleţea şi 
starea lirică vibrantă, astfel întregind reflexele meditative şi 
atitudinea care străbat ca un fir roşu întregul volum. 

Sub auspiciile acestor tendinţe de contemplare 
lucidă a lumii, a existenţei dramatice a fiinţei umane pe 
care-o personalizează, poetul preia ceva din viziunea 
prozei postmoderne şi se investeşte pe sine însuşi cu rol 
principal. 

Nu este egocentrism, e doar apartenenţa nemijlo-
cită la un anumit spaţiu de confort emoţional, apă în care 
se scaldă cu bucuria vederii soarelui, cu naturaleţea 
copilului, aspectul plastic conturându-se singur şi căpătând 
irizaţii interesante în urma acestei proiecţii pe un decor 
încărcat de emoţie, vibrant, împlinit dintr-un fond luxuriant 
de cuvinte. 

Cartea începe provocator, poemul „Ultimul vers” 
părând a fi mai repede menit să tragă cortina lecturii, pistă 
falsă însă, poetul întinzând la tot pasul capcane. 

„Eu plecam pe un drum/tu veneai pe ape/printre-
atâtea valuri/nu ne întâlneam/a trecut o zi/iar la 
întâmplare/nu găsisem calea/tu păşeai pe ea/pun pe răni 
cerneală/să astup un verb/mă sufocă lumea/unde astăzi 
merg” spune el trădând dintru început lupta pe care-o duce 
cu el însuşi în mijlocul unei lumi care nu îl înţelege. 

E o interesantă fotografiere a stării de gol, un soi 
de însingurare în mijlocul lumii, simţire ce străbate întregul 
volum, fără a se putea vorbi însă de egocentrism sau 
deplângere de milă. 

La Viorel Birtu Pîrăianu imaginaţia se mulează pe 
şi peste elementele naturii, iar odată stârnite acestea dau 
năvală-n poem, imaginile rezultate vorbind cumva de un 
poet solar, de un trubadur care nu caută versificaţia şi care  
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Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Monoteismul, sfinţii, fantasmele şi creştinismul 
 

Toate izvoarele scrise de după moartea lui Hristos şi 
până-n prezent au ca bază direct mărturisirile şi scrierile 
apostolilor care au intrat în contact cu Mântuitorul, cel 
care a venit să împlinească (pre)zicerile despre întreaga 
sa viaţă şi despre o credinţă într-un singur Dumnezeu, 
aşa cum şi stă scris în Cele 10 porunci. 

Biblia în largul ei vorbeşte clar despre acest lucru, 
poate cele mai cunoscute şi importante dintre aceste 
scrieri fiind cele patru Evanghelii, laolaltă cu Apocalipsa 
lui Ioan. 

Acestea, plus cele neenumerate aici au ţinut vie 
flacăra credinţei şi au subliniat cu tărie minunile 
Mântuitorului, dar au şi întărit baza relaţiei cu Dumnezeu, 
un Dumnezeu monoteist, o credință desprinsă pe malul 
Nilului, adică exact acolo unde a fost găsit Moise când 
era mic, perioadă în care iudeii erau sclavi în Egipt. 
 

Apariţia monoteismului 
 

Paradoxal, găsirea pruncului Moise s-a întâmplat 
exact în timpul domniei faraonului Akhenaton, poate cel 
mai controversat şi radical faraon din toată istoria 
Egiptului antic, cel care a instaurat monoteismul, cultul 
soarelui fiind impus în detrimentul celorlalţi zei. 

În acest context e limpede faptul că pleiada de preoţi 
care se închinau şi slujeau altor zei şi-au unit forţele 
pentru îndepărtarea acestuia. 

Logic, după ce s-a reuşit „eliberarea” de Akhenaton ei 
şi-au reintrat în drepturi, totul a revenit ca pe vremea 
faraonului de dinaintea lui, templele lui au fost devastate, 
numele lui a fost ras cu dalta de pe inscripţii şi monu-
mente, foarte puţine mai fiind astăzi dovezile clare ale 
trecerii acestuia prin lume. 

Revenirea la vechile închinări se face în perioada 
faraonului Smenkhare, cel care i-a precedat lui Tutan-
khamon, instalat pe scaun la vârsta de numai 4 ani, peri-
oadă în care „regenţa” dată de marii preoţi e clar că in-
cumba manipularea acestuia în privinţa doctrinelor 
religioase. 

Sunt legende conform cărora Smenkhare ar fi însuşi 
tatăl lui Tutankhamon, altele care susţin că însuşi 
„revoluţionarul” Akhenaton ar fi, altele că Amenhotep al 
III-lea, cel care a domnit înaintea acestuia. 

Indiferent de ce şi cum, va mai trece vreme până când 
se va afla exact care este linia paternă a lui Tutankha-
mon, pentru că abia acum la Muzeul de Istorie din Cairo 
au început testele de paternitate de la cei trei faraoni. 

Pe noi nu această descendenţă ne interesează acum, 
ci faptul că în Egipt, într-o vreme în care „poporul ales” 
era captiv, a apărut prima naţiune monoteistă. 

Evident, fără a insinua ceva, crescuţi şi dezvoltaţi într-
o astfel de credinţă şi cu o astfel de stare – Akhenaton a 
impus prin forţă monoteismul! – iudeilor nu avea cum să 
nu li se înşurubeze-n subconştinent o anume realitate a 
vremii.  
 

„Legenda Aurea” a lui Jacques de Voragine 
 

„Din Evul Mediu timpuriu până în prezent, faptele 
apostolilor au influențat extrem de amplu viața spirituală 
și pământească a credincioșilor – deopotrivă catolici și or- 
 

 
 

todocși. În această compilație, venerabilul Jacques de 
Voragine, numit episcop de Genova în secolul al XIII-
lea și apoi canonizat, reunește întru luminarea sufle-
tească a oamenilor de rând relatări despre viața și 
faptele celor doisprezece apostoli ai lui Iisus, precum 
și ale altor sfinți. Inspirându-se din diverse surse scri-
se, Jacques de Voragine zugrăvește cu măiestrie na-
rativă și cu un dramatism remarcabil viețile exemplare 
și minunile săvârșite de ucenicii lui Hristos, care au 
propovăduit învățătura creștină în toată lumea. Dova-
da indiscutabilă a talentului de povestitor al cuviosului 
Jacques este faptul că Legenda Aurea se număra 
printre cele mai tipărite și mai citite cărți din istorie, 
aceasta fiind tradusă în numeroase limbi încă de la 
apariția sa. Această versiune prescurtată a Legendei 
Aurea pune la dispoziția cititorului evlavios – ori, poa-
te, pur și simplu mânat de curiozitate – modele de 
sfințenie și de curățenie spirituală oferite de cei doi-
sprezece apostoli ai lui Iisus, menite să-i călăuzească 
purtarea și gândurile pe tot parcursul anului. Indiferent 
că dau sau nu crezare pe deplin relatărilor lui Jacques 
de Voragine, cei care parcurg textul acestei cărți se 
vor simți, cu siguranță, mișcați și vor găsi în el o sursă 
inepuizabilă de înțelepciune și curaj” – exact aşa sună 
prezentarea făcută de Editura Herald care a publicat 
această lucrare ce se vrea a fi exclusivistă şi unică 
despre ceea ce-ar fi fost cu adevărat „vieţile sfinţilor”. 
 

Ce înseamnă astăzi creştinismul? 
 

În urma jertfei Mântuitorului, a apostolilor, uceni- 
 

  (continuare în pag. 16) 
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Este evident faptul că Jacques de Voragine, sau 
Iacob de Vorangine, călugăr dominican a ajuns 
episcop imediat după punerea în circulaţie a acestei 
lucrări pline de interpretări proprii, nu toate argu-
mentate. 

Astfel, acest simbol tutelar  al  identităţii noastre, 
a poziţiei noastre într-o lume şi aşa plină de demoni, 
făpturi, făcături şi sfinţi. Inexplicabila abordare – 
lucrarea se voia una de subliniere a faptelor 
Apostolilor şi Sfinților – îngăduie întrebări substan-
ţiale. 

Raportarea directă la fantasmele lui Goya ne 
îngăduie să vedem în fantasmele acestui călugăr 
dominican pasul deliberat făcut (în)spre introducerea 
unor scene cu monştri în vieţile sfinţilor. Poate că 
scopul iniţial era doar acela de a sublinia devota-
mentul acestor mărturisitori, a acestor „mesageri ai 
Domnului”, însă ceea ce a ieşit a modificat radical şi 
substanţial percepţia creştină, ajungându-se, ca şi-n 
cazul lui Bram Stokers, ca nimeni să nu mai 
vorbească de domnitorul valah Vlad Ţepeş, ci de 
inventatul... Conte Dracula. 
 

 
 

Indiscutabil această abordare a ieşit din tiparul 
intelectual al Celor 10 porunci, din echilibrul exis-
tenţial conturat de acestea, iar aruncarea în întu-
nericul neştiinței de carte a celor de atunci avea doar 
darul de a le genera temere, conceptul conform 
căruia numai lângă Dumnezeu şi Biserică le poate fi 
bine, cu respectarea strictă a cârmuitorilor zilei. 
Cartea aceasta este cea care scoate „la lumină” mi-
tul balaurului ucis de Sfântul Gheorghe, cel pomenit 
în calendarele creştine pe data de 23 aprilie, un 
sfânt născut în anul 275/280 şi în ziua de 23 aprilie 
303. 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe/George s-a 
născut în Cappadocia într-o familie creştină de ori-
gine greacă, și a trăit în timpul domniei împăratului 
Diocleţian. Mai multe date nu se cunosc cu certi-
tudine, neexistând niciun document al epocii care să 
conțină date despre viața sa. Ceea ce se știe despre 
el a fost scris ulterior. 

S-a înrolat în armata romană și, parcurgând 
ierarhia militară, Sf. Gheorghe s-a făcut remarcat 
prin îndemânarea cu care mânuia armele. În ciuda 
decretului împotriva creștinilor, emis de Diocleţian în 
anul 303, Sf. Gheorghe a ales să-și mărturisească  

 

 (continuare în pag. 17) 

 


 

 

(irmare din pag. 15) 
 

cilor acestora şi-a altor mii şi mii de mărturisitori întru Hris-
tos s-a ajuns la clădirea unei credinţe care astăzi numără 
peste două miliarde de adepţi – 2.185 .000.000 de cre-
dincioşi – adică 31,7 % din populaţia lumii. 

Pe locul  doi se află musulmanii cu 23% din total, pe 
trei hinduşii cu 15%. 

Conform datelor prezentate de „The Pew Research 
Center” în decembrie 2011, Romano-catolicii reprezintă 
aproximativ 50% din numărul total de creştini, fiind în 
număr de aproximativ 1.094.610.000. Cei mai mulţi dintre 
ei locuiesc în Brazilia (peste 133 de milioane), Mexic 
(peste 96 de milioane) şi Filipine (aproape 76 de milioane).  
Protestanţii de diferite denominaţiuni (inclusiv neo-
protestanţii) reprezintă aproximativ 36,7% din numărul total 
de creştini, adică aproximativ 800.640.000 de persoane. 
Mai mult de o treime dintre ei trăiesc în cele două Americi, 
iar 12,6% în Europa.  

Creştinii orientali (ortodocşi şi monofiziţi, calculaţi 
împreună de acest institut) reprezintă 11,9% din numărul 
total de creştini, adică cca 260.380.000 de credincioşi. Cei 
mai mulţi creştini monofiziţi sunt în Etiopia (cca 36 
milioane) şi Egipt (cca 3,5 milioane), iar alţii în Armenia, 
Siria şi Liban. După numărul de credincioşi apartenenţi 
Bisericilor Autocefale, aproape 60% din toţi ortodocşii de 
pe glob aparţin Bisericii Ortodoxe Ruse (Patriarhia Mos-
covei). Urmează Biserica Ortodoxă Română (locul II), 
Biserica Ortodoxă a Eladei (locul III) şi celelalte. Nu toţi 
ortodocşii de pe glob fac parte din una din cele 15 Biserici 
Ortodoxe Autocefale, ci există un procent nesemnificativ 
de adepţi ai unor grupări ortodoxe schismatice. 

Aproximativ 80% din toţi ortodocşii locuiesc în Europa, 
aşa cum s-ar putea uşor crede. Mai exact, în Rusia trăiesc 
101,5 milioane de credincioşi ortodocşi, urmează Ucraina 
cu 34,9 milioane, România cu 18,8 milioane, Grecia cu 
10,1 milioane, Serbia cu 6,8 milioane, Bulgaria cu 6,3 
milioane, Belarus cu 5,9 milioane, Georgia cu 3,9 milioane 
şi Republica Moldova cu 3,3 milioane de credincioşi 
declaraţi.  

În lume există şi confesiuni pseudo-creştine, cum ar 
fi „martorii lui Iehova”, „Mormonii” ş.a., care au falsificat 
substanţial credinţa creştină. Aceştia reprezintă aproxi-
mativ 1% din numărul total de creştini. Aproape 2/3 dintre 
ei locuiesc în cele două Americi.  

Este cât se poate de evident faptul că aceste date s-au 
modificat puţin, mai ales în ţările majoritar musulmane, 
unde numărul creştinilor este în continuă şi alarmantă 
scădere, nefiind deloc puţine atacurile sângeroase 
împotriva acestora, astfel putându-se iarăşi vorbi, fără 
teama de a greşi de „noii martiri ai lui HRISTOS”. 

 

Sfântul Gheorghe şi... balaurul 
 

Deşi declarată făţiş ca o lucrare menită (doar) să pre-
zinte vieţile sfinţilor de după răstingnirea Mântuitorului, 
faptele acestora şi clădirea unei credinţe care astăzi 
numără peste două miliarde de adepţi – 2.185.000.000 de 
credincioşi – adică 31,7 % din populaţia lumii, cartea „Le-
genda Aurea” sau „Legenda sanctorum” atinge şi alte 
nenumărate subiecte aşa zis „conexe”, fără ca acestea să 
aibă cumva vreo legătură directă cu vieţile Apostolilor şi-a 
altor sfinţi. 

Pe noi nu ne interesează altele, însă peste minima-
lizarea, chiar aruncarea în derizoriu a mitului „Dragonului 
dacic” nu putem trece.  
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(urmare din pag. 16) 
 

public credința sa. Din ordin imperial, sfântul a fost întem-
nițat și supus torturii pentru a-și renega credința. Loviri cu 
sulița, lespezile de piatră așezate pe piept, trasul pe 
roată, groapa cu var, încălțămintea cu cuie, băutura 
otrăvită, bătaia cu vâna de bou și toate celelalte torturi nu 
au reușit să-l facă pe acesta să renunțe la credința 
părintească. 

În conștiința populară românească, Sf. Gheorghe este 
unul dintre cei mai prezenți sfinți, numeroase biserici 
purtând hramul său. Există numeroase orașe în România 
care poartă numele Sfântului Gheorghe și chiar unul 
dintre cele trei brațe ale Dunării este denumit astfel. 
Imaginea Sfântulului Gheorghe ucigând balaurul este 
prezentă până și pe steagul Moldovei medievale trimis de 
Ștefan cel Mare la Mănăstirea Zografu de la Sfântul 
Munte Athos. Sfântul Gheorghe este, de asemenea, ocro-
titorul declarat şi onorat al Forțelor Terestre ale Armatei 
Române. 

Legenda potrivit căreia sfântul ar fi ucis un balaur pen-
tru a salva o fecioară este o legendă târzie, medievală, 
apărută, după cum am arătat mai sus, chiar în cartea la 
care facem acum analiză.  

Adesea însă, iconografia recentă îl prezintă pe sfânt 
călare, doborând cu sulița un balaur, poate simbolic. Unii 
comentatori

 
sunt însă de părere că este vorba doar de o 

preluare târzie a mitului grec despre Perseu și Andro-
meda, dar e cert faptul că invenţiile călugărului dominican 
nu au nicio legătură firească cu viaţa acestuia. 
 

Încălcarea Poruncii a X-a şi denigrarea Dragonului 
dacic  

 

Aşadar, volumul „Legenda aurea” sau „Legenda sanc-
torum” a văzut lumina tiparului în anul 1260, la scurtă vre-
me călugărul semnatar Jacques sau Iacob de Voragine 
devenind episcop de Genova. 

Prin introducerea scenei cu lupta dintre Sfântul 
Gheorghe şi balaur pentru o fecioară, călugărul a perso-
nificat ceea ce la strămoşii noştri daci exista deja, anume 
o hieroglifă, numită şi recunoscută peste tot drept Dra-
gonul dacic, dar nu există nicăieri în afară de acest 
simbol dovezi ale existenţei în carne şi oase a unor astfel 
de făpturi. 

Coborând din mit aşa ceva, poate că Iacob n-a voit 
decât să sublinieze credinţa sfântului, însă minciunii i-au 
crescut picioarele şi s-a ajuns ca Biserica Creştină de 
orice fel să preia până şi-n icoane închipuirea. Cartea a 
fost multiplicată rapid, a fost un adevărat best seller al 
vremii, a fost introdusă în actele de catehizare, fiind una 
din nenumăratele minciuni transformate-n adevăr de 
Biserică, fără vreun fundament real, de aici izvorând 
conceptul „Crede şi nu cerceta”. Paradoxal sau nu, 
Dragonul dacic, recunoscut şi consemnat în scrierile 
antice, vizibil în monumente şi temple, a fost primul 
însemn al ascensiunii spirituale umane, act cu atât mai 
important cu cât el a izvorât din însuşi respiraţia 
sufletească a acestor locuri. Alături de pe nedrept 
netratatele şi neexploatatele „Tăbliţe de la Tărtăria” acest 
Dragon dacic dă măsura măreţiei spiritualităţii unui popor 
care avea propriul munte sfânt înaintea grecilor şi-a 
indienilor. 

Călugărul nostru a scuipat pe imaginea sfântă a 
Dragonului dacic, adulat şi cărora strămoşii noştri s-au 
 

 

închinat cu mult înaintea apariţiei creştinismului în 
numele căruia şi pentru proslăvirea căruia ar fi scris 
el cartea aceasta, mai mult ficţiune, decât docu-
mentată. 

Prin aruncarea pe piaţă a acestei minciuni 
grosolane, a distorsionării adevărului şi a percepţiei 
corecte din epoca sa, Dragonul dacic a devenit 
demonic, monstruos, fapt ce nu explică nicicum 
orbirea celor ce s-au grăbit imediat să-l facă 
episcop de Genova. Este evident că vorbim de 
încălcarea flagrantă a celei de-a zecea porunci, 
care spune „Să nu mărturiseşti strâmb”!  

În pofida acestei evidenţe, pe lângă ridicarea în 
grad a călugărului mincinos – altfel bun scriitor de 
texte de ficţiune! – Biserica s-a grăbit inexplicabil să 
accepte falsul acesta grosolan. Mai mult, din 
postura de călugăr dominican, Iacob de Voragine 
jurase să spună numai adevărul, jurământ specific 
acestui ordin. Ei bine, exagerările, invenţiile sunt 
fără fundament, neexistând izvoare credibile despre 
viaţa şi faptele Sfântului Gheorghe. Biserica însăşi 
recunoaşte asta, iar mai sus am prezentat singurele 
date (re)cunoscute despre un sfânt care este 
respectat. Minciunile şi exagerările prin care a 
contrafăcut viaţa Sfântului Gheorghe, repet, au şi 
darul de-a ponegri Dragonul dacic, spiritul lui. 

 

Multiplicarea şi proslăvirea minciunii 
 

Conform datelor „The Pew Research Center” a-
ceastă carte rivalizează cu însăşi Biblia, carte do-
vedită a fi luată doar ca pretext până la urma urmei. 
Încă din anul 1260 a fost tipărită în peste o mie de 
exemplare, pentru ca o dată cu apariţia tiparului să 
atingă tiraje uriaşe, anii 1470 şi 1530 reţinând că s-
a tipărit atunci în exemplare mai multe chiar şi ca 
Sfânta Scriptură. 

Astfel, până şi pe tărâmul românesc, încetul cu 
încetul, adoraţia străveche a Dragonului dacic a 
fost înlocuită cu imaginea demonului, a răului, a 
păcatului, a necuratului, a înşelătorului, a distru-
gătorului. 

Ca şi dumnevoastră şi Biserica ştie că nu sunt 
dovezi care să arate că între anii în care a trăit 
efectiv cel ce a devenit apoi Sfântul Gheorghe ar fi 
fost ucis ultimul balaur din lume, evidente fiind doar 
miturile antice. Cu toate acestea, avem lăcaşuri de 
cult cu aceste nume, ne închinăm la icoane evident 
mincinoase, numai pentru că un călugăr a spus 
asta. 

Astfel, prin această carte BISERICA acceptă şi 
minciuna conform căreia sfinţii nu ar fi fost oameni 
simpli ca noi, ci eroi care au luptat cu fiare cu puteri 
extraordinare, nu cu ispita păcatului de orice fel. 
Logic, la scurtă vreme după apariţia acestui text 
mincinos, Biserica a acceptat ca bună imaginea 
ecvestră a Sfântului, a introdus-o în iconografie. 
Iată cum, în pofida evidenţelor, Biserica cea pro-
povăduitoare de Adevăr propovăduieşte Minciuna, 
oamenii fiind obligaţi să se închine unor chipuri ast-
fel cioplite, cu nimic conforme cu realitatea. 
De precizat că acest cult străvechi al Dragonului se 
regăsea – până la apariţia acestei cărţi – inclusiv pe  

(continuare în pag. 18) 
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Emil NEȘIU 
 

 

UMBRA DULCE 
 

Despre  ea, 
             mai  pot spune că, orbit, 
i-am furat imaginea, 
şi am ascuns-o în dosul pleoapelor. 
Imaginea de pe faţa interioară, 
                    a rămas.   
 

Sufletul, 
           martorul unei suferinţi trecute, 
Umbra dulce, 
            n-are nici un surâs, 
            s-a  cuibărit pasăre 
            încât cu grijă clipesc. 
 
 

IMAGINEA  TA 
 

De creşterea spre albastru, 
              mă durea sângele. 
Curcubeul în noapte, 
             mai dormea. 
Mă odihnesc cu pământul , 
             reavăn, la tâmple. 
ŞI greierii-mi cântă 
             printre degete. 
Cu imaginea ta, 
            sub pleoape 
Au început cioburile, 
            să curgă , alt început  
 
 

VORBEAM …. 
 

Vorbeam cu peşterile, 
           De cuvintele săpate, 
           Între genele tale. 
 

Iar jos, aproape de golf, 
          Galbenă se strecura luna 
Te-am adunat în căuşul palmelor 
          Şi  ca pe o lichoare te-am sorbit. 
 

Până dimineaţa te-am sorbit; 
          Beţia şoaptelor 
          Obosise vântul. 
 
 

ALUNGÂND IMAGINEA 
 

Nu cred să existe întrebări,  
          Al căror răspuns 
          Să treacă-n licăriri verzui. 
 

Dorm într-o floare de ghiaţă,  
          Aşteptând o rază, 
          În pieptul nopţii. 
 

Din visări mă trezesc  
         Alungând imaginea  
         De poveste. 


 

(urmare din pag. 17) 
 

veşmintele preoţeşti, cele din Mănăstirea Santa Maria de 
Guadalupe din Spania fiind elocvente.  

Istoria şi tradiţia bisericească însăşi a reţinut imagini de 
sfinţi cu cap de dragon sau de câine, totul fiind răsturnat 
de imaginaţia maladivă a unui călugăr care-a parvenit 
evident în urma acestui fapt. Periculos e că semnul 
benefic al Dragonului a devenbit dintr-o dată malefic, până 
şi Sfântului Cristofor fiindu-i înlocuită imaginea de dragon 
cu una de lup, deşi el e cel ce l-a purtat pe umeri peste un 
râu pe copilul Iisus, o altă mare nedreptate făcută de 
Biserică pentru a susţine şi întări inexplicabil o evidentă 
minciună a unui călugăr oportunist. O vreme, pentru că 
trebuie precizat acest lucru, Biserica a jucat teatru prin 
înfiinţarea Ordinului Dragonului în 1408, pentru a apăra 
creştinătatea de pericolul turcesc, atunci într-o continuă 
expansiune. Atunci s-a bătut o monedă de aur pentru 
primii 24 de cavaleri ai Ordinului, în care limba scoasă a 
dragonului este exact cea ca a celui de la Sarmisegetusa, 
dragonul având pe spate semnul crucii. Dragonul de pe 
steagul Ţării Galilor aminteşte acelaşi lucru, welsh-ii 
susţinând că au preluat simbolul de la cuceritorii romani, 
care-l aduseseră din Dacia, simbol adorat apoi de 
scandinavi, germanici şi parţi. Ucrainenii poartă şi azi în 
ritualurile lor hibernale un lup împăiat, fapt ce aminteşte 
nemijlocit de existenţa dacilor liberi la actuala lor graniţă. 
Ciudat sau nu, dar deşi a fost adorat ca simbol al binelui, 
pentru a susţine un fals al unui călugăr care-a parvenit 
mai apoi, Biserica a schimbat din temelii această 
percepţie străveche, cu mult implementată înainte de 
creştinism. Din Persia până-n Bretania, după ce a strălucit 
ca şi credinţă în Dacia noastră străveche dragonul a fost 
lumină şi iluminare. Despre importanţa lui a scris mult 
Whitney Smith, fostul director al Institului American pentru 
Drapelele Lumii, în tratatul său de vexilologie, apărut în 
anul 1975, lucrare din care ne-am documentat. 


 
(urmare din pag. 14) 

 

Rămâne definitorie în această carte interogaţia, 
confesiunea, starea de gol generată de scurgerea 
implacabilă a timpului, poetul ştiind să scoată maximul de 
lumină din acest opaiţ existenţial, senzaţia de torţă care 
arde pentru semeni plutind peste textura poemelor sale. 

Un mai altfel de sacrificiu dacă vreţi este uşor 
detectabil, perceptibil iar enunţul liric evită elegant 
împodobirile stilistice şi tematice inutile, astfel poetul 
trădând nu numai îndelungul exerciţiu liric, dar şi 
naturaleţea cu care îşi stratifică-n fiecare poem în parte, 
apoi în cartea în sine substanţa şi forţa ideilor. 

O carte despre o (ne)specifică relaţie a eului cu 
întregul, a poetului ce aduce în exteriorul său propria lume 
interioară, un spaţiu originar şi original (în)cântat, un 
spaţiu vădit dominat de propria nostalgie. 
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Pe Tudor Cicu l-am remarcat mai ales prin 
cronicile și recenziile literare pe care le semnează în 
diversele reviste literare. Acest roman mi-a confirmat 
calitatea scrisului său și m-a determinat să îi schimb 
încadrarea din cea e critic literar .... în romancier. 

Fata cu smochine este un roman sensibil 
care nu ar trebui ratat de iubitorii poveștilor de dra-
goste.  
 

[ Tudor Cicu, Fata cu smochine, Buzău, editura Editgraph 
2016, 136 pagini] 



 
desen de Andreea Boldeanu 



 

           Mihai VINTILĂ 
 

Tudor Cicu – fata cu smochine 
 
Poveștile se pare că nu au dispărut cu totul în 

aceste zile nebune pe care le trăim. Avem o poveste 
învelită într-un parfum nostalgic  în romanul Fata cu 
smochine semnat de Tudor Cicu. Ca în toate poveștile 
bune și această poveste de dragoste pornește pur și 
simplu din întâmplare.  

Vlad, un licean cu înclinații literare, locuiește cu 
chirie într-un apartament la o familie formată dintr-o 
doamnă Lucia, pe la patruzeci de ani și soțul ei nea Nelu. 
O familie cu bune și cu rele. Doamna cam iubăreață pune 
coarne domnului care îi înmoaie tradițional oasele. După o 
astfel de idilă doamna părăsește domiciliul conjugal și se 
mută undeva în zona portului din Constanța, la mama ei. 
De aici pornește totul. Tânărul Vlad este  trimis de nea 
Nelu cu misiunea împăcării. Misiunea eșuează dar Vlad 
cunoaște o fată care vindea smochine. 

Apoi acțiunea se împletește pe două planuri. 
Avem mai întâi plin de  sentimente jurnalul Adrianei, unde 
gândurile fetei o iau uneori la galop și urmărim viața lui 
Vlad. Ca o interfață este verișoara Mona care reface 
legătura dintre cele două personaje.  

Fiorul de dragoste este urmărit gradat, temperat și 
cu mare măiestrie de autor. Pe alocuri se poate observa 
că această poveste a avut la bază o trăire adevărată și că 
romanul nu este numai ficțiune.  

Iubirea se finalizează într-un mod trist printr-o 
serie de dezvăluiri care fac ca tot ceea ce ați citit până 
atunci că fie văzut într-o altă lumină.  

În cele 18 capitole Tudor Cicu spune o poveste 
credibilă. Folosește un limbaj elevat și adecvat. 
Personajele sunt bine conturate, uneori puse chiar într-o 
lumină diafană precum Adriana.  

Reușește să stăpânească cu bine cele două 
direcții ale romanului – desfășurarea propriu-zisă și 
intreruperile cu citate din jurnalul Adrianei. Vlad trăiește 
din plin viața cu bune și cu rele dar nimic nu pare ai 
modifica fiorul iubirii pentru Adriana. 

Mi-au plăcut expresiile sugestive pe care le-a 
folosit pe tot parcursul cărții precum de exemplu cea de la 
pagina 66 i-am observat buzele umede, ca pătate de vin 
roșu sau cea de la pagina 135 – în dreptul meu niște 
arbori își mișcau crengile asemeni unor oameni care 
dădeau din brațe a neputință. Și deodată a început să 
ningă mărunt. 

Uneori mă întrebam dacă citesc o poezie sau un 
roman. Metaforele dau tensiune, învăluie sentimentele și 
crează o stare de plutire pe care cred că autorul a căutat-
o în mod conștient. Dar nu numai cursivitatea și alegerea 
bine dozată a cuvintelor fac acest roman un roman bun. 
Povestea ascunsă în finalul inedit este un ingredient de 
cea mai bună calitate. 
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SONET 
 

Iar m-am certat cu somnul şi-a plecat, 

Iar visele le-aştept, dar nu mai vin, 

Gându-i un câine rău care-a turbat, 

De atâta-nstrăinare şi de chin! 
 

Perna sub cap îmi pare un pietroi  

Și patul are rolul de sicriu, 

Unde-odihnesc pe scut ca în război, 

Învins şi umilit fiindcă mai scriu. 
 

Aşa mi-a fost destinul de copil, 

Cu Muza, veşnic cerşetor de vis, 

Căci fără-aceasta totu-i inutil. 
 

Azi m-am certat cu Somnul şi-a plecat, 

Eu nu sunt supărat, c-aşa mi-i scris 

Şi câinele turbat iar m-a muşcat. 

 

 

 

SONET 
 

De câtva timp eu nu mai pot să scriu, 

Degeaba caut armonii în cânt, 

Deja am pus cu Soarta un pariu, 

C-aştept în ospeţie un Cuvânt! 
 

Cu ajutorul lui voi face-un vers, 

Cu altele voi costrui o strofă, 

Ca să evit aceastră catastrofă, 

N-am să opresc nici scrisul meu din mers. 
 

Vor râde iar metafore pe file, 

Și-or suspina de dor iubiri pierdute 

Și ce frumos o să mă mint de zile! 
 

Îmi rog talentul, să mă-ajute iară. 

Care-o să-mi spună; Nu mai sta! Hai du-te, 

Să nu laşi Poezia ta să moară! 


 

 

 

             Vasile MANDRIC 

 

SONETE  ABSURDE 
 

SONET 
 

De ce vrei, Doamne, să fiu rob 

Şi Poezia s-o servesc cu trudă, 

Căci EA, de fapt, îmi este rudă, 

Hrănind Sonetul bob cu bob.. 
 

M-ai osândit să scriu cu fum  

Și gemetele-mi sunt petarde, 

În timp ce flacăra mă arde, 

Iubirile-s mai toate scrum. 
 

Azi scriu sonete pentru surzi, 

Chiar TU m-ai ignorat mareu, 

Ce-aveam de spus, n-ai vrut s-auzi, 
 

Oriunde Poezie-am dus, 

Urcând-o sus ca Prometeu, 

Dar când mă uit în urmă...nu-s . 

 

 

 

SIMFONIA ABSURDULUI 
 

Absurdul surd îşi căntă Simfonia, 

Prin Cosmos zburdă sunetele mute, 

Iar raţiunile-s demult pierdute  

Și-un clavecin îngână melodia. 
 

Printre pupitre sunete valsează 

Și-adoarme Somnul gândurilor toate, 

Unde vârtejul viselor nu poate 

Interveni când omul delirează! 
 

Mă simt că-s preistoric în Ocean, 

Timpu-a trecut în goană ca taifunul, 

Mileniul se ascunde într-un an! 
 

Un peşte-am fost şi-acuma vreau să zbor, 

Că înțeleg mai bine ce-a zis UNUL, 

„Opriţi planeta ,vreau ca să cobor ”! 
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Floarea CALENIC 
 

ANGELA  DUMBRAVĂ –  

„O  ALTFEL  DE  COPILĂRIE,  DAR  ESTE  A  MEA!” 
                                       
 Editura Aegyssus, nouă în Tulcea, îşi începe activi-
tatea cu o carte remarcabilă, scrisă de doamna Angela 
Dumbravă, o carte cu un titlu promiţător: „O altfel de co-
pilărie, dar este a mea!” 
 O scriere autobiografică se naşte dintr-o nevoie, 
autorul dorind să transmită cititorilor ceva din experienţa lui 
de viaţă, din bucuriile şi durerile personale, dar etern uma-
ne. Ceva în care fiecare să se regăsească. 
 De când ia cartea în mâini, cititorul este impre-
sionat de felul în care doamna Angela Dumbravă şi-a gân-
dit-o: capitole cu titluri atractive, subcapitole, desene, (gra-
fica este semnată de talentatul Mihai Iordan, dar desenele 
care ilustrează lumea evocată aparţin unor foşti elevi ai 
autoarei), mărturii ale unor prieteni şi elevi care au îndem-
nat-o să scrie. De altfel, autoarea precizează: „Vreau să 
cunoaşteţi… o altfel de copilărie, dar care este a mea, a 
prietenilor cu care am crescut, a bunicilor şi a părinţilor 
noştri…” 
 Citind cartea trăieşti o senzaţie intensă: „povestea 
copilăriei s-a născut şi a trăit întâi în sufletul autoarei, acolo 
„a germinat” , şi la momentul potrivit, a fost scrisă firesc 
evocarea curgând uşor şi într-un timp scurt. 
 Laitmotivul cărţii „Cu dragoste din copilăria mea!” 
subliniază bucuria intensă retrăită, atât de vie încât ea 
ţâşneşte din fiecare întâmplare povestită. 
 Evocarea celei mai fericite perioade din viaţa 
fiecăruia se face urmând fluxul memoriei afective, nu este 
o cronologie, dar există o ordonare a amintirilor, care lasă 
cititorul să cunoască etapele fireşti ale vieţii copilei, per-
sonajul – narator, eroina a tot ceea ce cuprinde cartea. 
 Capitolele au titluri sugestive: Începuturi, Lumea 
satului, Tradiţii… Originală autoarea completează cu nos-
talgie sau umor fiecare titlu: „Începuturi. Mi-e drag să-mi 
amintesc” sau „Ospăţuri. Poftiţi la masă ca pe-atunci!” 
 Fiecare capitol are subcapitole, care vin cu preci-
zări despre obiectul evocării: „Lumea satului”, „Despre le-
gende, spaime, poveşti ale copilăriei”, „Despre leacurile 
bunicii”, „Despre sfaturi şi poveţe”… Las cititorul să desco-
pere singur tot ceea ce cuprinde această carte emoţio-
nantă. 
 În centrul narării este universul familiar, cald, în ca-
re s-a născut şi a trăit personajul amintirilor până la zece 
ani.  
 Ruralul Ilganii de Sus, este unul sănătos, arhaic, în 
prim-plan fiind colectivitatea satului. Descrierea Ilganilor 
arată clar talentul autoarei, sensibilitatea, faptul că sufletul 
îi este încă plin de imaginile dragi şi luminoase. Toate sunt 
legate de succesiunea anotimpurilor: iarna, cu Dunărea 
îngheţată, dimineţile „cu peisajul alb şi cerul senin cu nori 
albi, gata să-şi trimită fulgii în dansul lor jucăuş spre noi, 
copiii, cu bulgăreală şi oameni de zăpadă…” Primăvara, cu 
morena (vântul dinspre mare), cu acea „căldură ca o adiere 
de catifea, cu explozia de culori, de sunete, de şoapte…” 
Vara, cu vacanţele lungi, cu joaca pe izlazul de la marginea 
satului, cu scăldatul în Dunăre… Toamna cu „miros de 
gutui, de fân proaspăt cosit, de must dulce şi înţepător”. 
 Copilăria devine astfel miros, gust, mângâiere, 
 

 
 

dragoste, joacă, sporind farmecul cărţii. Pentru nara-
toare, satul însemnă rădăcini pe care ştie că nu le-a 
pierdut. Satul însemnă oamenii care l-au populat, cei 
pe care i-a cunoscut, i-au marcat copilăria, au for-
mat-o. Toţi apar în lumina timpului, sunt introduşi 
rând pe rând cu o mare bucurie, duşi parcă în le-
gendă. Ca şi Ilganii, şi colectivitatea lui apare uşor 
idealizată, chipurile au contururi clare, fiecare portret 
fiind reconstituit aşa cum a fost receptat de sufletul 
copilului. Părinţi, surori, veri, vecini, prieteni defilează 
în faţa cititorului într-un univers mirific, cel al Deltei 
Dunării, univers în care, copila de altădată se vede 
cu tandreţe şi haz „în acele vremuri pure, minunate, 
unice”. Oamenii au nume, sunt simpli şi buni, ei 
transmit copiilor tradiţii şi obiceiuri. Cu emoţie, nara-
toarea subliniază: „Toate amintirile pe care le voi 
povesti de aici vin, din locul care m-a fermecat şi 
legănat în vraja poveştilor spuse de bunica, mama şi 
mătuşile mele”.  
 Om, natură, animale devin pe rând prietenii 
copilei, experienţa ei de viaţă se îmbogăţeşte fie cu 
sfaturile babei Mariţa, fie cu ceea ce vede în nea To-
ma, „nu ciudat, ci trist”, fie cu ceea ce află de la moş 
Cartoafă, barcagiul. Cu bucurie povesteşte despre 
Bombonica, căţeluşa care apare în viaţa copilei dân-
du-i o responsabilitate, „o grijă”. Cititorul va afla de 
ce aceasta din albă devine la un moment dat roz! 
 Satul e viu, obiceiurile, tradiţiile, superstiţiile 
apar într-o evocare melancolică, cu o implicare sufle-
tească evidentă. Crăciunul, Boboteaza, descântece-
le, plecarea bărbaţilor din sat în baltă „la coloană” 
pentru recoltarea stufului şi a papurii, nunta (povesti-
toarea adaugă cu haz: „şi eu… cu tot alaiul de nun- 
 

(continuare în pag. 23) 
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         Lucia PĂTRAȘCU 
 

 

PROZATORUL  BACOVIA de Liviu Chiscop    
 

Volumul “Prozatorul Bacovia”, semnat de profe-
sorul şi scriitorul Liviu Chiscop, publicat la Editura “Babel”, 
Bacău, 2016, 140 pagini, este “o carte necesară pentru a 
arăta că prozele bacoviene nu sunt cu nimic inferioare 
poeziei şi merită, se înţelege, acelaşi interes critic …” 
(Cassian Maria Spiridon (coperta IV). 

Un autor şi o carte... Cine este autorul Liviu Chis-
cop?  

Profesor, istoric şi critic literar, publicist, editor, au-
tor de manuale a publicat peste douăzeci de volume de 
critică şi istorie literară, în care a adunat articolele apărute 
în ziare şi reviste, cu referire la texte de istoria literară aflate 
în paginile îngălbenite ale analelor păstrate în arhive. Ca 
profesor, a publicat zece titluri de scrieri didactice (ca să 
dăm doar două exemple Literatura română şi Poezia lui 
Eminescu - teme fundamentale). Iar ca istoric şi critic literar, 
volume interesante despre cultură şi literatură (exem-
plificăm aleatoriu Tradiţie şi continuitate; Cazul Alescandri; 
Scriitori şi cărţi)  

Ce este cartea „Prozatorul Bacovia”?  
„O primă încercare de cuprindere eshaustivă a 

paginilor de proză artistică şi neartistică ale băcăuanului 
George Bacovia” după cum arată prefaţatorul volumului 
Cassian Maria Spiridon. Sau „o propunere şi un îndemn 
spre editarea integrală a ceea ce se cheamă proza 
bacoviană”, aşa cum precizează, împătimit de scrierile 
bacoviene, însuşi autorul volumului gândit ca o ofrandă 
adusă cunoscutului poet George Bacovia, la 100 de ani de 
la debutul acestuia ca prozator, cu editorialul De ce..., 
apărut în mai 1915 în paginile publicaţiei „Orizonturi noi”, 
periodic literar propriu editat la Bacău împreună cu alţi doi 
colaboratori. În acelaşi periodic au apărut apoi unele dintre 
poemele sale în proză. 
 Populat cu multe imagini ce reprezintă chipul 
scriitorului băcăuan singur sau însoţit, foto copertă de 
reviste literare ale vremii şi clădiri memoriale ce păstrează 
amintirea sa, volumul „Prozatorul Bacovia” începe cu o 
Prefaţă generoasă (XXIX de pagini), semnată de scriitorul 
Cassian Maria Spiridon, care face o trecere în revistă a 
operei lui George Bacovia, accentuând asupra acestui nou 
gen de scriere bacoviană „...proză lirică, proză de notaţie, 
de consemnări parcă...” 

Continuarea cu un Argument intitulat Poet şi 
prozator deopotrivă semnat de autor ni-l prezintă pe 
Gheorghe Vasiliu, Iorguţ, George Bacovia, „unul dintre cei 
mai importanţi scriitori ai literaturii române”, circum-
stanţele debutului său, apartenenţa sa la curentele literare, 
apartenenţă ce şi-a schimbat caracteristica de-a lungul 
timpului. Astfel că poetul considerat ...”ca fiind cel mai  
 

 
 

autentic reprezentant al simbolismul româ-
nesc”, aşa cum ni-l prezintă Liviu Chiscop, autorul 
volumului de faţă, George Bacovia „s-a ataşat tot 
mai mult direcţiei moderniste expresionismul şi 
existenţialismul, ... fără reminiscenţe  sau ecouri 
clasiciste sau tradiţionaliste.”Acest fapt îl îndri-
tuieşte pe autor să considere că „Bacovia este 
singurul dintre marii lirici ai epocii interbelice 
care aparţine plenar/integral modernismului.” 

Structural, lucrarea propriu-zisă este împăr-
ţită în mai multe părţi. 

Consideraţii preliminare este partea din 
volum ce permite autorului aşezarea lui George Ba-
covia, alături de alţi poeţi care au primit un fel de alt 
cognomen şi anume „gazetarul Eminescu”, „pam-
fletatul Arghezi” sau „filozoful Blaga”, şi, iată, „pro-
zatorul Bacovia”. În ciuda faptului că toată lumea îl 
ştie  pe „poetul George Bacovia”, doar les connais-
seurs, cunoscătorii, specialiştii, iau în consideraţie 
şi proza sa (poeme în proză, încercările de roman, 
publicistica, memorialistica şi corespondenţa), des-
pre care nu se prea vorbeşte nici în şcoli, decât în 
treacăt. Este vorba despre Proza artistică   (ficţi-
onală) cu poemele în proză, romanele lirice în 
volum şi în periodice şi Proza nonartistică (non-
ficţională) publicistică, articole şi alocuţiuni, recenzii 
şi prefeţe, interviuri, anchete, memorialistică, cores-
pondenţă, fiecare cu titlul sub care a apărut sau cu 
destinatarul real (după caz).  

Partea intitulată Bibliogafie, aduce în faţa 
cititorului o clasificare precisă pentru proza baco-
viană şi anume: 

- Opera în proză cu Scrieri antume (în peri-
odice şi în volume) şi Scrieri postume (în periodice 
şi în volume) 

- Referinţe critice (în periodice şi în volume) 
- Aprecieri critice despre scrierile lui George 

Bacovia făcute de Mihail Petroveanu, Constantin 
(continuare în pag. 23) 
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(urmare din pag. 22) 

 

Călin, Gheorghe Grigurcu , Cassian Maria Spiridon. 
- Indice de nume (şase pagini), în care sunt trecute 

numele tuturor persoanelor amintite care au interferat cu 
scriitorul băcăuan, parte ce încheie acest volum. 
  Succint, acesta este prezentarea pe care o facem 
volumului „Prozatorul Bacovia”. Sigur că intenţia noastră a 
fost de a prezenta o carte (cum facem de obicei!), lăsând 
exegeţilor travaliul de a se ocupa de autorul volumului. 
Vom cita totuşi, cu permisiunea dumneavoastră (şi a 
autorilor!), unele păreri despre semnatarul acestui volum, 
profesorul Liviu Chiscop. Iată ce spune  criticul şi istoricul 
literar Constantin Călin: „Contribuţiile, cu adevărat remarca-
bile sunt în domeniul istoriei literare, chiar dacă situaţia 
istoricului este ingrată, opiniile, afirmaţiile, judecăţile pot 
suferi, peste timp, din cauza mersului istoriei, se descoperă 
noi documente, cunoştinţele se amplifică, apar noi cărţi. De 
aceea, istoricul este obligat, el însuşi să fie pe «creasta va-
lului»”. Iar Adrian Jicu, directorul Bibliotecii Judeţene “Cos-
tache Sturdza” din Bacău precizeză: „Lucrările profesorului 
Liviu Chiscop sunt cărţi de recuperare, de restaurare, de 
valorificare a patrimoniului, a ceea ce înseamnă moştenirea 
culturală băcăuană”.  

Şi dacă, referindu-se la poetul George Bacovia, 
Alexandru  Macedonski a spus cu preţuire şi reverenţă: 
“Poete scump, pe frunte / Porţi mândre flori de laur, / Căci 
singur până astăzi /  Din plumb făcut-ai aur.”, iată că vine 
rândul nostru să mulţumim domnului profesor Liviu Chiscop 
pentru faptul că scoate la lumină lucrările de proză 
bacoviană “greu de găsit astăzi, nefiind tipărite în 
volum, ci rămase uitate în periodice care constituie 
deja rarităţi bibliofile.” şi pentru dragostea cu care ni-l 
aduce în faţa noastră pe “Prozatorul George Bacovia”, spre 
cunoaştere şi luare-aminte. Felicitări! 
 

Epitaf - George Bacovia: ”Aici sunt eu / Un solitar, / 

Ce-a râs amar / Şi-a plâns mereu. // Cu-al meu aspect / Făcea să 
mor, / Căci tuturor / Păream suspect". 

 

 
desen de Andreea Boldeanu 

 

(urmare din pag. 21) 
 

tă”), dulciurile (cherdele cu brânză şi smântână, văr-
zări, coraslă) de la ospăţurile „sănătoase” şi multe 
altele sunt elemente ale unei lumi bogate văzute cu 
ochi de copil curios să cunoască tot şi să trăiască 
intens fiecare eveniment din viaţa satului. 
 Tonul jucăuş, generator al unui comic sănă-
tos, se schimbă uneori, devine uşor trist, în acord cu 
alte ipostaze în care se vede copila sau cu întâm-
plările amintite. Impresionante sunt rândurile în care 
se povesteşte despre sacrificarea la Paști a lui Bălă-
nel, mielul iubit, pe care copila vrea să-l creadă 
transformat într-o stea.  
 Aşa cum Nică din Amintirile lui Creangă, 
creşte şi pleacă spre alte orizonturi, părăsind Humu-
leştiul natal, aşa şi eroina acestei cărţi despre copi-
lărie părăseşte spre altă etapă a vieţii, adolescenţa, 
şi emoţiile sunt acum trezite de alte evenimente. 
Jocul copilului este înlocuit de cel al adolescentului, 
fetele descoperă băieţii, începe jocul dragostei, plim-
bările sunt acum pe malul Dunării, iar copila care 
încercase diverse ipostaze – stilist, chimist, cofetar – 
îşi ia zborul din cuibul ocrotitor al familiei ca să 
descopere o altă lume, o altă viaţă… 
 Copilăria nu se pierde „ea este în suflet ca 
cea mai de preţ comoară. 
 Cartea doamnei Angela Dumbravă ne în-
toarce pe fiecare spre propria copilărie, ne face mai 
buni, mai împăcaţi cu viaţa. Este o reuşită literară 
tocmai pentru că ne trezeşte sentimente fireşti, 
caracteristice fiecăruia, fiind scrisă din suflet pentru 
suflet! 

 

 
desen de Andreea Boldeanu 
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SONETUL URCIORULUI DE AUR 
 

Când cuprinsul se preface necuprins, 
Ocean e sufletul meu învolburat 
Întins continent veșnic înrourat, 
Paradis feeric de flăcări cuprins, 
 

Cu mângâieri visându-se-mbrățișat, 
Mai tainic spre nemărginire prelins, 
Un pic de-adevărul absolut atins, 
De neliniști și întrebări torturat. 
 

Eu, fără de tine, n-am niciun destin, 
Tu-mi ești tărâmul nins cu crizanteme, 
Toiagul de-argint de care mă anin, 
 

Urciorul de aur cu- ambrozie plin. 
Pentru poeme, tu îmi dai noi teme 
Și, de rea vreme, nu am a mă teme. 
 
 
SONETUL VINULUI 
 

Hai să savurăm zeiasca licoare, 
Să ne bucurăm de tainica roadă, 
Ce inimi, suflete şi limbi deznoadă, 
Lăsând imaginaţia să zboare, 
 

Să se dezlănţuie ca o tornadă, 
Deszăgăzuind fluvii de ardoare 
Şi dorinţe c-o mie de picioare 
Într-o interminabilă paradă! 
 

Un foc roşu să curgă prin artere, 
Făcând, din bicisnic, titanul Atlas, 
Ultimul pahar pe un altul cere, 
 

Răpind uitare, dăruind plăcere. 
Zicală rară, în popor, a rămas: 
Să nu uităm că in vino veritas! 
 
 
SONETUL ÎNCEPUTULUI DE TOAMNĂ 
 

Toamna-și dezbracă veșmintele de jar, 
Pădurile-s în flăcări până- zare, 
Din nouri mult aur topit răsare  
Să-l ofere-ndrăgostiților în dar. 
 

Vremea își croiește alte tipare, 
Se vinde soarele drept mărgăritar 
Și îl degustăm din ce în ce mai rar 
Ca dulceață de cireșe amare. 
 

Pe unde calci, frunzele de aramă 
Doar covoare moldovenești îți aștern, 
Amurg, fire de borangic, destramă 
 

Și fetele-și fac din ele maramă. 
Din văzduh, fulgii de funigei se cern, 
Admirăm același spectacol etern. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

        Mihai MERTICARU 
 

SONETUL IUBIRII (1) 
 

Te-am zărit în a clipei catedrală, 
La lumina unui fulger globular, 
În cinstea ta, corul intona tropar, 
Era un mare spectacol de gală. 
 

Secunda s-a făcut cât un an solar, 
Soare intrat-a-n eclipsă totală, 
În cer, tensiune fenomenală 
Şi-am dedus că Domnul mi-a trimis un dar. 
 

Păreai sau erai chiar total absentă, 
Ai tresărit când ţi-am trimis misivă 
În plic roziu şi parfumat cu mentă, 
 

Păstrat la loc de cinste în arhivă. 
Acum citeşti propoziţia regentă, 
Iar eu, subordonata conclusivă. 
 
SONETUL UNEI NEREIDE 
 

Tu ești cea dintâi dintre nereide, 
De dragul tău doar soarele răsare, 
Să-ți vadă chipul cum iese din mare 
Și pe mândra Afrodită desfide. 
 

Suflet de hermină, trup de dogoare 
Razelor de aur zarea deschide 
Să ajungă-n boabe de aguride, 
Mult jinduita, zeiească licoare. 
 

Pe tine doar, te-aș bea dintr-o sorbire 
(Și totuși să rămâi mereu întreagă) 
Să  îmi astâmperi setea de iubire 
 

Cu miraculoasele-ți elixire, 
Că Dumnezeu, dintr-o lume beteagă, 
Pe noi doi a reușit să ne-aleagă. 
 
SONETUL COPILĂRIEI  
 

Discret, când amintirea mă-mpresoară, 
Aud dinspre sublimitatea largă 
Cum clipele stau gata să se spargă 
În veacuri lungi și-un rest de primăvară. 
 

Prin rouă, văd un copil cum aleargă 
Așa, fără nicio țintă,-ntr-o doară, 
Se-nchipuie, în sinea lui,că zboară 
Vrăjit dulce de o banală vargă. 
 

Cine-o fi copilul acesta oare 
Care tot zburdă prin grădina noastră? 
Cu ochii în soare, nimic nu-l doare, 
 

Pe pământ nici că mai vrea să coboare. 
Iată-l ajuns sus pe bolta albastră 
Călare pe o pasăre măiastră. 
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Varga Istvan ATTILA1
 

 

Amprente artistice 
 

Scriu aceste câteva rânduri  specifice unui mani-
fest, pentru a-mi argumenta demersurile mele de istoric şi 
teoretician al artelor vizuale. Scriu acest manifest dorind 
a-mi exprima opinia şi viziunea mea asupra artei pentru a 
avea o bază la care să pot privi din viitorul spre care mă 
îndrept. 

Pentru început ţin să stabilesc că ceea ce cre-
ăm, este o amprentă lăsată de noi în lume. Amprentă 
şi nu urmă, fiindcă fiecare operă de artă devine unică, iar 
valoarea se datorează chiar acestor trăiri unice din care 
şi prin care a fost creată! Deşi unele obiecte artistice pot 
fi recreate şi (re-)produse în serii, totuşi opera de artă 
este acel unic produs creat din şi prin trăire, care stă la 
baza celorlalte. 

 

 
Fig. 1. Opera „originală” din palmă. 

 
De exemplu, metafora, ceea mai potrivită pentru 

a ilustra viziunea mea este oferită de artistul Russell 
Power, profesor în San Jose, California (goo.gl/boC4mk). 
El este un artist plastic, care crează opere vizuale de 
nereprodus şi neimitat, pictând opera originală în palmă, 
după care, folosindu-şi palma asemenea unei ştampile, 
lasă „amprenta artistică” pe pânză. Totuşi, fiindcă el lăsă 
doar amprenta pe pânză, apare aceeaşi întrebare esen-
ţială ca şi în cazul obiectelor artistice produse în serie: 
care este opera originală sau, măcar, există o operă origi-
nală în toată povestea asta? Prima lucrare a artistului, 
operă de artă, este cea pictată în palmă; urma lăsată apoi 
pe pânză, obiectul artistic, este cea care se păstrează. 
Astfel, aparent, am întâpinat o întrebare retorică, pe care 
sunt nevoit să o las deschisă, fără să îi pot oferi un 
răspuns sigur. Însă dacă continui ideile expuse în al 
doilea paragraf, se poate deduce, că în creaţie ope-
ra/obiectul artistic, fie produs şi re-produs în orice fel şi pe 
orice obiect, îşi câştigă calitatea sa datorită rolului de 
semn. Acest semn fiind cel care se va perpetua, fie şi 
doar pentru o clipă, şi nu „obiectul care crează”, în cazul 
nostru palma.  

 
Fig. 2. Amprenta artistică 

 
În final aş dori să sublinez diferenţa între 

calitate şi valoare. Calitate, în forma folosită de mine 
este o funcţie, un rol (ex. în calitate de ceva) şi nu va-
loare (ex. calitatea lui fiind dată de ceva). Valoarea 
operei fiind oferită, şi în cazul lui Russell Power, de 
trăirea adânc umană, care iese din artist şi este 
dată de sentimentul vieţii care izvorăşte din con-
ştiinţa morţii. 

 
      1 Profesor de istorie şi cultură civică, licenţiat în istoria artei 

şi masterand la istorie şi socio-antropologia epocii moderne. 

 

 
desen de Andreea Boldeanu 
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inocenţă 
 

nu ştiu ce să fac 
să deschid ochii 
sau să-i închid 
nu mai ştiu dacă exişti 
sau doar umbra ta în greşeală persistă 
singuratatea mea te adulmecă 
în cetatea rotundă 
te aştept cu flăcări 
străvechi 
 
prima toamnă 
 

rugina mi se imprimă 
singură pe degete 
în timp ce te caut 
în trupul meu fără de margini 
îmbrăcat sunt acum în armură 
am sălbăticit 
am pielea năpârlită  
o piele de hârtie plastifiată 
desenez pe inima roasă 
ale caldarâmului umbre ciudate 
mă izbesc de tramvaie îngălbenite 
se răstoarnă în mine 
un cilindru de piatră 
lichefiată 
unul asurzitor de verde 
tu deschizi ferestrele toate înspre mine 
iar mâinile mele dezbracă pomii  
sub care se coc aşteptările 
pe pământ cad frunze 
parc-ar fi din nou 
pentru prima dată toamnă 
 
credinţă 
 

merg peste câmpuri cu teamă 
ca şi cum aş călca 
peste frunţi de copii 
în urma mea 
încolţesc guri umede din pământ 
prin vazduh mă caută  
o rădăcină 
ce se încovoaie în aerul crud 
mi se face noapte 
tot trupul îmi curge 
îngenunchind 
 
un sat de statui 
 

şi-a desfăcut trupul său alb 
apoi 
şi-a desfăcut amintirile 
piesă cu piesă 
venă cu venă 
mai târziu o să-l găseşti  
cioplind 
un sat de statui 
sub zăpadă 
un înger  
în ger 


 
 
 
 

 

Ion CALOTĂ 
 
literă iniţială 
 
dacă întorci capul  
o să răstorni copacii 
toată lumina împrejur 
se va sparge revărsându-se 
 
dacă întorci capul 
alungi această nimfă 
această fereastră ce se deschide 
această literă iniţială 
pe care o ascunde soldatul îndrăgostit 
în cămaşa care  
explodează 
 
 
eşafod de şoapte 
 
ceasornicul atârnă 
precum liniştea 
pe gâturi de lebădă 
 
stau faţă-n faţă cu această zi 
abia tăcând 
în aşteptare 
mă sprijin cu privirea  
de marginile zilei 
soarele îmi măsoară trupul 
un zid alb creşte prin umerii mei  
arşi 
vietate de zinc 
 
 
dincolo de mine 
 
îmi uit deseori numele 
iar visele nu le mai  
duc niciodată la sfârşit 
împart în fiecare dimineaţă  
pâinea coaptă  
pe străzile pustii 
lumea e părăsită  
de o veşnicie 
în loc de inimă ridic  
o biserică  
fără ziduri 
 
câte o cruce 
 

ploaia asta îmi haşurează privirea 
ridică gratii transparente între mine şi tine 
lumina oarbă se cojeşte singură  
de pe trupurile noastre moi 
cât să putem zbura 
aşa se face 
deodată duminică 
începe să ne crească 
câte o cruce în spinare 
devenim fraţi 
deci păsări 
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PREMIILE „ECREATOR” - ediţia a II-a, 2017 
 

DEBUT: 

- Adela Conciu - vol. „Destin de poezie” – Col. „Ecrea-
tor” – Editura Grinta 

- Daniela Mărginean – vol. „Zăpezi de soare” – Editu-
ra Genius 

- Viorica Toaca Osipova – vol. „Eu sunt femeie” - Col. 
„Ecreator” – Editura Grinta 

- Ion Duduveică – vol. „Pace vouă!” – Colecţia „Ecrea-
tor” – Editura Grinta 

- Alexandru Nelu Huidici – vol. „Poeme ratate” - Col. 
„Ecreator” – Editura Grinta 

- Florin Otrocol – vol. „Poeme ratate” – Editura Grinta 
 

Menţiune speciale debut: 

- Ileana Pop Nemeş – vol.„Pasăre nebună” -Ed. Grinta 
- Mirela Duma Bîlc – vol. „Prin joc de ploi” - Ed. Grinta 
 

ROMAN: 
- Viorica Răduţă – „Oraşul închis” – Ed. Polirom 
- Petre Rău – „Evanghelia după Potop” - Ed. InfoRap-

Art 
- Marian Ilea – „Amintiri din casa scării” – Ed. Limes 
- Daniel Luca – „Sindromul Mowgli” – Ed. Inspirescu 
- Adrian Suciu – „Un roman de rahat” – Ed. Grinta 
 

PROZĂ: 

- Nadia Urian Linul – vol. „Poveşti din sate” - Col. „E-
creator” – Ed. Grinta 

- Dumitru Augustin Doman – „Moartea noastră cea 
de toate zilele” – Ed. Timpul 

- Letiţia Vladislav 
Menţiune specială la proză: 

- Geta Stan Palade 
- Sorin Robert Baicu 
- Cristina Podoreanu 
- Milian Oros 
 

NAŢIONAL: 
- Diana Sava Daranuţa – vol. de poezie „Dor de ţară” - 

Chişinău 
 

FOLCLOR: 
- Ştefan Aurel Drăgan -vol.„La voşcote pe uliţă - ele-

mente lexicale din zona Codrului – dicţionar” - Ed.Grinta 
- Mirela Maria Poduţ 
- Corina Isabella Csiszar 
 

REPORTAJ: 

- Sorin Grecu – vol „Vânătorii de tornade” - Ed. Grinta 
 

LITERATURA PENTRU COPII: 

- Aurelia Oancă 
- Robert Sorin Baicu 

 

MANAGEMENT CULTURAL: 

- Gabriel Cojocaru 
- Firiţă Carp 
- Florin Dochia 
- Mariana Petrache 
 

ESEU: 
- Ştefan Mariş – vol. „Thanatos” – Ed. Ethnologica 
- Vasile Muscă - vol.„Centrul de la margine” - Ed. 

