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      Mihail GĂLĂȚANU 
 

CU TIMPUL, MI SE VA SPUNE GĂLĂȚANU BĂTRÂNU 
 
Cu timpul, mi se va spune Gălățanu Bătrânul. Pentru că 
toată lumea va fi cu ochii pe Gălățanu cel tânăr. Toți 
ochii vor fi ațintiți 
pe dânsul 
și se va spune: 
vezi, tânărul e mai serios. 
Nu blufează 
atât. Și nu e chiar 
atât de ironic. Nu se joacă, așa, tot timpul - și,  
mai cu seamă, 
nu cu cele sfinte. Gălățanu cel Bătrân, încă de tinerel, pe 
la treizeci de ani, era ușor lubric, dacă nu chiar lasciv. 

Dar tânărul e de-a dreptul serafic,  
suav, 
e 
chiar sobrietatea întruchipată. 

Nici 
nu e de mirare: e deja 
a treia generație  
de scriitori. Minunea-i  
mai cu seamă 
neîntâmplată. 

 
TREI CEAPRAZARI FLĂMÂNZI ŞI-UN CÂINE VERDE, 
ŞCHIOP 
 
Când mă duceam, flăcău, cu saci de grâu, la moară, 
Călcând pe urma tatii, ca spicul înspre snop, 
Am întâlnit, adesea, prin rariştea de seară, 
Trei ceaprazari flămânzi – şi-un câine verde, şchiop. 
Purtau trei clopuri negre, erau ţigani de-a valma, 
Cântau la muzicuţă, nu cuvântau nici câr; 
Doar unul, mai bătrân, cu tata bătea palma, 
Laibăr trăgând, în urma-i, un slăbănog catâr. 

Scuipa aerul negru, putred, printre dinţi negri, putrezi 
Şi făcea un semn, osebind ca să ceară 
Mai mult din ochii săi negri, putrezi, 
Un foc la răsucita, turtita lui ţigară. 

Eu îi credeam că-s sfinţii Pătru, Iuda, Dumnezău, 
Cu bărbile lor albe şi ţeasta lor lehuză, 
Ei, petrecând la mijloc de bine şi de rău, 
Venind ca să ne cerce, în tihna-ne ursuză. 

Pe tata l-au găsât mort înecat pe Prut, 
Cu trei tureatce înfipte-n pieptu-i lat. 
Purta acelaşi sâmplu strai de la-nceput, 
În care muma-i, Niculina, l-o fătat. 

Ducea spre moară o căruţă rasă, 
Cu păpuşoi, p-o vreme de potop. 
C-o zi-nainte mamii îi spuse că hisasă 
Trei ceaprazari flămânzi - şi-un câine verde, şchiop. 

Mâini, dis-de-dimineaţă, io am să plec la moară. 
Şi se făcea, azi-noapte, prin somnul meu, miop, 
Cum trec, cu trei garoafe, prin liniştea de sară, 
Trei ceaprazari flămânzi - şi-un câine verde, şchiop 

 
 

ŞI DACĂ DUMNEZEU E FEMEIE 

şi dacă dumnezeu e femeie şi dacă dumnezeu e 
numai femeie 
năzuinţa mea după jumătatea perfectă e semn de 
declin 
sau e semn de-nviere 
sunt bântuit de femeia spirit de femeia gând de 
femeia lumină 
şi deopotrivă de femeia de carne de femeia trăsnet 
de femeia 
amurg de femeia noapte de femeia infern 
de parcă aş fi ţintuit pe vecie sub ascuţişul unei 
ghilotine multiple 
cu lamele perfect ascuţite 
cum altfel mi-aş putea explica înverşunarea cu care 
viaţa mea 
se-ntoarce după viaţa donei huana 
precum o umbră în jurul unui catarg precum 
sângele într-o rană 
precum sufletul împrejurul trupului mort 
femeia e zeu cu siguranţă femeia e poate 
dumnezeu sau poate 
dumnezeu e atât de bine ascuns în ea încât mi se 
pare mie câteodată 
că-l văd dincolo de carnea incendiată şi de nervii ei 
răzvrătiţi 
eu cred în orice caz că dacă-l voi întâlni vreodată 
pe dumnezeu 
cu adevărat îl voi întâlni cu chip de femeie 
sau îl voi întâlni în adâncul trupului şi în adâncul 
gândurilor 
unei femei fără seamăn 
de cine de cine în definitiv mi-e atât de dor 
câteodată 
de dona huana sau de dumnezeul care impecabil 
ascuns în adâncul ei 
doarme şi mă visează pe mine venind către ea 
doarme şi mă cheamă pe mine să mă pierd total în 
îmbrăţişările ei 
cum numai în moarte îmi va mai fi dat să mă pierd 
pe de-a-ntregul fără rest fără scadenţă fără nici un 
pic de trufie 

şi dacă dumnezeu e femeie năzuinţa mea după 
jumătatea perfectă 
e semn de declin sau e semn de-nviere. 
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              Maria TIMUC 
 

Și în tristețe îngerii există... 
 

un înger scrie-n picurii de ploaie 
e scris de înger ploaia asta tristă 
eu râd atunci când scrie îngerul 
pe umăr  
că în tristețe îngeri nu există... 
 

un înger doarme-n timp ce doarme lumea 
e somn de înger somnul orișicui 
eu trează sunt  
și văd cum îngerul îmi doarme 
și somnul meu adânc în somnul lui 
 

un înger uneori prin ploaie-și scrie 
frumoasele-i tristeți fără să știe 
că și în ploaie îngerii există 
și ploaia îngerilor de aceea-i tristă... 
 

și de aceea plouă unde sunt 
și dorm și-ascult în somn de înger ploaia tristă 
și pe alt umăr îngerul îmi scrie 
că și-n tristețe îngerii există! 
 
 
Parfum de înger 
 

Doamne,  
pașii mei se aud într-o cană cu vin  
ca-n trecut,  
ca pe străzi fără sens, ca pe uliți frumoase,  
merge lumea prin ei  
și un înger își coase parfumuri pe aripi  
și, Doamne, miroase 
a îngeri în lumea aceasta de oase... 
 

și, Doamne,  
e totul așa de absurd  
când îngerul trece pe drum ca un surd  
și-n pașii mei mici uneori se aud  
doar parfumuri de înger  
în care-mi scufund  
inima toată, voia și mica  
viață în care mă tem că-i totul nimica... 
 

Doamne,  
merg ca un prunc printre vorbe,  
le cred fără noimă 
și-apoi înțeleg  
că îngerul care-mi răsfață mirosul 
se bucură-n mine ca în cerul întreg... 

 

 

Plânsul meu ca un Hristos 
 

și așa, ca un Hristos,  
plânsul meu cel mai frumos 
se crucifică pe jos,  
ca un lan de frunze moarte curge plânsul 
pe o parte și din vânt se plânge dansul,  
și din ochiul necuprinsul 
și ca roua și ca noaptea și ca forma și ca 
partea  
și ca trunchiul de copac el se plange 
și eu tac... 
 

și la urmă peste urmă  
stau cu sufletul pe brumă și în toamnele 
ce vin plang și pomii  
vorbitorii  
tot mai sus și mai puțin 
și la urmă pe nisipuri curg și eu ca plânsu-n 
chipuri,  
într-o pasăre se ceartă   
plânsul meu cu ploaia toată 
plânsul meu ca o livadă  
 

plânsul meu închis în nori  
e-un Hristos pe cruci de flori... 
 
 

ce dor îmi e de tine când te văd 
 

mi-e dor de tine ca de o suflare în lumănări 
frumoase când e ziua mea 
mi-e dor de tine ca de-o roată-n care 
se-nvârte lumea și tu ești în ea 
 

mi-e dor de tine când ești mai aproape 
și-i ziua mea și-mi cad din umbră 
stele 
atât de dor îmi e încât mă doare 
frumosul existenței mele... 
 

mi-e dor de tine ca de-o întâmplare 
topită-ntr-un pahar de zeu 
te beau și tot îmi e de tine  
dor ca de-un vin în care 
ești mereu 
 

mi-e dor cu toate formele ascunse,  
cu trup de aur dorm  
și-n somn mi-e dor 
tu ești aici și mi-e așa de frică 
să nu dispari  
în somnul tuturor 
 

mi-e dor de tine ca de-o altă viață în care-i 
ziua mea și-n lumânări 
suflu întâia oară  
ca-ntr-o ceață 
cu margini răstingnite-n așteptări 
 

ce dor îmi e de tine când te văd,  
e ziua mea ca o poveste scrisă  
pe un caiet  
pe care un școlar 
și-a desenat iubita interzisă... 
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     Nicolae GÂLMEANU 
 

“Un brilliant autobiografic”, de Titi Damian 
 

            Am parcurs, de curând, recentul roman SISIF CO-
BORÂND MUNTELE, al prozatorului Titi Damian, ca pe o 
pâine caldă și mitică, fără să se poată sfârși vreodată. 
Fusesem electrizat adolescentin de creația camusiană și, 
după foarte mulți ani, de prin 1970, s-a întâmplat să intru 
în contact telefonic cu un bun prieten, acum medic 
stomatolog, la a cărui nuntă i-am dăruit o poezie cu titlul 
„Sisif.” Fascinația lirico-epică a temei, uman-esențiale, mi-
a fost redeclanșată de cartea  domnului Titi Damian, 
deopotrivă. Prima reacție, citindu-i titlul, fiind sugerată de 
antinomia semantică a gerunziilor „urcând-coborând”, 
gata oricând să realizeze o structură sinonimică. 
           Antitezei i se opunea, pe rând, fiecare termen, fără 
nicio putință de a da prioritate vreunuia, ori de a-i judeca 
în aceeași matrice-maternală-îngemănați. Punctul zero 
declanșa geneza, evoluția și căderea, ca o „coloană 
infinită” a perpetuării, după teoria dubletelor sinusoidale, 
vezi și spațiul mioritic „deal-vale”, dar mai ales, care era 
acel punct zero. Totul se derula fără nicio înălțare sau 
prăbușire definitivă, ritmul mișcării continua imperturbabil: 
o eră, un timp, o viață și făceau loc alteia, în matcă. 
           Și istoria aceasta s-a derulat ca și fenomen, într-un 
„flux-reflux” natural, social ori înscris după alte ordini și 
virtuți pământești, tot la fel, de mii de ani. De fiecare dată, 
individul sau colectivitățile umane s-au găsit în fața unor 
mutații „de falii” și de reașezare a plăcilor pentru o vreme, 
ca să se declanșeze din nou, ciclic. 
           Am parcurs, spuneam, acest roman biografic fără 
nicio suspiciune sau previziune că el va fi înscris ca temă 
distinctă în tetralogia „MUSCELENII”, pe considerentul că 
aici, câtă este, ficțiunea dispare și că romanul-ficțiune 
(„Fagul”, „Umbra”, „Norul”, „Ruina”) își epuizase și își 
încheiase deja nararea. Astfel, volumul „Sisif coborând 
Muntele” nu ar reprezenta decât transferul comprimat al 
întregii combustii de forță, care a fost și geneza 
„Muscelenilor.” Cităm din „Nota autorului”: „Aici este 
realitatea unui sat cu o vârstă ce depășește cu mult un 
mileniu, după cum o atestă izvoarele istorice, dar asupra 
căreia se rostogolește vertiginos istoria recentă al cărei 
început a avut loc în momentul când satului i-au fost 
smulse energiile tinere, transferate parșiv la orașe, în 
industrie, sub promisiunea unui trai mai bun, mai apoi, în 
valul al doilea, puținele energii rămase după așa zisa 
Revoluție din Decembrie, au luat drumul străinătății.” 
       Ceea ce aflasem deja, ca un final căzut, în volumul 
IV, „Ruina”, unde percepem chipuri de „Sisif”, transfigura-
te, după prăbușirea idealului și a speran-ței. Numai astfel 
titlul cărții se poate susține în planul său epic. 
       Muscelu-Cărămănești - un sat de munte „unde primă-
verile copilăriei mele au stat sub semnul noroiului”,atât de 
vast în determinarea sa areală, familia lui Ion Damian 

 
 

(„Ion Șase”), o comunitate numeroa-să, un cult 
țărănesc al muncii, „un instinct al pro-prietății”, o 
credință dintr-o zestre ancestrală, care se mișcă într-
un spațiu greu de înregistrat imagistic, cur-gând 
dinspre depărtările înalte ale Vârfului Vătraiului, 
Vârfului Goșii, ori celor ale Boșoveiului, ale Samarului 
sau ale Ceciliei, care deschid căi piramidale câmpiei 
până în Bărăganul ce stârnea imaginația copilului și 
adolescentului narator. Acolo, la Buzău, avea să 
urmeze Școala Pedagogică, asemenea lui Nică-a lui 
Ștefan a Petrii, la Școala de cateheți de la Socola. 
             Scriitorul scrutează și rememorează timpul 
real și afectiv, căci drumurile dinspre muntosul spațiu 
al Mățarei („Ozana cea limpede curgătoare...”) către 
Muntenii-Buzău (nu întâmplătoare legătură toponimi-
că și sufletească de mai târziu), erau făcute și de 
căruțele cu coviltire de la munte, acolo, înspre câm-
pie, unde țăranii aveau proprietăți moștenite din 
moși-strămoși. Doi „poli” din existența lui Titi Damian: 
Muntele și Câmpia. 
             În sensul celor exprimate, autorul cere „ver-
dictul” cititorului dacă a reușit sau nu „să urce sau să 
coboare”, aidoma lui Sisif, „muntele spiritului româ-
nesc.” 
             Cu o fragilitate a vârstei infantile și o sensibi-
lizare a celei adolescentine, și nu numai, retrospectiv, 
dl Titi Damian își scrie acest „briliant autobiografic” la 
vârsta maturității, altfel nici nu se putea, rămânând, în  
bună parte, același care a fost la altă vârstă, sorbind, 
parcă, și acum, din fiecare moment existențial, să-și 
astâmpere setea, din mustul cireșelor din ogradă, din 
cel al frunzelor și tijelor de acrișoară, din coada-mân-
zului, de mesteacăn și de afine: un copil, un adoles-
cent, în sine, un om, care prin frumusețe, bucurie și 
har metamorfozează apa în cristal. 
    Scriitorul nu dă pilde și nu ia în seamă într-atât ne-
ologismele întâmplătoare, în schimb, ceea ce atra- 

 (continuare în pag. 24) 
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                 Petre RĂU 
 

Suflare lină, suflare divină 
 

Aşa cum oamenii rareori cutează să ia aminte că, 
de fapt, sunt locuitorii vremelnici ai unei părţi infime din 
univers, tot aşa de puţin sunt interesaţi şi conştienţi de 
prezenţa mea printre ei. Multe treburi le fac instinctiv, asta 
făcând parte din procesul propriilor lor învăţături în mersul 
înainte prin viaţă. Se poate întâmpla însă ca, exagerând în 
această şablonizare, în multe rânduri să dea greş. Ţinând 
cont de propria-mi experienţă, am învăţat bine să recu-
nosc anumite similitudini ale unor situaţii ciudate prin care 
mi se expun oamenii. 

Se întâmplă să nu am mereu răbdare să mai aştept 
ca lumea s-o ia spre casă, căci pornesc, la început cu ca-
pul în pământ, răscolind un pic de praf, mergând aproape 
bleg şi abătut în urma cuiva, precum un câine de pripas 
sătul de viaţă. Iar când adulmec ceva în aer, un miros ispi-
titor sau altceva cunoscut, renasc şi mă arcuiesc frumos în 
cel mai perfect chip de mâner de umbrelă, îmi înalţ privi-
rea spre înalturi sau, după caz, îmi cobor spre pământ mi-
cii mei ochi care încep să sclipească din nou după răs-
timpul în care au părut a fi ca şi lipsiţi de viaţă. 

Poate că nimeni n-a observat încă, dar eu apar cu 
exactitate de cronometru, aproape tai în felii egale ano-
timpul. 

Grăbesc pasul. Drumul însă îmi va fi plin de obsta-
cole dacă nu am grijă să mă înalţ şi să mă ţin la suprafaţă. 
Dar e şi plin de ispite, ceea ce mă îmbie la popasuri cu 
neputinţă de ocolit, statornicite de lucruri deosebit de atră-
gătoare sau de vietăţile ce trec pe sub mine de multe ori 
fără să mă ia în seamă. 

Nevoit, uneori mă opresc şi iau aminte în dreapta şi-
n stânga, să nu mă ating la întâmplare de vreun bolovan, 
de vreun castan bătrân sau vreo biată fiinţă care se mai 
plimbă încă fără griji pe cărare. Mă odihnesc cocoţat pe 
câte un gard. De pe el pot privi mai detaşat în jur, fără să 
dau de bănuit că sunt gata de înălţare. Alteori, vesel şi cu 
vădită grabă, mă tulbur şi mă răsucesc, apoi o iau la 
goană, înspâimântând multe vietăţi din calea mea. De cele 
mai multe ori însă, parcă n-am chef să fac asta. 

Iată doi îndrăgostiţi pe malul apei, foarte aproape de 
un şir de case cenuşii. Nu par a se sinchisi de mine. Sau 
poate că nu mi-au simţit aripile mângâindu-le vârful nasu-
lui, sunt încă departe de ochii şi urechile lor. Aş putea să-i 
sperii un pic, chiar şi de la distanţă, dar mai bine nu. 

Multora nu le plac multe din capriciile mele. Dar mă 
amuz mereu să văd, de pildă, pe aproape, un biet câine 
care nu mă ia nici el în seamă şi-şi târâie anevoie trupul 
spre o grădină părăsită. Simţind însă la un moment dat că 
mă apropii şi mă încolăcesc un pic pe coama lui, se opreş-
te în loc şi îşi întoarce capul înapoi, freamătă, mă adul-
mecă cu vârful nasului apoi, scuturând de câteva ori din 
coadă, o zbugheşte subit escaladând dintr-un singur salt  

 

 
Desen de Constanța Abălașei-Donosă 

 

dâmburile din faţă. Botul şi pulpele i se afundă într-
un desiş, depunând ceva efort să se elibereze şi să-
şi continue fuga. 

În avânt, primăvara devreme cocoşii de tablă 
de pe acoperişuri încep să scoată sunete subţiri şi 
plăpânde, din care ar trebui să se înţeleagă că se 
apropie sezonul secetos. Sezonul cu mult praf, un 
anotimp cu călduri istovitoare, o vreme fierbinte ca 
o flacără care usucă tot ce întâlneşte în cale, asta 
numai dacă nu ar interveni din când în când ispră-
vile mele binefăcătoare.  

În principiu, lumea e tentată să creadă că nu 
există ceva mai minunat ca o după-amiază de vară 
calmă, când nu se clatină nicio frunză, iar lumina se 
filtrează uşor printre crengi. Poţi atunci să stai cul-
cat în iarbă, să asculţi zumzetul insectelor care în-
frânge liniştea, să priveşti bucăţile de cer prin frun-
zişuri, să simţi mirosuri ameţitoare, să fii fericit şi să 
nu ştii pentru ce. Abia în astfel de momente simţi că 
sacrul există undeva aproape, că divinul ar putea fi 
atins cu vârful degetelor. Până şi tristeţile pot părea 
luminoase. Şi totuşi, dacă n-aş fi şi eu prin preajmă, 
dacă n-aş veghea şi n-aş dezmierda aşa cum nu-
mai eu ştiu s-o fac, dacă n-aş scutura un pic pălă-
riile doamnelor şi domnilor, dacă n-aş foşni printre 
tufele de trandafiri să reîmprospătez aerul... Sau 
dacă nu m-aş zbuciuma, acompaniat de zgomot, 
sau fluierând prin crăpăturile unui geam, dacă n-aş 
fi câteodată furios şi n-aş stârni uneori schelălăit de 
câini... Dacă nu m-aş strecura suav prin iarbă... Da-
că umed şi rece nu m-aş împreuna cu ploaia, adu-
când împreună binecuvântatele jeturi de apă ce lo-
vesc deopotrivă pereţi şi ziduri, copaci şi ierburi, 
pătrunzând chiar şi în adăposturi dar şi în interiorul 
sufletului omenesc... Dacă n-aş lăsa ploaia să ră-
păie pe acoperişuri, să risipească nisipul ţărmurilor  

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

şi să înspumeze crestele valurilor, să lovescă neîncetat 
drumuri şi bătături aruncând frig prin crăpăturile tocurilor de 
la ferestre... Dacă n-aş lăsa răbufnirile mele să zgâlţâie 
cercevelele şi lemnăria casei, să scârţâie şi să geamă 
lucruri şi vietăţi în lungi nopţi răcoroase... După îndestulare, 
tot eu voi goni norii pe cer, împrăştiindu-i. 

Pentru că păsările sunt reduse la tăcere atunci când 
mă simt prin preajmă şi văd că se leagănă pomii, am grijă 
să apar însoţit de muzică, într-o insolită simfonie de frea-
măte, foşnete şi înfiorări încântătoare. Cântul meu este 
ascultat adesea şi dinăuntru, din spatele ferestrelor bătute 
în cuie, cu continenţă dar şi cu căldură, în timp ce afară, în 
plină vară, norii de praf se înalţă în triumf până la cer, reu-
şind să umple nările celor care nu s-au grăbit să intre la 
adăpost. Unii ezită să tragă uşile după ei, oferindu-mi astfel 
prilejul să-mi satisfac o amuzantă plăcere: să le trântesc de 
pereţi. 

Pe dealuri răsucesc tulpinile ramificate ale jepilor, sau 
aplec şi mai mult la pământ crengile lor cu frunze aciculare. 
La fel se întâmplă şi cu acele construcţii care, de fragile ce 
sunt, la cea mai mică atingere reuşesc să le culc la pă-
mânt. În drumul meu rătăcitor peste ape reuşesc să încurc 
generaţiile elastice ale valurilor. 

Mă pot înălţa şi strecura printre pini, să-i înfior puţin, 
pot chiar să mă agăţ de stânci. Unii copaci mai neobişnuiţi 
nu se vor fi liniştit. Mult după trecerea mea în amuţire mai 
freamătă încă, sau poate că suspină. Sau poate că jelesc 
amintirea mea. 

Iarna muşcăturile mele sunt cunoscute. Suflu îngheţat 
şi şuier pe sub uşi, zgâlţâind ferestrele cu vâjâit monoton. 
Ba mai înfior şi dantelele domnişoarelor, făcându-le să 
tremure. Pot avea un răsunet sălbatic şi vijelios. Pot fi nă-
prasnic, pot sufla în jurul casei sau pot vui în vatră. Lumea 
mă judecă după apriga înclinare a câtorva brazi pitici, sădiţi 
în apropierea casei şi a unor tufe prăpădite, cu crengile 
întinse într-o singură parte, culcate la pământ, cerşind 
parcă pomană de la soarele care parcă nu se mai arată. 
Dacă unul din pomii de la colţul casei se prăbuşeşte, sunt 
vinovat. Sunt vinovat şi dacă numai creanga lui enormă 
cade de-a curmezişul pe acoperiş şi dărâmă o parte din 
coşul căminului, zvârlind cu zgomot o avalanşă de pietre 
şi-un nor de funingine în soba din bucătărie. 

Sunt aţâţat şi îmbiat uneori cu evantaiul sau, mai rău, 
cu fel şi fel de aparate sofisticate care au pretenţia că mi se 
pot substitui. 

La vremuri de cumpătare mişc abia simţit foile unei 
cărţi începute, uitată pe fereastră. Multe pagini se mlădiază 
şi se îndoaie odată cu mine. Pe plajă mă risipisesc precum 
nisipul şi dispar printre două barăci dărâmate. Dar sunt 
mereu aproape, veghez. 



 
 

 

Strop de suspin 
 

E firesc, până la urmă, fiindcă eşti fire umană, să 
facem casă bună împreună. Nu cred că există cine-
va pe lumea asta care să nu mă ştie. Pentru că doar 
eu pot pune în evidenţă tristeţea, nefericirea, dar şi 
fericirea şi o mulţime de alte sentimente pe care le 
poţi avea tu, ca fiinţă umană. Dacă ai un pic de răb-
dare să vezi nişte statistici şi cercetări recente, vei a-
vea surpriza să afli că jumătate din cei care apelea-
ză la mine o fac din cauza tristeţii, şi numai un sfert 
din cauza bucuriei. Ceilalţi motivează stări de furie, 
de milă, de anxietate sau chiar de frică. 

Despre mine s-au scris tomuri întregi, fără ca 
omenirea să ajungă la vreun acord cu privire la ceea 
ce aş putea însemna. Într-un fel, sunt de temut. Ide-
ea că prezenţa mea este strâns legată de emoţii şi 
intimităţi este fără rezerve acceptată. Ba chiar mă 
urmăreşte celebritatea peste tot. Pentru că eu, chiar 
şi pe un teren arid, pot zgudui lumea din temelii. Pot 
fi cutremurător, dezastruos, pot apărea ca o înfio-
rare, ca o emoţie care sădeşte în adâncul sufletului 
un sentiment devastator.  

Doar prin mine poţi trăi în chip tainic o mângâiere. 
Tu, în orice bunăstare pământească ai fi, pe orice 
înălţime te-ai afla, ai nevoie de mângâierea pe care 
n-o poţi găsi în altă parte, dar ţi-o pot aduce eu, prin 
simpla mea prezenţă în sufletul tău. Din fire, eşti 
înclinat să mă porţi cu tine, să mă ştii, în modul cel 
mai firesc, la îndemână. 

Dacă mă asociezi, de pildă, cu muzica, influenţat 
fiind de armoniile sau dezarmoniile ei, pot deveni 
adesea răscolitor. Cântecul nu mă poate stinge, nu 
mă poate domoli, dimpotrivă, îmi poate da amploare 
şi-mi poate dezvăluie valenţe ascunse. 

Multe avantaje poţi dobândi avându-mă aproape, 
pentru că îţi pot aduce echilibrul, îţi pot reduce stările 
de nervozitate, te pot chiar curăţa de toxine şi îţi pot 
creşte capacitatea de autovindecare. După ce mă 
invoci şi după ce îţi ofer favorurile mele, poţi să te 
simţi mai bine, sau poţi chiar arăta mai bine. 

Unii izbutesc să-şi stăpânească orice durere şi să 
înghită nodul amar de tristeţe din gât. Dar cei mai 
mulţi nu-mi pot înfrâna deloc pornirea, exact din 
astfel de motive, dar şi din bucurie sau din emoţie 
frumoasă.  

Dacă cineva ar şti despre tine cât de capabil eşti 
să te abţii şi să nu mă îmbrăţişezi atunci când ai ma-
re nevoie de mine, cred că ar putea să te înţeleagă 
mai bine, te-ar putea cunoaşte sau chiar stăpâni mai 
bine. O destăinuire dacă-i faci, legată de felul în care 
tu mă întâmpini, ar putea vorbi cuiva şi despre vulne-
rabilităţile tale, despre cât de dispus eşti să te arăţi 
lumii aşa cum eşti sau cât de învăţat eşti să te as-
cunzi.  

Pentru că eu sunt, de regulă, o dispoziţie tristă a 
sufle-tului tău, pricinuită de lipsa unui lucru dorit sau 
din conştiinţa unui bine pierdut, prefer să te cuprind 
în îmbrăţişarea mea, uneori copleşitoare, dar mereu 
mângâietoare, de fiecare dată când eşti în dificultate.  

Al tău plâns. 


 
Al tău plâns. 
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     Mihai MERTICARU 
 

FRUMUSEȚEA ȘI PURITATEA IUBIRII 
 

       Silvia Rîșnoveanu, româncă rezidentă în Germania, 
publică la Editura Editgraph din Buzău, în 2017, volumul 
de poezii Aripi, surprinzându-ne plăcut prin acest debut 
de o maturitate incontestabilă, adevărate poeme ale lumi-
nii, care conturează profilul unei poete reflexive ce plon-
jează spectaculos în abisul sinelui. Sub pana Silviei Rîș-
noveanu, iubirea, eterna temă poetică, dobândește un 
timbru nou, o altă corporalitate lirică, o ordonare simfo-
nică a discursului, o veritabilă magie a comunicării. 
Poemele sale au ceva din fastul  unui act solemn, nimic 
din  vâltoarea lumii contemporane nepătrunzând în acest 
univers poetic al esențelor. 
      Dragostea absolută, tristețea, dorul, neliniștea, sunt 
sentimente general-umane, pe care poeta le trăiește cu o 
intensitate maximă, dar și cu o nereținută voluptate a dis-
creției. S-ar putea spune că, pentru Silvia Rîșnoveanu, 
actul scrisului nu e decât contemplarea propriei pasiuni, o 
intensă vibrație interioară, poemele sale trăgându-și sub-
stanța dintr-o privire la microscop a unor momente 
cruciale din traseul său existențial. Percepția poetică este 
fixată pe episoadele simbolice ale unei vieți intens  
trăite, scenele neliniștitoare alternând cu momentele de 
grație și armonie. 
       Prin compunerea unor tablouri luminoase și tonifian-
te, aceste poeme,  cu o prozodie îndelung cizelată, repre-
zintă un apel discret la regăsirea purității și armoniei 
primare a sufletului: Dar voi pleca doar când cireși în 
floare / Îmi vor aprinde-n suflet focul viu,  /În sol fertil găsi-
voi alinare, /Iar, ție, rădăcină am să-ți fiu./ Din ea vor 
crește ramuri către soare  / Și, nimănui, nimic n-om tăinui, 
/ Iar lumea  noastră plină de candoare, / Într-un copac cu 
flori, va dăinui. 
       Poeta știe să împerecheze cuvinte care, prin zborul 
lor nupțial, ne insuflă sentimentul eternității: Eu cine sunt? 
Sunt pana care-a scris / Și încă multă vreme va mai 
scrie,/ Iubirii noastre, lungul manuscris, / Ce-o dăinui în 
vremea ce-o să vie. 
       Cultivând un unvers fabulos, racordându-se la sensi-
bilitatea romantică, Silvia Rîșnoveanu creează, prin poe-
zia sa, viziuni autentic emoționante, menite a declanșa, în 
sufletele cititorilor, emoții durabile. Unele poeme dobân-
desc accente de mister orfic, iar în altele ideea predes-
tinării se insinuează pregnant, potențând sinceritatea 
declarației de dragoste:  Iubirea mea, la început cuminte, 
/ Te va cuprinde-ncet, va fi un vis,/ Iar, mai  târziu, o dra-
goste fierbinte/ Ne va uni, de fi-va-n stele scris. 
       Poetă autentică, Silvia Rîșnoveanu știe că ar putea 
cădea în ridicolul sentimentalismului patetic și, de aceea,  
 

 

nu folosește cuvintele care să-i certifice arderea afec-
tivă pentru un el mult mai ancorat în pragmatismul 
realității:  De m-ai privi, mi te-aș aduce-n palme, / Ți-aș 
dărui comoara din cuvinte,/ Te-aș răsădi pe veci la 
mine-n minte/ Să-mi luminezi cărarea înainte/ Și să mă 
porți spre ape vii și calme. 
       Confesiunile sale nu sunt clamoroase, ci reflexive 
și ușor imperative, luciditatea ajutându-o să-și nuan-
țeze mijloacele de expresie și să dezvăluie profunzimi 
de suflet încărcate de vibrație autentică și invocații 
predictibile: Iubirea mea nu este arzătoare/ Și nu s-
aprinde ca o vâlvătaie,/ Nu e ca un vulcan,  clocoti-
toare/ Și nici nu-ți răscolește-n măruntaie./ Nu arde 
pentr-o clipă și-apoi moare,/Nici nu lasă în urmă doar 
cenușă,/ Nu se încrâncenează și nu doare,/ Nici 
sângele nu-ți bea, ca o căpușă (Iubirea, ca o perlă). 
       Versurile poetei noastre se dovedesc pline de sub-
stanță și de idei, dezvăluind o expresivitate plurivocă, o 
apreciabilă dimensiune spirituală și artistică. Predomi-
nantă e bucuria, setea nestăvilită de viață, intensitatea 
trăirii pe care numai erosul, în stare genuină, o poate 
genera: Erai acolo, în culori sublime, / Că , Doamne, 
curcubeul erai tu, /...În zborul meu spre zările senine, / 
Atât cât timpul nostru va mai fi, /Nu văd vreo dimineață 
fără tine / Și nicio clipă fără a te iubi. ( În grai ceresc) 
       Pentru Silvia Rîșnoveanu, poezia este nu doar 
expresia unui spațiu interior esențializat, ci și o 
posibilitate de a uni planul terestru cu cel astral: Acolo, 
printre nori, e lumea noastră, /E locul nostru simplu și 
firesc, /Un curcubeu și-o pasăre măiastră, /Iubindu-se 
mereu în grai ceresc (În grai ceresc ). 
       Mizând pe nuanțe și sugestie, imaginile descrip-
tive, fluente și transparente din această carte degajă 
un sentimentalism bine stăpânit, sugerând încreme-
nirea timpului într-o clipă senină dădătoare de speran-
ță: Dau viață eternă, îți sunt elixirul, /O dulce-alchimie-
n destin nevăzut, /Licoarea la care-ai sperat și-ai 
crezut/ Că poate,-ntr-o clipă, să-ți umple potirul (Îți 
sunt elixir). 
       Dăruită cu o sensibilitate autentică, Silvia Rîșno-
veanu scrie o pezie intelectuală, cu aluzii culturale și 
mistice, adevărate poeme ale luminii, respectând 
regulile versificației clasice, cu ritm, rimă și măsură, cu 
formule tradiționale consacrate. Poeta știe că o rimă 
perfectă se obține prin asocieri de cuvinte cu valori 
morfologice diferite, foarte rar întâlnindu-se situații în 
care să rimeze substantiv cu substantiv și verb cu verb 
etc.: Că nu-și lua privirea de la fată  /Decât atunci când 
se pierdea în zare, /În urma lui se mai uita o dată, / 
Apoi pleca spre casă-n graba mare. /El ar fi vrut s-o 
ducă pân-acasă / Și să îi care vasul plin cu apă, /Dar 
cum să facă? Tatăl ei n-o lasă, Cu el, nicio poveste să 
înceapă (Legenda celor șapte izvoare ). 
       Filosofia poetei constă în a privi viața ca pe un dar, 
bucurându-se de privilegiul de a exista și de a iubi, 
trăindu-și viața în limitele ei aurorale, dezvăluind un eu 
liric optimist: Te simt în mine,-acuma-, n miez de vară / 
Un câmp de flori ce-abia au înflorit (Flori de câmp ). 
        Cartea Silviei Rîșnoveanu este un splendid oma-
giu adus iubirii, un ghid prin grădina deliciilor, în versuri 
de o apodictică sinceritate, care afirmă inepuizabila 
capacitate a dragostei de a sfinți existența:  Voi  apăra, 

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

cu orice preț, iubirea, / Că, pentru mine, e al vieții foc, / E 
rostul meu, e calea și menirea, /Iar viața e miracol, nu e 
joc (Fereastra ce-am închis ). 
       Poetă de o elevată vigoare expresivă, Silvia Rîșno-
veanu ne propune o lirică purtând pecetea modernității, cu 
verbul intens metaforizat, rostit fără ostentație, dar cu 
mare putere de seducție: Când ochii ni s-au întâlnit / Și-au 
înflorit  a primăvară /...Eu ți-am zâmbit și s-a făcut lumină 
/...Mă simt,  în mâna ta, ca o vioară /Ești gândul zilei, care 
mă răsfață / Și care-mi umple cerul de culoare. 
       Metafora-simbol care domină volumul este aceea a 
zborului, semnificând permanenta aspirație spre înălțimi, 
spre absolut, o neostoită căutare a armoniei interioare, 
ardenta dorință de sublimare, de purificare:  În zborul meu 
spre zări senine/ În zbor, în dans, un fluture-i iubirea/ M-
avânt în zbor, în dansu-mi solitar,/ Pe-o muzică ce-mi 
cântă în surdină/ ...Am învățat să zbor, iubitul meu, /M-am 
înălțat mai sus de curcubeu/ M-ai învățat să năzuiesc spre 
soare/ Acolo, printre nori, e lumea noastră/  Aripi albastre-
n zborul jucăuș/ Aruncă-mă-n stele, să pot să le-ating/    
Cu tine-ntr-un zbor nesfârșit să mă nărui. 
        Constantele universului său poetic sunt iubirea, lumi-
na, florile, neliniștea, iluzia, îndoiala, culorile, visul, flutu-
rele, fereastra, zăpada, lacrima, vioara, trandafirul, izvorul, 
marea, oceanul, cântul, jocul, mireasma, albul, furtuna, 
zorii, miracolul etc., toate aduse diversificat la numitorul 
comun al tainei, într-un joc de irizări diamantine. 
        Autoare cu o întinsă cultură poetică și o inteligență pe 
măsură, Silvia Rîșnoveanu ne oferă un inedit  jurnal liric al 
iubirii, impresionând prin puritatea trăirii într-un regim al 
firescului, prin prospețime, imprevizibilitate și impetuozi-
tate, prin sentimentul contopirii depline cu natura. Reușind  
să condenseze o lirică a angelismului și a stărilor de 
extaz, prin acest volum de poeme, Silvia Rîșnoveanu ne 
oferă, din toată inima, un dar de mare preț, o sărbătoare a 
revelațiilor și a ancestralităților, o carte care poate aspira 
cu brio la PREMIUL PENTRU DEBUT al Uniunii Scriitorilor 
din România. 

                                          

 
Desen de Constanța Abălașei-Donosă 

 

Paul SÂN-PETRU            
 

SCUFUNDĂRILE 
  

Un munte ce locuia peste lac mi-a spus odată să 
nu mă mai minunez de greutatea lui, că şi greutatea 
mea apasă planeta cu o delicată presiune, dar apasă. 
Presiune cu presiune, apăsare peste apăsare, sume-
denii, toate întru una se pot aduna, încât locul pe care 
stau se poate scufunda. Poate că aşa au apărut unele 
prăpastii. „De fapt, uită-te în jur: unde ţi-s vecinii, unde 
rudele copilăriei, unde tu ce abia te mai vezi, atât de 
transparent scufundat în vreme, aşa, încât să nu-ţi dai 
seama de asta. Nu te nelinişti, ni se întâmplă chiar şi 
nouă, munţilor, la o mie, două de ani, deja se poate 
observa, ai să vezi, şi câtă dreptate ai să-mi dai, nu-
mai că unul dintre noi… apără-ne, Doamne!… Nu te 
uita la greutatea noastră, că în ciuda ei noi cu mult 
mai mult rezistăm. Că noi n-avem greutatea unui cre-
ier, iar la voi care o aveţi, nu contează, când atât de 
puţin folosiţi de ea, când voi nu coborâţi în creierul 
propriului creier. Dacă aţi folosi cum trebuie nouăze-
ciul rămas în muţenia orânduită, cel de care nu vă 
puteţi atinge pe lumea asta, corpul vostru ar fi atât de 
greu că ar perfora pământul până pe partea nevăzută 
a lucrurilor. Dar mai bine aşa, lăsaţi marele rest şi 
credeţi ce vă spune acum Muntele ce sunt; şi dacă 
vrei, mai întreabă şi muntele de lângă tine, care e mai 
rudă cu Muntele Măslinilor, unde s-au spus cândva 
veşnicile adevăruri ale lumii. Am ascultat mai departe 
muntele ce locuia peste lac, dar nu l-am mai putut pri-
vi până în pisc, pentru că lumina zilei tocmai trecea pe 
acolo; l-am privit mult de pe o stâncă, mi-am stăvilit 
gândurile de teamă să nu mă înţelepţesc prea tare şi 
să mă scufund cum mi-a zis muntele. Printre mine şi 
el a trecut o pasăre planând. „Ai văzut ce aripi are 
uliul acela, i-am zis eu ca să nu-l las deodată singur”. 
„Nu, aripile acelea nu sunt ale lui, ci încredinţate le-au 
fost ele pentru vremelnica folosire, lui şi tuturor zbură-
toarelor. Adevărat iţi spun că nici cântecele nu sunt 
ale lor, ci doar nişte idei de care negreşit ascultă”. 
„Atunci, nimic nu mai e al nimănui, i-am zis, ci pe-
semne numai moartea”. „Ba nici aceea, nici aceea nu 
e a lor, ci în amestec din afară se cheamă ea, aşa ca 
să pună în lumină orânduitul Pantha rei, spre a se 
perpetua bucurie cântecului, căldură cubului şi şcoală 
zborului. Ţi-am spus să întrebi Muntele de lângă tine, 
ce ştie cu mult mai mult, că nici zecimea înţelepciunii 
tale nu e a ta, cum nici marele ei rest, ci doar cândva, 
cheia de acces la el ţi se va dărui într-o lume, când 
poate şi eu voi fi un munte de mii de ori mai ferme-
cător într-o lume a miilor de taine… 

Muntele tăcu, nu-l mai puteam vedea, tocmai tre-
cea umbra serii peste pădurile lui suitoare.    
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     Nicolae RĂDULESCU 
 

POVESTEA UNUI NEAM DE MEŞTEŞUGARI ŞI CÂNTĂREŢI 

      
 Prin secolul al XI-lea, din cauza vicisitudinilor 
acelor vremuri, o uniune de triburi a părăsit Coasta 
Malabar (vestul Indiei) şi – pentru o vreme de aproape 100 
de ani, s-a aşezat în teritoriul Persiei – Iranul de astăzi. 
 Persia de atunci se afla în plină Renaştere 
Islamică, fenomen care a precedat cu mult timp Re-
naşterea Europeană. Şi dăm câteva exemple cu forţă sim-
bolică: 
 -în ştiinţă a creat noi domenii ale cunoaşterii, 
respectiv al-gebra, al-chimia; 
 -în utilităţi practice: al-ambicul, al-coolul. 
 -dintre reprezentanţii domeniului ştiinţei şi culturii îi 
menţionăm pe Avicen, (Ibu Sina), Averaes (Îbu-Roşd). 
 -literatură, Omar Al Kayam 
 Aşa cum am mai relatat, masa peregrinilor s-a 
aşezat în Iran, unde a zăbovit aproape o sută de ani. 
Localnicii, pe bună dreptate, s-au întrebat nedumeriţi: 
„cine sunt aceştia?” şi au răspuns tot ei: „evident, sunt şi ei 
oameni – adică „rromi” – în limba islamică veche 
substantivul „om” se rosteşte sub forma „rrom” 

* 
 În a două jumătate a secolului al XVI-lea, când 
portughezii au debarcat de pe corăbii pe coasta de vest a 
Indiei şi au întemeiat coloniile Ngea, Din şi Daman, au 
constatat că „gitanii” care făceau parte din echipaj, 
vorbeau aceeaşi limbă cu cei care populau zona Malobar, 
coasta de vest a Indiei. 
 După aproape 100 de ani, o primă parte a pere-
grinilor care poposiseră în Persia, au părăsit teritoriul 
respectiv, au ocolit prin partea de sud Marea Caspică, au 
rămas o vreme pe teritoriul Armeniei, unde au venit în 
contact cu religia creştină, adevăr confirmat şi de unele 
influenţe lingvistice  şi – după o vreme de peregrinări 
europene, au ajuns şi s-au aşezat în zonele de civilizaţie 
germană, unde până astăzi şi-au păstrat numele de „rrom-
rromani” primit de la iranieni. 
 În perioada următoare, tribalii în totalitate au 
părăsit Iranul şi s-au oprit în Egipt unde li s-a zis şi şi-au 
atribuit etnonimul de „egipteni”, iar celor „cu veleităţi” li s-a 
aplicat, oferit, cognomenul de „faraoni”, termen folosit 
peiorativ, până astăzi. 
 După o vreme, aceştia (cei din Egipt) s-au rupt în 
două părţi: 
 -prima parte a pornit pe riviera africană a Mării 
Mediterane, au trecut Gibraltarul şi s-au revărsat în Penin-
sula Iberică şi – peste Pirinei, în Franţa. Aceştia aveau să 
fie consacraţi cu etimonul „gipţi” sau „gytani” de la etnoni-
mul „egipteni”. 
  

 

-a doua grupare, după un timp a părăsit şi 
ea Egiptul şi a înaintat pe riviera de est a Mării 
Mediterane, zăbovind o vreme – aproape 150 de 
ani, în Statele Cruciate respectiv, Regatul Ierusali-
mului şi Principatul Antiohiei. Aici, spune Ion Nistor, 
în Istoria Bisericii Ortodoxe Române (Chişinău-
1925), etnia în cauză a venit în „atingere”, de la 
verbul latin „tangere” cu religia creştină, creştinându-
se. Şi de la acel verb „tangere” li s-a atribuit cog-
nomenul de „atingani”.  

Cu vremea, vocala proteică „a” a dispărut, 
iar particula, prefixul „ti” care în limba latină se 
pronunţă „ţi”, li s-a zis „Ţigani” supranume cu care s-
au revărsat în Peninsula Balcanică. 

De aici, o parte a înaintat spre Apus, a trecut 
Munţii Alpi şi s-au aşezat în Italia unde, până astăzi 
şi-au păstrat etnonimul de „Ţingani”. 

Un alt segment, după ce a părăsit Peninsula 
Balcanică, s-a aşezat în zonele răsăritene locuite de 
slavi. Cei care aici s-au îndeletnicit cu prelucrarea 
aurului (zolotoi – în limba paleoslavă), şi-au zis, au 
fost numiţi „zlătari”. 

* 
O parte însemnată a grupului de peregrini, 

în secolul al XIV-lea, a rămas în teritoriul Ţărilor 
Române. Cu timpul, etnonimul „s-a eliberat” de 
consoana „n”, mai greu de pronunţat şi a fost 
consacrat definitiv, în special pentru Europa 
Centrală şi Răsăriteană, sub forma „ţigan” 

* 
Cei rămaşi pe teritoriul Dobrogei de astăzi, o 

parte a acestora a fost convertită la islamism şi – 
prin ritual, cutume, obiceiuri, s-au detaşat definitiv de 
credinţa ancestrală. 

* 
În trecutul cultural românesc, mai ales după 

actul „dezrobirii”, exemple de afirmare pozitivă a 
etniei în cauză aflăm în literatură şi folclor şi 
exemplificăm personajele Slobozan din Ţiganiada lui 
I. Budai Deleanu, Vasile Porojan a lui Vasile 
Alecsandri sau Him Başa şi Oarba lui Zaharia 
Stancu din romanul Şatra, exemple de virtute civică 
şi înţelepciune greu de egalat. Ei vor rămâne de-a 
pururi ţigani. 

În cultura noastră pot fi luate în seamă 
exemple ca acelea a lui Sile Dinicu, care se mân-
drea cu neamul său de vestiţi lăutari ţigani, sau cu 
marele violonist Ion Voicu, cunoscut şi recunoscut 
ca mare artist în întreaga Europă. 

Etnia în cauză s-a integrat de-a lungul 
timpului istoric în sistemul cultural românesc, păs-
trându-şi însă particularităţile de neam. 

Ideea că etnia în cauză, care convieţuieşte 
alături de poporul român, ar putea să fie supra-
numită „rrom-rromani”, dar a fost adoptată târziu şi 
nu are susţinere culturală, istorică, etnică. Facem 
trimitere pentru susţinerea acestui adevăr, la faptul 
că etnia s-a integrat bine în sistemul autohton şi sunt 
reprezentaţi în organele de conducere ale statului. 
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Suntem purtaţi prin drama celor plecaţi în străi-
nătate, trecuţi prin problematica celor ajunşi în cen-
trele de plasament, adevărate lecţii de creştinism şi 
implicare socială amprentând scriitura. 

Există aceeaşi obsesie plăcută a păstrării aminti-
rilor întregi şi vii, a tradiţiilor, a datinilor şi obiceiuri-
lor, trăiri ce conturează, împlinesc şi definitivează 
mirajul acestui spaţiu rural ce astfel va fi nemuritor. 

Povestirile „Paştele de altădată” şi „Nunţile de 
altădată” cântă şi încântă în acest sens, dar şi trag 
un semnal puternic de alarmă pentru posibila peri-
mare a unor valori străvechi. 

În rest, după cum arătam, definitorie în scriitura 
sa este îndeosebi grija pentru conservarea acestei 
vieţi unice şi inconfundabile a satului românesc, un 
sat marcat de proprii moravuri şi de ocupaţii tradiţio-
nale, totul nemijlocit raportat continuu la morala 
creştin ortodoxă, valori care străbat ca un fir roşu 
cartea şi care dau coloana vertebrală a acesteia. 

Nadia Urian Linul dovedeşte abilitate multă în 
abordarea feluritelor teme, maturitatea scriiturii sale 
fiind reliefată fie de portrete de oameni plini de har 
şi frumuseţe, fie de suflete apăsate de păcate şi 
neîmplinire. 

S-ar chiar putea spune că datorită grijii mărite 
pentru detalii Nadia Urian Linul îmbracă haina unui 
adevărat fotograf al satului românesc, din dosul 
simplităţii ei conturând acţiuni, întâmplări, portrete, 
chipuri vii, desprinse din concretul existenţial. 

O carte plină de prospeţime, una care captează 
uşor cititorul, din limpezimea şi cursivitatea frazelor 
reieşind un stil concentrat şi direct prin care suntem 
imediat conduşi într-o lume pe care autoarea n-o 
vrea de poveste ci una reală, cât se poate de reală. 


 

 

    Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

NADIA URIAN LINUL şi mirajul satului 
 

După ce cu anteriorul volum de proze scurte, „Poveşti 
din sate” a cunoscut repede succesul, prima ediţie epui-
zându-se repede, scriitoarea bistriţeană Nadia Urian Linul 
ne provoacă acum cu o alta, în aceeaşi notă generoasă de 
cântare şi descântare a satului românesc. 

„Satul cu poveşti” tinde să aducă o aplecare-n plus 
asupra amănuntului, satul arhetipal fiind mai bine oglindit în 
scrierile adunate-ntre coperţi, mai toate publicate deja în 
presa din Bistriţa - Năsăud, un botez menit să pregătească 
lectorul pentru o viziune întreagă. 

Ideea de foileton prinde perfect în acest caz, existând 
toate premizele unei instruiri prealabile a cititorului, iar linia 
de aşteptare a rubricii „cu poveşti” explică rapida epui-zare 
a exemplarelor tipărite şi faptul că toate cărţile ei de până 
acum au cunoscut mai multe ediţii. 

Tema spaţiului şi timpului pierdut este predominantă în 
continuare, iar puternica ancorare-n real a autoarei îngă-
duie unghiuri interesante de privire asupra întregului, 
detaliul atât de bine speculat şi dezvoltat trădând îndelun-
gul exerciţiu al scrisului. 

Pe de altă parte, aplecarea spre amănunt nu vine dintr-
o însărăcire a limbajului, ci din dorinţa de a sublinia, de a 
evidenţia, dar fără a cădea într-un descriptivism ce ar fi 
îngreunat altfel lectura. 

Nadia Urian Linul pune accent pe destăinuire în aceste 
scrieri şi reuşeşte cu uşurinţă dezarmantă imagini de forţă, 
tablouri şi scene de forţă, personajele ei sunt extrem de 
vizibile şi vii, înainte de toate naturale-n spaţiul şi timpul 
alocat lor în poveste. 

Portretele fizice şi morale ale personajelor se con-
struiesc uşor şi sunt din ce în ce mai vizibile cu cât avan-
sezi în spaţiul istorisirii, fiind cât se poate de evident faptul 
că autoarea e un artizan în spaţiile scurte sau înguste ale 
povestirii, aşa cum numai Dumitru Augustin Doman mai 
reuşeşte în proza scurtă românească actualmente. 

Ca şi Doman ea poate comprima până la esenţă scrii-
tura sa şi poate salva şi conserva forţa imaginii sau mesa-
jului voit în pagini puţine, echilibrul poveştii în sine fiind 
perfect conservat. 

Naraţiunea este simplă şi cursivă, densitatea acesteia 
este aceeaşi pe întregul poveştii, iar acest fapt îi îngăduie 
autoarei să treacă mult de graniţa unei simple consemnări, 
ea implicându-se emoţional în actul creaţiei atât de mult 
încât reuşeşte să-şi impună propria viziune despre lume şi 
viaţă, despre morală şi relaţii interumane. 

Volumul „Satul cu poveşti” este el însuşi unul redus 
cumva la esenţe, numai 36 de povestiri având loc între 
coperţi, dar sunt poveşti care acoperă cu uşurinţă întregul 
spaţiu şi spectru rural. Autoarea trece de la adevărate 
declaraţii de simpatie şi dragoste către dascălul satului - ea 
însăşi fiind profesor, interesant fiind faptul că nu unei femei 
îi este dedicată ci unui bărbat, ca act de disimulare - la 
umorul aproape negru din „Spitalul, o normalitate”, act de 
tristeţe şi acceptare a sorţii. 
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     Elisabeta DRĂGHICI 
 

Cu autor necunoscut - graffiti 
Cine vrea să vadă, privește! Cine vrea să audă, 

ascultă! 
 