Şcoala Ardeleană 
 

 

- Ion Toma Ionescu – vol. „Tablete în alb şi ne-
gru” – Ed. Grinta 

- Doina Pană - eseu 
 

ISTORIE: 

- Mircea Munteanu Mongolul 
- Virgil Pană 
- Ilie Gherheş 
- Victor Gabriel Osăceanu 
 

OPERA OMNIA: 

- Ioan Moldovan 
- Radu Ulmeanu 
- Săluc Horvat 
- Vasile Gogea 
 

CRITICĂ LITERARĂ: 
- Mioara Bahna 
- Ştefan Ion Ghilimescu 
- Dumitru Augustin Doman 
- Nicolae Dina 
- Gabriel Cristian Moraru 
- Horia Picu 
- Daniel Marian 
 

DOCUMENT: 

- Stan V. Cristea – „Marin Preda – portret între 
oglinzi” – Ed. Aius 

- Puiu Răducan – „Eminescu şi ştiinţa” – Ed. Mir-
cea cel Bătrân 

 

ANTOLOGIE:  Vasile Muste, Ioan Moldovan 
 

POEZIE: 

- Geta Stan Palade 
- Nicolae Silade 
- Florin Dochia 
- George G Asztalos 
- Virgil Diaconu 
- Ciprian Chirvasiu 
- Daniel Mariş 
 

Menţiune specială poezie: 

- Mariana Petrache 
- Domniţa Neaga 
- Violeta Anciu 
- Ioan Raluca Trandafir 
- Carmena Băinţan 
- Daniel Mariş 
 

PREMII SPECIALE: 

- Gabriel Cojocaru – poezie 
- Adrian Suciu – poezie 
- Vasile Muste – poezie 
- Lucian Perţa – parodie 
 

PREMIUL DE ÎNCURAJARE: 

- Camelia Florescu 
- Cornel Octavian Rodeanu 
 

TEATRU: 
- Marian Ilea 
- Virgil Cilincă 
- Dumitru Hurubă 
- Flora Mărgărit Stănescu 
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         Viorel DARIE 
 

Amintiri comice 
 
Am vorbit adesea cu Dumitru Hauca, numit și 

Doruț, care are casă chiar la intrarea spre Moldovița, 
venind dispre Mănăstirea Moldovița situată în comuna 
Vatra Moldovița. Acum îl rog să-și aducă aminte de 
lucruri comice din viața lui. 

 

Frica de fotograf 

- Spune-mi, Doruţ, ceva glume, din ce mai ţii minte 
din copilărie … 

- Stai să mă gândesc … nu-mi vine nimic în minte 
aşa repede…. Aha, stai că ştiu una… Aveam vreo patru 
anişori şi ţin minte cum am luat o bătaie bună! … Tata 
chemase pe cineva să ne facă poze, aici în curte, la noi. 
Fotograful ne aşeza în rând, dar cum ducea el aparatul la 
ochi să ne facă poză, eu o rupeam la fugă. Nu ştiu cine 
îmi băgase în cap, că dacă fotograful duce aparatul la 
ochi, el te împuşcă! Venea tata, mă aşeza iar să stau 
frumos. Eu, nimic, cum ducea aparatul la ochi, o tăiam de 
acolo! Ce s-au gândit, să mai cheme doi copii de la o 
soră de-a lui tata, mai erau acolo doi veri, o fată şi-un 
băiat. Poate aşa o să stau la poză. Ne-au aranjat pe toţi 
frumos, să stau împreună cu ei la poză.  Vărul cel mic era 
mai mic ca mine, avea vreo trei ani, tata cu greu i-a găsit  
ciorapi, unul de un fel, altul de-un alt fel, toate erau ude… 
Ne-a pus pe toți trei în rând, dar când fotograful să ducă 
aparatul la ochi, eu tai-o!… “Mă împuşcă!” ţipam eu. 
Până la urmă, mi-a tras tata o mamă bună de bătaie, dar 
la poză tot n-am stat! Au prins, totuşi, o poză cu mine, 
undeva prin curte, singur, plâns, cu basca pe cap, poză 
pe care o am şi acum. 

- Dar poate era bine dacă tata îţi dădea aparatul, 
să te joci cu el, să-ţi treacă frică de aparat… 

- Ei, tata n-avea răbdare să se joace cu mine, să-
mi explice… Nici acum nu-mi pot explica de ce ştiam că 
omul cu aparatul mă împuşcă dacă întoarce aparatul 
spre mine… 

Fromoșel baiatu’ 

- Stai, mi-am adus acum aminte de-o altă întâm-
plare, chiar bună de scris. Eram în clasă cu un băiat 
Cornel Prindii, al lui Șuleapco, din Demacușa. Ai auzit de 
Șuleapco? 

- Da, îl știu … 
- Băiatul cel mai mic a lui Șuleapco stătea la 

bunicul, unul Prindii, un moșneguț mic, cu mustață. 
Baiatul - la școală - obraznic foc, nu alta! Nu se putea 
înțelege nimeni cu el. Dirigintele, la un moment dat, zise: 
“Măi Prindii, până ce nu vii cu tata la mine, să nu mai vii 
la școală! Ori vii cu tata, ori nu mai vii deloc!” Băiatul,  

 
viclean, nu-l cheamă la școală pe taică-su, ci îl 
cheamă pe bunicu-su’. Vedem în pauza de dinainte de 
dirigenție, apare un moșulet micuț, cu mustață care dă 
să intre în clasă. Buna ziua! - Buna ziua! Cornel, 
băiatul cel obraznic, stătea în prima bancă, iar moșul 
nu-și lua ochii de la el! Copiii țipau, alergau de colo-
colo, iar moșul stătea stană lângă ușa de intrare în 
clasă și se uita țintă la nepotul său. Venise dirigintele 
la oră, moșul stătea la ușă… “Buna-ziua!” zise băiatul 
Cornel către diriginte: “uitați-vă, a venit bunicu’” Dirigin-
tele începe: “Dragi copii, avem plăcerea să avem în 
mijlocul nostru pe bunicul lui Cornel Prindii… Uitați-vă, 
tovarășu’ Prindii, v-am chemat la școală, deoarece 
copilul e cam indisciplinat.” Dar moșul nu se uita la 
diriginte, se uita țintă doar la băiat, zicând: “Da boiatu e 
fromos tare!” Dirigintele îi răspundea: “Bun, bun, 
frumușel băiatul, dar e cam indisciplinat!” Dar moșul, 
imperturbabil, tot repeta:”Fromoșel băiatu!” Cât a 
încercat dirigintele să-i explice cât de obraznic e 
copilul, moșul nu-și lua ochii de la băiat, și nu scotea 
altă vorbă, decât că băiatul lui e “fromos” și “fromos”.  
Imaginați-vă, moșul cel mărunt, cu accentul acela de 
rusnac, repetând întruna: “Ai, fromos băiat!” Ce era să 
facă dirigintele? I-a dat voie să plece, ca să continue 
ora de dirigenție. Alt rezultat n-avusese vizita moșului, 
decât că ne-am amuzat copios de bietul de el. De 
bună seama, își iubea mult nepotul.  
 

La furat mere de la Ocolul Silvic 

- Mai știi alte întâmplări nostime? Poate ceva de 
prin Germania? 

- În Germania nu am avut timp de glume! Nici în 
Germania, nici în Jugoslavia. Munceam toată ziua, dar 
în asta nu era ceva care să ne amuze prea tare. 

- Atunci povestește întâmplarea aia cu furatul 
merelor de la Ocol, cu Gabi Moroșan… 

- A, da! Știu. Eram în clasa a întâia, iar Gabi era 
cu un an mai mare. Venind de la școală, noi copiii, eu, 
Gabi și încă un băiat, Marinelo, din vecini, ne vorbirăm 
să mergem la furat mere de la Ocolul Silvic. La Ocol, 
în timpul acela, era un pădurar foarte rău, unul Cenu-
șa, toată lumea se temea de el. Aruncarăm ghioz-
danele în șant, sărirăm gardul în partea cealaltă. 
Băiatul vecinului, Marinelo, fiind un pic mai mare, se 
urcase pe o cracă, și se întindea să ia un măr. Eu și cu 
Gabi stăteam jos, ne uitam în sus la merele frumoase, 
căci pe jos nu era niciun măr. De la Ocol venea cineva 
pe cărare, iar unul dintre noi strigă: “Cenușa!” Când 
am auzit de Cenușa, Marinelo urcat în pom sărise jos, 
iar noi toți repede peste gard înapoi afară, în șant, ne 
luarăm ghiozdanele și fuga! Nu ne-am uitat care și ce 
ghiozdan am luat. Fugeam așa cât ne țineau picioa-
rele, iar când am ajuns la pod, lângă Ioan Hauca, eu 
m-am ascuns sub pod. De pe sub pod, am mers pe 
pârâu, la vale, și-am ajuns acasă, fugind pe calea 
ferată și prin livezi. Aveam o teamă de Cenușa, n-am 
intrat în casă, stăteam ascuns în WC, cu ghiozdan cu 
tot.  Între timp, Gabi ai lui Moroșan, ajunsese acasă la 
el, se uită prin ghiozdan, văzu că nu-s cărțile lui, că-s 
ale mele. Vine la noi să schimbe ghiozdanul, intră în 
casă, și-o întrebă pe mama mea, unde-s eu? Mama îi 
  

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

 

zise: “Nu-I acasă! Dar ce-ți trebuie?” “Pai… am fost să 
furăm mere la Ocol, ne-a speriat Cenușa, am fugit și-am 
schimbat ghiozdanele…” “Daa?” “Da!” “Lasă ghiozdanul 
aici, și când vine Doruț (adică eu), îți iei ghiozdanul tău”. 
Mama și-a dat seama că eu trebuie să fiu undeva pe-
aproape de casă, ieșise în ogradă și mă strigă: “Doruț! 
Doruț!” Eu stau chitic în WC. Până la urmă vine ea și mă 
găsește acolo. “Tu de ce te-ai ascuns?” “Nu, eu nu m-am 
ascuns…” “Uite, a venit Cenușa, pădurarul, și-a zis că pe 
tine și pe Gabi, și pe Marinelo, vă ia și vă închide în beci! 
Voi ce-ați căutat la furat mere la Ocol?!” Eu, copil mic fiind, 
mă gândeam: sigur, vine pădurarul Cenușa și ne închide în 
beci! Aceea a fost prima și ultima dată când am mers la 
furat mere de la Ocol. 
 

Examenul luat cu o sticlă de Cogniac 

- Altceva, altă poznă? 
- Nu mai ştiu nimic. Mai gândeşte-te şi tu, femeie, 

până îmi aduc aminte … Multe peripeţii am făcut, dar nu-mi 
vin în minte atunci când trebuie.  

- De la şcoală, ceva … 
- Aha! Eram deja mare, în clasa a zecea, eram 

secretar UTC pe clasă. Eram de aceiaşi vârstă cu Gabi a 
lui Toader Prindii. El era casier. Nici mie, nici lui, nu-I ieşea 
media la “Rezistenţa materialelor” şi trebuia să rămânem 
corigenţi pe vară. Ce să facem? Noi făceam ore cu 
inginerul Puiu, el era şef de secţie la sector, la fabrică, dar 
făcea ore și la liceu. În ultima zi de şcoală, profesorul ne 
amenință: “Măi băieţi, puneţi mâna şi învăţaţi, că altfel nu 
vă trec!” Iar eu, discutând cu Gabi, ne-am zis, ce să-
nvăţam într-o oră, două, dacă n-am învăţat tot anul. Gabi 
îmi zice la un moment dat: “Ştii ceva, hai să mergem la 
alimentară, să luăm o jumătate de cogniac, să-I dăm lui 
Puiu, să ne treacă!” Am cumpărat sticla aia de cogniac, dar 
bani am luat din fondul clasei de UTC, noi n-aveam bani. 
Dar cum să-i dăm sticla? Profesorul ne cheamă la 
cancelarie şi ne întreabă: “Ei, aţi învăţat?”. “Am învăţat, 
tovarăşu profesor!” zicem noi. Dar noi deja luasem de la un 
băiat o mapă, cam jerpelită, am pus sticla în ea … Dar cum 
să dăm geanta la inginer, căci în pauză erau toţi profesorii 
în cancelarie. Ne pune profesorul o întrebare, noi nimic, 
habar n-aveam. El zice: “Măcar spuneţi după mine”… Eu 
nici nu puteam deschide gura, iar Gabi bâjbâia ceva acolo. 
“Mergeţi şi mai învăţaţi!” zise inginerul. Noi, ce să mai 
învăţăm? Ne sfătuim, hai să ne uităm, să vedem în ce 
clasă intră la ore profesorul nostru. Stând pe hol, vedem că 
tocmai intrase într-o clasă. Iau eu mapa cu cogniac-ul, bat 
la uşă, intru în acea clasă, şi zic: “Domn’ inginer v-am adus 
mapa”. El s-a uitat aşa la mine, s-a uitat, şi-a dat seama că 
e ceva cu mapa noastră. Zise : “Așa! … bine! … bine măi 
Hauca!”. Și-am plecat. În pauză, ne mai vede pe hol 
profesorul, îmi dă repede mapa goală, şi-a plecat.  

- Comică situaţie… 
- Comică. Cum am luat noi examenul fără să 

învăţăm! 


 

 

 
 

 

 

Ignatie GRECU 
 
Bătrân stejar 
   după Gala Galaction 
 

Bătrân stejar, în ziua morţii mele, 
Vei sta cum stai şi azi cu fruntea-n slavă, 
Neclătinat şi falnic  ca o navă 
Cu aripi mari de frunze-n loc de vele. 
 

Că-i primăvară, vară-n cer suavă, 
Te desfătezi de ciripit, de stele, 
Zefiri şăgalnici mângâie acele 
De veacuri sfinte ramuri cu zăbavă. 
 

Când vânturi bat în mine câteodată 
La tine-mi fuge gândul şi mă închin. 
Ascult furtuna anilor cum pradă 
 

Lăsând în urmă vaiet şi suspin. 
Pe marea vremii pururi tulburată 
Rămâi acelaşi nalt, măreţ, senin. 
 
 
Călătoria magilor 
 

Venise iarna. Drumuri lungi şi grele 
Ne aşteptau cu râvnă a le străbate. 
Lăsam în urmă ranguri şi palate, 
Chemaţi de glasul nalt al unei stele. 
 

Cămilele purtau cu greu în spate 
Pe lângă vechi poveri şi alte cele - 
Căci vremile erau pe-atuncea rele - 
Şi daruri: aur, smirnă, aromate. 
 

Când am ajuns acolo era seară. 
Deasupra peşterii ca o făclie 
Ardea clipind călăuzitoarea stea. 
 

Intrând apoi cu daruri subsuoară, 
Ne-am închinat adânc cu bucurie: 
Din scutece-nflorind Iisus ne surâdea ! 
 
 
Steaua mângâierii 
 

E steaua care tremurând răsare 
Şi mângâie-o inimă-ndurerată. 
Un cuget lin, prea lin şi fără pată, 
Precum o-nseninată, vastă mare. 
 

Lumina ei frumos strălucitoare 
Aduce-n suflet pace luminată 
Şi cântec, rugăciune neîncetată. 
Dator să cânte este fiecare. 
 

Căci Domnul ştie cu nespusă milă 
Să mângâie, să bucure-n tăcere 
Trist sufletu-ncercat de-amar şi silă. 
 

Mai mult nici inima cea grea nu cere 
În revărsarea ei adânc umilă, 
Decât o sfântă, caldă mângâiere. 
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  Valeriu Marius CIUNGAN 
 

POEZIA FĂRĂ NUME 
 

şi ai tăcut, credeam că te prefaci, stai doar cu ochii-nchişi 
şi taci anume 
un timp ca să respiri, să-ţi iei curaj o vreme, să îmi spui 
din ce-ai fi spus atunci şi nu ai spus şi nu se poate spune 
 

şi respirai uşor,-mi ţineam suflarea ca să te-aud,  
respire anume? 
un timp irespirabil şi tresăreai în somn, 
în somn ai fi-ncercat să-mi spui 
din ce-ai fi spus atunci şi nu ai spus şi nu se poate spune 
 

acum că scriu în linişte poemul, întorc privirea,  
te privesc-ntr-un fel anume 
cum dormi, respiri uşor în vis,  
nu te-aş trezi defel să-mi spui 
din ce-ai fi spus atunci şi nu ai spus şi nu se poate spune 
 

te mişc încet, şoptesc, e gata, am poezia gata, 
dă-i un nume,  
nu-ţi spun acum, mai lenevesc puţin, n-ai chef să-mi spui 
nimic din ce-ai fi spus atunci  
şi nu ai spus şi nu se poate spune! 
 
SEMNE DE ÎNTREBARE 
 

nu mi-ai răspuns la multe întrebări, 
nelămurit rămase în mansarde-anotimpul lunii marte, 
şi plouă infernal, cerneala curge dintre foi, în alte zări 
lumina poeziei, ştiu, am s-o găsesc, 
mi-ai pus cândva un semn de carte, 
 

nu mi-ai răspuns: unde-ai păşit răsare-n urmă versul? 
îngăduindu-l treci prin carte cu nobleţe, nonşalantă, 
visătoare, 
mai răsfoiesc prin răsărituri, 
alene-adulmec de leoaică mersul, 
şi nu răspunzi, mă laşi cu poezii nescrise,  
cu atâtea semne de-ntrebare, 
 

poate că pleci doar pentru-a te întoarce, 
privesc cum te întorci mereu, 
răsai, apui pe pagini albe, nimbul îţi fie soarele şi luna, 
rămân poet şi scriu, mai risipesc o şansă-a câta? 
-de-a fi zeu, 
un vers subţire ca o rază-ţi înconjoare chipul, 
versul îţi va fi cununa! 
 
FRUMOASĂ ODALISCĂ 
 

să ştii demult nu mă mai impresionezi 
cum stai şi leneveşti  întinsă-n faţa mea 
abia te mai ating, abia de  îţi mai laşi atinsă 
frumosul nud,albă,cucernică,supusă odaliscă 
şi regele e gol, pe umeri jderul a murit  
şi capa de mătreaţă îi e ninsă 
sunt rege-nscăunat la curtea mea 

 

să ştii demult nu mă mai impresionezi 
frumoasă odaliscă, cum stai întinsă, albă, 
goală-n faţa mea 
în tumbe colorate de satin apare din decor bufonul 
pare a fi vecinul, îmi mai citeşte seara din ziar, 
pitici artizanali de ipsos în curte-i ţin isonul 
sunt rege-nscăunat la curtea mea 
 

coroana-i ruginită, uitată-n cuiul cheii de la poartă 
tu stai frumoasă, albă odaliscă-ntinsă-n faţa mea 
mici stele de pucioasă, o lampă mică luminează 
universul cât odaia 
acuma suntem singuri, aud materia plângând, 
în ţigle cum începe ploaia 
doar eu şi tu la un pahar de vin, o ceaşcă de cafea 
sunt rege-nscăunat la curtea mea!  
 
MUNCILE DE PRIMĂVARĂ 
 

sunt un om neîmplinit, 
nu mai privesc de-o vreme cerul, înspre stele, 
prins cu trecerea lentă a anotimpurilor, 
cu treburile pământului, cu-ale mele 
 

tăceri, păşesc cu umbra lângă şi-un nespus cuvânt 
e steaua căzătoare înfiptă lângă, în pământ, 
 

mă opintesc cu tălpile în glie, de-un colţ 
lumina, cu tina împreună, să o trag afară, 
să ar cu ea, să-ncepem muncile de primăvară! 
 
NAIVĂ  ACUARELĂ 
 

unde eşti tu poezia mea, 
am rătăcit, te-am rătăcit,nu mai ştiu unde te-am pus, 
unde te-am scris, pustiu, 
doar masa goală, nici urmă de vers, 
nici urmă de poezie, 
doar foaia albă de hârtie! 
 

să fii întemniţată, n-ai fost de piatră,  
pentru iubire în turn, 
închisă în volum, între coperţi, fără sigiliu,  
ca într-un scrin, 
răvaşul de iubire-nfăşurat,  
pergament secret al-unui rege crin? 
 

abia păşeai, urcai poteci, o poezie strânsă-n pumn, 
pomelnic dus la schit, 
te rogi să nu fi scris, te rogi să nu mă fi citit, 
ceaslov îngălbenit de vreme, la foc de lumânare,  
în psaltire, ruga ai pitit, 
 

deasupra lumii mele o pânza-ntinsă ca un cer, 
naivă-albastră acuarelă, 
cu virgula-agăţai lumina poeziei albă, un bucolic nor, 
ci în albastre naufragii, naive alte peisagii, naivă mai 
credeai în zbor, 
 

te furişai cu alte poezii frumoase,  
peniţa lasă urme, încă scrie, 
şi nu sunt singurul ce scriu,  
mai sunt poeţi ce scriu frumos, 
refugiul poeziei-ntr-o frumoasă antologie, 
şi chiar şi-aşa tot te-aş cunoaşte dintr-o mie, 
frumoasa noastră poezieI 
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Lucia PĂTRAȘCU 
 

LOCUIREA ÎN POEZIE 
O estetică a supravieţuirii. Convorbiri 

Nicolae Grigore Mărăşanu; Viorel Coman 
 

În ziua de 8 decembrie 2017, în primitoarea sală a 
Muzeului „Carol I” din Brăila, amfitironul, domnul Ionel 
Cândea, directorul muzeului, a primit oaspeţi preţioşi. Este 
vorba despre scriitorii Nicolae Grigore Mărăşanu şi  
Viorel Coman, cei care au dantelat un volum de convorbiri 
amicale cu titlul „Locuirea în poezie - O estetică a supra-
vieţuirii - Convorbiri”, apărut la Editura Istros Muzeul 
Brăilei Carol I, Brăila  2017. 

O întâlnire de excepţie, un regal, ce a conturat, ca 
într-un perfect triunghi echilateral, trei evenimente: 6 de-
cembrie, ziua Sfântului Ierarh Nicolae şi a numelui marelui 
poet brăilean, 7 decembrie, zi aniversară în care poetul a 
sărbătorit cununa celor 80 de ani şi 8 decembrie, ziua de 
ieşire în lume a acestui volum de confesiuni.   

Alături de amfitrion şi de autori, la masa festinului 
literar au fost prezenţi scriitorii Valentin Popa, Vasile Datcu, 
Zamfir Bălan, iar în sală, colegi de condei, cei ce sunt 
întotdeauna împreună la asemenea întâlniri frumoase, 
liceeni dornici să se împărtăşească din izvorul cuvântului 
scris al acestor doi mari autori şi un numeros public.După 
prezentările de rigoare făcute de moderatorul întâlnirii, a 
urmat un moment emoţionant, în care academicianul, prof. 
Univ. Dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei "Carol 
I", i-a înmânat poetului Nicolae Grigore Mărăşanu, Bre-
vetul şi Medalia Mihail Kogălniceanu, cu ocazia celor 80 
de ani de viaţă şi 55 ani de poezie. Apoi au fost rugaţi să 
cuvânteze invitaţii prezenţi.  

Scriitorul Valentin Popa, vorbind despre „inter-ie-
vat”, a arătat că îl consideră un poet pe care îl vede aşe-
zat alături de alţi mari poeţi, ca Marin Sorescu de exem-
plu, în cărţile de specialitate. A avut o întrebare retorică cu 
referire la ţinta celui care a iniţiat acest interviu. Răspunsul 
reiese din intenţia de  a-l prezenta şi altfel pe acest valoros 
poet, N. G. Mărăşanu,  care „Deşi născut în balta Măra-
şului, la margine de lume, deşi a debutat târziu (la 
peste 30 de ani), în timp ce colegii săi de condei băteau 
deja cărarea clasicizării, deşi are o formaţie juridică, nu 
filologică, iată că, zestrea de creaţie, păstrată cu grijă 
şi ocrotită în starea ei de gestaţie, revizuită apoi şi abia 
într-un final publicată, a făcut dovada unui talent in-
confundabil.”  

Scriitorul Vasile Datcu, omul cu un discurs şăgal-
nic şi jucăuş, a accentuat nuanţa de „luptă” între cei doi, 
agresor (cel care întrebă) şi victimă (cel care răspunde), 
vrând parcă să afle de câte ori, pe parcursul acestui inter-
viu, a avut loc un schimb de roluri. Accentuând ideea de 
„spaţiu deltaic”, considerând „Delta” un fel de „Destin”, a 
remarcat transformarea triunghiului isoscel al deltei într-un 
triunghi echilateral, perfect, format din timp, spaţiu şi eul 
poetic al celui care s-a dovedit a fi un „crescător de poe-
me”, un făuritor de „poezii cu poveste”, în care din spatele 
cuvintelor explodează omenescul. Dovadă aceast volum ce 
poate fi considerat „un adevărat manual de supravie-
ţuire”. 

Scriitorul Viorel Coman, coautorul acestui volum, 
a mărturisit că, pornind în acest demers al interviului, a 
abordat tactica „întrebărilor în straturi” şi consideră că 

longevitatea creatoare a acestui „măr bun în an cu rod 

 
 

bun” este dovada incontestabilă că poetul N. G. 
Mărăşanu posedă o „genetică literară” decantată 
în timp „sub capac sadovenian”, ca o zestre ce 
porneşte cu texte sclipind „ca nişte fulguraţii, re-
tuşate apoi cu taine de creaţie (cu argăsiri, pre-
cum păstorul priceput), cu înşurubări de vorbe, 
care l-au ajutat pe poet să supravieţuiască prin 
poezia ce l-a ocrotit ca o centură de siguranţă”. 
Acest volum supraîncărcat cu multe „confesiuni 
grele de amintiri” va fi reluat în ediţia a doua ce 
va primi încă 100 de pagini de întrebări şi răspun-
suri. 
            Poetul Nicolae Grigore Mărăşanu, cu mo-
destia ce îl caracterizează, a arătat faptul că a răs-
puns cu ezitare acestei provocări, deoarece „nu 
este aşa uşor să mărturiseşti”. Chiar l-a suspec-
tat pe Viorel Coman: „vrei să-mi furi adâncul?”. 
Apoi, plin de atâtea amintiri legate de balta copilă-
riei sale ce a pierit aproape de tot, a hotărât că pâ-
nă nu „ne desţărăm” cu toţii, este necesar ca lu-
crurile să fie spuse, pentru a nu lăsa adevărul să 
se piardă în vălurile cenuşii ale uitării. Ca noutate, 
însuşi autorul mărturiseşte şi în carte că urmează 
un nou dar ce se va numi „Comedia valahă – bala-
de...”, volum în care va aprofunda tema „spaţiului 
deltaic”, cum frumos numeşte dumnealui ţinutul a-
cesta al bălţii brăilene din ce în ce mai puţin po-
vestit în scrierile ultimilor ani. 

A fost o întâlnire de suflet la care emoţia 
vorbitorilor s-a transmis publicului care a primit cu 
emoţie autografe pe volumul de excepţie ce va 
rămâne o carte de căpătâi pentru iubitorii de Brăila 
şi nu numai. Felicitări celor doi „complici” în fău-
rirea acestui fapt literar de excepţie! 


 

 
 

 (continuare în pag. 32) 
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Parlamentară 
 

Noi de-aicea nu plecăm 
Și vom sta până la ziuă 
Numai ca să demonstrăm 
Cum se bate apa-n piuă. 
 

Unui prefect 
 

Studiat în linii mari 
Crezi că e un om perfect, 
Când îl vezi printre primari 
Constați că e doar… prefect. 
 

Caragialiană 
 

Guvernând în nepăsare 
Cu efortul cel mai mic 
Dorește modificare 
Dar... să nu schimbe nimic. 
 

Unui marinar 
 

Ne face mereu probleme 
Fiindc-a fost purtat de vânt 
Și n-a avut multă vreme 
Picioarele pe pământ. 
 

Cosmetizare 
 

Nu-i prea dificil să vezi 
Că șansele sunt pierdute 
Atunci când cosmetizezi 
Înseamnă că fondul pute. 
 

Ordonanță 
 

Astăzi s-a oprit fumatul, 
Nu ne crește avuția 
Dar ne-a îndulcit oftatul 
Că nu s-a oprit... hoția. 
 

Fotbalistică I 
 

Educația-n fatalitate 
Are următoarea strategie: 
Inginerii-n universitate 
Fotbaliștii la… academie. 
 

Fotbalistică II 
 

Cu Popescu-n pușcărie 
Și Burleanu la comandă 
Fotbalu-i o fantezie 
Bifând eșecuri pe bandă. 
 

Fotbalistică III 
 

La noi fotbalul se joacă 
Respectându-se conceptul 
Să-l articulezi la moacă 
Și să dai cu stângu-n dreptul. 
 

Fotbalistica IV 
În fotbal adevărul doare 
Și îndoieli nu mai încap; 
Nu e de-ajuns să ai picioare 
Că îți mai trebuie și cap. 



 

 

Florică VASILE 
 

Niculiţeană 
 

Când stai la Niculițel 
Și ești ispitit de cramă 
Cu un pix și-un păhărel 
Din pelin faci… epigramă. 
 

Primului om din comună 
 

Tu fii bun și ia aminte 
Și apără doamne sfinte 
Bețivul de cârciumar 
Și comuna de… primar. 
 

Primei doamne 
 

Dumneaei este stăpână 
Cât se crede el de as 
Când spune c-o are-n mână 
Atunci îl duce de… nas. 
 

Unui pădurar 
 

Mi-a șoptit discret securea 
Cu durere și amar 
Ferește doamne pădurea 
Mai ales de… pădurar. 
 

Șefului de post 
 

Polițistu-și află locul 
Și își știe bine rostul 
Când e antrenat în jocul 
S-a-ntâlnit hoțul cu prostul. 
 

Unui preot 
 

Din pomană în pomană 
Preacuviosul părinte 
E bârfit că sub sutană 
Manevrează lucruri sfinte. 
 

Unui medic veterinar 
 

Testul de capacitate 
L-a dat cu multe ispite 
Și-a făcut o facultate 
Doar ca s-ajungă la… vite. 
 

Unui inginer zootehnist 
 

Specialist în șeptel 
Te învață drept cadou 
Cum poate un biet vițel 
În cinci ani s-ajungă… bou. 
 

Vulgaritate eoliană țărănească 
 

Fasolea precum se vede 
Este pofta dumnealui 
Fiindcă e convins și crede 
În puterea vântului. 
 

Concepția orășenească despre sat 
 

Iată ultimul răvaș 
Copt de legea funciară, 
Poți sta bine la oraș 
Când ai niște proști la țară. 
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      Constantin OANCĂ 
 

NĂSCUT  ÎN  ZODIA  NICOREȘTI de Petre Rău 
           

Oricât de entuziast  pare să fie scriitorul Petre Rău 
în această carte, privind la frumusețile și la transformările 
ținutului natal, el tot nu-și poate ascunde un sentiment de 
nostalgie, la gândul că a fost un alt timp, când lipsurile cu 
care se confruntau părinții săi nu erau resimțite ca atare de 
către copii, poate pentru faptul  că puritatea lor sufletească  
este dintr-un alt aluat decât toate acestea. E un mister ca-
sa copilăriei și a tinereții. La vârsta aceasta se produc mu-
tații psihice necesare mai târziu nașterii unei viziuni de 
gânditor. Nu degeaba unul dintre basmele noastre poartă 
numele de ”Tinerețe fără bătrânețe…”. Intuiția este clară: 
ținutul copilăriei prefigurează Grădina Edenului (a se vedea 
”Verde vale de rai”, pag.281). Și-apoi versul blagian de-
dicat satului ca așezare umană ancestrală:  ”Eu cred că 
veșnicia s-a născut la sat” este unul dintre necuvintele 
limbii române, după spusele lui Nichita Stănescu. (Și 
Alexandru Vlahuță zice în România Pitorească: ”La început 
țara noastră a fost o țară de sate”). Așadar copilăria și satul 
românesc, două popasuri temporale din care se naște eter-
nitatea, dar și  lucrarea monografică NĂSCUT ÎN ZODIA  
NICOREȘTI a lui Petre Rău, binecunoscut scriitor, poet, 
eseist, matematician, editor și mentor.  
          Au mai fost scrise monografii ale locurilor natale: 
cercetătorul Ștefan Andronache (Tecuciul și împrejurimile 
sale - ghid turistic), pr. Ion Croitoru (pentru Liești), pr. Ion 
Ariton (pentru Corod), poeta Mihaela Gudană (pentru Ghi-
digeni), dar nimeni nu a făcut-o cu atâta lirism, conferind 
cărții, pe lângă caracterul ei științific, și unul literar. El sin-
gur se alătură lui Ion Creangă, descoperindu-și sensibilități 
asemănătoare, aceeași dragoste pentru satul natal, pentru 
obiceiuri, tradiții și sărbători, pentru ”părinții mei, surorile 
mele, băieții satului, tovarășii mei din copilărie,… pentru 
malurile prăpăstioase din Valea Rea, malul stâng al Sire-
tului, țarinile cu holde bogate…”. ”Satul meu – mai zice el  
– are în ochii mei cea mai frumoasă priveliște din lume și 
este cel mai important nod de drumuri pe care l-am întâlnit 
vreodată”. Și iar: ”Iată de ce am optat pentru o monografie 
lirică și nu pentru una stereotipă, cu date seci și descrieri 
pe măsură care, în afară de specialiști interesați de date 
concrete pentru lucrările științifice cu privire la spațiul ales, 
cred că i-ar plictisi pe mulți cititori”. Și  încă: ”Determinarea 
temporală a celor mai multe dintre exprimările privind locu-
rile natale, chiar dacă ar putea părea cam vagă, în fond are 
rolul de a proiecta satul pe dimensiunile eternității” (cum 
spuneam mai sus). 
           Apoi legendele despre originea Nicoreștilor au par-
fum cronicăresc, bat înspre vârsta copilăriei neamului ro-
mânesc, când credința, moralitatea, dragostea de țară și 
hotărârea de-a o apăra erau vii, motiv pentru care și biru-
iau mereu oștenii  lui Ștefan. Este momentul de a repro-
duce o legendă despre originea numelui localității natale a  
 

 
 
autorului și a celui mai renumit vin de aici, care a 
dus departe faima locului, coroborată și cu unele 
documente istorice potrivit căreia ”în toamna anului 
1474 o oaste de 120.000 de turci, comandată de 
Soliman Pașa a fost trimisă să lupte împotriva voie-
vodului Ștefan cel Mare. Acesta dispunea doar de 
circa 40.000 de luptători, iar ca ajutoare dispunea 
de 5.000 de secui și de 1.800 de maghiari din 
Transilvania. În fața armatei năvălitoare Ștefan cel  
Mare alege locul potrivit pentru bătălie la 10 ianu-
arie 1475, un loc mlăștinos aflat în apropierea ora-
șului Vaslui. Pe o vreme cețoasă atrage armata tur-
cească în cursă, unde este măcelărită, iar Soliman 
Pașa, cuprins de groază, a dat ordin de retragere. 
Turcii sunt însă urmăriți și loviți din flancuri cu ploi 
de săgeți. Unii fugari încearcă să treacă apa Sire-
tului pe la Ionășești, unde locul se numește azi 
”Vadul Turcilor”. În urma victoriei atât de strălucite 
Ștefan cel Mare a dat poruncă ca oștenii să fie în-
destulați cu mâncare și băutură. Voievodul se 
instalase sub un stejar, care se află și astăzi în acel 
loc, la distanță de 7 km de Nicorești (azi la intrarea 
în satul Braniștea există trei stejari care se pare că 
au vârsta de doar 200 de ani, după știința cercetă-
torului tecucean Ștefan Andronache). Hatmanul Ni-
coară, pus în încurcătură, căci li se împuținase 
băutura și nu le mai ajungea, pornește împreună 
cu fratele său, care era duhovnicul lui Ștefan cel  
Mare, să cerceteze împrejurimile, mergând în satul 
Policin, Nicoreștiul de astăzi. Aici au găsit un vin 
bun, roșu, la o babă, l-au încărcat și s-au îndreptat 
spre locul de popas al oastei. Hatmanul tratează cu 
vinul adus și pe voievod, care a rămas surprins de 
calitatea acestuia și l-a întrebat de unde a adus 
acea minunată băutură. Domnitorul, după ce se lă-
muri, a poruncit atunci ca de aici încolo satul Poli-
cin să poarte numele hatmanului Nicoară, iar poa-
ma care producea acel vin să poarte numele de 
babă, adică <băbească>”. 
            O monografie rurală ca aceasta are în ve-
dere civilizația locului, o construcție, ai cărei stâlpi 
de rezistență sunt familia, biserica, proprietatea, 
școala, iar armătura lor sunt virtuțile oamenilor de 
aici: cinstea, hărnicia, credința, răbdarea, spiritul de 
sacrificiu - așa spune autorul și bine zice. 
           Comuna NICOREȘTI are în componența 
sa zece sate situate pe un relief mai mult colinar, 
ce oferă noului venit o priveliște mai mult decât în- 

(continuare în pag. 34) 
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(urmare din pag. 33) 
 

cântătoare, asemenea celei din Toscana. Ochiul este în 
primul rând atras de lanurile de vii așezate în diferite 
poziții, ca-ntr-un joc de puzzle, ce se strâng în jurul 
acestor bijuterii de sate ori crează punți de legătură între 
ele. Turlele bisericilor se văd de la depărtare, iar noile 
case își colorează acoperișurile mai mult în roșu, desco-
perind bucuria celor care le locuiesc. Fără îndoială că 
vinul roșu de băbească, dar și de fetească, contribuie și el 
din plin la buna dispoziție și generozitatea prin care se 
caracterizează nicoreștenii.  
           Chiar dacă proprietatea este în mediul rustic o li-
nie de forță care continuă să joace un rol important  în 
gândirea oamenilor, centrul de interes pare să se fi mutat 
pe școală, că așa se explică curentul de modernizare a lo-
cului și faptul că o seamă de personalități s-au ridicat de 
aici; în cuprinsul cărții sunt trecute numele acestora, iar în 
interior li se acordă spațiu pe măsură: Florin Balaban – 
caricaturist, sportiv; Aurel Mihai Brumă – gazetar, scriitor;  
Ștefan Buțurcă - profesor, pictor;  Constantin Z.Buzdugan 
- gazetar, poet, traducător; Mircea Cojocaru - pictor;  Cor-
nel Diaconu - regizor, scenarist, producător; Gabriel  Dră-
gan - scriitor; Maria Iordache (Maica Mihaela)- martir;  Va-
sile Gh. Popa - preot, profesor, folclorist, scriitor; Petre 
Rău - matematician, scriitor, editor; Anghel Rugină – eco-
nomist, profesor, nobelist; Ștefan Savastre - pictor ș.a. 
           Cum mai spuneam, adevărul despre Nicoreși se 
vede numai cu ochii curați ai copilului Petre Rău, copilăria 
fiind vârsta edenică a omului și de aceea este de dorit ca 
această stare de spirit să se perpetueze, ca o necesitate,  
în acest veac al tuturor posibilităților, dar și al tuturor cur-
selor, care pândesc la orice pas. 
          De la modernitate sar, fără să vreau, la veșnicia 
care s-a născut la sat. Că această veșnicie înseamnă și 
naștere de prunci și știm câți se nășteau în urmă și câți se 
nasc azi. Asta era faima satului românesc. Vidul este 
aproape. Sau poate că acesta este locul și pretextul în 
același timp al renașterii noastre, al celor în viață încă 
fiind. Am încălcat (și asta e în general valabil) prima po-
runcă a lui Dumnezeu: ”Creșteți și vă înmulțiți și umpleți 
pământul și-l supuneți!” (GENEZA). Asta e problema. În 
rest e primăvară. 



 
desen de Andreea Boldeanu 

 

 

Constantin OANCĂ 
 

CĂTĂLIN DUMITRESCU  

ÎN MÂNĂ CU O CLEPSIDRĂ ALBASTRĂ 
 

          Când un om reușește să convingă de reușita 
creării unei lumi suprasensibile – contrapondere la 
derapajul înregistrat în lumea sensibilă – atunci se 
naște o sărbătoare. Azi e sărbătoarea lui Cătălin Du-
mitrescu, care a trecut Rubiconul în lupta cu îndoielile 
proprii, dar și cu neîncrederea multora vizavi de poe-
zia sa, pe care a făcut-o cunoscut din când în când 
prin ședințele de cenaclu. Faptul că nu a renunțat l-a 
făcut să apară azi ca un adevărat poet. Avea intuițiile 
lui în ce privește propria-i valoare, dar suferea din lip-
sa confirmărilor din afară.  De curând a citit în cenaclu 
din cartea pe care de mult timp o pregătește, primind 
de astă dată mult așteptatele aprecieri. De-atunci lu-
crurile au intrat în linie dreaptă și acum cartea este 
gata. Un paradox: deși evoluția lui a fost lentă, la lec-
tură lasă să se înțeleagă că gândirea lui este poetică 
și asta e garanția faptului că lucrurile nu se vor opri 
aici.  
          Din modul lui de-a gândi reiese că totul este ni-
sip, numai iubita îl mai poate convinge, dar și ea cu 
oarecari rezerve. Dragostea – că aceasta este centrul 
de greutate aici – e ca lichidul din vasele comuni-
cante, dacă iubita iese din joc rămâne ca el să preia 
și partea ei, întregul rămânând neatins, dragostea 
fiind mai mare decât omul. Și este așa pentru că: 
„Dacă dragoste nu am nimic nu sunt” (1Cor. 13, 2) și 
„Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4, 8). 
          Cătălin Dumitrescu este un călător pe Pământ, 
ca toți oamenii de altfel, numai că el e unul dintre cei 
care realizează acest fapt, neasumându-și o condiție 
umană impusă. Și cum să nu fie așa dacă tot pă-
mântul este acoperit de nisip? Mai mare decât deșer-
tul este deșertăciunea. De aceea de nisip sunt și viața 
(NORI ALBI) și cuvintele (DIMINEAȚĂ) și iubita (AL-
TAR DE STICLĂ) și cerul (STEA PE CERUL DE NI-
SIP) și orașul (ORAȘUL DE NISIP) și castelele 
(PLOAIE și DIMINEAȚĂ), motiv pentru care apare si-
lueta unei clepsidre albastre în: DAR MAGIC, RES-
TURI DE ZIARE ori STEA PE CERUL DE NISIP. Da-
că pământul cu tot ce-i pe el apare ca fiind de nisip, 
rămâne ca timpul să fie „clepsidra albastră”, el care 
ne sărută pe toate încheieturile vieții: „Scurgerea 
clepsidrei e un tren/ Șuierând în depărtare/ Ca o 
umbră de argint” (STAȚIE). Numai dragostea, am mai 
spus-o, și visul (ca alternativă a ei) nu se regăsesc în 
această clepsidră (AUR ȘI PLĂCERE și HIMERĂ A 
NOPȚII), numai acestea îi aparțin cu adevărat poetu-
lui.  
          De ce peste tot nisip? Deoarece lumea este în 
dezalcătuire. Soluția ar fi în recompunerea pietrei ori-
ginare (RECLĂDIRE), metaforă a dezmeticirii omului 
și întoarcerii lui din căile rătăcirii. În acest context un 
tren îi aduce poetului iubita, pe care el o identifică du-
pă „candela ochilor”, ce „e aprinsă în mintea mea” 
(STAȚIE), iar când o luntre i-o ia rămâne doar cu 
imaginea aceleiași „candele uitată aprinsă” (ORAȘUL 

 

(continuare în pag. 35) 
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când plouă” (ORAȘUL DE NISIP). 
          În partea a doua a cărții (începe cu ÎNTR-O 
ZI), că trebuie spus, la citire se simte ca fiind două 
părți, poezia scapă de teroarea așteptărilor zadar-
nice, performanță ce face ca versurile să dobân-
dească în valoare. Toate textele de aici sunt aproa-
pe superbe. Reproduc două, CÂNTECUL DE LEBĂ-
DĂ și FLOARE DE CAIS: „Focul unui artist/ S-a stins 
undeva pe asfalt/ Cântecul lui de lebădă/ Îl auzim 
încă/ În difuzoarele minții/ Mai profund ca niciodată!// 
Luminile pe scenă/ Nu s-au stins încă,/ Spectacolul 
se va ține și mâine/ Dar el abia se naște/ Dincolo de 
culise!// Suntem pinguini pe asfalt/ În sunet de 
iarbă!” și celălalt: „Iubito, părul tău/ Miroase azi a 
floare de cais,/ Atunci când mijește noaptea/ Ure-
chea ta e rece/ Ascultând cărarea,/ Sunt doar pașii 
stingheri!// Limpede lacul suspină/ Sub umbra luntrei 
negre,/ Livada e-n floare/ Ascultându-ți teama,/ Sunt 
doar presupuneri răzlețe!// Sunt cu tine azi/ Floarea 
mea de cais!”. 
           Metaforele cărții sunt parcă de natura timbru-
rilor de harpă, vioară ori pian – instrumente ce refac 
și întrețin tonusul poetului în clipele lui rare. Simple, 
dar subtile, imponderabile precum gândul care le-a 
conceput, poemele lui Cătălin Dumitrescu izbutesc 
să atingă corzile curate, de astă dată ale inimii, pro-
ducând delicii estetice asemenea miniaturilor din ar-
ta sonoră. 

 

 

 
desen de Andreea Boldeanu 

 

(urmare din pag. 34) 
 

DE NISIP). Numele ei de alint este „larvă de înger”. Trenul 
reapare (ULTIMA STAȚIE), ca-n vis, de aceea iubita stă 
doar cât „să spargă liniștea vitraliilor din gând” (ÎN TRE-
CERE). Ca și luntrea de mai înainte trenul acesta pleacă 
din vis cu iubita, poetul rămânând iar doar cu ochii care 
„se pierd/ dincolo de fereastră” (TRENUL PLEACĂ). 
           

 
 

Din această dulce visare arareori poetul se 
trezește: „Sunt un străin./ Pe aleea din fața inimii tale/ 
Trec privind la stele/ Amăgind gânduri amare!/ Nu sunt eu 
cel ce îți cere/ Pentru un ceas amintire/ Sunt un străin/ 
Mă-ndepărtez de cuvânt/ Și uit pe o piatră o floare” 
(STRĂIN). Și: „Azi nu mai vreau să știu că trăiești/ Umbră 
a nisipului ce ești/ Tu nici nu mai știi cum mă numesc/ Dar 
asmuți stihiile naturii asupra mea!// Minciunile și 
avatarurile/ Propriilor noastre vieți/ Ne sfâșie ca niște tigri 
înfometați,/ Dar azi nu mai vreau să știi că trăiesc!/ Vreau 
să mă uiți/ Ca pe o dală de asfalt/ De piatră” (NU MAI 
VREAU). Nisipul și frunzele uscate sunt asociate cu 
plecarea ei:„Nisipul răvășit în urma ta/ Furtună”; „Frunze 
uscate/ Covor adierii tale de înger!”. De-atunci și marea și 
ploaia sunt făcute din lacrimi: LA MARGINEA NISIPULUI 
și în O RAZĂ DE SOARE, dar mai ales în DIMINEAȚĂ 
(citez toată poezia): „Cafeaua-n aburi de argint/ Îți mân-
gâie obrazul,/  De sub ultima coastă te prind/ Iar tu întrebi 
cât e ceasul!// Urmele pașilor tăi au dispărut/ La fel ca 
dalele din nisip făurite ieri/ Scăldate de valurile mării de 
lacrimi!// S-au liniștit furtunile/ În clepsidra albastră? Cerul 
e senin, dar eu/ Doar nisip așternut pe cuvinte!/ Viața 
orașului, un morman de nisip/ La poarta castelului dărâ-
mat!”. Și: „În orașul de nisip/ Lucrurile iau contur/ Doar  
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    Alensis De NOBILIS 
 

Braconieri de vise 
 

Oraşul de aur 
 

Oraşul de aur cu havuze-n livezi, 
Cu valuri de ambră curgând peste toate, 
Din stoluri de păsări cu ochi de aezi, 
Ferestrele-s toate cu diamante drapate; 
 

Cadâne cu daruri în braţe-mprumută 
Ulcioare cu mirul curat de Damasc, 
Iar îngeri de smirnă în inimi ascultă 
Cum pruncii din pulberi stelare se nasc. 
 

Vibraţii de muzici se-aud, ori se pare 
Că visele cresc înspre nouri liane, 
Secunde clipesc dintru ceasuri arare 
Parfumuri de mosc, valsând curtezane. 
 

Oraşul e parcă ascuns după zare, 
Dar nimeni de el nu ştie să spuie, 
Acolo îşi scarpină-n cap de visare, 
Oamenii locului imaginare cucuie. 
 

O lene domneşte-n oraşul de vis, 
Un somn te-nveleşte din arbori şi frezii, 
Domniţe visează feţi-frumoşi de plictis, 
Aşteaptă pe însuşi dumnezeul zăpezii. 
 

Din turnul oraşului un semn doar se face 
Şi arborii cântă-n copiii ce cresc, 
În voaluri de vânturi lumina se coace, 
Eu caut oraşul. Visez? Mă trezesc? 
 
 
Azi 
 

Azi sărbătoarea îţi inundă casa 
Cum aripi cresc din zâmbet de copil, 
Auzi cum clopotele bat suav în Lhasa, 
Iar în Samoa cânt-un crocodil; 
 

Vibraţii te străbat cu muzici sfinte 
Şi braţele deschizi să-mbrăţişezi 
Mătăniile sfinte din cuvinte, 
Că în cuvinte doar imagini vezi. 
 

Ca diavolii pe flăcări de comori, 
Dansezi, ascet ce levitează-n munţi 
Peste zăpezi atinse doar de nori, 
Ca florile din ochi ce cresc din nunţi;/ la nunti 
 

În voaluri de lumină te-nfăşori 
Şi curgi ca păpădiile pe Criş, 
Ţi-e sufletul mireasmă de ninsori 
O fragă ce se coace-n luminiş,  

 

Împodobeşti fiinţa cu armindeni, 
Ca vechii daci cu sânziene-n plete;  
De-o să te cauţi, tu eşti pretutindeni 
Când vezi fântâna şi eşti mort de sete! 
 
 
Anateme 
 

Pe culmile uimirii raza-i pură 
Cu oglindiri de pleoape fanteziste 
Când aura îţi cade pe carură 
Şi genele-ţi mângâie ametiste  
 

În umbra mării zeul duce vinul 
Să înflorească-n împletiri de coapsă 
Vei levita odată cu sublimul 
De fericirea vei primi pedeapsă 
 

Iar văluriri de aer ondulează 
Intuitiv pe chip uimirea ta 
Căci îngerii surâsul îţi citează 
De câte ori pe nori tu vei dansa 
 

Ţi-aş desena pe chip credinţa fermă 
Că porţi în ţine un secret divin 
Să mă convingi că dragostea-i eternă 
O să mă-ncui în cupa unui crin 
 

O să-ţi pictez pe buze anateme 
Când mă apropii să mă stăpânesc 
Căci gura ta mereu o să mă cheme... 
Eu o să vin mereu să te... citesc 
 
 
Crucea 
 

Ferestre-n pleoape cresc în sângerare, 
Iar cuie-n palme simţi ca în stigmat; 
O clipă istovirea îţi taie din suflare, 
Dar înfloriri de viaţă te duc pe Ararat 
 

Şi te apuci cu mâna de o stâncă, 
Iar drumul tău spre-nzăpeziri te duce. 
Cum inima ţi-e pură şi adâncă, 
Încât încape-n ea o-ntreagă cruce, 
 

Tu porţi în inimă o cruce-nalţă, 
Iar trupul tău de lacrimi e scăldat: 
Ia-mă la tine, Tată, de-s unealtă, 
Ce-aveam a face-aici am terminat! 
 

Însă din nouri tună-nfricoşare, 
Parcă vorbeşte-ntregul Univers: 
Să vii când piere orişice-ntrebare, 
Ţi-e drumul aspru, dar mai ai de mers! 
 

Porneşti spre vârf umil pe Ararat, 
Să te înalţi la cer ca niciodată, 
Însă rămâi de cruce agăţat, 
Iar crucea stă de tine agăţată. 
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mele sdelano v SSSR, azi debutează ca o zi... ocupată, 
mai ales că trebuie să merg la doctoriţa de familie să-
mi transcrie reţeta pe trei luni. Zoe a plecat cu noaptea 
în cap la nepotul nostru drag. 

Eu, până una-alta notez că s-au născut: Mihail Şora, 
Dorina Lazăr, Marie Curie, Albert Camus  şi, desigur, 
Leon Troţki, şi c-au murit Ion Jalea, Amedeo Nazzari şi  
Steve McQueen.  

La ora haş plec în centru. Am o sacoşă grea cu cărţi 
şi un bagaj de nervi produs de troleibuzul care întârzie 
exagerat de mult. Ajung, în fine, la Cişmigiu şi, de 
acolo, la sediul Editurii MAI, unde las cărţile, cunosc pe 
noua şefă a Editurii (Flori) şi-l vizitez pe noul şef  al 
Culturii (fostul subordonat Alin). Dialog puţin, la uşă 
sunt mulţi, inclusiv Lupu Rednic (fac gluma cu „Vorbeşti 
de lup şi Rednic la uşă”!), plec însoţit, mă salut cu mulţi 
cu care mă revăd şi-nsoţitoarea se miră, promit să fie 
reuşit momentul meu la Salon, după care merg la Edi-
tura Detectiv literar. Aici, beţivăneală boemă, ca de obi-
cei. Firiţă Carp, Dorel Vidraşcu, Daniel Dincă, Tică 
Ardeleanu şi alţi creatori mă vor apt combatant alături, 
dar eschivez, că merg la doctoriţă să-mi schimbe reţeta 
de „cadavru viu”, ceea ce şi fac, după ce iau o revistă 
(Detectiv cultural) şi poposesc printre porumbei, în 
Cişmigiu, unde-mi citesc editorialul şi de unde evadez 
pe Liscani, la cabinetul doctoriţei de familie. „Vizita” du-
rează puţin, noua reţetă (cardio) conţine: Nebilet, As-
penter, Omez, Triplixam şi Sortis. Asta înseamnă că 
mă despart de Norvasc, Concor, Aprovel, Lipanthyl şi 
Crestor! Voi muri şi voi vedea ce va mai fi. 

Pe Lipscani mă revăd cu alt fost subordonat la 
Pentru Patrie (azi purtător de cuvânt la Institutul Naţi-
onal de Statistică), apoi trec prin „Pasajul latin”, foarte 
bine agrementat cu basoreliefuri din copii de pe Colum-
nă şi cu un avertisment că e supravegheat video. Aş, 
peste tot sunt graffiti, iar acei pângăritori sunt liberi şi 
vii, căci la noi legea şi cei ce ar trebui s-o aplice sunt 
sublime absenţe contra cost! 

În Tramvaiul 21 citesc din revista primită texte foarte 
bine scrise de Mioara Bahna, Daniela Şontică, Florin 
Dochia,  Nicolae Dabija, Theodor Codreanu etc. 

Acasă constat că n-am mâncat de prânz. Continui 
lectura, postez secvenţa a 500-a din Lăcrimariu pe re-
ţeaua socială virtuală. Aştept provincia şi mă pregătesc 
de somnia dinaintea zilei... nutriţioniste de mâine! 
 

Miercuri, 8 noiembrie 2017 
Da, azi e mohorâtă Ziua Arhanghelilor Mihail şi 

Gavriil, când plec la Policlinica Roma, unde ajung la 
timp şi constat că am o mulţime de babalâci înaintea 
mea. Mă bucur, exact când luasem foc, să constat că 
la zece minute peste ora rezervării, iese asistenta şi mă 
strigă pe nume spre murmurul celor ce blocaseră şi 
uşa. Mă-ntreţin umoristic cu doctoriţa, îi ofer cartea 
despre Israel, obţin reţeta şi revin la mahalaua mea re-
zidenţială. Iar am trecut prin capătul străzii G. Călines-
cu şi iar am reportat vizita la casa memorială a Gigan-
tului.  

Iau maşina care, surpriză, porneşte, îi completez 
antigelul (roz) şi lichidul de parbriz, merg apoi la farma-
cie de unde-mi iau diabeticalele şi revin acasă. Mă bu-
cur c-a pornit Albena, care sper să facă acelaşi gest şi  

(continuare în pag. 38) 
 

 

 

Nicolae ROTARU 
 

NOTE DE TRECERE 

(Jurnalul intim al lui NICOLAE ROTARU) 

(urmare din numărul anterior) 
 

Luni, 6 noiembrie 2017 
S-o luăm metodic. Uitasem urgenţa zilei dar beteşu-

gurile care abia m-au lăsat să cobor din pat mi-au adus 
aminte: trebuie să merg la nutriţionistă şi la... familistă să-
mi transcrie reţetele. 

Azi s-au născut Aurel Vlaicu, Mihai Zamfir, Alex Şte-
fănescu, Olga Delia Mateescu, Cesare Lombroso, Robert 
Musil şi au murit Petre Sălcudeanu, Piotr Ilici Ceaikovski. 

Atentatele se ţin lanţ. În Texas, SUA, au fost mitraliaţi 
într-o biserică toţi cei aflaţi la slujbă. O islamistă cu 
origine britanică spune: m-am căsătorit să fac copii care 
s-ajungă mujahedini ai lui Allah. Ea şi soţul au plecat în 
Siria să-şi exercite rolul de războinici pentru cauza 
aceluiaşi. Şi noi ieşim în stradă la protest să cerem ceea 
ce nici nu ştim. Lume în care trăim! 

Lume care, pentru noi, se poate rezuma şi aşa: între 
1415-1877 (460  de ani) Impeiul Otoman a secătuit Ţara 
de 341 tone de aur, între 1678-1918 (240 de ani) Imperiul 
habsburgic a scor din Ţară 876 tone de aur, între 1711-
1877 (166 de ani) Imperiul Rus a scos din Ţară 46 tone 
de aur. Deci, între 1415-1877 (460 de ani) am pierdut 
1263 tone de aur. Între 1918-1945 s-au mai adăugat 
12.564 de tone scoase de corporaţii străine. 

După uciderea lui Ceauşescu, care redresase totul, 
adică în 27 de ani de atunci, cantitatea de aur scoasă din 
Ţară de Imperiul Transnaţional prin privatizări şi retro-
cedări, este de 46.000 tone aur! Cum ar veni, democraţii 
globalişti au văduvit Colonia în 27 de ani de 135 de ori 
mai mult ca otomanii, de 53 de ori mai mult ca habsburgii 
şi de 1000 de ori mai mult decât ruşii. Să nu-i mitraliezi 
pe toţi până la al nouălea neam!? Cine s-o mai facă? 
Românii sunt la cules de căpşuni în Spania şi la şters 
cururi de bătrâni în Italia. 

Zic, scriu, mă-nchin şi mă resemnez a neputinţă, ca 
un fost trăgător de elită care am depus armele! La fel ca 
ziaristul silenţios, curat şi modest de la Flacăra, Victor 
Niţă, care s-a stins în debutul acestei luni. 

Citesc şi mă crucesc: primarul care a câştigat fotoliul 
din partea PNL la Deva, este cel ce a trimis la un examen 
de masterat pe şoferul său, decan al facultăţii fiind fostul 
şef al Poliţiei Române. Cu asemenea soldaţi vrea opozi-
ţia să câştige războiul contra corupţilor din PSD!?  

Fac o glumă, apropo de plăcile memoriale aşezate de 
Ion Lazu, solicitând şi eu una la periferie, dar temător că 
de va fi de marmură sau bronz va fi furată de colocatarii 
bruneţi, iar de va fi să fie nu se poate instala că s-a 
anvelopat blocul cu polistiren, la care el nu achiesează, 
explicându-mi ce lupte a dus să pună asemenea însem-
ne pentru foştii locuitori de mahala ca Th. Pâcă şi cât de 
neajutorat a fost de USR şi de MCC. Nu mai supralicitez. 
Mă culc şi visez că n-o să mor niciodată, drept care nu 
voi avea nevoie de dreptunghi doveditor al locuirii şi 
duelului cu muzele în Colentihna mea ţigano-arabo-
chinezească.  
 

Marţi, 7 noiembrie 2017 
Ziua (a treia) liberă (după 1 Mai şi 23 August) din cele 

patru (ultima fiind 30 Decembrie) din vremea prunciei 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 38 

                                                                                                                   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 37) 
 

mâine când trebuie să merg la ANIMV şi la depozitul RAO. 
Să nu uit obligaţia asumată: azi s-au născut A. C. Cu-

za, Nicolae Paulescu, Bram Stoker, Alain Delon, ş-au mu-
rit Iosif Conta, John Milton, Jean Marais şi nobeliatul Ivan 
Bunin.  

Aflu (şi văd, şi-mi place) că logo-ul României pentru 
preşedinţia UE din 2019 a fost ales (din 122 de propuneri) 
„Lupul dacic” stilizat cu cap roşu, lance şi coadă argintii, 
precum şi trup tricolor pe orizontal! Bravo Alina Bârgă-
oanu, Rareş Bogdan, Andrei Borţun,  Dan Cărbunaru, 
Bogdan Chireac, Mihai Coman, Mircia Dumitrescu, Bog-
dan Enoiu, Dana Grecu şi ceilalţi membri ai juriului care au 
votat (80 la sută) lupul! Mai ales că abia s-au estompat 
propunerile cu oaia lui Daea! 

Nu mai pot vieţui în apartament din pricina şantierului 
de dedesubt. Şi leul (derbedeul!) se tot depreciază.  
 

Joi, 9 noiembrie 2017 
Coşmaruri, nesomn, stres. Trezire matinală. Dureri de 

cap. Trebuie să plec, dacă va porni maşina. Porneşte. 
Ploaie, răcoare, aglomeraţie, desfrâu şoferesc. Fac două 
ore şi o baniţă de venin până la sediul ANIMV. Intru uşor 
unde am nevoie, am luat o adeverinţă, am făcut un popas 
la bibliotecă, apoi am ajuns la depozitul RAO, de unde am 
luat cărţi. Revin pe centură. Aglomeraţia s-a mai 
estompat. Ajung un bagaj de nervi acasă, mai ales că 
locul de parcare e ocupat. Noroc că sunt singur. 