Când un perete al unei clădiri părărsite devine un 
crâmpei de lume căreia i se pun amprente grafice e lim-
pede că există oameni care vor să spună celor din jur ce-
va. Și când un un trecător, poate nepăsător sau uneori 
frapat, observă prezența unor semne (desene) ce par bi-
zare pe pereții clădirilor din oraș sau pe garduri de piatră 
sau metal, s-ar putea crede că spectacolul are succes: 
publicul involuntar a primit mesajul. Sau poate nu? 

Doar un trecător atent ar observa că oriunde ar 
întoarce privirea găsește imagini mai mari sau mai mici – 
graffiti - înscripții ce par a fi de neînțeles. Mai întâi se 
întreabă ce vor să însemne, căci întortocherea lor într-o 
arcuire sigură vrea să arate ceva, însă poate doar cel 
care le-a creat ar putea spune exact ce a avrut să repre-
zinte. Pentru călătorul urban, preocupat de nevoile coti-
diene, ele sunt pline de neînțelesuri, de mister; însă unori 
par a căpăta un sens (se gândește la un nume, la un 
simbol dintr-o altă cultură etc.), alteori par un rezultat al 
unor nebunii de adolescenți. Ceea ce este sigur este că 
totul se leagă de imaginea unui tânăr (un anume tip 
reprezentativ al unei generații) care, pe ascuns sau în 
momente de singurătate, transmite celor din jur un mesaj 
codificat. Și ceea ce mâzgălește el pe pereți devine trep-
tat parte din cultura urbană, un spectacol vizual straniu și 
aparent sfidând civilizația, arătând însă că există persoa-
ne ce vor să se facă cunoscute prin ceea ce lasă în urmă. 
Mă întreb de ce se întâmplă așa, dacă nu cumva este un 
efect al faptului că  nu li se permite să se exprime fățiș 
sau e o consecință al unui control social ce nu admite alt 
mod de exprimare? 

Căci oamenii au ce spune și sunt unii care caută orice 
cale de a exprima ce simt. Aleg, uneori, înscrisul pe 
pereți, poate ca un semn de nesupunere, însă cert din 
nevoia de a face cunoscute trăirile. Iar atunci când 
sentimentele nu mai au loc în inimă și trebuiesc arătate 
lumii afli că sunt tineri pentru care iubirea e mai mult 
decât un sentiment propriu, trăit personal. Este un strigăt 
oferit lumii pentru a umple spațiul cu frumusețe: „Tot ce 
am mai frumos pe lume ești tu”... sau „Ai devenit fără să 
vreau parte din mine (15.10.2013). Însă, profund și ca o 
morală pentru tot ce ne înconjoară impresionează zidul 
ce poartă pe sine: „Dacă ți-am rămas amintire să mă 
povestești frumos! D.” 

Trecând de la propoziții declarative emoționante ce 
dezvăluie poezia urbană, în continuarea călătoriei prin 
oraș, se arată trecătorilor alte semne. Unul dintre cele 
mai frecvente simboluri prezent pe pereții clădirilor brăile- 
 

  
 

ne, obsesiv, parcă dorind să te tragă de cârligul minții 
și al curiozității este cuvântul „Zoke” scris în diferite 
culori sau mărimi, cu diferite ornamentații. Și așa am 
pornit explorarea pe internet în căutarea sensului a-
cestui cuvânt. Varietatea de conținuturi atribuite aces-
tuia m-a surprins și îmi pun o nouă întrebare: care 
dintre aceste sensuri este reprezentativ pentru cel/cei 
care le-a/le-au scris pe pereți?  

Și iată ce am găsit: un prim sens este legat de 
echipament de înot - Zoke fiind o Companie din 
Shanghai, fondată în 1990, producătoare de  costume 
de baie.  Să aibă legătură cu aceasta? Hm! Nu prea 
aș crede. Căutând mai departe am găsit că Zoke este 
un joc de strategie, care implică agresivitate (război-
nici înarmați)  
-(https://www.youtube.com/watch?v=DWffq4scSaQ). 

Un joc dintre atâtea altele jucate de adolescenți și 
tineri. Mai credibil! 
 

 
 

Aprofundând căutările în mediul virtual am găsit un 
dicționar urban din care aflăm că „zokes vine din cu-
vântul "glume" (jokes), însemnând: orice am spus eu 
nu am vrut să spun... dar a fost amuzant când am 
spus! în loc să se folosească jks (să spui glume), se 
folosește doar zks. Al doilea sens menționat de ace-
eași sursă este ”zoke - combinația dintre "Zayyan" și 
"glumă". Se referă la un joc maghiar sau joc de cuvin-
te, rar plin de umor. (sursa:  

(continuare în pag. 13) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DWffq4scSaQ
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slogan este cea a trupei Golanii într-un video oficial 
A.C.A.B. feat KILLA FONIC (a se vedea: https://ge-
nius.com/Golani-acab-lyrics). Această categorie de 
tineri se face cunoscută astfel, muzical și grafic și 
dacă publicul nu a receptat muzica lor, atunci ei a-
trag atenția prin însemne pe pereți. Aflăm, astfel, că 
există un grup care are propriile opinii și care reflec-
tă o expresia străzii, cu un limbaj ce poate fi catalo-
gat subcultural/suburban. Dacă dorim să aflăm cine 
sunt, poate versurile acestea ne dau răspunsul: 

„Nu știi cine sunt? 
Întreab-o pe mă-ta, întreabă-l pe tactu 

Fac parte din stradă ca și asfaltu” 
 

 
 

Și așa zidurile, cele fără de urechi, poartă cu ele 
cuvinte ce se constituie în mesaje. Cultura stradală, 
cultura urbană ne provoacă vizual iar publicul mai 
mult sau mai puțin receptiv asistă la aceste 
manifestări. Sunt persoane care adoptă un stil de 
viață (catalogat subcultural), dar aceștia pot fi 
vecinii, rudele, colegii sau poate chiar copii noștrii și 
ei au propriile mijloace de exprimare. Graffiti-ul este 
unul din acestea și pe măsură ce invadează locurile 
(cel mai adesea cele părăsite sau cele unde 
reprezentanții lor viețuiesc) ne arată amploarea 
fenomenului cultural.  Închei acest material cu o 
constatare: Cine vrea să vadă, privește! Cine vrea 
să audă, ascultă!  


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

(urmare din pag. 12) 
 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=zokes). 
O altă sursă de informare ne trimite la un site specializat 
de jocuri: Zoke Games (sursa: http://www.games.fm/zoke+games) 
căci ce altceva ar putea să-i preocupe mai mult pe tinerii 
de azi decât ludicul în format electronic! 

Și de la jocuri ajungem la muzică. Cum poate fi prezen-
tă muzica pe zidurile orașelor marcate cu graffiti? Simplu: 
prin simboluri ale formațiilor muzicale, acronime sau părți 
din nume. Când vedem reprezentat „Tas Tas” și purcedem 
în căutare de explicații aflăm că autorului desenului de pe 
zid ar putea să-i placă urban salsa, căci Tas Tas pare a fi 
parte a numelui Ras Tas Tas (muzică latino) – vezi: 
https://www.youtube.com/watch?v=xnTgYHP7G0E.  

 

 
 

Un alt tânăr sau poate același (putem presupune că 
mai mulți tineri) ascultă BASS BOOSTED MUSIC MIX (și 
vă invit să vizionați de exemplu un videoclip la link-ul 
https://www.youtube.com/watch?v=R-1wBk3H2LI) căci, 
printre alte înscrisuri, atrage atenția desenul cu literele  
BASS.  

 

 
 

Departe de a epuiza lista simbolurilor prezente pe zidu-
rile Brăilei mai fac referire acum doar la unul singur, gă-
sind-ul sugestiv pentru societatea noastră, demonstrativ 
pentru acest material ce a spicuit exemple de cultură urba-
nă (reprezentări grafice în spațiu public) și incitator pentru 
cei ce vor să cunoască spiritul rebel al unei categorii de 
tineri și anume acronimul „A.C.A.B.”. Acest acronim, la o 
căutare pe net ne trimite la mai multe surse de informare: 
Wikipedia precum și Dicționarul urban definesc A.C.A.B. 
astfel: „All Cops Are Bastards” 
(https://www.urbandictionary.com/define.php?term=ACAB) 
„folosit ca slogan și reprezentat prin graffiti și tatuaje sau 
alte desene”. O expresie românească în spiritul acestui  
 

https://ge-nius.com/Golani-acab-lyrics
https://ge-nius.com/Golani-acab-lyrics
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=zokes
http://www.games.fm/zoke+games
https://www.youtube.com/watch?v=xnTgYHP7G0E
https://www.youtube.com/watch?v=R-1wBk3H2LI
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=ACAB
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      Marin MIHALACHE 
 

RAMURILE MAGNOLIEI 
 

Mândrele dealuri de topaz 
Ale tinereţii pe care am urcat 

Şi noi, îţi aminteşti? 
 

Parcurile dezfrunzite şi imaculate 
Încercarea de a fi noi înşine. 

Ramurile magnoliei sub învelişul 
Cărora n-ai ghicit floarea. 

Drumul la întâmplare prin oraşul 
Abia ieşit de sub febrele iernii. 

 

Toate s-au adunat în clocotul sângelui 
Nostru stigmatizat de durere. 

Orice am fi căutat n-am fi găsit. 
Era totul în noi, numai de-am fi ştiut. 

 

Tu nu ai simţit fiorul cald 
Al primei noastre atingeri. 

Ai venit în cercul dorinţelor mele 
Şi ţi-am devorat cuminţenia 
Ca un păianjen care demult 

Aştepta în plasa lui de mătase 
O gâză frumoasă şi nevinovată. 

 

Trebuia să ne iubim 
Precum vâscul cu arborele: 

Tu să-mi dai mie putere 
Şi eu să te pot învinge. 

 
VISUL 

 

Sufletul meu – 
Barcă pe apă, 

Pe-un râu 
Curgător. 

Cerb rătăcit 
Prin pădurile pustii. 

 

Ocean năpădit 
De înşelătoare sirene. 

 

Unde sunt malurile, 
Unde sunt insulele 

De lumină trandafirie? 
 

Caută soarele, suflete, 
Pe baldachinul 

Unde peşti se răsfaţă 
Şi unde vietăţi 
Fără număr 

În tulburi bulboane 
Bolborosesc. 

 

Clocoteşte pădurea 
De cai imaginari 

Şi nu mai ştiu urmele 
Pe care am venit. 

 

 
ISTORIE 

 

Cuvântul ei silabisit. 
Neîncăpător în lăcaşurile aurorei. 

Deschiderea, dezvăluitoarea 
Umbră a trandafirilor roşii. 

 

În păduri de ghindă 
Ultimul însetat de bucurie, 

Pe un cal alb luminos 
Strecurându-se-n noapte. 

 

Astfel s-au ivit fiintele 
In osuarul materiei. 

 

Celalalt capăt al istoriei 
Nici vântul trecut 

Pe călăreţi de spume 
Nu şi-l poate închipui. 

 
VIZIUNI 

 

Precum liliecii 
In peşteri 

Am bâjbâit bezmetici 
Prin întuneric 

Până când nu am 
Mai văzut deloc. 

 

Precum cârtiţele 
Am săpat galerii 

Subterane, morminte 
Mușuroaie, piramide 

De lut clisos 
Până când de-atâta 
Zăbovire în întuneric 

Ne-am pierdut vederea. 
 

Precum bufniţele 
Cu ochi sferici 

De sticlă și porțelan 
Am visat noaptea 
Am avut viziuni 

Dar ziua am tăcut 
Înțelepți precum filozofii. 

 

Doar numai acei 
Singuri și nefericiți 

Cu ochi ageri 
Poeții și sfinții 

Ca vulturii pleșuvi 
Se pot încă înălţa 
Din când în când 

Până la ceruri 
La bunul Dumnezeu 

Să vadă şi partea 
Cea ascunsă 

Partea cea nevăzută 
A lunii și a pământului 

Din ei înșiși, să cutreere 
Și dincolo de hotarele 

Luminii și ale întunericului. 
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  Angela Melania CRISTEA 
 

Bicolor 
 

pot să tac cu silabe de alabastru 
pot să zornăi liniștea  
sau să împodobesc liniile destinului  
cu berze bicolore 
 

iubesc coloana infinitului aroma 
ei de cedru  
dar cuțitul cu care sculptez nori 
miroase alb de parcă aș tăia felii 
din zăpada cailor pagi 
 

când vor începe cu adevărat  
să se balanseze dumnezei minusculi  
peste catastrofa de a fi înger  
un minut lung cât un țipar ? 
 

mă retrag între valuri  
și întind furtuni peste marea simplă  
unde oamenii nu pot auzi proteste 
doar vieți pedalând 

 
Timp minimalist 
 

singurătatea mea are porii deschiși 
încă îi aud urletul  
când o așez printre cărți 
copertele lor se contaminează 
și încep să tacă absurd 
 

niciun cititor nu acceptă singurătăți care se scurg 
precum un fluid galben în venele subțiate 
și îți schimbă metabolismul 
te fac să citești cu led-ul aprins 
partea de întuneric a sufletelor 
 

eu nu scriu cuvinte scriu vii scriu nașteri scriu fii 
dar fiii vii au nașteri zidite în cuvânt din care flamingo cel 
roșu al singurătății 
înghite silabe decadente pietre rotunjind în mustul 
însingurării 
iar eu mor a mia oară printre coloane ale lumilor de 
dincolo de zicere 
om prea simplu sfîșiat de clipe-lycantrop 

 
Origami 
 

plouă adânc pământul își întoarce obrazul  
este atât de obtuz orașul ce nu primește lacrimi 
ploaia de azi împarte metasentimente  
se scurg culori de ape pe trotuarul fad 
iar eu ascult larma ploii cu zimții ei de piatră  
înfipți prea tandru în asfalt 
 

de s-ar sfârși timpul cu trunchiul lui falnic 
m-aș ridica din nopți cu ploi acide în palme 

 
și fiecărei zile i-aș desena crochiul 
din câte sorți poți tu reînoda tăcerile  
din origami? 
dar plouă ca la început de vieți miroase a suflet 
aburit 
voi trage în piept lumina altor lumi coloană spre 
un aspru infinit 
 
Aritmie 
 

toate au tăceri puse pe șotii 
clipele acestea plane cu vârfuri de aiceberg 
dintre păsări au învățat să înțelepțească  
șoimii cu un singur ochi 
ciclopi ai înălțimilor caste 
 

nu îmi număr rebuturile marginile șterse ale 
vidului unde castani pletoși  
par să viețuiască cu armoniile mele  
logica îmi spune că perfect cu mai mult ca 
perfect dă imperfect 
și de aici deduc cum îmi vor crește aritmiile 
 

tu miroși straniu a vecinătăți nemăsurate 
ai încă degetele încleștate pe scoarța copacului 
care vinde omizi 
frunze devorate de spaimă caută  
toamne 
nu mai glumi cu timpul ce nu se poate destinde 
decât în vitralii 
 
Requiem 
 

respiram sare apa învolburată camufla 
sentimente 
era rece până dincolo de cer nu-mi ajungeai 
mie cea cu ponei jucăuși cu umeri mirosind a 
nopți asudate 
parcă ieri trezeam cocoși aurii  
sinceri și tineri/ internauți elegiaci 
 

mi-ai întrebat mâna stângă unde se sparg 
valurile 
pietre crestează orizontul cu singurătatea lor 
romboidală  
aici poți sta la rând doar ca să țipi nu e timp 
pentru requiem! 
 

apele lumii irup precum falii ale timpului viu 
 
Staccato 
 

miros a măslini dungile cerului 
tu vii cu mâini lungi 
 

îți tac pe umeri risipindu-mă repede înapoi  
pasăre colibri 
 

ca niște bărci fosforescente 
clipele se scurg 
în amurg 
 

mai vei veni cu lumea ta 
amforă cu dumnezei vii? 
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VOM PORNI 
 

Oare cine mai cunoaşte dintre toate, adevãrul 
Şi cu ochii limpezi, astãzi, vede lumea chiar cum este 
Printre-ameţitoare scene parcã rupte din poveste 
Când nici Eva nu mai ştie cum a fost de fapt cu mãrul 
 

Cine sã ne dea speranţe pentru viaţa viitoare 
Din pãmânt rãsare totul şi se-ntoarce în pãmânt 
Doar un fulg se ştie omul, prea ades purtat de vânt 
Cãtre ţãrmuri de iluzii mai mereu înşelãtoare 
 

Cui sã mai cerşim, prieteni, pentru mâine, armonie 
Zeii par pierduţi în neguri mai de nimeni desluşite 
Şi orbecãind cu zgomot prin destine şi ursite 
Am uitat de tot ce-nseamnã gând curat, inimã vie 
 

Prinşi în lanţurile zilei, adânciţi în mari probleme 
Adunând prostii tot felul nici mãcar de trebuinţã 
Rãtãciţi pe neştiute cãi, departe de fiinţã 
Am ajuns în trup de vameşi, dincolo de orice vreme 
 

Nu e chip sã mai pricepem irosiţi printre ecrane 
Cã o frunzã-i doar o frunzã iar nisipu-i doar nisip 
Sclavi hârtiilor cu numãr, fãrã suflet, fãrã chip 
Drumul nostru spre luminã astãzi parcã tot în van e 
 

Prin deşerturi necuprinse am mai fost şi altã datã 
Cãutând fãgãduite ţãri de nimenea ştiute 
Preţuind din toate visul amintirilor pierdute 
Vom porni din nou spre viaţa noastrã cea adevãratã 
 
 
POVESTE  DE TOAMNĂ 
 

Era târziu în ceruri, Dumnezeu ostenise 
Îl tot întrebau depre timp, despre vreme 
Ori cum se interpreteazã o mulţime de vise 
Dintre cele pe care nimeni n-a dorit sã le cheme 
 
Îmbrãcaţi în frunze ruginii veneau îngerii 
Şoptindu-şi numele înaintea vântului 
Coborând precum zborul cãtre vãile plângerii 
Înainte şi dincolo de liniştea pãmântului 
 
Suspinând se porniserã parcã preasfinţii 
Sã înduplece inima Domnului, sfântului, 
Rugãciune de tainã ce-au ştiut-o pãrinţii 
Şi-au adus-o spre noi pe aripile cântului 
 
"Iartã Doamne furtuna ce-i pornitã prin lume 
Şi întoarce-ţi iubirea pentru neamul cãzut..." 
Implorau sfinţi şi îngeri, unii fãrã de nume 
"Iartã-i Doamne pe oameni cã nu ştiu ce-au fãcut..." 
 
Tãcuse tot cerul între porţile-nchise 
Nicio urmã de plânset n-a mai fost auzitã 
Nevãzut, neştiut, Dumnezeu ostenise 
Şi plecase a toamnã peste lumea cernitã 
 

 

 

 

        Liviu BAITEL 
 

DIN CÂTE VREMURI 
 

Din câte vremuri oglindite-n stele 
Am numãrat tot încercând sã fiu 
Luminã despletitã în cuvinte 
La fel ca cei ce cred cã totul ştiu, 
Puţine clipe-am rostuit, în tainã, 
Spre-a nu se pierde,poate, niciodatã 
Un adevãr ce singur nu se spune 
Mulţimii ce-i în piaţã adunatã  
 

Trist uneori, miracolul puterii 
De a întoarce timpul înapoi 
Pe tronul gol stã frica de-a cunoaşte 
Când pacea-i în adâncuri tot rãzboi 
 

Nici nu se ştie freamãt mai de seamã 
Decât al zilei trup crescut în sine 
Fãpturi de vis ce încã te mai cheamã 
Departe de ce-i rãu sau de ce-i bine 
 

Din câte vremuri, împletind ursite 
Am petrecut tot cãutând cãrarea 
Spre liniştea dintâi a nefiinţei 
Când cerul şi pãmântul nãşteau marea 
În trup de vis am întâlnit adesea 
Speranţa unei clipe trecãtoare 
Popas etern între iubiri pãgâne 
Cerşind odihnã vieţii, şi iertare 
 

Iar stelele se-adunã oşti pe ceruri 
Când vremurile, toate, s-au sfârşit 
Uitând de calendare blestemate 
Milenii adormite-n infinit 

 
EMOȚIE DE AZI 
 

Şi barca se scufundã, încet, încet, încet 
Mai strigã prin cetate, naiv, câte-un poet 
Cã nu sunt buni cârmacii şi ruta nu-i cea dreaptã 
Cã prea uitãm de toate iar timpul nu aşteaptã 
Trec anii peste ţarã ca nişte lupi flãmânzi 
Şi nu mai ai de umbrã un loc sã te ascunzi 
Lãsate sunt la urmã şi şcoalã şi credinţã 
Prea mulţi se bat la jocuri sã-şi afle biruinţã 
Nici nu mai ştim...la doctori găsim vreo vindecare? 
Sau totu-i o minciunã ce tot mai rãu ne doare 
Nu se mai vede ţãrmul speranţelor...cumva 
Iar fãrã de speranţã, ce poate rezista? 
Ocârmuitã-i legea de hoţi care tot furã 
Uitând cã nu chiar totul pe lume se îndurã 
Şi ce destin mai poate sã aibã un popor 
De i se furã astãzi trecut şi viitor? 
 

Pe flotele vândute ar trebui toţi puşi 
Şi...Dumnezeu cu mila, de-aici în larguri duşi 
 

Mai strigã prin cetate, naiv, câte-un poet 
Iar barca...se scufundã, încet, încet, încet 
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Cine sunt eu? 
Eu sunt poetul 
tu eşti muza 
 
fără tine iubite 

pentru tine Gheorghe 
 

în grădină masă albă plină de sânge 
peisaj trist şi singuratic 
sufrageria plină de mucegai 
niciodată nu e primăvară în sufletul meu 
cade suferinţa ca perlele din pom 
fără tine iubite 
trupul meu e flămând mereu 
 
prin venele mele 

lui Gheorghe 

 

m-ai rănit 
m-ai rănit 
prin venele mele 
și ochii mei căprui 
nu curge sânge 
ori lacrimi mari 
ci poeziile 
pe care le-am scris 
pentru tine 
 
dragostea verii 
 

fluturi albi în aer 
cad pulberi 
dulci polenuri 
dragostea verii 
mângâie faţa mea frumoasă 
 
fără titlu 
 

cerul bolnav 
numai umbra lunii veghează 
mirosul de primăvară 
 
iubirea mea 
 

eşti prima rază de lumină 
ce luminează viaţa mea, 
după o lungă iarnă 
ce a-îngheţat inima mea 
iubirea mea 
o primăvară frumoasă, 
cu bucurie şi speranţă 
îţi doresc 
 
am ales.. 
 

am ales singurătatea 
sunt dependentă de mine 
să aflu cine sunt 
am aflat... 
sunt o floare de nu-mă uita. 


 
 
 

 



          Mónika TÓTH 
 

iubirea ta 
 

iubirea ta dulce caldă 
bună frumoasă 
moale şi parfumată 
îmi alintă suferinţa 
datorită ţie 
zilele mele grele se albesc 
gândurile pozitive ca unghiile cresc 
existenţa ta deschide uşa paradisului 
 
îmi faci noduri în gât 
 

este o zi tăcută sub cerul albastru 
iubite 
mi-e dor de tine 
nu vreau decât să te am aproape 
într-o lume oarbă de invidie 
îmi e greu fără tine 
îmi faci noduri în gât 
mi-e frig 
mi-e sete 
de iubirea ta 
vreau mirosul părului tău 
drept răsplată 
pentru atâta suferinţă 
e ceasul târziu şi sufletul gol 
singură stau şi te aştept 
să pornim pe câmp după flori 
lipsa ta mă doare 
pielea mea încinge 
te aştept cu speranţa în inimă 
este o zi tăcută 
în luna aprilie 
 

sunt tristă 
 

tot ce îmi mai doresc 
este să te privesc 
să mă înec în ochii tăi 
tu nu eşti lângă mine 
sunt tristă 
plânge cerul de durere 
 

Eu te cunosc 
pentru tine Vasile 

 

Cine eşti? 
Eu te cunosc 
tu eşti zâmbet 
tu eşti izvorul minunii 
tu eşti armonie 
tu eşti un curcubeu 
tu eşti o rază de speranţă 
tu eşti un dulce gând 
tu eşti o flore de-nu-mă-uita 
Cine sunt eu? 
Eu sunt poetul 
tu eşti muza 
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Leonte SEBASTIAN 
 

L A  M A S A  D E  P A Ș T E... 
 

Pregătirile au început încă de dimineață. Anișoara 
făcea ultimele aranjamente pentru masa de Paște căci    
după-amiază veneau copii de la București și rudele. Mărin 
era plecat cu alte treburi, să mai vadă cu mașina că se 
stricase urât de data asta. Papucul gri-argintiu nu mai 
pornea nici împins de zece inși. Și se gândi Mărin să nu 
stea degeaba că, dacă vin neamurile și-ntreabă de mași-
nă, ce să spună? Așa că altă soluție n-a avut. Coborâse 
de trei ore deja să vadă care mai este treaba, în timp ce 
Anișoara nu-și mai găsea capu’ de treburi. Întinse masa, 
scoase drobul de miel din cuptor, așeză tacâmurile cu 
grijă și precizie. Un moment de răgaz și o luă de la capăt: 
scoase oala cu smântână, aduse tava cu sarmale și cozo-
nacii. De pască, ouă, dulciuri și altele nici nu mai men-
ționăm având în vedere ce buget a trebuit Mărin să aibă 
acum, că vin neamurile o dată la zece ani să împartă 
moștenirea ce le-o lăsase nea Grigore, unchiul lui Mărin. 

Pe lângă asta, mai vin și Cezar cu Irina la masă și aduc 
și pe nepoții lui Mărin. Cât a mai iubit omul ăsta la viața lui 
copii și nepoții doar ca să îi vadă peste doi-trei ani că 
pleacă și ăștia pe la liceu, pe la facultate... 

„Unde o mai fi și Mărin ăsta? Când ai nevoie de el fuge 
ca dracu de tămâie, iar când e vorba de stat la masa de 
Paște e primul în capul mesei”, își spune Anișoara în 
gând. Repede scoate drobu, bagă sarmalele la încălzit, 
deschide sticla de vin roșu de butuc și se așează pe 
fotoliu să își mai tragă nițel duhul că simțea că se duce la 
cele veșnice. 