Recapitulez: am primit o somaţie de la ANAF să dau o 
sumă consistentă (contribuţia la asigurări pentru sănătate, 
pe anul 2012, când eram angajat ca profesor civil la 
Academia Naţională de Informaţii a SRI), am telefonat la 
angajator care mi-a spus că nu e de la ei. Şi totuşi, de la 
sediul din Maria Rosetti, unde am stat la cozi, intermi-
nabile (Ce altceva aveţi de făcut ca pensionar? mi-a zis o 
angajată de la ghişeul 14!), am fost trimis (altă zi, alt timp 
pierdut, ca ce altceva am de făcut!) la Gara de Est 
(serviciul taxe şi impozite al Primăriei sectorului 2), de 
unde am fost redirecţionat la sediul ANAF acelaşi sector 
(persoane fizice) din strada Avrig, unde am ajuns prea 
târziu (veniţi mâine, că sunteţi pensionar şi aveţi destul 
timp!), iar a doua zi, după ce am fost învins (şi eu, şi 
neputinciosul paznic în uniformă, de-o liotă de ţigani 
agresivi) am reuşit să obţin (după ce s-a reparat sistemul 
electronic şi a venit „fata cu toner” o hârtie din care rezulta 
că vinovată este UM 0418 , adică ANIMV, exact cea care 
mi-a spus că nu sunt ei de vină (e drept prin vocea 
contabilei şefe angajate în locul pensionatului Nicolae G. 
despre care va mai fi vorba în scrierile mele despre 
matrapazlâcurile epoletiştilor din unitatea unde am fost 
angajat profesor!), sens în care am redactat o cerere, 
pentru a obţine o adeverinţă din care să rezulte că s-a 
plătit ceea ce ANAF reclamă, am expediat-o electronic (cu 
impedimentele de care nu vreau să-mi mai aduc aminte, 
mai ales că acest dialog... modern se produce în reluare!), 
am revenit telefonic, am fiert la foc mic şi, în fine am fost 
anunţat că pot veni să ridic documentul (că ce altceva am 
de făcut ca pensionar cu maşină beteagă!?), s-a irosit altă 
jumătate de zi şi mi-am încordat arcul ceasornicului din 
piept mai să-l dau peste cap. Citesc acea adeverinţă din 
care nu îţeleg nimic şi, oricum, nu mi se răspunde la 
cerere. Poate, mâine, ANAF-ul din Avrig mă va lămuri. 

Ce mai contează: notez născuţii (Lucian Pintilie şi Ivan 
Turgheniev) şi morţii (Ion Dragalina, Iurie Darie, Guillaume 

 

Apolinaire, Charles de Gaulle şi Yves Montand), 
mănânc de prânz, fac postările pe care le cred de 
cuviinţă pe facebook (inclusiv afişul-invitaţie, corec-
tat, pentru lansarea celor trei cărţi (Tchau, Portu-
gal!, Poet fără Pegas şi Erev tov, Israel!) scoase în 
acest an de Editura Detectiv literar, şi trec la lecturi. 
Am ce, de la RAO am adus o cutie plină. Păcat că 
mă doare în continuare capul. Nici nu îndrăznesc să 
mă tângui ştiind că în cătunul natal Valea Seacă, 
singură şi suferindă, mama (de aproape 93 de ani) 
strigă după ajutor şi nici măcar un câine sau o 
pasăre nu mai are s-o audă. Iar dintre consăteni, 
din leatul ei, ea e singura supravieţuitoare. Tata, 
care spunea mereu că e leat cu regele Mihai I 
(personaj istoric aflat pe patul de moarte în Elveţia 
şi el, dar şi în centrul unui scandal, fiindcă fiica-
principesă moştenitoare Margareta şi soţul ei, Radu 
Duda au hotărât ca nepotul suveranului, principele 
Nicolae să nu poată intra să-şi ia rămas bun de la 
unchiul său!) s-a mutat peste două decenii în 
cimitirul Călugăriţa.  
 

Vineri, 10 noiembrie 2017 
Am ogit toată noaptea. Chin de unul singur. M-

au prins răceala şi curentul ieri. Şi acum trebuie să 
plec iar în frig şi umezeală. Dacă neghiobia cretină 
a administratorilor de la SRI (fostul angajator) şi de 
la ANAF (liderul impozitărilor) o cer. Ar fi a patra zi 
pe care o pierd ca să câştig ce? Tuşesc de parcă 
trag cu tunul. Poate şi unde azi e Ziua Artileriei. 
Beau cafeaua suportând junghiuri în urechi şi defi-
lez pe facebook. E o invazie de cărţi şi lansări domi-
nate de Adrian Alui Gheorghe, Horia Gârbea şi (din 
nou) premiatul Gabriel Chifu! 

Să nu uit că tot azi s-au născut Ştefan Cazimir 
(are 85 de ani, îl sun să-l şi invit la Salonul de carte 
al MAI, dar îl găsesc la medic!), Ovidiu Genaru, 
George Ţărnea, Martin Luther, Friedrich Schiller, Ri-
chard Burton, Enio Moricone, şi c-au murit Gheor-
ghe Dinică şi Arthur Rimbaud. 

Plec cu 21. Dialoghez cu un ţigan care a blocat 
trecerea în tramvai cu un ditamai cazanul de ţuică 
(„Cinşpe căldări, şefu’, da’ dacă vrei matale, îţ fac la 
capacitatea care o ceri!”) pe care-l duce la piaţa O-
bor. Unde-o fi căzănelul meu cu care ani în şir, tata, 
şi după el, mama, a transformat prunele din pomii 
puşi de mine în licoare pentru poftă de mâncare? 
Cine ştie. Constat c-a apărut un nou tramvai: 10. 
Care mă duce la intersecţia cu strada Iancului. Un-
de am nevoie. Mă recunosc şi omul în uniformă, îm-
preună cu care am fost învins de ţigănetul gălăgios 
data trecută şi femeia de la registratură care-mi ia 
dosarul, citeşte adeverinţa, se strâmbă a mirare, îmi 
dă un număr de înregistrare, îmi cere un număr de 
telefon şi mă invită să aştept. „Nu vă impacientaţi: 
aveţi la dispoziţie alte 60 de zile, începând de azi, 
fiindcă această nouă cerere are rol de contestaţie!” 
„Sper să nu mai vin şi altă dată, că am pierdut deja 
patru zile pentru aceste mişcări de hârtii!” „Ce vă 
plângeţi, nu sunteţi pensionar. Vă mai plimbaţi, vă 
clătiţi ochii, scăpaţi de gura nevestei!...” „Sărut-
mâna, doamnă. Şi mulţumesc!”  


 
 
 
 (continuare în pag. 37) 
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Se întorceau din lungi călătorii subterane, de vis 
Spre zariştea luminoasă,  
clarobscură a preieriei. 
Ṣi se auzeau precum un ecou din adânc 
Lovind disperate în chingile de piatră  
ale malurilor. 
Ṣi atunci sepiile cernite  
şi somnii molcomi tresăreau 
Presimţind că se vor reîntoarce printre oglinzile  
Lucii ale râului, printre adormitele savane  
Ṣi colinele de cupru ale porumbiştiilor indiene,  
Printre colnicele de aur, îngălbenite,  
Pe şeile săltăreţe ale tumultosului Mississippi 
Până în vadul liniştit al Golfului Mexic. 
     
Ţărmul ardea ca un rug mistuit de flăcări, 
Picături de stele topite în lacrimi. 
La mal bătrânul pescar înnoda navoadele  
Umede ale zorilor. Printre valurile încoronate  
De spume, despletite mirese. 
Vâsleam apoi pe-o barcă lăsată la mal  
De ultimii plecaţi dintre noi,  
răposaţi întru Domnul.    
Tu mai rămâi Ulysses, mai zăboveşte un timp 
Pe acest ţărm ospitalier,  
care te-a primit regeşte,  
Ṣi potriveşte-ţi ceasornicul inimii 
După bătaia repetată a valurilor. 
Eu am să deznod în tăcere ancorele,  
Am să ridic pe nesimţite pânzele 
Ṣi am să pornesc pe o corabie de vis  
pe Marile Lacuri 
Spre un port de unde nimeni nu s-a mai întors. 
Am să mă îndepărtez uşor, însingurându-mă, 
În noaptea care îşi trage năvoadele  
spre celălalt tărâm. 



 
desen de Andreea Boldeanu 

 

        Marin MIHALACHE 
 

LA ŢẰRMUL MARILOR LACURI 
 
La ţărmul Marilor Lacuri am stat şi am plâns 
Aducându-mi aminte de voi, Dunăre,  
Mare cea Neagră. 
Pe un mal la un ţărm era turnul CN din Toronto 
Pe celălalt mal turnul Willis din Chicago 
Ca două semne înalte, mirabile, de exclamaţie,  
Trimiţându-şi prin noapte semnale luminoase, 
Făcându-şi tainic cu ochiul, deasupra norilor,  
Deasupra preieriei, deasupra oglinzilor  
Marilor Lacuri!! 
 
Priveam lacurile, oglinzi întunecate ale nopţii  
Ṣi luna cu un ochi pe jumătate orb priveghind refluxul 
Clepsidrelor de nisip mişcător dezvelite de valuri. 
Pe coame de spume herghelii de vânturi  
Se retrăgeau liniştite la mal să înnopteze. 
 
Noi, atât de mulţi exilaţi de pe aici,  
obişnuiţi cu plecarea,  
Copii îmbătrâniţi de vremuri înainte de vreme  
Tânjind după elixirurile depărtării şi ale reîntoarcerii. 
Sirenele care ne reaminteau cântecul trist al exilului,  
Al înstrăinării şi al reîntoarcerii în regatul Ithaca. 
Ṣi apoi în coclauri cu vântoasele uzurpând liniştea, 
Tulburaţi de răsfrângere ca peştii înnotând în plasele  
Lacrimilor şi visând că undeva preapline  
Marile Lacuri  
Se revărsau iar noi călătorind  
spre mal rătăceam drumul. 
 
Vântul rupând zăbalele de foc ale fulgerelor 
L-am întâmpinat, cal sălbatec venind din preierie, 
Sub bolţi de aur, învelitoare ale cerului. 
Ziua galbenă înflorea pe colinele încă însorite. 
Apoi pe coama Marilor Lacuri furtuna 
A sculptat valuri adânci ca brazdele de plug 
In cenuşiul stins mocnit al înserării. 
Ochiul farului de veghe din Chicago  
rămas singur la ţărm  
Privea valurile tulburi înşeuate de albi pescăuşi. 
 
În peşteri pluteau liliecii ca nişte pânze de corăbii  
Răstignite pe catarge, fantome înnotătore în vis. 
Păianjeni negri cohorteau prin întuneric, 
Iar veşnicia amurgea. Crugul fierbinte ascundea 
Acolo ochiul sticlos al viziunilor profetice. 
       
Râurile din Illinois şi Ontario coborau  
Vrăjite pe braţele valurilor, 
Ca nişte fecioare despletite, abia trezite din somn. 
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Demonul galben 
 
Un covor de trandafiri galbeni, 
spinii mă-nţeapă în tălpi, 
privesc printr-o lentilă galbenă, 
picur acid pe orice sentiment 
ce nu e legat de viciu. 
 
Plutesc pe un nor de 
benzodiazepine, metafore, 
într-un univers galben. 
 
În uterul meu sunt răni 
de la prea multă sau 
prea puţină iubire, 
am orbit în teatrul ăsta 
al păpuşilor vieţilor trecute, 
atâtea roluri jucate, 
pierzând din vedere esenţa. 
 
Am râcâit cu unghia 
prin corpul încă viu al relaţiei 
până am făcut-o bucăţi, 
am distrus, am ruinat, am ars. 
 
 
Cercul simptomelor 
 
Te-ai săturat să-mi absorbi egocentrismul... 
 
Simt că în ultimii ani 
am privit în ochii Medusei, 
căutarea fiind combustibilul 
care m-a trezit la viaţă. 
 
Asta este...setea de viaţă 
care se dilată ca un uter, 
s-a născut o somatizare 
ce trebuia să estompeze vidul. 
 
Aneantizare, angoasa prezentă, 
mă întrebi de ce nu scriu 
despre altceva. 
 
Nu înţelegi e tot ce am? 
Dumnezeu a ruginit în mine 
precum o frunză. 
 
A da, ochii Medusei, 
jocul infidelităţii, 
care înfige petale de 
narcisism în mine, 
 
care mă aruncă în cuptorul Sylviei Plath, 
zvârcoliri lângă cinismul lui Bruckner, 
în sfârşit am timp să gândesc! 


 
 

 

Mihaela FARCAȘ 
 
Alien-self 
 

Acest carusel care-mi tranşează minţile, 
condamnare la libertate precum şi 
îngrădire în cuşca senzaţiilor primitive, brutale, 
dure precum grindina. 
 

Nu cred în Dumnezeu 
dar pentru tine aş aprinde 
o lumânare să-ţi umple golul, 
cataracta din piept. 
 

A, mi-ar plăcea să ne ţinem în braţe, 
goi, sub pătură în timp ce 
aşteptăm să treacă furtuna, 
să îmi trasezi linii pe spate, 
să mă cuprinzi. 
 

Mi-am plasat sufletul în cap, 
nu mă pricep la geografie, 
abia acum încep să-mi 
descopăr schema corporală, 
cu punctele sale cardinale, erogene. 
 

Mi-am creat masca din lutul viciului, 
antidepresivul, anxioliticul- salvarea prin carne, 
cervixul în care mă zvârcolesc. 
 

Poezia mea e ca un tot, 
se schimbă constant ca o mandală, 
se concentrează într-un punct, 
sinele în stare pură, 
explozii de afecte nediluate. 
 

Anatomia haosului 
 

am descompus haosul în fragmente 
pe care le-am tot privit prin 
lentila coşmarului că 
apăs întrerupătorul şi 
becul nu se aprinde. 
 

m-am tăvălit prin aşternuturi 
de toamnă aşteptând iarna 
în care urma să privim goi 
fulgii căzând pe balcon. 
 

am tăiat bucăţi din cord 
şi ţi le-am oferit, 
te-ai agăţat de venele mele 
după ce soarele a îngheţat 
în timp ce eu aşteptam  
să îmi spui... 
 

goana obsesivă după senzaţie, 
o călătorie fără final, 
saltul de la un mozaic 
la altul, culori prea vii 
pentru pata oarbă, 
prea mulţi volţi pentru 
o singură inimă 
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Lucica DRAGOȘ 
 

când aerul despică gândul      

  mă învăluie  
  o bucurie simplă 
  într-o mare de linişte  
  desculţă prin ierburi  
     

  în propria poveste rătăcind    
  îmi imaginez   
  cum după ani şi ani  
    

  sfioşi cu fluturii albi în gene  
  am rămas aceiaşi  
   

  umăr  lângă umăr   
     

  cu spatele lipit unul de celălalt   
  făcând   
  tot felul de planuri .   
 

 În sens mai larg  
 

 cu obrajii împurpuraţi  
 nu ai avea de ce /să intri în alertă  
 nici să te sperii   
 nu ai avea de ce  
   

 atâta timp   
 cât lumea trudită   
 cu o avalanşă de gânduri  
 amuţite mărgăritare  
 dezmierdând cuvinte  
 mai scrie poezie  
 şi duce avântul slovei  
 mai departe  
   

 zelos arc  
 spre zenit.  
 

fără grabă îţi spun 
   

 nici unul  dintre noi  
 nu a inventat  
 lumea  
   

  ia-ţi inima în dinţi  
  iubeşte viaţa  
 ascultă-mi  sfatul  
 fără grabă  
 

 bucură-te   
 cât poţi   
 de şansa 
  

 pe care ţi-o dă.  
 

în flacăra inimii  
   

 se aprindeau stelele  
 nopţilor albe   
 care îmi dănţuiau   
 mintea  
   

 pline de mistere   
 alunecau  
 în sufletul meu  
 viscolit  
 de trecătoare   
 

 nelinişti 


 

 

 

 

Brândușa DAN 
 

Spre mine însămi 
 
Un pas mă mai desparte 
De toate câte sunt. 
Un pas către divinitate, 
Acolo unde nu mai sunt. 
 
În faţa mea mă-nclin 
În infinită graţie. 
Mă-nalţ către interior, 
M-aplec către înalt. 
 
Iubirea este cheia 
A toate câte simt. 
 
 
Reîncepută sunt 
 
Respir din mine însămi. 
Nu mai ştiu dacă ceea ce simt pe buzele sărate 
E sărutul mării sau sunt eu însămi. 
Căci lacrimile au spălat orice dorinţă. 
 
M-am curăţit. Aştept cu braţele deschise 
Şi inima-nălţată să mă ridic. 
Asemeni unui şarpe cu coada-n gură 
Sunt eu acum reîncepută. 
 
Căci am pornit de unde sunt 
Şi am ajuns tot unde sunt. 
Acum doar muşc din mine însămi, 
Mă macin fin într-o iubire infinită... 
 
 
Iubirea topeşte egoul 
 
Divitatea ne-o face câteodată atât de bine,  
încât nu mai e loc pentru altceva lângă noi. 
Aparent singuri, rămânem în infinită dragoste  
şi împlinire. 
Din forma fizică e trist şi dulce să vezi spiritul  
care zboară prin adâncuri. 
E greu de înţeles. E greu de adâncit toată simţirea  
care te loveşte. Căci nu ai înţelesurile cunoscute. 
Te izbeşte de stânci şi de nisip ca apoi să te ridice 
către soare, pe lângă zborul pescăruşilor. 
Şi totul simultan. Căci în acelaşi acum tu eşti şi apa  
şi pământ şi aer şi soare. 
Da, e posibil să trăieşti totul într-o clipă, atât de intens 
încât nu mai eşti nimic! 
Brusc pierzi orice contur...  
Dorinţele dispar într-o iubire infinită. 
Nu mai dăruieşti nimic. Devii dăruire. 
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       Constantin OANCĂ 
 

EMINESCU – PRIMĂVARA LIMBII ROMÂNE 
 

Opera la vârf a lui Mihai Eminescu este, ca viziune, 
profund paradoxală. Copil fiind el se confruntă cu realitatea 
celeilalte dimensiuni existențiale, plecarea („Și te-ai dus, 
dulce minune/ Și-a murit iubirea noastră./ Floare-albastră, 
floare-albastră,/ Totuși este trist în lume”). De-acum înainte 
mai toată poezia lui este străbătută de un acut fior elegiac. 
Iubita nu mai vine la întâlnire: „Lacul”, „Sara pe deal”, 
”Dorința”, „Și dacă… ”, „Freamăt de codru”, „De ce nu-mi 
vii… ”, „Pe lângă plopii fără soț”, „Departe sunt de tine… ”, 
„Peste vârfuri”, „O, rămâi… ” etc. Îmi vine în gând ce 
spunea cineva despre Mozart și muzica sa: „Mozart este un 
înger care surâde printre lacrimi.” Același lucru e valabil și 
pentru Eminescu.  
          În poezia sa viața și moartea fuzionează, se intercon-
diționează: „Nu credeam să-nvăț a muri vreodată”. Timpul și 
veșnicia sunt punți pe care se trece dintr-o lume în alta: 
„Anii tăi se par ca clipe,/ Clipe dulci se par ca veacuri” (O, 
rămâi… ”). Se modifică pănă și conceptul de „obiectivitate”, 
subiectivitatea luându-i locul. Infinitul din „La steaua” tinde 
să devină eternitate, nemurire – idealul suprem al oame-
nilor, ca și timpul din Scrisoarea I, care pălește în fața eter-
nității: „Timpul mort și-ntinde trupul și devine veșnicie”. Tim-
pul acestei vieți este așa de puțin, că nașterea și moartea 
par a se aduna într-un singur punct. De aceea se poate 
spune despre Eminescu că s-a născut plecând. 
           Anotimpurile înseși suportă transformări surprinză-
toare în funcție de stările sufletești. Așa se explică și faptul 
că deși suntem în plină iarnă, acum la nașterea sa, e ca și 
când ar veni la noi primăvara – primăvara limbii române. De 
aici poezia „La mijloc de codru… ”, pe care am  așezat-o  
înlăuntrul   Primăverii lui  Antonio Vivaldi. (poezie recitată pe 
coloană sonoră) 
           „Lumina stinsului amor ne urmărește încă” -  versul  
din „La Steaua…” (care ne amintește de poezia „Floare 
albastră”) se-ntâlnește  cu cele din poezia „Departe sunt de 
tine…”, închisă și ea într-un lied de Franz Schubert. (poezie 
cântată) 
          Poetul nemuritor pleacă să se întâlnească cu propria-
i naștere. Elegia „Ce te legeni…” împreună cu cea sonoră a 
lui Leo Brouwer  sunt expresia aceleiași  neliniști a timpului. 
(poezie cântată) 
          Și, în sfârșit, plecarea definitivă în poeziile „Mai am 
un singur dor” și  „O, mamă… ” (poezii recitate pe coloană 
sonoră)                       


 
 
 

 
Portretul lui Eminescu de Constanța Abălașei-Donosă 

  

Criticilor mei 
 

Multe flori sunt, dar puţine 
Rod în lume o să poarte,  
Toate bat la poarta vieţii,  
Dar se scutur multe moarte.  
 

E uşor a scrie versuri 
Când nimic nu ai a spune,  
Înşirând cuvinte goale 
Ce din coadă au să sune.  
 

Dar când inima-ţi frământă 
Doruri vii şi patimi multe,  
Ş-a lor glasuri a ta minte 
Stă pe toate să le-asculte,  
 

Ca şi flori în poarta vieţii 
Bat la porţile gândirii,  
Toate cer intrare-n lume,  
Cer veştmintele vorbirii.  
 

Pentru-a tale proprii patimi,  
Pentru propria-ţi viaţă,  
Unde ai judecătorii,  
Ne'nduraţii ochi de gheaţă?  
 

Ah! atuncea ţi se pare 
Că pe cap îţi cade cerul: 
Unde vei găsi cuvântul 
Ce exprimă adevărul?  
 

Critici voi, cu flori deşerte,  
Care roade n-aţi adus - 
E uşor a scrie versuri 
Când nimic nu ai de spus. 
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dacă nu al lecturii, în mod sigur al receptării” 
(pag. IX). 

„Locuirea în poezie”, o carte cu un titlu-
metaforă, pe un lait-motiv lămuritor: „O estetică 
a supravieţuirii, cu trimiteri subtile, prieteneşti şi 
inspirate, la un curriculum vitae poetic al unei 
impresionante opere literare dominată de un 
lirism locativ, Delta Dunării şi Măraşu, de la 
debutul editorial cu volumul „Insula”, Editura 
Albatros, 1973, urmat la intervale decente şi în  
creştere valorică de „Corabia de fosfor”, Editura 
„Eminescu”, 1976; „Umbra fluviului”, Editura 
„Eminescu”, 1979; „Enisala”, Editura „Albatros”, 
1980; „Distanţa dintre mine şi un iepure”, 
Editura „Eminescu”, 1983; „Capriciu pentru cele 
patru vânturi”, 1986; „Îngeri şi banjouri”, 1998; 
„Marţea canonului”, 2001, toate la Editura 
„Eminescu”; „Sufletul cântă despre sine”, 
Editura „Decebal”, 2002; „Imparele” (sonete), 
Editura „Grai şi Suflet”, 2007; „Deşertul 
invizibil”, Editura Tipo Moldova, 2014...  

„Locuirea în poezie”, aşadar, un dialog 
în care Viorel Coman îşi supune interlocutorul 
unei „spovedanii” de intimitate şi reculegere 
lirică, de fapt o sinceră, emoţionantă şi 
prietenească „gâlceavă” literară, în care unda 
de simpatie şi mirajul comunicării sunt eviden-
te, mascate, învăluite doar de o străvezie im -
parţialitate, în limitele unei elegante şi inteli-
gente conexiuni culturale. 

(continuare în pag. 44) 

 

 

       Dumitru ANGHEL 
 

Nicolae Grigore MĂRĂŞANU  

Viorel COMAN 

LOCUIREA ÎN POEZIE  
       

Volumul „Locuirea în poezie”, Editura Istros a 
Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017, 314 pagini, semnat de 
Nicolae Grigore Mărăşanu şi Viorel Coman, este un 
dialog spiritual între două conştiinţe vii, de anvergură 
culturală; o şuetă amicală între doi intelectuali cu 
idealuri comune şi preocupări artistice, scriitori de 
marcă în zona literară a Dunării de Jos şi a Bără -
ganului. 

Cu un subtitlu lămuritor, „O estetică a 
supravieţuirii”, cartea oferă ritualica unei confruntări 
inteligente, cu o notă nostalgică pe teme şi motive 
dintr-un itinerar de creatori, diferenţiaţi nu atât de 
spaţii temporale cât mai ales de orizonturi biografice, 
care s-au apropiat prin similitudini culturale. Poetul 
Nicolae Grigore Mărăşanu şi criticul literar Viorel 
Coman şi-au scos săbiile din teacă pentru a rezista 
atacurilor paralele de pe scena unui duel al 
certitudinilor creatoare, fiecare având la îndemână 
scutul de apărare al argumentelor, pe portative in 
allegro, într-un passo doble din care doar sinceritatea 
fiecăruia dă valoare dialogului.  

Un interviu uriaş, în care poetul N. Grigore 
Mărăşanu pare a fi cel mai solicitat de întrebările-şoc 
ale partenerului său de dialog, intransigentul, curiosul 
şi „neastâmpăratul” critic şi istoric literar Viorel 
Coman, dar are tactul, inspiraţia şi click-ul de refugiu, 
cu care-l linişteşte şi-l lămureşte pe scormonitorul său 
interlocutor. Fiecare îşi apără „câmpul de bătaie” al 
disputelor doar aparent belicoase, pentru că, de fapt, 
gustă copios din deliciile întoarcerii în copilăria 
miraculoasă din Delta ostroavelor ş i a răsăritului de 
Soare, sau a câmpiei largi a Bărăganului cu dropiile 
maiestuoase şi a cumpenelor de fântână, până la 
adolescenţa frenetică şi maturitatea împlinite.  

Şi unul şi celălalt îşi apără intimitatea, nu 
numai cea spirituală, ci mai ales „lungul drum” al 
devenirii scriitoriceşti. Nicolae Grigore Mărăşanu, mai 
nostalgic, mai liric şi mai... „cu capul în nori”; Viorel 
Coman, echilibrat, „lord” şi cu morga de „noblesse 
oblige” din dotare! 

În „Cuvântul înainte”, „Pledoarie”, cum o 
numeşte... „avocăţeşte” iniţiatorul acestei cărţi-dialog, 
profesorul şi scriitorul Viorel Coman, este tranşant, 
când... explică de ce s-a oprit la Nicolae Grigore 
Mărăşanu: „Am avut încă de la primele întâlniri 
revelaţia unui om contorsionat, cu anafoare interioare, 
cum au şi apele dintre care vine, cu o poetică asupra 
căreia fie păstrase tăcere, fie nu fusese niciodată 
solicitat să răspundă; ...ilustrează azi un paradox,  
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conştiinţă artistică; şi criticul şi istoricul literar 
Viorel Coman, pe coordonatele unor „curiozi -
tăţi”, aparent „belicoase”, se dezvăluie într-un 
„pas de deux” de coabitare conceptuală, 
fiecare apărându-şi teritoriul spiritual de 
participare. Viorel Coman pare a fi cel care... 
zgândără intimităţi, din care s-au născut, egal, 
„locuirile” biologice şi literare ale poetului N. 
Grigore Mărăşanu, iar acesta, cu modestie, 
dezvăluie lumii orizonturi şi motive artistice 
de... „ieşire în Agora”, fără ifose, fără paran-
ghelii, vorba scriitorului Teodor Parapiru, şi fără 
pretenţii de Premiul Nobel pentru Literatură . 

„Locuirea în poezie” este o carte despre 
doi prieteni scriitori, care s-au hotărât să se 
prezinte singuri, într-o manieră în care ritualul 
existenţei lor de creatori de literatură are o 
consecvenţă imposibil de perturbat şi o nobleţe 
meritorie, iar demersul lor se conturează ca o 
epopee a memoriei personale bazată pe 
acumularea şi suprapunerea amintirilor.  


 
 

TESTIS 

de Teodor PARAPIRU 
 

Volumul de literatură mixtă „TESTIS”, 
Editura Senior, Călăraşi, 2016, 80 de pagini, 
semnat de scriitorul Teodor Parapiru , adună 31 
de texte, într-o aglomerare de stiluri şi formule 
prozodic-epice (poeme, romane, scenarii, 
parabaze, istorii parenetice, entelehii), după 
subtitlul-semnal, ca o parafrază generoasă şi 
necesară pentru perceperea corectă a tuturor 
semnificaţiilor tematice ale cărţii. 

„TESTIS” completează palmaresul de 
autor al domnului Teodor Parapiru, 20 de 
volume de proză scurtă, eseu, romane, după 
debutul editorial cu romanul „Copacii de cris-
tal”, Editura Junimea, Iaşi, 1981, şi o presti-
gioasă şi convingătoare prestaţie de eseist, pu-
blicist, jurnalist şi om de cultură, în cadrul Salo-
nului Literar „Axis Libri” al Bibliotecii gălăţene 
„V.A. Urechia”. 

În noua sa carte, scriitorul îşi previne 
cititorii cu parametrii tematici din „Testis”, cu o 
avertizare etimolog ică, de valoarea unei sentin-
ţe, după o zicală, o maximă de tip clasic, în 
limba latină: „Aurum nostrum non est aurum 
vulgi” (Aurul nostru nu este aurul gloatei), pe 
semantica unui proces de transformare după 
legile chimiei. Îşi supune astfel cititorul une i 
presiuni intelectuale, îl determină să consulte 
Dicţionarul şi începe cu titlul „Testis”, cu 
sinonimii din zona juridică: „mărturie, dovadă, 
martor”, „Testis unus, testis nullus” (martor 
singur, martor nul) şi-l determină pe acel cititor 
să accepte sensu l figurat al dictonului ca  

 

(continuare în pag. 45) 
 

(urmare din pag. 43) 

 

Un dialog, interesant şi vivace, cu „năzdră-
vănii” de tot felul, la limita de ...”intrare în joc”, dar un 
joc al inteligenţei din care... „ies scântei!” din „spec -
tacolul” confruntării; de unde rezultă că, din copilărie, 
N. Grigore Mărăşanu s-a aflat sub semnul fascinant şi 
benefic al lecturii, cu cărţi împrumutate de la 
Biblioteca satului şi a aflat de vorbele bătrânului cro -
nicar: „...că nu este alta mai de folos zăbavă decât ce-
titul cărţilor”. Sau că toată viaţa poetului s-a aflat sub 
semnul onomastic al Măraşului, localitatea din Deltă şi 
Insula Mare a Brăilei, unde s-a născut, a învăţat şi s-a 
întors nostalgic după împlinirea sa profesională şi 
scriitoricească, adăugându-şi cognomenul MĂRĂŞA-
NU, matrice biologică şi spirituală.  

La întrebările iscoditoare ale domnului Viorel 
Coman, Nicolae Grigore Mărăşanu îşi face cunoscut 
drumul în viaţă, cu studiile liceale la Brăila şi apoi la 
Galaţi, unde va gusta din deliciile debutului publ icistic 
la ziarul „Viaţa Nouă” cu poezia „Simfonia muncii” şi s-
a integrat vieţii culturale de la Dunărea de Jos, alături 
de scriitorii Ilie Tănăsache, Valeriu Gorunescu... Se 
întoarce, alteori, la studiile universitare juridice, de la 
Iaşi; la viaţa culturală de la Brăila şi la Cenaclurile 
literare pe care le-a monitorizat, sau la izbânda sa de 
mare iniţiativă literară: Festivalul poeţilor din Balcani. 
Ca membru al Uniunii Scriitorilor din România a fost 
alături de Corneliu Antoniu în organizarea Filialei de la 
Dunărea de Jos a forumului scriitorilor.  

Indiferent cât de provocatoare sunt iscodirile la 
care este supus, replicile poetului N. Grigore 
Mărăşanu rămân „calde” şi, în afara ideii de conflict, le 
transformă în complimente manierate, întorcându-se 
convingător în universul său natal cu plauri şi Deltă 
sau recitând dintr-un poem; „Există un timp al trăirii / 
şi există un timp al evocării a ceea ce ai trăit, /când cu 
veneraţie poţi vorbi / de o călătorie în pântecul 
Leviathanului, / ori despre umbletul magilor în deşert” 
(pag. 28). 

Toate întrebările, întreaga carte „Locuirea în 
poezie” a celor doi prieteni sunt de o seriozitate gravă, 
pe partitura emoţionantă a celebrei „Appassionata”, 
una dintre sonatele pentru pian de L. van Beethoven, 
din zona unor responsabilităţi de istorie literară; chiar 
şi atunci când blândul şi nostalgicul poet N. Grigore 
Mărăşanu se întoarce mereu la amintirile din copilărie: 
„... – În copilărie, tatăl meu, împreună cu alţi săteni, 
au desţelenit cu plugurile trase de patru boi un fund de 
iezer secat: Brătuleasa” (pag. 141), ca să constaţi că 
marii scriitori se pot naşte şi la Humuleşti, „pe malul 
Ozanei cea frumos curgătoare..”, ori la Măraşu, pe 
unde trece Dunărea în drumul său spre Marea cea 
mare. Cei doi scriitori se tachinează pudic suprave-
ghindu-şi discret... indiscreţiile sau protejându-şi 
intimitatea, într-o şuetă intelectuală din care răzbat, la 
limita rezervelor civilizate, doar puţine orgolioase 
autobiografii de creatori de literatură, cu care fiecare 
şi-ar putea revendica un loc important în arealul literar 
românesc, nu neapărat doar în limita geografică a 
naşterii lor. 

Şi poetul Nicolae Grigore Mărăşanu, „intero-
gat” în limitele agresive ale unei „inchiziţii” de  
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(urmare din pag. 44) 
 

spectator şi martor al demersurilor sale scriitori-
ceşti, sugerând, în stilul umorului imprevizibil al 
domnului Teodor Parapiru, şi conotaţii semantice 
deturnate şugubăţ şi ironic din zona masculină.  

În prozele sale de virtuoz, Teodor Para-
piru trece lesne din registrul serios şi doct în cel 
ludic şi parodic, din realism în simbol; realul şi 
fabulaţia rămân cantonate într-o perspectivă mul-
tiplă şi cel mai adesea ipotetică asupra întâm -
plărilor şi a personajelor, cu rătăciri prin tot felul 
de labirinturi spaţiale şi temporale , cu o simbo-
listică greu de descifrat fără apelul la Dicţionar 
(parabază – pasaj din comedia greacă în care 
autorul îşi exprimă, prin glasul corifeului, părerile 
şi sentimentele sale; parenetie – care îndeamnă 
la virtute, moralizator; entelehie – termen folosit 
de Aristotel însemnând... scopul lăuntric care stă 
la baza dezvoltării materiei şi determină întregul 
proces de dezvoltare...). 

În cartea de... poeme, romane, scenarii, 
parabaze, istorii parenetice, entelehii semnată de 
scriitorul T. Parapiru există o literatură de-o origi-
nalitate agresivă, autentică şi inconfundabilă, 
provocatoare de frisoane epice, cu o expresivitate 
uneori involuntară, iscată de plăcerea speculaţiei 
sau forţarea firescului, cu personaje captivante 
psihologic şi chiar cu un descriptivism minuţios 
până la saturarea argumentaţiei, când pune în 
cumpănă realitatea textului cu textul realităţii, fără 
să facă concesii nici uneia, nici alteia. Din 
această perspectivă, am impresia stranie că dom -
nul Teodor Parapiru se străduieşte, împotriva unei 
fireşti opţiuni umane, să afirme, într-o contextu-
alitate contradictorie, tocmai ceea ce apreciază 
definitoriu şi că o anume rezervă, decentă şi, 
categoric, elegantă, potrivit statutului său intelec -
tual, îl opreşte să se pronunţe, preferând o 
înscenare a tuturor semnificaţiilor tematice sub 
protecţia unei „umbrele” conceptuale.  

Textele „belicoase” ale prozatorului, în 
parametrii unui umor provocator, incendiar şi, 
uneori, în afara oricăror reguli, îl „lasă cu gura 
căscată” pe cititorul cuminte, obişnuit cu... 
normalitatea şi chiar cu banalitatea... normală (!) 
din experienţele sale de lector, familiarizat cu 
lecturi din „Răscoala”, de Liviu Rebreanu, sau 
„Război şi pace”, de Lev Tolstoi („Calendarul 
Doamnei Globale Julieta”, p. 5-6, ca o Prefaţă sau 
Cuvânt înainte), în limitele de avangardă ale 
domnului Teodor Parapiru, un scriitor talentat şi 
îndrăzneţ, care-şi asumă riscul unui... altceva în 
planul literaturii culte. 

Desigur, acest lucru nu mă împiedică să-i 
semnalez o apropiere stilistică cu joc de  umbre şi 
lumini, cu parfum dramatic şi umor de... „Teatrul 
absurdului”, din orizontul artistic al venerabilului 
Eugene Ionesco, cu replici ca din „Cântăreaţa 
cheală”, dintr-un text micuţ, „Afacere de o cafea”, 
p. 10-11, cu un dialog de o absurdă banalitate. 
Sau, tot în limitele aceluiaşi umor impacient, 
imaginea unui Infern, între apocalipsa din „Divina 
Comedia”, de Dante Alligheri, şi cazanele cu  

 

 
 

smoală din Iadul povestirilor molcome şi şugubeţe 
ale nemuritorului Ion Creangă, în istoriile parenetice 
ale contemporanului Teodor Parapiru („Scrisoarea 
Papei”, p. 12-14). 

Umorul scriitorului Teodor Parapiru este 
inepuizabil, derutant, pe alocuri iritant, provocator 
de disconfort al lecturii, dar de-o supleţe stilistică 
revigorantă; trece nonşalant de la momentul foarte 
oarecare cu eroi „de trei parale” la tematici majore, 
ca de la înălţimea unui amvon papal, ecleziast şi 
uşor mistic, sau, şi mai strident, din nou la porţia de 
viaţă de toate zilele a unei familii, cu divorţ, copii 
părăsiţi şi tot tacâmul: „În urmă cu vreo douăzeci de 
ani, toţi am fost surprinşi când nepotul lui Costi, 
doctor, om serios, cu nevastă vrednică şi cu doi 
băieţi, şi-a părăsit familia şi a plecat la Constanţa, 
cu o iapă tânără, cu părul lung, pacientă şi poetă” 
(„Mesaj enigmatic”, p. 15), banalul, oarecarele 
ridicat la rang de... entelehie a succesului, a ieşirii 
din stagnare. 

Tehnica literară, maniera stilistică, narativă 
sau lirică, toată personalitatea de creator a 
domnului Teodor Parapiru nu se încadrează niciunui 
reper de creator, nu se încadrează nicăieri, are 
propriile reguli, cu precepte riguroase, chiar când 
frizează vulnerabilitatea, se pliază după un canon  

(continuare în pag. 46) 
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(urmare din pag. 45) 
 

care nu acceptă nicio ingerinţă disciplinară. Teodor 
Parapiru scrie o literatură în răspăr, uşor alergică şi 
de-o violenţă virusată de factori emoţionali şi de un 
nonaccept, pe care şi-l asumă cu o nonatitudine, 
ironică mai mult, şi o morgă de nobleţe „cârcotaşă”, 
gustând din deliciile perverse ale împotrivirii.  

Inconsecvent, umorul parabazelor modernului 
Teodor Parapiru se apropie şi de sinceritatea naivă a 
snoavelor, seamănă cu jovialitatea poznelor de la 
Humuleşti şi plusează umoristic pe modelul „poveşti-
lor de amor” grobian de pe peronul unei gări de 
provincie, cu bere, mici şi ifose de mahala. Alteori, 
manifestă o tandreţe... „suspectă” pentru personajele 
umorului său belicos, cârcotaş, batjocoritor, pe care 
le scuteşte de traumele suficienţei printr-o asprime 
patriarhală de... „bătaie la fund”, dar din care răzbate 
o nobilă iubire. 

Există, rar, dar există, în „Testis”, un text cu 
nuanţări lirice evidente, cu doar uşoare adieri de 
prozodie, cu aluzii de rimă împerecheată; „de peste 
mări şi de peste zări – din atomul divin – cu aburul 
din vin – pluteau solemne şi demne – Doamna Viaţă 
şi Doamna Moarte” („Un om cumsecade”, p. 19-20), 
care păstrează dominanta tematică a cărţii şi stilul 
inconfundabil al poetului Teodor Parapiru, pe care-l 
recunoşti după doar câteva sintagme verbale: „ - N-
am înţeles mare lucru din poezia citită, dar tocmai 
de-asta cred că autorul este foarte talentat” (p. 21), 
asemeni unor prime acorduri muzicale din „Rapsodia 
Română”, de George Enescu, ori din „Simfonia III – 
Eroica”, de Beethoven. 

O altă sursă de umor vine dinspre onomasti-
ca selectată de T. Parapiru pentru personajele sale: 
Doamna Julieta, părinţii – preoţi Capac şi Pricopie; 
între comun, derizoriu şi sfinţi pravoslavnici, cu 
extindere şi în zona zoologică: pisica Toya, căţelul 
Dodică (p. 24); sau din alte texte: Madam Covalu, 
sfinţii Hilario, Antistres; ori Amelia, Solo, domnul 
Corbu, Medeea Apostol, Madam Matilda. 

În scenariile, parabazele sau entelehiile sale, 
scriitorul modern parcă n-ar avea nicio regulă, atacă 
frontal, povesteşte, relatează, comentează, pare 
stimulat de întâmplări oarecare din care face un 
eveniment major ori din banalul cel mai banal 
creează un subiect de literatură de atitudine, de 
protest împotriva nimicului ca fapt important. „Atacă”, 
cu importanţă străvezie, un existenţialism dual, între 
pravoslavnic blând şi uşor desuet şi o erezie 
prudentă, mai mult nostalgic-ironică: „- Care va să 
zică, fiecare bărbat e Adam şi fiecare femeie este 
Eva pricepe şi domnul Corbu în legea lui” („Grădina 
vecinului Marţian”, p. 34). Sau un existenţialism 
frenetic, de-o diversitate năucitoare, cu direcţionări 
tematice spre o opţiune spirituală ecleziastică, din 
zona unui creştinism auster dar parcă şi spre o 
erezie provocatoare: „Pe scurt, ironie a sorţii, pentru 
perspectiva supremă, obsesivă, a nemuririi...” („La 
vânătoare”, p. 44). 

De altfel, umorul din „Testis” este specta-
culos, la limita spontaneităţii dintr-o scenă, în care 
actorul a uitat o replică şi, în impas sau stăpân pe 
sine, s-a descurcat inspirat şi spontan cu altă replică,  
 

 

în ropote de aplauze, iar domnul Teodor Parapi-
ru, aflat mereu în această dilematică ipostază 
scriitoricească, a simţit că-l scuteşte de multe 
incomode explicaţii pentru interesantele, riscan-
tele şi originalele sale derapaje epice.  

Arta portretului la prozatorul Teodor Pa-
rapiru este uşor virusată de un sarcasm derutant 
şi o nobilă afecţiune pentru personajele  sale, ca 
şi pentru toate păcatele omeneşti, deoarece este 
animat de o generoasă atitudine de echilibru, dar 
tot sub semnul umorului se află!  

Un umor în aparenţă în afara oricăror re-
guli, între inocenţa zâmbetului de copil cu reacţii 
candide, şi rânjetul acru şi pervers al unui cinic, 
dar scriitorul T. Parapiru are reacţii conciliante 
cu nuanţe imprevizibile şi, la fel ca actorul de 
care aminteam, pentru cartea sa primeşte mulţu-
miri, pe care le acceptă cu plecăciuni elegante şi 
cu alte cucernice cuvinte de mulţumire. Noroc că 
cititorii nu-i aud replica mormăită şi suspect de 
manierată!? 

TESTIS este o carte de cultură generală, 
între două accepţiuni intelectuale, cu opţiuni 
majore de succes dar şi cu mesaje vagi de dis-
confort al lecturii, din partea unei categorii de 
cititori, pe care autorul, lucid şi echilibrat, şi le-a 
asumat. 
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    Denisa LEPĂDATU 
 

Ridică-ți fruntea 
 
ninsorile nu acoperă sărăcia  
din suflete  
chiar dacă privirea lor albă  
răscoleşte pustiul din tine  
ridică-ţi fruntea omule  
şi lasă îngerii să ţi-o  
mângâie  
până când inocenţa din tine  
va vrea să reverse-ntr-o clipă  
 
zâmbete cearnă fanatic  
lacrimi transformate în vată  
de zahăr  
pe străzi s-alunece sănii  
trase de fulgi de zăpadă  
 
lasă uitarea s-alunge urâtul  
pulsul iubirii să-l ţii între palme  
creadă ce-or vrea ploaia şi  
vântul  
iarna aceasta nu-i unică-n  
an 
 
 
Nu mă grăbesc 
 
planurile mele-s încurcate de muza-mi 
ce creşte odată cu pielea mea întinsă 
ca un balon gata să explodeze 
 

de-atâta aglomeraţie  
în mintea mea zilnic e un război 
din care învinse sunt întotdeauna 
ideile apărute de-a lungul zilelor răguşite 
nu mai au nici ele putere 
să mi se opună 
vor mai degrabă să le fac un orar  
ca la şcoală 
să fie sigure că în sfârşit 
vor rămâne cu ceva timp liber 
 

chiar şi ziua mea de naştere-mi spune 
să nu mă grăbesc 
nefiind pregătită să-mi împletească cele 
paisprezece codiţe promise 
 

nu ştiu de ce dar viaţa aceasta 
mi-a luat-o înainte 
habar n-am cu ce viteză s-alerg 
s-o pot ajunge din urmă 

 
Poem adolescent 
 

dimineaţa aceasta mi-am privit călcâiele 
roase de-atâta umblet prin copilărie 
au alergat nopţi întregi  
de la o fereastră la alta 
notând fiecare joc câştigat 
cu un asterisc provizoriu 
 
mi-amintesc cum odată 
m-am împiedicat de marginile 
unui şotron desenat  
în scoarţa terestră 
mult prea jos pentru ca eu 
să pot sări printre pătratele haşurate 
 
altă dată mi-am zărit propria umbră 
închisă într-un planetariu 
încercam să ne atingem 
dar curenţii de aer ne ridicau mereu 
una deasupra celeilalte 
am renunţat abia atunci când 
strigătul unui copil 
a speriat-o atât de tare 
încât s-a ascuns să n-o mai găsesc 
 
cern cu atenţie gândurile 
păstrate în rucsacul pregătit  
pentru orice eventualitate 
sunt în buzunarele lui 
amintiri prea grele 
iar umerii mei nu pot să mai ţină 
visele ce uită să socializeze 
până ajungem la destinaţie 
 
iau cu mine doar viitorul 
apreciat de unii cu un simplu like 
neştiind că se vor întâlni 
acolo unde se aşteaptă mai puţin 
 
 
voi învăţa să cresc 
 
nu-ţi face griji pentru mine 
într-o zi voi despărţi în silabe 
inimile celor indiferenţi 
reconstruind tot ce-au rostit ursitoarele 
într-o toamnă  
ce uitase să veştejească frunzele 
voi învăţa să cresc 
străbătând destinul 
de la sfârşit către început  
fără nicio oprire 
vei auzi uneori  
cum sub tălpile mele goale  
se furişează cuvinte însiropate  
în sentimente mai verzi  
decât primăvara 
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Constantin OANCĂ 
 

Victor Aciocîrlănoaiei, „BUMBĂCARI –  

ghetou comunist - 15 Km p” 
 
            Cartea aceasta este ultima din trilogia „Dum-
nezeu a murit în Bărăgan”, „D. O.” și respectiv „Bum-
băcari – ghetou comunist – 15 Km p” a domnului Victor 
Aciocîrlănoaiei, scriitor, profesor de vocație și fost prigonit, 
ca întrega lui familie de altfel, în timpul regimului comunist 
când autoritățile au dispus de soarta lor după bunul plac, 
dacă se putea până la eliminarea din viață, fără ca cineva 
să fie tras în vreun fel la răspundere pentru aceasta, 
precum în epoca sclavagistă. Astfel de cărți de amintiri 
dureroase au apărut foarte multe după revoluție, căci ade-
vărații intelectuali care au supraviețuit prigoanei comuniste 
au simțit nevoia să se elibereze de suferințele și frustrările 
acumulate ani la rând în lagăre și închisori, scrisul, ca 
orice artă, având și funcție eliberatoare. 
          Tema, după cum reiese, este aceea a imortalizării 
perioadelor de suferință din viața autorului, mai sigur copi-
lăria și adolescența. Ca viziune cartea este de un realism 
dur, ce trece dincolo de normalitate, într-o lume condusă 
de demoni. Atât de umilit a fost poporul român datorită 
acestei terori infernale, că eu l-am văzut ca pe un popor de 
copii singuri în fața unui deșert fără traversare. 
          Dezvoltarea acțiunii este resimțită ca o călătorie 
inițiatică ce se deschide înaintea copilului Titi și care-i 
oferă pe parcursul ei prilejuri de reflecții amare privind 
soarta omului pe pământ. Cine este acest Titi? Tocmai 
autorul cărții în discuție, care-l apropie prin tripla ipostază 
de autor, narator și personaj de Ion Creangă și eroul 
Amintirilor sale,  Nică, însă de pe cu totul alte planuri, unul 
e tragic și altul aparține unei vieți pașnice, tihnite. Titi este 
unul dintre cei șase fii (Mircea, Lică, Titi, Radu, Țuki și 
Bebi) ai lui Vasile și Rozalia Aciocîrlănoaiei din 
Grumăzești, Tg. Neamț, care datorită cumplitei secete ce 
se abătuse peste Moldova în vara anului 1946, hotărăsc 
să plece în Banat, lângă Timișoara, în localitatea Gelu, 
unde tatăl își găsise de lucru și seceta nu bântuia. Această 
nenorocire a naturii ne introduce doar într-o serie întreagă 
de alte nenorociri determinate de către oameni de astă 
dată, căci în țară se instaura comunismul. 
          Așadar drumul cunoașterii pentru Titi începe în Gelu 
în 1946 continuat cu arestarea tatălui, cu doi ani mai 
târziu, la nouă ani de detenție grea și apoi, în 19 iunie 
1951, cu deportarea familiei, acum rămânând toate numai 
pe seama mamei, în comuna Bumbăcari, gostatul Pavel 
Tkacenko, din Bărăgan, comună înființată ad-hoc anume 
pentru cei cu D. O. veniți din Banat și Ardeal, pe o 
suprafață de numai 15 kmp și păzită de milițieni și soldați 
în termen însoțiți de câini lup, gata să te sfâșie la primul 
semn. Deportații erau sclavii secolului care tocmai s-a 
încheiat de curând. Se anula astfel toată civilizația adu-
nată timp de două mii de ani. 
        Un drum inițiatic poate începe și cu stângul, după 
cum se vede, însă important e ca el să nu se reducă doar 
la un singur pas, cum și o rugăciune, chiar dacă pornește 
de la o neputință („Ajută, Doamne, neputinței mele!”), ea 
nu se oprește aici, ci se continuă făptuind, întrucât eroul 
nostru este înzestrat cu calități care să-l ajute la cotituri: 
este inteligent, sensibil, credincios, generos, iertător, cu 

 
 
„suflet mare” (așa îl apreciază Nicolae Carandino), 
este primul la învățătură, iubește lecturile fundamen-
tale (este surprins citind Război și Pace de Lev 
Tolstoi), este harnic, cinstit și supus la locul de mun-
că (lucra ca mulgător), are simțul umorului, iubește 
frumosul, cântă, are ureche muzicală și voce fru-
moasă etc. 
        Prima lecție de viață începe în biserică la Ge-
lu. Era a treia zi a Crăciunului, de Sf. Ștefan, o lecție 
ce parcă anticipa ce urma să se întâmple. Titi este 
marcat de felul morții Sf. Arhidiacon Ștefan. În ace-
eași zi avea să se întâmple o nenorocire, parcă tra-
să la indigo, celor patru frați mai mari, ce erau 
nedespărțiți și porecliți de către străini cu numele de 
„copiii vădanei”: Mircea, Lică, Titi și Radu. Fiul pri-
marului sârb din Gelu, Petrov Axa, împreună cu alți 
adolescenți îi lapidează pur și simplu pe cei patru, 
hotărâți să-i omoare pentru simplul motiv că sunt 
români, iar pentru asta luând de model barbariile 
monstrului croat Ante Pavelic, ce le scotea globii 
ochilor sârbilor care-i cădeau în mână. Mircea a fost 
pur și simplu zdrobit, prăbuși într-o baltă de sânge, 
pe când ceilalți trei îl apărau cu trupurile lor cât 
puteau. Dacă nu dădea peste ei Bacea, fotbalistul 
adulat în meciul care tocmai de curând se consu-
mase, poate că ar fi fost cu adevărat omorâți. 
          Tensiunea specifică artei se realizează aici, 
ca și în multe alte situații, trăind intens; aceasta  nu 
vine dintr-o cunoaștere a principiilor literaturii. Ea 
este aripa cu care s-a născut, ce întrece roata care 
a fost confecționată în școala lumii. Citind această 

(continuare în pag. 49) 
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(urmare din pag. 48) 

 

pagină simți că ajungi la limita suportabilității, că inima e 
gata să-ți sară din loc. O scenă asemănătoare are loc și în 
finalul cărții, unde un grup de elevi adunați pentru a viziona 
un film în comuna Niculești Jianu îl lovesc sălbatic cu 
ciomege pregătite din timp pe Titi (era singur); ei știau din 
educația primită la școală că acesta e unul dintre „dușmanii 
poporului” care trebuie omorâți fără milă spre binele 
tuturor. Numai la intervenția studenților de la teatru George 
Motoi și Vasile Butoi, care pesemne mergeau și ei la film, 
Titi are norocul de a scăpa cu viață. 
          În scoala din Gelu, ca și în cea din Bumbăcari copilul 
Titi este nevoit să se adapteze la o serie întregă de 
privațiuni și umilințe. Iarna este obligat să poarte o caciulă 
pe cât de mare pe tât de jerpelită, găsită de mama prin 
niște gunoaie în curtea unui om la care lucra cu ziua, că 
mama era singura care muncea pentru șase copii. Deși 
primul la învățătură, nu este făcut pionier ca alți colegi 
pentru simplul motiv că era dintr-o familie „ciumată”. 
Dureroasă pagină  pentru un om în devenire, ca și aceea 
în care a fost respins la înscrierea la liceu  (Brăila). 
Monstruoasă practică, aceea a lui Ante Pavelic 
generalizată, de a scoate globii oculari tuturor celor ce 
gândeau altfel. Adevărate lovituri de trăsnet pentru un om 
care abia intra în viață. 
          Copilul însă era cu ochii și pe lucrurile hazlii, căci era 
dotat cu simțul umorului. El făcea haz de necaz speriind cu 
jerpelita lui de căciulă trasă pe ochi colegele de clasă. Este 
fascinat de prezența a două colege venite recent de la Cluj 
cu al doilea val de deportați. Prima este îngerul de fată 
Florența, iar a doua, Doina Condor, un exemplar de lux 
educată și deșteaptă foc ce îl devansează cu mult în toate 
privințele și de care se îndrăgostește pe loc după un sărut 
de bun venit pe care aceasta i-l dă, la fel ca și celorlalți de 
faptl. 
          Viața de mulgător începe după ce este respins la 
admiterea în liceu pe motivul că are D. O. Aici cunoaște pe 
domnul Iordache, șeful de sector din zootehnie, pe 
Cireșica, Gheorghieș, pe Maria și pe măicuța Evdochia. În 
ciuda eforturilor aproape supraomenești  de a putea face 
față cerințelor impuse de norma de producție (vaci 
Zimenthal cu ugere ale căror mameloane nu erau pe 
măsura unor mâini de copil) totuși obține cele mai bune 
rezultate fiind  afișat, cu fotografie, ca „mulgător fruntaș” la 
gazeta de perete. În felul acesta a venit în ajutorul mamei, 
oferindu-i o gură de aer. 
          Prilejuri numeroase ca naratorul să facă dovada 
harului său de povestitor, de portretist, de fin analist și 
realizator de emoționante descrieri de natură. E suficient 
să amintim de portretele lui Nicolae Carandino – profesor, 
filozof, scriitor și om politic remarcabil al vremii, de cel al 
Florenței, noua lui colegă venită de la Cluj, atât de 
vaporoasă, de pură, că i s-a părut un înger, în fața căruia 
nu putea să se adune. Ce să mai vorbim de fata, tot de la 
Cluj, Doina Condor, atât te isteață, de plină de viață, de 
sociabilă, temeinic educată, plină de umor, însușiri ce au 
impus-o pe loc drept lider incontestabil al clasei. 
          Dar despre iminența morții mamei, care i-ar fi lăsat 
descoperiți în fața vieții, fără mâini și fără păcioare, când o 
furtună nemiloasă de zăpadă a acoperit-o, ce se mai poate 
spune? Moment dezalcătuitor. Aici „al șaptelea membru al 
familiei”, Leu, a jucat rolul hotărâtor. Cu mirosul lui fin a 

 

identificat-o și nu s-a lăsat până nu a descoperit-o, 
mutând cu lăbuțele-i troianul ce-o acoperea și 
scoțând-o vie și nevătămată.  Un munte de zăpadă 
lângă un munte de emoții. 
         Ființa sfântă de aici este mama.Portretul pe 
care i-l realizează la pagina 177 este ca un mo-
nument ce se vede de departe. În postfața cărții 
aparținând lui Ioan Groșan acesta spune: „... Și aș 
vrea să mai remarc un lucru, poate cel mai important 
din toate aceste pagini se înalță figura luminoasă a 
Mamei, cea care, cu soțul arestat, aruncată la dracu-
n praznic, are o grijă infinită față de cei șase copii, 
muncind de dimineață până seara, gătind, spălând și 
mai ales povățuindu-și cu tact și răbdare odraslele. E 
unul dintre cele mai reușite portrete materne din 
întreaga noastră literatură.” 
         Autorul și-a petrecut copilăria în iad. De ce a 
îngăduit Dumnezeu asta? Eu nu știu să răspund, dar 
poate că e bine să ne gândim și la Iov. Dacă privim 
în duh, nașterea și moartea sunt văzute ca adunate 
într-un singur punct. Poate că de aici vine și zicala 
„Ce-am avut și ce-am pierdut?” sau o alta: „Mai mult 
se învață din pierderi decât din câștig”. Eu cred că 
această experiență dură de viață, domnule Titi, va 
înnobilat pe veci, pentru că veniți din zonele obscure 
ale existenței. Pagini cutremurătoare de viață care 
precumpănesc în fața unor stângăcii  să spunem de 
doctrină ori experiență literară. Nu știu dacă noi în 
locul lui am fi fost la fel de drepți. Copilul Titi a rămas 
în mintea mea unul exemplar precum Nică a lui 
Ștefan a Petrei, schimbându-mi mult gândirea. De 
aceea nu-i iau în seamă stângăciile de care 
pomeneam, inerente la un om plin de gînduri, de 
trăire, dar care mereu pierde. Credința din lumea 
acestei cărți nu este adevărată, pentru că oamenii 
de aici (e suficient să ne gândim la bunicul lui Vlad 
Mircea) cred doar în cele ce se văd, neluând în 
calcul fuga timpului. Doar Dumnezeu spune clar: 
„Împărăția Mea nu este din lumea aceasta.” De ce 
Dumnezeu nu sancționează pe prigonitori? Deoare-
ce vremea secerișului n-a venit încă. 
          Și-acum, în încheiere, ceva despre iertare și 
uitare. Nimic nu se poate uita dacă nu se iartă din 
inimă. Poate că mi se va răspunde cu vehiculata 
relică: „Dacă uităm riscăm repetarea istoriei.” Dar eu 
spun că acum suntem în afara istoriei, unde avem 
de-a face cu alt fel de iertare și de uitare, ca în 
Rugăciunea Domnească. 
           Cu acest adaos textul de azi dobândește 
funcție catarctică. 
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            Petre RĂU 
 

Lacul 
de Alphonse de Lamartine 

(fragment) 

Pe apa împinsă mareec spre maluri 
În noaptea eternă, netulburată, 
Putea-vom oare s-aruncăm printre valuri 
Ancora vremii o singură dată? 
 

O, lacule! Anul din nou se termină 
Și apa ta tot mai seacă izvorul 
Iată! Vin încă să m-așez în lumină 
Pe piatra de țărm unde-ai lăsat dorul. 
 

Gemea altădată alături de stâncă 
Izvorul tău care mai săpa-n pământ, 
Zbura spuma undei din apa adâncă 
Luată de vânt. 
 

Ți-amintești? Într-o noapte pluteam fermecat 
Pe unda ta clară sub cer azuriu 
Doar vâlsele mele scoteau cadențat 
Un zgomot târziu. 
 

Deodată în zare sunară cuvinte 
Și malul răspunse-n tumult 
Valul sub barcă se opri să asculte 
Vocea-ndrăgită demult. 
... 
O, timpule! Oprește-te! Și voi, clipelor, 
Opriți-vă cursul vostru, 
Lăsați-ne în aproapele șoaptelor 
Să dezvelim sufletul nostru. 
 
O, timpule! Ia cu zilele tale 
Grijile noastre atotstăpâne 
Dar să nu uiți să ne semeni în cale 
Bucuriile depline. 
... 
Zadarnic cer timpului încă o clipă 
Aiurea de mine el va fugi 
Rog noaptea: “Fii lungă!” însă din pripă 
Aurora rece-o va risipi. 
 

Îndrăgim totuși orele trecăatoare 
Și străbatem odată cu ele pământul 
Zadarnic dorim să oprim clipa care 
Zboară ca gândul. 
 
Somnul valului 

de Arthur Rimbaud 
Cântă un râu într-o vale adâncă 
Pe dealul mândru un soare lucește 
Iarba în sevă răsare sub stâncă 
Iar valul de aur în zare sclipește. 
 

Doarme sub cerul aprins de lumină 
În iarba ce-i scaldă în rouă obrazul 
Soldatul palid, căzut pe colină 
Crezona albastră-i răcește grumazul 

 

El doarme-n tăcere, surâde suav 
Cum surâde-n lumină copilul bolnav, 
Doarme în soare cu mâna pe piept. 
 

Natură! Leagănă-l în florile tale, 
Scaldă-i trupul său rece-n petale 
Și-l plânge! Sângele-ngheață pe bratul său drept. 

 
Saltimbancii 

de Guillaume Apollinaire 
Se-opresc pe drumuri și câmpii, 
La hanurile cenușii, 
Prin satele fără biserici 
Toți saltimbancii diabolici. 
 

Se strâng copii-n urma lor 
Se-opresc și păsările-n zbor 
Tot satul e pus în mișcare 
Vin saltimbancii-i sărbătoare. 
 