Ceasul cu pendul arăta ora 13:30 iar la 14:10 vin 
neamurile. Anișoara nu mai putea de atâta treabă ce avea 
de făcut prin casă, iară lui Mărin îi ardea de plimbări. 

Deodată, fără să se anunțe Mărin intră în casă plin totul 
de rânjet la nevastă-sa. Pune șapca de camionagiu în 
cuier, leapădă paltonu’, descalță pantofii și stă la șagă cu 
nevastă-sa: 

-Anișoară, să scot și eu scaunele alea mai de, că doar 
o dată vin musafirii și pe la casa noastră bătrânească. D-
alei câte ai pregătit ! 

Anișoara încuviință. Acum, fiecare avea câte o treabă. 
Era ora14:00 și ceasul sună o lungă bătaie, iar cei doi, 
grăbiți ca vai de ei, pregăteau cele de pe urmă. Mărin 
aruncă pe el în grabă un pulover făcut de soacră-sa încă 
de când trăia, Dumnezeu s-o ierte. 

Se auzi bătând la ușă. Mărin, ce se menținea ca la 30 
de ani, ieși în întâmpinare cu rânjetul lui inconfundabil. 
Nepotul Sorin intră cu un buchet de flori pentru Anișoara 
care era frustrată și nu își mai găsea locul dintr-un capăt 
în altul. Apoi Cezar și Irina își pupară părinții și socrii și o 
porniră spre sufragerie unde masa era întinsă cât pentru 
12 persoane. Ding - dong! se auzi dinspre ușă. Era nimeni 
altul decât finul Eugen cu nevastă-sa, iar în spatele lor, trei 
copchii ce se prindeau cu îndârjire de fusta maică-sii. Da’ 
ce să vezi?! Din urmă, cu greu veneau bunicu Mitică și 
bunica Emilia, plini de anii grei prin care trecuseră. Bunicu 
Mitică, la o vârstă destul de înaintată, 86 de ani că te 
plictisești numărându-i, era veteran de război și se 
mândrea cu asta mai ceva decât cu un ceas vechi și 
ruginit moștenit de la bunicu lui Mitică, care și ăla fusese 
pe vremuri gardă la palat. Bunica Emilia intră veselă își 
pupă nepoții și salută pe fie-su, Mărin. 

 

- Ne bucurăm că ați putut veni să stați cu noi 
tocmai acum, în prima zi de Paște. Nu e potrivit să 
vorbim și de decesul lui Nea Grigore, dar asta e! 

Un Dumnezeu să-l ierte! melancolic se auzi de la 
mătușa Veta venită cu unchiul Sandu de la Brăila. 

-Ai, mă, nevastă, mai stai de ocară mult? Nu vezi 
că oameni au venit aici să se simtă bine, să petreacă 
cu familia? Ce-i mai deranjezi tu cu nea Grigore?! 
Toată viața n-a făcut nimic, iar acum îl pomenim mai 
ceva decât pe sfinți. Haideți, serviți cu toții din bucate 
că mai avem, spuse Mărin. 

Finul Eugen scoase sticla de 2 litri de vin alb de la 
podgoria de lângă Galați, unde stau ei. Copii 
așteptau mai ales prăjiturile să guste din ele, ca să 
poată să meargă să se joace plini. 

- Da mai luați, vă rog, că e destul ! îngâna Ani-
șoara. 

- Ai mamaie, dai un cioc, spuse bunicu Mitică 
ștrengărește Emiliei. 

- Ei, da’ cum să nu! Doar trebuie să ne menținem 
sănătoși. Hai Veta, dă și tu cu nen’tu! Hristos a Înviat, 
Mitică ! 

-Adevărat a-nviat! Haide, nenicule, deschide și tu 
televizorul ăla de colea, că doar e Paștele, n-am 
venit la priveghi! 

Scoate Mărin telecomanda, aprinde televizorul. 
Finul Eugen se tot uită la cozonacii  calzi încă. 

- Dar luați, nu vă sfiiți ! Că doar am făcut vreo 
două tăvi întregi! Mărin le-o dus și la sfințit de Paște. 
Luați, gustați! 

- Să-mi dai și mie rețeta, spuse Veta. 
Atmosfera se încingea. Copiii plecaseră la joacă, 

bunicii ciocneau ouă, finul Eugen mânca sarma după 
sarma, iar Veta cerea rețete. Sandu puse muzică de 
petrecere și vorbea cu Mărin: 

- Și Mărine, ce-ți mai face papucul? Mai pornește 
sau l-ai dus deja la fiare vechi? 

- Ehe, încă mă mai slujesc de el. Nu știu ce Dum-
nezeu are acuma că nu mai vrea să pornească de-
loc. După Paște îl duc la Service Auto. 

- Eu ți-am zis de mult să-l dai și să îți iei ceva mai 
decent! Un matiz, un renault, ceva, dacă tot vrei 
chilipiruri... Dar oricum tu ce crezi, te mai ține mult? 

Toți se distrau. Tușa Veta lăuda mâncarea iar bu-
nicii scoteau din pungă tot felul de dulciuri: pișcoturi 
la cuptor de țară, niște drob din mieluț, o pască cu 
stafide și nucă, și multe alte bunătățuri pe care, după 
o oală de sarmale, un  cozonac și jumătate de drob 
de miel, numai cu gândul le puteai atinge. 

- Mai ușor Mitică, că iară ți se urcă tensiunea! Mai 
ușor cu sarmalele și ouăle că iară ajungem la 
urgențe! spuse bunica Emilia care îl compătimise 
toată viața pe bunicu Mitică. 

- Lasă-l, că e bine, n-are nimica! Să plece sătul de 
la noi, că așa e de Paște, cu familia, cu neamurile... 

Petrecerea se încheie, iar fiecare plecă de la 
masă în ritmul său. Doar unchiul Sandu mai rămase 
la vorbă. Când Anișoara deja se apuca de strâns 
toată masa, Sandu se apropie de Mărin și-i zice la 
ureche, într-un mod cât mai discret: 

-Vezi ce faci cu Papucu’ că nu cred că îl mai ai 
până la Izvorul Tămăduirii! 


 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 19 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          Victor MAROLA 
                                             

În dialog cu George FILIP – un poet al exilului 
 

Victor Marola: Vă salut de foarte departe, vene-
rabile poet George Filip. Sunt bucuros să vă cunosc în 
acest an, când împliniți 79 de primăveri. 

George Filip: Bucuria este reciprocă, domnule 
profesor, dar aş prefera să-mi adresaţi acest frumos salut şi 
peste 22 de ani, adică la onorabila vârstă de 101 ani, pe 
care am promis să o ating. 

V.M.: Pentru cititorii din orașele port și nu nu-
mai, care nu vă cunosc, m-aș bucura să vă prezentați 
dumneavoastră. 

G.F.: Uşoară… grea modalitate îmi sugeraţi. Sincer 
spus, nu-mi este lesne. Încep prin a preciza că după mama 
Floarea mă trag din seminţia lui Goga, iar după taica 
Pandele, fostul jandarm, vin din speţa oltenilor participanţi 
la Proclamaţia de la Islaz. În tinereţe, părinţii mei, săraci 
lipiţi fiind, au emigrat în Dobrogea, la Tuzla, pe malul Mării 
Negre. Sunt al cincelea groştei din cei şase băieţi ai sfinţilor 
mei părinţi. Copilăria mi-am petrecut-o prin praful de puşcă 
şi toate belelele celui de al doilea măcel mondial. De la 
soldăţeii lui Hitler am învăţat câteva cuvinte, să ronţăi cio-
colată şi să cânt la muzicuţă. De la năstruşnicii soldaţi ruşi 
am învăţat să-njur, să fumez mahorcă şi să mă scarpin de 
păduchi. Mi-au rămas în memorie luptele aviatice aeriene. 
Câte un avion, ba rusesc, ba german, cădea în mare... 
Când se prăbuşeau, în flăcări, pe  izlazul satului, dădeam 
fuga să le stingem, iar Baruţă, mincinosul satului, îi târa cu 
grebla, afară din carlingă, pe piloţii carbonizaţi sau doar 
grav răniţi. 

Eu am fost un copil rahitic. Babele din sat - şi nu 
numai...ziceau despre mine c-aş fi „tra-la-la şi strigoi.” 
Fiindcă alergam noaptea pe uliţele satului şi le surprindeam 
adesea pe-ale vădane, făcând dragoste prin şurile de paie, 
cu ibovnicii lor. Taica Pandele era persecutat de comunişti 
fiindcă a fost jandarm. Era un duşman de clasă. Dar şi eu 
eram duşmanul poporului. Doream să vină americanii şi să 
arunce o bombă pe căminul cultural când era tixit de 
comunişti! Asta s-a aflat şi am fost pus pe lista neagră. In 
rest...am fost ţăran, hamal, fotograf şi mai flăcăiandru: 
seralist, boxer, paraşutist, sigisbeu etc... 

V.M.: Când v-ați simțit răpit în orizontul însorit 
al literelor (poeziei)? 

G.F.: Eu n-am învăţat niciodată să scriu, să citesc, 
să merg pe bicicletă, să dansez, să trag cu puşca etc. Toa-
te acestea le-am avut din dotarea divină. Pe la 4-5 anişori 
scriam poeziile pentru flăcăii satului, cu care-şi momeau 
domnișoarele ce abea se-mplineau. Apoi am tăbărât să 
scriu poezii stil Lazăr de la Rusca, adică mă doream un 
haiduc mare care lua de la bogaţi şi dădea la sărăcani. 
Taica Pandele mi-a dibuit caietul şi l-a pus pe foc. Floare, i-
a zis mamei, ăsta e comunist! Să-l dăm la câini. Dar nu m-
au dat. Deci, am scris de când mă ştiu. Am început să pu-
blic în jurnale târzior. Comuniştii erau deştepţi: vroiau să  
 

 
Poetul George Filip 

 

mă atragă în gaşca lor, aveau nevoie de creierătura 
mea, dar cu băiatul jandarmului nu le ţinea figura. 
Deci...hârjonită devenire m-a păscut!  

V.M.: Ce genuri literare ați abordat în 
activitatea scriitoricească? 

G.F.: La 24 de ani eram un fel de directoraş 
pe la Casa de cultură din Mangalia. Atunci am intrat 
bine în publicistică. De aceea şmecherii m-au ade-
menit cu încă o şansă: m-au făcut redactor la ziarul 
Marinei Militare - flota patriei. De acolo am spart 
gheaţa spre ziarele şi revistele centrale. 

Mie condeiul îmi sfârâia printre degete. Am 
abordat toate genurile gazetăreşti: versuri, reportaje, 
mai ales foiletoane. Sincer să fiu, partidul plătea 
foarte bine scriitura favorabilă. Dar cu adevărata 
poezie...n-am reuşit să ies pe piaţă! 

V.M.: Nominalizați persoanele care v-au 
marcat prin greutatea lor intelectuală?  

G.F.: Stimate domn, eu n-am avut mentori 
sau modele. N-am pacticat cu flaifluşterii literaturii şi 
n-am dus plocoane servitorilor poeziei de prin redac-
ţii. Foarte tânăr am ajuns să-l cunosc, acasă la el, pe  
TUDOR ARGHEZI. I-am dus o revistă cu o poezi-
oară de-a mea şi i-am citit altele, în manuscris. Ol-
teanul poet mi-a pus palma pe cap şi mi-a zis: 
„Ghiorghiţă.. .eşti poet’’. Ai grijă că ăștia vor să te o-
moare... Mai târziu, când am evadat spre Capitală, 
am ciocnit paharele cu vodcă doar cu flăcăi ca lu-
mea: Pucă, Pâcă, Fănuş, Micu, Rusalin etc. Şi într-o 
bună zi am ajuns în cabinetul lui ZAHARIA STAN-
CU. Şi el, tot aşa: ,,Filipe, eşti poet. Dar să ştii că 
greul de-acum încolo începe...” 

Ambii mei naşi literari au avut dreptate. Pri-
ma carte am publicat-o greu şi târziu, abia după ce-
am făut nişte puşcărie... 

V.M.: Din generația dumneavostră (ca 
elev, student) cu câți mai păstrați legătura?  

G.F.: Din clasele elementare îl mai ţin în me-
morie doar pe „Neluţu Spartanu”, acum general în 
rezervă. Din lungul Liceu seral, pe Ilie Bărănescu, 
rival pe ringul de box, fost director şi... gălăţean. 
Despre mândruţele ce mi-au trecut prin suflet şi prin 
flăcările poeziei nu amintesc, n-au loc în concen-
tratul nostru interviu.  

V.M.: Cum erau profesorii pe vremea ace-
ea? 

G.F.: Mulţi erau minunaţi. Dar printre ei erau 
şi secături, parveniţi, de-ai comuniştilor. Cei buni  

(continuare în pag. 20) 
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cunoşti mersul politicii naţionale şi internaţionale, nu 
spargi seminţe ascultând Bethoven, cunoşti  marii 
filozofi ai omenirii, iubeşti animalele şi nu-ţi baţi 
nevasta şi copiii. 

Instrucţia este, după mine, o chestiune de 
mercenariat. Să ştii să tragi cu tunul, să-ţi faci nodul 
la cravată, să faci echilibristică la circ, să nu întrebi 
De ce, Cine, Când?...să faci armată, să fii ordonat 
ca un sergent oltean, să asculţi ordinele, să fii în 
societate...un prost! 

V.M.: Menționați ultimele 10 cărți publi-
cate, vă rog frumos. 

G.F.: Dacă este vorba să mă laud, îmi veni-
ră la mână unsprezece: Axiome, Axiomes, Les Po-
emes qui  dansent, Dancing  Poemes, Şamanul, Din 
Pontus Euxin, Dragă Maria, Zeii tuzlieni, Statuia pu-
bertății, Marea Mariei, şi Centenarului din acest an 
2018 i-am dedicat volumul de versuri Eterna... 

V.M.: Ce zone din România ați recomada 
tinerilor canadieni să viziteze / cunoască într-un 
an de ședere în spațiul nord-dunărean? 

G.F.: După ce au trecut pe la Gura Portiţei, 
să continuie, de la Tulcea, prin paradisul Deltei, să 
poposească o noapte la Maliuc, apoi să pluteasacă 
până la Mila 23, unde să mănânce o ciorbă pescă-
rească, să bea vodcă şi să cânte lângă foc cu lipo-
venii şi respectivele corpolente lipovence. La Brăila 
să-l caute la origini pe Panait Istrati, pe Fănuş Nea-
gu şi pe răposatul poet-cizmar  Constantin Ştirbu. 

Să danseze la Restaurantul Dunărea şi să 
afle cât este ceasul privind ornicul într-un picior din 
parcul în semicerc din faţă. Să cânte, dacă pot, din 
frunzele salcâmilor japonezi care împodobesc ora-
şul Kiralinei şi să-l întrebe de una-alta pe înţeleptul 
profesor pensionar Ghe. Calotă. 

Iar Galaţi-ul...să calce oraşul la milimetru 
pătrat, să se minuneze pe malul fluviului ascultând 
valsul Valurile Dunării al plutonierului  giurgiuvean I. 
Ivanovici. Ar fi bine să-l salute pe poetul Grigore 
Mărăşanu, cel care la eliberarea mea din puşcărie 
m-a întâmpinat cu o sticlă de vodcă şi o pereche de 
pantofi. Pe strada Partizanilor s-o caute şi s-o între-
be pe fosta mea logodnică Elena, de ce m-a trădat 
şi nu m-a urmat în Canada? Şi, dacă printre vizita-
tori s-o afla şi vreun reporter, să întrebe cine şi de 
ce au ucis Combinatul Siderurgic?!?  

V.M.: V-au trecut prin fața ochilor și cărți 
din categoria ,,literaturii de sertar’’. Ce le-ați su-
gera celor care au posibilități financiare, îndră-
gesc literatura și doresc să publice? 

 (continuare în pag. 24) 

 
 

(urmare din pag. 19) 
 

erau şi ei persecutaţi de cârmuire, dar era nevoie de ei în 
învăţământ, să ne înveţe carte. La Liceul „Dimitrie 
Cantemir”, din București, l-am avut profesor pe Gheorghe 
Obreja, fostul elev al lui Einstein. Aud?!? 

V.M.: Observ că aveți spuma mării în plete. Vă 
inspiră muzica mării în amurg? 

G.F.: Dar de ce numai în amurg? Mereu şi total. 
Uitasem să spun. Eu nu am învăţat niciodată să înot. 
Ce...peştii învaţă să înoate? De mic m-a azvârlit frate-meu 
Vasile în mare şi eu am înotat. Ca un batracian. Am simţit 
că marea este mama mea. De multe ori m-am înecat, dar 
nu de tot. Iubesc marea până la extaz şi i-am dedicat multe 
poeme. Printre altele mă consider poetul mării şi-o numesc 
Marea mea cea Neagră. Cunoaşteţi un alt poet al mării?! 

V.M.: În țara de adopție, ce persoane v-au im-
presionat? 

G.F.: Stimabile, înainte de a mă stabili la Montreal 
copitele mele au lăsat amprente prin Austria, Germania, 
Franţa... În această imensă Canadă, mamă de adopţie, eu 
sunt doar o părticică neglijabilă, nu mă remarc şi n-am 
remarcat pe nimeni în mod deosebit. Pe aici nu se poartă 
laurii mincinoşi, ca pe la noi. Aici... To be or not to be! Ca 
poeţi, i-am îndrăgit pe răposaţii Neligan şi Gaston Miron. 
De fapt nici nu sunt prea mulţi. 

V.M.: Ce schimbări pozitive vedeți la persoa-
nele din țara de origine în ultimii 28 de ani? 

G.F.: Nici-o schimbare radicală. Îi detest însă pe 
intelectualii cocliţi şi statici, care nu pun umărul la des-
ţelinirea actualei atmosfere politice din Ţară. Ca Pleşu, 
Liiceanu şi mulţi alţii. Tăcerea lor este bine remunerată de 
tartorii neo-comunişti. Despre cei tineri...ce să zic? Ei ha-
bar n-au ce a fost comunismul, nu ştiu nimic despre revo-
luţia furată din ’89, au aflat câte ceva la televizor şi pentru 
ei BINE înseamă papa...sex...dans şi fuga de acasă! 

V.M.: Care sunt valorile absolut indispensabile 
în viața unui tânăr în formarea sa? 

G.F.: Pe tinerii de pretutindeni eu îi aghezmuiesc 
cu o zicere personală: băieţi şi fete, fiţi prudenţi, tinereţea 
nu este o calitate - ci doar un anotimp. Şi toţi mă înţeleg. 
Dacă nu-ţi pui temelie solidă la citadela viitorului tău...totul 
este abacadabra. Cum să vă spun: recomand instrucţie, 
perseverenţă, elan şi multă răbdare. Mai biblic zis: mă,... 
Dumnezeu vă dă, dar nu vă bagă în traistă. 

V.M.: Să presupunem că ați fi numit ministru al 
educației. Ce îndemnuri ați oferi  tinerilor profesori? 

G.F.: Le-aş recomanda să-şi uite vârsta, să fie so-
bri, eleganţi şi foarte exigenţi, să dezvolte spiritul de com-
petivitate şi, în timpul liber, să le fie elevilor fraţi, părinţi, 
camarazi.   

V.M.: Ce cărți le recomandați adolescenților și 
studenților să lectureze ? 

G.F.: Să înceapă cu Creangă, să-i citească siste-
matic şi in crescendo pe toţi marii clasici ai lumii. Să nu uite 
niciodată că o carte bună îţi aduce sub priviri o lume 
întreagă. Fireşte (sic!)  când se destind să citească multă 
poezie lirică, din Poe, Esenin, Villon, Eminescu şi... George  
Filip. 

V.M.: Care sunt deosebirile  dintre educație și 
instrucție?  

G.F.: Educat poţi fi dacă ştii toate capitalele lumii, 
ai bocancii lustruiţi, cunoşti istorie, saluţi lumea pe stradă,  
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Cu Ovidius Publius Naso (năsosul) 
Toată noaptea prin copaci 
După ouă de prepeliţă-peniţă, 
Constat că… n-am mai supt raci 
De două mii de ani!... 
  * 

Pour la sonne bouche 
Cu  o „gură de ploşniţe” 
Fac amoro-terapie de şoc. 
  * 

De foşnetul larg şi lasciv 
Al frunzei de viţă 
Voi adormi împreunându-mă 
Cu Afrodita-ntr-un vis nemărginit. 
  * 

Sintagma „un ţăran avea o iapă 
Şi căra cu ea la ceapă” 
Spusă la răsărit şi apus 
Cu nesfârşită evlavie, 
Ne poate scăpa, la o adică, 
De… SIDA! 
  *  

Ca să scăpăm de insomnie 
Repetaţi de câte ori vreţi, 
Înainte de culcare şi 
După sculare: 
„Atenţie la homo 
Căci…homini Lupeasca Rex! 
  * 

O muiere cu picioare 
Dubios-graţios de înalte 
Mă trece strada ca pe un orb. 
Şoaptele ei îmi prăjesc inima 
Sub noaptea de august 
Toridă şi grea ca un pântec 
De bivoliţă satanică. 
  * 

Atenţie doamnelor: 
„Mădularu-i obosit 
Cuantic cât l-am folosit 
Dar am gură de tenor, 
Mâini acide de maseur 
Şi limbă de constrictor –  
Bucuraţi-vă de-Amor!” 
 
STĂNESCIANĂ 
(prietenilor mei) 
 

Un prieten este 
Mai vital decât un înger”, 
Spuneai tu, cel care 
Ai reuşit prin poezie 
Să desparţi deşertăciunea 
De deşertăciune. 
De la tine-am învăţat 
Bătrâne, 
Că viaţa noastră este făcută 
Din vieţile celor din jur-împrejur; 
Că numai moartea este personală; 
Că Necuvintele 
Înseamnă Nemoarte – restul e tăcere 
În vecii vecilor, 
Amin 


 

 

   Constantin BEJENARU 
 

BALADA POETULUI STELAR 
(prietenului vechi Paul Sârbu ot Letea) 
 

Poetul stelar trebuie să fie 
Scriitor răbdător, 
Şi să se umfle de mândrie, 
Să nu caute folosul său, 
Să nu se gândească la rău; 
Poetul stelar în aşa fel 
Trebuie să scrie, 
Încât să devină 
Cea mai de neînlocuit 
Dintre fiinţele care 
Trăiesc pe pământ. 
Amin (Aşa să fie!) 
 
VEDENIE ESTIVALĂ 
 

Într-o noapte de vară 
În timp ce mă rugam 
Absorbit cu totul în Dumnezeu, 
mi-a apărut Iisus Hristos 
Răstignit pe cruce. 
Văzându-L, 
Am simţit că mi se topeşte 
Inima întru divină iubire. 
De atunci vedenia 
Pătimirii Lui 
Mi s-a imprimat atât de viu 
În fibrele trupului şi sufletului, 
Încât când îmi vine în minte 
Răstignirea Lui, 
Îl aud îndemnându-mă: 
-„Dacă vrei să vii după Mine, 
Ia-ţi crucea şi urmează-mă 
Întru sine!” 
 
LACRIMI DE LIGHIOANĂ CUANTICĂ 
 

Doar când am citit scrisorile fierbinţi 
Semnate Mariana Alcoforado, 
Am înţeles de ce călugăriţa 
Îşi devoră partenerul. 
  * 

Magica formulă stănesciană 
De-a râsu-plânsu 
Este dătătoare de fiori carnivori 
Pe menhirele „lighioanei cu două spinări”! 
  * 

Noapte călărită de Octvian Augustus 
Fumegând ca o locomotivă cu aburi 
În pepeni scobiţi şi scopiţi 
De gemete dăbulene –  
Of, Mihaela, Dragostea mea! Ahaaaa… 
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        Lucia PĂTRAȘCU 
 

Buchetul de iubire, de Sibiana Mirela Antoche 
 

Volumul ”Buchetul de iubire”, semnat de Sibiana Mire-
la Antoche, Editura Lucas, Brăila 2018, cuprinde în pagi-
nile sale 70 poezii, asupra cărora se apleacă în Prefaţă 
scriitorul Trandafir Sîmpetru, care consideră ver-surile 
acestea: „un fel de confesiune, poeta arătându-se lumii în 
toată înfăţişarea ei interioară, poate cu mai multă sinceri-
tate decât în limbajul cotidian” (pg. 5). 

După celelalte două volume de versuri, „Viaţa în doi” - 
2016 şi „Stropi de rouă” - 2017, publicate la aceeaşi edi-
tură, iată că poeta oferă cititorilor săi un nou buchet de 
versuri suave, flori delicate, scăldate în lumina solară a 
iubirii şi înmiresmate cu parfumul neasemuit al sentimen-
telor curate. Volumul are o copertă frumoasă, feminină şi 
caldă, iar în interior  este împodobit cu o grafică, semnată 
de Constantin Antoche, având ca sursă de inspiraţie 
operele lui Constantin Brâncuşi.  