Ei au bastoane îndoite, 
Tobe și cercuri poleite, 
Un urs și o maimuță care 
Stă-n față, demnă de-admirare. 

 
Primavara 

de Victor Hugo - "Tout la lyre" 
Iată primăvara! Martie, aprilie cu dulce surâs, 
Mai înfloritor, iunie arzând,  
toate frumoasele luni prietene 
Oamenii, la marginea fluviilor adormite 
Se cuibăresc ușor ca într-o mare palmă; 
Pasărea palpită în adâncul pădurii,  

timidă și calmă; 
Și seamănă cu râsul și cu arborii verzi. 
Sunt bucurii de vară  
asemeni cu citirea de versuri 
Ziua se naște încoronată de zori răcoroși și tandri 
Seara este plină de dragoste,  

   noaptea se crede înțeleasă, 
Către imensa umbră sub cer binecuvântat 
Câteva lucruri zgomotoase sunt repetate la infinit. 

 
Cântecul pãsãrilor 

de Victor Hugo 
Aprilie deschide larg porțile 
Primăverii 
Vara o urmează îndeaproape 
Pe pământ un frumos covor 
Își desface spicul 
De iarbă, de flori și de bucurie. 
Bujorii sunt aprinși (sunt roșii ca focul) 
Cerul albastru 
Deschide sute de flori ce înfloresc 
Primăvara este pentru ochii noștri 
Toată frumusețea 
O arșiță de trandafiri. 

 (Tecuci - 1971) 
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construcţie complexă, bine strunită altfel, deşi anu-
mite stângăcii transpar şi transced scriiturii sale. 

Totul este hiperbolizat şi personificat - nucul 
simte, natura îngheţată se trezeşte din senin la via-
ţă, zânele se îndrăgostesc, povestesc la limita bârfei 
despre sufletele lor pereche - iar portretul fizic şi 
moral al personajelor principale (Crissy, Robby şi 
Alex) se încheagă pe multe pagini şi în timp, tocmai 
datorită deselor şi uneori inexplicabilelor ruperi de 
ritmuri. 

Cititorul rămâne în suspans, logica nu mai 
capătă contur, pentru că nimic nu este previzibil: 
când te aştepţi ca zână să îi vorbească băiatului - el 
însuși înger, ca şi sufletul lui - când te aştepţi ca po-
vestea să rămână ancorată-n real şi ea să îşi ducă 
la îndeplinire misia dată de Moş Crăciun suntem 
aruncaţi iarăşi într-o lume a introspecţiei. 

Apar deranjante căderi în descriptivism, dar 
numai din dorinţa autorului de a îmbogăţi şi expli-
ciza contextul sau peisajul, văduvindu-l astfel pe 
cititor de statutul de complice la actul artistic. 

Marchează trecerile bruşte de la concretul şi 
inexplicabilul frământărilor zânei Crissy la transfor-
marea acesteia „în vis”. 

Este interesant dialogul acesteia cu Sufletul 
băiatului, precum şi pasajele în care zânele sunt 
protocolare, manierate, îl respectă pe Moş Crăciun, 
dintr-o dată investit cu alte puteri decât cele ştiute. 

Chiar şi acesta se consfătuieşte cu Moş Ni-
colas, evident acel Moş Nicolae al copilăriei noastre, 
acesta neavând întru nimic de-a face cu ştiutul 
Sfânt Nicolae biblic, numai însuşirile de caracter 
fiind comune. 

Provocările continuă, senzaţia de haos sau 
de poveste scăpată de sub control acutizându-se în 

  (continuare în pag. 52) 

 

 

Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Robert Sorin Baicu şi confesiunea ca mijloc artistic 
 

Robert Sorin Baicu  - „Începuturile unei poveşti de 
iubire”, Ed. Grinta, Cluj - Napoca, 2018 

 
Scriitorul bucureştean Robert Sorin Baicu îşi înce-

pe inspirat anul publicând primul volum din trilogia „Visând 
la iubire”, titlu extrem de generos şi în largheţea căruia poţi 
detecta cu uşurinţă paliere multiple de adresabilitate, scene 
complexe sau simple de derulare a evenimentelor. 

„Începutul unei poveşti de iubire” ne introduce 
repede şi provocator într-o lume a irealului, autorul 
preferând să amprenteze acest spaţiu cu o viziune proprie, 
extrem de provocatoare, fapt care-l ancorează repede pe 
cititor în actul lecturii. 

Îmi pare că tocmai asta e cartea pe care a mizat în 
scrierea sa, ideea de a-l provoca continuu pe lector părând 
a fi cheia cu care-şi deschide calea către inima şi mintea 
acestuia. 

Volumul începe în forţă şi, după ce eşti introdus 
într-o lume mirifică a basmului, una în care totul este 
hiperbolizat, diafanizat - context în care cititorul avizat este 
mai întâi tentat să renunţe la carte şi la lectură - trezirea la 
realitate se face brusc, întrucât pista falsă a oniricului se 
încheie brusc dezvelind o forţă de introspecţie extrem de 
puternică. 

Atunci realizezi că autorul te poartă deliberat prin 
spaţii şi lumi diverse, contradicţia fiind absoluta notă de 
referinţă a începutului de carte, o contradicţie care te 
ancorează în actul lecturii, curiozitatea trăgându-te nemij-
locit de mână şi determinându-te să întorci pagina. 

Senzaţia că eşti părtaş la un întreg proces de 
demitizare e uriaşă, Robert Sorin Baicu desprinzând din 
negura trecutului lumea idilică a basmului, aducând-o-n 
zilele noastre. 

De la început senzaţia de haos stăpâneşte 
povestea, autorul reuşind nu numai să suscite interesul, 
dar să îl şi enerveze cumva pe lectorul matur, care-şi vede 
năruit un întreg sistem de referinţă al copilăriei. 

Spre exemplu, Moş Crăciun nu mai este ajutat de 
spiriduşi sau reni ci de zâne, este „maestru îndrumător”, 
apoi „mare Învăţător” al unui „cortegiu de zâne”. 

Nimic nu se mai potriveşte dintr-o dată cu basmele 
copilăriei şi ai imediat senzaţia că memoria-ţi joacă feste 
din momentul în care Moş Crăciun îşi trimite subalternele 
„să pătrundă în minţile oamenilor şi să le aducă un strop de 
fericire”. 

Ideea e generoasă şi provocatoare, revoltătoare 
până undeva, iar îngerii pot fi trişti sau fericiţi, zânele sunt 
orgolioase şi mândre, când sunt lăudate că-şi fac bine 
treaba. 

Au nori preferaţi pe care stau, se transformă cu 
uşurinţă-n orice, Dumnezeu e şi el prezent pe norul său 
alb, norii aceştia vin când sunt chemaţi, de parcă ar fi 
dresaţi. 

Multă interogaţie te obligă să iei în calcul pista 
falsă pe care te poartă autorul, senzaţia că vei ajunge „alt-
undeva” conturându-se cu fiece pagină dată. 

Robert Sorin Baicu trece uşor de la un plan la altul, 
iar multitudinea acestora şi amalgamarea lor îngăduie o 
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(urmare din pag. 51) 
 

momentul în care Moş Crăciun, cel preaplin de puteri neli-
mitate „a făcut eforturi supraomeneşti” pentru a i se putea 
confesa prietenului Moş Nicolas. 

Sunt pasaje în care sunt menţionate-n poveste 
amazoanele, zânele pădurii, elfii şi multe alte personaje 
de basm, toate de data aceasta cu alte puteri, îndeletniciri 
sau preocupări. 

Ca şi Dumnezeu în Biblie, Moş Crăciun are re-
grete, iar începutul ca de basm al poveştii contrastează 
flagrant cu analiza dură a societăţii actuale, dar şi aceste 
pasaje ar fi mers mai bine, ar fi cadrat dacă ar fi fost gân-
dite doar ca lume exterioară celui deja iubit de zâna ce e 
dispusă să renunţe la nemurire pentru el şi calităţile lui. 

Această contradicţie de planuri descrie pe larg 
lumea lăuntrică a lui Robby, un personaj căruia îi place să 
umilească oameni, dezvoltă sentimente urâte şi care, 
astfel nu mai justifică investiţia emoţională în el, faptul că 
este văzut şi descris în multe pasaje ca fiind Alesul menit 
să învingă Răul. 

Elocvente în acest sens sunt monologurile din ce 
în ce mai dese şi dense cu cât intrăm în miezul poveştii şi 
ne apropiem de finalul primului volum, din aceste 
dialoguri cu el însuşi conturându-se o radiografiere 
interioară, o trecere de la un plan emoţional mirific la o 
realitate dură şi urâtă. 

Interesant de-a dreptul este dialogul care ni-l 
relevă ca fiind Alesul, când i se relevă misia pentru care a 
venit pe pământ, o lume întreagă sprijinindu-se astfel pe 
umerii lui. 

Aceste monologuri sunt dure radiografii moraliza-
toare ale societăţii, naraţiunea în sine având de suferit, 
povestea nemaifiind la îndemâna copiilor. 

Este şi locul şi contextul în care autorul schimbă 
timpul şi persoana de adresare, nu mai vorbeşte din 
exteriorul lui Robby, nu mai (con)semnează faptele şi 
trăirile acestuia, el însuşi devine Robby - fapt previzibil, 
altfel! - ca-n prozele postmoderne în care autorul este 
personaj principal. 

Din dorinţa de a justifica întrucâtva schimbarea 
de planuri autorul simte nevoia să explice, astfel furând 
vraja lecturii îndeosebi din suita de întrebări cărora le 
răspunde imediat. 

Povestea se îmbogăţeşte din momentul în care 
Robby este investit şi înzestrat cu puteri nebănuite, în ea 
făcându-şi locul câini vorbitori, nave spaţiale, personaje 
humanoide, roboţi, amintind de alte scrieri SF. 

Acestea fiinţează numai în capitolele în care 
Robby este implicat într-un proces de colonizare al unei 
planete „virgine”, dar apariţia lor în poveste atrage după 
sine multe neologisme, acestea împrăştiind imediat 
lumea idilă a începutului de poveste, basmul fiind înlocuit 
cu dure radiografii ale societăţii, totul e ireal de crud şi de 
violent. 

Definitorie pentru acestă carte este abundenţa de 
hiperbole, prezenţa acestora fiind clar justificată de autor 
prin dorinţa de a păstra ideea de început a lumii de basm. 

Multă, prea multă sacadare în frază, prea multe 
propoziţii subiective şi intarsii de imagine în imagine, fapt 
ce îngreunează actul lecturii. 

Memorabile sunt discuţiile cu Îngerul Negru, 
pasajele acestea fiind cele mai moralizatoare şi mai pline 
de substanţă. 

 
Aşadar, „Începuturile unei poveşti de iubire” 

este un volum care deschide trilogia „Visând la iubire”, 
un roman în care personajul principal este investit cu 
puteri deosebite, rolul lui de Ales fiind justificat prin 
trecerea şi participarea la diverse acţiuni şi lumi sau 
locuri biblice sau mitologice. 

Finalul îi readuce în primplan pe magii 
ocrotitori, discuţia cu aceştia lămurind rolul important 
pe care Robby urmează a-l avea în educarea 
îngerului Alex, dincolo de voinţa Leoaicei, în fapt fosta 
soţie. 

Crissy cea diafanizată şi salvatoare capătă 
contururi umane în femeia care-l retrezeşte la viaţă, 
context în care concluzia că am fost purtaţi prin atâtea 
locuri numai pentru a deveni conştienţi de rolul extrem 
de important al personajului principal în această 
societate şi lume. 

O carte care incită, o lectură care te ţine treaz 
şi captiv tocmai prin nenumăratele contradicţii. 
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respectau, pupându-i mâna la sărbători şi care îi 
aduceau colacul şi găina friptă, gest ce se impunea 
în asemenea împrejurări. Unul dintre aceşti fini, care 
venea des pe la naşi-su, era Moş Percic, un om mai 
în vârstă, sau poate că aşa îl vedeam noi, dar 
oricum, era un bătrân chipeş, uscăţiv la faţă şi cu o 
ţinută dreaptă de bărbat trecut prin multe, dar 
molcom şi încet în mişcări. Era însurat a doua oară, 
cu baba Rahila din Câşla, o femeie bună de gură, 
rârâită, ce pronunţa r-ul din cuvânt graseindu-l lăţit şi 
moale cum n-am mai auzit o altă persoană nici 
măcar franţuzească făcând-o şi asta ni se părea 
ceva deosebit şi adeseori încercam să o imităm. De 
fapt, ei doi formau un cuplu oarecum insolit, ea prin 
vorbă, iar el printr-o înjurătură originală pe care o 
folosea des, ca o vorbă de duh, dar care, utilizată la 
tot pasul, i se fixase atât de adânc în vocabular, 
încât o lansa şi cu rost şi fără rost, fără a se sinchisi 
de nimeni şi de nimic. Înjurătura aceasta insolită 
probabil că o preluase din armată, pentru că se 
referea la baionetă, dar bătrânul de etnie ucraineană 
utiliza o pronunţie originală ce suna cam aşa: 
”Zzzzzz, baghnetu mă-tii”. Acest “gh” din limba ucrai-
neană nu poate fi redat în limba română, dar este o 
pronunţie ce iese din gât, ceva între g şi h, ca un gâ-
jiit mai prelung.   
 Într-una din zile, când eu cu Ilie ne făceam 
veacul printre fiarele din curte, la Nea Nicu în casă 
se petrecea vârtos, fiind o sărbătoare importantă, 
sfânt, aniversare sau ceva, un motiv de petrecere, 
că era multă lume adunată ce mânca, bea şi asculta 
plăci cu Zavaidoc la patefonul gazdei, obiect unic şi 
cu mare faimă în sat. Spre seară, din casă a ieşit în 
mare viteză Moş Percic şi cu paşi mărunţi şi repezi, 
a luat-o către privată, o groapă săpată în pământ, 
împrejmuită cu stuf ce se găsea în spatele casei, pe 
un dâmb. Din loc în loc, moşul se oprea, ducea 
mâna la spate şi se îndrepta cât putea de tare, se 
lăsa chiar pe spate privind în sus cu ochii larg 
deschişi şi bulbucaţi, roşu ca un rac şi transpirat de 
curgea apa pe el şiroaie. Pornea, făcea câţiva paşi 
şi se oprea din nou ţintuit locului, rămânând în acea 
poziţie nefirească pentru câteva clipe când se masa 
în spate de sus în jos. La o nouă încercare de a 
porni, când mai avea câţiva paşi până la privată, 
deodată moşul s-a oprit, a rămas ţeapăn locului, 
după care i-au căzut umerii în jos în semn de 
relaxare, a ridicat mâna, apoi a lăsat-o în jos a 
lehamite lansând faimoasa lui înjurătură: 

-Zzzzz baghnetu mă-tii!. 
 Toată această scenă am urmărit-o împreună 
cu Ilie de după nişte roţi şi alte acareturi îngrămădite 
în spatele casei la câţiva metri de ceea ce se 
întâmpla cu sărmanul moş, fără ca acesta să ne 
observe, lucru aproape imposibil, pentru că eram 
bine camuflaţi printre fiare, iar bătrânul era prea 
preocupat de ceea ce i se întâmpla lui, ca să mai fie 
atent şi prin jur. Noi, cu ochii bulbucaţi cât sarmalele, 
nu pierdeam nici o mişcare din ceea ce făcea moş 
Percic, pentru că probabil intuiam că văzusem doar 
puţin şi trebuia văzut cu orice preţ ceea ce urma să 
se întâmple în continuare. Ne-am cuibărit cât mai  

(continuare în pag. 54) 

 



 

      Tănase CARAŞCA 
                  

MOŞ PERCIC 
  

 Copilăria este perioada din viaţă când omul acu-
mulează cel mai mult, când interesul pentru tot şi pentru 
toate este atât de mare, încât ai vrea să afli orice, oricât, 
oriunde şi oricum. În primul rând începi a percepe ceea ce 
e în jurul tău, apoi faci cunoştinţă cu tine însuţi, te desco-
peri, începi să faci investigaţii asupra ta, apoi asupra 
celorlalţi din apropierea ta. Crescând, începi să explorezi 
curtea, ceea ce e în afara ei, începi să înţelegi ce e bun şi 
ce e rău, dar distincţia o faci mai greu în primă fază, apoi 
devine interesant faptul că Maria lui vecinu’ poartă rochiţă, 
iar tu pantalonaşi. Peste asta treci uşor, dar te intrigă faptul 
că sub chiloţei ea are altceva decât ai tu, iar dacă întrebi 
de ce e aşa, cei mari râd de tine şi fac aprecieri cu privire 
la viitor, dacă vrei să afli singur încercând să dai la o parte 
vălul ce acoperă misterul ţi se dă peste mână, eşti certat, 
batjocorit, caracterizat ca deosebit de îndrăzneţ, ceea ce 
nu se cade la un copil de vârsta ta etc. etc. Crescând, 
începi să tragi cu coada ochiului discret, după un timp te 
lămureşti şi priveşti lucrurile în faţă şi tot aşa, mereu ai de 
învăţat câte ceva, mereu apare ceva nou care te 
interesează şi ajungi la concluzia că eşti un om care vrea 
să ştie cât mai multe, să facă mai multe, apoi… 
 Apoi vine apogeul, cu toate cele bune şi rele câte 
trec peste om când e în floarea vârstei, când faci multe şi 
mărunte, când realizezi de fapt grosul lucrurilor ce le ai şi 
le laşi în urmă, şi…   
 Apoi vine reversul, când ştii multe, dar încet, încet, 
începe să nu te mai intereseze lucruri pe care altădată ţi le 
doreai cu ardoare, pe unele le laşi tu, altele te lasă ele pe 
tine şi uite aşa, ajungi să ştii multe şi să nu te mai 
intereseze nimic. Într-un fel, este o întoarcere în timp, care 
se transformă într-o continuitate care lasă lumea mai 
bogată şi mai evoluată. 
 Dar trecând peste această încercare timidă de a 
face un fel de filosofie a vieţii, să trecem la ceea ce vreau 
eu să vă povestesc în continuare despre aceste curiozităţi 
ale copilăriei şi întâmplări hazlii din acea perioadă a vieţii 
mele, la care am participat din plin şi pe care vi le transmit 
cu toată responsabilitatea. 
 Din capitolele anterioare, aţi aflat că mare parte 
din anii copilăriei mele i-am petrecut în jurul fierăriei lui nea 
Nicu, unde, împreună cu Ilie, fiul lui cel mai mic, dar mai 
mare cu un an decât mine, găseam tot felul de ocupaţii 
printre fiarele împrăştiate prin toată curtea neîmprejmuită 
şi unde aveam spaţiu destul pentru orice joc. Nea Nicu, ca 
şi noi, nu avea rude în sat, dar avea mai mulţi fini şi de 
toate vârstele, pe care îi cununase la prima, a doua sau a 
treia căsătorie, dar oricum, fini cu acte în regulă care îl 
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(urmare din pag. 53) 

 

bine în spatele ascunzătorii şi ne-am pregătit sufleteşte şi 
cu interes  să vedem ce urmează. 
 Bătrânul a început să-şi desfacă brâul, obiect 
lung de câţiva metri, care avea triplu rol, de a susţine 
pantalonii, de a-i proteja mijlocul de frig şi de a ţine 
muşchii spatelui strânşi atunci când omul ridica greutăţi. 
L-a adunat dintr-o mână în alta depănându-l pe după 
corp, apoi i-a dat drumul jos. Şi-a descheiat încet 
pantalonii şi i-a lăsat să cadă odată cu izmenele, 
rămânând gol în acea parte a trupului pe care noi o 
vedeam în premieră la un om matur şi apărea ca ceva 
deosebit de interesant. A privit în interiorul lor preţ de 
câteva secunde apoi, a strâns din dinţi şi din buze a 
dispreţ şi şi-a lansat înjurătura: 
 -Zzzz baghnetu mă-tii! 
 Noi am încremenit, odată pentru că îl vedeam pe 
moş dezbrăcat, cu toate ascunzişurile desecretizate, şi a 
doua oară că nu înţelegeam ce se întâmplă de s-a 
dezbrăcat moşul acolo, unde putea fi văzut, ceea ce nu 
se cădea, şi nu a intrat în privată, unde vorba aceea, era 
în intimitatea lui, că doar se afla la câţiva paşi de el. 

După ce a rămas cu pantalonii în vine, moşul s-a 
aplecat tacticos, a luat o surcică de pe jos şi ţinând-o într-
o mână de un capăt, a înfipt-o cu celălalt în interiorul 
izmenelor ca pe o lopăţică, a scos-o plină cu căcat şi 
printr-o mişcare fulger, de sus în jos, a izbit conţinutul de 
pământ înjurând: 

-Zzzz baghnetu mă-tii! 
Apoi a introdus surcica-lopăţică înapoi în izmene, 

a repetat operaţia în întregul ei, finalizând-o cu: 
-Zzzz baghnetu mă-tii! 
Au urmat mai multe mişcări repetitive care aveau 

aceeaşi finalitate, un pleoscăit şi… 
-Zzzz baghnetu mă-tii! 
Deodată am tresărit, pentru că de la colţul casei 

s-a auzit un: 
-Huoooo! Bou bătrân ce eşti, te-ai căcat pe tine 

ca un copchil mic în scutece, nu ţi-i ruşine, ai băgat în tine 
ca într-un butoi, nu mai ai opritor, dar nici simţuri şi te laşi 
până în ultima clipă, când nu poţi să te mai ţii. M-ai făcut 
de râs în faţa lui naşu’, hi-ţi-ar râsu’ de cap să-ţi hii di 
câcăcios, să te spele cine o vrea că eu nu te spăl, hire-ai 
al dracului, te las aici şi mă duc etc. etc. Baba turuia vrute 
şi nevrute, iar moş Percic, care îşi ridicase de jos brâul, 
dădea acum cu surcica pe el pentru că în operaţiunea de 
curăţare a lenjeriei intime, în aruncarea destul de 
violentă, părţi desprinse din materialul evacuat au sărit şi 
pe nevinovatul obiect cu triplă utilizare. Din când în când, 
cu voce joasă, moşul înjura privind spre brâul căcărisit: 

-Zzzz baghnetu mă-tii! Apoi spre babă cu năduf, 
ca şi când ea era vinovată de tot necazul lui: 

-Du-te-n baghnetu mă-tii!  
 Intrigat de lipsa deja îndelungată a finului său 
favorit, nea Nicu, om grijuliu, a ieşit afară să vadă ce se 
întâmplă şi a apărut în spatele babei Rahila, privind atent 
peste umărul ei înspre finul său care, cu pantalonii încă în 
vine, continua să-şi îndepărteze părţile străine lipite pe 
brâul său. Nea Nicu a privit o clipă, apoi a izbucnit într-un 
râs molipsitor, pe care l-au auzit cei din casă şi normal, s-
au grăbit să iasă pentru a nu scăpa un spectacol.  În 
câteva clipe, s-a format un cor de râsete, ce a fost curmat  
 
 

 

doar de vocea lui moş Percic, ce ridicându-şi tacti-
cos nădragii şi înfăşurându-şi brâul în jurul mijlo-
cului tună: 
 -Ce baghnetu mamii voastre râdeţi, ce n-aţi 
mai văzut un om care s-a căcat pe el? 
 Cheful a fost reluat, s-a trecut repede peste 
subiect din respect pentru bătrân, dar şi pentru gaz-
da care dorea ca finii săi să fie respectaţi. Nea Nicu 
le-a ordonat la toţi ca nu care cumva să poves-
tească prin sat de ce i se întâmplase finului Percic 
şi a doua zi tot satul vorbea despre ceea ce se 
întâmplase în spatele fierăriei, dar nimeni nu a pu-
tut descrie cu exactitate faptele pentru că nu au 
existat martori, iar nea Nicu spunea la toţi care 
veneau la fierărie că toate sunt minciuni scornite de 
duşmanii lui, de care nu ducea lipsă. 
 Singurii martori oculari ai acestei întâmplări 
care ar fi putut descrie cu exactitate ceea ce s-a 
petrecut în faţa privatei din spatele casei lui nea 
Nicu nu erau demni de luat în seamă, fiind prea 
mici pentru a relata o întâmplare pe care nu aveau 
voie nici măcar să o vadă, darmite să o mai şi 
povestească. 
 Seara, târziu, se auzeau de pe lutărie un 
moş şi o babă care se chinuiau să urce dealul, ea 
boscorodind vrute şi nevrute, iar el lansând fârnâit 
pe nas, din când în când: 
 -Zzzz baghnetu mă-tii! 



 


 
 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 55 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amurgul timpului. 
Dezghețând simțurile din mugurii tulpinilor 
nestăvilite de parfumul îmbietor.  
Amăgire nu am găsit în gândul care se prelungea 
mai presus de cerul cuvântului. 
 

N-am limitat cunoașterea și te-am ridicat mai 
presus de lumină! 
Și am ajuns lună plină înconjurată de bucuria de a 
fi în inima ta senină. 
Orice lumină pătrundea în fiecare parte a inimii 
prin străfulgerări înmiresmate, 
O pajiște însorită din trupul tău adâncea amintirile 
pe harta sentimentelor neexprimate. 
 

E primăvară iubite în simțire, te port pe ape și mări 
neștiute,  
Culorile pătrund în taină prin liliacul care la geam 
acum a înflorit, 
Cuvintele transformă nectarul în elexir al tinereții 
fără de moarte,  
Odiseea vieții noastre de acum prin acest timp fără 
de timp s-a ivit. 
 
 

UN ANOTIMP SE DUCE ALTUL VINE  
 

Adie trupul tău peste inima mea tăinuită,  
În primăvara cunoașterii înfloresc,    
Precum floarea albă de cireș. 
Nemărginirea iubirii dintre mine și tine,  
Mă-nfioară până la lacrimi. 
Nici un cuvânt acum nu dă greș,  
Eu precum fecioara nepătimită, 
Stau cu simțămintele neclintite. 
 

Vezi cum au pornit fetele acum la izvor? 
Ca sa găsească al lor fecior. 
E câmpul plin de maci și cerul e senin, 
Dar tu nu vii deși te aștep de printre vii. 
 

În vis prin karma mea eu am zărit. 
O lacrimă pe geana înfrunzită   
Ce adună în foc de ambră, 
Sămânța vie plămădită. 
 

La focul viu doar lupii strigă, 
Fecioarele sunt despletite, 
Ulcioarele sunt mereu golite.  
În cer lumini de argint se-ntrezăresc,   
În golul nelumesc.  
 

Îmi răcoresc și gândul prin seceta de vise, 
În lacrimile neîmblânzite a unor amintiri apuse, 
Ce dor nestăpânit te poartă? 
Să fie de vină a mea soartă? 
 

Tu stai privești iar gândul tău nu ți-l potolești, 
Privești ! Zădărnicești, nimic nu îndrăznești , 
S-au dus cocorii fără  să aștepte , 
Destinul fără de cuvinte. 
 

Un anotimp se duce altul vine  
Și tu nu ești azi lângă mine. 


 

       Claudia BOTA 
 

CHEIA CUVINTELOR  
 

Fiecare minut irosit din calea umbrei fără de-ntoarcere 
Mă face să mușc cuvintele neîmblânzite ale durerii, 
Căutându-Te în secundele amorțite ale decăderii, 
Totul întru toate este marea luminată din această 
tăcere. 
 

Tăcerea e ca o trecere din viața care ne-mparte, 
Ne desparte între cei mulți și între cei vii. 
Cheia gândului stă mereu în noi,  
O purtăm odată cu timpul, 
Odată cu clipa care vine și preia  
Energia care ne luminează,  
Ne duce pe trepte și apoi creează.  
 

Amurgul vine ca un fur,  
Însă ai cheia cuvintelor și a gândurilor,  
Cuvântul te-nalță la orizontul fără cale de-ntoarcere,  
Cuvântul te luminează și te-ntărește 
Pentru că Te zidește! 
 

RENASC DIN PROPRIA-MI CENUȘĂ 
 

Pictând lumina ochilor tăi am învățat deslușirea marilor 
adevăruri ale vieții,   
Iubirea care trece mai presus de însuflarea sclipirilor 
gândurilor, 
Care mă înalță dincolo de bariera amurgului. 
Prin freamătul nemilos al orizontului,  
Răzbat înfruntând în acestă dimineață vuietul 
înfrigurat.   
Nimic nu mă înfrică totul mă uimește,  
Știindu-te lipit de talpa sufletului neadormit   
Stau zidită în pământul roditor pentru a crește,  
Până în creștetul Muntelui Nemuririi.  
Te privesc, mă privești aducându-mi flori din străfundul 
apelor pure. 
Aripile tale mă îmbratișează în acordurile line a unei 
melodii,  
Care prelungește rezonanța ce vindecă orice umbră de 
întuneric  
Ard apoi renasc din propria-mi cenușă, 
Zborul e libertatea pe care iubirea ta mi-o oferă cu 
inima plină, 
Pentru a fi în lumină! 
 
AI PURTAT INIMA PE TRUPUL TĂU 
  

Când ai purtat inima mea pe trupul tău, 
Palmele tale nu mai erau ale unui flăcău, 
Plin de iubire în diminețile îngemănate, 
Îmi luminai gândurile neștiute și neîntinate . 
 

Pasiune hărăzită din glasul pământului hrănită la orele 
soarelui, 
Când lumina se prelungea în șerpuirile sărutului din  
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acest impuls acţionează asupra mecanismului psihi-
cului pentru satisfacerea unor nevoi vitale. Astfel că 
diferă de impulsul descris de Freud pe care l-am 
denumit conştiinţa morţii.  

 
3.Analiza rezultatelor numerice 
În cele de mai sus am prezentat o părere 

personală, bazată pe observaţii empirice, pe care le-
am incercat să introduc printr-o teorie psihanalitică 
bazată pe analize efectuate de minţi sclipitoare şi de 
oameni care au revoluţionat viziunea asupra meca-
nismului psihic. Totuşi, în cele ce urmează aş dori să 
prezint rezultatele unui chestionar aplicat la Liceul de 
Artă Ioan Sima din Zalău. Eşantionul a fost format 
din 93 de persoane toţi fiind adolescenţi (cu vârste 
cuprinse între 14 şi 18/19 ani). De asemenea, eşan-
tionul cuprinde atât fete, cât şi băieţi, adolescenţii 
erau de etnii şi confesiuni diferite (predominanţi fiind 
români şi maghiari, ortodocşi şi alte confesiuni creş-
tine). În ceea ce priveşte preocuparea artistică a 
eşantionului, aceasta este destul de echilibrată între 
cei preocupaţi de artă vizuală şi cei preocupaţi de 
muzică. 

În acest chestionar am dorit să descopăr, care 
sunt principalele surse de motivație și de inspirație, 
prin măsurarea lor pe o scară de valori punctată de 
la 1 la 5. Astfel, am pornit cu premisa că artistul este 
motivat în creaţie de: nevoi materiale, factori sociali, 
sentimentul de dragoste, sentimentul de insecuritate, 
dureri și conștiința morții. De asemenea, am consi-
derat că subiecţii sunt inspiraţi de: lumea materială, 
societate, sentimentul de insecuritate, de durerea 
fizică, de durerea afectivă, de eros și thanatos. În 
final, pentru obţinerea unor rezultate numerice am 
calculat pentru fiecare întrebare media.  

Prin urmare, am ajuns la un rezultat interesant, 
care arată că atât în cazul motivaţiei cât şi în cel al 
inspiraţiei, subiecţii sunt cel mai puternic afectaţi de 
instinctele sexuale, care se manifestă prin 
sentimentul de dragoste în cazul motivaţiei şi de eros 
(toate afecţiunile şi acţiunile din sfera dragostei) în 
cazul inspiraţiei. În timp ce conştiinţa morţii are doar 
o medie de 2,39 în cazul motivaţiei şi 2,33 în cazul 
inspiraţiei, fiind aproape cea mai mică înregistrare. 
Astfel că, instictul sexual şi conştiinţa morţii 
acţionează asupra subiecţilor în două moduri 
deosebite, cu două puteri opuse. 

 
4.Concluzii 
În concluzii pentru prima dată aş dori să subliniez 

că rezultatele ar sprijinii şi chiar sprijină teoria 
psihanalitică. Deoarece instinctul sexual acţionează 
asupra subiecţilor cu o putere foarte mare, în timp ce 
şi conştiinţa morţii acţionează asupra lor, este drept 
cu o putere mai mică, dar nu nesemnificativă. Astfel, 
ca şi în cazul teoriei lui S. Spielrein, conştiinţa morţii 
pare a fi impulsul care prin dorinţele mai puternice 
cum ar fi instinctul sexual duce la auto-afirmarea 
subiecţilor creatori.  

Însă, în al doilea rând aş dori să prezint (deşi ştiu 
că nu este specifică concluziei) o ipoteză. Aşa  

(continuare în pag. 57) 

 

 

       Varga Istvan Attila 
 

Creaţia între Eros şi Thanatos 
 

1. Introducere 
În urmă cu puţin timp am redactat un material, care 

era conceput a fi un manifest. Redactorul şef într-un mod 
foarte corect a şi observat că materialul părea a fi 
neterminat. Ceea ce recunosc şi eu, era foarte adevărat, 
fiindcă am încercat doar să schiţez câteva idei, pe care 
urmează să le dezvolt de-a lungul activităţii mele de 
teoretician al artelor vizuale.  

Astfel, în rândurile ce urmează aş dori să dezvolt 
concluziile cu care am încheiat materialul anterior şi pe 
care am scris sub influenţa esteticianului maghiar Balazs 
Bela

1
. Mă refer la acele două rânduri prin care am dorit să 

subliniez că valoarea unei opere de artă este oferită de 
trăirea artistului, care concepe opera şi prin care este 
materializată. De asemenea, am dorit să evidenţiez că 
trăirea nu poate să apară decât din sentimentul vieţii, ce 
izvorăşte din conştiinţa morţii.  

Pentru a dezvolta aceste rânduri aş dori în primul rând 
să analizez câteva concepte din psihanaliza freudiană, 
după care plecând de la teoria psihanalitică, am să 
analizez rezultatele  chestionarului aplicat la Liceul de Artă 
Ioan Sima din Zalău, care a urmărit descoperirea motiva-
ţiilor şi surselor de inspiraţie ale tinerilor artişti. 
 

2.Instinct sexual şi Conştiinţă a morţii 
În literatura de specialitate psihanalitică, începând din 

1918 medicul Vienez, Sigmund Freud, a clădit dinamica 
întregului mecanism psihic pe două concepte, cele două 
fiind impulsul vieţii, în care Freud, a regrupat elementele 
specifice impulsului sexual

2
 (iar eu din această cauză am 

să folosesc în continuare denumirea de instinct sexual), 
iar al doile fiind impulsul morţii. Acest impuls din urmă lup-
tă împotriva impulsului vieţii, instinctului sexual şi urmă-
reşte reducerea organismului la starea iniţială de non-
existenţă.

3
 Eu am ales în cercetarea mea ca impulsul  să 

înlocuiescă conştiinţa morţii. Deoarece individul, subiectul, 
devine tot mai conştient de acest impuls odată cu înain-
tarea în vârsta, iar cu cât creşte conştiinţa morţii îşi ia am-
ploare şi acest impuls asupra subiectului. 

În încercarea de a uni aceste două pulsiuni opuse, S. 
Spielrein a încercat să arate că pulsiunea morţii sub formă 
distructivă – de distrugere sau auto-distrugere – acţionea-
ză atât în viaţa sexuală (la nivel biologic, cât şi simbolic), 
dar şi în cea erotică (sentimentală)

4
 Ba chiar mai mult 

individul îşi distruge eul în procesul de devenire, fiindcă 
renunţă la eul original în căutarea sinelui.

5
 Astfel toate 

aceste exemple aduse de ea dovedesc că impulsul morţii 
nu doar că există, dar este mai puternic decât cel vital. 
Însă, la o analiză mai atentă se poate observa că 
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   1 Dintre lucrările lui Balázs Béla m-a influenţat mai ales 

Halálesztétika (Esteticamorţii), apărută în 1907. 

   2 Roland Cheman, Dicţionar de psihanaliză, ed. Univers 

Enciclopedic, Bucureşti, 1997, Impulsia vieţii – impulsia 

morţii.  

   3 Ibidem. 

   4 Sabina Spielrein, “A pusztítás mint a keletkezés oka”, în 

Thalassa, an 2008, nr. 3, pp. 13-16 

   5 Ibidem, pp. 18-24 

   6 Emil Verza, Psihologia vârstelor, Hyperion, Bucureşti, 

1993, p. 109. 


 

 

 

 

(urmare din pag. 56) 

 

cum am amintit, cu cât subiectul devine mai conştient de 
caracterul efemer al existenţei, cu cât se întâlneşte mai 
des cu caracterul trecător al semenilor săi, conştiinţa 
morţii creşte, iar impulsul morţii devine mai puternic. 
Deoarece la adolescenţi întâlnirea cu caracterul efemer al 
existenţei este doar la început şi mecanismul psihic al lor 
face posibilă o trecere mai uşoară peste aceasta,

6
 este 

de înţeles de ce nu sunt atât de puternic afectaţi de acest 
impuls. Însă cu înainterea în vârstă şi cu creşterea acţiu-
nii impulsului morţii asupra mecanismului psihic, ar creşte 
şi media răspunsurilor date la întrebare cât de mult vă 
simţiţi inspiraţi(/motivaţi) în creaţia artistică de thanatos. 
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       Ileana TODORAN 
 

Cuvânt înainte la volumul  

“Madame Dezastru în Țara Minunilor” 

 
Îndată ce cineva lasă capacul de la WC ridicat, 

Madame Dezastru cade prin gaura de la WC în Țara Mi-
nunilor. Acolo se întâmplă tot felul de lucruri miraculoa-
se: crește sau se micșorează, se colorează (albă ca Mi-
chael Jackson după operația de schimbare de pigment, 
ori neagră ca acesta înainte de operație), se încălzește 
sau îngheață și se transformă într-o grămadă de lucruri 
bizare. Citind, veți descoperi de ce. Veți mai cunoaște 
astfel pe cine va întâlni în ipostaza de iepure alb cu ceas, 
iepure de martie, pălărier, omidă, pisică de Cheshire, du-
cesă sau regina de cupă și ce rol va juca fiecare în aven-
tura ei.  

Din cauza bolii Huntington, Madame Dezastru se 
afla oricum într-un dans cu dezastrele (ca Zorba), o dulce 
beție (gratis), o rătăcire pentru regăsire, o uitare pentru 
redesco-perire și o întoarcere la inocența de bebeluș. În 
Țara Minu-nilor, Madame Dezastru redescoperă ce-și 
dorește mai mult: vrea înapoi în Titan... în cartierul Titan 
și în Titanul Prome-teu (Promy, vechi prieten și erou, 
iubirea ei cea mare) și se străduiește să se întoarcă 
acolo, chiar dacă va dura mai mult ca odiseea lui Ulise 
spre Itaca și se va rătăci la fiecare pas.  
 Totodată, confruntându-se cu provocări de 
identi-tate din partea celor cu care interacționează și din 
partea ei înseși, Madame Dezastru se regăsește ca 
maestra transparen-ței, dottore el-Gol (mereu în fundul 
gol, străvezie de se vede prin ea și curg toate din ea în 
public, panta rhei, vorba lui Heraclit, până nu mai are ce), 
Madame Dezastru care dan-sează cu dezastrele ca 
Zorba, goală în potop și în abis (dacă e proastă de dă nu 
din gropi în gropi, ci din abis în abis) și ca vechi Don 
Quijote castrat și fără vise.  

Doar cu aceste redescoperiri și regăsiri 
proaspete în minte, Madame Dezastru își poate continua 
drumul spre Ti-tan (inclusiv Titanul Prometeu). Vă invităm 
să-l parcurgeți alături de ea. 

 
(fragment) 

Privirile tale 
 
Privirea ta fără privire, 
cu ochii arși și goi, 
privirea cuiva care nu mai are nimic de privit  
sau e prea epuizat ca să mai poată privi. 
 
Privirea ta despicată cu bombele-butoi, 
pririrea cuiva exasperat, 
care încă se străduiește să comunice, 
deși știe că adesea comunicarea e imposibilă. 

 

 
 

Privirea ta obosită  
și nu complet resemnată 
a cuiva obișnuit să fie resuscitat la nesfârșit, 
deși și-ar dori învierea. 
 
Privirea ta veselă și tristă în același timp,  
zâmbind printre lacrimi, 
clipind din ochiul stâng  
- din solidaritate de stângaci. 
 
Privirea ta melancolică, 
sfâșietoare  
și adâncă precum un abis, 
strălucitoare ca stelele ce se sting. 
 
Adesea îți vedeam genele negre, lungi, arcuite 
zbătându-se în piatră, în Zid,  
în stânca de care erai înlănțuit  
și unde îți mânca vulturul ficatul. 
Atunci, plângeam, 
zile și nopți la rând, 
până topeam piatra în lacrimi, 
iar genele tale ude  
tremurau 
în obrazul meu. 
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Lucia PĂTRAȘCU 

 

 

Verişoara Bette  - Honoré de Balzac 
Traducere în limba română de Eduard Claudiu Brăileanu 

 
Volumul Verişoara Bette (La Cousine Bette, 1847) 

de Honoré de Balzac, tipărit la editura RAO, Bucureşti, 
2017, 656 pagini, în cea mai recentă traducere semnată de 
Eduard Claudiu Brăileanu, devine o parte înseamnată în 
palmaresul literar al acestuia.  

Cine este autorul acestei traduceri? 
  Eduard Claudiu Brăileanu, este Profesor de limba 
franceză; Şef serviciu „Relaţii Publice” la Biblioteca Jude-
țeană “Panait Istrati” Brăila; Doctor în bibliologie şi ştiinţa 
informării 2008, Traducator-interpret din/în limba franceză 
autorizat de Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale şi de cel 
al Justitiei; absolvent al Universităţii “Dunarea de Jos” Ga-
lați, cu specializarea: limba franceză - limba română, 1997. 

Deţine Certificat de compétence linguistique (Certi-
ficat de competenţă lingvistică)  eliberat de Institutul Fran-
cez Bucureşti, 2002; Diplôme de langue (DL) eliberată de 
Alliance Française din Paris, 2003; Master în management 
cultural la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Adminis-
trative Bucureşti, 2004; Master în managementul organiza-
ţiilor culturale, Universitatea Paris Dauphine, Franţa 2007. 

În dorinţa perfecţionării profesionale, a urmat dife-
rite stagii de specializare:  Procese democratice şi educaţia 
adulţilor, Education Foundation of Nordals (Danemarca) şi 
Ministerul Culturii din România, 1999; Conduite de projets 
en bibliothèques (Conducerea proiectelor în biblioteci), or-
ganizat de Maison des Cultures du Monde, la iniţiativa 
Ministerului Culturii şi Comunicaţiei (Franţa), stagiu desfă-
şurat la Paris şi la Villeurbaine, la Şcoala Naţională Supe-
rioară pentru Ştiinţe ale Informaţiei şi pentru Biblioteci (EN-
SSIB), 2000; Relaţiile publice şi comunicarea în bibliotecă, 
organizat de Fundaţia Concept în colaborare cu Ministerul 
Culturii şi Cultelor din România şi cofinanţat de Uniunea 
Europeann prin Programul Iniţiativa Europeană pentru 
Democraţie şi Drepturile Omului, 2002. 

Ca Lector asociat la Centrul pentru Formare, Edu-
caţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii din 
cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor din Romania şi în 
virtutea profesiei şi a dragostei pentru cultură a susţinut 
diferite conferinţe şi dezbateri: Elemente de relaţii publice 
într-o bibliotecă publică. Un posibil studiu de caz: Biblioteca 
Judeteană “Panait Istrati” Brăila, la Biblioteca Judeţeană 
“Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui; Managementul proiec-
telor culturale în biblioteci şi Relaţii publice în biblioteci: Re-
lația cu mass-media, mai 2004. Bun vorbitor de limba fran-
ceză, s-a evidenţiat traducând volumul lui KIM Song Sou 
Universul operei lui Panait Istrati (teză de doctorat), Editura 
Ex Libris, Brăila, 2008.  

Şi iată, acum, această nouă traducere a celebrului 
roman balzacian. Este un demers scriitoricesc ce ar putea 
surprinde cititorul.  

Ce putem spune despre volumul La Cousine 
Bette, de Honoré de Balzac, tradus de Eduard Claudiu 
Brăileanu?  

La urma urmei, Verişoara Bette, acest roman de 
maturitate, ca şi celelalte lucrări ce fac parte din ciclul „Co-
media Umană” (La Comédie humaine, ciclu în a cărui com-
ponenţă intră 95 de lucrări terminate, nuvele, romane şi 

 
 

eseuri şi 48 lucrări neterminate), a avut răsfăţul nu-
meroaselor traduceri în literatura universală şi în 
cea română. Acest ciclu poate fi considerat cea 
mai importantă lucrare, o reproducere a societăţii 
franceze din timpul său, ilustrând în detaliu peste 
2000 de personaje specifice fiecărei clase sociale 
şi profesii. Printre cele mai importante romane din 
Comedia umană este şi Verişoara Bette. Autorul 
romanului, influenţat de Walter Scott, a avut la rân-
dul său influenţă asupra scrierilor lui Eugène Sue, 
Gustave Flaubert, Émile Zola, Fiodor Dostoievski 
şi Marcel Proust, determinând o adevărată şcoală 
balzaciană. 

În cultura română a avut doi admiratori de 
valoare, George Călinescu, cel care, în articolele 
sale despre teoria literaturii milita pentru balzacia-
nism, exemplificând tehnica acestuia în romanul 
„Enigma Otiliei”, şi Mircea Eliade, care, în tinereţe 
şi-a dorit să scrie o monografie consacrată operei 
lui Balzac.  

De ce şi cum a fost făcută această nouă 
traducere? 

Motivele ce l-au tentat pe traducător să se 
oprească la acest titlu au fost desigur originalita-
tea, marea putere de observaţie şi imaginaţia bal-
zaciană, calităţi ce au însoţit această colecţie de 
romane şi scurte povestiri, apărute sub pana lui 
Honoré de Balzac, unul dintre cei mai mari scriitori 
francezi în domeniul romanului realist, psihologic şi 
fantastic. Pentru că, aşa cum arăta Charles Bau-
delaire: „Toate personajele sale sunt dăruite cu 

(continuare în pag. 60) 
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(urmare din pag. 59) 
 

acea vitalitate infocată care l-a animat şi pe el însuşi. 
Toate ficţiunile sale sunt la fel de profund colorate ca şi 
visele […], pe scurt, în Balzac, toţi, până şi portarii, sunt 
geniali. Toate sufletele sunt pline ochi de voinţă.” Şi dacă o 
cităm pe Mioara Izverna: „Dintre toate romanele şi 
nuvelele lui Balzac, Verisoara Bette este, poate, opera sa 
exemplară sub raportul dramatismului. [...]. «Dramatismul» 
[...] trăirilor acestor personaje ale căror pasiuni ajung până 
la mono-manie este inextricabil susţinut de dramatismul 
unor evenimente «exterioare», în care sunt implicate mari 
cate-gorii umane, evenimente pe care ele nu le pot 
controla, dupa cum nu-şi pot controla, la un moment dat, 
propriul comportament, mai mult sau mai puţin bine strunit 
in primele lui date, dar care se dereglează, se deteriorează 
până la a deveni monstrous şi a ieşi din zona umanului. 
Procesul acesta, lent la inceput, aproape invizibil, devine 
tot mai evident, «accelerându-se», «precipitându-se» spre 
«catastrofa» finală.“ Trebuie să recunoaştem că pentru un 
cititor  se simte necesitatea traducerilor, mai ales atunci 
când acesta nu are lejeritatea citirii unei opere în original. 

 
Cât este traducere pentru cititor  şi cât pentru 

bucuria personală a autorului?  
Aceasta ar fi o chestiune foarte interesantă. Deoa-

rece, atunci când cititorul are o cultură vastă, deci este un 
connaisseur, lucrurile pot fi mai simple. Traducătorul de 
bună calitate, care oricum respectă forma originală, ape-
lează la mai puţine note de subsol, realizând o traducere 
fluentă, agreabilă, nefracturată cu desele întreruperi 
explicative. Cu atât mai mult cu cât traducătorul, cunos-
când bine limba originală a operei respective, rămâne 
cantonat în arealul ei, citeşte şi gândeşte în interiorul ei. 
Chiar dacă majoritatea traducerilor parcurge un drum cu 
hăţişuri lingvistice prin care traducătorul trebuie să treacă 
fără a le netezi, el reuşeşte să le păstreze intacte prin 
împletirea lor într-o frumoasă broderie de limbă română. 

Atunci când cititorul este din categoria celor care 
abia descoperă lectura acelei cărţi, sarcina traducătorului 
devine mai laborioasă. Dacă nu ar fi o traducere de cali-
tate, autorul nu ar putea îmbrăca textul într-un fapt literar, 
ce-l va invita pe cititor să cunoască opera literară respec-
tivă sau să şi-o amintească de va fi uitat-o cumva. Trebuie 
să creeze impresia că traducerea curge firesc, fără a 
permite nuanţa că el, ca un intermediar, s-a înterpus între 
opera originală şi textul rezultat prin traducerea acesteia. 

Prin această traducere, Eduard Claudiu Brăileanu 
face un astfel de lăudabil gest de a împărtăşi cu cititorii săi 
bucuria unui text citit. Prin lectura traducerii cu o structură 
a frazelor, potrivită pentru înţelegerea imediată, cititorul se 
simte mai apropiat de romanul respectiv. Sigur că numai 
calitatatea traducerii, prin cunoaşterea perfectă a limbii de 
origine, dar şi a limbii române, pune în valoare opera 
respectivă, apropiind cititorul de ea. Altminteri, acesta ar fi 
definitiv îndepărtat, ceea ce ar fi o triplă pierdere şi pentru 
cititor, şi pentru traducător, şi pentru nivelul cultural gene-
ral. 

Iată de ce Eduard Claudiu Brăileanu, prin tradu-
cerea aceasta, printr-o autocenzură coerentă, în această 
interpretare lingvistică suficient de bine documentată şi nu 
foarte analitică, în pagini dense aşa cum cere structura tex-
tului original, s-a străduit şi a reuşit să dea o formă proas-

pătă romanului Verişoara Bette, de Honoré de Balzac,  

 
scoţând-l de sub supliciul erodării altor traduceri, fă-
ră a minimaliza cu nimic rezultatele lor (dacă am 
nota numai faptul că între anii 1955-1964, când lite-
ratura universală vestică era mai sărac şi mai stân-
gaci prezentată, s-au tradus din opera balzaciană 
douăsprezece volume)  apreciate în  timp, lăsând 
cititorului plăcerea unei lecturi noi, agreabile şi folo-
sitoare. Un motiv ce ne îndrituieşte să recomandăm 
acest nou volum apărut pe plaja traducerilor literare 
sub semnătura lui Eduard Claudiu Brăileanu. 

 

 
 

ZIDUL  CU  PRIVIGHETORI 

de Viorel  DINESCU 
 

Volumul de versuri “Zidul cu privighetori”, 
semnat de Viorel Dinescu, Editura Fundaţiei Scrisul 
Românesc 2009, 80 pagini, cu o Prefaţă intitulată 
Zidurile unor vremi revolute, semnată de Nicolae-
Paul Mihail, adună versurile a 56 de poeme create 
într-o perioadă mult anterioară (1977) anului de 
graţie al primei sale publicări (1984) şi, iată, la peste 
treizeci de ani de atunci am avut bucuria să-l citesc 
în forma sa cea nouă. 

Tânărul (pe atunci!) poet Viorel Dinescu se 
aventurează în a-şi aşeza rimele visărilor sale sub 
un titlu-metaforă, ce incită şi naşte introspecţii. 
„Zidul cu privighetori”...Zidul? Zid...Vechi, nou? 
Poate, nici nu contează! Suntem convinşi că până la 
urmă vom afla dacă este vorba despre un zid ade-
vărat ce desparte două înţelegeri insuficient conso-
lidate sau este cel ce uneşte două posibile apropieri 
prin convingerea că dincolo mai este cine-va care 
aşteaptă un gând bun.  

Poate este zidul de piatră al neştiinţei: „Pe 
ziduri noaptea desenează întâmplări / cu lampa-
dare vagi întunecate” (Oraşul pierdut, pag. 57) sau 
draperia de mătase a iubirii incerte, neconvingă-
toare: „Când ai să pleci, destramă mătasea / Poa-
te-am să te văd în cealaltă parte” (Fuga, pag. 42)?   

Este un zid real, ce stăruieşte mejdina între 
doi vecini convenţionali sau unul imaginar, ce uneşte 
Cerul poeziei cu Pământul reavăn al seminţei 
rodnice semănată de poetul încredinţat de menirea 
şi puterea sa de creaţie: „Dacă-ai s-auzi grădina 
gâfâind / Mă bat cu bulgări de omăt cu cerbii / Ce  
fac mătănii când mă simt umblând / C-un ram de 
vis prin rana caldă a ierbii” (C-un ram de vis, pag. 
33)?  

Sau este un prag ce trebuie trecut, indiferent 
de transformările petrecute şi de preţul plătit? Ar fi 
fost o stare pe care poetul n-ar putea să o accepte 
decât la modul elegant, ceremonios chiar, asemeni 
unui adevărat cavaler medieval.  

„Înaintam spre veacul următor / Ca o 
sosie într-un timp sonor” (Timp sonor, pag. 54).  

 

 

(continuare în pag. 61) 
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ştiut din ve-chile saloane ale poeziei. Versuri măies-
trit alcătuite pentru a-şi face înţelese trăirile expri-
mate într-o trăi-re empatică, cu darul unui cronicar al 
clipei, ce nu trebuie risipită: „Rupe Doamne storul 
din pridvor /  Că se pierd de tine păsările-n zbor” 
(Fragment de seară, pag. 35).  

Şi brodând uneori flori de vers cu nuanţă de 
cântec popular: „Clipă încotro mă duci / Strecu-
rată prin uluci //  Şi sfâşii din carnea mea / Ziua 
ce mă legăna // Şi mă mesteci până când / Mi se 
face trupul vânt” (Încotro, pag. 38).  

Înfăptuirea artistică este asigurată atât de vi-
ziunea metaforică asupra lumii surprinsă în titlu, prin 
detaliile figurative, ce devin simboluri, cât şi prin ple-
iada lingvistică proprie folosită, în care poate fi întâl-
nită toată gama mijloacelor artistice: metafora, epite-
tul, personificărea, comparaţia, oximoronul, sineste-
zia, antiteza etc. Iată câteva exemple alese aleato-
riu: se întorc mistere, aroma unei clipe demoda-
te, iarba crudă se stârneşte-n tunet, nopţi cu 
ninsori, vin lupi din gări şi-mi fac cu ochiul 
semn, satul doarme ca-ntr-un testament, fulgerul 
sterp....şi atâtea altele pe care cititorul le va preţui 
cu siguranţă. 
 Este interesantă această poezie, viguroasă 
în fe-lul său, scrisă într-un timp în care mulţi conde-
ieri, asemeni lăutarilor, cântau muzica ce li se co-
manda. Viorel Dinescu a vrut şi a reuşit să-şi aşeze 
gândurile şi simţămintele pe pupitrul de pe scena 
operei, unde auditoriul, cititorul nostru în speţă, nu 
cere, nu comandă, ci acceptă oferta poetului on-
dulată, ca valurile unui fluviu cunoscut, în versuri 
armonioase brodate pe fila curată a eului său. 

(continuare în pag. 62) 

 
 

(urmare din pag. 60) 
 

Iată o dilemă cu multiple faţete pe care poetul 
Viorel Dinescu o rezolvă populând zidul incertitudinilor cu 
privighetorile trăirilor sale. Rezolvare ce naşte o altă serie 
de nedumeriri pentru cititor: „Cât mă mai urmăreşti clipă 
vinovată /  Şi de ce-mi mai prinzi veninul tău în păr /  La 
poartă aşteaptă obosit poştaşul /  Să-i dau fărâma mea 
de adevăr”  (Noaptea cu ochii aprinşi, pag. 45).  
 De fapt, cum sunt aceste privighetori? Libere să 
poarte în zările albastre toate visele sale: „Păsările urcă 
prin păfuirea ninsă / Cu ochii acoperiţi de zăpezi //...// 
prinse în coliviile unor „Ferestre lungi din blăni de vulpi 
polare/ ... / Pierdute într-o tainică ninsoare” (Bacoviană, 
pag. 58)? 

Şi cine sunt privighetorile? Gândurile ce duc senti-
mentele poetului „Înspre bătrânul cer al spectrelor me-
le” (Asfinţituri stăruitoare, pag. 34)?  

Amintirile duioase: „Mama plecase peste dealuri 
şi o simţeam  / Trecându-mi prin pleoape apăsate-nde-
lung” (Ea mă privea, pag.31)?  
 Poveştile de iubire vechi şi noi, împlinite sau 
rătăcite în vâltoarea vremii: „Ascult cum timpul cade şi 
nu ştiu / de ce se lasă noaptea între noi.” (Bacoviană, 
pag.58)?  
 Şi de cine se tem ele, privighetorile poetului?  
 „Merg lupii prin pădure plini de rouă / Făcând 
largi rotocoale lângă mine //...// Aveţi grijă de frig şi nu 
mai legănaţi lupii / Ce trec prin somnul meu ca o 
ninsoare” (Călăreţul acela frumos, pag. 55).  
 Se pare să poetul percepe şi acceptă starea de 
creator neînţeles, frecventă în lumea anotimpului său: „Şi 
blestemat de păsări mă trezii / Pierdut în noaptea plină 
de ninsori / Arzând un cântec alb peste comori / Şi 
blestemat de păsări mă trezii” (Blestemat de păsări, pag 
61). 

Dacă volumul poartă un titlu format din două cuvin-
te antitetice oarecum, chiar oximoronice (zidul, ceva tare, 
stabil, inert, cenuşiu cel mai adesea, inducând ideea de 
stagnare şi privighetorile, simbol al zborului, al libertăţii de 
gândire şi de exprimare), cuprinsul este format tot din două 
părţi: una cu titlul „Nopţi cu ninsori”, ce poate sugera  
întunericul (noaptea) perioadei în care au fost scrise ver-
surile, noapte pe care numai speranţa strălucitoare a nin-
sorii ce răzbate din sufletul creator al poetului poate s-o 
destrame. Şi cealaltă parte, „În inima unui sunet”, simbo-
lizând miezul dulce al cuvântului ce a reuşit să se facă 
auzit (nerelevat prin audiţie, sunetul rămâne un fruct închis, 
asemenea unei nuci în care speri să găseşti dulceaţa gus-
tului copt), ori înţelesul adânc al cuvântului ce a ales calea 
transcedentală poate, de la infernul cotidian la paradisul 
poetic plenar, reuşind să se dezvăluie spre satisfacţia am-
belor părţi: autorul, cel care l-a creat şi cititorul, cel care-l 
primeşte în dar. O cutezanţă în care predomină muzica 
interioară a sensibilităţii lirice de netăgăduit, încununată de 
o reuşită, ce constituie un fapt concludent pentru devenirea 
ulterioară a poetului atât de tânăr la vremea scrierii acestor 
versuri. 

A vorbi despre estetica versurilor poetului Viorel Di-
nescu, despre prozodie, ar fi deja un fel de a face un abe-
cedar pentru cei care nu cunosc rigorile scrisului în general 
şi al celui liric, în special. Deoarece în acest volum de 
poeme este vorba despre o armonie specială a versurilor 
în care ritmul dansează împreună cu rima acelaşi menuet 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 62 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexa Gavril BÂLE      

 
Despre viaţă şi lucruri 
 

Despre viaţă se poate vorbi mult 

doar tihnă să fie şi împăcare 

începutul e-n inima de foc a pământului 

ce ne ţine-n rezonanţă 

cu pâlpâirea ei galeşă 

în dogoarea din sânge 

înmuguresc alte lumi 

lucrurile din lăuntrul nostru 

cresc de la o zi la alta  

şi se-nvârtejesc cu lucrurile dinafară 

viaţă e-n tot şi în toate 

de sus până jos 

de la stânga la dreapta 

dinăuntru şi până-n afară 

chiar şi lucrurile aparent moarte 

au în ele un licăr  

ce pâlpâie şi tresare 

când întunericul ivit   

din crângul imaginar  

își strânge peste ele 

fălcile colţuroase. 
 

Despre viaţă în general  

se pot spune multe 

despre viaţă aşa în general 

se pot spune chiar foarte multe şi doar aşa 

pornind numai de la o pată de lumină 

ce răzbate printre colţii ascuţiţi 

care încet se strâng şi se tot strâng. 

 

Stare de spirit 
 

M-am întors în vechea mină 

pe tavanul galeriilor abandonate 

mi-am căutat poemele de demult 

le-am regăsit hibernând sub pojghiţa de 

întuneric 

strig către bolta 

cu vagi urme de întuneric  

peste mine se prăvale 

o ploaie de bolovani colţuroşi 

pomele abia trezite. 

 

 

(urmare din pag. 61) 

 

Volumul „Zidul cu privighetori”, semnat de 
poetul Viorel Dinescu, ne dăruieşte o poezie scrisă cu 
suflet, din suflet, pentru suflet, cu subtile nuanţări ale 
trăirilor, concepută astfel încât să lase în sarcina raţiunii 
priveghetoare paza neputinţelor şi ale neînţelegerilor, spre 
a le dospi şi a le înfăşa în haina înţelepciunii şi să treacă 
definitiv piedicile vrăjmaşe, peste culmea cărora autorul 
trimite privighetorile versurilor sale, ca soli de pace şi 
armonizare cu iubirea de adevăr. Poeme, ca o bucurie a 
sufletului, trăită în zi de sărbătoare! 
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Angela DUMBRAVĂ 
 

DESPRE LEGENDE, SPAIME, POVEŞTI ALE COPILĂRIEI 
                                     

Am crezut întotdeauna că satul meu de pe malul 
Dunării este „altfel”. Poate din cauza întinderilor de apă,  
poate din cauza izolării sau poate că pur și simplu este 
fermecat. Oricum, aici s-au născut cele mai frumoase po-
vești adevărate sau inventate! Acestea au fost cele care 
m-au fermecat și mi-au legănat copilăria, mai ceva ca o 
barcă pe valuri. Și atâtea povești și legende s-au născut 
aici!   