Nu ne miră lirica de factură reflexivă prezentă în evo-
luţia poetei, care se află în starea de graţie a unei armonii 
de familie. Tema principală este iubirea, sentiment ce 
primeşte toate nuanţele, toate luminile şi umbrele, fără a 
fi egală, liniară, ori anostă, la fel cum într-un buchet, ori-
cât de bogat ar fi el, florile nu pot fi identice. Important 
este ca aranjamentul, armonizarea acestui buchet de 
sentimente să fie făcută în funcţie de componenta emo-
ţională individuală, pentru a putea coagula iubirea unei 
vieţi întregi într-o trăire adelfic împodobită, pe care poeta 
doreşte să o transmită cititorului, chiar şi atunci când 
aceasta ar oscila în acceptarea versurilor sale. Uneori 
poeta încearcă să iasă din sentimentul timpului: „Fug de 
ceaţa timpurie, ţes covoare-n trăinicie” (Zac în marea 
mea de linişti, pg.78), navigând astfel în tăcerea spaţiilor 
infinite şi folosind algoritmul ieri – azi - mâine, ca pe un 
mijloc de locomoţie printr-o iubire călăuzită spre absolut, 
spre clipa eternă. Alteori poposeşte o clipă acolo unde 
apar mănunchiuri de impresii speciale, de sentimente 
deosebite, în nuanţe ce aduc din intimitatea sa bucurii: 
„...sufletu-mi cântă / Şi-aştept al nopţii legământ” (Se-
aprinde o stea, pg.29); ori proteste sau tristeţi: „Zac în 
marea mea de linişti, torc fuioarele de gânduri” (Zac în 
marea mea de linişti, pg.78) şi, mai ales,  aşteptări: „Mi-i 
dor de tine-n fiecare seară” (Mi-i dor!, pg.46). Versuri din 
care străbate dorinţa de a simţi bucuria unei trăiri intense 
şi totale: „Miracolul pogoară-n astă seară / Distanţele cu 
dorul se topesc” (În vise, pg.70), confirmând, dacă mai 
era necesar, adevărul că literatura şi, în mod definitoriu, 
genul liric este ca o nar-coză seducătoare şi binefăcă-
toare, ce ameliorează dure-rile: „De n-ar fi iubirea, de n-
ar fi cuvântul...” (De va vrea cuvântul, pg. 61), vindecă 
rănile: „De va vrea cuvântul să astupe rana /... / Aş avea 
un suflet proaspăt vindecat” (idem) şi deschide noi ori- 

 
 

zonturi de înţelegere şi visare: „Am putea să iubim 
printre şoapte / S-auzim doar al lunii balans, / Să 
cântăm visători până-n noapte / Doi nebuni, o iubire 
şi-un vals.” (Am putea, pg.63). 

Dacă ar trebui să ne referim la maniera în care 
poeta Sibiana Mirela Antoche înţelege să se foloseas-
că de lejeritatea cu care versifică, mai ales în pro-
zodia clasică, cu strofe de trei, patru, cinci, şase sau 
şapte versuri, vom constata că unele dintre acestea 
sunt ritmate, cu o măsură şi o cadenţă aproape per-
fecte (doar câteva mai ies din front!) şi cu rime 
asortate împerecheat, încrucişat (majoritar!). Singura 
derută este dată de faptul că autoarea foloseşte une-
ori în aceeaşi poezie un melanj al rimei, obligând citi-
torul să-şi schimbe balansul valsului propriu de la o 
strofă la alta, ceea ce veţi constata. Aceeaşi senzaţie 
o dă şi numărul inegal de silabe ce se insinuează în 
versurile unei singure strofe. Un cârcotaş ar putea să 
afirme şi faptul că rimele sunt banale (două substan-
tive, două adjective, ş.a.). Probabil există o explicaţie 
prin faptul că, în actul creaţiei sale, poeta este preo-
cupată exclusiv de mesajul ce o inspiră imediat, pe 
care îl trăieşte cu intensitate, conturându-l aşa cum 
simte şi cum doreşte să îl transmită mai departe. 

Alături de acestea, cititorul pretenţios, plictisit de 
nuanţa oarecum vetustă, aşa cum este considerată 
prozodia poeziei clasice, va întâlni versuri albe, ex-
presive şi convingătoare. Dacă ne-am referi numai la 
titlul „Între rău şi bine”, am remarca versurile scurte, 
cuvinte mitraliate parcă, cu puţine semne de punctua-
ţie, o poezie nouă, dar care păstrează totuşi majus-
cula de la începutul rândului şi rima de care poeta nu 
se poate despărţi încă: „Între rău şi bine / Punte de 
suspine /.../ Hoărâri deşarte / Naştere şi moarte...” 
(pg.36). Mai departe „Unicul adevăr”; „Priveam mâini-
le ocrotind”; „Suflet de ianuarie”, iată câteva exemple 
ce au pornit hotărât, alături de altele, pe calea nova-
toare a poeziei cu rimă albă. 

Mai există unele aspecte interesante în poezia 
acestui volum. Un număr impresionant de repetiţii 
obişnuite, ca un leit-motiv folosit intenţionat şi nu ne 
referim la cele obligatorii în poeziile cu formă fixă, gen 
rondel sau glosă. Poeta repetă cu obstinaţie acelaşi 
grup de cuvinte la începutul fiecărei strofe dintr-o 
poezie: Dor tăcerile iubirii.. /.../ Dor tăcerile în noi.../.../ 
Dor tăcerile sub lacrimi... /.../ Dor tăcerile-n secunde 
şi-n minutele uitate...” (Dor tăcerile...pg. 34), fapt ce ar 
putea părea lipsit de dărnicie poetică. Însă ceea ce 
urmează în  completare gratulează cu prisosinţă poe- 

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

zia, fără a mai permite vreo sancţionare sau penalizare din 
par-tea cititorului: „Mi-i dor de tine... /... / ... / ... / ... / Mi-i 
dor de tine-n iarnă şi în vară / Îmi este dor şi-n toamnă... 
Veşnic dor! (Mi-i dor!, pg. 46). Mai cuprindem în aceeaşi 
metodă a repetiţiilor şi alte titluri pe care cititorul le va 
întâlni în volum, precum: Cu tine; Aş vrea; Nu-ţi cer nimic, 
Dacă aş fi iubirea; Popas de-o vreme, Am putea; Dă-mi 
chipul tău; Ia-mă cu tine; Dă-mi, Doamne! În palma ta... 

O altă caracteristică a versificaţiei din acest volum, pe 
care aş numi-o interşanjabilă, am întâlnit-o şi în versurile 
poetului Ioan Toderiţă. Este maniera prin care într-o poezie 
schimbând locul versurilor rezultă o creaţie nouă, nu mai 
puţin interesantă, captivantă chiar. Exemplficăm din poezia 
Iubito, nu fi tristă! de la pagina 76: „Îţi văd tristeţea-n ochi, 
te simt dezamăgită / Timpul e vinovat, a curs ca o ispită, / 
Nu te mai necăji, eşti tână-ră mereu / Frumoasă primăvară! 
Eşti ca un curcubeu! Şi, iată, cealaltă versiune: Frumoasă 
primăvară! Eşti ca un curcubeu! / Nu te mai necăji, eşti 
tânără mereu / Timpul e vinovat, a curs ca o ispită, / Îţi văd 
tristeţea-n ochi, te simt dezamăgită". 

Din punct de vedere gramatical, autoarea foloseşte mo-
durile verbelor într-o formă proprie, interesantă. Iată infini-
tivul ce înlocuieşte un conjunctiv pentru a salva rima: „Un 
dor nebun ce vrea a ne desparte / În şoaptele şi-n tainele 
adânci / Vine de nicăieri şi pleacă mai departe, / Se-aşter-
ne ca un val lovind în stânci” (Şoapte, pg. 31) sau: „Hai, 
vino mai aproape, să pot a-ţi da un nume...” (Iubeşte-mă, 
pg.72). Şi mult, mult conjunctiv folosit chiar într-o singură 
poezie: „să-ntâlnesc, să-mpletesc..., să aştern..., să încep, 
să urzesc...” pentru ca totuşi finalul să fie pe măsura aştep-
tării: „Să brodez doar nestemate, peste-a lumii strălucire / 
Feţi Frumoşi şi Cosânzene să trăiască în iubire.” (Vreau să 
ţes nemărginirea, pg.7). Sau forma cu totul neaşteptată a 
unui verb impersonal absolut (verbul a ninge), căruia îi dă 
o formă specială: „Ningă-ne iubire, facă-se în voie / Timpul 
ce-a rămas ningă-ne duios...” (Ningă-ne, iubire!, pg. 21), 
exprimând astfel cu o mare tandreţe lirică o dorinţă perpe-
tuă de iubire limpede ca primii fulgi ce nea.  

Nu vom insista pe o analiză detaliată a tehnicii versifi-
caţiei, deoarece considerăm că, în virtutea valorii temei 
centrale a volumului, iubirea, eterna iubire, „iubirile din su-
fletul curat” (Iubeşte-mă-n noiembrie, pg.39), pot fi tolerate 
micile probleme ale manierei de a scrie, ce se vor retuşa în 
timp, aşa cum i se întâmplă fiecărui condeier începător. Ca 
figuri de stil, comparaţiile directe ni se par cele mai abun-
dente: Cum freamătă lumina, cum plânge un izvor; Să simt 
fiorul tău, cum numai marea poate; Te-aş săruta cum luna 
doar sărută; Timpul e vinovat, a curs ca o ispită; şi meta-
forele ce smălţuiesc versurile, dându-le puterea de a con-
vinge cititorul de intensitatea trăirilor proprii (fâlfâit de şoap-
te; lacrimile coapte de nesomn; colţul ierbii-ncepe...a zâmbi 
(într-o personificare dulce!), ca să ne oprim numai la câ-
teva exemplificări. Apoi invocaţia. Majoritatea poeziilor sunt 
exprimări invocative, adresate în special iubirii sau persoa-
nei iubite. Chiar unele titluri, pe care cititorul le va observa, 
conţin ele însele o invocaţie. Tu, dragoste nebună! 

Citind acest volum de versuri nu putem să nu recunoaş-
tem că întâlnim o poezie sinceră ce se exteriorizează într-
un buchet de gânduri, de sentimente, de trăiri în care ac-
tantul îşi asumă toate acţiunile: „Arunc priviri, în mine sca-
păr noaptea / Visez plutind, pe cer străluce o stea //...// Şi 
gem lăuntric, mă întorc pe-o geană, / Aştept trezirea viselor 

din rai //...// Şi-aprind în mine lămpi şi lampioane / Şi- 

 

mprăştii sentimente şi le ard...” (Ultime obloane, pg. 
28). Deoarece poeta iartă greşelile ce vor fi fost făcu-
te de-a lungul timpului şi merge mai departe: „Privesc 
şi las în urmă tristeţea şi suspinul / Şi lacrima ce cur-
ge amară ca veninul...” (Mărturisiri, pg.71), căutând o 
modalitate de recuperare a clipelor de iubire risipită: 
„Te caut printre frunze şi pulberea stelară  / Găsesc 
doar vânt şi ploi şi frigul de afară...” (Iubiri de toamnă, 
pg. 42). O iubire ce nu trebuie părăsită: „De mi-ai 
aduce toate stelele în dar / E prea puţin să-ţi pot ierta 
plecarea //... // Mi-ar fi atât de cald şi-atât de bine / Să 
mi te-ntorci de nicăieri şi de niciunde” (De-ai şti..., 
pg.73). O iubire ce nu trebuie pierdută definitiv, deoa-
rece viaţa este scurtă: „Iubeşte-mă-n noiembrie, iubi-
te, / Iar teamă de-ţi va fi, nu te-ntrista, / Din negură, 
din vremuri rătăcite / Decembrie-i aproape, nu uita!” 
(Iubeşte-mă-n noiembrie, pg.39).   

Versurile poetei Sibiana Mirela Antoche pot fi per-
fectibile, desigur. Însă combinarea lor convinge. O po-
ezie într-un logos neted, nostalgic totuşi, ce călăto-
reşte în afara spaţiului ontic, intrând în lumea senti-
mentelor şi a gândurilor. Poezie metaforică, deloc 
ludică, pe un ton reflexiv melancolic despre tema unei 
iubiri mature ce a parcurs suişuri şi coborâşuri, o 
iubire căreia, datorită asocierii cu natura, cu anotim-
purile, cu tot ceea ce o înconjoară, poeta îi ataşează 
cuvinte cheie, semnificante, prin care, într-o frenezie 
a începuturilor lirice caută insistent pefecţiunea stilu-
lui, cu acea candoare în care judecăţile poetice devin 
izvoditoare de sensibi-litate şi expresie. Norii călători, 
nepăsători uneori, pot fi norii căutărilor: „Sărut văzdu-
hul fără de hotare / Îţi caut chipul printre nori” (Sărut 
văzduhul, pg.25); „vânt şi ploi şi frigul de afară” devin 
agresorii ce pot încurca paşii iubirii, rătăcind-o: „Te-o 
fi răpit vreun înger şi te-a ascuns de toamnă?” (Iubiri 
de toamnă, pg. 42). Ca întotdeauna, luna devine mar-
torul curios, dar totuşi discret: „Când luna licăreşte şi 
ascultă / Ale noastre inimi care bat duios.” (În vise, 
pg.70). O poezie plină de emotivitate, ce cheamă 
cititorul să împărtăşească această componentă mus-
tind de scurtcircuitări sentimentale, în care se între-
vede o schismă între siguranţa psihologică şi fantas-
mele ce o bântuie, schismă ce poate fi înlăturată 
numai printr-o dăruire totală, poeta fiind capabilă de a 
se implica în actul iubirii definitiv, până la deperso-
nalizare. 

Volumul ”Buchetul de iubire” semnat de Sibiana 
Mirela Antoche este un dar pe care poeta îl face citi-
torilor săi. Versurile sale sunt închinate sentimentului 
de iubire, pe care-l simte nu doar ca pe o dorinţă, ci 
chiar ca pe o necesitate binefăcătoare: „Veninul ce-l 
împrăştii, adună-l în petale, / Transformă-l în ambrozii 
şi pune-l în pocale” (Tu, dragoste nebună!, pg.54). 
Generoasă, poeta vrea să împartă tuturor bucuria a-
cestor trăiri când spune: „Dacă aş fi iubirea, aş înveli 
în rouă / şi picurii de ploaie şi fulgii de zăpadă / Iar de 
o fi să ningă sau de o fi să plouă / Din dragoste aş fa-
ce doar cântec şi baladă.” (Dacă aş fi iubirea, pg.52). 
Citiţi volumul, împărtăşiţi-vă din ambrozia versurilor 
sale şi ascultaţi-i balada nepieritoarei poveşti de dra-
goste.  
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 (urmare din pag. 5) 
 

ge însă scriitura sa constă în lexicul diminutivelor pe care 
le-am înregistrat. Ele aparțin acelui spațiu lingvistic unde s-
a născut și a trăit scriitorul, apoi, nu în ultimul rând, 
legăturii intim-familiare într-o lume neabrutizată, pașnică, 
nealterată și de înaltă ținută morală, chiar și prin cuvânt. 
              Autorul nu probează prin limbaj niciun elitism” 
scriitoricesc, de ultime generații, ceea ce dă valoare au-
tentică operei, el trăiește copilăria prin întreaga sa ființă, 
fie prin jocul infantil spre cunoaștere, fie prin iubire, fie prin 
dramă. Iar formele diminutivale aparțin acestei vârste și 
dau savoare povestirii! Mijloc stilistic excelent de a-și 
reinventa copilăria și adolescența în care se regăsește 
fiecare cititor! 
          Infantilă și povăralnică viață, Sisif! Am vrut să spun  
Titi Damian. 
          Exemplificăm unele dintre nestematele diminuti-vale 
pe care le valorifică d-l Titi Damian: mămichii, tăticu, nițel, 
păhăruț, păhărel, brânzică, sticluță, litrușcă, polățică, șun-
culiță, ghiozdănel, clopoțel, costumaș, frățior, mingiuță, 
pantalonași, flăcăiași, cuțitaș, cuișoare, mărișoară, fundu-
leț, grămăjoară, mititel, crenguțe, brățic, copilaș, cămăruță, 
cămășuță, bucătărioară, fustiță, odăiță, pămâncior galben, 
locșor, izmenuțe, perniță, căruță, farfurioare, lingurițe, bo-
căncei, țățica(sora), slăbuță, tocăniță, trebuliță, bobițe, fun-
duleț, mămăliguță, boișori, mânecuță, plăntuță, coșuleț, 
ghetuțe, iconiță, lucrușoare, plinuțe, acrișoară, ulcică, buri-
cică (de ploaie), căpiță (de fân sau de cânepă) etc. 
          Nu am luat în calcul elementul lingvistic regional, ca 
și alte aspecte, care dau specificitate de cercetat operei. 
          Înzestrat cu o memorie afectivă și vizuală greu de 
cuantificat, acest Sisif” al Muscelului-Cărămănești dă 
cititorului, iată, un roman autobiografic insolit. 
          El se vrea și este unul dintre cele mai reușite și mai 
realizate scrieri despre satul de munte românesc, o istorie 
a unei existențe morale, împovărate, „urcândi-și și 
coborându-și” destinul cu bolovanul vieții în cârcă”, aidoma 
eroului mitic. 
          Aceasta ar fi „căruța” timpului în acest „briliant auto-
biografic.” Începutul dramei muscelenilor a fost dat de 
colectivizarea inchizitorială de prin `60-`62, apoi, mai târ-
ziu, de procesul „democratic” de pauperizare a țării după 
Revoluția din Decembrie, la comanda electorală a nu știu 
căror eșaloane neocomuniste, alese prin vot „popular.” 
          Amândouă au dat curs procesului de demolare a 
etnogenezei și de dislocare prin decultivare și înstrăinare 
prin sărăcire, fără nicio firavă miză istorică, a satului 
românesc. 
          Să nu ne mai ascundem și să ne mai învârtim după 
o metaforă chioară, unde nu-l găsesc nicidecum pe 
prozator. În sine, pentru mine, acesta rămâne cel care am 
fost fiecare, autobiografic, un Titi Damian unic, în spațiul 
românesc. 
          Cine este în stare (era să spun „să arunce piatra”) 
să-i rescrie pentru un premiu Nobel opera și să a-runce 
acest copil golgotian din Muscel spre Stocholm?! 
 



 (urmare din pag. 20) 

 

G.F.: Tinere domn, pe vremea mea „literatu- 
ră de sertar” se numea scriitura anti-comunistă, cea 
ascunsă. Din păcate, mulţi scriitori parazitari ciugu-
leau gologani de la Fondul Literar insinuând că vor 
scoate ei cândva la iveală scriitura lor. Dar 
comuniştii s-au dus în lumea lor şi din acele sertare 
n-a ieşit nimic! Aşa că tinerii de azi, care-şi ţin 
literatura „la sertar” , ar fi mai bine să facă din hârtia 
aia consumată cornete de seminţe, c-ar fi mai de 
folos societăţii...Camarade, marile competiţii se 
câştigă pe ringul istoriei, nu la sertar! 

V.M.: Ce îndemnuri le-ați oferi tinerilor 
talentați, dar care nu au cadrul /culoarul prielnic 
publicării cărților de literatură? 

G.F.: Ce este acela cadru prielnic? Cenzura 
s-a dus...Tinerii „talentaţi”, despre care vorbim, să-şi 
publice scriitura. Timpul va decide. Nu-ţi vine desti-
nul la poartă să te invite: poftiţi la celebritate, maes-
tre... Pe ring prieteni, ieşiţi pe ring şi acolo se câşti-
gă... sau nu! 

V.M.: Dincolo de Prut sunt mulți tineri po-
eți. Ce le transmiteți? 

G.F.: Să treacă Podul de flori construit, la 
propriu, de poetul Grigore Vieru şi să-şi aducă 
ofrandele sufletului acasă, la Bucureşti. Chiar dacă 
unele edituri de la noi sunt agresate de alţi găinari, 
totuşi...acasă este acasă. Iubesc tinereţea şi entu-
ziasmul acestor nepoţi şi de-ai mei! Dar să nu-şi 
atribuie calificativul de POEŢI înainte de a afla 
cititorii despre ei. 

V.M.: În anul împlinirii celor 100 de ani de 
la Actul Reîntregirii teritoriilor locuite de români, 
ce năzuințe / aspirații aveți? 

G.F.: Ca de 2000 de ani, alături de tot româ-
nul, sper şi eu în mai bine. Nu uit însă că  noi l-am 
pus pe foc pe Doja, l-am tras pe roată pe Horia şi ai 
săi, l-am scurtat de cap pe Mihai Viteazu, l-am dat 
poterii pe Tudor de la Vladimiri, l-am gonit în exil pe 
Bălcescu, l-am zeflemit şi patapievicizat pe Emines-
cu, i-am prigonit de acasă pe Coandă, Vlaicu, Vuia, 
Cioran, Bacu, Eliade, Enescu,  Brâncuși, Regele Mi-
hai I etc... 

Să nu vorbim despre incredibilele criminale 
plecări de acasă din această cacialmistă perioadă 
post-ceauşistă!!! 

V.M.: În numele revistei Boema, vă mul-
țumesc maestre pentru onoarea care mi-ați prile-
juit-o.  

G.F.: Cu plăcere şi...de-adevăratelea – pen-
tru puţin. 

Poate cândva vom vorbi niţel despre ro-
mânii  emigraţi şi poezia din exil... 
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             George FILIP 
    (Montreal) 

PAŞTELE 
 

Răsar din noapte trupuri de femei. 
Pruncii se mută-n vise de barbaţi. 
Copacii urcă-n cer  -  adolescenţi 
Iar mieii puri se vor sacrificaţi. 
 

Sorb caii stropi de Lună din fântâni 
Şi florile şi păsările cântă. 
O muzică cerească ninge lumea 
Şi apele şi munţii se frământă. 
 

Pluteşte-n crezul nostru o-ntrebare. 
Cerul cu pui e o catapeteasmă. 
În graiul lumânărilor dansează 
Smirna purificată în mireasmă. 
 

E clipa cea mai sacră - de credinţă 
Când preoţii-L anunţă pe-Împărat. 
-Hristos a înviat !...Luaţi lumină… 
-E-adevărat creştini, e-adevărat ! 
 

Iisus coboară-n sufletele noastre 
Pe aripi de petale de cais, 
Iar noi îL mângâiem cu pocăinţă 
Pe rănile ce nu I s-au închis. 
 

Ne dojeneşte blând, fără cuvinte 
Şi ştie că din nou îl vom trăda, 
Dar va veni la anul…şi la anul… 
Şi-n aleluia…ne va tot ierta. 
 

…Să-ntindem, lume, praznicul iubirii. 
În sufletele noastre - viu  - renaşte 
Un Dumnezeu născut spre suferinţă 
Şi-n ŢARA mea e foame  -  şi e PAŞTE... 
 
 
PILDA  îNVIERII 
 

ziua de azi e cea de ieri  sau mâine. 
Hristosul iar din ceruri va veni. 
tâlcul se-ascunde în ulei şi pâine 
prin care noi cu toţi ne-om izbăvi. 
 

troparul ne invită la priveghe 
precum în cer aşa şi pre pământ. 
în clipa asta sacră stăm de veghe 
că re-nviază omul cel mai sfânt. 
 

Hristos a înviat! - vis de departe 
vine din veci de veci prin Dumnezeu. 
aici e pragul care ne desparte 
de paradisul ce-l dorim mereu. 

 

se contopeşte cerul cu pământul. 
mâinile lumii au aprins făclii. 
de lui Iisus îi venerăm cuvântul 
ajuge-vom cu toţi în veşnicii. 
 

unde e Ţara? - e în rugăciune. 
unde e Tatăl Nostru? - printre noi. 
să credem în minunea din minune 
şi când nuntim - şi când răbdăm nevoi. 
 

că nu există jale mai amară 
decât să îngenunchi la cruce - trist. 
creştinule, pe lume-i primăvară, 
înalţă slăvi la cer strigînd - EXIST! 
 

aprindeţi lumînări - e clipa sfântă 
care de mii de ani ne-a mângâiat 
pe noi pe toţi - şi tot ce nu cuvântă; 
rostiţi creştini: HRISTOS A ÎNVIAT! 
 
 
RUGĂ  ŞOPTITĂ 
 

Doamne, Doamne din tărie 
Cuvioşi cerşim la Tine 
Să ne ţii făclia vie 
Peste vremea care vine. 
 

Pe pământ avem de toate, 
Bucurii, nevoi, furtună, 
Dar le-mparte, cum socoate, 
Un duh rău cu-o stea nebună. 
 

Unora le dă arginţii 
Că-s încinşi cu brâie roşii 
Şi-altora ne-alungă sfinţii 
De se-ntorc, prin gropi, strămoşii. 
 

Pâinea creşte albă, mare, 
Că pământul are pâine, 
Dar nu ştim, în lanţuri, care 
Dintre noi s-o duce mâine. 
 

Nu mai ştim ce-i casa – casă, 
Păsări roşii, răpitoare, 
Iau bărbaţii cei mai teferi 
Şi ni-i duc la închisoare. 
 

Şoapta-n  buze se frământa, 
Să strigăm n-avem putere 
Către-o viaţă dreaptă, sfântă, 
În lumina noii ere. 
 

Vino Doamne, Duh cucernic 
Şi-mplineşte o minune, 
Lângă cugetu-Ţi puternic 
Să ne-ndemni la rugăciune. 
 

Din senin şi aleluia 
Spală racilele  -  foste, 
Jos, în lumea nimănuia, 
Ceresc-Tată : BOGDAPROSTE ! 
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stea la pândă la hambar, cum stăpâna o vede visă-
toare o lasă să mai cerşească un pic. 

În jocul vieţii, a muncii de sezon, a făcutului de 
provizii, intră un fluturaş dar şi o albinuţă mică. Flutu-
rele nu dă nici o atenţie albinuţei, dar în lipsa lui, 
aceasta cheamă suratele şi întind masă mare de po-
len, cărând chiar şi în stupul lor. Când fluturele a des-
coperit jaful făcut, s-a îmbufnat, deşi albiniţele, cu tact 
i-au explicat: „Nu te-am tâlhărit, măi frate, / Câmpul e 
al tuturor”. Şi „Vorba veche n-ai aflat? / Toată vara la 
plimbare, / Iarna n-are de mâncare!” 

Ca o răzbunare  a sorţii, şoriceii încep „Vână-
toarea de pisici”. Şi „Un bondar cere nectar”. Florile 
sunt pregătite să primească-n casa lor pe orişice călă-
tor, doar dimineaţa pe răcoare „C-un dejun la ora nouă 
/ Şi nectar în ceşti de rouă”.  

După marea tâlhăreală, urmează o „Poezie cu 
aromă de prăjituri”. Protagonista este păpuşica cea 
isteaţă care a citit trei reţete, din care alege să facă o 
tartă dulce cu cireşe. În desăvârşirea prăjiturii intervin: 
pisoiaşul bleg, Grivei, ciocănitoarea, buburuzele, ursul, 
cioroiul arţăgos. Cum  s-a vorbit de Grivei (şi de vulpea 
flămândă), Ilenuş, văzând că din coada lui Grivei sar 
purici, l-a spălat până a intoxicat toţi puricii. În final, 
Grivei devine câine educat. 

Supărare lui Grivei, într-o altă poezie, este: 
„Mâţa de două parale / Tuturor le stă în cale”. Greierele 
şi furnica a lui Jean de La Fontaine a inspirat-o pe 
autoarea noastră. Poezia ei capătă o nouă faţetă, care 
ne aduce aminte de copii lăsaţi de izbelişte şi de părinţi 
care se distrează uitând de cei mici. Peste toate as-
pectele însăilate frumos în versuri, vine şi întrebarea: 
„Cine-a adus curcubeul”? 