Am să derulez puțin timpul și am să fac un exer-
cițiu de memorie și o să le povestesc așa cum le-am sim-
țit în copilărie. Și să încep cu o poveste spusă de mama...  

Cică pe fundul Dunării trăia un șarpe-monstru. Din 
când în când, vara mai ales, ieșea la suprafață, și unde 
vedea că sunt copii care se scăldau în Dunăre nesupra-
vegheați de părinți, îi lua cu el în adâncuri și nu se mai 
întorceau niciodată acasă. Pentru noi, copiii, era o provo-
care să te scalzi fără protecția părinților, însă găsisem 
soluția. Alegeam pe unul dintre noi care ne păzea de pe 
mal, timp în care ceilalți ne bălăceam în apă ca niște peș-
tișori, săream, chiuiam și ne cufundam în apă. În mo-
mentul când observatorul nostru ales vedea pe Dunăre 
valurile care se mișcau spre noi, striga: „Șarpeleee!!” și 
noi ieșeam speriați, țipam, ne linișteam și apoi bâldâbâc 
din nou în apă și ne bălăceam până la altă comandă 
Șarpele!!  

Acest joc al nostru ne speria și ne bucura în ace-
lași timp. Era fructul oprit. Mai târziu mi-am dat seama că 
această poveste s-a născut din teama părinților de a nu 
se întâmpla ceva rău cu noi cât ei erau plecați la treburi. 
Era o poveste de apărare. 

…O altă poveste care mi-a înfiorat copilăria este 
mai mult o legendă a Dunării... Se spune că Spiritul 
Dunării la anumite intervale de timp își cere de la oameni, 
ca tribut, un suflet de om drept sacrificiu. În acea noapte 
Dunărea se zbate, vuiește, freamătă, geme, se învolbu-
rează. Este bine ca atunci să nu ieși din casă pentru că 
ești ademenit de o fată frumoasă care te ia cu ea și nu te 
mai întorci acasă. După ce Spiritul Dunării și-a luat 
tributul, apele ei se liniștesc. Despre oameni care nu s-au 
mai întors niciodată am aflat de la mama, bunica și 
mătușile mele. 

Tot de la bunica am aflat încă o poveste care cir-
cula atunci, în copilăria mea, despre Fantoma Miresei. Se 
spunea că prin satul nostru, cu mulți ani în urmă, bântuia 
fantoma unei mirese. Putea fi văzută în locuri diferite, dar 
doar după miezul nopții. Mulți oameni au văzut-o, mai a-
les pe un loc unde era o casă părăsită. Povestea acestei 
mirese era una tristă. Se înecase în Dunăre chiar în ziua 
nunții ei, cu toți nuntașii care erau în barcă. Mai târziu, 
preotul satului a făcut o slujbă pentru pomenirea ei, iar de 
atunci sufletul ei s-a liniștit și nu a mai apărut în sat.  

Dar să vă povestesc despre vrăjitoarele din sat... 
brr!...Vrăjitoarele erau femei cunoscute în sat care făceau 
rău, după spusele bunicii. Bunica, apoi mama, ne 
spuneau să ne ferim de ele pentru că puteau să ia mana 
de la vaci, să ologească păsările, să pocească omul, să 
despartă tinerii îndrăgostiți, să facă vrăji ca să lege cunu-
nia și câte și mai câte. Doar în noaptea de Prohod puteau 
să se purifice dacă reușeau să intre în biserică atunci  

 

când credincioșii ocoleau biserica de trei ori. Oamenii 
știau despre ce vor să facă vrăji-toarele și ferecau 
ușile bisericii. Nu erau lăsate nici în noaptea de 
Înviere să treacă peste focul aprins pentru purificare 
când ceilalți treceam de trei ori peste foc, să fim 
iertați și sănătoși. 

Noi, copiii de atunci, nu am fost adormiți seara 
cu povești citite de mama. Nouă ni se spuneau 
povești adevărate sau inventate din dorința oamenilor 
de a trăi o altă viață decât cea de zi cu zi, de fantastic 
sau poate de rutină... Și, de ce nu, pentru că, doar se 
știe, tot românul este poet!  

Mai știi?! Pentru seara aceasta doar despre 
Moș Ene pe la gene. Despre zânele bune... mâine 
este o nouă zi! 
 
 

DESPRE NELINIȘTI, CURIOZITĂȚI ȘI DESTIN 
 

Cam prin clasa a VII-a începusem să ne 
descoperim sentimente ciudate față de prietenii cu 
care până mai ieri alergam cu picioarele goale pe 
islazul și bălțile de la marginea satului. Începea să ne 
bată inima mai repede când eram lângă un anume 
coleg, voiam să-l vedem mai des și să fim mai tot timpul 
lângă el.  

În aceste căutări, Mihai, prietenul, vecinul și 
colegul meu de bancă, ne-a fost de mare ajutor. 
Bunica lui, Baba Ivina, era cea care descifra toate 
neliniștile tinerilor, femeilor și bărbaților din sat. Dă-
dea în bobi, ghicea în cărți, dar, mai ales, deschidea 
și citea fiecărei persoane destinul și viitorul dintr-o 
carte moștenită de la mama ei, și odată cu cartea și 
darul de ghicitoare.  

Firește că Mihai crescând pe lângă bunica lui, 
a învățat și el câte ceva din tainele ghicitului și chiar 
începuse să se dea mare printre noi. Ca să fie și mai 
convingător, ne-a spus că o să ia cartea de la bunica 
lui să ne ghicească din ea, dar are însă nevoie de 
ajutorul nostru. Cartea era destul de greu să fie 
scoasă din casă pentru că Baba Ivina o ținea sub 
cheie. Deci, din nou ne trebuia un plan! Astfel că, într-o 
recreație, ascunzându-ne de ceilalți colegi din școală, 
am gândit cum să facem.  

Baba Ivina, bunica lui Mihai, pe lângă cititul în 
carte, mai vindea și semințe, de unde mai scotea 
câte un bănuț. Așa că am chemat-o la poartă să ne 
vândă semințe, în timp ce Mihai, prin fundul grădinii, 
a intrat în casă și a luat cartea de unde era ascunsă. 
Locul de întâlnire era păduricea de la marginea 
satului unde ne simțeam foarte bine. Mihai, vrednic și 
priceput asistent al mătușii Ivina, a scos cartea și a 
început să ne citească viitorul ca un adevărat 
cunoscător. Însă voia să se lămurească despre 
fiecare și ne cerea date, când ne-am născut, pe ce 
dată, la ce oră, și cu ochii mijiți, se uita când în carte, 
când la noi și ne descifra câte ceva din tainele vieții. 
Noi, unul lângă altul, stând turcește pe iarbă verde, îi 
sorbeam vorbele din gură. Ne lua pe rând și ne 
spunea despre soartă, cât vei trăi, cați copii vei avea, 
iar noi eram atenți la fiecare, să facem legăturile. Nu 
cumva destinul este chiar lângă noi!  

(continuare în pag. 64) 
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du-ne că da, o să fie o eclipsă de Soare, că o să se 
întunece și nu o să vedem Soarele o oră, dar 
spusele doamnei învățătoare erau floare la ureche 
pentru noi față de poveștile fantastice plăsmuite de 
gura satului. 

Evenimentul se apropia, și pe zi ce trecea, 
spaima ne cuprindea pe toți.  

Cu o săptămâna înaintea eclipsei oamenii 
din sat se vizitau mai des. Cei care erau certați se 
împăcau, își cereau iertare unii de la ceilalți. În 
fiecare seară mergeam în vizită la rude, la vecini, 
eram ospătați cu găini la cuptor, pește marinat, 
plăcinte și tot felul de bunătăți care mai de care mai 
gustoase. 

Noi, copiii, ne jucam și eram lăsați să facem 
toate trăsnăile nepermise până atunci. Totuși când 
cineva încerca să ne domolească puțin, se găsea o 
inimă bună de vecină să spună: 

- Lasă-i să facă ce vor, cu asta o să rămână! 
Se întâlneau familiile la masă, tinerii și copiii 

sărutam mâna bătrânilor noștri pentru ca să ne 
binecuvânteze. A fost o săptămână de iertăciune și 
de ospăț.  

Tata însă, printre chefurile și iertăciunile din 
acea săptămână, se pregătea ca un adevărat 
cercetător pentru evenimentul care se apropia. A 
făcut rost pentru mine, pentru el și pentru mama de 
trei bucăți de sticlă colorată pe care a afumat-o la 
flacără, ca să ne uităm cu ea la Soare.  

Prin sat se zvonea că dacă ne uităm prin 
sticlă afumată putem să vedem lupta care se dă 
între îngeri și „necurați”, unii pentru salvarea 
noastră, ceilalți pentru pierderea noastră. Dacă 
învingeau îngerii, Soarele răsărea din nou.  

În dimineața eclipsei peste sat s-a lăsat liniș-
tea. În aer se simțea neliniștea, emoția, frica de ne-
cunoscut. Încet, încet se întuneca cerul și noi, eu, 
tata și mama stăteam pe prispa casei în genunchi 
și ne rugam spunând rugăciunea Tatăl Nostru. 
Speriați și curioși am început să ne uităm prin sticla 
afumată să vedem ce se întâmplă cu Soarele.  

În imaginația mea vedeam îngerii care se 
luptau pentru binele nostru. Ca o ceață, întunericul 
se ridica și Soarele a început să lumineze din nou, 
spre bucuria noastră.  

Eclipsa a fost primul eveniment înfricoșător 
din copilăria mea pentru că atunci iernile erau ierni, 
verile erau veri. Ce ne mai speria atunci, erau 
inundațiile, dar și în ele găseam o bucurie. Noi, copiii, 
puteam să ne plimbăm cu barca chiar prin curtea casei.  

A trecut eclipsa cu bine și au început 
părerile de rău printre oameni. Că au tăiat prea 
multe păsări, că au cheltuit toate economiile și au 
băut tot vinul. Vecinii chiar nu meritau să fie iertați, 
ba chiar au fost omeniți îndestul, ei însă nu au 
întors invitația. Și viața și-a urmat cursul cu bune, 
cu rele, cu supărări, cu împăcări, și toți de la mic la 
mare ne jucăm rolul pe scena Vieții!  

Cu dragoste... din amintirile mele din copi-
lărie! 

 

 

(urmare din pag. 63) 
 

Timpul trecea și ghicitul îl cam obosise pe Mihai. Nu 
este atât de ușor să ghicești din viața fiecăruia și deci avea 
nevoie neapărat de o pauză. Cartea trebuia dusă acasă, la 
bunica lui, până să se prindă că lipsește de la locul ei. Așa 
că am hotărât să ne mai întâlnim și altă dată, și, la fel ca și 
atunci, am mers din nou să cumpărăm semințe. Babei Ivina 
îi cam creșteau veniturile încât se mira, ce noroc a dat 
peste ea. Din nou, am „împrumutat” cartea ca să ne 
lămurim mai bine ce-i cu noi.  

De data aceasta, am hotărât să studiem cartea 
chiar în clasă. Cine se putea prinde! Era o carte. Și unde-i 
stă mai bine unei cărți? Normal că într-o școală! Cartea era 
mare ca un ceaslov, cu copertele groase și filele 
îngălbenite de atâta vechime și mâini care au răsfoit-o. 
Trebuia totuși să o citim cu atenție și cu grijă față de alți 
curioși. Atunci am stabilit ca unul dintre noi să țină de 
„șase”. Mihai, cu atenția unuia care știe multe, ne citea din 
carte, în palmă, chiar și în bobi. Viața noastră era în mâinile 
lui! Și în carte cădea că mai toți colegii noștri aveau o viață 
lungă, ne căsătoream, aveam câte patru sau cinci copii, 
alesul sau aleasa începea cu litera A, B, C. Și pentru 
fiecare altă literă, noi făceam legăturile, iar dacă se nimerea 
litera acelui sau aceleia pe care îl, o, iubeam, ne bucuram 
în gândul nostru și parcă zburam. După cum vorbea, șoptit, 
tainic, credeam toate vorbele pe care le scotea din gură. Că 
doar era nepotul Babei Ivina! 

Eram atât de atenți la ce spunea Mihai încât nici nu 
am văzut când a intrat diriginta în clasă. S-a bucurat pentru 
că citeam o carte, însă când a văzut că era o carte de  
zodii, i-am trezit curiozitatea. Și cine nu este curios  despre 
soarta lui?! Doamna dirigintă le-a spus despre carte și 
celorlalți profesori tineri. Așa că Mihai a început să-și 
mărească clientela și să citească domnișoarei diriginte și 
celorlalți profesori tineri, pentru că și ei, ca și noi, își 
puneau întrebări despre viață, destin, miracol. Și vă 
întreb... cine nu-și pune?! 

Din copilăria mea... cu dragoste! 
 
 

PESTE SĂTUCUL LINIȘTIT A VENIT UN ZVON 
 

Despre ce vă povestesc acum se întâmpla în 
februarie 1961, eclipsă totală de Soare. Eu aveam pe 
atunci șapte ani și eram în clasa I.  

Locuiam împreună cu părinții mei în satul Ilganii de 
Sus, de pe malul Dunării. Și ca un trăsnet, peste sătucul 
nostru liniștit a venit un zvon. Nu știu de unde, de la cine și 
cum, dar a venit și a dat peste cap toată suflarea satului.  

Cică vine sfârșitul lumii. Soarele nu o să mai răsară 
în nicio dimineață, o să fie întuneric total, nu o să mai 
crească plantele, animalele și păsările vor muri, și, pe zi ce 
trecea, zvonurile erau altele. Cică marea va veni peste noi 
și satul se va scufunda cu oameni, animale, păsări în fundul 
Pământului. Peste tot cât vezi cu ochii nu va fi decât apă. 
Nici bătrânii nu mai prinseseră așa ceva. Au auzit și ei de la 
bătrânii lor că s-a întâmplat așa demult, dar nu a mai rămas 
nimic din sat după aceea.  

Circulau din gură-n gură tot felul de povești care mai 
de care mai fantastică și înfricoșătoare. Și noi, copiii, la 
școală aveam alte povești. Cică o să vie în sat monștri cu 
trei capete care o să verse foc din gură și o să ardă tot. 
Doamna învățătoare încerca să ne aducă la liman spunân- 
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    Mircea Marcel PETCU 
 

TE-AM CĂUTAT 
 

Se lăsa negura târzie 
Peste crâmpeie de poveşti 
Tu ești aici şi ești... aiurea, 
-Iubita mea, pe unde ești ? 
Curg apele ca lacrimi pure, 
Purtate de un uriaș, 
Ce-și poartă singur mai departe 
Iubirea ascunsă în sălaş. 
Şi bate iar vântul de iarnă, 
Dar să te schimb eu nu doresc 
Vreau să rămâi doar pentru mine 
Frumoasa zână din poveşti 
 
MI-E DOR 
 

De ochii tăi senini mi-e dor, 
De buzele ce au contur de aur, 
De părul tău lucind nedefinit, 
De glasul tău duios mi-e dor. 
Mi-e dor de lumea ta, 
De gândul şi de râsul tău, 
De albul ce ne înconjoară, 
De un cuvânt iubit al tău, 
Mi-e dor. 
 

DOAR TU 
 

Aş dori să mă ierți 
Şi să-mi spui doar prin semne 
Că iubirea ce-ți port 
Nu te doare de-o vreme. 
Peste tot numai tu, 
Peste tot pasul tău, 
Peste tot,draga mea, 
Ești doar tu, numai tu. 
 

O SPERANŢĂ 
 

Mâna mea a rămas 
întinsă –  
simte încă ultima atingere, 
te aşteaptă pulsând; 
geana plumburie a dimineţii 
îmi răscoleşte trupul; 
aştept – un miracol… 
simt aerul cum 
mişcă, parcă ar vrea 
să-mi spună ceva… 
se apropie, prinde contur 
o melodie ce-mi 
sfâşie inima… 
te-am pierdut –  
spun păsările cerului, 
ecoul lumii îmi omoară 
visul… 
aştept – sper, mai vreau 
o speranţă. 

 

POVARĂ 
 

Ce ciudat, 
unii dintre noi suntem 
tineri câteva minute, ore… 
obiceiurile ne rămân 
neschimbate 
ca şi zilele anului; 
doar noi ne simţim sau nu 
povara anilor.  
 
PICĂTURI RECI 
 

Ploaia se oprise, 
trotuarele şi străzile 
luceau nude în lumina 
zorilor de primăvară, 
vântul tăios, dinspre est, 
scutura din copaci 
picături reci de apă. 
 
SĂRUT FINAL 
 

Lume, nu te pot 
strânge la piept, 
te pierd în furtuna  
cerului, 
ploaia frunzelor tulbură 
liniştea pământului, 
povestindu-i aventurile 
zânelor, 
noi trăim ascunşi 
în ceasul biologic 
aşteptând sărutul 
final 
când păsările cerului 
ne vor însoţi 
în împărăţia lucrurilor 
sfinte. 
 
RESIMŢEA 
 

Pe cer atârnau 
nori de primăvară, 
nori întunecaţi alături 
de fâşii de azur 
şi lumină solară; 
o vigoare nespusă 
îl stăpânea în acea 
scurtă amintire… 
aerul de primăvară, 
aroma de ţărână 
încă jilavă şi de iarbă 
proaspătă acţionau şi astăzi 
asupra lui ca o otravă; 
totuşi… 
primăvara la oraş, 
 luminoasă şi pură, 
i se părea artificială, 
ca decorurile de teatru; 
resimţea dezgustul 
pentru el şi pentru lume. 
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          Viorel DARIE 
 

Cuvânt înainte la volumul  

“De vorbă cu sătenii mei din Moldovița” 
 

Era cândva (și nu mai este azi) un bordei în ograda 
noastră, la casa părintească, vechi de nu știu când, încât 
nici părinții nu mai știau de când era; bordeiul era ca un 
fel de casă, așa cum sunt casele cele foarte vechi, avea 
două încăperi mici, una ținând loc de pridvor, cealaltă 
fiind odaie de locuit, cu geamuri mici de tot și cu zăbrele, 
că mai demult umblau hoții să prade casele oamenilor.  

M-am întrebat adesea, mă întreb și acum, când și 
cine a locuit aici? Că bordeiul era de locuit. Cine au fost 
străvechii locatari ai acestui mic și ciudat lăcaș?  

Tata l-a folosit ca beci pentru cartofi. Azi n-am pe 
cine să mai întreb, nici dintr-ai noștri, nici dintre toți cei 
de-o seamă cu noi, nu știu să ne spună nimic despre 
acest bordei.  

Sau poate ne-o fi spus cândva tata ceva despre 
povestea asta, iar noi am uitat sau nu am fost interesați 
să reținem. Ce este mai trist, e faptul că bunicii mei, 
părinții, bătrânii din cătun, cei care să ne mai poată 
spune ceva din vremurile străvechi, nu mai sunt printre 
cei vii, așa că identitatea locatarilor bordeiului din ograda 
noastră va rămâne probabil pentru totdeauna necunos-
cută. 

Bordeie de acest fel mai sunt destule prin satul 
nostru, din cele care nu s-au dărâmat încă, dar, la fel, nici 
cei care au știut câte ceva despre vechii ocupanți ai 
acestor adăposturi nu mai sunt, iar asta înseamnă că 
multe taine despre strămoșii noștri vor fi sigilate poate 
definitiv în întunericul uitării. 

Încercând să merg pe la bătrânii satului - puținii 
care au mai rămas - dornic să descopăr fapte și întâm-
plări de demult, am constatat că oamenii locului nu de 
istorioare mărunte sunt preocupați, cât mai degrabă de 
aflarea originii seminției lor, a străbunilor care au viețuit 
pe aceste frumoase meleaguri ale Moldoviței, acestea 
părând azi a fi sortite uitării.  

Originea lor, am descoperit, este prima preocupare 
a locuitorilor satului, este un fel de “sport local”, e cea mai 
bună poveste pe care le-o putem dărui, cea despre moșii 
și strămoșii care au trăit aievea odinioară pe pământurile 
minunate pe care și noi azi pășim cu sfioșenie. 

Îndemnat din interiorul meu plin de spiritul acestor 
locuri, dar și de alții, am realizat că mi se cere să mă 
implic cu tărie sufletească și cu responsabilitate în 
luminarea trecutului fascinant care tinde să fie trimis în 
neant de preocupările tot mai diverse și mai acaparatoare 
din vremurile de azi. 

Am realizat această carte ca un omagiu adus  

 

 

 
strămoșilor care și-au trăit viața aici, pe frumoasele 
meleaguri ale veșnicei Bucovine. O viață până la urmă 
tihnită, în poieni și pe cărări de munte, ca o bucurie 
deplină și compensatorie față de lipsurile pe care le-au 
cunoscut. Sper că mi-am plătit în acest fel o parte din 
datoria față de neamul din care provin. 

Sunt deosebit de recunoscător celor care mi-au 
răspuns la invitațiile de dialog, contribuind, cum se 
spune, la efortul de a crea o carte a memoriei colec-
tive, dar și ca semn al străduinței noastre în calea 
nemiloasei uitării a trecutului. 


 

 
 

http://www.editura.inforapart.ro/ 
 

 

http://www.editura.inforapart.ro/
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     Valentina BALABAN 
 

La hotarele irişilor 
 
Nopţi închinate din balconul cerului 
cu lujerul iubirii din trena Selenei 
la hotarele irişilor curtaţi magic 
printre poteci Luciferice,  
spre balconul cerului… 
Visătorul îmi înveleşte  
în şoapte privirile  
cuibărite prin raze profunde 
infuzate de dor… 

 
Deficit de dragoste 
 
Fascinaţia întrupărilor 
cu misiuni din parada făcutelor 
pe un deficit de dragoste, 
girată de un fruct cenzurat 
gurmandului cuplu ce a blocat raiul 
în muşcături din iadul peceţilor biblice 
răsfoite prin acrobaţia stihiilor 
cu parafa haosului 
şerpuit… 

 
Gama harului 
 
Pe portativul efemer, 
în cheia solului astral, 
zânele cern infinitul cu arcuşul 
zeilor pe ritmul ploii 
într-un vals al nuferilor sărutaţi 
de razele curcubeului ridicat 
din muze prin gama harului 
ce eliberează tornade cu fluturi 
pe tărâmul artei 
sub bagheta dirijorului 
Tată. 

 
Timp magic 
 
Pintenii inorogului potcoviţi  
cu timp magic din morişca cuvintelor 
ierarhizate din murmur străbun 
pe geografia sentimentelor... 
Ruga ridică praf de stele peste  
cascada dorinţelor comprimate  
în galopul minunilor şi-un tril 
activat pe un suflet de copil. 
 

 
Pe atela istoriei 
 
Pâine închinată cu sângele macului 
prin şoaptele stăbunilor sacrificaţi 
pe atela istoriei ce îşi spală rănile 
din tranşeele râurilor doinite cu jale 
ţesută pe stindardul salvat  
prin generaţiile 
eroilor metamorfozaţi în 
acvila şi bourul braconat 
de veşnicul Iuda 
sărutând ruda 
prin clinchet de-arginţi. 

 
Luceafărul străluce 
 
Lumina care-a răsărit 
sub teiul cu iubire, 
a nemurit în pana sacră 
prin graiul  ciocârliei, 
de-o lungă cale ce-a urmat 
Luceafărul  străluce 
răsare-n visul infinit 
din dorul prins pe cruce... 
Un geniu răstignit în har 
speranţa e firească 
românii, barzii din prezent, 
în Eminescu să iubească! 

 
Pe cumpăna tăcerilor 
 
Din câmpul anilor 
răsar minunile Luminii 
prin spaţii mişcătoare, arcuite 
pe cumpăna tăcerilor 
biciuite de vânt cu percuţia  
cuvântului ce mijeşte subtil 
în extensia Universului ce  
colecţionează trufandalele 
creaţiei instantanee, 
peste esenţa privirilor girate 
pe calea urmaşilor doriţi  
într-o alchimie a speranţelor. 

 
Cu dobânda prezentului… 
 
Prin bucla temerară a Timpului, 
pe ecranul cerului limitat irişilor, 
rulajul inimilor transmit în  
paradox-ul morselor  
din pântecul ţărânei povestită 
ce abundă în premoniţii astrale 
dintr-un viitor cămătar 
cu dobânda prezentului… 
neepuizat… 
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Alexandru DRĂGOI 
 

Anamneză 
 

Doamne, iau în mână un măr și zic: 
Ce departe este mărul acesta de mine! 
Ce departe este mâna în care îl țin, 
Ce departe îmi este, Doamne, ochiul, 
Și ce înspăimântătoare departare îmi este 
vederea. 
 

Ce cosmică distanță este între măr și vedere! 
Între amintirea vederii și amintirea mărului, 
Ce distanță este, doamne, 
între amintirea ei și amintirea mea de atunci. 
 

Și câte distanțe îmi tot  însingurează 
timpul de timp, 
sufletul de trup, 
inima-mi de inimă, 
chipul de chip. 
 

Clopotarul 
 

Ah, cum îmi mai bate inima, 
Ca un epicentru, 
Ca o pasăre claustrofobă mi se zbate, 
Zvâcniri incontrolabile ale unui impuls ciudat. 
 

La ce porți bați, tu, inimă? 
Pe cine mai aștepți să deschidă de izbești așa? 
Nu vezi că nu deschide nimeni? 
Nu vezi că doar în carnea mea bați 
de îmi mustește sângele pe gură? 
Nu vezi că bați în sufletul meu 
de mă sufocă orice respirare 
și gândurile îmi vibrează sacadat? 
 

Nu simți că doar în mine bați? 
Nu-mi mai bate inimă, nu mai bate. 
 

Dar eu numai pe tine te am, 
doar pentru tine trăiesc  
inimă. 
 

În glasul cascadelor de ape 
 

Prin mine, tu, ți-ai dat contur, 
ca mărilor hotar de netrecut. 
Și cât de diferit e pasul nostru 
rătăcind pe același drum. 
 

Și lumea întreagă-mi pare că s-ar fi născut 
dintru singurătatea îmbrățișării noastre. 
Atât de straniu și exact mi s-a părut, 
ca cerul mărilor albastre. 
 

Strgătu-mi către tine a fost mereu-napoia mea, 
nedeslușind cuvintele de negrăit. 
Misterul punții dintre el și ea, 
Tot numele-ți de nenumit. 
 

Îmbrățișarea Golgotei 
 

Îmi înfingeam privirea ca o suliţă 
în pieptul tău deschis, 
în timp ce ochii tăi plângeau o lume. 
 

De gândul că m-ai părăsi-n tăcere, 
toţi dinţii mi se ascuţeau ca de metal  
și-mi sângerau toate cuvintele în gură. 
 
 

 

Cu braţele, atunci, cununi de spini, 
te înfăşuram ca într-un giulgiu, 
şi nu puteam să te mai las să pleci.  
Mâini cu piroane în loc de degete 
am izbit spre pasul tău plecând, 
și nu am vrut să-ţi strig: Rămâi! 
 

La Nevedere 
 

Pe când aveam o lume-nfiptă-n ochi, 
Ce-mi lăcrima  printre idei, 
Un gând, aşa, ca un deochi, 
Tot îl cântam în glasul ei. 
 

Şi nu vedeam printre culori  
Lumina zorilor de dincolo de zori, 
Orbita mea de păsări era plină ochi, 
Pe când aveam o lume-nfiptă-n ochi. 
 

Pe când aveam o lume-nfiptă-n ochi 
Orbita mea de păsări era plină ochi: 
Lumina zorilor de dincolo de zori, 
Şi nu vedeam printre culori. 
Tot îl cântam în glasul ei 
Un gând, aşa, ca un deochi, 
Ce-mi lăcrima  printre idei, 
Pe când aveam o lume-nfiptă-n ochi. 
 

Ochi și cioburi 
 

Mă tânguiam amar că nu mai pot sufăr 
Şi că lipsit de lacrimi pot să îmi văd chipul, 
Cum către clipă se întoarce, dezgolitul, 
Absentul meu de remuşcare cufăr. 
 

Sunt egoist, prefer o tragedie în doi, 
Decât o fericire însingurată, 
Dar cum de unde vin, eu n-am fost niciodată, 
M-apasă tot mai tare vremurile noi. 
 

Agonizam, că doare atâta dor de dor, 
Din dor de tot, dar mai ales de lacrimi, 
Plângeam atât de încet, că-n ochii tuturor, 
Păream un zâmbet fără margini. 
 

Versuri vechi de lună nouă 

Îmi plac foarte mult cărăbușii. 
Dacă aș fi fost iar copil, aș fi cântat întruna 
versurile: 
"Cărăbușii da, fiindcă merg de-a-bușilea!” 
Îmi plac pentru că seamană cu niște bărci negre 
întoarse, 
plutind pe pământ, vâslind dinspre nu-știu-unde. 
Îmi plac pentru că există ca și cum eu nu aș exista 
chiar și atunci când îi ajut și îi întorc  
după ce eșuează din cauza vreunui vânt ciudat. 
Îmi plac foarte mult cărăbușii și pentru că tac, 
pentru că par mereu că au întârziat să ajungă într-
un loc foarte important, 
prea important pentru a se opri chiar și o clipă să 
îmi spună de el. 
Dar poate cel mai mult îmi plac  
pentru că în urma lor  
sufletul meu se continuă în luna mai. 
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     Elisabeta DRĂGHICI 
 

Simplitate, altruism și principii ale jocului vieții în 

cărțile Eleanorei H. Porter 
 

Copilăria nu e aceeași pentru fiecare om așa cum 
nu există copil care să semene unul cu un altul, iar literatua 
ne-a arătat de-a lungul timpului felurite fațete ale acesteia: 
copilăria unui orfan din „Singur pe lume” scrisă de scriitorul 
francez Hector Malot ori copilăria micuței Cosette din 
„Mizerabilii” a lui Victor Hugo, copilăria din „Cireșarii”, autor 
Constantin Chiriță sau copilăria lui Ion Creangă din 
„Amintiri din copilărie”. Scriitoarea de origine americană, 
Porter ne introduce și ea într-o copilărie a unei orfane, dar 
care este diferită de a altor copii care au nefericirea de a 
rămâne fără părinți, deoarece personajul creat de Porter 
oferă un fel de terapie atât celorlalte personaje, cât și 
cititorului. Pollyanna, personajul principal, ne este 
prezentat pe parcursul a două romane, ca un copil și 
ulterior o domnișoară plină de optimism chiar și atunci când 
evenimentele sunt triste. 

Există copii care prin prezența lor pot produce 
schimbări semnificative în viața oamenilor și un astfel de 
copil ne descrie și Eleanor H. Porter în cele două romane 
ale sale „Pollyanna – Taina mulțumirii” (în altă variantă 
„Jocul bucuriei”) și „Pollyanna domnișoară”. Căci Pollyana, 
o copilă orfană, păstrează de la tatăl ei, un misionar sărac, 
un panaceu pentru orice moment al vieții: un simplu joc, al 
mulțumirii, care are efecte puternice asupra celor ce-l 
joacă. Prin aceste două romane scriitoarea creează un 
personaj unic și un joc ce prin semnificațiile implicate induc 
o sensibilizare emoțională și mai ales un nou mod de a 
vedea lumea și de a accepta situațiile mai puțin plăcute. 

Împletirea dintre joc (ca simbol al copilăriei) și copil 
- o fată (ca simbol al inocenței) capată prin intermediului 
textului literar o puternică conotație: cititorul este atras într-
o lume a posibilităților, înțelegând, alături de personajele cu 
care se identifică volens nolens, că secretul unei vieți 
frumoase este în fiecare din noi.   

Din primele pagini ale cărții „Pollyanna – Taina 
mulțumirii”, prin ochii servitoarei Nancy care aștepta la gară 
sosirea orfanei, o descoperim pe Pollyana: „o fetiță firavă, 
în rochia de pânză roșie, cu carouri, cu două codițe groase 
de păr bălai atârnându-i pe spate. Sub pălăria de paie, o 
fețișoară pistruiată și curioasă […]”, o fetiță care va cuceri 
inima tuturor și până la urmă și inima mătușii sale (care, 
treptat trece de la sentimentul datoriei față de fiica surorii ei 
la cel de iubire față de nepoată). Această fetiță de 11 ani, 
care pentru doctorul Chilton „este un fel de ... antidot!” pe 
care și-ar fi dorit „să o poată prescrie și să o poată 
cumpăra ca pe o cutie de pastile” devine indispensabilă 

 

 
celor cu sufletul bolnav. Pentru cei din jur, cei care 
par a fi împovărați de suferințe și disperare, o „doză 
de Pollyanna” părea a fi un medicament. 

Acest micuț personaj este un purtător al 
vindecării, utilizând o simplă rețetă, un joc, care 
produce schimbări semnificative în viața oamenilor. 
Odată respectând rețeta o serie de personaje gustă 
din plin din binecuvântările mulțumirii (bucuriei) 
astfel că, personajul morocănos, veșnic nemulțu-
mit, doamna Snow, se trasformă într-o binevoitoare 
doamnă, iar personajul posac, singuratic, retras, 
care nu vorbea cu nimeni, domnul Pendleton, 
începe să se apropie de vecini și chiar să înfieze un 
băiat. Ca să nu mai spunem de rolul pe care îl 
joacă Pollyanna în viața unui copil fugit de la 
orfelinat, hotărât să-și găsească o familie și dispus 
să muncească, Jimmy Bean, care în final este înfiat 
de domnul Pendleton. Și numărul persoanelor pe 
care Pollyanna le întâlnește, uimindu-le cu jocul ei, 
nu se oprește aici, căci ea cunoaște pe domnul 
Chilton, medic, un personaj îndurerat de pierderea 
unei iubiri cu mulți ani în urmă, pe femeia ce nu 
poate să accepte pierderea unui copil (fiul surorii ei) 
doamna Carew, care se lasă mai greu înduplecată 
de ritmul impus de Pollyanna și pe copilul orfan, 
James, crescut de o femeie miloasă, un copil care 
trăiește nefericirea de a nu putea merge. Desigur, 
autoarea ne descoperă marea putere a acestei 
fetițe de a contamina cu tonusul eu pe toți cei din 
jur. 

Ceea ce împărtășea micuța fetiță cu 
mărinimie tuturor (căci uimea cu capacitatea ei de a 
fi încântată de orice vedea sau i se întâmpla, deși 
uneori nu păreau a fi motive evidente de bucurie) 
era un joc de-a „bucuria, pur și simplu”, un joc 
învățat de la tatăl ei și pe care îl juca de fiecare 
dată. O întâmplare pe care Pollyanna o povestea 
tuturor, impresiona și convingea pe toată lumea să 
joace acel joc: povestea ei începea de mult, când 
primise într-un pachet misionar niște cârje, deși ea 
își dorea o păpușă. Atunci a început jocul: „jocul 
era pur și simplu să găsești în orice ceva de care 
să te bucuri”. Și atunci, Pollyanna s-a bucurat că nu 
are nevoie de acele cârje. Cu acest simplu joc, o 
întreagă comunitate este ajutată să treacă peste 
momente grele, iar oamenii își arată recunoștința 
atunci când mica copilă trece prin momente de 
cumpănă. Un copil și un joc care au produs o 
legătură între oameni. 

Citind cele două romane, o însoțim pe Po-
llyana, de la venirea la mătușa iei, după pierderea 
ultimului părinte, până la momentul în care, dom-
nișoară fiind, începe un drum de tânără îndră-
gostită. Autoarea ne descoperă prin ochii perso-
najului principal două lumi: lumea celor bogați, care 
nu duceau lipsă de nimic și lumea celor săraci și 
bolnavi, locuind în condiții precare. Cunoaștem ast-
fel, lumea anilor la început de secol XX așa cum se 
prezintă atât într-o localitate de provincie, unde 
locuitorii se cunosc între ei cât și într-un mare oraș, 
unde Pollyanna este uimită că vecinii nu se știu pe  

 

(continuare în pag. 70) 
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Alexandra Lavinia BÂRNEAȚĂ 
 

Cu tălpile goale 
 

Nici nu ştii ce ploaie a căzut…  
Şi gândurile astea fără minte  
Nu-mi lasă inima să fie cuminte,  
Nu-mi lasă în pace trupul de lut,  
Vor să alerg în ploaie cu tălpile goale,  
Vor să mă audă cântând. 
 

Afară nu e nicio geană de lumină,  
Norii stau întinşi ca o plumburie cortină  
Şi gândurile mă împing rând pe rând,  
Vor să alerg în ploaie cu tălpile goale. 
 

Nu am văzut niciodată aşa un pastel -  
Tot văzduhul pare o pânză de păcură aprinsă 
Şi simt în fiecare picătură  
O cumplită enervare, de fiecare dată altfel, 
Iar gândurile mele de suflet nebun,  
Vor să alerg în ploaie cu tălpile goale. 
 

Vor să-mi dezlănţui toate visele promise,  
Să le readuc la viaţă, să nu le las stinse  
Şi nu mai ştiu cum să-ţi spun  
Că vor să alerg în ploaie cu tălpile goale. 
 
În adâncuri 
 

Cad în vâltori de ape, în turcoaz şi umbre, 
Întregul univers stă suspendat într-o secundă –  
Respir, respir adânc şi, apoi, explozie de sunet,  
Vibraţia vieţii mă pătrunde undă după undă. 
 

Luciri, fire de lumină diafane - 
Săgeţile unei luni venusiene,  
Se rătăcesc aici, atât de departe, în adâncuri  
Printre bobi de perle, corali şi şoptiri de sirene; 
O vioară răsună, de undeva, duios -  
Prin gând îmi trec poeme, amintiri,  
Îmbrăţişări de ape şi sărutul lor rece...  
Timpul se destramă într-un vortex de trăiri -  
Explozie de sunet… respir adânc, respir. 
 
Nocturnă 
 

Ploaia aripile-şi desface, 
Mă cuibăresc în ea şi adorm,  
Pământul tace.  
 

Sclipiri de stele, ici-colo, apoi dispar 
În pânza cerului îndoliat, 
Stingând odat’ cu ele al lumii felinar. 



 

(urmare din pag. 69) 

 

nume și unde ea trăiește experiența de a se simți 
singură deși este atât de multă lume în jur. Firea ei 
deschisă și comunicativă dărâmă, însă, aceste bariere. 
Cele două romane constituie o lectură ce captivează, 
răscolesc sentimente și tratează, făcând cititorul să 
transpună în viața lui jocul personajului literar. 

Povestea Pollyanei a avut mare succes în 
America, fiind cea mai bine vândută carte în anul 1913. 
După un asemenea succes Eleanor H. Porter scrie, în 
1915, „Pollyanna domnișoară”. Deși aceste cărți sunt 
considerate a fi literatură pentru copii apreciez că ele 
sunt la fel de impresionabile pentru toate vârstele.  
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Cristian Gabriel MORARU 

 

Geometriile sinelui poetic 
 

Structurată tripartit, cartea Geometriile spațiului 
(Baia Mare, Ed. Ceconi, 2017, colecția „eCreator”, nr. 10), 
postfațată de criticul Ioan Romeo Roșiianu, constituie un 
súmmum al creației poetului sibian Nicolae Vălăreanu 
Sârbu, care locuiește „în miezul din amiaza cuvintelor/ și-n 
ochii cutezători să vadă adâncul”. (p. 8). În primul ciclu de 
versuri, intitulat sugestiv Căutătorii de lumină, surprindem, 
rând pe rând, diferite stări ale ființei: starea de liniștire 
odată cu acceptarea lui Dumnezeu: „Nimic n-am lăsat pe 
dinafară/ și pe Dumnezeu l-am poftit înăuntru,/ întreaga 
ființă s-a umplut de liniște.” (p. 18), starea de singurătate: 
„Singurătatea/ oarbă de orgolii și plină de ifose/ se-nchide 
între pereții îngălbeniți de uitare/ și nu se lasă ruptă din 
trupul stingher/ ce nu are putere să se depășească pe 
sine.// Singurătatea se întreține și regenerează ca și rutina/ 
cu propriile mijloace fără niciun efort...” (p. 25), starea de 
fericire: „S-a topit în tine tot ce se uită,/ a înflorit de fericire 
piersicul soarelui,/ clipele fragede se răcoresc în trup.” (p. 
47), starea de uitare: „Mai mare uitare nu știu/ decât să te 
uiți pe tine afară din trup/ ori să treci cu vederea orice 
suferință/ care te sapă prin memorie și face șanțuri/ pe 
unde trec apele Acheronului.” (p. 38) sau de înstrăinare de 
sine: „M-am înstrăinat de mine anonimul...” (p. 50), 
respectiv starea de inițiere: „Adormit într-un pat de umbre,/ 
într-o încăpere din scorbura vremii/ m-am supus unui ritual 
necunoscut/ unde odihnesc solemn numai inițiații.” (p. 85). 
Prejudecățile oamenilor sunt percepute drept închisoare a 
minții ca în poemul Dacă spargi zidul: „Mulți și-au făcut din 
propriile păreri un zid,/ n-au lăsat nici uși nici ferestre/ prin 
care să intre sugestiile celorlalți.// Dacă spargi zidul cu 
argumente ascuțite/ mai tari decât pietrele cu fețe șlefuite,/ 
prin fanta creată se va năpusti lumina dincolo.” (p. 111). 
Limbajul deosebit de expresiv, cultivarea metaforei 
revelatorii, a ingambamentului, drama omului înstrăinat de 
„taina divină”, aspirația spre lumină, adică spre ordinea 
primordială, sunt tot atâtea argumente care demonstrează 
că lirica lui Nicolae Vălăreanu Sârbu stă sub apanajul 
esteticii moderne. Starea de angoasă, tipic modernă, este 
surprinsă cel mai bine în poemul Căutătorii de lumină: „(...) 
Razele soarelui firave abia răzbat prin norii de plumb/ 
căutătorii de lumină își găsesc cu greu liniștea.// (...) 
Căutătorii de lumină se tem, îndoiala pătrunde-n oase/ se 
lasă cu greu în voia înghețului...” (p. 122). 

Al doilea ciclu de versuri, Geometriile spațiului, 
care conferă și titlul volumului, adună laolaltă poeme cu o 
respirație mai amplă, care descriu geometriile sinelui 
poetic. Poetul ipostaziat într-un astru, menit să reverse 
lumină în lume chiar și după ce nu mai este, este reperat în 
versurile următoare: „Se încearcă întotdeauna ceva inedit,/ 
lumina aruncă din pieptu-i așchii ascuțite,/ cerul se 
desprinde din unghiuri, stelele și le împart lacom,/ sclipesc 
de la distanțe enorme și când nu mai sunt./ Fiecare știe 
geometriile spațiului său,/ poartă tainele mirajului prin ele/ 
se privesc în oglindă, regine.” (p. 173).Ultimul ciclu al cărții, 
Sub semnul fericirii, redă, în versuri clasice, imanența și/ 
sau iminența morții: „Sfârșitul vieții, Doamne, când va fi să 
vină/ lasă-mă să-mi termin tot vinul din carafă,/ scrise-n 
cartea vieții, poeme de lumină,/ pe pagini îmi poartă  

 

 
 
sufletul parafă.” (p.205). Așadar, cartea Geometriile 
spațiului îl surprinde pe poetul Nicolae Vălăreanu 
Sârbu plecat să-și cartografieze sinele, până-n cele 
mai întunecate unghere. 

 
“Te văd tânără cum urci  
 

Câmpia se scăldă în pâinea de pe masă 
când rupi un coltuc  
se umple cu mirosul ei încăperea. 
 

Se infiltrează-n pereţi rugăciunea de zi 
apoi se strânge-n icoană şi luminează 
sufletul cu mulţumire, 
îi dă fiecărui gest înălţare până dincolo 
de oameni. 
 

Gândul îmi scapă din coaje 
cum păsările din colivie, 
nimeni nu măsoară tăcerea lăuntrică 
cu strigătele inimii de bucurie. 
 

Te văd tânără şi puternică-n braţe 
cum urci pe trepte voinţa 
şi mă tragi după tine 
în balconul trăirii depline. 
 

În depărtare arborii se-nclină, 
uneori vântul le rupe din ramuri 
dar stau de strajă la marginea câmpului 
unduind sănătatea spicelor de aur. 
 

Râurile şipotesc între maluri, 
sărută faţa soarelui,  
le privesc ca pe un tablou viu 
căzut din cer  
peste inimi sângerânde”. 
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         Aurel BRUMĂ 
 

„Zodia Nicorești” 
 
Matematician, scriitor, editor și, totodată publicist (fon-

dator și redactor șef al revistei gălățene „Boem@”), Petre 
Rău alătură numeroșilor creatori îndrumați, debutați și lan-
sați de el, propria comună, spațiul genitoriu, prin recentul 
volum „Născut sub zodia Nicorești” (Editura InfoRapArt, 
Galați, 2017). Cum scrie autorul în „Cuvânt înainte” aceas-
ta ar fi „cea mai documentată antologie a comunei Nico-
rești” (în comparație, adăugăm noi cu lucrarea profesorului 
Ioan Hulea: „Monografia comunei Nicorești și a comunei 
Poiana”, Editura Făt Frumos, București, 2004), o „mono-
grafie romanțată”, de unde și nearticularea numelui din ti-
tlu, autorul, prin compactarea celor 10 sate componente 
administrației locale actuale, întrupând un „Nicorești” care, 
într-o posibilă accepție, pare a fi un personaj unic, cum 
voinicul cu zece vieți.  

De ce „zodia Nicorești”? Poate din dorința de a meta-
foriza relația celestă a locuitorilor legendarei podgorii cu 
Dumnezeu prin credință, prin euharistia anuală a recom-
punerii călătoriei bobului miraculos al strugurelui la altar, 
pentru a simboliza supremul sacrificiu dar și iertarea prin 
iubire. Pe de altă parte, convins că bibliografia parcursă 
(30 de lucrări diverse) nu este finită, autorul bănuiește 
existența unor manuscrise monografice amânate editării 
(în special lucrări de grad didactic), memorii, scrisori care, 
acum, pot avea un destinatar deschis îmbogățirii lucrării la 
o a doua ediție. Spre exemplificare, există în arhiva Semi-
narului de folcloristică a Universității „Al.I.Cuza” din Iași o 
serie de cântece, descântece, balade culese din Nicorești, 
eu însumi, ca student, colectând asemenea bijuterii, mai 
ales cântece legate de război („De când taica n-a venit/ 
plugu-n dam a ruginit” sau „La vie la Negru Punte / unde 
s-au dat lupte crunte” sau, din altă zonă ideatică: „Ionel, 
bătu-te-ar sfântu / cum îți bate freza vântu”) ș.a. Excep-
tând lucrarea amintită (care, oricum, nu se constituie într-o 
monografie), cartea nicoreșteanului Petre Rău este prima 
bază serioasă de lansare spre alte ediții completate, îmbo-
gățite. 

Deși Petre Rău se derobează de obliganta utilizare ști-
ințifică  a  unei „structuri stereotipe, cu date seci și descri-
eri pe măsură”, construcția monografiei (două părți, ape 
nedeclarate, conforme arhitecturii caselor din zonă) îi im-
pune ca în „odaia de toate zilele” să așeze, după modelul 
gustian, date istorice, geografice, de viață spirituală și de 
educație, iar dincolo, în „odaia de curat” să polizeze, 
împreună cu un număr redus de invitați/colaboratori (mai 
ales scriitori), mărturiile culturale perene, amprentările ca-
re au șansa de a rămâne nealterate în timp, spovezile de 
iubire și recunoștință. Aleea nucilor lui Emil Constan-
tinescu (nu geologul) suprapune în spațiu o altă alee, cea 
consacrată de autor personalităților care, aparținând unui 
Nicorești la puterea zece, trag după ei, printre constelații, 
unor stâlpi precum familia, biserica, școala și proprietatea 
și care își au seva în câteva virtuți ale țăranului român, 
precum cinstea, hărnicia, credința, răbdarea, spiritul de 
sacrificiu probat în atâtea situații extreme”. Emoționante, 
în acest sens, sunt poemele sau eseurile, destăinuirile 

 
 

respirația acestui Spiritus Loci „ancorat puternic în 
jurul unor stâlpi precum familia, biserica, școala și 
proprietatea și care își au seva în câteva virtuți ale 
țăranului român, precum cinstea, hărnicia, credința, 
răbdarea, spiritul de sacrificiu probat în atâtea 
situații extreme”. Emoționante, în acest sens, sunt 
poemele sau eseurile, destăinuirile scriitorului Petre 
Rău, apartenente „zodiei”, în sine un parcurs curri-
cular de zeci de ani sub emblematica mișcare a a-
pei din cele 40 de fântâni ale satului copilăriei, el în-
suși „Fântâni”. 

Un loc aparte este destinat în carte bistrițeanului 
Vasile Lovinescu din a cărui lucrare, („Interpretarea 
ezoterică a unor basme și balade populare româ-
nești”, editura Cartea Românească, Buc., 1992) 
selectează două narațiuni: „Povestea Viei” - autor 
Vasile Gh. Popa și „Basmul poamei roșii” - cules de 
la un antecesor al autorului și publicat de Vasile 
Ghe. Popa (o personalitate căreia, pe bună drep-
tate, îi sunt acordate spații cuvenite: preot, profesor, 
eseist, sfătuitor de taină al tânărului Labiș, la Fălti-
ceni). Primul basm, polizat într-o ideatică brâncu-
șiană, adeverește (hagiografic) sorgintea nicoreș-
teană a Sântului Dumitru, antecesor al oamenilor 
locului, un țăran care a coborât din Pomul Lumii, din 
Cer, cu un curpăn de vie, poate de Băbească, în 
mână. „E semnificativ faptul că epitetul popular al 
Sfântului Dumitru e acela de Izvoditorul de Mir. În 
basmul nostru apare ca Izvoditorul de Vin. Epitetele 
se completează și vinul și mirul fiind soare lichid”. În 
cel de-al doilea basm, spre veșnica aducere aminte, 
o localnică, Iana Sâmziana, Floare Albă, nu de Nal-
bă, este cea lăsată de Maica Domnului să alăpteze 
Pruncuțul cel Sfânt, bucurie pe care o ispășește 
ucisă de săgețile ostașilor irodieni în căutarea Sfin-
tei Familii. Din trupul fetei crește „o viță de vie plină 
de struguri copți, sângerii, dulci și gustoși. Au gustat  

(continuare în pag. 73) 
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Isabela BRĂNESCU    

 

Am răsturnat iubirea printre rânduri 
 

Se trezeau magnoliile 
din somnul de frumuseţe 
maică-mea a fost o femeie aşa de frumoasă 
creşteau pe mâinile ei în fiecare minut  
zâmbete de fericire 
şi se deschideau florile de magnolii în fiecare 
primăvară 
pentru că frumuseţea durează,  
se scuturau abia în primăvara viitoare 
târziu, după ce noile flori se arcuiau catifelat  
pregătite să înflorească 
Tata din păcate nu a fost un bărbat frumos 
dar avea pe umeri mantia grea de fluturi 
care aşteptau să se aşeze pe umerii mamei 
în fiecare zi în care se trezeau 
magnoliile din somnul de frumuseţe 
făceau plecăciuni de uimire,  
nu înţelegeau cum a apărut 
o ploaie de polen şi soare  
în fiecare dimineaţă uitată de timp 
vai, nu am nici curajul unuia nici frumuseţea 
celuilalt 
bunătatea m-a ferit de multe ori de zâmbete false 
şi nu rareori am aflat că nu te poate răsfăţa nimic 
mai mult decât bucuria de a şti că te-ai născut 
dintr-un univers  
plin de fluturi şi floare 
 
Tăcerea aşteptării a durut 
 

Ai dispărut o vreme şi-am crezut  
că vântul dintre gene o să şteargă  
nevoia de a plânge câte-o oarbă secundă de 
lumină  
şi-am tăcut 
ai dispărut şi mă credeam orfană 
sub cerul rece mă vedeam tronând 
cerşeam cuvântului în fiecare dimineaţă de 
pomană  
până în clipa-n care tăcerea aşteptării  
a durut 
un umed vers, răscolitor nisipului din vene 
în astă seară ritmul mi l-a dat 
timpanelor cu zornăiri de-alămuri  
urcând pe Everestul aşteptării 
am cedat 


 

(urmare din pag. 72) 

 

cu toții. Până atunci nu se mai pomenise poama roșie”.  
(Și aici, cu asemenea filosofii legendare, iată ce temei 
superb alcătuiesc urmașii celor care erau îndumnezeiți 
înainte de a fi creștini. De aici transgresiunea, asumarea 
ținutului de deal și vale ca „teritoriu sacru”, poate chiar cel 
al nașterii Pruncului Sfânt în ieslele rumânului  Crăciun. 

Răzeșia dedicată izvodirii de vin, rostul cărturarilor sa-
telor nicoreștene în „Îndrăgostirea de zmeu”, de zbor a ge-
nerațiilor tinere îi scuză autorului o oarecare miopie asu-
mată, vălul grigorescian după care imaginea Nicoreștiului 
la zi pare încă robustă (deși, în realitate, migrarea, îmbă-
trânirea populației, problemele de subzistență ale micului 
proprietar oferă un viitor tot mai incert continuității exis-
tenței satelor de acum în structurile economice tradițio-
nale).  

Carte deschisă adăugirilor (toponimele, semantica lo-
cală a elementelor constitutive activității din podgorii, des-
cântecele de o mare densitate), Zodia Nicorești cuprinde 
semințe pe care, din oboseala trudnicii alcătuirii sau din 
graba de a încheia încă o experiență creativă de un 
interes incontestabil, scriitorul Petre Rău le amână germi-
narea, cred, pentru o altă ediție. Spre exemplu realocarea 
academicianului Iorgu Iordan între personalitățile nicoreș-
tene (există mărturii ale deselor sale drumuri, în anii de 
liceu, de la Tecuci la Nicorești, unde, mai mult ca sigur 
avea neamuri, poate bulgari grădinari la apa Tecucelului) 
și, asemeni, focalizarea cu un plus de lumini pe mulți, 
foarte mulți dintre nicoreștenii locului dar și din cei plecați 
în lume (prof.dr. Mihai Dărângă dela Iași, prof.dr. Paula 
Motroc, fostă Trofin, soția cunoscutului fotbalist Motroc, 
ș.a.). De asemeni, există la Nicorești (Dobrinești) cuvinte 
cu o istoricitate tulburătoare, aproape imposibil de deter-
minat ca origine („damul” – adăpost pentru uneltele agri-
cole). 

Indiferent  ce intenții de perspectivă ar avea scri-
itorul Petre Rău în relație cu această incursiune mono-
grafică, antologia monografică „Născut în zodia Nicorești” 
este și biruința unei comunități în așteptarea Cărții de Aur, 
un ogor în care, alți autori sunt bineveniți în a adăuga sau 
a continua truda cărturărească.  
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Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 
 

Într-o noapte lipsită de cer  
 

Dacă ar şti adevărul 
cu toţii ar fi revoltaţi, 
nu-l vor afla niciodată, 
în imperiul tăcereii nu poţi pătrunde, 
se înţelege faptul de la intrare. 
 

Am locuit prin apropiere 
într-o comunitate fără frontiere, 
acolo unde nimic nu-i reglementat, 
reclamaţiile făcute sunt de prisos. 
 

Nu este nicio lumină ruptă din întuneric,  
prin beznă nu se poate dibui norocul,  
într-o noapte lipsită de cer 
timpul este gârbov şi sprinten, 
îşi îndeplineşte sarcinile mutante 
cu fericirea pusă la iernat. 
 

În fiecare clipă de nelinişte 
ştiu ce paşi mă aşteaptă, 
ce drum ocoleşte iadul, 
pe dincolo de stâlpii cunoaşterii. 
 

Fără să mă ucidă boala 
care îşi face loc în trup 
mă plimbă până obosesc 
cu pământ în mâini, 
o rog să mă ierte. 
 
Umbră albă  
 

Umbră albă, 
ceaţă a memoriei 
acoperă gândul 
trecut prin ziduri. 
 

Peste mine ademenitoare 
cade zăpada  
şi mai albă. 
 

Lumina îngropată-n cuvinte 
răsare-n poeme, 
trandafirii din sânge 
îi împrumută din culoare, 
meditează-n faţa oglinzii 
la puritate. 
 

Tu iubito, ca o lacrimă 
înflorită 
mă sorbi din ochi 

dintr-o fotografie veche. 
 

Sunt o umbră albă 
în depărtarea neagră, 
imagine-n gând.  

 

 

poezie scrisă de stele  
 

noaptea nu este egală cu întunericul 
are o poezie a ei scrisă de stele 
plecate la plimbare 
 

dimineața nu-mi încape în ochi 
oraş în schimbare 
rătăcit pe străzile soarelui 
 

cerul în aceeaşi cămaşe bleo 
îşi spală mânecile 
în apele mării 
lângă țărmurile timpului 
 

privesc în depărtare / nu vreau să ştiu 
cum se petrec înnoptările lumii. 
 
Sunt un cutezător  
 

M-ai trădat cu o frumusețe de promisiuni 
să devin un credul convins 
dar nu mi-ai spus că o să uiți, 
într-o zi pe cînd m-am trezit la realitate 
și acum nu mai sufăr,  
sunt un cutezător în canoanele vieții 
cu toate simțurile în stare de veghe. 
 

M-am crucificat înlăuntrul cuvântului, 
aștept să-mi înflorească răbdarea în poeme 
și le împart ca un moș Crăciun 
celor care mă hulesc. 
 

Mă spovedesc și cer iertare 
dar oare este iertare pentru naivi? 
 
Totul este potrivnic  
 

Ai cules mărul discordiei, 
întâmplător eram sub pomul lăudat 
și mă odihneam. 
 

Știai că nu dorm doar mă prefac 
să văd apoi cui îl oferi 
și cum îl duce la pierzanie. 
Tu nu ai crezut decât în frumusețea fizică 
și ai trezit o furtună de invidii. 
 

Când nu se mai poate întâmpla nimic 
totul este potrivnic, 
moartea îngroapă în deșertăciune eroii, 
se naște lumina lor în amintire, 
sapă la rădăcina legendelor 
și se amestecă cu mitul. 
 
Cuvintele n-au loc în fapte  
 

Nopțile în alb negru 
mă cuceresc prin insolență 
ajunsă la apogeu. 
 

Diminețile îmi par rupte din coloana 
sonoră a unui anotimp pustiu, 
tăcerea nu mă lasă ieșit din rând 
și-n mine se zbat 
grele lupte de stradă 
ce nu vor ajunge în piața trandafirilor 
unde a fost răstignit adevărul. 
 

Cuvintele n-au loc în fapte, 
nu mai încap în vorbe 
și se vor scrie cu sânge.  
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           Lena BERTO 
                                     (Italia) 

 

Magic Flowers For Europe 
(Fragment din roman) 

 
9 ianuarie, 2016 

 

 Revelionul l-am sărbătorit singură. Mai bine-zis nu 
l-am sărbătorit deloc. După o cină frugală, un pumn de 
stafide, trei smochine şi o felie de pâine integrală cu 
seminţe diverse, pe la orele 19:30, mi-am schimbat hai-
nele, vreau să spun am îmbrăcat o pijama călduroasă şi-
am intrat sub plapumă. Spre marea mea surpriză am dor-
mit excelent.  

Bineînţeles, înainte de-a adormi, am dialogat, ca 
de obicei cu cerul. Fereastra spaţioasă cu perdele din in 
alb este o companie extrem de plăcută. 

 
10 ianuarie, 2016 

 

 Mă aflu în bucătărie. Sunt orele 7:30. Când mă 
trezesc primul lucru pe care-l fac, după duş, bineînţeles, 
este prepararea unei cafele mari. Mereu în aceeaşi cană 
azurie cu mici trandafiri roz. După o înghiţitură, două, 
aroma puternică mă ajută să-mi reîmprospătez facultatea 
cerebrală şi celelalte adiacente, mănânc un iaurt mic, alb, 
natural în care-azvârl la repezeală o linguriţă de cruscă de 
ovăz. Apoi termin cafeaua fumând, privind pe fereastră. 
 Cred că este esenţial să mă prezint: mă numesc 
Maureen. Maureen Star, am treizeci şi cinci de ani şi 
locuiesc în West London, Chelsea, nr. 77 şi pare că sunt 
un avocat de succes. O avocată de succes. M-am stabilit 
în Londra la douăzeci de ani când, înscriindu-mă la 
facultate aici în capitală, părinţii mei, Kate Star şi Steven 
Star, au considerat că venise momentul să devin apro-
ximativ independentă şi mi-au cumpărat acest minunat 
apartament. Ei, mama Kate şi tata Steven au continuat să-
şi ducă traiul liniştit, senin, doar unul în compania celuilalt 
- sunt unica lor progenitură - în oraşul meu natal, şi-al lor, 
desigur, Brighton. 
 

 There are many pretty towns near London and 
among them it is my, our Brighton but transport is not 
working very well between London and Brighton due to 
flooding. Londoners have been travelling to my little native 
towen for beach getaways ever since the railway arrived 
here in 1841. The pebbled beach, Brighton Pier’s amu-
sement arcade and the Royal Pavilion are the main sights, 
but there are also hundreds of pubs and clubs cateting to 
an energetic crowd. Brighton is a beautiful small city ideal 
for a romantic weekend away. No trip to Brighton is 
complete without a stroll around the grounds of the Royal 
Pavilion. On our way to the sea, wander hand-in-hand  
 

 

through the gardens of the Royal Pavilion and 
admire the breathtakingly ornate architecture by 
John Nash inspired, by his time in India. Plus, 
there’s a romamtic tale behind this place: The Prince 
Regent built the Pavilion, in part, to avoid the prying 
eyes of the Royal Court, so that he conld enjoy liai-
sons with Maria Fitzherbert, his long term mistress, 
whom he secretly married. 
 

 Apartamentul este fantastic. Nici nu poate fi 
altfel. Toate cadourile de la părinţii mei sunt extra-
ordinare. De exemplu, pe lângă locuinţă, în acelaşi 
an, 2001, mi-au dăruit şi un Mercedes minunat roz-
aprins, strălucitor. 
 Dar să continui cu descrierea mea şi-apoi 
vă dau ceva detalii despre reşedinţa din West Lon-
don, Chelsea, nr. 77. 
     Sunt blondă, cu părul până la umeri, de un 
blond-cenuşiu, pielea albă, nas a la français, gură 
cărnoasă cu buzele bine conturate, cea de jos uşor 
răsfrântă. Pentru a accentua trăsăturile feţei obişnu-
iesc să-mi vopsesc sprâncenele şi genele. Vreau să 
spun doar sprâncenele: folosesc zilnic un spray ma-
roniu-închis. Rimelul îmi aduce genele la aceeaşi 
nuanţă. Nu folosesc rouge, ci doar un stick incolor, 
nutrient şi parfumat, un parfum de portocală matură, 
îmi este suficient pentru a avea un aer feminin co-
chet. Am 1,72 m, un corp proporţionat şi mă îm-
brac, ţinând cont de faptul că sunt avocată, mai toa-
tă săptămâna în deux-pièces, de preferinţă negre, 
bleumarin ori gri-fier, la care adaug cămăşi ori bluze 
de toate nuanţele iar uneori o cravată în stilul stew-
ardeses. Părul îl port strâns într-o coadă de cal sau 
împletit tot într-o coadă şi tot a la français. Folosesc 
bijuterii în cantităţi şi de dimensiuni reduse, dar de-o 
calitate absolută. Normal! Sunt daruri de la Kate şi 
Steven Star şi v-am informat deja, tot ceea ce ei îmi 
dăruiesc este sublim. Acum fie vorba între noi, în 
realitate nu cadourile sunt sublime, ci sentimentele 
ce le însoţesc. Ei mă iubesc enorm şi la fel eu.  
 Revenind la vestimentaţie, duminica renunţ 
la ,,eleganţa-protocol” şi mă relaxez în blue-jeans şi 
pantofi sport de toate mărcile, brand-urile, de la cele 
mai luxoase, pretenţioase, până la cele umile, 
achiziţionate pe piaţă, la vreo tarabă. 
 Am uitat să menţionez culoarea ochilor: sunt 
verzi-azurii, ştiţi cum vine chestiunea - depinde de 
ceea ce am pe mine. 
 Acum, o descriere minoră de tot a aparta-
mentului: trei camere cu funcţiune de dormitor, 
sufragerie, bibliotecă, o baie spaţioasă şi bucătăria - 
odaia în care mă aflu momentan. În întreaga locu-
inţă predomină albul şi bleul, mobilierul este ultra-
modern, cu un pat fără tăblii, cu scaune moi şi fără 
spătare, măsuţe joase din sticlă ori lemn plastificat 
de calitate. Fără briz-briz-uri pe pereţi, exceptând un 
crucifix de argint de circa 80 de centimetri în bibli-
otecă. Aceasta are pereţii plini cu rafturi, cu volume 
din toate domeniile, în mijlocul camerei o măsuţă 
rotundă din lemn de nuc găzduieşte o biblie stră-
veche, moştenită de Kate de la una din cele trei 
mătuşi. Este un obiect de valoare şi dă o notă de 
neobişnuit în apartamentul meu ultramodern, vă  

(continuare în pag. 76) 
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voi scrie data viitoare. Jurnalul acesta, precizez, nu 
prezintă viaţa mea cotidiană, prezentă, ci cuprinde 
idei, gânduri, întâmplări ce-mi vin ori revin în minte 
imediat ce mă aşez la birou, în bibliotecă, cu foile 
imaculate în faţa ochilor. Am decis să-mi inventez 
acest prieten, Julien, mon amour, toujours mon 
amour, fiindcă tu, my love, ai hotărât, înaintea mea, 
un ceva teribil ce mă faci să sufăr à la follie. Oricum 
îţi respect dorinţa. După cum, sper, ai notat, te evit 
cât pot cu putinţă. Azi mi s-a întâmplat să-l întâlnesc 
exact în locul unde parchez (nu mai parchez lângă 
tine, ai observat?) pe Charles Bringstone, The Lord 
Mayor. Era împreună cu The Recorder şi cu 
Common Serjeant, that is John Wardrood and Cart 
Drew. Ca de obicei, foarte gentil, galant, The Lord 
Mayor m-a invitat să folosesc alături de ei trei 
intrarea principală, dar am refuzat. Am pretins că 
trebuie încă să iau micul dejun şi m-am îndreptat 
grăbită spre un cafe-bar. Oh nu, nu cel în care eu, 
tu, my love şi… Claude-Aimè ne delectam într-o 
veselie cu cafeaua aceea cu lapte, parfumată şi 
cornurile pufoase, superâncărcate de ciocolată! Nu. 
Ştiu, se numeşte Blue Sky. Îţi aminteşti cât fabulam 
în jurul numelui? 
 M-am îndreptat deci spre un alt bar, la două 
ori chiar trei sute de metri, unul botezat à la français 
„George Sand”. Poate că-l cunoşti şi tu. Înainte de a 
intra, mi s-a părut că-l zăresc la braţul unei roşcate 
elegante, cu forme voluptoase, genul lui, fireşte, pe 
amicul tău şi… duşmanul meu, mon amour. Pe 
Claude-Aimè D`Anger. Îl detest? Nu, nu îl detest. Îl 
urăsc. Dacă el nu ar fi insistat să îl însoţeşti, în 
aceste momente eu aş fi fost cu tine şi nu cu jurnalul 
meu, tu ai fi fost cu mine şi nu cu Aba şi cu Europa. 
„Magic flowers for Europe!”, ai exclamat tu, Julien, 
my love, în faţa telecamerelor, expunând buchetul 
acela de trandafiri roşu-aprins, florile mele preferate, 
dar care, alas, nu erau de data aceasta pentru mine, 
Maureem Star, Julien, Julien Moon. No, not at all, 
my sweetheart! In spite of this I`m still loving you, 
mon amour, with all my heart… 
 Mi s-a părut, îţi spun, că îl zăresc şi inima şi-
a accelerat într-un mod periculos, dureros bătăile. 
Dar nu era lui, thanks My Lord, Jesus Christ. 
 Am intrat în bar şi-am băut în grabă „a flip”. 
Nu auzeam nimic, nu vedeam ceva ori pe cineva. 
Înaintea ochilor mei se afla, se află mereu chipul tău 
scump, ochii, buzele tale, faţa ta uşor creolă, surâsul 
jumătate ironic, jumătate glumeţ, enigmatic, chipul 
tău gen Gabriel Byrne. De câte ori am privit amândoi 
„Masca de fier” cu actorul în cauză? Deseori, n`est-
ce pas? Eu, îţi confesez, îl mai priveam şi-n orele 
târzii când, în solitudinea apartamentului meu, îmi 
era un dor disperat să te văd. Să-ţi sorb privirea 
bleumarin-azurie, să-ţi desenez cu degetele enigma 
surâsului, my love.  
 De ce, de ce, Julien Moon, a trebuit să aduci 
cu tine de la Lampedusa Aba şi Europa? De ce le-ai 
găzduit în apartamentul tău de pe strada visurilor 
mele, Knightsbridge nr. 78, West London? Bunica ta, 
Esther Moon, cum de-a acceptat? Nu şi-a imaginat 
că pe mine, Maureen Star, iubita ta oficială, m-ar fi  

(continuare în pag. 77) 
 

 

(urmare din pag. 75) 
 

spuneam, superșic. 
 Este ora 9:30 şi sunt la cea de-a doua cănoaie de 
cafea. Fiind duminică sunt liberă-liberă. Liberă să mă 
gândesc la tine, Julien, mon amour. Oh, Julien, you’ve 
broken my heart, can`t stop loving you, Julien Moon. Ce 
coincidenţă, n`est-ce-pas, mon amour? Tu Moon, eu, Star!  
 Am decis să citesc un roman poliţist. Pe masă 
sunt cinci: R.Austin Freeman - „Umbra Lupului”, E.P. 
Oppenheim - „Trădarea”, Joseph S, Fletcher - „Turnul din 
Scarhaven”, Edgar Wallace - „Enigma lumânării” şi Aghata 
Christie - „Zece negri mititei”. Optez pentru aceasta din 
urmă.  
 

11 ianuarie, 2016 
 

 Cum spuneam, sunt considerată un avocat, o 
avocată dacă vreţi, de succes. Pentru mine este deja un 
succes faptul că lucrez în incinta acestui enorm edificiu 
din centrul Londrei care este Central Criminal Court, adică 
Old Bailey ce cuprinde în structura sa, pe lângă Curtea 
Coroanei (Curtea Regală) şi Tribunalul Penal Central 
unde se judecă principalele acte criminale din marea 
noastră capitală şi în mod excepţional şi din alte părţi ale 
Marii Britanii. Clădirea se înalţă în locul unde se afla 
cândva închisoarea medievală Newgate. Iubesc acest 
Tribunal unde, repet, lucrez ca avocată, secţia ,,Penal”, 
deşi nu întotdeauna mă simt în perfectă armonie cu 
imensitatea coridoarelor lui şi a „odăilor”, să le numesc 
astfel, ce găzduiesc între pereţii lor, pentru un anumit 
număr de ore, zilnic, specimene dintre cele mai abjecte, 
spirite perverse, criminale, fără vreo umbră de scrupul. 
Sunt zile în care, sincer, mă gândesc serios să trec de la 
„Penal“ la ,,Civil”. Să dau un examen, ceva şi să mă 
debarasez de acest lugubru aspect al vieţii mele pe care-l 
suport de-acum de aproape zece ani. 
 Newgate în literatură! Moll Flanders din celebrul 
roman al lui Defoe s-a născut aici. În romanul „A Tale of 
Two Cities” Old Bailey este Tribunalul unde se desfăşoară 
procesul protagonistului, Charles Darnay. Cât despre 
filme, există suficiente ale căror părți de acţiune se petrec 
între zidurile colosului meu loc de muncă: ,,Witness for the 
Prosecution” de Billy Wilder, seria televiziva ,,Rumpole of 
the Bailey” cu eroul său, acel excelent avocat al apărării”, 
ca şi mine, şi eu sunt un avocat al apărării(!), „Poirot a 
Styles Court”, chiar aici se desfăşoară procesul lui John 
Cavendish.  
 Old Bailey a fost sever bombardat în timpul celui 
de-al doilea război mondial şi a fost reconstruit, restaurat 
la începutul anilor `50, iar în `52 s-a redeschis The 
Principal Hall. 

Pe imensa cupolă, în vârf, printre norii uneori 
pufoşi, candizi, alteori, în realitatea cel mai adesea grei, 
plumburii şi sufocanţi, se înalţă The Statue of the Justice, 
creaţie a sculptorului englez Frederick, Pomeray, ce ţine 
în mâna dreaptă o spadă, iar în cea stângă o balanţă şi 
care, spre deosebire de alte personificări, nu are ochii 
bandajaţi. 
 Revenind la cazuri celebre prezentate şi 
„rezolvate” într-un mod ori altul aici la Tribunalul Old 
Bailey, vă voi reaminti şi eu trei, cele care au făcut mare 
vâlvă acum cinci ani nu numai în Europa ci pe întreaga 
planetă s-a vorbit, s-a scris - cred că fabricile de hârtie au 
depăşit în acea perioadă propriul record. Dar despre asta 
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din noi, mă luasem adesea la trântă cu pornirile mele, 
cu impulsivitatea de-a te cuceri ca pe-o redută. 

Și-atunci, în ziua aceea, mi-ai împletit zâmbetul 
în brățara florilor și te-ai făcut stăpân peste ființa mea. 
Voiai să scrii încă o filă cu puterea ta de seducție. Voiai 
să-mi așezi la picioare lumina nepătrunsă, pe care doar 
Soarele o cunoștea. Aveai ce dărui! Și ți-ai întins fru-
musețea sufletului ca pe-un lăicer peste peretele înghe-
țat al inimii mele, încălzindu-l. Răbdător și plin de încre-
dere, ai așteptat ca așchii fine de gheață să se dezli-
pească, sorbindu-le lacrimile, întru iubire. Și nu te-ai lă-
sat până n-ai sărutat ultima picătură din căldura inimii, 
care îți apraținea deja. Ai transformat tăcutul în cuvânt, 
întunericul în lumină, resentimentul în sentiment, urâtul 
în frumos, neputința în iubire. Și ai turnat găleți de 
împlinire peste clipele nemuririi, strigând în largul lumii 
că nimeni nu te va opri  să clădești poezia vieții prin 
sărutul cuvântului și-a faptei. 

Iar eu am crezut în dulceața fiecărei lacrimi, 
lăsându-mă mângâiată de frumusețea îmbrățișărilor. 
Din tot buchetul am ales culoarea ochilor tăi, nedesco-
perită până atunci. Și-am plecat cu ea în depărtatea 
lumii, împrăștiind-o în larg pentru a scrie fără sfială, cu 
roșul macilor: am redescoperit iubirea! 


 

 
(urmare din pag. 76) 
 

deranjat, m-ar fi îndurerat? 
 Alas, ea m-a trădat, voi m-aţi trădat! Când pe 
28 decembrie Claude-Aimè D`Anger ţi-a propus să îl 
însoţeşti pentru o operă de binefacere în localitatea 
italiană unde debarcă zilnic aproape mii şi mii de 
emigraţi, eu nu am fost de acord. Aveam un presen-
timent, cred. O.K., mi-am spus în final, după îndelun-
gate gânduri şi răsgânduri, Julien îl însoţeşte pe amicul 
său, Claude, rămân trei zile îa casa rudelor acestora şi 
apoi, la întoarcere totul va fi ca înainte. Însă nu a fost 
astfel. Mă opresc aici. Nu am forţele să retrăiesc 
durerea revederii din seara de 30 decembrie 2015. 
Adaug doar atât: ne-am cunoscut pe 10 mai 2015 (ziua 
de naştere a amândurora) şi ne-am despărţit pe 30 
decembrie 2015. Cât a durat fericirea mea, a noastră, 
Julien? Opt luni, sweetheart. Doar opt luni şi nu din 
voinţa mea şi poate nici din cea a ta. Oh, cât îl urăsc pe 
Claude-Aimè! 
 

(Lena Berto – Magic Flowers For Europe, Editura 
InfoRapArt, 2017) 

 


 

       Angela BURTEA 
 

Iubirea din noi 
 
Sfârşitul unui an nu aduce nicio încheiere și nici 

un început, ci o continuare! îmi mângâia auzul remarca 
unui om bun și drag. Acum, număr ultimele clipe dintr-un 
alt an, care a trecut mișelește prin firea mea năpădită de 
griji, de speranțe și dezamăgiri, de împliniri și  așteptări. 

Au trecut sărbătorile, amăgiri ocazionale, fiindcă 
omul nu învață nimic din opulența manifestată fățiș. Și-au 
etalat doamnele nurii prin ținute vestimentare, iar domnii 
șarmul cuceritor, întru bucuria clipelor de smarald, când 
inimile prind culori vrăjite, iar vocile, sugrumate de emoția 
apropierii umane, se amestecă în Univers clădind sărăcia 
sau bunăstarea. 

Au încercat copiii să ne aducă în case bucuriile 
sărbătorilor creștine, iar ușile s-au deschis tot mai puțin, 
fiindcă mercantilul s-a infiltrat cu dibăcie și-n bucuria și 
naivitatea de altădată.  

Au răsunat bisericile de predici și colinde, ple-
când mulțimea capetele întru credință, apoi s-au făurit 
alte și alte visuri, mulțumind divinității pentru darurile 
trecutului! Că se vor realiza ori nu, rămâne de văzut pen-
tru fiecare.  

Alergăm adesea după câștiguri sentimentale sau 
bănești obținute facil, uitând că zilele trec în defavoarea 
noastră. Copilul uită că nu va mai fi copil și vrea să 
poarte pantofii cu toc ai mamei/cravata cusută în fir de 
mătase a tatălui; tânărul vrea să câștige bani, uitând că 
nu va mai avea timp să iubească din toată puterea ființei 
lui, adultul începe să aibă regrete și-și frânge mâinile, 
văzând că inima intră în fibrilații și nu în palpitațiile iubirii; 
doar bătrânul se-nchină cu gândul la ziua de mâine, de 
care nu mai este atât de sigur. 

Nici eu nu mai râd cu gura până la urechi, așa 
cum făceam odinioară, și privesc anost prin juru-mi, prin-
tre secundele timpului, căutând miracolul poeziei de altă-
dată.  

...Înflorise macul, iar sângele se scurgea printre 
galbenul firelor de grâu și-mi zâmbeai șăgalnic din spa-
tele buchetului adunat cu sfială. Mi-ai așezat la înche-
ietura mâinii drepte brățara iubirii, maci sângerii împletiți 
cu spicul plin de boabe. Era rodul iubirii cu care m-ai 
împresurat în ziua aceea. Apoi, ca și când nu era suf-
icient, ai îngenuncheat frumosului din tine, mi-ai luat 
mâna și-ai lipit-o de arșița buzelor tale. Ți-am simțit dorul 
năpraznic, arderea interioară și valul plutirii în doi. Nu te 
cunoșteam de mult, dar te știam dintotdeauna. Mă 
jucasem adesea cu sentimentele tale, cu privirea maies-
tuoasă transformată adesea în atracția irezistibilă a firii  
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        Camelia FLORESCU 
 

Dragoste cu ferestre deschise 
 

Cu genele de iarbă și-așteptare   
Cu ochii de trifoi topit pe geam   
Îmi amintesc de mine în vâltoare   
Cum ierni tocmite aspru, răscoleam    
     

Cu neștiută verde nemurire   
În carnea noastră despicând poteci   
Îmi amintesc de mine cu uimire   
Cum dogoram sub pași de lespezi reci   
   

Cu umblet de stafie fără teamă  
Din lacrimi deschizând ferestre larg  
Îmi amintesc că nu eram de-o seamă  
Când mi-ai aprins tot lemnul din catarg  
   

Cu susur de râu alb rotind cascade  
Din trupuri dând simbrie și alean  
Îmi amintesc bărbatul cumsecade  
Ce m-a iubit cerșindu-mă viclean   
   

Cadrane de memorie deodată  
S-au răsturnat sub maluri de cuțit  
Și m-am surprins sfioasă, demodată    
Cu trupul de iubire-mpodobit   
   

Și au rămas ferestrele deschise  
Pe ziduri sunt doar umbre de sărut  
Perdelele cuvintelor permise  
S-au rușinat și-n dor s-au prefăcut  
  
Întâlnire cu un lup singuratic  
   

Privesc  
amiaza cuvintelor, 
curcubeul amețit  
de așteptare și  
oceanele stinghere 
din bobul de rouă 
nenuntit încă în  
pâinea mirării mele. 
   

Rămân goale 
în urma noastră  
peșterile desenate  
la intersecțiile memoriei 
și sub zăpada  
ce ni se dăruiește, 
colecția mea  
de cărămizi și pași pierduți 
rămâne desperecheată și ea 
   

În visul verde al ierbii 
tremură spaimele   
că iar voi scăpa cerul din mâini 

 

și înlăuntrul cărnii mele 
se scurg toate râurile 
de lumină pe care le-am păstrat 
și năvoadele toate  
au ochiuri tot mai rare. 
Zidurile cad pe rând  
decojind clipele,   
sălbăticia și respirațiile  
tuturor femeilor adunate  
în mine .  
Câte dintre noi 
s-au întâlnit cu tine  
câte ți-au recitat din sângele lor  
Lup singuratic ? 
 

 
Sens giratoriu 
 

Uite, pleacă bătrânii pe rând 
pudrați la tâmple, eleganți, 
ca mieii plecând la tăiere 
și ne amăgim în urma lor 
că vor crește copiii noștri înțelepți 
și vor conduce lumea 
cu dreptul, cu dreapta, cu dreptate. 
 

Copacii îmbolnăviți de var 
și de omizi aparent gingașe 
se mulează obedienți 
după sufletele fiecăruia dintre noi 
 

Sub staniolul acestor cuvinte 
se-ascunde totuși disperarea mea  
trezită cu regrete-n păr 
în diminețile acestea premature. 
 

Nimic nu e mai grav 
decât un sens giratoriu, 
teama că viața 
se succede la fel 
ca-ntr-un carusel, 
că parinții ne cred fericiți 
și preoții cred că-i  ajută pe oameni 
să-și mărturisească păcatele. 
 

Pocnesc năvoadele întinse de Mântuitor, 
tristeți se zbat 
sub plasturii intențiilor cumsecade 
și bătrânii părăsesc lupta 
trag obloanele și dezertează, 
unul câte unul 
și degeaba îi plângem  
nimic nu-i mai aduce înapoi, 
deși sub speranța sensului giratoriu 
ai zice că doar ne dau prioritate 
și ne privesc și ne petrec 
și totul va fi bine 
 

Nu e nimic mai grav 
decât să rătăcești singur pe drum 
ca-ntr-un sens giratoriu 
și să nu știi cum să potrivești 
cerul în fereastră! 
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             Ignatie GRECU 
         

Sãtuc alb, luna 

 

Sãtuc alb, luna, uitat acolo pe deal 

Cu salcâmii împlãtoşaţi în spini. 

Cu mieii pãscând fragede lumini 

Sub cerul înalt, de primãvarã. 

 

Copilãrie, de ce vii sã mã tulburi? 

Mi-am adus aminte iarã  

De tãlpile-nsângerate-n ciulini 

Când alergam nebun dupã fluturi! 

 

 

Sunt atât de sãrac 

“Aş vrea sã te-mbrac în aur, amintire!” 

                                   Liliana Ursu 

 

Dar sunt atât de sãrac, atât de sãrac, 

doar cu frunzele ce cad la picioare 

mã mai laud. 

Şi cu stelele pe sus tremurãtoare, 

mã-mpac. 

 

Luna pe masã ca o pâine rumenã 

gata sã o impart cu oricine. 

 

Dar nimeni nu vine,  

Nu-ntreabã de mine. 

Poarta deschisã, 

cheia ruginitã, 

aruncatã în iarbã 

s-a preschimbat în greier, 

îmi umple tãcerea 

şi mã face atât de bogat! 

 

 

Cerul s-a boltit 
 

Cerul s-a boltit atât de mult peste locul  

                                        unde cândva 

Ne ţineam unul pe altul de mânã. 

Copacii au crescut atât de înalt 

Încât noaptea stelele par fructe de aur. 

 
 

Nici noi nu mai avem acea puritate 

Şi nici mãcar un dram de putere 

Sã întindem o mânã pânã la cer. 

Vântul clatinã ramurile grele, 

Pline de vaste nopţi înstelate. 

 
 
Pana-mi aţipise 

 

Pana-mi aţipise-ntre petale de trandafir. 

Aş vrea s-o trezesc însã mi-i milã. 

-Scoalã, de ce dormi, preaiubito, 

Pana mea sihastrã şi umilã! 
 

Aş vrea câteodatã sã astern 

Gânduri mari, înalte, mãreţe. 

Dar ea mã îndeamnã dorind 

Alte lucruri mai mari sã mã-nveţe. 
 

Plânsul, dragostea, pacea şi mila, 

Evlavia mult cucerindã. 

Cine poate s-ajungã în inima sa 

Oceanul iubirii sã-l cuprindã? 
 

Cine poate oare încerca 

Cerul s-atingã cu mâna sa micã? 

Dar ea îmi spune: Domnul în mila Sa 

Pe cei smeriţi la cer îi ridicã! 

 

                

Peregrin III 

 

Rodii de foc ard în fereastrã. 

Pe patul de frunze în pãdure 

Mici urme de sãlbãticiune. 

Bruma le sãrutã încã din zori 

Pecetluindu-le pe fiecare în parte. 
 

O cãrare taie pãdurea în douã. 

Într-o vãioagã un mic pârâu zglobiu, 

Trecând pe sub un podeţ de lemn, sunã. 

Nuferi albi pun pe apã cununã. 
 

Câteva frunze rãmase în vârf 

Urmãresc la capãtul cãrãrii intrând 

Un peregrin, pãşind rar, în pãdure. 

Poartã în mânã toiag lung, subţire, 

Şi atingând cu vârful metallic pietrişul 

Face sã rãsune pânã departe  

Pãdurea rãmuroasã în iarnã.  
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nereguli aparținând autorităților locale, unele ine-
rente  al oricărui nou început de drum, dar și 
amenințați de inși tentați să-i înșele pe sătenii 
cinstiți, de bună credință. (Capitolul II) 
     Ion Mândruță asistă, ca și ceilalți consăteni, la 
părăsirea satului de mulți locuitori – majoritatea 
tineri - care vor lua drumul orașului sau al 
străinătății. Om cinstit, gospodar, el se confruntă cu 
oameni certați cu legea care îi fură din gospodărie 
bunuri agonisite.  
     Dispariția clopotului celui mic de la biserică cu 
complicitatea unui preot mai puțin ocupat de 
ritualurile și practicile duhovnicești, este un fapt grav 
ieșit din comun. Alt clopot apare în locul celui 
sustras și dispărut, dar sătenii sunt bulversați de 
acest schimb dubios. ( Capitolul IV ).  Noul climat  
relațional al jocului cererii și al ofertei specifice 
economiei de piață începe să funcționeze și în 
localitatea musceleană. Un întreprinzător își înjghe-
bează un market care devine un loc frecventat de 
săteni. Ion Mândruță începe să aibă probleme de 
sănătate datorate diabetului, dar fiul său Florin, 
grijuliu, se ocupă îndeaproape de părintele său, 
internându-l în spital pentru a fi tratat și vindecat. 
(Capitolul V) În mentalitatea și în comportamentul 
unor oameni ai locului s-au produs mutații care nu 
totdeauna sunt  normale, deoarece se produce o 
alterare a raporturilor normale străjuite de spiritul 
civic aflat nu de puține ori în suferință. Au loc furturi, 
înșelăciuni ale bunei credințe, săvârșite de inși 
dubioși, puși pe căpătuială, ocolind cu bună știință 
munca cinstită. Și-a făcut apariția și pe aceste 
meleaguri o categorie de oameni dornică să se  

(continuare în pag. 81) 

 

 

 

 

Mircea DUMITRIU 
 

MUSCELENII, vol. IV, RUINA, de Titi DAMIAN 
 

       Am început lectura romanului RUINA (ed. Editgraph, 
Buzau, 2017, 428 p.) cu nerăbdarea cunoașterii acțiunii și 
comportamentului muscelenilor - întâlniți în volumele 
anterioare ale ciclului MUSCELENII (FAGUL, UMBRA, 
NORUL) -, situați la răspântia celor două lumi ale existenței 
lor: cea a totaritarismului comunist prăbușit după eveni-
mentele din decembrie 1989 care au propulsat țara noastră 
într-o altă eră, și cea a democrației constituționale, a 
separării puterilor în stat și a economiei de piață. Până 
acum s-a scris încă puțin și oarecum nesemnificativ despre 
acest segment istoric, scurt ca întindere, raportat la scara 
timpului – și la care suntem contemporani. Cu atât este mai 
temerar demersul literar al scriitorului Titi DAMIAN care s-a 
angajat să surprindă și să cuprindă în plan literar-artistic 
fenomenele economice, sociale și politice, dar și de altă 
natură încă nedecantate, cu toate impedimentele ce decurg 
dintr-o asemenea întreprindere deloc lesnicioasă. Autorul a 
reușit să surprindă o realitate istorică pe care a înțeles-o și 
a simțit-o cu intensitate. 
     Interesul provocat de lectură este pe deplin agreabil. 
RUINA este structurată în nouă capitole, iar autorul cărții îl 
conduce pe cititor în perimetrul localității Muscelu – 
Cărămănești, dar și în alte zone rurale și citadine, mai 
apropiate sau mai îndepărtate de obiectivul central amintit. 
     Acțiunea romanului debutează în perioada de timp 
imediat următoare evenimentelor din decembrie 1989 și se 
desfășoară în primii ani ai ultimului deceniu din secolul  al 
XX-lea. Comunitatea rurală din localitatea amintită resimte 
impactul istoric al prăbușirii regimului comunist totalitar și 
trecerea la un nou sistem politic democratic, constituțional, 
în care, sub auspiciile economiei de piață, încep să 
funcționeze componente specifice ale acesteia. Imaginea 
știută a satului tradițional începe să se estompeze și 
treptat-treptat ea se schimbă prin mutații demografice 
(plecări ale tinerilor la oraș sau în străinătate). Locuințele 
sunt părăsite, are loc o împuținare a locuitorilor.  
      Doi dintre eroii principali ai ciclului MUSCELENII, Stela 
și Ion Mândruță au îmbătrânit, sănătatea lor s-a șubrezit. 
Șubredă a devenit și casa lor care necesită reparații, timpul 
degradând-o inevitabil. În viața acestui cuplu ca și în traiul 
celorlalți consăteni, evenimentele de la București care au 
determinat schimbarea  cursului istoriei țării și implicit  și pe 
a lor, au avut la început un impact insuficient de deslușit în 
conștiința sătenilor. Acești oameni aveau deplină încredere 
în viața pe care o trăiseră cu bucuriile și necazurile 
inerente, de la începutul colectivizării forțate a agriculturii: 
„Ei așteptau să-și reia viața pe care o știau de demult, de 
când toată suflarea era prezentă de demult, să-și conducă 
treburile satului după legile firii și ale pământului.” (p. 20) 
      Decesul mamei iubite, Stela Mândruță, îl copleșește pe 
Florin, fiul cel mare, care ajunge în localitatea natală 
surprins brusc de inevitabilul sfârșit pământesc al celei 
care-i dăduse viață. (Capitolul I )  
           Un moment deosebit în existența muscelenilor este 
cel al dizolvării Cooperativei Agricole de Producție  și 
întemeierii unei Asociații Cooperatiste. Noua formă de 
proprietate asupra pământului nu este scutită de temeri, de 
îndoieli ale țăranilor, provocate de practici birocratice și de  
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trecând cu bine asperitățile inerente pe care le 
întâlnim în orice familie. Profesoara Sonia Mân-
druță se remarcă prin disponibilitate manifestată în 
multe situații pentru instaurarea normalității vieții de 
familie în care sunt implicați cei doi frați. Aceste 
personaje ale cărții sunt relevante pentru ilustrarea 
unor trăsături tipice țăranului român: bun gospodar, 
virtuos în îndeletnicirile pe care le practică, îndato-
ritor față de semenii săi, pion de demnitate în îm-
prejurări critice care îi pun la încercare rezistența 
morală. Și alte personaje ale cărții se disting prin 
autenticitate, prin realismul modului în care faptele 
lor se înscriu într-o existență meritorie activității 
fiecăruia în parte și, prin extensie, pe toți la un loc. 
O tipologie umană diversă și foarte bine individua-
lizată menține constant interesul cititorului care 
reține personajele datorită unei arte a portretizării 
pline de culoare. Un profil distinct în galeria umană  
diversă și complexă îl oferă exemplele grăitoare ale 
dialogului din narațiune. O femeie din sat, Ioana a 
lui Ungureanu se dovedește o excelentă tămădui-
toare a suferințelor fizice care-i încearcă pe unii 
consăteni. Alt personaj, Ilie, clopotarul satului, este 
un virtuoz al manevrării celor două clopote – Cel 
Mare și Cel Mic - într-o simfonie orchestrală care, 
prin dangatele produse, asemenea unei clepsidre,   
măsoară scurgerea nisipului, trecerea timpului, 
inevitabilă și ireversibilă. Vecinii lui Ion Mândruță, 
Ion și Rița, oameni gospodari, au grijă de casa 
bătrânului când acesta este plecat din localitate și 
se îngrijesc atunci când Sonia și Florin Mândruță 
vin la casa părintească, să le pregătească o ședere 
cât mai plăcută printr-un sprijin atât de necesar 
celor doi după o călătorie obositoare care presu-
pune refacere fizică și psihică. 
 O femeie curajoasă, Ioana lui Chiostec, se 
remarcă prin poziționarea ei în fruntea sătenilor 
protestatari față de mânuitorii drujbelor care distrug 
Pădurea Samarului ce aparținea locuitorilor din 
moși - strămoși. În mod firesc, este prezentă - dar 
se manifestă la personajul principal, ca și la altele 
episodice -  o ruină sufletească și spirituală. Bătrâ-
nul Ion Mândruță suportă cu greu singurătatea vieții 
după decesul soției sale, Stela. Florin Mândruță are 
momente, și nu puține, când resimte puternic ruina 
sufletească provocată de moartea mamei sale sau 
suportă cu greu alt vid sufletesc provocat de lipsa 
de umanitate a fratelui său, manifestată și față de 
părinți. Apoi mai există și alte forme de manifestare  
a ruinei prezente în mediul natural, bunăoară inva-
zia devoratoare, simbolică, a omizilor asupra a tot 
ce întâlnesc în calea lor, amintind de agresiunea 
violenta și haotică a păsărilor asupra oamenilor 
îngroziți din celebrul film regizat de Alfred Hitchcoc, 
sau agitația nefirească a urșilor care își părăsesc 
bârlogurile producând pagube materiale și agre-
sând oamenii. Ca și în romanele precedente, auto-
rul își înzestrează eroii cu o trăsătură definitorie: 
spiritul justițiar impus de practicile necinstite ale 
unor îmbogățiți peste noapte. Fagul cel Mare domi-
nă încă peisajul natural, deși mândrul „părinte” al 
Pădurii Samarului nu mai este cel de altădată. El  

(continuare în pag. 82) 
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îmbogățească cu orice preț prin speculă, înșelând cu 
promisiuni amăgitoare sau mincinoase buna credință sau 
naivitatea producătorilor locali. Samsari necinstiți fură 
taurul unui sătean. Asociația de producători are și multe 
deficiențe de natură organizatorică, iar acestea provoacă 
nemulțumiri, justificate din partea membrilor acesteia  
(Capitolul VI). Sătenii se confruntă cu promisiunile unui 
investitor străin din Danemarca, acesta propunându-le să-
și vândă pământurile, dar muscelenii refuză categoric 
oferta care, sub raport pecuniar la prima vedere, i-ar 
avantaja. (Capitolul VII).  
      În continuare, acțiunea din RUINA se transferă la orașul 
Buzau, unde familia profesorilor Sonia și Florin Mândruță 
participă la nunta unor consăteni. Este o adunare simbolică 
a muscelenilor care interpretează la un moment dat un 
dans local – Brâul. Jocul se distinge printr-un ritm susținut, 
un dans energic bărbătesc care semnifică solidaritate, un 
dans al fiilor satului veniți din diferite colțuri ale țării sau 
chiar de peste hotare pentru a se reuni temporar în familia 
lor de suflet, cea a oamenilor de sub munte liberi, demni și 
mândri (Capitolul VIII).  
        Finalul romanului îi găsește pe musceleni solidari 
pentru a-și apăra pădurea care le aparține și care începe 
să fie tăiată abuziv de către un investitor care le-a încălcat 
drepturile lor sacre de proprietate. Sătenii izbândesc în 
realizarea actului lor justițiar împiedicând tăierea completă 
a pădurii de către străinii dornici de îmbogățire în detri-
mentul proprietarilor de drept care moșteniseră din moși-
strămoși un patrimoniu forestier inestimabil. Fagul continuă 
să rămână pentru ei aceeași prezență tutelară pe care 
acum mai mult ca niciodată le ocrotește ființa și destinele 
lor din generație în generație (Capitolul IX). 
           Țesătura epică a romanului este bine închegată în 
articulațiile sale care susțin trainic prezența și compor-
tamentul persoanelor, conflictelor care se produc între ele, 
motivele și simbolurile literare, cadrul geografic și încărcă-
tura istorică. Ion Mândruță a îmbătrânit, dar anii i-au sporit 
experiența de viață, înțelepciunea și cumpătarea, aducân-
du-i respect și încredere din partea obștii. El, aidoma 
Fagului celui Mare, emană judecata gândului și echilibrul 
psihic, calități pentru care e consultat și ascultat. Părinte 
iubitor al celor doi fii, Petrică și Florin, bătrânul Mândruță se 
străduie, deși nu prea reușește, să armonizeze relațiile din-
tre feciorii săi, extrem de deosebiți unul față de celălalt. Cel 
mic, Petrică, se dovedește extrem de egoist față de părin-
tele și fratele său. O continuă și nesățioasă poftă de înavu-
țire, de satisfacere a intereselor familiei sale în defavoarea 
părintelui și fratelui său îi caracterizează comportamentul, 
iar formele de manifestare ale unui caracter greu de 
acceptat pentru o ființă normală și morală îmbracă forme 
odioase, chiar patologice. Ajunge chiar să-și însușească 
fraudulos economiile adunate cu greu ale părintelui său și 
să-l molesteze. Își impune punctul de vedere asupra 
proprietății casei părintești considerând că dacă el îl va 
îngriji pe Ion Mândruță, fratele său, Florin, nu mai are drept 
de coproprietate. Florin Mândruță este un altfel de om, un 
altruist, înțelegător, deschis pentru dialog, cedând mai 
mereu în fața insolenței lui Petrică, deși are momente de 
exasperare față de manifestările de neînțeles ale mezi-
nului. Cuplul profesorilor Sonia și Florin Mândruță alcătu-
iește un mariaj de soți care se completează reciproc,  
 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 82 

                                                                                                                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 81) 
 

continuă să  dăinuiască aproape ruinat de vitregiile 
naturii și, asemenea unui altar, îi așteaptă pe oamenii 
locului să vină să i se închine și să se reculeagă, să-si 
reîmprospăteze energiile fizice și morale, secătuite de 
suferințe. Arborele a înfruntat cu stoicism timpul, iar 
rădăcinile sale, adânc înfipte în pământul sănătos, 
transmit  tulpinei și crengilor o sevă dătătoare de 
speranță, încredere și vitalitate celor a căror existență 
se identifică cu coroana sa maiestuoasă. Autorul cărții 
își plasează acțiunea într-un cadru geografic în care 
pulsul istoriei bate din timpuri imemoriale, în acest 
ținut de basm al țării noastre de unde răzbat primele 
începuturi ale civilizației autohtone ale creștinității  și 
ale originilor îndepărtate ale poporului nostru. Gândul 
interior al lui Ion Mândruță mărturisit la sfârșitul cărții 
este emblematic  pentru a sublinia un mare adevăr:  
satul nu are cum să moară. Atâta timp cât muscelenii 
nu vor dispărea oriunde se vor afla: „Tot ce nu are 
rădăcini, putrezește. Aici sunt rădăcinile noastre!” 
rostește testamentar în finalul cărții personajul 
principal Ion Mândruță ( p.396).  

Roman al unei depline maturități scriitoricești, 
cartea domnului Titi Damian, a patra și ultima din 
tetralogia MUSCELENII invită incitant pe cititori la 
reflecții  asupra destinelor oamenilor, nu de puține ori 
în derivă datorită convulsiilor și meandrelor istorice. 
Acești oameni, așezați la o răspântie hotărâtoare a 
existentei lor, continuă să spere că după ruina  
materială și implicit spiritual-morală, va urma o 
reconstrucție economică, socială și îndeosebi politică, 
așezată pe un trainic edificiu moral, atât de necesar 
lumii în care viețuiesc. Așa cum, de altfel, Pasărea 
Pheonix a renăscut din propria cenușă. 



 
Desen de Elena-Liliana Fluture 

 
Denisa LEPĂDATU      

 
Mamei mele 
 
mă întrebam 
câtă gingăşie a avut Dumnezeu 
în palmele sale 
când a sculptat chipul mamei, 
de câtă lumină a avut nevoie 
să vadă cum ea-şi ţinea 
gândurile pe dinăuntru 
pe acolo pe unde cerul 
strecura dimineaţa 
câte o vorbă bună 
neapărat câte o vorbă bună 
pentru fiecare copil al ei 
pe care îl creștea? 
 
mi-am propus să las 
pentru mai târziu 
întrebarea aceasta, 
dar ziua ta, mamă, 
se rostogolește prin câmpul cu maci 
prin care alergam amândouă 
răcorindu-mi obrajii 
cu câte o oră aşezată vertical 
în aceeaşi copilărie 
ce-şi scutură umerii  
atingând clepsidra anilor tăi 
 
mai alintă-mă 
mamă 
o dată şi încă o dată 
până când voi şti singură 
să măsor distanţa 
dintre lumile noastre 
înghesuite într-un hohot de râs 
 
mai alintă-mă 
până când 
privindu-mă 
te vei întreba  
câţi ani au trecut  
de când nu ne-am mai privit împreună 
în aceeași oglindă 
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       Paul SÂN-PETRU 
 

LUTĂRIA 
 

O coamă de deal despărţea un cătun de celălalt 
ca un val îngheţat o barcă de alta. Cei de aici nu se-
nrudeau cu cei de dincolo,  din livezile lor nu mâncau 
aceleaşi fructe pentru că nimeni nu aducea altoaie de 
dincolo de lutărie. Nu se mai ştie cum făcuse pământul 
cândva de-a scos la iveală coama aceea de deal cu nisip 
argintiu şi lut roşcat, bun de zidit case, chilere şi cuptoare. 
Unii veneau pe partea dinspre miazăzi, alţii pe cea 
dinspre miazănoapte a dealului, încărcau o căruţă şi mai 
ridicau un perete – aşa apucaseră să facă de la părinţii lor 
şi părinţii de la părinţi – zidurile aveau toate aceeaşi 
culoare roşcată că nu mai ştiai care e un cătun şi care e 
altul, sau e doar culoarea impregnată unui apus de soare. 
Aşezările se-ntindeau, se apropiau tot mai mult de coama 
dealului, dintr-o parte, din alta până ce un mal mai 
rămăsese doar, cu două bolţi întâlnite cap la cap ca doi 
berbeci învrăjbiţi. Aici, prin subţirime se auzi în una din 
zile târnăcopul de dincolo aşchiind lutul, cât mai 
rămăsese, şi deodată apăru în malul boltit o fereastră 
albastră, şi-n fereastră un om cu o unealtă în mână. 

-Bună ziua, gospodar! 
-Ziua bună, flăcău! La lutărie? 
Era prima „ziuă bună” la o sută de ani, şi atunci 

fereastra aceea a alunecat în jos prefăcându-se în poartă 
largă, şi-o casă cu faţa la altă casă se vedea aproape uşă 
în uşă, înşiruite dinspre fundul cătunelor. Pe locul unde 
oamenii s-au ajuns cu oamenii, s-a făcut primăria. Şi câtă 
răbdare le trebuise dealurilor să vadă această împlinire şi 
să înveţe     de-atunci că deal cu deal se mai ajunge, dar 
om cu om! 

 
 

SUITA PENTRU FLUTURE ŞI ORCHESTRĂ 
 

Nu-l văzuse niciodată zburând. Era un fluture 
greoi şi pântecos cu aripi scurte agitând stratul de praf de 
pe Bluthnerul compozitorului – o părere de aripi, o părere, 
pentru că vibrau continuu fără să li se mai distingă 
arborizaţia nervurilor şi simetria desenului colorat. Şedea 
numai acolo pe bucăţica lui de pistă, îi plăcea poate 
vibraţia lemnului în rezonanţă preluată şi sincronizată de 
aripile pe care doar el şi le auzea cântând după partitura 
aceea nemaiauzită de nimeni până atunci. 

Compozitorul puse o coroană de prelungire pe 
nota finală şi închise portativul cu o bară îngroşată. Mai 
cântă odată de la capăt, sigur, putea să-şi lase capul în 
voia pernei, mulţumit, şi pe-ntuneric iar îşi depănă în 

 

 

minte sunetele gândite, se convinse că într-adevăr îi 
place urma lăsată de augurii buni ai imaginaţiei. 
A doua zi rupse foaia din caiet şi plecă spre corul lui 
de copii, nu mai înainte de a-şi face transcripţia 
pentru orchestra lui de mandoline. Îşi aprecie cu 
satisfacţie testul reuşitei după modul copiilor de a 
recepta melodia: da, o fredonau în timp ce se 
risipeau pe uşa sălii de repetiţie. Plecă şi el către 
casă încălzit de gândul de a-i face o pereche pe 
măsură acestui succes. Aşezat pe scaunul pianului, 
se răsuci cu el de câteva ori, apoi deschise stiloul, îşi 
luă caietul cu portative şi-l aşeză pe pupitru. Cu ochii 
aţintiţi pe caiet se îndreptă brusc de spate: de-a 
lungul celor cinci linii ale unui portativ gol, observă 
zeci de ouă de fluture înşirate în zig-zag lipite pe 
liniile albăstrui, între, deasupra şi dedesubtul lor. Se 
apucă să cânte după ouăle germinate în câteva 
variante ritmice, adăugându-le câte un steguleţ sau 
două, ori câte un simplu bastonaş. Transcrise apoi 
melodia ce semăna a fluture, sau mai mult a zbor de 
fluture, numai că acesta dispăruse fără s-o mai audă; 
îl găsi târziu, mort între perete şi pian, cu pântecul 
rupt şi uscat. Rupse foaia cu partitura semănată cu 
ouă şi o duse afară în grădina cu flori, iar cu copia 
alergă a doua zi la corul de copii. Unul din ei avu 
ideea să se cânte fluturând din mâini, aşa era cum nu 
se putea mai bine, le era şi mai drag cântecul, şi-au 
legat repede glasurile de el, pentru că, spuneau ei 
”…este compus de un fluture”. După ce-au ieşit cu el 
în public l-au preluat şi alte coruri de copii cu 
povestea lui cu tot. De-atunci compozitorul a rămas 
în tentaţia permanentă de a descifra aşezarea 
lalelelor – mai joase şi mai înalte – răsfirarea  
cireşelor pe ramură, puzderia luminilor oraşului sau a 
cerului senin: era destul să tragă peste ele cele cinci 
linii imaginare pe care cădeau, sau între care cădeau 
lalele şi cireşe şi lumini ca să poată cânta apoi 
melodii semănând a lalele, a cireşe, a stele şi a 
străzi.Dar tot mai drag îi era cântecul acela al corului 
fluturător de mâini. Într-o seară îi veni dor să-l mai 
cânte la pian; îl ştia bine pe de rost, deşi îşi mai 
urmărea din când în când degetele, dar deodată 
începu să nu mai vadă clapele decât ca printr-o 
ninsoare ce venea de undeva pe geamul deschis. Un 
roi de fluturi atraşi din inima grădinii (nu neapărat de 
lumină) dansa peste mâinile lui, survolau clapele, se 
mai aşezau, el se ferea să nu-i strivească cu buricele 
degetelor şi se gândea la pântecele lor care poate în 
curând vor fi şi ele pline; va trebui atunci să lase pe 
pian multe portative şi-apoi să scrie o suită pentru 
fluturi şi orchestră. 
 

TAINA 
 

Omul nu mai dormea în casă lângă nevastă-
sa, ci în podul înfundat cu fân, să fie acolo la mo-
mentul când cornutei i se vor fi slobozit durerile face-
rii. Luna ca un melc ieşit cu tot mersul din găoace îi 
urca peste urechi şi-i urla, dar el n-o auzea, peste gu-
ra deschisă, dar nu intra, că abia ieşise la păscut pe 
senin, îi urca peste nări, dar n-o mirosea, apoi peste 

(continuare în pag. 84) 
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(urmare din pag. 83) 
 

pleoape şi abia atunci se simţi luminat pe doar dinăuntru 
unde s-a închis cu ea, cea care-i şoptea şi-l ajuta să facă 
fără greş tot ce-i spunea ea. Coborî pe scara fânarului ca 
o pisică şi se porni la vale printre grădini. Ajunse la malul 
apei, dar parcă n-o observa, iar mersul îi deveni înot, fără 
abrupţii, ci ca o continuitate, ca o alunecare de voie, 
firească, poate de sorginte ancestrală. Ajunse de partea 
cealaltă: din nou ceva ca o trecere lejeră de frontiere, de 
la orizontalul fluid la întinsul uscat, dar simţind duritatea 
pietrelor colţuroase, făcu drumul întors. Era iar în culcu-
şul foşnitor, nu se mai zvârcolea acum de căldură, dor-
mea liniştit mai departe, dar un muget îl trezi şi-ncepu să 
asculte cu capul puţin ridicat, semne, sau nu, de soroc, 
de ochi blânzi şi muget subţire de bun-găsit. „Pesemne 
tare mi-a fost cald, uite, mi s-a lipit şi cămaşa, fânul  sub 
mine e jilav…Greu i-o mai fi şi bietului animal să fete pe 
căldura asta! De-ar veni o ploaie să se mai răcorească 
puţin! Şi adormi mai departe. 

A doua zi, nevastă-sa îl întâmpină căinându-l: „Vai de 
capu’ tău, amărâtule! Ai de gând şi la noapte să te chinui 
tot aşa?” 

„Hei, unde nu dă Dumnezeu să fie numai la noapte! 
Parcă mă tem că ne-o apuca şi toamna tot fără 
lapte…Auzi tu, eu am visat azi-noapte că mă scăldam 
când în lac şi când în ploaie…ba în ploaie, ba în lac; da 
nu ştiu cum că parcă era o lună plină şi parcă de pe-
acolo ploua, dacă nu din lac. Mă ploua numai pe mine, 
ca la duş mă ploua, iar când mă slăbea, mă scăldam eu 
ca acolo în lacu’ nostru. Ei, ce zici, femeie, poate n-o fi 
ceva rău. Poate că am dat eu cu mâna pe cămaşa 
asudată, că doar nu i s-a rupt vacii apa peste mine. Da 
uite că acu’ mai că-mi vine să fac o baie”.„Ia mai vezi-ţi tu 
de treabă, adu mai bine o găleată de apă să ţi-o torn eu 
în cap, şi-ai să te răcoreşti cât ai zice peşte. N-ai văzut 
că a crescut lacu’? ştii mai an când era să te duci ca 
toporu’ la fund… 

„Ai dreptate, de-atunci m-am răcorit numai acasă în 
copaie; nu mai am eu curajuri din astea”. 

A doua zi era duminică şi, ca pe la munte, femeile,   
parte-n parte cu bărbaţii la ciocnit halbele. Ioana, 
nevastă-sa şi ea. „Fa, Ioană”, o trase una mai la o parte, 
„ia dă oleacă urechea, las’ că ei îs cu vorba lor, iar noi cu 
a noastră…Îţi spun ceva da’ să nu se-audă c-apăi dă 
bărbatu-meu de vreo belea. Auzi tu, a meu s-a dus şi el 
as’ noapte să pună şi el o vârşă la peşte, şi tocmai când 
să intre în apă vede ceva bălăbănindu-se pe dunga lunii. 
Şi-a zis că e vreo dihanie din pădure care-o dat de a 
scăldatului şi-a fugit după un copac. A aşteptat să ajungă 
dihania la mal şi când acolo ce crezi, era un om!” 

„Doamne fereşte…nu cred fa! I s-a părut lui de 
frică”… 

„Frică, poate da’ să i se pară   nici vorbă că a fost şi el 
curios să vadă cine-ce era. A  aprins lanterna de după 
copac şi a apucat să-i vadă cămaşa aia kakie  
soldăţească, de uită s-o mai lepede de pe el.”  

„Vrei să spui că… Hai sictir, mincinoaso, şi nu mai 
mânca…!” 

„Iaca, întreabă-l pe el şi gata! Că doar nu s-a-necat, c-
a luat-o-napoi de parcă l-au fript pietroaiele la tălpi.” „Eşti 
nebună! Cum poţi să spui, când al meu se culcă în fân de 
păzeşte vaca de-atâtea nopţi şi haramul nu mai fată…”. 
„Las’ că nu-i scot eu vorbe, ţi-am spus numai ţie să vezi  

 

ce faci cu el. ş-apoi nici eu n-am chef să-mi întoarcă 
ăştia casa pe dos după scule dacă află că al meu 
bântuie de-a peştelui.” 

„Bine, şi de ce nu l-a strigat să vorbească cu el?” 
„Pentru că nu-i bine să-l trezeşti!” 
„Cum adică să-l…Ia mai bine trezeşte-te tu, nu vezi 

că ai început să vorbeşti în dodii? Şi la urma urmei, al 
meu nici nu ştie să înoate…” 

„Atunci ştia. Tu n-ai auzit că luna asta când e plină 
se mai bagă prin minţile noastre şi ne scoate din ele şi 
se amestecă în visele noastre? Poate că e şi ea luna-
tică, sau pământul o face aşa, când munţii ei se ames-
tecă noaptea cu ai noştri şi până la ziuă se aşează  la 
locul lor, tot aşa cam în potcoavă. Ce ştii tu, fa!…” 

Nevastă-sa îşi aminti că el îi pomenise de curând 
un vis cu o asemenea scaldă, dar nu-i spusese dacă 
în vis era o zi cu soare sau soarele era chiar lanterna 
pescarului care îl „ploua” când ieşea la mal şi-l mai 
slăbea când îl „ploua” din lac. Simţea acum nevoia să 
se scalde pe soare auzind hărmălaia ce-o făceau 
flăcăii cu săriturile şi tumbele lor teribiliste. El îi tot 
spunea nevestei că femeia aceea e cam plecată cu 
sorcova, iar că nevastă-sa ţine şi ea aproape. Voia să 
se răzbune pe el, să-l toarne la miliţie, dar cum să 
reconstituie el toată tărăşenia, când el nu văzuse şi nu 
ştiuse nimic nici din propria-i „incursiune” şi nici atât 
de-a altuia. Ce să caute el pe-acolo la miezul nopţii! 
Să intre şi el sub bănuiala de braconaj când n-a avut 
nicicând asemenea pasiuni… 

În cele din urmă se lăsă convins, nu de boala lui, ci 
de nevastă-sa, ceea ce era cam tot una, şi plecă la 
oraş mai mult ca s-o scoată pe ea nebună. Doctorul nu 
mai avusese de multă vreme o asemenea „monedă” 
cazuistică în colecţia lui şi tot căutând să-i explice 
omului pe înţeles, găsi în cele din urmă că este cu 
neputinţă să-i fie accesibilă explicaţia. Ar fi vrut măcar 
să-i spună că după propria-i părere intuită ad-hoc, toa-
te animalele au fost lunatice la început, ignorând mai 
degrabă pericolul apelor de teama altuia mai mare, 
când ieşeau la vânat carnivorele în haite; mărturie, ce-
le care au supravieţuit şi care ne umilesc cu perfor-
manţele instinctelor lor lunatice. Dar s-a gândit că atâ-
ta-i trebuie când şi-o găsi astfel ţăranul, asemănarea 
cu toate dobitoacele şi orătăniile lui din ogradă! Şi-apoi 
cum să-l mai îmbuneze spunându-i că de când e lu-
mea, există pretutindeni un dram de materie visătoare 
şi că ea ajunge mai devreme sau mai târziu acolo un-
de a visat. 

Şi de fapt, cui să-i spună, de la el în jos toate astea 
ca să fie înţeles, şi cui, de la el în sus, ca să nu fie 
suspectat drept victimă a unor efecte profesionale 
morbide, scos apoi la pensie aşa pretimpuriu. 

Pe omul acela totuşi l-a internat o vreme în secţia 
lui, sub observaţie poate va uita nopţile cu lună, poate 
va uita înotul ancestral activat de nebunia lunii şi visele 
în care se ajung performanţe posibile numai în ţara lor 
tot mai îndepărtată, ţara unor tărâmuri de mult pără-
site. 
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     Irina Lucia MIHALCA 
 

Mai aproape de tine, mai aproape de mine 
                     " Iar degetele mele,  

                       de departe, se vor împleti în părul tău " Ismail 
Kadare 

Oamenii sunt pereni,  
din seva lor vor renaşte noi forme luminoase!  
Muşti din azur. Pe un bob de grâu,  
roua a impregnat rugăciunea sufletului, 
Prin timp, ecoul străbate dorinţa albă a iubirii. 
 

Paşii tăi spălaţi de valuri am să ţi-i îmbrac în flori, 
flori ce cresc pe-aceste maluri!  
În fiecare, omul îşi lasă bucăţi din suflet.  
Printre clipele trecătoare, mesageri ai luminii  
ne însoţesc, prin viaţă,. 
Să-i înţelegem frumuseţea!  
Speranţa e în fiecare iniţială,  
în semnele presărate 
pe aleile pe unde paşii ne poartă,  
în mugurii înfloriţi de cuvinte-lumină. 
 

Sufletul ţi-a rămas agăţat, undeva, între tine şi cer.  
Ninge iubirea,  
acoperindu-ne inimile cu fulgi mari, 
printre hainele parfumate simţi intensa trăire,   
printre sincope, doar regăsirea trupurilor.  
Astăzi, o parte din tine s-a risipit undeva.  
Şi ieri cum te-ai simţit? 
Mai aproape de viaţă, mai aproape de moarte, 
Mai aproape de tine, mai aproape de mine, 
În paşi de dans  
- prin timp înlănţuiti – valsăm, 
zâmbind, într-un balans continuu treci prin viaţă. 
 

Mai aproape de viaţă, mai aproape de moarte, 
Mai aproape de tine, mai aproape de mine, 
Ne separăm de lume,  
alegem culorile, ne pictăm tabloul. 
Nu-ţi fie frică, ia-mă de mână, iubeşte clipa!  
 

Într-un amurg al zeilor perisabili, al unei iubiri  
pierdute de destin,  
dragostea biruie timpul şi spaţiul.  
Într-un peisaj îngheţat, povestea venită  
din lumea reală şi vie  
aduce fiorul iubirii eterne. 
Rămâne aici doar până  
ce-şi duce la bun sfârşit legământul. 

 
Pasăre de Foc este iubirea... 
 

Pasăre de Foc este iubirea stăvilită,  
cea cu aripile aurii ca o mie de luminiţe,  
cea cu ochii sclipitori ca de cristal,  
cea care nu-şi dăruie cântecul inimii  
decât primăverii din ea!  
 
 

 

Eşti steaua care-şi află cerul!  
Sub lună, domol coborâm împreună. 
Când apele curgătoare stau  
– o clipă doar – ne întâlnim cu noi! 
Alergăm în viteză, ţi-e dragă clipa,  
repede, departe te poartă,  
cu picături de cer plouă în noapte.  
Simţi o rupere, o sfâşiere!  
În pădurea dorului, murmurul frunzelor  
îţi dezvăluie veşnic iubirea neschimbată.  
 

O! Amintire din urmă, un punct e viaţa, 
neînsemnate vieţi punctiforme!  
O! Spaţiu necuprins!  
Îmbrăţişăm cuvintele, cuvinte nerostite,  
cuvinte ce ne străpung tăceri.  
Întâlniri aievea,  
veniri nepetrecute, plecări,  
şoapte dintr-un timp în care ne-am pierdut.  
Cuvinte călătoare închise în gânduri, 
intrate prin norii ce plutesc către un necunoscut... 
 

Atragem cuvinte care vor sparge barierele timpului,  
într-o adâncă tăcere vor rămâne  
în ţesătura inimii topite. Ameţitoare tăcere!  
Prin semnele cuvintelor strecurate în noi  
ne regăsim un anotimp, o veşnicie...  
 

Prin sarea mării doar sunetul propagă ecoul,  
Îndelung porţi imagini gravate în tine 
fără să ştii ce să faci cu ele.  
Trebuie să străbaţi imensitatea cerului interior.  
 

- Uită-te în palmă, o să vezi lumea ta prin liniile ei! 
Multe doruri, multe cărări o să vezi,  
dacă le cauţi le vei străbate! 
Călătoriile inimii, călătoriile sufletului  
- imagine în altă oglindă, oglindire după oglindire,  
la infinit... 
 

Un vis dintr-un alt vis în care visăm că visăm!  
Spărgând oglinda, moartea îl va trezi pe visător!   
În căutarea unui sens care ni se relevă  
odată cu destinul  
trecem prin viaţă. Pentru a-l descifra ne cufundăm 
în fântâna de aur a prezentului. Un dans să fii! 
 

- Ai vreme, te-aşteaptă atâtea! E doar neliniştea 
dinaintea înfloririi.  
În zori îţi vei primi medalia – roua de pe flori! 
O, flori de nu-mă-uita, icoane ale tăcerii,  
doar ele vorbesc!  
Nicăieri nu ajungem,  
nesfarşită e viaţa, sosirea e doar o moarte. 
Fără pauze, viaţă după viaţă,  
la infinit se mişcă roata Timpului... 
 

Ar fi bine dacă s-ar scrie poeme pe pietre! 
Multe s-au scris, multe îşi aşteaptă descifrarea  
pe drumurile pierdute pe axa Timpului!    
Niciodată n-ai să mă pierzi,  
niciodată n-am să te pierd, 
trăim unul în altul prin tot  
ce am simţit împreună – un întreg univers –. 
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      Ioan GHEORGHIŢĂ 
 

MĂ CLATIN... 
 

Mă clatin o dată cu gândul, 
Mă transform împreună cu el 
Într-un fum dens, multicolor, 
Nu mai ştiu unde mi-s ochii, 
Simţul mi se zbate ca inima-n piept 
Înainte să ating marginile 
Unui nou început, 
Unde oare mi-a crescut coama 
De harmăsar neîmblânzit, 
Unde mi-e auzul? 
Poate că mi l-ar fi găsit careva, 
Poate că mi l-ar fi înapoiat  
Dar nimănui nu-i pasă  
Că am un infinit chiar aici  
În stomacul gol cât o gură de aer, 
Cât o lumină subţire şi transparentă, 
Cât un boţ de mireasmă, 
Vino eule nu mă lăsa pradă 
Propriei mele încântări, 
Nu-mi mai aprinde deznădejdea 
Ca pe o candelă în adâncul orbitelor... 
 
CURG SECUNDELE… 
 

Prin trupul meu 
se înalţă 
o rază din adevărul 
opac, 
fiinţă din nefiinţă 
precum apa 
din privirea 
îndepărtată, 
prin trupul aceluiaşi zâmbet 
curg secundele 
prin albia amiezii… 
 
PIERDERE 
 

Mi-am pierdut 
puţina lumină 
pe care-o aveam 
lângă melancoliile 
crescute înapoia 
maxilarelor plate 
ale reverberaţiilor 
(uneori neesenţiale) 
ale unui oarecare mister 
destul de difuz, destul de infuz, 
dar tot atât de trist 
precum ramurile de gutui 
împrăştiate 
şi nemaipierdute 
cândva…  
 

 
CÂNTEC 
 

Şi am plecat prin nicăieri, 
prin ramuri albe-n paşi azuri 
mă clătinam, sorbeam păduri 
însămânţându-mă prin meri, 
 

o oază mă cânta-n privire 
şi pene îmi zburau prin gând 
mă-nceţoşam, cumva, flămând 
de vreo bucată de iubire, 
 

când frunzele nemişcătoare 
îmi atingeau în tălpi, fuiori 
mă aruncam pe stânci, pe nori, 
prin clipe fără de culoare… 
 
CRIVĂŢ 
 

Când vântul mai loveşte dinspre nord 
ca într-un joc înnegurat de gânduri 
mă cuibăresc în seva dintre muguri –  
necunoscută înclinaţie-n tribord, 
 

strâng zborul între temeri cu emfază 
din piept îmi ies vocale ca din drâmbă 
şi se aşează pe o moarte strâmbă 
împrumutând fiori pe la amiază, 
 

mă mai înclin pe propria balanţă 
crescută peste ziuă când timpul m-a uitat 
şi cred că-i jocul nostru, un joc diamantat 
în care tot zâmbeşte frumoasa baba cloanţă. 
 