(continuare în pag. 35) 

 

 

       Marin MOSCU 
 

CU LĂBUȚELE PE STELE 
 

Poeta şi povestitoarea Violeta Mihăeş, cu vârful 
de lance a frumosului în lumea de vis a copilăriei, a 
scos de sub tipar cartea „CU LĂBUȚELE PE STELE”, la 
Editura Zorio, Bucureşti, 2017. Autoarea începe măr-
geanul poetic, cu un „mare concert” al broaştelor dintr-
un lac, unde suratele, îmbrăcate în hăinuţe apretate, pe 
mal, fireşte, bat din palme. Se remarcă “o broască mică 
/ Care cântă fără frică”.  

Broscuţele care au plecat la cumpărături, “vor 
veni, perechi-perechi, /  Doar cu dopuri în urechi”. Nici 
pisicile nu stau degeaba: „Mută stelele.” La comandă, 
cum credeţi? Cu o telecomandă! O întrebare face vâlvă 
şi dă tonus finalului poeziei. Iată: „Pisoii visează, să 
înhaţe mulţi, / Şoricei cosmonauţi”.  

Pisicuţele sunt şi emancipate, una dintre ele 
poartă hăinuţă şi chiar o mănuşă. Se consideră aris-
tocrată, nu vrea să calce prin noroi, prin praf de drum, 
ba „vrea ciuboţele, să facă balet cu ele.” O dorinţă totuşi 
are „Curtea vreau să vizitez / Şi prin pod să explorez, / 
Să găsesc un şoricel”.  

Pisica este şi prevăzătoare, din faţa gerului, cu 
fular şi mănuşi, preferă să intre în casă să se tolă-
nească în perne sau „Stau cuminte pe cuptor / Şi tot 
torc lână de zor”…Vrea să-nveţe să-mpletească / 
„Mănuşi, căciuli şi fulare”. 

O ceartă înflăcărată porneşte între un curcan şi 
o găină pentru dreptul de proprietate. Pisica se opreşte 
şi se-nchină: „Ce-i cu atâta gălăgie / De n-ai linişte-n 
ogradă?” 

După o ameninţare de mama focului, pisica 
recunoaşte: „De-aş fi mare gospodină, / Aş face-n curte 
dreptate”. 

O lecţie pentru copiii mici, reuşită, de mate-
matică, este „Numărătoarea de stele”, unde o pisică şi-
o căpşună, tot numără la stele, dar se-ncurcă. Numă-
rătoarea este reuşită prin poziţionarea stelelor în poe-
zie! O altă lecţie de viaţă, de educaţie curentă , repre-
zintă şi poezia „Omida la cină”, care foloseşte linguri, 
şerveţele, furculiţe, tacâmuri de rezervă, cuţite etc. 

La „Şcoala lui Miţu”, bobocii de raţă învaţă alfa-
betul, până la urmă, fără să mănânce şoareci. Într-o 
prelungire de idei, o altă pisică „ar mânca şi luna toată /  
Dac-ar fi de îngheţată”. 

O pisicuţă haioasă are pentru fluturi plasă şi ar 
vrea să prindă-n ea şoricei. „Eu veghez noaptea, că 
poate, / Un şoricel mai aproape / De margine-o să dan-
seze (de marginea unei stele) / Şi-n plasă-o să ateri-
zeze”. 

Pisicuţa este plictisită de lapte dar a uitat să  
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 Georgeta MUSCĂ-OANĂ 

 

Lumina Învierii 
 

Credința glăsuiește în inima gândirii                                     
Și-n mii de piepturi saltă dorința mântuirii;      
Cu lumânări în mână, cu sufletele-n floare,      
Pornim spre Catedrală, la Sfânta Sărbătoare. 
 

Mireasmă de magnolii se-nalță pe Domnească, 
Ne însoțește pasul cu dragoste firească. 
Pe clapele iertării alunecă trăirea                                      
Și-n clipa cea de taină degustă împlinirea.                       
 

În cântecul de slavă, trecut prin calde șoapte,             
Lumina năvălește în pântecul de noapte.              
Cu glasuri îmbăiate în aura iubirii      
Și clopotele cântă în psalmii fericirii. 
 

Pe ramuri înflorite trec îngeri de lumină            
Și-n viscol de petale copacii se închină.             
Natura ațipită în rugă se trezește,                          
Cu ochii plini de stele și noaptea ne zâmbește. 
 

Parfumul de Lumină învăluie simțirea                
Și-n ruga înflorindă ne botezăm iubirea.        
 
Păşim spre sate tot mai rar      
 

Păşim prea rar spre sate, spre casele străbune 
Şi ne găsim părinţii prin umbrele-nserării;                
Ne-mbrăţişează dornici, iar lacrima ne spune 
C-au suferit amarnic la porţile-aşteptării. 
 

Ridată le e fruntea, sunt obosiţi pomeţii 
Şi-n fibrele slăbite tristeţea se doseşte; 
Îi doare depărtarea şi haina bătrâneţii, 
Dar nu ne spun nici nouă, nici vremii ce-i sfârşeşte.                
 

Le bat în geamuri toamne şi ploile mărunte, 
Da’-nchişi în demnitate şi-n visele de vară,                        
Ştiu răsădi speranţa prin sevele cărunte. 
Nu truda îi doboară, nu munca e povară, 
Doar lipsa noastră-i arde şi-n curţi însingurate  
Îşi amintesc de vremuri ce doru’ le rescrie. 
Prin clipe liniştite şi-n cele zbuciumate, 
Ei au muncit întruna cu drag şi dibăcie. 
 

Cu râvna îmbăiată în tainele rodirii,    
Au mânuit şi sapa şi coasa pe răzoare; 
Au ascultat cum sună - sub soarele iubirii - 
Câmpiile mănoase, udate cu sudoare. 
 

Au sărutat din floare culoarea şi parfumul,            
Dar buze sângerânde au mângâiat şi spinii. 
Dorinţe-ntârziate s-au risipit ca fumul 
Şi-au căutat în rugă secretele luminii.   

 

Punte peste timp                      
 

Mă poartă pașii spre alt drum                      
Și toate par a se sfârși,                         
Dar prin cuvântul meu de-acum,                 
O punte peste timp voi fi! 
 

Amurg de vis trandafiriu,                                     
Tihnind pe margini de-anotimp, 
De-i prea devreme sau târziu, 
El fi-va punte peste timp. 
 

Cu sufletu-n peniță ning 
Precum luminile-n Olimp 
Și-n inimă de vers mă sting...                           
Poemu-i punte peste timp. 
 

De-o-nchide clipa al meu vis, 
Eu la plecare voi zâmbi, 
Căci prin cuvântul ce l-am scris, 
O punte peste timp voi fi! 
 

Înmoaie penița-n lumină! 
 

Citește în cărțile scrise                                                                                                   
Cu tocuri cioplite în soare 
Și-n lacrimi de zile ucise 
Mai spune-mi, poete, de doare                                                
 

Tristețea născută-n cuvinte 
Țesute din litere-amare, 
Când umbra iubirii te minte 
Și-n noaptea tăcerii dispare. 
 

Mai spune-mi, când ploi or să plângă                                                                                                       
Pe rosturi distruse-n neștire, 
De inima poate să strângă 
Întregul ursit în iubire; 
 

Când rana o-ncepe să țipe,                                                                                   
Ea poate durerea s-amâne? 
Să stingă tot dorul din clipe 
În brațele nopții bătrâne? 
 

Iar zorii de-or naște din vină, 
Pe-o rază de-aduceri aminte, 
Înmoaie penița-n lumină 
Și las-o să ardă-n cuvinte! 
 

Renunțare 
 

Mă scuturam de litere, de gânduri             
Ce tremurau pe-un petec de hârtie,                                      
Sub semne răvășite printre rânduri 
Striveam chiar și dorința de-a mai scrie.                                                                                  
 

În liniștea cu tâmpla violetă,                                                        
Un timp meschin își declina șederea. 
Priveam penița-n curgere discretă           
Și mă-ntrebam de unde-și ia puterea.      
                                                                   

Simțeam și gustul de cerneală-amară 
Înveșmântând măsura din cuvinte; 
O umbră grea, ca o grimasă rară,                                                          
Frângea și raza cu surâs cuminte.  
 

Lăsam doar noaptea rece și barbară 
Să huzurească-n camera pustie. 
În lipsa ta, sub liniștea precară, 
Se mistuia plăcerea de-a mai scrie. 
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         Viorel DARIE 
  

Poante, glume din copilărie și tinerețe 
(De vorbă cu Artimon Polec, vecinul nostru din Darieni) 

 

Scene cu motanii – scena I-a 

- Am auzit că știți multe pozne de demult. 
- Țin minte că m-am dus odată pe la tatăl vostru, Ni-

colae Darie, care era foarte glumeț, pe care-l știu de când 
umbla la școală. Era un om foarte vesel. M-am dus deci 
odată la bunicul vostru, iar tatăl tău, copil fiind, ieșise afară 
pe gang, văzuse un motan mare care stătea pe gang, luă 
motanul acela și începuse să strige în prag: “mamo, 
deschide ușa, eu aduc lemne în casă!”. Mama deschise 
ușa, iar băiatul intră cu motanul în brațe, râzând ha ha ha 
ha! 

- Comică scenă. 
- Dar mama s-a supărat tare: “Măi, Muculai, să nu 

mai faci treburi din astea!” 

- Eu n-am auzit până acum gluma asta. 
- Motanul acela a fost foarte mare. Se numea, cum 

s-ar zice, “fosforac”, căci dacă copiii puneau motanul sub 
pătură, seara, și-l mângăiau contra părului, el făcea 
scântei, ca niște artificii pe care le pui la pom. Așa niște 
motani erau doar la bunicul vostru și la bunicul meu. Copiii 
puneau motanul sub cergă, îl mângâiau contra părului, și-
așa pârscoteau scânteile de parcă erau artificii.  

 
Scena a II-a 
Să vezi ce-a pățit bunica mea cu mine: tot așa am 

luat motanul în brate, și strig de afară, la ușă: “veniți 
bunică să deschideți ușa, că aduc lemne!” Iar eu cu 
motanul în brațe! 

- Ați învățat de la tatăl meu … 
- Da, am luat obiceiul lui tatăl vostru. Bunica așa mă 

certă, iar bunicul meu se ținea cu mâna de burtă, râdea de 
nu mai putea, zicând: “Lasă băiatul să facă glume, să 
avem noi moșnegii de la ce să râdem.”  

 
Scenă cu popa 

- Să vezi o întâmplare și mai și… 
- Da, spuneți… 

- De Crăciun, era un preot, Sulugiuc, care umbla în 
colindă. Iar eu, în ajun de Crăciun, pe afară, intru în gang 
și colind: “Iordan… botezătorul… botezându-te Doamne… 
“. Bunica crezuse că  venise părintele la urat. Eu cântam 
așa gros, ca preotul. Bunica și bunicul ieșiră din odaie 
afară, cu lumânarea aprinsă, să întâmpine preotul. Când 
colo, eram eu! “Măi băiete, ce faci batjocură de mine!” se 
supără bunica tare. Iar bunicul se ținea cu mâinele de 
burtă de râs. Dar după foarte puțin timp, sosi și preotul și 
începu colinda pe cerdac. Iar bunica nu mai credea, stătea 
mânioasă lângă ușă și scoase o vorbă urâtă, rușinoasă, 

 
greu de spus. Iar popa: Boc bob boc! chiar deschise 
ușa! Bunica mai avea puțin să nu cadă pe jos. No-
roc că popa Sulugiuc știa doar românește, n-a 
înțeles vorbele bunicii. Făcuse slujbă prin casă, bu-
nica servise cu ce avea, iar popa plecă. Era obiceiul 
pe atunci să dea la popă niște urzeli pentru țesut, 
slănină …  

 
Glume cu mistreții 

- Acum poanta cu mistreții. Ivan Ilievici, mai 
demult, când s-a despărțit de Parasca, soția lui, trăia 
cu o babă din Brodina, la Zaten, în bordeiul pe care 
și l-a făcut lăngă pădure. Acolo veneau des mistreții 
și-i stricau ogorul și fânețea. Ca să alunge mistreții, 
el ieșea des pe prag, din bordei, și striga la mistreți. 
Iar eu, cu băieții mei, stăteam pe partea cealaltă a 
pârâului, la locul numit Gruni Vâsochii, și râdeam de 
el. Noi aveam lângă pădure o colibă și stăteam 
acolo cu băieții. Ivan ieșea în poiană să asculte 
unde-s mistreții, iar baba striga: “aciui Iva sveni deki 
dea une!” (auzi, Ivan, mistreții, acolo-s ei!); “haciui 
dea!”; iar eu, cu băieții mergeam și rohcăiam “rohhh 
- rohhh“. Iar baba de dincolo de pârâu: “aciui Ivan 
sveni dea!” Iar Ivan trecea pârâul și urca dealul spre 
locul unde rohcăiam, iar noi urcam și mai sus și 
făceam: “rohhh - rohhh!” Baba, disperată, de dincolo 
de pârâu, tot striga la Ilievici: “haciui Iva sveni dea!” 

- Eu știu că tata ieșea în fiecare noapte să 
strige la mistreți, să nu intre pe ogor, bătea mereu în 
niște oale sau coase vechi. Veneau ei de pe la 
Pentelei Duprii, sau de la Costan Prindii.  

- Dacă nu îngrădeai bine ogorul și livada, ei 
intrau în ogor și făceau prăpăd, știau chiar să 
fărâme gardurile cu dinții lor puternici. 

- Zicea tata că, odată, s-a dus pe ogor să 
sperie noaptea mistreții, și vede, pe întuneric, un 
mistreț uriaș în ogor, care strica sârguincios cuibu-
rile de cartofi. Mistrețul, în loc să fugă, începuse să-l 
amenințe pe tata. Mistrețul rohcăi puternic, furios, iar 
tata se temuse și se-ntoarse în casă păgubaș. 

- A fugit de mistreț! Da, mistretul poate fi 
foarte rău, mai ales dacă e o scroafă cu pui. Te 
atacă și dacă e rănită, sau dacă un pui de-al ei e 
atacat. 

- S-a supărat dihania că tata l-a deranjat de la 
munca lui la scormonit cartofi. 

- Scroafa chiar sare la om… 
- N-aș zice. De căte ori am văzut în pădure 

scroafa cu purcei, niciodată nu ne-a atacat. 

- Dar dacă un purcel ar fi guițat, să vezi cum 
ar fi sărit la voi! 

 
Dumitru Dariciuc (Strilicin) 

- Țin minte, lucram cu unul bătrân, Dumitru 
Strilicen, la tăiat copaci la Paltinel, și erau țânțari 
care ne mușcau, iar eu și moșul ne acopeream, să 
nu ne muște țânțarii. Simțeam cum venea câte unul 
și făcea “biiiip”, iar noi ziceam “auzi săracii biiip – 
biiip! “ Ne mai mușcau, noi ne frecam, trecea.  

Și era un brad tare mare, care s-a rupt în 
două, s-a făcut “ștub”, sus pe deal, la Paltinel, la  

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

Strunișii, cum se numea locul, de la Mnesciuc, pe partea 
cealaltă a pârâului. Noi curmam cu ferăstrăul acel brad 
cam o jumate de zi, iar Dumitru Strilicen zicea: “Iehh, 
când o să cadă și o să ragă bradul ăsta, un an întreg aici 
n-o să se mai apropie o sălbătăciune!” Și chiar așa a fost, 
când a căzut, făcuse un urlet îngrozitor, iar când l-am 
măsurat, avea diametru de un metru și jumătate! Măsurat 
cu cliupa.  

- Și nu v-a fost frică când a căzut bradul, că o să 
cadă peste voi? 

- Nu, căci bătrânul Strilici știa bine cum să facă 
măsura și tăia exact din trunchiul copacului ca să-i dea 
înclinare de cădere.  

- Da, însă uneori tu socotești că bradul va cădea 
încolo, iar el se răsucește și cade altfel… 

- Depinde cum e făcută tapa. Poate, decât dacă 
copacul are cumpănă, când începe să se învârtă, atunci 
poate cădea peste muncitori. Dar atunci erau puține 
accidente în pădure, oamenii calculau bine cum va cădea 
copacul. Acum sunt foarte multe accidente, oamenii nu 
sunt atenți, taie în grabă, cară copaci cu crengi cu totul. 
Mai demult, copacul era secționat frumos, cojit, marinat. 

 
Glumă cu Pentelei Duprii 

-  Pentelei era priceput la comicării, cât timp ați 
lucrat cu el? 

- Tăiam odată cu Pentelei Duprii, la Lunguleț, la 
parchetul 8, acolo după Roșișnei, cam pe unde era 
jgheabul lui Sauciuc, cum se zicea. Tăiam noi în parchet 
copaci, iar pe la prânz ne-am culcat. Eu mai la vale, iar 
moșul Pentelei mai la deal. Cum dormeam eu lângă o 
cioată, mă trezesc și aud “șip-șip-șip … șip-șip-șip”. Măi, 
ce să fie că șopotește asa? Îl strig pe Pentelei: “unchiule, 
vii mata aici să vedem ce-i aici, că șopotește ceva”. “Ce 
e?” se trezește Pentelei. E ceva aici care șopotește. 
Moșul a început să scurme pământul acolo, și, deodată: 
“bâlc!” apa! Iată ce era! Iar noi umblam dupa apă cine știe 
pe unde, la vale, la pârâul Lunguleț. Era vreme de secetă.  

 
Urși, lupi 

- Ia ziceți, de urs nu vă temeați? 
- Atunci nu se auzea nimic despre urși.  
- Dar lupi? 
- Lupi erau, dar nu prea mulți, au fost împușcați cei 

mai mulți, atunci când se dădeau premii de 100 lei pentru 
fiecare blană de lup adusă la primărie. 

 
Buhaiul 
- Spuneți-mi, până la al Doilea Război Mondial, 

cum vindeau oamenii vitele? 
- Erau evreii, mari ghișeftari, ei cumpărau, umblau 

pe la case după vite, sau aveau oamenii nevoie și duceau 
vitele la unul ca Haber, evreul care avea clădirea cea mai 
mare din Moldovița, față în față cu Primăria. Sau mai 
duceau vitele la Dodic, sau la Idalo (care trăia la intrarea 
în Putna, care avea un băiat handicapat, din cale afară de 
gras). Ăștia erau cei care luau vite. Mai luau și nemții, 
care cumpărau și nu știm ce făceau cu carnea. Moritz, 
evreul, era măcelarul cel mai renumit în comună.  

- Poate duceau carne la orașe, sau la unități 
militare, sau trimiteau în altă țară. 

- Cine știe. Țin minte că odată bunicul meu avea un 

 

buhai strașnic de mare - poate și din cauza că eu 
eram mic și vitele erau mari. Iaca, vede bunicul că vin 
doi inși și zice: “Uite ca vin doi izrailieni să cumpere 
vite”. Venea Idalo și cu încă unul, Moisa. Intră ei în 
grajd, și zic: “Ai Andriiu buhai de vânzare?” “Am”, zice 
bunicul. S-au uitat la buhai, se minunau cât de mare e 
și-au început să-i dea bunicului unul atâta, celălalt 
atâta, și începură să se certe până la bătaie, în 
grajdul nostru. Iar bunicul i-a prins pe amândoi de 
guler, și le-a zis: “Voi aici ați venit să vă bateți, în 
grajd la mine! Afară!” Și i-a scos afară, iar unul din ei 
zice: “Ia banii pentru buhai.” Bunicul a luat banii, a 
numărat bine, a scos buhaiul afară, care era strașnic 
de mare, cred că avea vreo 800 de kile. Era roșu, 
uriaș. Evreii, mai unul, mai altul, au luat buhaiul, au 
trecut de-un dâmb, apoi pe uliță, și-au plecat la vale.  

- O fi mers cu bine cu buhaiul prin sat? 
 
…Mai era și-un câine… 
- Era o evreică, numita Ghilde, stătea cam pe 

lângă dispensarul din Moldovița, măritată cu unul 
Meghilea. Avea copii, erau tare frumoși copiii evreilor. 
Avea și-o mamă, dar care era bătrână, nu mai auzea, 
și tot striga “Ghidle!” iar fata nu răspundea, iar 
bătrâna zicea: “A, trebuie să fie un câine care latră!” 

- Apropo de câine. Să vă spun o întâmplare 
chiar de acum două zile. Mergeam prin comună, 
seara, iar lângă o casă din centru, erau două 
cățelușe, una dintre ele foarte frumoasă, din alea 
mici, de rasă, galbenă cu alb dedesupt. Începuse să 
mă latre tare, fugind pe lângă mine, iar eu o îngânam, 
mă strâmbam la ea. Și am mai făcut câțiva pași, 
cățelușa a venit de la spate, m-a tras de blugi, și cu-
un colț m-a și mușcat!! Vroiam să-i dau bătaie, dar 
când am văzut ce drăgălașă e, am lăsat-o în pace. 

- Uite, potaia! Cred că este cea de dincolo de 
casa parohială. 

- Da, de acolo este. 
- Trebuia să pui ceva gaz sau benzină acolo 

unde a mușcat. 

- Da, așa am făcut. 
- Asta nu-i nimic, să-ți povestesc ceva și mai și 

cu-n câine. Eram la stână cu oile și m-am dus în sat 
la Ilia Maleș să cumpăr un purcel. Zic lui Maleș: “vin-
de-mi un purcel!” “Da!” zice el. M-am dus și-am ales 
un purcel, care a început să țipe, iar scroafa a sărit la 
mine, iar eu așa m-am speriat, scroafa era mare, a 
făcut “rohhhh!!!” la mine, iar eu repede purcelul țipând 
în sac, ies afară, iar cățelul care era pe acolo s-a rupt 
din lanț, și harșt! m-a mușcat de mână.  

- A sărit în ajutorul purcelușului… 
- Așa cred, dar eu vreo trei săptămâni nu 

puteam să mulg oile la stână. Cum puneam mâna pe 
oaie, cum mă durea tare mâna. Așa am pătit eu cu 
câinele. Sunt și câini periculoși, acei care mușcă pe 
furiș, nici nu știi când te-a mușcat! 
 

(din volumul “De vorbă cu sătenii mei din Moldovița”, Editura 
InfoRapArt, februarie, 2018) 
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nopţile se despart în uitare,  
amintirea de-o clipă se cerne rătăcită  
peste nisipul din clepsidră.  
Golul pluteşte în răul întors,  
bule de aer, peştii au obosit... 
 
 
Morala  
 
Datorie, voinţă bună,  
aşa cum numai Kant ne însăila  
Morala peste stropi, furtună sau răguşind  
păşind pe stea  
Cu setea unui dans pe arii,  
cu un surâs chiar veninos, 
Morala ce tot rătăceşte în acvarii înotând miraculos 
Această patimă ce scapă, o cutumă, dintâi de fier.  
Morala, fată adulată-n stradă  
sau în al vieţii ei bordel,  
Mă scutură de gât, mă fierbe  
într-un ibric uitat pervers  
Pe picătura ce e rece, făcând din suflet un revers,  
O rază tainică fierbinte sau liniştea din azimut.  
Morala sapă-n 
oseminte făcând din mine un cuvânt.  
 
 
Lecţia de simetrie  
 
Un ax este totdeauna atât de drept  
încât se laudă că-i inocent,  
el nu are păcat şi nici sfială,  
are o dreptate axială.  
O punct se roteşte în jurul unui punct  
și-apare cercul, o poruncă din profund,  
e ca o stea ce apare-n oboseală  
stele verzi, steaua stelară.  
Atunci, cu ochiul sufletului văd  
cum creşte totul într-o parte:  
bărbie lătăreaţă, pungă lacrimală  
şi din doi în doi se colorează-n smoală.  
Lecţia de simetrie ar fi pe dos  
dacă, totuși, construcţia testiculară a lui Da Vinci  
ar fi dreaptă şi cu greutatea orientată-n ciucuri,  
dar este atât de strâmbă şi are unghiuri...!  
Mă rog, simetria este uneori o joacă  
între pământ şi viaţă...! 
 
 
Tatā de fiu  
 
Când a murit, 
când a murit cel care îmi era tată,  
iar eu îi eram fiu,  
mi-am dat seama că eram fiu de tată  
şi fiul nu mai avea tată  
şi era frig şi târziu.  
Da, era atât de târziu ca să strig!  
Tu, tată de fiu, care ai avut şi tu un tată, 
iar tu ai ajuns ca un fiu  
să devii ca un tată, 
 

(continuare în pag. 31) 

 

 

Petru JIPA 
 

Discuţii imaginare cu scriitorul Petre Anghel  
 
Dacă o ipotenuză  
Face o linie spre o muză,  
Atunci ipoteza se aşază  
Pe linia de rază.  
Soarele se păstrează vertical  
Peste ochelarii de cal,  
Iar vederea se dilată apriori  
Până se regăsesc cocorii.  
Un-doi, un-doi... 
Melcul se plimbă în cerc  
Cu coarne de cerb 
Şi o frunză se adună  
La viaţa de pe lună.  
Acum tot întreb imberb:  
Există un loc de pe cer  
În care soarele se cerne  
În spaţii eterne?  
 
 

Din Grădina Ghetsemani  
 
Se frământă natura, măslinii se usucă,  
Pe lume nedreptatea apare ca o stâncă,  
Oamenii văd grădina ca pe un loc curat,  
Dar este locul în care totul e prădat.  
Natura moare şi învie, este soare... 
Doar răutatea lumii în ură nu mai moare,  
De ce? Şi întrebarea se usucă  
În carapacea unui miez curat de nucă.  
Să nu primeşti paharul,  
Se scurge tot veninul ; 
Între ninsori şi ploi apare doar pelinul.  
 
 

Sfârşitul de mâine şi începutul de astăzi  
 
Sfârşitul de mâine... 
să fie doar început peste cuvinte,  
sau o secundă prinsă-n insectar, 
un joc hoinar,  
cuvântul prins în abecedar.  
Se ridică şi cad  
ca înainte de a fi cum au fost,  
de a iubi cu mult rost,  
de a rătăci peste stele  
şi-n lacrimi de lalele  
se împlineşte visul,  
visul rătăcît  
peste cupola lui de infinit.  
Da, sfârşitul de mâine e începutul de astăzi!  
 
 

Pe dos  
 
Literele, scrisul a fost descompus,  
trăirile se amestecă în răsărit sau apus,  
ce rămâne când se termină un război 
e apoi... 
dimineţile se împart - numere pare,  
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(urmare din pag. 30) 

 

şi să rămână un fiu  
şi să facă prin făcătură  
să facă un fiu,  
să devin şi eu tată,  
un tată de fiu...  

 
 

Mathesis Universalis  
 
Spiritul devine disciplină,  
O disciplină a spiritului însuşi.  
Privesc la cer şi pe retină  
Apar broboanele de tuş.  
Ideile răspund necesităţilor de adevăr,  
Emoţie...  
Într-un cuvânt.  
Un gând!  
Dar este călător... 
Ca o invenţie lineară  
Ce pătrunde  
Într-o materie ancestrală: 
Antimateria dintr-un nor.  
 
 
Dacă  
 
Dacă într-o noapte neagră şi urâtă  
în somnul tău vin demonii vopsiţi,  
dacă în gândul tău se sparg cu hula  
vapoare de-ntrebari şi dor, 
Dacă se aud cărările din tine  
ce şerpuiesc peste întinderi de năduf,  
să nu regreţi această turmă  
şi nu tânji la adevăr!  
Căci, de se-ntâmplă toate acestea, 
la tîmpla spaţiului de vis  
apare urma de pe urmă  
privită din alt unghi de nor,  
iar timpul parcă se contractă  
în adierea unui gând proscris,  
iar eu te caut, tu mă iartă,  
privesc din sufletu-mi de vis.  
Dacă se curmă visul...?  
Doamne,  
Trăiesc acum şi mă supun! 
 
 
Dor de Nichita 
 
În umbră unei şoapte  
Se aud necuvinte neuitate;  
Un alb de Decembrie  
A fost umbrit 
De o şoaptă din sânge  
Care nu mai vorbeşte.  
 


 

 
 

 
 

 

 

Angela BURTEA 
 

Amară și dulce cafea... 
 
Sub lacrimă de-amară cafea, 
Licoare de dulci amintiri, 
Alene, pe braț, mi te-așezi 
Și-n taină... miracol, suspin... 
 
Amarul și dulcele-ți sorb 
Din buzele moi de cafea 
Și-n goana dorului meu 
Adulmec sfielnic păcatul... 
 
Îți tremură gândul pribeag, 
Iar trupu-ți mă-mbie din nou 
Și-n aburii, fum de cafea, 
Te-alint și te-ador ca pe-o stea. 
 
Mă lasă, iubito, și-acum... 
Cum și-altădată primeam, 
Sărutul iubirii din noi 
Cu-aromă de-amară cafea. 
 
Mă lasă, iubito, și-acum 
Și mâine, pe seară, de-oi vrea, 
Ca-n palmele mele să arzi 
Sub  bobul de-veche... cafea! 


 

 

Alexandru DRĂGOI 
 

Făt-Frumos 
 
N-am timp să întineresc. 
Privirea mi se pierde până să ajung 
la trupul tot, care demult s-a scurs, 
Deșertul sufletului meu. 
 

N-am timp să îmbătrânesc. 
Chiar dacă trupu-mi ară sufletul 
cu brazde adânci. 
Singurul anotimp de lumină. 
 

N-am timp, 
cât încă mai împerechez clipe cu stele, 
Fulgi de lumină cu chipuri din copilărie. 
Doar un migdal înflorit. 
 

N-am timp să îmbătrânesc, Prea-Tinere! 
N-am timp nici să întineresc,  
Mult-Prea Bătrâne. 
M-aș fi asemănat, poate, cu timpul, 
cu timpul însă am înțeles, 
că semănăm prea mult 
ca să am timp când mă privesc în ochii tăi. 
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    Ioan FĂRCĂȘANU 
 

Neînţelegeri în familie 
 

-Bărbate, înţelege, nu mai pot: 
Copii, serviciu, menaj; E prea de tot! 
Mă rog la Cel de Sus minte să-ţi deie, 
Sunt şi eu om! - Ba nu, tu eşti femeie!... 
 

Vorbăreţul 
 

În concediul de-astă vară 
Cunoscu o domnişoară 
Şi-atât a vorbit cu ea 
Că fata rămase grea... 
 

Anunţ publicitar 
 

Tânără-naltă, frumoasă. 
Blondă, sexi, arătoasă,  
Dornică de aventură: 
Vând teren de sport cu zgură. 

 

Ionizare 
 

Ioni sunt mulţi în ţara asta 
Şi-s toţi frumoşi, deştepţi şi basta! 
La dame-au mare căutare 
Că toate vor ionizare* 
                         *ionizare –tratament cu ioni 
 

Eroare 
 

-Doamnă, sunteţi amatoare 
De-a fi nud într-o revistă? 
-Domnule, faci o eroare, 
Eu sunt profesionistă! 
 

Solicitare greu de îndeplinit 
-la un birou de dactilografiere  
se prezintă un tânăr timid  
cu o scrisoare de dragoste 

 

-Vreau s-ascultaţi a mea solicitare: 
Să-mi bateţi la maşină o scrisoare 
Către iubită, cât de bine ştiţi, 
Dar când o scrieţi, să nu o citiţi... 
 

Promisiune onorată 
 

Cu gestul tău, te-ai compromis! 
Să bei direct din sticlă-n bar? 
-Soţiei mele i-am promis: 
„Nu mai pun mâna pe pahar”!... 
 

Mărturisire 
                    –după noaptea nunţii 
 

Când m-ai întrebat aseară 
Dacă sunt sau nu fecioară, 
Fiind cu zodiacu-n gând 
Ţi-am răspuns: fecioară sunt! 

 

Planuri de viitor 
 

-Dacă ne-om căsători, 
Doi copii ţi-oi dărui! 
-De unde ştii, draga mea? 
Sunt la mama! Ni-i dă ea! 
 

Vârsta soţiei 
 

-Soţia ta, ce vârstă are? 
-Greu de răspuns la întrebare: 
Dar după cum afirmă ea 
Mai tânără-i ca fiică-sa!... 
 

Înainte de culcare 
 

-Te culci cu ochelari pe nas? 
Zău, m-ai lăsat fără de glas! 
-Nu e nimic din tot ce crezi: 
Vreau să văd bine ce visez... 
 

Femeia – adorabilă-ntrupare 
 

O femeie de-i frumoasă, 
Adorabilă-ntrupare, 
Îţi dă când e generoasă, 
Doar ce are. 
 

Precizare 
 

-Domnule, nu insista, 
Inima, eu nu-ţi pot da! 
-Doamnă, dar eu v-am mai spus: 
Nu râvnesc atât de sus... 
 

Ciudăţenie 
 

Cum îţi spun, într-adevăr, 
Atârnă de-un fir de păr 
Căsnicia mea ... Ciudat! 
L-a găsit nevasta-n pat... 
 

Supărare 
 

De şase luni m-am măritat 
Şi-s tot fecioară cu bărbat; 
-Te-ntreb: nu poţi, nu ştii, nu vrei? 
-Ce se grăbeşte dumneaei!... 
 

Sesizare la poliţie 
 

Vă repet de la-nceput: 
Soţul meu a dispărut! 
-Un semn distinctiv, el, are? 
-Va avea, dacă apare! 
 

Aniversare 
 

-Mămico, de ziua ta, 
Un cadou frumos ţi-aş lua; 
Zici că tu nimic nu vrei? 
...Şi i-a luat cincizeci de lei. 
 

Fidelitate trădată 
Vreau să-ţi destăinui ceva: 
Voi fi tată, măi, amice! 
-Cum se simte soaţa ta? 
-Ea nu ştie, îi voi zice... 
 

Surpriza 
Bani aveam, aveam şi casă 
Şi-o femeie drăgăstoasă; 
Toate brusc s-au spulberat 
Când soţia a aflat.. 
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care eu mă zbăteam, chiar dacă în acele clipe mă 
bucuram de cel mai frumos dar al lui aprilie. Și mi-a fost 
suficient doar gândul să-l îndrept către noi, cei de 
odinioară, și-o parte din tine mi s-a alăturat.  

Veneai agale și ușor preocupat, iar la vederea mi-
nunii ai căpătat o fărâmă din noblețea corpului ceresc 
și zâmbetul șăgalnic ți-a încărcat chipul. Aveai nevoie 
de baia de lumină! Și ochii îți râdeau! Doamne, cât de 
frumos era totul în jur! 

Bucuria revederii și culorile admirabile ale împreju-
rimilor te-au înseninat, punând stăpânire pe tine. Și te-
ai întins pe covorul fermecător al tronului, încercând să 
privești discul de foc. Era imposibil! Cine ar fi cutezat 
să ridice prea mult ochii spre măreția lui? Era prea stră-
lucitor și prea puternic, era stăpânul de azi, de ieri și 
dintotdeauna, era magicianul lumii, spre care nu-ți era 
permis să zăbovești prea mult.  

Ți-ai așezat capul pe genunchii mei și-ai murmurat: 
Lumină ești și viață deopotrivă/ Căldura inimii din piept 
și dor/ Tu, cerc de foc și lacrimă curată/ Aprins-ai azi 
văpaia, sărutul și amorul/ Și m-ai adus în brațe, pe pat 
cu dalbe flori! Tu, iartă-mă, iubito, sosit-am prea târziu/ 
Iar drumul nostru tainic se-nchide în tăceri/ Așa cum 
Astrul lumii se-ascunde după nor! 

Ți-am cuprins capul între mâinile-mi tremurânde și-
am căutat s-alung tristețea din ochii tăi. Știam ce ur-
mează, știam că viața este uneori nedreaptă, dar cine 
eram noi, de fapt, și cu ce drept am fi devenit judecători 
ai existenței noastre? 

E mult de-atunci! E mult! ai glăsuit când magia min-
gii de foc se stingea, apoi ai continuat pe același ton 
calm, dar convingător: ...Și nimic nu s-a stins în sufletul 
meu. M-ai întrebat adesea ce-ai însemnat pentru mine 
și de fiecare dată am ocolit răspunsul... Te-am lăsat să-
mi descoperi singură sentimentele tăinuite. Știam că 
nu-i de-ajuns, știam că aveam nevoie și de cuvinte, de 
încărcătura lor energetică și de informația care lucrea-
ză până în adânc. Știam, dar tăceam. Conștient tă-
ceam. Acum, azi, în amurgul unei alte zile, îți spun: ai 
fost marea bucurie a existenței mele, iar brațele mele 
sunt prea mici ca să poată cuprinde iubirea pe care ți-o 
port... E mult de-atunci, dar exist și exiști! Ce ești? 
Aceeași bucurie cu care am fost binecuvântat, același 
om pe care am îndrăznit să-l țin la piept atâta vreme și 
să nu mă satur niciodată de-atâta răsfăț sentimental. 
Uneori am încercat să te urăsc, alteori să te ignor, dar 
niciodată n-am putut sta departe de tine.  De ce toate 
acestea? Fiindcă am ajuns  prea târziu! Uneori, acel 
”niciodată nu e prea târziu”, e prea târziu! Iar tu înțelegi! 

Și m-ai îmbrățișat, cum numai tu știai s-o faci. La 
pieptul tău lumea din jur se făcea nevăzută. Nici n-
aveam nevoie de ea, nici tu, nici eu! Ridicând privirile 
spre cer, doar urmele firave ale mingii de foc se mai 
zăreau. Intrase în conul de umbră al norilor, ducând cu 
el și-mbrățișarea noastră. În taina sfântă a Astrului 
ceresc ne-am unit mâinile, ridicându-ne din tronul 
acoperit cu mantia smaraldului și-am plecat laolaltă. 
Unde? Fiecare în direcția lui, dar niciodată singuri! 


 


 

        Angela BURTEA 
 

Mingea de foc 
 

Mă prinsese amurgul în valea satului și-ntindeam pasul 
s-ajung acasă pe lumină. Nu era chip, fiindcă mai aveam 
o bucată bună de străbătut, iar puterile se-nmuiaseră. 
Trecuseră anii, ca zilele împărătești, căci  tot ce-i frumos 
se duce ca gândul, și mă-ntovărășeam binișor cu nepu-
tința, fiindcă totu-i vremelnic, nimic permanent. 

Călcam cu grijă prin bolovănișul care-mi ieșea în cale, 
îmi potriveam talpa pe loc neted și drept, iar umbrele 
colțuroase ale locului mă atenționau, parcă, asemenea 
unor indicatoare pietonale, care nu trebuiau ignorate. 

Și-am ținut calea înainte, fără să mă abat la stânga sau 
la dreapta, nici măcar o palmă, și-mi duceam gândurile, 
adunate în sacul timpului, ca pe cea mai valoroasă 
comoară, căci acolo se ascundeau, deopotrivă, frumosul 
și urâtul, prieteni de nădejde ori disperare.  

Scoteam din loc în loc, drept partener de drum, câte un 
gând pribeag, și-l smotoceam pe toate părțile, extrăgând 
din el bucata de lumină pentru a-mi ușura călătoria. Îl 
simțeam cum mă-nvăluie în mrejele sale și-mi șoptește 
că mai este vreme de călătorit, iar timpul nu e decât o 
dimensiune perversă și, dacă nu-i dejucăm planurile, 
rămânem ca bâlbâitu-n gară, care, până să precizeze 
destinația, privește descumpănit după trenul care șuieră 
victorios prin gările aproape pustii, odinioară locuri mult 
așteptate pentru întâlniri și îmbrățișări tandre, sărutări 
pasionale! 

Și-aș fi tot mers, fără să bag în seamă  țipătul firelor de 
iarbă, care mijeau spre lumina solară, dacă ochiul de 
apă, ivit de după niște tufișuri, nu mi-ar fi atras atenția. M-
am oprit numaidecât, pășind ca teleghidată spre o 
moviliță de pământ ce mi se înfățișa asemenea unui  
tron, peste care era aruncată o mantie de catifea verde. 
Părea că mă așteaptă! I-am zâmbit și i-am mulțumit 
pentru primirea fastuoasă, la care nu gândisem. 

Dusesem în mersul meu, fără să observ, mingea de 
foc, mare și rotundă, gogonată și trufașă. Împrăștia în 
jurul său culori mirifice, îmbrăcând bolta cerească în 
voaluri fine de alb și bleu, de roz-lila și, pe alocuri, vineții, 
ce răspândeau trăiri unice, nostalgii incurabile. 

M-am așezat pe tronul de iarbă crudă și-am privit minu-
nea reflectată în ochiul de apă. Două mingi îndrăznețe, 
de-un roșu sălbatic, se priveau ca în oglindă. Una întrea-
gă și semeață, triumfătoare în măreția sa, conștientă de 
importanța și menirea cu care fusese înzestrată, alta 
culcată în ochiul de apă și dornică de recunoaștere.  

Era Soarele care-și marca trecerea spre liniștea nopții, 
era Astrul cerului și nădejdea pământenilor, sursa viețui-
rii. Și cât de frumos împărățea cerul și pământul!  

Îmi ridicam și plecam alene capul, când sus - când jos,  
și priveam cu nesaț strălucirea naturii. Magice frumuseți! 
Splendori ale sufletului, negrăite și neprihănite. 

Nu, nu erai cu mine! Erai departe, departe de lumea în  
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atracţia dintre planete. Momentul Eminescu s-ar 
putea calcula cum calculează unii matematicieni 
imposibilul, momentul de bing - bang când apare 
energia în cosmos. Eminescu dă energie fiecărui 
scriitor. Ion Creangă, pare absurd şi de neconceput, 
este mult mai puţin valoros fără Eminescu alături. 
Orice scriitor român, mediocru sau geniu, este mult 
mai puţin important fără Eminescu alături. Eminescu 
este energia, suflul care face vie literatura.  El e zidit 
in limba română ca un trup în zidul mânăstirii. 
Aceste enunţuri par metafizice, şi poate că sunt 
legate de absolut, dar eu le simt legate natural şi de 
adevăr. Limba literară creată de Eminescu este 
inima poporului român. Inima dă energie. Presu-
punând că Eminescu nu a existat, când îi iau limba 
română ca pe o unealtă şi cioplesc în peştera minţii 
mele vânătorile de himere pe care le-am hăituit 
toată viaţa, îl simt în cosmos cum soarbe toate 
semnificaţiile. Din punct de vedere intelectual, am 
faţă de Eminescu sentimentul de creatură. Nu vreau 
să folosesc cuvinte mari, dar adevărul adevărat este 
că Eminescu este Iisusul Hristos al poporului 
român. Când Eminescu este confiscat politic, el 
devine un Mare Nimic. Să presupunem că un partid 
îşi face reclamă sărbătorind poezia lui Eminescu, 
Eminescu a dispărut. Când eram student am scris 
un articol despre Eminescu, Eminescu Marele 
Nimic. Era un articol în litotă. Nu era pentru toţi 
proştii. E bine să sărbătoreşti naşterea, moartea 
eminesciană, dar să o faci cu umilinţă şi să laşi 
poezia să fie auzită şi nu programele electorale ale 
mâncătorilor de rahat, ca să nu folosesc un cuvânt 
mai colorat.  

Ţara capodoperei nu se poate traduce. 
Sentimentul acestei culturi este inefabil. În Anglia 
plouă. Plouă cu ghiaţă, cu lapoviţă, cu soare, plouă 
când e înnourat, plouă când e senin, când e lumină, 
când e întuneric. Furtunile marine sunt catastrofice. 
Marea se dezlănţuie spre plajele înalte asemenea 
unei cruciade. Oceanul se îndreaptă spre ţărm ca 
un măcel biblic.  Fiecare port este diguit cu ziduri de 
granit ca nişte ziduri de fortăreţe. Cred că datorită 
acestor furtuni, Anglia nu a fost cucerită de pe 
mare. Am întâlnit un indian trist la poarta unui 
depozit. L-am întrebat de ce e trist şi mi-a zis că din 
cauza vremii. Vremea îl deprimă, plouă încontinuu. 
Dar şi în ţara ta plouă, i-am zis. Chiar plouă bine, 
şase luni de zile încontinuu, plouă musonic. Da, 
plouă, mi-a răspuns, dar în ţara mea ploaia se mai 
şi opreşte. Mie ploaia îmi face bine. Englezii 
aleargă, fac sport pe ploaie, pe soare, pe lumină 
sau întuneric. Când e cald afară, este petrecere 
naţională. Englezii ies în tricouri pe străzi. Poate fi şi 
în toiul iernii. Am început să alerg şi eu. Îmi caut 
puncte de sprijin în cultura lor. Este total invers. 
Când le explic că în cultura mea când ţara arde, 
baba se piaptănă, este un proverb care nu lasă o 
impresie prea bună, ei îmi spun ridicând din umeri 
că e bine să te pieptăni chiar dacă eşti o babă şi 
chiar dacă ţara arde. Mai ales atunci e bine să te 
pieptăni chiar înainte să mori.  Cultura engleză este 
o cultură a prezentului. Eu sunt dintr-o cultură a  

(continuare în pag. 35) 

 

 

 

           Cristian BIRU 
 

Caietul englez  I 

 
Am să numesc aceste pagini Caietul Englez. 

Teoretic aş putea să le numesc Jurnalul englez, dar nu sunt 
paginile unui jurnal, ci mai degrabă paginile unor momente 
când eu sunt literar. Ceea ce scriu aici este dincolo de 
subiectiv sau obiectiv, adică nu mă interesează să fiu 
realist şi să nu falsific ceva. Pot să fiu liric, pot să fiu la o 
mie de ani distanţă de planetă. Vreau să păstrez 
momentele când mai pot fi literar. În România starea mea 
naturală era literară. Abia acum îmi dau seama de asta, 
când muncesc peste 15 ore pe zi. Mă simt pe jumătate un 
cyborg, o maşinuţă care nu trebuie să greşească. Orice 
greşeală în Anglia este fatală, este definitivă, este ultima. 
Pentru orice greşeală eşti dat afară.  Aşadar aceste pagini, 
sunt paginile unui sclav care îşi permite din când în când să 
fie literar, adică să mai aibă timp liber. În România aveam 
tot timpul o carte cu mine şi citeam pe bancă în parc, la 
semafor, pe faleză, când mergeam spre şcoală. Nici nu 
ştiam cum trec orele. Nu aşteptam niciodată să se termine 
programul. Acum sunt cu ochii pe fiecare secundă. Sunt 
într-o societate diferită complet. Poate societatea aceasta 
este normală, dar eu sunt într-o situaţie paradoxală. Vin 
dintr-o cultură a capodoperei într-o ţară de serie, într-o ţară 
în care totul se produce în cantitaţi industriale şi prezentul 
este incredibil de important. În Anglia există un prezent al 
trecutului, un prezent continuu, un prezent al viitorului. Este 
now or ever. Eu vin dintr-o ţară a capodoperei. Capodopera 
nu are timp. Capodopera dizolvă timpul. Ca să înţelegi o 
capodoperă ai nevoie de generaţii, ai nevoie de tot timpul 
din lume. Nu eşti stresat de trecerea timpului. Eşti într-o 
stare de nemurire, mă rog, de abolire a timpului. În ţara 
mea mă simt pe jumătate zeu, în Anglia mă simt pe 
jumătate mecanism, o jucărie stricată.  
 Să presupunem c-am putea extirpa conceptul de 
capodoperă din teoria cunoaşterii din cultura română. Ca 
să ne dăm seama ce înseamnă asta, să ne imaginăm 
situatia imposibilă - Eminescu nu a existat. Aşadar 
Eminescu nu a existat, dar au existat ceilalţi scriitori 
contemporani lui Eminescu, Caragiale, Creangă, Slavici şi 
toti scriitorii care au urmat după, generaţii şi generaţii de 
scriitori. Presupunând că un istoric literar ar aduna toţi 
scriitorii de după Mihai Eminescu, dar poate să-i adune şi 
pe toţi chiar şi pe cei de dinainte, dar poate să plăsmuiască 
scriitori şi din imaginaţie, în fine, după ce a strâns toţi 
scriitorii români care au existat vreodată şi care vor exista 
de acum încolo,  într-un univers literar, într-un fel de 
cosmos, ceea ce este de fapt o istorie a literaturii, savantul 
care ar începe această lucrare ar simţi existenţa unui gol 
imens ca o gaură neagră, ca o planetă imensă care nu se 
vede, dar a cărei prezenţă se poate simţi în gravitaţie şi în  
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(urmare din pag. 26) 
 

„Oare păsări au adus / Curcubeul pe pământ / Şi 
s-a-mprăştiat în vânt?” Răspunsul îl dă soarele: „L-au 
adus stropii de ploaie”. 

Lăbuş din „Lăbuş şi luna”, vrea ca luna să aterize-
ze în farfurie şi să guste un pic din ea. Şansa gândită 
de Lăbuş este ca luna să prindă o răceală, să-i curgă 
nasul tare şi să-i fie norocul  răzbunat, spunându-i: 
„Ce n-ai vrut , s-a întâmplat!”. Ca de obicei, în viaţa 
câinelui intervine mâţa care-i „vinovată / Că m-a prins 
azi la poiată / Stăpâ-na, cu botu-n ouă”. Răzbunarea: 
„Când pisica-i prin ogradă, / O să fac mare paradă”. 

Câinele n-a aflat că: „Pisicuţa mea-i bolnavă”, „nu 
mai iese pe afară”. „Eu alerg încolo-ncoace / Boala 
mâţei nu-mi dă pace!”. Grivei a desluşit sensul bolii. 
„N-are febră. După semne, / Boala ei se cheamă 
lene”. 

Vedeţi, autoarea, Violeta Mihăeş, a depănat iţele 
frumoaselor poezii., atingând prin lăbuţele pisicilor 
propriile stele, aducându-ne în dar copilăria prezentă 
dar şi copilăria prin care am trecut noi şi înaintaşii 
noştri. 

Felicitări, Violeta, şi mulţi ani pe câmpul de hârjoa-
nă a copilăriei cu tot sufletul şi cu toată inima inspi-
raţiei tale! 


 

 
 

Aurel SCARLAT 
 

Unui fost ministru de justiţie  
  

Un fost ministru de justiţie  
Avea capacitate creatoare, 
Punea legea în competiţie    
Cu... „Altă întrebare!” 
    
 

„În ghiarele râsului”  
                          D-lui Vasile Ghica  
Nu ştiam că în Tecuci 
Sunt capcane literare 
E un loc, dacă te duci,  
Unde râsul are ghiare.  
 
   

Unui fost primar  
 

Avură iveştenii primar foarte doxat,  
Oricum, făcea umbră sub soare,  
Ştia să spună sărut mâna,  
Şi mai ales citea... contoare.  

 


 

 

(urmare din pag. 34) 
 

neantului. Sunt abisal. În pieptul meu bate capodopera ca o 
inimă.  Capodopera este substanţa limbii mele.  

Noţiunile romantice de capodoperă şi geniu, sunt 
zidite în limba română mai ales după moartea lui Mihai 
Eminescu şi mai ales după moartea lui Maiorescu. Poate 
pare mult spus, dar cultura română este o cultură 
maioresciană aşa cum cultura europeană este o cultură 
aristotelică.  

Aristotel a impus anumite categorii culturale fără de 
care nu se poate – cum ar fi catharsis, poiesis, poiein, 
ultimul termen fiind spectaculos de modern pentru anii în 
care Aristotel şi-a scris Poetica, desemenând o stare 
lăuntrică a poeziei.  

În cultura română, Maiorescu a procedat la fel, a 
inaugurat categorii ale cunoaşterii, forme concentrate ale 
unui sistem estetic, filozofic, fără de care chiar nu se poate. 
Mă refer la condiţiunea materială a poeziei, condiţiunea 
ideală şi la teoria formelor fără fond, un sistem estetic 
valabil şi acum, veşnic actual în cultura română. Scoateţi 
contribuţia maioresciană din cultura română şi nu mai 
rămânem chiar cu nimic în teoria cunoaşterii. Să presu-
punem că facem o cercetare fenomenologică şi ne 
comportăm ca un savant care taie frunza din grădină şi o 
duce în laborator pentru a o studia sub microscop. Teoretic 
putem să facem acest lucru dacă punem în paranteze toate 
cauzele care au dus la formarea frunzei şi să presupunem 
că dăm la o parte toate cauzele, dar chiar toate, privitoare 
la mediu, pământ, vreme, seminţe, dar dăm la o parte şi 
cauzele cosmice şi primul mare moment al istoriei şi primul 
mare moment al existenţei cosmosului, Marele Bing Bang, 
chiar dacă facem asta, frunza comunică exact ceea ce 
comunică despre structură, molecule, clorofilă, dar în cazul 
în care procedăm identic cu un fenomen cultural de talia lui 
Maiorescu, este mai complicat. Când începem să îndepăr-
tăm toate cauzele, în contul lui Maiorescu se contabilizează 
mai ales consecinţele la care trebuie să renunţăm.  Dacă 
extirpăm din gândirea românească pur şi simplu tot ce a 
scris Maiorescu, trebuie să renunţăm la teoria capodoperei 
şi la direcţia pe care capodopera a impus-o în cultura 
română, trebuie să renunţăm la contribuţiile lui Mihail Dra-
gomirescu, la creaţia lui George Călinescu, la contribuţia 
culturală a lui Adrian Marino, şi chiar la detractarii teoriei 
capodoperei la Lovinescu, Camil Petrescu, Hortensia Pa-
padat Bengescu, cei care, opunându-se conceputului au 
dus de fapt la rafinarea polemică a termenilor şi la clari-
ficarea noţiunilor până la transparenţă.  