INTEROGAŢIE 
 

Serile răsucite 
de tivilinca timpului 
îmi îndepărtează 
privirile de ochi, unde s-au dus 
împletitele, 
unde s-au agăţat, 
în care cinghel 
vă trebui să ajung 
până când dimineţile 
mă vor recunoaşte? 
 
ECOU 
 

Strigătul de câine sălbatec 
înghite singurătatea, 
spunea bătrânul cu barbă lungă, 
spuneau cei de la lac, 
strigătul de pelican 
alungă tristeţea, 
spunea bătrânul cu barbă lungă, 
spuneau cei de pe lac, strigătul de lebădă 
aduce moartea,  
spunea… 
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       Aurica ISTRATE 
 

BĂDIȚA 
 

 Abia însurat, bădița s-a trezit deodată cu familie 
grea. Două surori gata de măritat, un frate cu capul plin de 
gărgăuni, ce visa să plece la oraș, să învețe, un altul pe 
picior de armată și cel mai mic, Toader, cu apucăturile lui.  
 Izvor nesfârsit de cruci și dumnezei, bădița încerca 
să mânuiască destinele fraților. Fetele s-au măritat după 
cum au fost cerute. Vasile, cel cu capul plin de gărgăuni, 
tot număra pe ascuns bănuții dosiți de o vară, legați strâns 
în batistă, câștigați la prășitul cu ziua. Și într-o zi târzie de 
toamnă și-a luat trăistuța, a înghesuit în ea o bucată de 
mămăligă rece, o ceapă, câteva prune, batista cu gologanii 
și dus a fost, la oraș, departe. Și-a forțat norocul, dar n-a 
vrut a spune niciodată nimănui ce vamă i-a cerut în schimb 
destinul. Doar cele câteva întoarceri, vara, îl mai trădau. 
 - Știți voi că aici e raiul? ne spunea. Bucurați-vă, că 
sunteți aleșii!  
 Și nu-i mai ajungeau potecile, și nu-l mai săturau 
izvoarele, și nu-l mai încăpeau stelele și luna. Ce vamă de 
doruri!... Ce târg fără cântar!...  
 Tata a plecat în armată. Când să fie lăsat la vatră, 
războiul a intrat în țară. A fost trimis pe front. A mărșăluit și 
înspre răsărit, și înspre apus. A sucit arma după cum i s-a 
ordonat. Ce știau alții din ce parte venea căldura speranței 
pentru unul ca el? Nici eu nu știu astăzi prea mult. Știu, 
însă, că-l doare încă fruntea țării știrbită: Basarabia, 
Bucovina. Ardealul i s-a vindecat.  
 Când conturile între mai mari au fost încheiate, tata 
s-a întors acasă. Peste casa părinților trecuse prăpădul. Nu 
le rămăsese nici de unele. Nici acoperiș, nici așternut, nici 
cal, nici căruță, nici straie, nici bucate. Doar câteva prăjini 
de pământ rămase de la răposații părinți. Nici cei ce-au ve-
nit dinspre apus, nici cei ce-au venit dinspre răsărit nu au 
putut lua cu ei pământul. L-au pârjolit, l-au furat de roade, 
dar nu l-au putut lua cu ei. Au ascuns moartea în brazdele 
lui, dar nu l-au putut omorî. Moartea din brazde a mai îm-
prăștiat în văzduh carne însângerată, nevinovată. Numai 
pământul înfrățit cu truditorul lui a alungat-o. Guri flă-
mânde, potolite de foame, din rodul lui. Case spre soare, 
ciuperci după ploaie, căldură-n odaie, din trupul lui. Pă-
mântul. Și tată, și casă, și hrană. Pământul.  
 Tata era de însurat.  
 - Ioane, Pachița lui Iftode mi-ar place de cumnată. 
 - Nu vreau, bădiță, mi-i dragă Maria lui moș Cons-
tantin. 
 - Halal pereche, n-am ce spune! Un sac gol, rupt în 
cur și un petec pe măsură. Până și cățaua aceea chioară 
din ogradă ar hârâi la voi a batjocură. 
 - Greșești, bădiță, Laica miroase omul bun.  
 

 

 - Dar miroasă și osul, Ioane! 
 - Io nu-mi iau nevastă să fugăresc foamea 
din ogradă, bădiță. 
 - Din care ogradă, prăpăditule? Că nici loc 
de ogradă n-o să aveți. Ce pământ are moș 
Constantin? Câteva prăjini de râpă la Săvești, alte 
câteva mlăștinoase, cu arini la Sarata. Unde-ți așezi 
ograda? În râpă, sub arini? 
 - Lasă, bădiță, nu-ți bate capul degeaba. 
Ograda mi-oi face-o pe bucățica de pământ ce-mi 
revine și mie de la tata. Aici, în coasta ogrăzii 
matale. Să fim aproape, să ne avem ca frații. 
 - În coasta ogrăzii mele, să am în coastă un 
calic? Să aud toată viața ghiorăit de mațe? Țâncilor 
voștri să le curgă balele în bătătura mea? Nu, băiete! 
 - Lasă, bădiță, lasă, nu te mai căina. Tocmai 
matale? O dungă de pământ în deal la Filip, o 
legătură de țoale și o femeie la care te uitai ca la un 
răsărit! Asta ai ales. Ce vrei mai sărăcie de atât? Ce 
vrei om mai fericit ca matale? Acum ai plină casa de 
băieți. Ți-e greu. Dar îți joacă dimineața în ochi 
bucuria când te scoli din așternut. Iar seara, când te 
întorci de la treabă, pe cine-l cunoaște după fluierat 
tot satul? "Ghiță a lui Țârlic să-ntoarce acasă. După 
fluierat ai zice că se duce-mpețit la Anica!". Zi că nu, 
bădiță, zi că nu! Zi că visezi noaptea că ari hectarele 
Marandei lui Cristea, că ești sătul și mai mulțumit, 
bădiță. 
 Nu a mai zis bădița nimic. Ochii mici, 
albaștri, două stele luminând un chip senin. Prin 
mustața deasă, căruntă, răsucită, îi juca bucuria din 
suflet. Anica i-a fost, îi este și îi va fi mereu dragă. I 
se citea asta în ochi. 
 Tata a luat ce i-a fost drag.  
 - Marie, tare mă rog să-mi dea Dumnezeu 
nurori harnice ca tine! zicea câteodată bădița. 
 - Să-ți deie, bădiță, pentru toți băieții, să-ți 
deie Dumnezeu nurori pe plac! 
 - Ca tine, Marie! 
 - Dacă matale vrei, ca mine, bădiță! 



  
desen de Andreea Rău 
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     Cătălin DUMITRESCU 

 
STAŢIE 
 

Scurgerea clepsidrei e un tren 
Șuierând în depărtare 
Ca o umbră de argint!  
 

Te aştept intr-o gară pustie 
Ultima staţie a trenului tău 
Candela ochilor tăi  
E aprinsă în mintea mea 
Şi mă arde! 
 

Pământul trepidează de nerăbdare 
Zâmbind mă alinţi 
Cu un sărut şi o îmbrăţişare! 

 
DAR MAGIC 
 

Privesc în ochii tăi smaralde 
Strălucitoare într-o clipă 
Cât pentru o viaţă întreagă! 
 

Îţi vorbesc de iubire 
Iar tu zâmbeşti, 
Îmi spui că nu e în drumul tău! 
 

Îmi scot sufletul în palmă 
Din dreptul inimii,să ţi-l ofer 
Ca pe un dar magic! 
 

Îl strâng în pumn 
Prefăcându-l în nisip 
Lăsându-l să curgă , risipindu-se 
Printre degetele mâinilor tale albe 
Întinse în faţă! 
 

Păşeşti cu picioarele goale 
Pe nisipul din faţa inimii 
Lăsând urme adânci  
Şi te pierzi prin lume! 
 

Sunt doar o clepsidră 
Imitând timpul! 

 
ÎNCEPUTURI 
 

La începutul timpului 
Nisipul s-a scurs 
Din mâna dumnezeirii, 
Pe dune calc în fiecare zi  
Ca o umbră fără linişte! 
Clepsidra s-a oprit pentru o vreme 
Dar eu strig în deşert: 
- E mult prea devreme! 
 

 
ORAŞUL DE NISIP 
 

În oraşul de nisip 
Lucrurile iau contur 
Doar când plouă! 
 

Pe cărarea bătută de paşi 
Trecători ca gândul, 
Doar frunzele picură rouă! 
 

La capătul cărării 
O luntre se depărtează 
Plutind pe marea de lacrimi, 
Pe luntre ești tu 
Cu ochii licărind 
Ca o candelă uitată aprinsă! 
 
RECLĂDIRE 
 

Marea îmi atinge rece 
Vârful picioarelor 
Nisip! 
Mă trezesc din somn 
Cutreierând cerul nopţii 
Senin! 
Stele căzătoare 
Muguri de lacrimi! 
Nisipul răvăşit în urma ta 
Furtună! 
 

Adun nisipul în mâini 
Ca într-o piatră 
Sute de pietre! 
Așez pietrele în mijlocul  
Clepsidrei albastre, 
Reclădesc castele din nisip! 
 
ÎN AGENDĂ 
 

Mă îngână visul 
Paşilor pierduţi pe alei 
Frunze uscate, 
Covor adierii tale de înger! 
 

Planul de ieri 
Azi e legendă 
Şi-ţi cer cu respect 
Să treci numele meu în agendă! 
 
ÎNDEPĂRTARE 
 

Mă îndepărtez din când în când  
De tine, clepsidră de nisip, 
Oglinzile făurite de tine mă vor uita, 
Urmele lăsate de paşii mei 
Se vor șterge 
În trecerea valului de timp! 
 

Mi-e gol sufletul 
Când pustiesc cărările tale domoale 
Azi liniştea ta 
E o candelă uitată aprinsă! 
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      Mihaela OANCEA 
 

Rujul de buze matifiant 
 

Ca un Jose Arcadio Buendia, 
uitat sub castan,  
urmărești lumina deșirată caleidoscopic 
de-a lungul munților de sticlă - 
spectogramă cu linii pulsatile  
precum durerea ce-ți șiroiește prin vene 
ori de câte ori are ea chef. 
 

La capătul odioaselor spasme ale agoniei, 
te-agăți de globul luminescent, 
cât timp o mână străină 
tot desenează cercuri concentrice 
cu rujul de buze matifiant. 
 

Sistematic 
 

Prezența ta  
mi-e când un ac de pick-up 
cu știința declanșării  
unor nepământești ritmuri marine 
care-mi cuprind gleznele 
de alge și de sare,  
când un ritual șamanic, 
la capătul căruia nu-mi rămâne 
decât lama de oțel a ghilotinei 
sărutându-mi obrazul,  
cruțându-mă, în schimb, 
de odiosul ,,adio”. 
 

Semințe de rodie 
 

Ceasurile lui Dali devin șerpi, 
își înfig dinții în cozi și se preling  
pâna la prima bătaie de inimă, 
smulgând literele 
din graiul ei.  
 

Tăcerile apoase ne surprind 
nedesăvârșiți; 
de-abia ne mai ținem în brațe, 
în iureșul devenirilor succesive, 
până la crudele depuneri de cenușă. 
 

Veseli, doi copii cu părul de aur 
mănâncă semințe de rodie, 
conturând în praful stelar 
litera s. 
 

Punctul faible  
 

Nevoia de celălalt vine mereu la pachet 
cu un incendiu;  
fiindcă nu le suport,  
aleg o stradă lăturalnică, 
merg până devin miniaturală,  
 

 

apoi dispar  
prin gaura cheii unui apartament  
cu elemente  
de mobilier săsesc. 
 

Nevoia de celălalt degajă miros de arsură,  
e punctul faible 
al creierului 
ce nu poate deprinde cum se cuvine 
singurătatea,  
e punctul faible al celui care, după un punct, 
pune mereu o virgulă,  
ba mai deschide 
și-o paranteză… 
 

Combustie ciclică 
 

Încă de dimineață,  
trebuie să pui la saramură 
câteva raze de soare -  
asta ca să te poți mângâia mai târziu, 
când inimii îi va fi cu neputință 
să suporte trăirile cu oase rarefiate,  
înțepenite. 
 

Tot atunci,   
spre a te desprinde în zbor, 
vei afla rostul  
combustiei ciclice. 
 

Coapsele elastice ale veacului 
 

Într-un talmeș-balmeș de utopie și realitate, 
viii și morții suferă de insomnie – 
 

umblă prin întuneric, buimaci de însingurare, 
cu ochii aprinși ca ai pisicilor, 
suferinzi de amărăciunea plăcerilor putride. 
 

Între coapsele elastice ale veacului, 
Macondo rămâne devorator 
al tuturor semințiilor osândite. 
 

Cea cu puteri nevăzute 
 

Difuză atingere sofianică, 
prelungire  
a unei stări de grație, 
singularitate  
căreia i se dau târcoale -  
prin venele ei circulă tot rostul lumii. 
 

Cea cu puteri nevăzute 
vine și pleacă 
mereu 
în vârful degetelor. 
 

Într-un joc 
 

Cufundat într-un steril joc cu mărgele,  
nu sesizezi ivirea distopiei,  
caruselul oniric, 
umbrele care dispar  
la cel mai mătăsos foșnet. 
 

În stăruința de a recalcula traseul, 
sfârșești precum molia  
îndrăgostită de becul de 60 de wați. 
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O altă dovadă vie a faptului că poetul a 
urmărit cu obstinaţie Ideea, calea după care şi-a 
conceput şi clădit volumul este şi schimbarea deasă 
de tehnică poetică în care-şi scrie psalmii, trecerile 
de la rimă încrucişată la rimă împerecheată fiind 
frecvente şi vizibile, deran-jând uneori, deoarece 
contrastează flagrant cu „glasul melodios” al psal-
milor biblici. 

Dincolo de aceste stângăcii inerente înce-
putului de drum - pe o astfel de cale însă, deoarece 
Cristian Gabriel Moraru şi-a deja binedefinit numele 
în poezie şi critică literară! - volumul acesta vine să 
demonstreze cu tărie filonul liric al unui judeţ binecu-
vântat de Dumnezeu, iar postura de continuator al 
mai marilor înaintaşi îi vine ca o haină de gală. 

Misia pe care şi-a asumat-o poetul devine şi 
din acest motiv mai grea, iar dorinţa de-a simplifica, 
de-a traduce chiar, de-a face uşor accesibile eveni-
mente şi pilde biblice amprentează scriitura: „Fiul de 
Foc a mers pe Pământ şi pe Ape/Cercetând totul în-
deaproape/Şi propovăduind mereu Cuvântul Divin. / 
A preschimbat chiar şi apa în vin,/După care S-a 
înălţat la Cer/Purtând pe umeri mantaua sacrului 
eter.” (Psalmul 3). 

De aici şi până la sublinierea unei relaţii per-
sonale cu Dumnezeu mai e doar un pas, iar poetul 
nu ezită să-l facă, poemele în care transpare aşa 
ceva fiind de departe cele mai pline de sensuri şi 
cele mai consistente ale volumului. 

Nota lor aforistică marchează, iar stilul de 
poem - fulguraţie de gând trădează multă introspec-
ţie, înţelepciunea fiind necesară pentru încununarea 
unui astfel de demers liric. 

(continuare în pag. 91) 

 

 
Ioan Romeo ROȘIIANU 

 

Cristian Gabriel Moraru  

sau scurt tratat despre ştiinţa trăirii 
 

[ Cristian Gabriel Moraru – „Ieşiri din profan” - vol. I ] 

 
O carte jertfă este aceasta cu care bate la uşa 

sufletului Cristian Gabriel Moraru, o carte prin care 
defineşte excelent o trăire, o credinţă, un spirit. 

Este o descătuşare senzitivă întru totul, o eli-
berare de energii pozitive, o lucrare ale cărei măreţii se văd 
- comparativ! - îndeosebi din prispa materia-lului, într-o 
lume în care sufletul nu mai este monedă de schimb, într-o 
lume aproape improprie visului şi poeziei. 

Ei bine, ca din vremea persecuţiilor creştine vin 
cuvintele poetului, în ele regăsind închinarea, căutarea 
ajutorului şi odihnei, mulţumirea, obida, într-un astfel de 
cadru recreat născându-se primul volum al trilogiei „Ieşiri 
din profan”. 

Nu ştiu cât este dorinţă de iluminare, de a se 
deschide spre tălmăcire la Cristian Gabriel Moraru, dar ştiu 
că este predominantă nota confesivă, de împărtăşire a 
propriilor trăiri şi simţiri, de parcă în sângele său, în 
respiraţia sa creştină s-ar face pe sine însuşi martor la o 
veşnică înmulţire a peştilor şi pâinii. 

Un fior liric născut dintr-o îmbinare fericită de 
elegiac şi confesiv este nota care amprentează poe-mele 
scurte ale prietenului meu, astfel având la îndemână 
unealta cu care poate ciopli cuvântul, în piatra acestuia 
simţind şi având viziunea existenţei metaforei ce devine 
scară spre cer, cel puţin pentru el însuşi. 

„Dumnezeu este în mine / Roi sălbatic de albi-ne. / 
Mierea-nţelepciunii Sale / O mănânc tihnit, agale, / Ca 
profetul din pustie. / Post, mister şi poezie...” sunt versurile 
cu care poetul deschide pro-vocarea lecturii, o mănuşă 
aruncată îndeosebi celor cu profunde trăiri şi cunoştinţe 
biblice. 

În absenţa acestora lectura poate fi marcată de 
senzaţia unei anumite doze de puerilitate în unele versuri, 
de căutarea ostentativă a rimei, în detrimentul formei. 

În realitate, cei avizaţi vor detecta uşor încărcătura 
biblică, o investiţie care dă greutate mesajului: „Dumnezeu 
e Tăria mea/Şi îmi luminează calea./După patruzeci de 
zile,/Care-s tot atâtea file/Scrise-n cartea vieţii pure,/Am 
tăiş ca de secure.” (Psalmul 2), sau: „Realitatea e un 
templu/În care Eu, Omul, contemplu/Cum se preling stropi 
de tăcere/Din rănile unor mistere./Ofrandă îmi aduc visele / 
Puntea ce leagă abisele” (Psalmul 5). 

Această căutare ostentativă a rimei dăunează cur-
sului melodios al poemului, afectând puternic fonetic, exis-
tând pericolul ca să se dispeze atenţia. 

Pe de altă parte, consider a fi uşor nefericite ideile 
poetului de-a schimba începuturile poemelor, mie personal 
plăcându-mi mai mult şi considerând a fi mai pline de 
sensuri - din acest motiv! - primele două din volum. 

Totodată, consider a fi periculoasă într-un astfel de 
demers liric hiperbola şi transformarea substantivului co-
mun într-unul propriu, tocmai datorită substanţei şi tematicii 
cărţii, un context în care numai cele legate de divinitate ar 
trebuie astfel subliniate şi scoase în relief. 
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(urmare din pag. 92) 
 

Adevărate mărturisiri de credinţă vin să se releve 
cititorului, actul confesiv fiind dezvăluit cu eleganţă 
lectorului, deşi există percepţia general valabilă că 
întâlnirea cu Dumnezeu se face numai în intimitatea rugă-
ciunii şi-a Sfintei Biserici: „Întru Tine nădăjduiesc, /Dum-
nezeule Preasfinte,/Să mă ajuţi să izbăvesc/Pe cei care 
se nevoiesc”, (Psalmul 9), sau: „Sfinte fără de moarte, de 
ce taci/Şi pe oameni nu-ncerci să îi împaci?/Prea există 
multă ură, vrăjmă-şie./Între copiii Tăi, de-o mică veşnicie.” 
(Psalmul 8), sau: „Iubirea este înţelepciune,/Iară calea sa 
izvor de bine” (Psalmul 10), sau: „O inimă nelocuită de 
Dumnezeu/Este doar un pumn de ţărână deşartă” (Psal-
mul 11). 

Sunt versuri de trecere dinspre (ad)notarea fră-
mântărilor proprii înspre (con)semnarea pulsaţiilor exis-
tenţiale ale lumii, poetul asumându-şi rolul de-a vorbi cu 
autoritate despre asta: „Lumea-i o meta-foră,/Omul - 
măreţ simbol”, (Psalmul 13), sau: „Iartă-i, Doamne, pe cei 
ce refuză/Să primească lumina dragostei” (Psalmul 15), 
sau: „Doamne, ce minunat lucru ar fi dacă/Oamenii ar 
avea un strop de voinţă” (Psalmul 20), sau: „Omul, icoană 
a Dumnezeirii,/A păcătuit împotriva firii” (Psalmul 31). 

Sunt versuri relevante şi revelatorii pentru sufletul 
ascuns între aceste coperţi, un suflet ce se „nemureşte în 
lima strămoşească”, unul care vrea „să schimbe lumea în 
care trăieşte”, motiv pentru care şi recunoaşte că a „pornit 
la război împotriva lumii cucerindu-se pe sine însuşi”. 

E dovada iluminării unui spirit creator care, ca şi-
n exemplul Christic se debarasează de sine însuşi, 
renunţă întru totul la cele pământeşti, acestea chiar ajung 
să îi repugne. 

Mai mult în pofida propriilor frământări şi nepu-
tinţe devine mijlocitor pentru ceilaţi, rugându-se nu numai 
pentru sine ci şi pentru ei, astfel împlinind fericit misia 
creştină. 

Ca atare, acest prim volum de „psalmi creativişti” 
- o referire subtilă a dorinţei (ne)împărtăşite a poetului de 
a se implica activ în (re)modelarea lumii - vine să pună 
încă o piatră din muntele de spiritualitate şi sorginte 
teleormăneană la temelia literaturii române şi universale.  

Cred că printr-o mai mare aplecare asupra 
tehnicilor poetice de care uzitează în carte Cristian 
Gabriel Moraru va da mai multă forţă următoa-relor 
volume, astfel ele devenind infinit mai unitate stilistic. 

 
 

Liviu Nanu şi-o mai altfel de 

parodiere a vieţii de provincie 
 

Cu o carte extrem de incitantă, o adevărată radio-
grafie a burgului provincial ne incită scriitorul roşiorean 
Liviu Nanu, o carte în care parodiază elegant moravuri şi 
viaţă de cartier, în care ironizează cu fineţe caractere şi 
destine, tuşele trase vizând amendarea unor stări şi 
nedreptăţi sociale chiar. 

Personajele cu care-şi împlineşte scriitura sunt vii 
şi vitale, contradicţiile sociale şi intelectuale dintre ei 
făcând lectura extrem de agreabilă, iar crâşma lui Bicuţă 
devine centrul unei adevărate lumi ce ni se relevă un 

 

 
 

univers când foarte cunoscut, când necunoscut, în 
ambele planuri senzaţia părând a fi aceeaşi. 

În fapt, sunt personajele în jurul cărora sau cu 
ajutorul cărora îşi clădeşte propriul destin artistic, 
propria operă, aceleaşi şi aceleaşi personaje fiinţând 
şi manifestându-se în toată splendoarea lor şi în 
volumele anterioare de proză scurtă, „Cîrciuma lui 
Bicuţă 1” şi „Cîrciuma lui Bicuţă 2”. 

În felul acesta avem din start perspectiva 
vederii unui şahist, Liviu Nanu fiind jucătorul care 
decide mutările, sforarul care le mişcă după bunul său 
plac şi după planuri numai de sine ştiute, iar perso-
najele execută. 

Se naşte o lume spumoasă, nu există repeti-
vitate, fapt ce trădează o imaginaţie luxuriantă a unui 
autor pe care contemporaneitatea încă nu-l preţuieşte 
la justa sa valoare. 

Semnale de alarmă în această direcţie au tras 
pe marginea prozei sale vii, alerte, cu dese schimbări 
de planuri şi provocatoare răsturnări de situaţii Tudo-
rel Urian, Dumitru Augustin Doman, Liviu Comşia, 
Gheorghe Stroe, Mihai Curtean, Robert Şerban şi alţii, 
însă păcatul proastei circulaţii a informaţiei culturale 
de calitate şi - mai nou - de-acum veşnica problemă a 
puţină-tăţii exemplarelor tipărite au făcut ca acest 
autor care mi-a câştigat definitiv încrederea să nu 
beneficieze de luminile rampei. 

O nedreptate pe care o dată cu apariţia aces-
tei cărţi o putem îndrepta! 

Aşadar, senzaţia că te afli în faţa televizorului 
sau în sala unui cinematograf persistă, chiar domină 
actul lecturii, evenimentele, faptele şi trăirile sunt 
(p)redate episodic, actorii fiind (re)înviaţi mereu, me- 

  

(continuare în pag. 92) 
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cât cuprinde, simţul observaţiei supradezvoltat. 
Nanu are o percepţie remarcabilă asupra omului 
comun, a umiliţilor şi obidiţilor din începutul 
mileniului III”. 

Una peste alta o carte de forţă, o parodie 
evidentă a lumii de periferie, loc în care nici orăşean 
nu te defineşti a fi, dar nici ţărăn nu te mai poţi 
accepta, ceva ce aduce nemijlocit aminte de Poiana 
lui Iocan a lui Marin Preda, locul (des)cântat de 
marele prozator teleormănean fiind la mică distanţă 
depărtare, iar influenţa acestuia uriaşă în literatură. 

Pe de altă parte, Cârciuma lui Bicuţă 
aminteşte cumva şi de Hanul Ancuţei, dar numai din 
perspectiva localizării şi derulării poveştii într-un 
timp, loc şi spaţiu bine delimitat. 

Astfel, „Ziua p(r)ostului” se înscrie în linia 
subţire, dar bine definită a puţinilor capabili să ia 
peste picior şi să ironizeze un spaţiu cultural şi social 
în care toţi oamenii se cunosc între ei şi în care, 
oricând, fiecare se poate regăsi printre personaje. 


 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

(urmare din pag. 91) 
 

reu demni de (re)descoperit şi mereu surprinzători cu ceva 
anume, cu un gest, cu un gând, c-o intervenţie-n actul 
artistic al naraţiunii. 

Scriitura bine strunită şi atent construită trădează 
nu numai îndelungul exerciţiu artistic şi stilistic, dar indică 
şi faptul că Liviu Nanu trăieşte intens viaţa personajelor 
sale, senzaţia că este vorba de un EL dedublat în câteva 
cazuri sau situaţii fiind marcantă. 

Pe lângă faptul că, indiscutabil, în stilul scrierii 
prozei postmoderne, personajul principal este el, în cazul 
de faţă Profesorul, cei care-l cunosc de aproape ştiu că el 
poate fi identificat uneori în anumite gesturi ale inginerului 
Săndel, indiscutabil în pielea Poetului. 

Aşadar, luate pe rând, aceste dedublări îi permit 
autorului o mai largă plajă de mişcări a personajelor în a 
căror piele intră, amprentând manifestările şi modul lor de-
a fi, limbajul verbal şi nonverbal cu trăiri proprii, o anumită 
nuanţă de refulare fiind uşor detect-abilă. 

Rămâne marcantă senzaţia de participare directă 
la derularea evenimentelor, senzaţia unui teatru în aer liber 
plutind, naturaleţea discursului şi manifestarea ca atare a 
personajelor aflate în mediul şi în elementul lor propice 
accentuând senzaţia de familiar şi familial. 

O parodie subtilă a unei societăţi marcate de 
vanităţi, una acaparată de manele, o lume pestriţă şi cu un 
grad de incultură sau subcultură ce-i îngăduie lui Micăle - 
barmaniţa cu „corason” - să trăiască vieţi paralele, în lumi 
şi dimensiuni aflate chiar la polul opus al vieţuirii ei anoste, 
în funcţie de filmul văzut anterior. 

În această lume insalubră se conturează bine pre-
zenţa Poetului, cel care devine personaj principal din pris-
ma lecturării şi dezvoltării unui jurnal al unui scriitoraş 
local, publicul asistent fiind întotdeauna compus din ace-
leaşi personaje spumoase, prezentate de autorul cărţii la 
început, exact ca şi personajele unei piese de teatru, 
aproape în întregime făcându-li-se atunci portretele fizice 
şi morale. 

Faptul în sine este inedit pentru lumea prozei, însă 
este o găselniţă scriitoricească ce îi îngăduie lui Liviu Nanu 
să asigure vizibilitate maximă atât firului epic, cât şi 
personajelor sale. 

Dialogurile sunt incisive şi spumoase, iar „încurcă-
turile lingvistice” de genul: „Buzuki - Suzuki”, „Gheorghe 
Asachi - Kavasaki”, „Muntele lui Venus - Muntele Olimp” 
sau „Gaudeamul igitur - Gaudeamus Sigismund” dau forţă 
şi substanţă imaginii şi îngăduie divagaţii la fel de mar-
cante şi de sugestive. 

Această lume creată de Liviu Nanu este marcată 
de semidoctism şi savuroasă în felul ei, fiind necesară o 
adevărată cultură pentru a înţelege subtilul şi substratul, 
ironicul situaţiilor. 

O lume creată-n cascade aş spune, pagină cu 
pagină, etapă cu etapă, fază cu fază, personaje din ce în 
ce mai vizibile şi mai „importante” pe măsură ce ne 
apropiem de finalul cărţii. 

O carte în care cred, în care investesc emoţie, una 
care, a şasea de autor fiind - Liviu Nanu a publicat până 
acum trei cărţi de poezie şi două de proză, după cum am 
arătat mai sus - vine să contureze definitiv imaginea unui 
prozator de forţă, unul care, indiscutabil, aşa cum spunea 
şi Dumitru Augustin Doman „este un povestitor pursânge. 
Are verb, are nerv, frază scurtă şi tăioasă, umor, ironie cât 
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Doar liniștea 
 

doar liniștea, legănată de vânt, 
înainte de vremuri, 
rătăcind pe pământ, 
așteptare a zilei care iar o să vină, 
și a clipei când cerul 
va să ningă lumină, 
 

nu există departe și aproapele nu-i 
nu e loc pentru gânduri undeva să le pui, 
e doar liniștea mare, legănată de vânt 
și de șoapta IUBIRE... 
primul nostru cuvânt. 
 
Iubit ca o poveste 
 

Înduioşare pentru când 
Voi fi aproape de lumină, 
Desperecheat, tot aşteptând 
Să-mi intre toamna în grădină, 
 

Şi nici o linişte mai mult 
Ori nici o muzică mai pură, 
Să mă asculţi, să te ascult, 
Cuvântul istovit de gură... 
 

Înduioşare pentru doi 
Sau pentru unul...fost pereche, 
Născut în ziua de apoi, 
Iubit ca o poveste veche. 
 
Credo 
 

Nu pot avea decât ce dăruiesc 
Şi nu păstrez nimic din ce primesc. 
 

Mă dau cu totul...simt că-i bine-aşa, 
Cuvântul, visul, cântul, inima... 
 

Mai ţin doar o speranţă, undeva... 
Că într-o zi va bate altfel vântul 
Şi să trăim cu drag vom învăţa, 
Împărtăşindu-ne cuvântul, visul, cântul... 
 

Nu ai nimic din tot ce crezi că ai, 
Poţi căpăta , puţin,doar dacă dai, 
 

Şi nu oricum, doar moştenind pământul, 
Să-ţi dai şi inima şi visul şi cuvântul. 
 
Poate inima mea 
 

O chitară şi încă,poate încă ceva, 
O chitară ca inima,numai inima mea, 
Două stele şi cerul, o poveste de vis 
Ca un vers din poemul nerostit şi nescris... 
 

Eu sunt doar poetul, ucis mişeleşte 
De privirea ta, indiferentă şi rece, 
Din trupul meu, încă, iarba cântă şi creşte 
Povestind tuturora, cum din lume se trece. 
 

O chitară şi roua unei calde priviri 
Răscolind, ca un cântec, multe foste iubiri, 
O chitară şi inima, poate inima mea,                                 
Risipită pe cer, lângă ultima stea... 

 

 
 
 
 
 

 

        Liviu BAITEL 
 

Cântec pentru tine 
 

Am învăţat literele să danseze în voie 
La răsărit de lună când norii se tem 
De lumină şi fug speriaţi către noapte 
Iar întunericul uită de al nopţii blestem 
 

Din ochii tăi, în joacă, am ridicat cerul 
Şi în culori neştiute am redesenat iubirea 
Cu florile câmpului flori neîncepute 
De nicio privire, căutându-şi menirea 
 

Am coborât lacrima dimineţilor tale 
Spre ţărmul curat al poveştii nescrise 
Aşteptând să culegem trandafirul pe care 
L-am pierdut într-o noapte rătăcind printre vise 
 

Şi nici numele toamnei nu va fi să rămână 
Toate florile lumii coborând în alai 
Peste clipele noastre când vom fi împreună 
Adunaţi în sărutul revărsat peste rai 

 
Prizonier 
 

Aşa sunt 
închis 
între nişte 
cuvinte 
nu mai pot  
respira 
fără ele 
nu mai ştiu 
zbura 
fără ele 
până şi timpul 
de la o vreme 
îl măsor  
în cuvinte 
mă ard şi mă dor 
literele 
pline de miez 
aşezate frumos 
în vorbe 
de duh 
viaţa 
şi moartea 
sunt 
doar două 
cuvinte 
la fel sunt 
şi eu, prizonier între câteva 
litere sfinte 
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Constantin OANCĂ 
 

VIAȚA, CA ȘI LUMINA, DOAR SE ÎNTRERUPE 
       
          Oare maestrul a murit? Ca să pot răspunde la 
această întrebare trebuie să știu mai întâi dacă eu 
sunt cu adevărat viu, că aparențele îmi dau multă 
bătaie de cap. Nu, el n-a murit, doarme! Să-l învelim 
cu inimi, asta este partea noastră.           
          Credința împarte pe oameni în două categorii: 
în vorbitori de limbă română și vorbitori ai limbii 
nimănui. Maestrul Dionisie Duma lucra la cel mai 
frumos poem – limba română – pe care Nichita 
Stănescu o numea „patria de cuvinte” ori „o 
duminică”. De ce am spus „credință”?, deoarece ea 
operează cu nemurirea, iar aceasta este darul cel 
mai mare pe care ni l-a pregătit Dumnezeu, cu 
specificarea că acest dar nu-i un dat, ci împreuna 
lucrare a noastră cu EL. 
          În eternitate se intră în picioare. Cultura însăși, 
pe care noi într-un fel sau altul o slujim și pe care se 
bate atâta monedă, este o deșertăciune fără 
Dumnezeu, „o aparență foarte dură de a fi” (vorba lui 
Nichita Stănescu, cu care maestrul Dionisie era 
prieten, după propria-i mărturie). Dacă privim lângă 
noi constatăm cu ușurință acest lucru. 
          Bagajele pentru lumea cealaltă ni le duc 
înainte îngerii. Cultura trebuie să fie rodul inspirației 
divine, ca să poată rămâne în picioare. Acestea sunt 
bagajele noastre. Știm că între vorbă și scris numai 
scrisul rămâne. Spun asta nu pentru maestrul, o 
spun pentru mine; în situații din acestea înțelegerea 
noastră sporește, tinzând spre înțelepciune. 
          Gândind la luntrea lui Caron unii ar putea 
spune „Maestre, vânt bun la pupa!”, dar noi nu 
mergem în necunoscut precum Caron, noi mergem 
la Dumnezeu, așa cum ni se revelează El în Sfânta 
Scriptură. Adevărul despre om nu este unul de 
natură filozofică, ci unul de natură revelată, cum și 
Petre Țuțea o spune.  
          „Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea 
o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-
Mă” zice Mântuitorul Hristos tânărului bogat din 
Evanghelie. Tânărul bogat de aici pot fi și eu, care 
mă cred bogat în cunoștințe, mă cred a fi un om de 
cultură. 
          Explicabil este faptul că suntem îndurerați. 
Este așa pentru că suntem prea legați de lucrurile 
văzute, trecătoare, iar omul nici el nu face excepție 
de la aceasta. Zice Mihai Eminescu: „Numai omu-i 
schimbător,/ Pe pământ rătăcitor”. Dacă medităm la 
cele spuse durerea se va preschimba, miraculos, în 
bucurie – cuvânt de ordine în creștinism. „Bucurați-
vă!”, zice Iisus, ori de câte ori se întâlnește cu 
apostolii Săi. Așadar sus să ne fie inimile.  
          Maestre Dionisie, Dumnezeu să vă ierte, iar pe 
noi să ne lumineze! Amin! 

 

 
 

 

 

 

Ignatie GRECU 
 

Poetul Dionisie Duma 
Un înger se pleacă 

şi plânge întruna 
pe una dintre cruci 

pe care scrie simplu: 
                                     DIONISIE DUMA - Poetul din Tecuci 

 

 Am aflat că a murit Dionisie Duma şi m-a 
îndurerat ştirea. Când moare un poet toate suspină. Şi era 
într-adevăr un poet. Şi se purta ca atare. Deşi puţin boem, 
se manifesta întotdeauna foarte distins şi elegant. Iubea 
pe toată lumea, dar mai ales pe cei care scriau. De la 
dânsul am învăţat multe lucruri frumoase şi bune. 
Tecuciul, mic oraş patriarhal, avea prin tradiţie şi câţiva 
poeţi aleşi printre care, în ultima vreme, Dionisie Duma 
strălucea mai mult. 
 Locuind o perioadă de timp în Tecuci, la o gazdă 
pe Strada Mare, în apropiere de locuinţa sa, mergeam 
foarte des pe la dânsul. Mă primea întotdeauna cu 
zâmbetul pe buze, întrebându-mă dacă am mai scris 
ceva. El mi-a bătut la maşină prima poezie. Era un Cântec 
de dragoste. Mi-a spus atunci fericit: 
 -Măi Iordache, tare-i frumos! 

Câtă însufleţire şi dragoste de poezie putea să 
aducă acest om, aparent fragil dar foarte pregătit. 

La el acasă l-am cunoscut personal pe Ioanid 
Romanescu - vechiul său prieten şi marele poet ieşean, 
care descindea uneori bântuit de himere şi pe la Tecuci. 
Era o sărbătoare să-l asculţi recitând din lirica sa 
incendiară. 

Odată, am plecat cu poetul Dionisie Duma la Iaşi 
şi am colindat tot oraşul, de la un  capăt la altul, recitând 
din Eminescu. 

Sunt amintiri dragi care cu timpul au devenit 
sânge, apoi vers rar.  

Dionisie Duma cunoştea foarte mulţi poeţi. Avea şi 
o bibliotecă mare, plină cu volume de poezie, unde se 
retrăgea, visa nestingherit şi scria. Îl preţuiam îndeosebi 
pentru sinceritatea sa, cursivitatea şi claritatea discursului, 
când era vorba de poezie şi de marii noştri poeţi, 
începând cu Eminescu, până la Nichita Stănescu, pe care 
îl iubea şi îl aprecia foarte mult. 

Ne întâlneam deseori la Cenaclul de la Biblio-
tecă, apoi la Casa de Cultură din Tecuci – unde se citea şi 
se comenta poezie. Veneau şi câteva doamne, pe care 
Dionisie Duma le îndruma, arătându-le o mare afecţiune. 

Erau vremuri grele şi întunecoase. Dar noi, înflă-
căraţi de darul poeziei, mergeam mai departe fără să ne 
tulburăm cumva într-un fel. 

Apoi, eu am plecat din Tecuci şi m-am însingurat 
tot mai mult. A venit Revoluţia şi marea deschidere. Am 
început să public precum toţi ceilalţi poeţi. Îi trimeteam 
mereu câte o carte. Se bucura. Îl vizitam ori de câte ori 
treceam prin Tecuci. Îmi dăruia şi dânsul câte o carte. 
Ciocneam un pahar de vin împreună şi ne aminteam cu 
drag de zilele de odinioară. 

Sunt multe de spus. Dar mai bine ar fi să tăcem şi 
să ne rugăm. Rugăciunea şi lacrima aduc alinare acolo 
unde cuvintele sunt neputincioase. 
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Adamul din tine renaşte în Eva 
Din boabele tale ce-s fruct de măslin, 
Din pulpa ce trage pământului seva, 
Din dulcele-amarului gust de pelin. 
 
Şi gustă din mine şi gustă din tine 
Aleargă prin sâmburi, prin coajă, prin miez, 
O simt cum năvalnic prin sânge revine, 
Iar ruga fierbinte îmi e astăzi crez. 
 
Hoinară, sufocă ţărâna de vlagă 
Şi stoarce esenţa, uleiul divin, 
Vulcan ni-i trăirea şi inima, plagă, 
E timpul să scoatem amarul din chin. 
 
 
SĂ VREAU... 
 
Să vreau să-ţi fiu ce nu ţi-am fost  
Curaj, lumină, patos, rost, 
Să-ţi dau din tot ce nu-i al meu 
Aici, acum, oricând... mereu. 
 
Să vreau să-ţi fiu din dor un dor 
Fiori ce vin, se duc şi mor, 
Să vreau să-ţi dau crezare iar 
Din ce mai sunt şi ce nu par. 
 
Să vreau să-ţi spun ce nu ţi-am spus 
Regrete de-au venit, s-au dus, 
Să vreau să-ţi dau din ce nu am  
Măcar puţin din ce puteam. 
 
Să vreau să-ţi cer ce n-am iubit 
Blestem trăit şi netrăit, 
Să vreau să-ţi fiu şi nu aş vrea  
Din tot ce-a fost şi ar părea. 
 
 
VLĂSTĂRESC IUBIRI ÎN SUFLET 
 
Vlăstăresc iubiri în suflet, muguri noi desfac în floare, 
Candid, cad petale râuri, se revarsă, ard în soare. 
Rădăcini ce-s prinse-adânc rup din mine o fărâmă, 
Munţi de lut dospiţi plesnesc, zidul dragostei dărâmă. 
 
Încolţesc fiori, se scutur, alții dau în pârg, se-alintă, 
Se foiesc, fac valuri, valuri, vor iubirea s-o dezmintă, 
Iau tulpini, le-nalţ la stele, dragostea-a picat ispită, 
Fâlfâiri... bătăi de aripi... inima se vrea iubită. 
 
Germinez sub ochi lumina, înfloresc iubiri spre cer, 
Peticesc cărări spre lună, despletesc ascuns mister, 
Zemuiesc în vene dorul, îl strivesc spre-al învia, 
Începuturi nesfârşite izvorăsc spre-a le visa. 
 


 

  Sibiana Mirela ANTOHE 
 

DESFAC DIN MINE ARIPI 
 

Desfac din mine aripi pe-al cerului crepuscul 
Și zbor pe-o geană-n raiul miresmelor trupeşti, 
Adulmec din nectarul fiorului minuscul 
Şi zbor spre nimbul lunii şi-al nurilor cereşti. 
 
Despic în falduri norii, scântei aprind frenetic, 
Şarmant sărut parfumul vlăstarului capriciu,  
Discret mă pierd în aburi, mă răscolesc patetic, 
Tăcut, sub zbor de aripi alung firav supliciu. 
 
Despart de mine vina, o simt cum se-nfiripă, 
Seducător mă pierd, m-adun curând agonic  
Şi vând la târgul sorţii nefericita clipă, 
Plutesc pe aripi caste, iubind, iubind platonic. 
 
 
DORINŢĂ 
 
Când luna-n cornu-i mândru cu secera-i străluce, 
Iar noaptea-n trista-i taină se chinuie-a visa, 
Tu, cel ce-nfrânt de-amarul trăirilor sărace 
Zbiceşti, scurgându-ţi dorul, spre a-l îmbălsăma. 
 
Răneşti sub talpa-ţi crudă, muiată-n neputinţă, 
Timid îi dai o şansă, pierzaniei dispreţ, 
În sorţi te prinzi cu lacrimi, în suflet pui căinţă, 
Când cornul lunii-ţi râde din’naltul cer semeţ. 
 
Pierdut de tine-i gândul, vărsat ţi-e azi fiorul 
Departe zări senine se vor a mai muri, 
Dorindu-ţi neînplinirea să-ţi fie doar amorul 
Din vremi turbate-n caier, un drum a mai iubi. 
 
 
MĂSLIN SÂNGERIU 
 

Măslin sângeriu cu sâmburi de sticlă,  
Pictează-mi fiorul din smalţul virgin, 
Dă-mi carne din tine şi nu-mi purta pică, 
Dă-mi sângele tău ce-i roşu-rubin. 
 

Din trupu-ţi zemos, din boaba ta crudă, 
Din crucea ce-o porţi răstignită pe ram, 
Dă-mi miezul ce fierbe în lacrima-ţi nudă, 
Dă-mi tot ce nu poţi din tot ce nu am. 
 

Pământul sub tine îţi simte dezmăţul 
Amorul din seva iubirii de foc 
Şi tremură-n mine cu teamă răsfăţul, 
M-aprind ca o torţă în magicul joc. 
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CUVINTE CELEBRE DESPRE MAMĂ 
 

Fără mamă nu se poate iubi. Fără mamă nu se poate 
muri (Hermann Hesse) 

 
O mamă este sublimă tocmai prin ce o apropie de o 

fiinţă necuvântătoare (Victor Hugo) 
 
Mamele au o vârstă unică; nu există mame tinere, ma-

me bătrâne, mame frumoase sau urâte: există doar mame 
(Alba de Cespedes y Bertini) 

 
Nu cărţile cresc oamenii, ci mamele (August Strind-

berg) 
 
Poate că pe nimeni nu chinuim atât de mult ca pe pro-

pria noastră mamă; poate că pentru că nicio dragoste nu 
sacrificăm mai puţin: atât de siguri suntem că ne-a fost dată 
pentru totdeauna şi că totdeauna ne iartă (Jacinto Bena-
vente) 

 
Există o fiinţă minunată faţă de care vom rămâne în-

totdeauna datori: mama (Nikolai Alexeevici Ostrovski) 
 
Soţia este necesară pentru un sfat bun, soacra pentru 

o primire bună, dar nimeni nu este ca o dulce mamă (Lev 
Nicolaevici Tolstoi) 

 
Se pare că o femeie ar trebui să fie mamă pentru a fi 

venerabilă (Victor Hugo) 
 

O mamă bună preţuieşte cât o sută de profesori (Jo-
hann Friedrich Herbart) 

 

Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele şi în ini-
mile copiilor (William Makepeace Thackeray) 

 

Inima mamei este un adânc abis la capătul căruia 
găseşti de fiecare dată iertare (Honore de Balzac) 

 

Tot ce sunt sau ce sper să devin îi datorez îngerului 
care a fost mama (Abraham Lincoln) 

 
Mama, ideal de femeie, fermecător şi venerat (Lev Ni-

colaevici Tolstoi) 
 

Femeile sunt de două categorii: unele sunt mai ales 
mame, altele iubite. Dacă le compari cu anotimpurile, fe-
meia mamă este ca anotimpul ploilor: îţi dă hrană, te poto-
leşte, îţi înlătură toate lipsurile, te mulţumeşte prin sacrifi-
ciile sale proprii. Iar femeia iubită este ca primăvara, miste-
rul ei e de nedestăinuit, farmecele ei sunt dulci şi neliniştea 
ei îţi trezeşte valuri în sânge (Rabindranath Tagore) 

 

Depărtează-ţi paşii de cei ce nu onorează în femeie pe 
propria lor mamă. Fii mândru de această consideraţie ce o 
ai faţă de demnitatea feminină, ocrotind pe cea care ţi-a dat 
viaţă, pe surorile tale, iar într-o bună zi pe acea fiinţă care-
va căpăta nobilul titlu de mamă a copiilor tăi (Silvio Pellico) 
 

Mamă, mi s-a întâmplat o mare nenorocire… Mai 
naşte-mă odată! (Marin Sorescu) 
 
 

 
Mama este începutul tuturor începuturilor. 

Grigore Vieru 
 

O mamă nu este o persoană pe care să te 
sprijini, ci o persoană care face sprijinul nenecesar 
(Dorothy Canfield Fisher) 

 

Mama este banca la care ne depunem toate 
rănile şi toate grijile (Thomas De Witt Talmage) 
 

Mamele sunt îngeri transferaţi din rai pe pă-
mânt (Claudiu Ovidiu Tofeni) 
 

Mă simt inepuizabilă! În loc să lupt, eu farmec; 
în loc să înfurii, eu îi fac pe ceilalţi să se topească. 
Şi zâmbesc uşor, ca o mamă obosită căreia copiii i-
au jucat prea multe feste. Mă simt mamă a tot şi a 
toate - pântecele şi pământul, cu imense aripi pro-
tectoare! Pasiune şi simţ matern contopite - precum 
noaptea, acoperind lumea, învelind-o, murmurân-
du-i cântece de leagăn ca să-i aline durerea. Şi ca 
şi noaptea, sunt singură din nou, independentă, 
fără odihnă (Anais Nin) 
 

O mamă înţelege ceea ce nu spune copilul 
(Proverb evreiesc) 
 

Toata educaţia depinde de mamă (Aristotel) 
 

Adevărata mamă nu este cea care-i dă viaţă 
copilului, ci bună creştere (din Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
 

Niciun bărbat nu reuşeşte fără o femeie price-
pută în spatele lui. Soţie sau mamă; dacă-s ambe-
le, este binecuvântat cu adevărat (Harold Mac Mil-
lan) 
 

       Vai de cel ce n-are mamă! (Proverb românesc) 
 

       Dragostea de mamă faţă de copil este mai pre-
ţioasă decât toată averea de pe pământ (Proverb 
românesc) 
 

În lume există un singur copil frumos, iar fieca-
re mamă este mama lui (Proverb chinezesc) 
 

Mamele sunt îngeri transferaţi din rai pe pă-
mânt (Claudiu Ovidiu Tofeni) 
 

Dragostea de mamă este cea mai trainică le-
gătură (Stephanie Gertler) 
 

Sunt romane care ar trebui să înceapă ca şi 
poveştile cu un "A fost odată...". Căci o mamă aple-
cată asupra copilului ei e ca şi un început de po-
veste, când o revezi după ce a murit, şi când tu în-
suţi nu mai eşti copil şi nici nu ai alţii (Ionel 
Teodoreanu) 

 

Sufletele de mamă n-au nicio cumpătare la re-
cunoştinţă, cum n-au nici la iubire (Hortensia Papa-
dat-Bengescu) 

(continuare în pag. 97) 
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(urmare din pag. 96) 
 

Femeile sunt destul de prefăcute ca toţi copiii să 
spună cu convingere că propria lor mamă era o sfântă 
(Remy de Gourmont) 
 

Mama este comoară dumnezeiască, o comoa-ră pe 
care nici un om n-ar îndrăzni s-o târguiască (Helen Hunt 
Jackson) 
 

Mama este mult prea inteligentă pentru a înţelege 
ceva ce nu-i convine (Anne Morrow Lindbergh) 
 

Mamele sunt mai ataşate de copii decât taţii, pentru 
că sunt mai sigure că-s ai lor (Aristotel) 
 

Mâna care mişcă leagănul este mâna care conduce 
lumea (William Ross Wallace) 
 

Maternitatea are un efect foarte spiritual, totul este 
redus la esenţial (Meryl Streep) 
 

Munca oamenilor se măsoară cu ziua, dar munca 
unei mame nu se sfârşeşte niciodată (Anonim)  
 

Nimic nu se compară cu îmbrăţişarea unei mame 
(Adabella Radici) 
 

Nu e uşor să fii mamă. Dacă ar fi uşor, ar face-o şi 
taţii (The Golden Girls TV show) 
 

O mamă îşi poate ţine doar o vreme copilul de mână, 
dar de inimă nu-i dă drumul până la sfârşitul vieţii(Anonim) 
 

O mamă bună valorează cât o duzină de popi 
(Proverb spaniol)  
 

O mamă e acea persoană care poate lua locul oricui, 
dar nu poate fi înlocuită cu nimeni (Cardinal Mermillod)  
 

O mamă se naşte odată cu copilul ei (Rajneesh) 
 

O sută de bărbaţi pot ridica o clădire, dar e nevoie de 
o singură mamă pentru a face o casă (William Makepeace 
Thackeray)  
 

Oare cât de mult ajungem să plătim noi mamele 
pentru glloria maternităţii? (Isadora Duncan) 
 

Singurele mame pe care le poţi uita de Ziua Mamei 
fără să apară probleme sunt mamele bune (Mignon Mc 
Laughlin) 
 

Ştiu cum să fac orice, sunt o mamă (Rosanne Barr)  
 

Totul este efemer în această lume nesigură, totul 
exceptând dragostea unei mame (James Joyce) 
 

Un copil întrebat unde-i este casa va răspunde întot-
deauna - la mama (Keith L. Brooks) 
 

(din volumul “Mirajul mamei – cele mai frumoase poezii 
despre mamă” – A.S.P.R.A. – Editura InfoRapArt 2015) 


 
 
 

 

Virgil CARIANOPOL 
 

Pentru mama 
  

Tare necăjită ai fost mamă, 
Iarna, vara, orice timp trecând, 
Cât era de frig sau de căldură 
Tot desculţă te-am văzut umblând. 
  
  

N-ai purtat o haină mai ca lumea, 
O scurteică veche doar aveai, 
Dar şi pe aceea totdeauna 
Doar la sărbători o îmbrăcai. 
  

Ochii tăi ardeau ca două stele. 
Le mai văd luminile şi azi. 
Boabe mari de lacrime, ca jarul, 
Le striveai cu mâna pe obraz. 
  

Tot aşa ai fost de când ţin minte, 
Pe picioare-ai mers la drum mereu. 
Nici în car nu te suiai, de teamă 
Boilor să nu le fie greu. 
  

Ce păcat că n-ai trăit, măicuţă, 
C-ai plecat fără de timp în lut. 
Ce pantofi ţi-aş fi adus acuma 
Şi ce haină azi ai fi avut! 
  

Despre ea 
  

Mama scutură prin casă, 
Mătură, aşază, pune, 
Pentru mama toate-acestea 
Sunt o mare slăbiciune. 
  

Seara, cade ca o piatră, 
Nici mâncare nu mai vrea, 
Somnul vine ca un fluviu 
Şi pe apa lui o ia. 
  

- Mamă-i, spun, nu te mai zbate, 
Ai şi-aşa de dus poveri. 
Nu-mi mai scutura din perne 
Visele avute ieri. 
  

Lasă-le să stea acolo, 
Poate că-mi mai trebuiesc. 
Nu se ştie la ce cânturi 
Am să le mai folosesc. 
  

Însă ea nu vrea s-asculte, 
Ştie din al vieţii rost 
Cum că visele de mâine 
Nu-mi vor fi cum au mai fost. 
  

Zăpada mamei 
  

De când mereu aleargă după treburi 
Bătând pământul ce-i de cer şi vis, 
Atât cât umblă doar un an prin casă, 
Putea, pe jos, s-ajungă la Paris. 
  

În orice zi îi ninge-n păr întruna 
O fulguială care-o tot albeşte 
Şi nicio vară, cât ar fi de caldă, 
Zăpada asta nu i-o mai topeşte. 
  

De când o știu se culcă cea din urmă, 
Găteşte, spală, sau ţesând lumină, 
Apucă-ncet de câte-o rază luna 
Şi o deşiră până ce-o termină. 
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      Violeta MÂNDRU 
 

Vacanță cu poezie 
 
        Obișnuia să se trezească dimineața foarte devreme, 
înaintea tuturor celorlalți turiști cazați în acel loc de basm. Îi 
plăcea liniștea aceea neîntreruptă de nici un sunet, când 
până și păsările păreau să doarmă încă, căci nici un fâlfâit 
de aripi nu tulbura tăcerea adâncă. Lângă cele două ca-
bane de lemn se aflau două foișoare din metal, împodobite 
cu pânze albe din doc, ce se puteau lega cu șnururi la 
colturi. Prefera să le lase dezlegate și să o lege doar pe 
partea  care dădea înspre lac.  
          Își făcea o cafea fierbinte și ieșea tiptil să se așeze, 
doar ea și gândurile ei, pe unul din scaunele din fier forjat, 
sorbind lichidul negru cu înghițituri mici. Nimic în jur nu 
mișca, nici măcar o adiere de vânt nu clintea vreun fir de 
iarbă. În vale, lacul era de un albastru ireal, iar din el se 
ridicau nouri albi de aburi , plutind între munți și apă  ca și 
cum ar purta un mesaj neînțeles . 
          Renunța cu plăcere la câteva ore de somn să regă-
sească dimineața liniștea aceea, de care nici măcar nu 
fusese conștientă că îi lipsea. Nu își dăduse seama până 
atunci că îi lipseau astfel de momente în care să fie doar cu 
gândurile ei sau… mai exact să se elibereze de orice gând 
în mijlocul naturii. Era momentul din zi în care parcă trăia în 
povestea Frumoasa din pădurea adormită, în care frumoa-
sa era vie și trează, dar toți restul încă își dormeau somnul 
vrăjit. 
            Eliza avea doar două dimineți de când se afla aco-
lo, însă ajunsese să își dorească atât de mult diminețile, 
încât seara când se retrăgeau toți la odihnă, ea adormea 
cu o liniște în suflet, știind că va începe ziua următoare cu 
o oră în care își permitea armonia cu natura, acea înfrățire 
interioară cu începuturile lumii, când totul era doar întune-
ric, apoi din întuneric s-a desprins lumina, ca o nevoie a 
pământului însuși de a-și vedea minunile. Somnul era unul 
lin și fără vise, iar când zorii începeau să alinte orizontul cu 
sărutarea roșiatică, ea se trezea să fie martoră la această 
minune a renașterii perpetue, își făcea o cafea fierbinte, își 
trăgea un pulover călduros și ieșea pe terasa cu draperii al-
be.  
          Era acel moment al zilei când parcă era singură pe 
lume, când ea părea a fi unica locuitoare a împrejurimilor 
Hunedoarei și savura cu atâta drag momentele ei de 
solitudine, încât le aștepta ca pe cel mai frumos lucru ce i 
se întâmpla. 
          În dimineața aceea închise și ochii , lăsând răcoarea 
de rouă să se abată asupra ei. Alungă orice gând supără-
tor, sorbi ușor din cafeaua aburindă și rămase într-o con-
templare mută, bucurându-se doar de ceea ce simțea că se 
întâmplă în interiorul ei, căci se petrecea o schimbare pe 
care ea nu reușea să o definească, dar care era atât de 
plăcută, încât se refugia în această nouă trăire ori de câte  

 

 
ori avea timp.  
           Era acolo cu soțul și copiii, cu alte două familii 
de prieteni, astfel încât în timpul zilei era o agitație 
continuă și un du-te- vino permanent. Atât copiii, cât 
și adulții, erau de o veselie contagioasă, săreau în 
piscină chiuind și împroșcând stropi de apă, alergau 
pe marginea din lemn făcând-o să huruie, apoi se 
uscau la soare pentru scurt timp, după care reînce-
peau joaca.   
           Eliza nu intra prea des în piscină, căci nu știa 
bine să înoate. Prefera să stea să citească pe un 
chais-long, însă adesea zgomotul și veselia erau 
atât de mari, încât îi distrăgeau atenția și era nevoită 
să reia fragmentele citite. Și totuși, și această parte 
a zilei avea farmecul ei mai ales pentru bucuria 
copiilor, astfel încât privea cu duioșie jocul lor nevi-
novat. 
            Ceilalți turiști ajunși acolo erau tot familii cu 
copii sau cupluri tinere, care se bucurau de zona 
frumoasă și de mâncarea bună de acolo. În fiecare 
zi, pe ultimul rând de chais-long-uri într-un colț mai 
retras, se așeza un domn cu ochelari fumurii, singur, 
care își scotea o carte , un pix și o hârtie, pe care le 
așeza pe măsuța de sub umbrelă.  

O dată, când a privit în direcția lui, i s-a părut 
Elizei că el o privea, dar prin ochelarii aceia, nu își 
dădea seama prea bine . Și de ce ar fi privit-o? Era o 
tânără atrăgătoare, dar nu de o frumusețe izbitoare. 
Nu era o femeie după care să întorci capul pe 
stradă, prin urmare nu se mai gândi la acest lucru. În 
orice caz, era singura persoană singură de acolo și 
poate singurul bărbat care avea curajul de a citi în 
public, fapt pentru care îl aprecia. 

Nu dădu însă prea mare atenție acestor 
gânduri pentru că familia ei îi consuma toată ener-
gia. O antrenau în fel și fel de activități amuzante, iar 
ea le dăruia timpul ei, știind că următoarea diminea-
ță își va avea propria porție de liniște. 

Curând, săptămâna de concediu s-a scurs 
pe negândite. Lipseau doar două zile până la întoar-
cerea acasă. La asta se gândea cu un oarecare re-
gret în penultima dimineață când a ieșit cu cana 
mare de cafea și cu puloverul gros aruncat pe umeri. 
Bucuria întoarcerii acasă era umbrită doar de pierde-
rea acestui moment unic al zilei, de care acasă nu 
avea parte. Își spuse totuși că mai bine se bucură de 
această dimineață minunată și amână pentru altă 
dată gândurile triste. 

Închise ochii lăsând capul pe spate și inspiră 
adânc aerul rece, apoi încă o dată…și tresări auzind 
un foșnet în spatele ei. Când se întoarse, îl văzu 
pregătindu-se să se așeze la masa cea mai îndepăr-
tată, pe domnul cu ochelari. Îl privi , vizibil deranjată, 
dar îi zâmbi totuși. 

-Tot acest moment este poezie- zise el mai 
mult către sine, ca și cum discuția abia începută 
luase sfârșit deja. 

Eliza îl privi scurt, apoi se întoarse fără a 
spune un cuvânt. La urma-urmei, nu o deranja că 
era acolo, dacă făcea liniște. În scurt timp uită de el 
și nu îl mai privi, continuându-și visarea. Nu simți nici  

(continuare în pag. 99) 
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-Mi se întâmplă deseori să fiu inspirat de 

cineva sau ceva și atunci să mă opresc să scriu. 
-Când a fost ultima dată când vi s-a întâm-

plat așa ceva? 
-În urmă cu câteva săptămâni, mă aflam 

undeva în apropierea Hunedoarei, când am văzut 
o tânără și am simțit nevoia să îi dedic o poezie. 

-Vă mai amintiți cum suna poezia aceea? 
Eliza rămase să asculte, în timp ce inima ei 

își întețise ritmul . Era o adevărată nebunie tot ce i 
se întâmpla, își tot spunea în timp ce domnul D.M. 
recita cu o dicție aparte versurile ce le citise de 
atâtea ori pe hârtia ce o păstra împăturită în jurnalul 
ei. 

-Dacă ar fi să luați legătura cu tânăra aceea, 
v-ar face plăcere? 

-Desigur, deși nu îi știu numele, aș putea 
difuza adresa de mail și sunt sigur că ar ști să-mi 
spună ceva ce doar eu știu, ca să o pot recunoaște. 
              Și imediat, pe prompter apăru adresa de 
mail a poetului invitat la emisiune, Eliza își luă un pix 
și o scrise la repezeală. Nici nu știa de ce făcuse 
asta, căci a fost un impuls fără a gândi prea mult. 
Oricum, nu avea de gând să-i scrie. Totuși împături 
hârtia și o strecură lângă poezie, în jurnalul ei. 

 

 

Lucia PĂTRAȘCU 
 

Prea se adunaseră multe! 

Odată şi odată tot trebuia să fac ordine… 
 

Am deschis larg ferestrele să iasă junghiul supără-
rilor şi pacostea minciunilor, să se ducă departe cu 
nemernicia lor cu tot. 
 

Am dus în podul casei depresia păgubaşă, să ră-
mână acolo, să o roadă şoarecii, să o năpădească 
praful uitării. 
 

În şantul cu resturi am aruncat toate neliniştile, să 
se zbârcească, să putrezească şi ele, precum coji-
le de cartofi. 
 

În fundul grădinii am îngropat toate zăcăturile, toa-
te boleşniţile. Poate la primăvară din ele va răsări 
un pui de tisă. 
 

Şi dacă prin colţurile sufletului vor mai fi rămas 
ceva păienjenişuri de jale o mătură lungă le-a venit 
de hac. 
 

Traista insomniilor am vrut s-o dau unui telal care 
a trecut în zori de zi prin faţa casei mele, apoi m-
am răzgândit şi le-am mai păstrat. Poate erau 
izvorul unui răsărit de poezie. 
 

Nu, nu închide ferestrele! Lasă-le deschise să intre 
bucuria zilei de mâine! 
 

Bine ai venit, mărţişorule! 

 

 

(urmare din pag. 98) 
 

când el se ridică și plecă, iar când și ea voi să plece, simți 
o ciudată dezamăgire că nu mai era acolo, martor al 
meditației ei. 

-Ia te uită! Domnul acela a uitat o hârtie pe masă! - 
își spuse. 

Poate că ar fi bine să i-o dea înapoi. O luă și se 
uită repede în jur, dar nu îl zări nicăieri. 
             Curiozitatea învinse bunul simț, așa că o deschise 
și o citi. Era o poezie;una frumoasa. Și era despre ea sau 
pentru ea. Ce surpriză! În josul paginii doar două inițiale și 
încă câteva cuvinte: ”Oamenii se întâlnesc numai atunci 
când drumurile lor trebuie să se intersecteze. Nu căuta, 
căci vei afla fără să cauți și dacă va fi nevoie, drumurile 
noastre se vor întâlni din nou.”D.M.  

Cine să fie acest om oare? O tulbură atât de tare 
această poezie, încât împături hârtia și o ascunse în buzu-
narul jeans-ilor. Însă gândul la ceea ce tocmai i se întâm-
plase nu îi dădea pace. Trebuia să afle cine era omul acela 
și să-i mulțumească sau pur și simplu să-i vorbească. 
              Mai târziu, când toată lumea merse la piscină, 
privi de mai multe ori în direcția unde știa că se așeza, 
sperând să îl revadă. Dar locul a rămas gol toată ziua. Sim-
țea o ușoară dezamăgire și în repetate rânduri s-a surprins 
privind spre rândul din spate, că poate-poate îi va putea 
înapoia hârtia cu versurile. O mai reciti de câteva ori în 
timpul zilei, întrebându-se cine poate fi. Încetul cu încetul, 
se lăsă antrenată în jocurile copiilor , aruncând doar arar 
câte o privire spre chais-long-ul rămas gol. 

Ziua s-a scurs alene, la prânz Eliza s-a retras să 
se odihnească puțin, căci pe lângă faptul că era obosită, se 
simțea și tulburată încă de întâmplarea de dimineață. 
Oricum, trebuia să recunoască că era intrigată și se tot 
întreba ce înseamnă toate astea? Iar locul acela era minu-
nat în orice moment al zilei și totuși dimineața avea ceva 
ca o vrajă, ca o energie pe care doar la ora când toți dor-
meau o surprindea ea. 

Dimineața următoare se trezi iarăși devreme și își 
reluă locul. Ba, la un moment dat, i se păru că aude un 
zgomot în spatele ei, dar nu era nimeni și iarăși se întrebă 
ce anume se întâmpla cu ea și cum o tulburase atât de tare 
o poezie… 

Se scurse și ultima zi de concediu, iar a doua zi în 
zori părăsiră cu toții liniștea aceea și plecară către casă, 
căci aveau drum lung de străbătut. Trecură ore, apoi zile, 
unele după altele. Uneori își mai amintea și scotea poezia 
și iarăși se întreba ce însemna oare? Numai că acum nu 
mai era în vacanță, avea o mulțime de sarcini de îndeplinit, 
iar serviciul și familia îi ocupa tot timpul. Nu prea mai avea 
timp nici măcar să tânjească după orele ei libere din con-
cediu, când trăia liniștea ca pe propria ființă, când inspira 
tăcere și avea impresia că expiră înțelepciune. 

Trecură mai multe săptămâni și într-una din zile, 
pe când se afla singură în casă, se gândi să dea drumul la 
televizor, să butoneze puțin până va găsi ceva interesant. 
Când ajunse pe un post de televiziune națională , îi atrase 
atenția un chip…  

O auzi pe moderatoare întrebând: 
-Domnule D.M., poezia o regăsiți în tot ce vă 

înconjoară?  
-Desigur, totul în jurul nostru este poezie. 
-Sunt situații când vă opriți pur și simplu să scrieți o 

poezie doar pentru că așa ați simțit?  
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Iar când cocoșii se vor deștepta, 
Ne vom retrage-n peșteri părăsite, 
Un somn adânc, tăcuți, vom aștepta 
Să cadă peste inimi fericite ... 

Acesta e poemul 
 
Acesta e poemul: 
mușcata înflorită 
la fereastra unei case 
din satul în care 
a mai rămas un singur locuitor –  
Veșnicia 

Soarele a plecat într-o altă galaxie 
 
Când închid ochii 
se deschide o poartă 
în dreptul inimii 
Soarele zâmbește peste Lechința de ieri 
și urc din nou 
dimineață de dimineață 
drumul spre școală 
cu gândurile și amintirile 
parcă dintr-o altă viață 
cu lacrimile ochilor nedormiți ai mamei 
care îmi spunea de fiecare dată 
că va fi soare și pe strada noastră 
cândva 
Și a fost  
dar nu pentru mult timp 
nimic nu durează o Veșnicie 
aici 
Azi 
Soarele a plecat într-o altă galaxie 

Când spui Nichita 
 
Când spui Nichita, glasul Poeziei 
Răsună peste timp și peste spații, 
Un trăznet, o chemare, incantații, 
Trezind, în noi, sămânța Bucuriei. 
 

Când spui Nichita, te îmbraci în iarbă 
Și simți cum clorofila te inundă, 
Și fiecare ploaie-i ca o undă, 
Ce caută Lumina să o soarbă. 
 

Când spui Nichita, totul ți se pare 
Din pulbere de stele zămislit, 
Iar Dragostea – Eternul Răsărit –  
E-o primăvară fără-asemănare. 
 

Când spui Nichita, altfel privești viața, 
Cu ochii limpeziți de-atâtea lacrimi 
Ivite-n anii-n care grele patimi 
Tăiau, cu nepăsare, zilnic, ața. 
 

Când spui Nichita, nu mai ai ce scrie, 
Căci orice-ai scrie pare inutil! 
E El, Poetul, îngerul-copil, 
Ce poartă-n ADN doar Poezie! 

 

 

 

Cornel COSTEA 
 
E tot mai frig ... 
 
E tot mai frig în noi, dar și în lume, 
Ninsori autumnale dau năvală, 
Și prinși mai toți de-o nefirească boală 
Murim în anotimpul fără brume. 
 

Și ne trezim pe un tărâm albastru 
Cu inimile – umbre printre stele –  
Rememorând acele clipe grele, 
Când ne aflam aproape de dezastru. 
 

Întotdeauna, însă, o Salvare 
Ne aștepta la poarta dinspre Viață, 
Și chiar dacă vedeam mai mult prin ceață 
Ne vindeca de orice disperare. 
 

Și rămâneam, așa, pentru o vreme, 
Cu ochii mari și limpezi de copil, 
Citindu-l, printre lacrimi, pe Eschil, 
Pe țărmul unde n-ai de ce te teme. 
 

Până-ntr-o zi, când am primit căldura 
Mai multor sori, iviți din spuma mării, 
Purtând lumina-n geana înserării 
Din care curgea, dulce, saramura. 
 
O, Cluj mohorât ... 
 
O, Cluj mohorât, unde ți-e strălucirea? 
Prin care cotloane, viclean, o ascunzi? 
Din frunze-aurii-ți recompun, azi, privirea 
Și tot îți vorbesc și tot nu-mi răspunzi. 
 

Doar Someșul Mic mai recită poemul, 
Pe care l-am scris scrijelind un copac, 
Oricum, pân’ la urmă, se-alege doar scrumul 
De tot ce există,-ar fi bine să tac 
 

Și să las, tristă, ploaia să-mi cânte-n neștire 
Despre veri care-au fost, despre ierni ce vor fi, 
Despre firul acesta atât de subțire 
Dintre mari ne-mpliniri și prea mici bucurii. 
 

O, Cluj mohorât, o s-aștept altă vară 
Să mă pierd, fericit, printre umbre fierbinți, 
Căutând, iar, apusul, ce-n fiece seară 
Se așterne, tăcut, peste oameni și sfinți … 

A poezi 
 
A poezi e verbul ca o oază, 
De mă-ntrebați ce-nseamnă, vă voi spune, 
Veniți, aici, cu toții la amiază, 
Cu mere, struguri, piersici, pere, prune. 
 

Vom face o salată minunată, 
Vom poezi, și-apoi o vom gusta, 
Ne vom simți sublim, ca niciodată, 
Vom râde, vom dansa și vom cânta. 
 

Spre seară, vom fi gata de plecare 
C-un singur tren, în lumi de peste zări, 
Spălați de ploi și mângâiați de soare, 
Vom poezi din noapte până-n zori, 
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Oana AGACHE 
 

LEGENDA EMIRULUI NOGAI 

de Elena Netcu 
                                                                                                                              

”Legenda emirului Nogai” este cartea unei încer-
cări de a recupera un timp, o epocă, dând consistenţă 
unei lumi îndepărtate.  

Romanul aduce în prim plan istoria unui neam 
mongol, tătarii, al căror destin, aşa cum reiese din motto, 
a fost trasat de zeul Tengri, să devină stăpânii lumii. Sunt 
reconstituite, la nivel ficţional, evenimente cuprinse între 
anii 1236–1299, când tătarii se aflau sub stăpânirea 
hanului Berche. Sunt surprinse comploturile, trădările, 
luptele între fraţi pentru supremaţie. În centrul romanului 
se află figura legendarului Kara Nogai Isa care a construit 
Hanatul de la Gurile Dunării, cu reşedinţa la Sakgii 
(Isaccea). Trebuie precizat însă faptul că nu e o carte 
document, istoria fiind doar cadrul în care este plasată o 
frumoasă legendă. 

Povestea se ţese pe intrigi şi trădare urmărindu-
se înălţarea şi căderea unui conducător proiectat în aură 
mitică. Romanul este structurat în apte capitole cu titluri 
rezumative şi anticipative, concentrând conflictul esenţial: 
”Complotul”, ”Himera de la Nistru”, ”Marele scit de la 
Dunăre”. La final este ataşat un glosar de termeni 
tătăreşti şi o listă a elementelor culinare specifice care 
aduc un plus de autenticitate. 

Autenticitatea este susţinută şi de modul în care 
începe romanul, apelându-se la un motiv des întâlnit în 
literatură, cel epistolar. Scrisoarea către tânărul Timur 
aparţine unui istoric şi arheolog, Horia Suciu, constituin-
du-se într-un narator creditabil, care încearcă o explicaţie 
a ceea ce a însemnat neamul tătăresc precum şi găsirea 
unor rădăcini ontologice.  

Cu o acţiune intens construită, cartea Elenei Net-
cu reuşeşte să reproducă universul unei existenţe im-
pregnate de instabilitate şi nesiguranţă. E o carte care stă 
sub semnul antinomiilor, despre ascensiune şi cădere, 
despre omenie şi trădare. Se pare că nimic nu este mai 
greu de stăpânit decât puterea, ambiţia, orgoliul şi invidia. 
Toate acestea vor sta la baza conflictelor dezvoltate în 
roman. Se reconstituie astfel, istoria unui imperiu măcinat 
de rivalităţi, de orgolii şi de luptă pentru putere. 

Firul epic pleacă de la cucerirea stepei cumane, 
purtând cititorul prin spaţii diferite. Romanul este impreg-
nat de date exacte, de repere toponimice: Volga, Nipru, 
Dunăre, Caucaz, Balcani care configurează o geografie 
reală precum i antroponime, ce conferă veridicitate.  

Deşi acţiunea se desfăşoară cronologic, sunt 
inserate fişe biografice care facilitează înţelegerea relaţii-
lor dintre personaje. Astfel, se dezvăluie conflictul dintre 
tătari şi cumani, dorinţa de răzbunare a celor din urmă, 
motivul disputelor constituindu-l păşunile şi accesul la 
drumul mătăsii.  

Personajul principal, Nogai, se distinge prin forţă, 
înţelepciune, ambiţie. Naratorul îi construieşte un portret 
detaliat care domină universul epic, exercitând şi asupra 
supuşilor o fascinaţie deosebită. ”înalt, cu părul ondulat, 
de un negru cu reflexe albăstrii, căzându-i pe umeri rebel, 
ca unui prinţ rătăcitor. Ochii negri, umbriţi de sprâncene  
 

 
 
stufoase, uşor încruntate, impunând respect şi o 
anume teamă, au o strălucire ciudată, de parcă aco-
lo, în adânc, clocotesc energii nebănuite. […] Când 
apărea, se făcea linişte. Cuvintele lui aveau puterea 
ecoului. Oştenii îl urmau cuprinşi de o vrajă ascunsă.” 
Însă lipsa de măsură, apelul la acelea i trucuri viclene 
de a înlătura anumiţi conducători incomozi, aduc, ine-
vitabil, căderea. Este urmărit în dorinţa sa de inde-
pendenţă, de cucerire a teritoriilor şi de întemeiere a 
unui nou hanat, la Gurile Dunării. 

În lumea dură a celor al căror destin este pe 
cal, veşnic în căutare de stepe şi păşuni pentru a hră-
ni animalele date ca dar divin, se inserează un plan 
magic, al iubirii pure, eterice, al fiinţelor la limita dintre 
contingent şi transcendent.  

Mainahur, cea hărăzită lui Nogai din copilă-
rie, constituie momentul sacru al vieţii lui. ”Mainahur 
era dincolo de realitatea visului.” Era ”o dorinţă ca o 
râvnire a ceea ce nu poate atinge nicicând”. Era 
începutul şi sfârşitul, geneza, și ”în ochii ei este 
infinitul, dacă ai apucat să-l vezi, nu mai eşti om.” 

Fata apare ca un îndemn la echilibru şi la bu-
curiile pe care le aduce viaţa, departe de dorinţa de 
mărire. 

Cuvintele ei par a avea caracter profetic, iz-
vorâte dintr-o înţelepciune şamanică: omul este pro-
priul lui prizonier. Mainahur este ca o zeiţă a pădurii 
şi a apelor, ape de care Nogai se teme. În grilă psiha-
nalitică, apa este un arhetip al subconştientului, pă-
rând să justifice cuvintele fetei: „Suntem ceea ce gân-
dim”. Pentru Nogai, mai important decât împlinirea  

(continuare în pag. 102) 
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Isaccea, le suprapunem, încercând să refacem, pe 
firul imaginaţiei, magia lumii dispărute: casele de 
piatră ale meşteşugarilor, curţile interioare, uliţele, 
piaţa centrală în care oamenii trebuiau să se adune 
să-l întâmpine pe marele Nogai. Imaginea aceasta 
nostalgică este spulberată de duritatea raidurilor de 
strângere a birurilor sau de pedepsire a celor care 
nu acceptau supunerea.  

Descrierile ne introduc în plină atmosferă, 
reconstituie timpurile de mult apuse, cu toate dra-
mele lor. Trăim alături de personaje spaima unei 
iminente năvăliri, teama pierderii vieţii în caz de 
nesupunere, durerea pierderii agoniselii i a celor 
dragi, spiritul de jertfă când ştii că nu mai ai nimic 
de pierdut.  

Ca lector te confunzi ușor cu mulţimile 
revoltate. Trăieşti, de asemenea, conflictele interi-
oare ale celor încercaţi de fiorul dragostei, simţi 
sfâşierea între datoria faţă de un neam lăsat de 
Dumnezeu cu un destin de stăpân şi iubirea care ar 
împlini spiritual, ar oferi acea linişte care să 
compenseze o viaţă agitată de generaţii.  

Dialogurile sunt vii, într-un limbaj simplu, 
colocvial, încercând să redea cât mai exact trăirile, 
stările personajelor. 

”Legenda emirului Nogai” este un roman a 
cărui lectură ne îmbogăţeşte nu atât prin poveste, 
cât mai ales prin prezentarea unei lumi despre care 
ştim prea puţin, cu partea de istorie documentată, 
chiar dacă este îmbrăcată în haina ficţiunii. Scris 
într-un stil percutant, implică o lectură pe cât de 
fluidă, pe atât de consistentă, ce nu trebuie ratată.  

Doamna Elena Netcu reuşeşte să transfor-
me prin scriitura sa, anumite date ale realităţii într-o 
fascinantă legendă. Dincolo de istorisirea autentică 
ce dă senzaţia de veridicitate, se întinde povestea 
despre suferinţă, despre glorie şi prăbuşire, despre 
consecinţele alegerilor, poveste care supravie-
ţuieşte oricărei realităţi istorice. Este o carte care te 
face să percepi acut trecutul, să îţi imaginezi cum 
arăta lumea de atunci, să simţi spaţiul de la Gurile 
Dunării stins în densitatea istoriei. 

Autoarea are un adevărat talent de a 
construi texul încât întreaga poveste de ascensiune 
şi cădere este urmărită cu sufletul la gură, stârnind 
reacţii de admiraţie, de indignare, de compasiune, 
de revoltă, de durere. Trăind alături de protagonist, 
la sfârşitul cărţii ai sentimentul că toate se pră-
buşesc, mărirea este efemeră, dar dincolo de toate 
rămâne istoria, cuvântul şi capacitatea unui scriitor 
pasionat, doamna Elena Netcu, de a reconstitui prin 
Logos gloria unei lumi apuse. 



 

 

(urmare din pag. 101) 
 

afectivă este viaţa de oştean. Îşi   dorea să fie cel mai 
iscusit războinic, să cucerească lumea după legea 
nescrisă” predaţi-vă ori muriţi!” Asemenea celui care îşi 
pierde minţile după ce vede jocul ielelor, Nogai nu mai este 
stăpân pe gândurile lui. Din momentul întâlnirii, ea îi va 
stăpâni fiinţa. Cuvintele fetei dobândesc un caracter 
oracular: asumarea destinului de războinic îi va aduce 
pieirea. „Steaua ta, Nogai, va apune odată cu neamul tău! 
Vor fi doar pâlpâiri aşa cum după apusul soarelui rămân 
văpăi, apoi dâre vineţii după care coboară umbrele 
înserării. Aşa începe uitarea.” Însă Nogai nu- i poate nega 
esenţa. Respinge viaţa liniştită pe care i-ar fi adus-o 
căsătoria cu Mainahur şi alege calea măririi. Va duce însă 
cu sine toată viaţa povara unei iubiri neîmplinite. Nici 
haremul pe care-l are, nici căsătoria cu frumoasa Eufrosina, 
fiica lui Mihail Paleologul VIII, împăratul Bizanţului, nu va 
şterge amintirea momentului sacru, revelator al vieţii sale.  

Un loc distinct îl ocupă în iconomia romanului 
planul secund, al fantasticului de tip oniric ce duce la 
anularea graniţei dintre real şi imaginar. De multe ori, visul 
se suprapune realităţii sau o anticipează. Uneori visul ia 
chipul lui Mainahur.  

Nogai pare să ispăşească pedeapsa refuzului iubirii 
care ar fi însemnat statornicie i linişte. 

Planul iubirii dezvoltă mai ales acest zbucium al 
protagonistului care se prelunge te dincolo de oniric, dar 
include şi câteva poveşti de iubire pasagere între tătari şi 
fetele rutence răpite, fiind dezvoltat motivul clasic al victimei 
care se îndrăgosteşte de călău, care nu au însă consistenţa 
epică a iubirii lui Nogai pentru Mainahur.  

Toate tribulaţiile protagonistului, atât cele cauzate 
de război, cât şi cele din planul iubirii sunt atent urmărite. 
 Sfârşitul lui Nogai este, parcă, nedemn, raportat la 
imaginea pe care i-o construise şi pe care o impusese 
celorlalţi. 

Ca într-un domino, odată creat dezechilibrul prin 
lupta dintre fraţi, unchi, nepoţi, succesori la tron, trădare, 
toate piesele s-au prăbuşit precum i întreg imperiul.  

La nivelul discursului epic, momentele de tensiune 
sunt alternate cu pasaje descriptive halucinante, imaginea 
generală fiind cea a unei lumi care are legi proprii. „Se 
înnegrise zarea de călăreţi luând în copite garduri, porţi, 
agitând deasupra o ploaie de bice şi lovind tot ce întâlneau: 
oameni, oi vite, câini. Casele cădeau ca nişte cutii de 
chibrituri […] Bărbaţii cu furci şi ciomege încercau să se 
apere, dar sfârşeau spintecaţi de săbii, răstigniţi haotic pe 
marginea drumeagului ce urca spre canara.” 

Se remarcă puterea autoarei de a transpune aproa-
pe cinematografic imaginile, printr-o aglomerare a detaliilor 
care asaltează toate simţurile: vizualul, auditivul, kineste-
zicul, olfactivul.  

Atmosfera epocii se realizează şi prin descrierea 
vestimentaţiei „Feudalii cetăţii erau îmbrăcaţi în haine groa-
se din postav care pe cap purtau o bonetă prinsă pe frunte 
cu un colac împletit din două fâşii, una vişiniu-închis, 
cealaltă albastru-deschis. În picioare aveau cizme din piele 
groasă în care intrau pantalonii bufanţi din stofă. „Sunt 
descrise, de asemenea, obiceiurile i elementele culinare 
specifice bucătăriei tătăreşti: „katlama, şuberek, platouri de 
kobete şi ulkum.” 

Se reconstituie peisajul i imaginea unei lumi tre-
cute, pe care noi, cititorii, cunoscători ai spaţiului descris,  
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Festivalul Poeților Uitați  

„Dor de Coşbuc”  
 

REGULAMENT 
 

Pentru omagierea personalității și creaţiei poetului, 
traducătorului şi criticului literar George Coşbuc, poetul Mi-
hai Doloton în parteneriat cu Consiliul Raional Călăraşi 
organizează Festivalul Poeţilor Uitaţi „Dor de Coşbuc”. 

Condiții de participare: 
Pot participa autori/declamatori care au viză de reşe-

dinţă în Republica Moldova și nu au volume publicate. Ei 
vor fi divizaţi în următoarele grupe: 

Grupa I – de la 13 la 18 ani. 
Grupa II – de la 19 ani în sus. 
Concurenții vor expedia următoarele materiale la adre-

sa de email dordecosbuc@gmail.com și vor include: 
1. Creație proprie (o poezie dedicată poetului George 

Coşbuc) şi/sau 
2. Recital de poezie (înregistrarea video a unei poezii 

din creaţia poetului George Coşbuc). 
3. CV-ul însoţit de o poză. 
4. Copia buletinului de identitate sau a adeverinţei de 

naştere. 
Evaluarea se va face de către un juriu de specialitate, 

constituit din personalităţi notorii în următoarea compo-
nenţă: 

 Gutiera Prodan – Maestru în Artă, editor – coordona-
tor emisiuni matinale Moldova 1, preşedintele Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România (filiala Chişinău), 
Ambasador al Păcii. 

 Laurian Stănchescu - Scriitor și jurnalist român, 
membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, 
membru titular al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, autor al mai multor proiecte de lege din 
Parlamentul României printre care: „Avram Iancu, 
Erou al Naţiunii Române” şi „Ziua Naţională Brâncuşi”. 

 Lidia Grosu - Poetă, critic literar, membru titular al 
Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova şi membru 
titular al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, 
decorată în 2016 cu Medalia „Mihai Eminescu” pentru 
literatură. 

 Marcela Mardare - Poetă, prozatoare, membru titular 
al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Directorul 
Editurii Pontos. 

 Mihai Doloton - Poet, membru titular al Uniunii Ziariş-
tilor Profesionişti din România, Directorul Concursului 
Național de Poezie „Dor de Bacovia”, coorganizator al 
Evenimentului Internațional „Celebrarea lui Brâncuşi la 
Chişinău”, directorul Festivalului Poeţilor Uitaţi „Dor de 
Coşbuc” – preşedintele juriului. 

 Olga Căpățână - Scriitoare, membru titular al Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova, membru titular al 
Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, decorată 
cu Medalia de Aur pentru Jurnalism Internațional de 
către Academia Internațională din Franța, Veteran al 
războiului din Afganistan şi al războiului din Transnis-
tria. 

 Petre Rău – Poet, prozator, membru titular al Uniunii 
Scriitorilor din România, Director - fondator al Revistei 
Literare „Boema”, Director - fondator al „Asociaţiei 
Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice”.  

 
 

 Vitalie Răileanu - Critic literar, membru titular al 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, mem-
bru titular al Uniunii Scriitorilor din România, 
membru titular al Uniunii Ziariştilor Profesionişti 
din România, Directorul Bibliotecii „Onisifor 
Ghibu”. 
Lucrările vor fi expediate în perioada 01.12.2017 

– 28.02.2018 
Concurenții vor primi confirmarea înscrierii lor la 

concursul anunţat și, după jurizare, participarea la 
Gala Laureților. 

Laureaților li se vor înmâna premii băneşti, diplo-
me și cărţi. 

Cele mai bune creații vor fi incluse într-o anto-
logie dedicată poetului. 

 

 

 

mailto:dordecosbuc@gmail.com
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           Ioan VASIU 

 

Un poet cu „suflet de copil“ 
 
Trebuie să recunosc, încă de la început, că despre 

poetul Alin Bagiu, din Timişoara, nu ştiam nimic până în 
urmă cu puţine zile. M-am bucurat când am primit, zilele 
trecute, prin poştă, minunatul său volum de versuri, 
intitulat, atât de inspirat, POEZICERI cu trei feţe, apărut 
la Editura Pavcon, Bucureşti, 2016. 

Caligrafiate cu o pană înmuiată în lacrimile 
dimineţilor senine, poeziile grupate în acest volum 
trădează talentul unui poet sensibil, iubitor de metafore 
menite să impresioneze, capabil să „cânte“ şi să încânte: 
„Mă hrănesc cu dragoste / ... Îmi înec inima în 
pasiune / Fără să-mi fie ruşine /...Îmi construiesc 
viaţa fără reţete / Doar cu iubire, dragoste, pasiune şi 
sentimente“ recunoaşte Alin Bagiu în poezia „Praf de 
iubire“ (pag.79). 

Iubirea este tema predilectă a autorului, căruia îi 
place, în egală măsură, să o ofere celor ce-i sunt 
aproape, dar şi să primească o dragoste care să-i alunge 
orice umbră de tristeţe. Iubirea este pentru Alin Bagiu ca 
parfumul florilor de câmp, ca balsamul ce se scurge din 
arborii pădurilor  sau ca apa cristalină a unui izvor de 
munte.  Iată ce mărturiseşte poetul într-o poezie 
antologică: „Există momente când sunt provocat, / 
Nimic nu mă face să cad în păcat, / Şi orice-aş primi, 
doar iubire ofer, / Nu simt că renunţ şi nici nu mai 
sper. //  E o pace eternă, ce iese din mine, / La orice-
aş trăi, doar iubire îmi vine, / Acum sunt complet şi 
simt că iubesc, / Trăind în iubire, doar iubire 
primesc.“ (Pacea eternă - pag.91). Alin Bagiu evocă în 
câteva poezii anii copilăriei sale, respectând realitatea de 
atunci, fără a o denatura într-un fel sau altul: „Am 
crescut de copil cu cheia de gât, / Mi-e în suflet şi- 
acum, o mai port şi în gând. / Mi-amintesc cum de 
mic ea în piept îmi bătea / Şi atunci când fugeam, 
uneori mă rănea.“ (Cu cheia la gât - pag.70). 

Dragostea de părinţi este exprimată în câteva 
poezii emoţionante, care fac să lăcrimeze ochii cititorilor 
avizaţi: „Te rog, mamă, să rămâi, / Cum poţi tu, să mă 
mângâi, / Că-s copilul tău pe veci, / Te rog, mamă, să 
nu pleci.“ (Te rog, mamă, să nu mori ! - pag.49) sau: 
„Îmi e dor şi sufletu-mi plânge tăcut, / Şi asta de când 
a plecat, / Oare unde-i TĂICUŢU`, de ce l-am pierdut / 
Că aproape de-o viaţă-l tot cat.“ (Dor de tăicuţu - 
pag.52) 

Am constatat că iubirea revine ca un laitmotiv în 
poeziile grupate în acest volum, poetul trăind prin şi 
pentru iubire, fiind fericit şi când primeşte şi când 
dăruieşte iubire: „Tu mă iubeşti aşa cum te iubesc, / 
De dragul tău prea des mă zăpăcesc, / Alerg cu tine 
către orizont, / Mult mai departe de al urii front.“ (Tu 
mă iubeşti cum te iubesc - pag.29) sau: „Iubirea e în 
mine, / Prin ea trăiesc frumos / Când vrea să se 
exprime, / Totul primeşte rost.“ (Iubire din mine - pag. 
107). În fine, reproduc o strofă dintr-un alt poem, pentru a 

 
 

argumenta cele spuse mai sus: „E o pace eternă, ce 
iese din mine, / La orice-aş trăi, doar iubire îmi 
vine, / Acum sunt complet şi simt că iubesc, / 
Trăind în iubire, doar iubire primesc.“ (Pacea 
eternă - pag.91). Pentru mesajul transmis, pentru 
muzicalitatea versurilor şi pentru emoţia pe care o 
naşte în sufletul cititorului, reproduc, în întregime, 
poezia intitulată simplu „Mi-e dor“ - pag.72: „Mi-e dor 
de mine, cel ce SUNT, / Mi-e dor să fiu aşa cum 
SIMT, / Mi-e dor să nu mă mai PREFAC, / Mi-e dor 
să nu mai cred că FAC. / Mi-e dor de tot ce-am 
fost de MIC, / Mi-e dor din nou să mă RIDIC, / Mi-e 
dor de viaţa cea din MINE, / Mi-e dor de binele din 
TINE. / Mi-e dor de binele din NOI, / Mi-e dor de 
tot, mi-e dor de VOI.“ Cu siguranţă că vom mai auzi 
vorbindu-se de poetul Alin Bagiu.   
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Teodora POPESCU 
 

În căutarea ta 
 

Nu mă lăsa singură, ia-mă cu tine, 
Ia şi tristeţea ce mă copleşeşte. 
Nu mă lăsa să plâng prea mult... 
Durerea ar ucide sufletul meu trist. 
 

Mă tem de întuneric, ia-mă cu tine. 
Nu deveni coşmar, arată-mi lumina! 
Mi-e teamă să nu pierd dragostea ta 
Ia-mă cu tine! Erai....doar un vis ? 
 

În căutarea ta prin oglindă, 
Nu vei vedea lumea, nu dispera 
E doar reflectarea sufletului tău negru. 
Ai pus dragostea mea în partea de jos a unui sertar. 
 

Ascunde prin truc, este aceasta lovitură? 
Obligând lumina în întunericul inimii. 
Dar totuşi, viata merge mai departe 
Cu sau fără tine, fără mine, sau oricine. 
 

Visele extaziază de o tresărire sau o dorinţă, 
Le simt încă în venele mele cu plăcere. 
Te-am întâlnit undeva în inima mea, 
O amintire îndepărtată, încă ecouri în mintea mea. 
 
 
Şoaptele iubirii 
 

Am auzit un ecou.... 
Dintr-un perete anonim, 
Adânc al sufletului meu 
Doar şoapte de copac înflorit. 
 

Chiar şi-n memoria inimii încă fragilă 
Mai pot păstra esenţa de parfum 
Al primului sărut şi şoapte de cuvinte 
Ce le-am păstrat în labirintul vieţii. 
 

Sub această perdea de dulceaţă 
De lumini şi umbre care se pierd 
Ca într-o îmbrăţişare uşoară de vânt 
Aud melodiile iubirii în bătăile inimii. 
 

Aş vrea să aud o şoapta din inima ta, 
În tăcerea unui sărut şi-o mângâiere caldă, 
Strânsă într-o singură îmbrăţişare 
În nopţile lungi şi-n zilele triste. 
 

Mă îmbăt şi respir şi-adorm cu tine-n gând, 
Călătoresc în lăcaşe de timp şi spaţiu, 
Mă pierd în orizonturi ca o pasăre emigrantă 
Căutând umbra ta pe aripile vieţii. 
 
 
Ochiul nopţii 
 

Visez să te iubesc 
La ora când steaua mea 
Deschide ochiul nopţii 
Eu mâna-ţi dau, tu braţul.  
 

Un vis atins cu inima 
Fragmente de amintiri 
Ne urmăreşte chiar şi luna 
Şi sufletul mi-e legănat. 
 

 
Te joci cu mine... 
Ca notele-n libertate 
Buzele mele desenează 
Acorduri în tremur de voce. 
 

Închizi ochii şi-un cântec 
Vei auzi la ureche... 
Este eternitatea iubirii 
Se uită la tine din oglindă. 
 

Visez doar să te iubesc 
Cu inima flamandă şi fără să respir 
Ascund secretul din sufletului meu 
Într-o grădină neudată cu sângele iubirii. 
 
Ochiul fără umbră 
 

Ochiul, asemeni unei coperţi de carte, 
Are culoare, titlu şi citeşti, 
Dar în schimb, vei găsi cuvinte 
Ce pot aduce inimi la genunchi. 
 

Şi ca în orice ochi în care priveşti 
Se află mai mult decât o culoare, 
Găseşti o viaţă ascunsă... 
Dar se află adânc sub acoperire. 
 

Într-o privire, puteţi vedea totul, 
Singurătate şi durere, 
Lacrimile, cuib de disperare, 
Şi dureri în fiecare dimineaţă. 
 

Într-o privire, uneori stau, 
Cuvinte de dragoste băgate într-o cutie, 
Promisiunile din trecut, 
Ancorate astfel în liniile din mâna. 
 

Dintr-o privire văd ce este frumuseţea, 
Chiar şi atunci când zilele sunt închise 
Văd totul despre adevărul atât de clar, 
Deoarece ochiul nu are o umbră. 
 
Durere de Prut 
 
Se sprijină cerul solem 
Pe stâlpii de sticlă ai ţării. 
Tăcerea-i din lemn şi fier 
O lacrimă-i prelinsă din cer. 
 

Binecuvântată durere, 
De neam şi de ţară. 
Cu rădăcini ce vor pieri 
La zăgănitul regelui somn. 
 

Tu-mi ştiai durerea mare 
De partea mea cam cât mai stai ? 
Că am tot strigat la ţara mea 
Într-un ecou piedut în sus. 
 

Şi în tăcere rabd fără măsuri, 
În puterea care-mi mai rămâne, 
Tu-mi ştii durerea şi, când stai 
De partea mea, timp o să mai ai? 
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Ion STERPU 
 

TRANDAFIRUL 
Din nou o invitaţie la frumos şi dragoste 

Trandafirul , regina florilor 
 

Motto: „Florile îşi poartă sub pleoape nu ochii, ci 
sexul. Încât ele vad totul sub perspectiva sexului. 

Interesant e că femeile şi-au ales ca simbol florile”  
              (Lucina Blaga - Elanul insulei - Aforisme) 

 

Existenţa omului de la crearea sa pe Pământ s-a 
împletit permanent cu cea a plantelor (florilor). Mărturii ale 
relaţiei om-floare se găsesc pretutindeni în peşteri, fresce, 
etc. La părăsirea peşterilor şi odată cu renunţarea la viaţa 
nomadă, omul a început să-şi cultive plantele şi dintre 
acestea nu lipseau cele decorative(florile).  

Florile au început în mintea celor iniţiaţi să devină 
suport pentru nenumărate simboluri. Aşa au apărut  preo-
ţii-gdinari (Mesopotamia) şi tehnica creării grădinilor a 
ajuns la apogeu odată cu „Grădinile suspendate ale Semi-
ramidei” din Babilon. 

Egiptenii au dus pe mai departe arta aranja-
mentului din grădini iar la greci plantele ornamentale erau 
la mare preţ, mai ales la nobilime (în gradina lui Akademos 
din Atena îşi purtau paşii mari învăţaţi şi discipolii lor). 
Aristotel i-a predat „succesorului” său Teofrast, pe fiul său, 
biblioteca sa, manuscrisele sale şi GRĂDINA din LYKA-
ION. 

Istoria este plină de referinţe despre trandafiri. 
Imaginea trandafirului se găseşte pretutindeni, pe monede 
şi în picturile marilor maeştri. Odele închinate trandafirilor 
sunt puse în versuri şi proză de aproape toţi autorii (Chau-
ser, Shakespeare, Dante, Goethe, Burns, Macedonski, 
Blaga) iar statul Texas(SUA) are celebrul imn care începe 
cu „Trandafirul galben din Texas” (The yellow rose of Te-
xas). 

Trandafirul reprezintă iubirea, ne seduce cu 
parfumul sau şi petalele delicate dar nu ne abandonează 
niciodată şi ne intrigă cu ţepii protectori. De fapt ţepii ne 
avertizează că pentru a avea acces la frumuseţe şi iubire, 
trebuie să ne iniţiem la şcoala tainelor şi să ne protejăm cu 
„scutul” cunoaşterii. 

Locuitorii vechiului imperiu Persan (Iranul de as-
tăzi)  cultivau  florile cu mare  dragoste în „paradisuri”. 
Paradis – paradeisos (gr.parc închis) - pairi-daeza (per-
sană: grădina împrejmuită cu zid, un loc binecuvântat de 
către Creator). Aceste „paradisuri” aveau tot felul de plan-
te, inclusiv decorative, iar TRANDAFIRUL era nelipsit – 
Persia fiind numită şi „ţara trandafirilor” (Gulistan). 

Romanii pot fi numiţi întemeietorii culturilor comer-
ciale de plante, în cadrul cărora trandafirul ocupă un loc 
central.  

Celebra poetă Sappho, născută în 610  î.Hr. în in-
sula Lesbos, Asia Mică, preamăreşte  trandafirul din Mace-
donia şi îi conferă superlativul de „floare a florilor” şi  „regi-
na florilor”. Sappho a fost una dintre cele mai mari poete 
ale lumii greceşti. Vocabularul ei este vernacular, nu 
literar. Era prima dată când femeile îşi exprimau libertatea 
în locurile publice unde frecvent recitau versuri. Poeta 
conducea o astfel de societate şi curând „inundată” de 
admiratori de la mari distanţe. Tema majoră era iubirea şi 
gelozia, de la afecţiunea delicată până la iubirea pasio-
nală. Curând societatea pe care o conduce devine  
 

 
ermetică, iar ca „sigiliu” al acestui ermetism este a-
les TRANDAFIRUL (discreţie, devotament, pasiu-
ne). 

Mari învăţaţi şi oameni politici au fost atraşi 
de trandafir (Plinius, Columella, Cleopatra, persona-
jele din Războiul celor două Roze) şi astfel tran-
dafirul devenise floarea numărul unu în toate statele 
antice unde  era CULTIVAT şi VENERAT. 

De-a lungul întregii sale existenţe trandafirul 
a „stimulat” crearea  a numeroase  mituri, în Europa 
având o funcţie similară LOTUSULUI  din Asia. În 
antichitate, trandafirul roşu era consacrat Afroditei 
ca simbol al dragostei, al ataşamentului şi al 
fertilităţii (culoarea roşie se „trage” din sângele lui 
Adonis). 

Dionisos purta o coroană de trandafiri, iar 
participanţii la petreceri purtau de asemenea câte o 
coroană din aceste flori. În creştinism trandafirul 
simbo-lizează sângele şi rănile lui CHRISTOS, fiind 
semnul ÎNVIERII. În Evul Mediu era asociat virgi-
nităţii, floare consacrată Imaculatei Maria – Mama 
Universului . 

În alchimie, trandafirul cu şapte petale era la 
mare preţ , fiecare petală fiind asociată unei planete 
şi metalului corespunzător. Astăzi, trandafirul roşu  
simbolizează dragostea. În legendele şi cântecele 
populare trandafirul „roşu delicat” simbolizează pri-
ma dragoste la fete, iar ţepii reprezintă atitudinea 
rece, distanţa şi „inaccesibilitatea” fetelor. La toate 
oracolele pentru tinerele fete se puneau două petale 
de trandafiri pe suprafaţa apei dint-un vas (cană). 
Dacă până a doua zi de dimineaţă petalele pluteau, 
însemna că va urma căsători, nunta. Regina Cleo-
patra l-a sedus pe Antonius cu mii de petale de tran-
dafiri. Nero îşi „acoperea” invitaţii cu flori de tranda-
firi. Califul  Bagdadului - Saladin , a folosit  30.000 
de sticluţe cu apă de trandafiri pentru a purifica o 
moschee. Regele   Midas, în exil, l-a impresionat  pe 
Herodot cu o gradină superbă de trandafiri. De pe 
vremea lui Carol cel Mare (anul 800) s-a creat o gră-
dină la mânăstirea  St.Gall din Elveţia unde călugării 
erau solicitaţi să cultive cu prioritate „crini şi tran-
dafiri” 

Dacă romanii iniţial au cultivat trandafirii în 
scopuri medicale, ulterior au început să folosească  
florile acestora pentru accentuarea grandorii festivi-
tăţilor deosebite. 

Grecii au acceptat trandafirul ca pe o com-
ponentă a progresului culturii. Ori de câte ori aveau 
întâlnirii secrete, grecii decorau plafoanele sălilor de 
întrunire cu trandafiri. Acest aranjament simboliza 
caracterul secret al întrunirii şi de aici, celebrul 
jurământ „sub rosa”. 

În Anglia secolului XV trandafirii au fost aleşi 
să reprezinte două facţiuni regale (casa de York –  
trandafirul alb şi casa de Lancaster–trandafirul roşu) 
Astăzi în heraldica britanică, Casa de Tudor are 
simbolul Tudor Rose. Floarea  „naţională” a SUA 
este, de asemenea, trandafirul. Una din cele mai 
mari figuri ale literaturii clasice persane , poetul 
SADI ( pe numele său adevărat Musharrif Od-Din  

(continuare în pag. 107) 
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(urmare din pag. 106) 

 

Muslih od-Din), născut la 1213 în Shiraz, a dedicat o mare 
parte din opera sa TRANDAFIRULUI. 

Lucrarea sa reprezentativă este Gulistan (1258) 
care în limba persană nu înseamnă altceva decât „ Grădina 
cu trandafiri” Omar Khayyam (1050-1123  Nishpur, Persia ) 
a fost un alt mare poet persan erudit influenţat de lumea 
trandafirilor: „Când briza dimineţii şi aurora pală /Mângâie 
trandafirul petală cu petală, / Ferice de acela care vrăjit se 
lasă/ Privind cum doarme-alături o fată mlădioasă”; „Vântul 
de primăvară mângâie trandafirii / Şi chipul dragei mele pe-
nserat” 

Marele Goethe descoperea Orientul cu tot tezaurul 
cultural, biblic, arabic, al perşilor oglindite de cântăreţul  
persan Hafiz şi de către  poetul „fratern” din Siraz (Sadi). 
La vârsta de 60 ani, Goethe descoperă lumea florilor prin 
asociaţia pe care o face cu fermecătoarea Marianne Wille-
mer Jung, în vârstă de 30 ani. În poemul său din West-
Ostlicher Divan ea este numită Suleika, iar Goethe se 
numeşte Hatem. În această poezie el încearcă o artă de 
caleidoscop înveşmântată în arabesc şi senzual. Goethe 
găseşte suportul senzual în trandafirul „persan” şi în lumea 
persană (La universitatea din Jena face studii de botanică, 
perioadă care se reflectă şi în creaţia literară). Prin 
trandafir poetul se simte eliberat de Orient şi Occident şi se 
ataşează pe un plan supraistoric şi suprageografic, simţin-
du-se stăpânul a două emisfere. În poezia „Metamorfoza 
plantelor”, Goethe descrie magistral faza creării florii la 
plantă: „Adunat împrejurul axei ascunsul caliciu se-aţine / 
Spre fiinţa sublimă deschide coroane-n culori”. În poezia 
„Cartea lui Timur-Către Suleika” poetul vede în trandafir 
participantul fidel la realizarea stărilor lui sufleteşti: „O să-
mi fii mireasă toată,/Bucurii s-aduci din plin/ Mii de 
trandafiri deodată  / Înfloresc sub cer senin.” Sau: „Tran-
dafiri vin să-ngenunche /Cu întreaga lumea lor” 

Celebra scriitoare  australiană Colleen McCu-
llough, în tot atât de celebrul roman de dragoste „Pasărea 
Spin”, are ca motiv central mitul aborigenilor din Australia 
în care o pasăre îşi cântă cel mai frumos cântec o singură 
dată în viaţă, în timp ce este răpusă de moartea cauzată 
de spinul unui trandafir înfipt în pieptul acesteia. Acest 
„univers” al tufei trandafirului produce sublimul creaţiei prin 
auto-sacrificare, în numele FRUMOSULUI (Dostoievski 
spunea că mântuirea omului se poate face numai prin 
iubirea de frumos ) Cunoscuta publicaţie Chicago Tribune 
menţiona că „viaţa adevărată păleşte în comparaţie cu 
această carte… Pasărea Spin este un epic de suflet 
despre violenţă, dragoste, credinţă, pasiune, triumf, trage-
die, Trandafiri şi Spini…, suferinţa cât pentru zece vieţi… 
Povestea curge într-adevăr minunat, spre finalul tragic, dar 
triumfator”. 

Într-o lume dominată de acţiuni desacralizante, 
grija şi apropierea de TRANDAFIR ne poate salva şi 
repune pe drumul prevăzut de CREAŢIA DIVINĂ. Aşadar, 
să-i iubim pe trandafiri cu toată fiinţa şi aceştia ne vor 
răsplăti cu prisosinţă. 
 


 

 

Luminița ZAHARIA   

 
scenarită de reflux 
 

morala: ochii văd inima cere / te salut la 
revedere 
 

filatelie, dulce poezie, 
lipește-mi pe suflet scrisoarea 
cu superglue, cum numai tu 
poți înrobi remușcarea 
 

și scrisoarea să fie albastră 
albastră ca marea 
într-o sticlă purtată, un strigăt 
să n-o fure uitarea 
 

peste evi, sticla mea 
să ajungă-ntr-o crîșmă 
să-mi bea marinari indecenți 
iubirea din urmă! 
 
 
peisaj urban cu zombi şi vardişti 
 

pe strada mea luminile nu se sting niciodată 
umbrele joacă leapșa pe dezbrăcate 
dintre toate vietățile te aleg pe tine 
pe luptate pe apucate pe-nfiorate 
 

pe strada mea zgomotele se amestecă afon 
nicio logică nu rezistă mai mult de o zi 
cineva șterge mereu numele străzii  
numărul caselor  
numai vardiștii n-o ocolesc orice-ar fi 
 

pe strada mea a fost odată un zombi 
poate mai mulți dar nu știu cum e pluralul  
și mă rezum 
nu făcea rele doar bau  
când dădeai colțul cu victoriei 
era-mbrăcat într-un costum postum 
avea și pantofi pentru impresie artistică 
și un baston pictat cu dragoni nud 
era un zombi bun, fusese prof de harakiri 
și chiar un pic poet, precum aud 
 

zombii și vardiștii se înțeleg de minune 
altfel m-aș muta pe o altă stradă  
cu nume de prun 
dintre toate vietățile te aleg pe tine 
cititorule carne de tun! 
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Păşim difuz prin ploile durerii 
 

Păşim difuz prin ploile durerii, 
Importăm manifestanţi în strada mare, 

Perfuzia cuvintelor e varză: 
Coduri refăcute, puse-n sare. 

 

Flămânzim cu stele reci sub nas, 
Munca nu-i cu chef în ţara-adevărată, 

Rezistăm vioi în sărăcii şi boli, 
Cu recomandări şi zarea-i bulversată. 

 

Antagonic împărţim credinţă şi iubire 
În noaptea minţilor scăpate 

Pe lampa lui Ilici care re-nvie 
Peste cei ce rostuiesc greşite fapte. 

 

Casele controversate sunt colivă, 
Căinţa este-a doi părinţi orfani 

De copii, dar vor, prin moştenire 
Să se-mbuibe cu euroi şi bani. 

 

Păşim difuz prin ploile durerii, 
Luăm felii din ţara noastră-n spate 

Şi o cărăm aiurea să o vindem 
Unor făpturi stupide de departe! 

 
 

Mărţişorul de iubire 
 

Un virus bântuie în mine, 
Asta aş vrea să înţelegi, 

De este rău, de este bine, 
Supus sunt miilor de legi. 

 

Doar una mă mai pedepseşte 
Când ies aiurea din peisaj 
Să caut clipa ce-mi prieşte 

În dragostea de lung metraj. 
 

Mă simt întins pe o arcadă, 
Pe o cunună curcubeu, 

Nu vreau ca lumea să mă vadă, 
Vreau să iubesc în felul meu. 

 

În sânge-mi bântuie un virus 
Şi-n trecerea mai lasă fum, 

El scrie-n inimi, nu-n papirus, 
El scrie-n cer, nu pe-orice drum. 

 

Scrie iubirea în petale 
De flori de colţ sau flori de vis, 

Apoi rămân la tine-n poale 
Să fiu de veşnicii cuprins. 

 

Un virus bântuie în mine, 
Asta aş vrea să înţelegi, 
Sunt mărţişorul de iubire, 

Primeşte-mă, poţi să mă legi! 


 

 

       Marin MOSCU 
 

Căţeii nopţii 
 

În sălaşul dintre sălcii 
Unde iubirea ne-a strâns, 

Se aud căţeii nopţii 
Cum s-au apucat de plâns. 

 

Printre flori, unde-am pătruns, 
Clipa a cernut dulceaţă, 
Căţeii s-au lins pe bot 

Ascunzându-se în ceaţă. 
 

Cerul bătucit de soare 
Înalţă berze în zbor, 

Pieptul tău se-mpodobeşte 
Cu surâsul unui dor. 

 

Nici eu nu dorm în cetate, 
Stau în preajma-ţi să te sorb 

Din lumina care cade 
Rană pusă-n ochi de corb. 

 

Şi nu uit, mai trec prin sălcii, 
Caut câinii să-i hrănesc, 

Glasul lor străbate-n iarnă, 
Nici cu corbii nu-i găsesc! 

 
 

Ne jucăm în dor de amintire 
 

Sincer am jurat că te iubesc 
Până-n străfund de ultimă suflare, 
Când te-am cunoscut eram copii: 

Eu, muguraş, tu, dulce floare. 
 

Ne-am strecurat în ochi de stele 
Printre sălcii sau pe vârf de munţi, 

Ruginind în gânduri şi iubire 
Am ajuns într-un târziu cărunţi. 

 

Eu am jurat şi tu te-ai plictisit, 
N-ai suportat să vezi cum pleacă 
Păsări peste orizont de poezii, 
Lacrima adâncului ne-neacă. 

 

Rămân în vraja amintirii noastre, 
Mă încânt cu vechi refrenul tău, 
Am jurat că ne-om iubi o viaţă 

Dar floarea ei se scutură mereu 
 

Şi cum va fi acea promisiune, 
Să devenim, ca la-nceput, copii, 
Să ne jucăm în dor de amintire 
Ascunsă, la păstrat, în poezii? 
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             Mihaela RAȘCU 

 

SCULPTURĂ DIN CONDEI ÎN VATRA MOLDOVIŢEI 
 

Lăudate fie locurile care au găsit binecuvântarea 
condeiului pentru a intra în nemurirea veacurilor, căci nu 
puţine sunt în România vetrele din care se poate îmbogăţi 
istoria neamului şi care zugrăvesc curăţenia spirituală a 
acestuia, meritând să-şi lase amprenta către înţelegerea şi 
luarea aminte a celor ce sunt şi vor fi pe aceste meleaguri. 
Un condei plin de blândeţe şi devotament a găsit în 
condeiul lui Viorel Darie nu numai Moldoviţa ci şi Bucovina, 
iar mărturie stă, pe lângă volumele care poartă semnătura 
acestui autor şi pline de spirit bucovinean, şi volumul „De 
vorbă cu sătenii mei din Moldoviţa”. 

Ca observaţie personală, lecturile gen monografie, 
au un grup limitat de cititori, acest gen de lucrări având o 
relevanţă mai mare din punct de vedere istoric, cultural şi 
de impact asupra colectivităţii. Totuşi, Viorel Darie a reuşit 
ca în volumul său „De vorbă cu sătenii mei din Moldoviţa” 
să atingă atât aspectele specifice unei monografii cât şi 
acele laturi duioase, arhaice şi pline de miez, care derivă 
din poveştile locului şi fac portretul universalităţii satului pe 
teritoriul României. Folosirea dialogului în conturarea 
fiecărei familii face nu numai uşoară şi plăcută lecturarea ci 
trezeşte parcă în cititor dorinţa de a descoperi, pe lângă 
stilul plin de simplitate al exprimării şi modul în care funcţi-
ona şi funcţionează acea organizare socială în care fiecare 
membru al său ştie totul despre ceilalţi membri, devenind o 
enciclopedie a evenimentelor locului. 

M-a atras volumul „De vorbă cu sătenii mei din 
Moldoviţa”, de la primul contur al bordeiului din curtea ca-
sei părinteşti a autorului, bordei a cărui imagine se regă-
seşte prin mult prea multe sate româneşti fără a primi 
atenţia de care s-a bucurat cel din Moldoviţa şi m-a ţinut în 
această stare de bine şi curat sufletesc până la eseurile din 
final destinate pădurii şi omului şi huţulilor. Dacă în unele 
monografii menţionarea unor nume în stil de statistică de-
mografică devine după câteva pagini obositoare, în volu-
mul lui Viorel Darie am găsit un mod fermecător de descri-
ere a unor personalităţi şi chiar de conturare a chipurilor, 
prin care autorul a reuşit să realizeze o galerie de perso-
naje pe care cititorul are posibilitatea să le cunoască nu 
numai prin prisma unui nume legat de o localitate. 

Poveştile oamenilor din Moldoviţa, redate în volu-
mul purtând semnătura lui Viorel Darie, curg mult în istorie 
şi îmi dau seama că asta se întâmplă în real de fiecare 
dată când porneşti un român curat la poveste despre locul 
pe care-l consideră vatră. Românul e pădure, românul e 
păşune, e pârâu şi aer curat. Şi, aşa cum se întâmplă când 
îl laşi să curgă ca apa la poveste, afli că asta îl doare cel 
mai tare, pădurea, păşunea, aerul curat, libertatea și vatra 
 

 
 

care ar putea fi uitată. Viorel Darie a avut grijă ca 
vatra Moldoviţei să nu fie uitată, reuşind o delicată 
sculptură din condei a unui loc pe care îţi doreşti să 
îl cunoşti, în totul său om şi loc, de îndată ce ai lec-
turat volumul „De vorbă cu sătenii mei din Moldo-
viţa”. Mulţumesc, Viorel Darie! 



 
Desen de Elena-Liliana Fluture 
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Petruș ANDREI 
 

Profesorul și scriitorul Ghiță Nazare, un om al 

timpului modern 
 

 

 De câteva decenii bune, arta, știința și școala 
gălățeană dau nume care trec adesea hotarele județului și 
chiar ale țării. Operele însemnate ale unor autori, fie din 
pricina tirajului insuficient, fie din cauza difuzării 
defectuase a cărților nu au ajuns, din păcate, și sub ochii 
unor iubitori și creatori de frumos artistic din alt areal 
cultural. Defecțiunile acestea sunt corectate de niște 
talentați, laborioși și inimoși slujitori ai fenomenului cultural 
care, trăind „în miezul unui ev aprins”, vorba lui Nicolae 
Labiș, împărtășesc prin trudnica lor veghe în Pantheonul 
national impresii de lectură optimiste  și aprecieri asupra 
evenimentelor ce țin de spiritualitatea românească la 
început de veac. 
 Un astfel de optimist este profesorul și scriitorul 
Ghiță Nazare. Recenta sa carte, „Cronici optimiste”, 
Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, Galați, 2017, 
amintind de celebrul cronicar optimist George Călinescu, 
este un bun prilej pentru iubitorul de literatură de a cu-
noaște viața literară, științifică și didactică gălățeană și mai 
mult decât atât. Cu o succintă, pertinentă și persuasivă 
„Prefață”, semnată de scriitorul Ion Manea, cartea este 
așezată pe trei piloane: „Cartea beletristică”, „Cartea știin-
țifică”, „Cartea pedagogică”, adăugându-se acestora câte-
va reviste de cultură/ școlare care și-au câștigat de-a 
lungul vremii un binemeritat prestigiu. 
 Cu adevărat profesionalism, prefațatorul Ion Ma-
nea desprinde profilul spiritual al autorului cărții. Ghiță 
Nazare a fost timp de 20 de ani directorul Casei Corpului 
Didactic din Galați, timp de mai mulți ani inspector școlar, 
director și redactor-șef al mai multor publicații, pe care le-a 
inițiat și le-a condus (Didactica Nova XXI, Educație pentru 
fiecare, Studii și articole. Istorie. Educație. Cultură și 
Armonii de toamnă). Un loc aparte, central, în preocupările 
lui Gh. Nazare îl ocupă revista „Școala gălățeană”, la 
fondarea căreia a fost artizanul principal și pe care o 
conduce și astăzi, după aproape 30 de ani de apariție 
neîntreruptă, în calitate de director. Cu o asemenea 
„bogăție spirituală”, Ghiță Nazare trece toate vămile 
exigențelor literare și este citit cu interes, cu încrederea și 
cu atenția mărită.  
 Despre unele valori gălățene sau de nivel national/ 
european am scris și noi (eminescologul Theodor Codrea-
nu,  prozatoarea și criticul literar Lina Codreanu, poeții 
Viorel Dinescu, Coriolan Păunescu, Săndel Stamate sau 
Grigore Hagiu, romanciera Hortensia Papadat Bengescu 
ș.a.). Am scris cu respect și admirație despre cunoscutul 
scriitor gălățean Teodor Parapiru, autorul voluminosului 
„Dicționar Enciclopedic de Expresii Celebre”, după cum 
Ghiță Nazare a făcut-o despre scriitorul vasluian Ioan Ba-
ban. Marele merit al Cronicilor scrise de Gh Nazare, pe 
lângă bogăția informațională, afecțiunea și profesiona-
lismul comentariilor, constă în fraze care exprimă chinte-
sența unui întreg demers anterior. Venim cu un singur 
exemplu: „Ediția a III-a a Dicționarului Enciclopedic de 
Expresii Celebre, apărută sub semnătura redutabilului pro-  

 
 

fesor, scriitor și jurnalist gălățean Teodor Parapiru 
este o carte de cultură enciclopedică, de erudiție, 
dar deplin accesibilă publicului larg, iubitor de 
cultură, de carte, de istorie și de artă, de literatură și 
de politică, de filosofie și de religie, o carte care își 
reclamă prezența în orice bibliotecă publică, școlară 
sau particulară” (op. cit., p.179). Personal, cred că 
sunt moti-ve întemeiate ca această carte să apară 
într-o a patra ediție. 
 Întreaga lista a autorilor comentați de Gh. 
Nazare ar depăși spatial rezervat unei cronici de 
întâmpinare la… „Cronici optimiste”. Destul să spu-
nem, asemenea cronicarului, că nasc și la Galați 
oameni, oameni de valoare, desigur. Încă un „lauda-
tio” se impune lui Gh. Nazare pentru faptul că s-a 
aplecat cu toată bunăvoința, cu pricepere și cu pă-
rintească dragoste asupra revistelor școlare, ade-
vărate pepiniere unde tinerile talente pot crește în 
voie. 
 Între orașele culturale ale țării, orașul de la 
Dunăre are un romantism și o strălucire aparte, te 
prinde de inimă. Sincere felicitări tuturor celor care 
păstrează în acest templu nestinsă flacăra olimpică 
a culturii. 



 
http://www.editura.inforapart.ro 
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
Colectiv – Festivalul Interbațional al Aforismului 

Tecuci, 2017 
Valentina Balaban – Taină săgetând rubin  

Editura Pim, 2017 
Maria Ieva – Fpșnetul umbrei 

Editura Absolut, 2017 

   
Viorel Burlacu – Catedrala “Sfântul Gheorghe” 

Tecuci, Editura Performantica, 2017 

Ion Petrovici – Fulgurații filosofice și literare 

Editura StusiIS, 2017 

Eleonora Stamate – Metamorfozele sinelui 

Editura Zona Publisher, 2017 

   
Maria Filipoiu – La poarta divinității 

Editura ePublishers, 2017 
Boris Vian – Smulgătorul de inimi  

Editura Univers, 2017 
Mihai Merticaru – Zbor lăintric / Inward Flight 

Editura Ideal, 2017 
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