De aceea poare părea absurd, dar orice antologie 
critică sau culturală care să-l privească pe Maiorescu este 
complet incorectă şi dincolo de adevăr sau minciună, nu 
poate fi obiectivă, nu poate fi subiectivă. Caietul meu 
englez este ca un desen descoperit într-o peşteră, un de-
sen dincolo de istorie în care sălbaticii, ocoleau animalele 
şi plecau în triburi în căutarea capodoperei.  
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      Camelia FLORESCU 
 

Mi-au înnebunit pistruii  
 

 dragostea   
 se lipise de ușile inimii   
 și se prelingea   
 spre sudul cuvintelor  
   

 se putea zări cu ochiul liber  
 la intersecțiile   
 gâtuite de așteptare  
 ale catodului și anodului   
 din sângele meu devenit  
 electrolit   
     

 dragostea  
 se lipise de încheieturi  
 ca brățările din fir de arnică  
 ucigătoare și ațoase,  
 ca iubirile furate  
 coborând în rănile timpului  
 în picaj absolut  
   

 conjugam firul ierbii  
 la mai mult ca perfectul  
 și cu cât se strângeau funiile de dor   
 în jurul grumajilor   
 lupilor din sângele meu,  
 cu atât mă îmbolnăveam  
 de albastru  
   

 dragostea  
 m-a fugărit rând pe rând  
 prin toate cămările inimii  
 până când miezul ei fecundat  
 de primăvara de-afară  
 mi-a înnebunit toți pistruii  
 când mi-ai cuprins fața în palme  
 devenind de bună voie  
 și nesilit de nimeni  
 prizonierul ochilor mei   
 albaștri.  
  
Rug de sare-amară  
 

Dintr-un rug de sare-amară 
Am rupt slovă lângă slovă, 
Să-ți fiu plânset de vioară 
Din catarg până la provă. 
 

Am săpat un râu în mine, 
Am cioplit cuvântu-n grindă, 
Far să-ți fiu când n-are cine 
Lacrimile să-ți cuprindă. 
 

 

 

Mi-am pus inima-n robie 
Și mi-am disperat iubirea 
Pe toți strugurii din vie 
Mi-am mustit nefericirea 
 

M-am zidit pe mine-n poartă 
Și mi-am înnodat cărarea 
Dumnezeu și trista-mi soartă 
Și-au desăvârșit lucrarea. 
 

Azi de dor mă sting albastră 
Și din rug de sare-amară, 
Nu mai urcă în fereastră 
Niciun plânset de vioară. 
 
Nelocuită   
 

În urmă-l am pe tata 
Grijind în țintirim 
Potecile tăcute 
Sub pași ce nu mai vin 
 

În față-mi văd feciorul 
Cum aripile-i cresc 
Și dorul mi-l petrece 
Iubindu-l îngeresc 
 

În mine ard luceferi 
Dospind sub coji de vis 
Speranțe despletite 
Din cântecul promis 
 

Mă strig febril pe mine 
Prin gări ne strig pe noi 
Și ochiul meu de ploaie 
Ne spală pe-amândoi 
 

Cu stânga proptesc cerul 
Nu mă mai plâng și tac 
Cu dreapta aprind torțe 
Și semnul crucii-mi fac 
 

Și zeii mei de humă 
Mă locuiesc blajin 
Iar Dumnezeu cârpește 
Desaga-mi de pelin. 
 
Nu mi-am nuntit anume  
 

Nu mi-am nuntit albastru rug anume  
Dar s-a-ntâmplat așa să-ți trec prin gânduri 
Și tainice cuvinte printre rânduri 
Să îi găsească  dragostei un nume 
 

Nu mi-aș fi stins pe tâmple nopți fardate 
Dar s-a-ntâmplat cumva să dai de mine 
Și ore mari s-au prins ca-ntr-un ciorchine 
Sub vraja ta, amenințând ciudate,                        
 

Să mă încurce, bolta s-o coboare            
Atât de jos încât să-mi uit lăstarul 
Să nu-mi mai pot delimita hotarul  
Să nu mai știu să-ți scriu nicio scrisoare.          
  

Și am rămas în urmă fără tine                           
Ca să mă pierzi am vrut și am sperat  
Când ploile te vor fi-nconjurat   
Să poți să uiți de noi, să uiți de mine              
 

Nu mi-am nuntit anume ghilotine 
Tic-tacul inimii să-mi dirijez spre tine! 
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morală, cu datări stricte dar cu proiecţii temporale 
sau locale general-umane; o proză de o gravitate 
barocă în tonalităţi dramaturg ice de impas social, 
de traumă individuală; o literatură cu caracteristici 
intimist-provocatoare, construită pe un portativ 
dualist, între ficţiune bine temperată şi fapt de 
viaţă violent. 

„Cosmin” este un strigăt disperat deturnat în 
metaforă, o „premieră” tematică în literatura româ-
nă actuală, deoarece soarta şi situaţia dramatică a 
multor copii din România, în egală măsură şi a 
părinţilor lor, sacrificaţi pe „altarul” integrării în 
Uniunea Europeană şi al unei globalizări cu conse-
cinţe imprevizibile şi pe termen lung, este pentru 
prima oară subiect de literatură beletristică, deşi 
faptul în sine a devenit problemă naţională şi a 
ajuns obiectul percutant în presa scrisă şi audio-
vizuală. Copiii români abandonaţi, copii cărora li s -
a furat copilăria, fără gestul tandru al mamei sau 
grija autoritară a tatălui, aceşti bastarzi fără voie, 
intră în viaţă cu traume pe termen lung şi cu 
consecinţe grave, imprevizibile, pentru că acest tip 
de experienţă socială n-a mai fost trăit de gene-
raţiile anterioare. Notaţiile alarmante ale scriitoa-
rei-medic vorbesc despre drama copiilor lăsaţi de 
izbelişte, daţi în grija bunicilor sau chiar a unor 
străini, dar şi degradarea părinţilor plecaţi în Eu -
ropa sau în alte părţi, ca să câştige bani cu preţul 
unor umilinţe nemeritate. 

Tema, reluată de prozatoare de la o altă di-
mensiune epică, dar tot ca o indigestie estetică, în 
cel de-al doilea roman, „Issabel”, pe acelaşi sin-
drom al umilinţei, înlocuind drama copilului părăsit 
de mamă, din primul volum, cu frământarea  

(continuare în pag. 38) 

 

       Dumitru ANGHEL 
 

CECILIA de Magdalena IUGULESCU 
 

Romanul „Cecilia”, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 
2017, 304 pagini, este cel de-al treilea volum de 
proză semnat de scriitoarea Magdalena Iugulescu, 
pe un parcurs editorial riguros, de la debutul cu un 
top masiv din zona celei mai reprezentative specii 
literare epice, romanul, în anul 2013: „Cosmin” se 
numeşte; urmat tot de un roman, „Issabel”, după doi 
ani, în 2015, de şi mai mare întindere, fix 748 de 
pagini; într-o simetrie spaţială elaborată de doi ani 
fiecare, şi cu o altă simetrie, tematică, onomastică, 
din zona titlului: „Cosmin”, „Issabel”, „Cecilia”.  

Aşadar, trei romane de mare, de foarte mare 
întindere, marcate de o sobrietate stilistică, pe un 
ritual tematic existenţial, într-o consecvenţă impo-
sibil de perturbat, cu o lentoare de proces geologic 
şi uman, prin care doamna dr. Magdalena Iugulescu 
surprinde cititorul cu raţionamente ingenioase şi o 
minuţie fastuoasă de factura unor mărturisiri şi 
constatări socio-umane, care impresionează prin 
anvergura construcţiei epice.  

Romanul „Cecilia” este construit în acelaşi 
registru epic strict, cu o temă majoră, dominantă, 
păstrată pe tot parcursul narativ, povestea de 
dragoste dintre Cecilia şi Leon, intuită ca o criză a 
sufletelor; un amestec „belicos” şi derutant de 
inocenţă, pasiune şi naivă sinceritate, pe diagrama 
unui traumatism, moral până la urmă, rezultat dintr-
un comportament cu izbucniri intempestive de 
sentimente contradictorii, incontrolabile, gata să se 
transforme în impas sufletesc.  

Un erotism antagonic între Cecilia şi Leon; într-o 
vizibilă disproporţie, cu un fel de dublă intenţiona-
litate: sinceritatea şi pasiunea nestăvilită a Ceciliei 
este anulată de o logică deseori capricioasă şi imo-
rală a imprevizibilului şi... bădăranului Leon şi, de 
aici, sentimentul iubirii capătă nuanţări obsesive ori 
eşuează spre o patologie a unui sentiment omenesc, 
în derivă. 

În ciuda simetriei narativ-epice de care amin-
team din cărţile prozatoarei Magdalena Iugulescu, în 
romanul „Cecilia” există un derapaj major faţă de 
celelalte două în sensul parcursului existenţial, al 
destinului şi al cauzalităţilor personajelor principale. 
Romanul „Cosmin”, debutul editorial al autoarei, 
dezvoltă un tip de literatură cu manifestări de fapt 
divers, dar de dimensiuni socio-umane în regim de 
avarie şi cu imprevizibile şi grave consecinţe, dacă 
regimul politic şi administraţia, societatea în ansam -
blu, nu iau măsuri grabnice de ţinere în frâu şi de 
stopare a cauzelor care au provocat fenomenul.  

Scriere de dimensiunile şi anvergura unui roman, 
cartea este structurată ca un jurnal de... recesiune 
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(urmare din pag. 37) 
 

sufletească şi atitudinea generoasă a Marei, bona 
româncă nevoită să suporte hachiţele unei bătrâne, 
bogată şi capricioasă, din Italia.  

„Cosmin”, strigătul disperat al copiilor abandonaţi; 
„Issabel”, revolta în genunchi a părinţilor victimizaţi 
de umilitoare penitenţe imorale, cu totul în afara unor 
privaţiuni autoimpuse, ca un canon al neputinţei şi al 
resemnării. De fapt, un alt tip de feudă, într-un alt ev 
istoric, dar unul al idealurilor şi al speranţelor fără 
acoperire, pe structura unor romane psihologice, 
născute din drame personale provocate de traume 
sociale. 

Romanul „Cecilia” are alt parcurs narativ pentru 
destinul celor două personaje principale; Cecilia şi 
Leon nu mai sunt „victime” ale unor  realităţi social-
politice. Faptele lor sunt scrise în „gena” biologică 
primară, direcţionate temperamental pe o dinamică 
remarcabilă într-un perpetuu carusel al unei 
dependenţe de emoţii. Temperamente în clocot, cei 
doi sunt atraşi într-un joc al comunicării sufleteşti 
deturnată de reacţii antagonice. Cecilia şi Leon sunt 
motivaţi de un sindrom al contrariilor şi al nonac -
ceptului, iar portretul fiecăruia este tranşant, la ex -
treme: pozitiv, unul; negativ, celălalt.  

Cecilia este personajul pozitiv – total, în ciuda 
unor clişee din zona „iubirilor imposibile”, deşi 
poziţionate între ludic şi patetic, sugerate vivace de 
partiturile alternative din „Elixirul dragostei”, de 
Gaetano Donizetti. Cecilia este o adolescentă inteli-
gentă şi harnică, pentru că îşi câştigă singură 
existenţa, deşi elevă, lucrând în modeling şi cu 
planuri pentru o carieră medicală. Leon este opusul 
ei, un tembel cu multe păcate şi cu reacţii anapoda, 
dar rămâne tânărul student frumos, înalt, cu părul 
negru, pe care Cecilia îl zăreşte într-o staţie de 
metrou şi pentru care face o obsesie fără ieşire.  

După zile întregi de supraveghere fără speranţe, 
când chiulea de la orele de şcoală, Cecilia se 
hotărăşte să-l abordeze pe Leon: „N-am mai rezistat. 
Parcă mi-am pierdut minţile şi m-am aşezat în calea 
lui: - Eu sunt Cecilia şi te urmăresc de o eternitate. 
Tu nu m-ai remarcat până acum?” (pag. 55).  

Unitatea stilistică există însă în toate cele trei 
cărţi ale doamnei Magdalena Iugulescu, pentru că 
toate cele trei personaje principale, Cosmin, Issabel, 
Cecilia, au destine epice egale. Cosmin, din primul 
roman, se dovedeşte un ins cu calităţi de excepţie la 
majorat, după tot tapajul care-i marchează copilăria 
nefericită; Issabel şi bona din al doilea roman se 
împacă şi se sărută cu dragoste; Cecilia,  din noul 
roman, învinge social, profesional şi personal după 
toată vâltoarea pasiunilor sale devastatoare de la 
limita patologicului. Cecilia rămâne oricum 
personajul cel mai luminos din creaţia prozatoarei 
Magdalena Iugulescu, realizat într-o gamă portretis-  
tică cu ingenioase formule, cu gust pentru spec -
taculos şi culoare, în care notaţia descriptivă abundă 
în prim-planul sugestiv al detaliilor. 

Plusând, desigur, semnalez o altă simetrie edito-
rială, relevantă în planul semnificaţiilor epice, din 
zona plastică a coperţilor volumelor „Issabel” şi 
„Cecilia”, semnate de Ana Maria Iugulescu, designer  

 

grafic, Londra, fiica scriitoarei. Romanul „Issa-
bel”, structurat ca un jurnal sentimental, bene-
ficiază de metafora-grafică de pe coperta I, 
care... întruchipează vulnerabilitatea protagonis-
tei: «Cirsium Vulgarae sau scaietele de câmp, o 
buruiană ostilă cu o floare a cărei delicateţe este 
pusă în lumină doar de austeritatea condiţiilor în 
care înfloreşte. 

Coperta romanului Cecilia încapsulează 
caracterul oximoronic al protagonistei, iar colajul 
grafic este mediul ideal pentru a ilustra tendin-
ţele contrarii ale personajului feminin.  

Crassulaceele suprapuse în primul plan tră-
dează caracterul ei tenace ce o ajută să supra-
vieţuiască în ciuda condiţiilor de ariditate emo-
ţională, în care Leon o abandonează în mod 
repetat», ca să citez doar o parte dintre pre-
cizările plasticienei Ana Maria Iugulescu.  

Şi tot la o unitate stilistică din toate cărţile 
prozatoarei Magdalena Iugulescu mă refer relie-
fându-i apetitul pentru largi divagaţii cultural-tu-
ristice, cu elegante şi docte amănunte de enci-
clopedie şi vocabular de ghid muzeistic sau cu o 
glisare între senzaţii şi „spectacole” lexicale, 
după călătorii prin Franţa, Anglia şi, mai ales, 
Turcia, în romanul „Cecilia”. 

Aşadar, volumele de proză de mare întindere: 
„Cosmin”, roman social; „Issabel”, roman psiho-
logic; şi „Cecilia”, roman de dragoste rebelă, toa-
tă literatura epică a scriitoarei Magdalena Iugu-
lescu are, după cum am mai spus-o, consistenţa, 
tonalitatea şi amplitudinea unei Simfonii de J. 
Brahms... Începe cuminte, cu sonorităţi blânde, 
se întinde răbdător pe pasaje de-o acalmie sus-
pectă, uşor amăgitoare şi răbufneşte violent. Re -
vine la un „allegreto” mai mult mimat, dar învă-
luitor şi, abrupt, rezolvă totul cu sonorităţi de 
epică surprinzătoare, năucitoare, care direcţio-
nează fluxul narativ către apele vijelioase ale 
unui râu de munte, după ce s-au prăvălit violent, 
ca să se... odihnească în liniştea câmpiei recu-
peratoare. 


 

PE DIAGONALA CUVINTELOR de Tudoriţa 

TARNIŢĂ  
 

Volumul de versuri „Pe diagonala 
cuvintelor”, Editura Info Est, Siliştea- Brăila, 
2018, 58 de pagini, semnat de poeta Tudoriţa 
Tarniţă, este a şasea carte a sa, în exclusivitate 
de lirică, cu o poezie grevată pe plasticităţi 
lexicale, cu un plus de graţie potenţată de un 
sentimentalism melodios, filtrat de o semantică 
mereu alta, extrasă din rezerva de vocabular a 
cuvintelor şi în afara oricăror clişee.  

De altfel, doamna Tudoriţa Tarniţă are un 
longeviv şi constant parcurs poetic, de la debutul 
în Antologia poeţilor brăileni: „Zbor alb”, din  

(continuare în pag. 39) 
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(urmare din pag. 38) 
 

1970, până la consacrarea evidentă de azi, pe coor-
donatele unei certitudini, care nu poate fi atacată  în 
nicio instanţă a dreptului de a fi scriitor, deoarece 
convinge editorial, cu o impetuoasă afirmare a 
sensibilităţii şi talentului său, cu apariţia în mai puţin 
de doi ani, a şase cărţi de versuri: „Câmpia din noi”, 
„Micropoeme”, „Cobai într-o scoică”, „Muguri în 
bonsai”, toate la Editura Info-Est, în 2017, „Semnul 
mandalei”, tot la aceeaşi editură, în februarie 2018.  

În volumul „Pe diagonala cuvintelor” sunt postate 
45 de poeme, fiecare pe câte o pagină, mai mici sau 
mai mari, fără o structură tematică anume, dar pe un 
registru stilistic unitar în planul reconsiderării 
limbajului şi a tehnicii prozodice; convingătoare prin 
vers alb, eliberat de constrângeri arhitectural-
poetice, o lirică modernă, pe un nucleu emoţional-
imaginativ şi o melancolie învăluitoare, sinceră şi 
spontană, ca un surplus de vitalitate.  

Unitatea stilistică s-a păstrat, cu doar accidentale 
variaţiuni în drumul poetei spre gena de creator 
inconfundabil, ca o notă definitorie a personalităţii 
sale, care să-i dea şansa de a accede în Agora 
consacrării. Deşi impresia abruptă, uşor alergică, cu 
poezia doamnei Tudoriţa Tarniţă este una de 
rezervă duplicitară, fără vreo motivaţie rezonabilă, 
mai mult pe portativul unei împotriviri fără orizont 
sau legitimitate. Am senzaţia stranie că scriitoarea 
n-a avut curajul să se expună, cu bune şi cu rele, în 
planul creaţiei poetice şi, de aici, spaţiul foarte mare 
dintre momentul debutului şi avalanşa editorială din 
ultima perioadă cu cele şase cărţi de care aminteam 
mai sus. Nu-mi explic fenomenul, dar sigur 
aşteptarea decentă şi răbdătoare i-a adăugat diezi 
valoroşi parcursului său scriitoricesc.  

Chiar poemul care deschide „discursul” liric al 
Tudoriţei Tarniţă este declaraţia de dragoste pentru 
poezia sa, un fel de curriculum vitae de creator: 
„Sprijinită de-un vers, / Sparg metafora / Năclăită de 
iluzii / Şi gârbovită de toamne / Şi număr bătăile 
inimii / Ca un lunatec”; convinsă fiind că singura 
chemare, născută din emoţie şi idealuri, pe un 
algoritm de creaţie, evocatoare şi nostalgică, 
rămâne poezia: „Dar, cum să mă vindec / Atât de 
târziu / Dacă pojarul verbelor / M-a îmbolnăvit din 
copilărie?” („Pe logaritmul ierbii”, pag. 9). Are crezul 
său artistic, deşi se zbate între idealuri vocaţionale 
şi rezervele decente ale neîncrederii în viziuni 
luminoase de creator: „Ca un Sisif, / Caut echilibrul / 
Cuvintelor / Şi iau pulsul / Ideilor abstracte”, pentru 
că, alunecând pe o existenţă smulsă timpului, 
dominantă rămâne tensiunea lăuntrică: „Mă zbat 
între / Cotidian / Şi iluzoriu / Cu pielea tăbăcită / De -
atâtea prefaceri în scrum” („Ca un Sisif”, pag. 10). 
Există adică o dilematică rezervă în demersul său 
liric, deşi transfigurarea ideatică este remarcabilă şi 
tulburătoare, dar poeta şi-a găsit echilibrul salvator: 
„Evadez în cuvinte / Ca într-o amintire din copilărie, 
/ Gâtuită de imaginea / Unor vremuri apuse” 
(„Evadez în cuvinte”, pag. 11).  

Conştiinţa sa de creator de frumos şi de idealuri 
se află direcţionată spre magia cuvinte lor deturnate 
în enigmele metaforei: „Cuvintele au luat-o razna,  
 

 
 

/Au evadat din metafora / Câmpiei” („Sub dictatura 
tăcerii”, pag. 12) şi sub constrângerea semantică 
a Cuvântului de dicţionar, cu semnificaţii ale unei 
conştiinţe în derivă: „Mă doare carapacea / Cu-
vântului / Cristalizat / În incantaţia vocalelor” („Ca -
rapacea cuvântului”, pag. 13); venită dintr -o obse-
sie a rolului acestuia, cu toată povara sa de 
semnificaţii şi de certitudini: „Dincolo de cuvinte, / 
Sunt doar retrospectiva / Unei alte vieţi, / Un 
mesaj / Peste Timpul / Cu nume de dor” („Dincolo 
de cuvinte”, pag. 15). 

Alteori, o lirică juvenilă, de „Amintiri din copilă-
rie”, ca de pe uliţele Humuleştilor, fericită şi recu-
noscătoare, ca un decalog al unei autosugestii 
sentimentale: „Rostogolind amintiri... / Palmele 
bătătorite de muncă / Ale tatălui meu, / Cântecul 
de leagăn al mamei, / Căldura din cămăruţa / Pli-
nă de poveşti / A bunicilor / Care mi-au înseninat / 
Copilăria...” („În lacrima viţei de vie”, pag. 16). 
Sau, ca să treacă abrupt la un existenţialism dual, 
între pravoslavnic şi religios: „Uneori, stau de 
vorbă / Cu Dumnezeu / Şi încerc să-i intru în 
graţii”, dar  şi cu nuanţe ezitante de erezie de pa -
radă: „De la o vreme, / Dumnezeul meu / A plecat 
în vacanţă / Pe o coastă de rai / Şi m-a lăsat / De 
izbelişte” („De vorbă cu Dumnezeu”, pag. 17).  

Poeta Tudoriţa Tarniţă traversează frecvent 
pusee sentimentale însoţite de nostalgii tulbură-
toare pe o componentă intimistă în acordurile unor 
Nocturne de Frederic Chopin, din care răzbat 
frânturi de suflet răvăşit patetic: „Toamna aceasta 
/ A venit prea devreme, / Şi-a desfrunzit copacii /  

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

Peste nopţile mele / Şi peste plaja / Încinsă de vise...” 
(„Toamna aceasta”, pag. 28).  

Există în volumul de versuri „Pe diagonala cuvin-
telor” o reală obsesie pentru semnificaţiile semantice 
ale cuvântului, ale cuvintelor, pe latura de plural al 
acestui component de Dicţionar, şi a rezultat o poezie 
marcată de plasticităţi lexicale, cu o multitudine de 
semnificaţii noi, cu un substrat nobiliar, prin care 
poeta a găsit răspuns la multe, foarte multe dileme 
existenţiale: „Lasă-mă să înţeleg / Taina zborului, / 
Să mă închin, / La rădăcina cuvântului / Ca la icoane” 
(„La rădăcina cuvântului”, pag. 33); ba chiar recu -
noaşte elegant şi fără să-şi ascundă o undă de sin-
ceritate: „De la o vreme, / Ne ascundem în cuvinte /  
Ca într-o arhivă / Sentimentală” („De la o vreme”, 
pag. 34). 

Şi, în ciuda unui echilibru sufletesc venit dinspre 
multitudinea semantică, ocrotitoare în speţă, poeta 
Tudoriţa Tarniţă are şi momente de cumpănă, pe care 
nu le poate echilibra nici măcar prin mirajul ideatic al 
acestora: „La ce bun / Să mai încreţesc / Şirul 
cuvintelor / Sau să rătăcesc / Pe portativul / Silabelor 
reci / Dacă nu aude nimeni / Foşnetul frunzelor / 
Îngrămădite / În buzunarul toamnei?” („Nopţile au 
putrezit”, pag. 40). 

Se pare că ar avea şi o explicaţie pentru impasul 
sufletesc în care se află poeta, de profesie reporter, 
cu prestaţii convingătoare şi de talent în arealul 
publicistic brăilean: „Nu mai am niciun chef / Să scriu 
despre inundaţii, / Despre furtună / Sau despre 
politicieni / Care pun taxe pe oul din coteţ” („Sub 
ploaia de toamnă”, pag. 43); dar salvarea se află tot 
în miraculosul vers al cuvintelor purtătoare de... 
„ieşire din impas”: „Mirajul copilăriei / Şi al câmpiei 
/Care zămisleşte / Orizontul iernii” (pag. 45). 

Este impetuoasă, năvalnică şi vijelioasă toată 
agitaţia spirituală, sufletească a poetei, stârnită de 
himere stranii uneori, dar şi de viziuni feerice, 
luminoase, alteori: „Raţia de vise se tot împuţinează / 
Dezleg înţelesul cuvintelor / Cu gust de aguridă /  ... / 
Când mă cuprinde frigul, / Mă înfăşor în straie de 
cuvinte, / Şi tac...” („Raţia de vise”, pag. 46), pentru 
ca să găsească tot în mirajul semantic al cuvintelor 
cauzalităţi şi motivaţii: „Surâd veşted printre poeme 
de humă / Cu verbe destrămate / Dar ezit să vorbesc 
despre vise / De-o vară” („Sunt bine”, pag. 48), sau 
se ascunde în spaţiul unei nostalgii încurajatoare şi a 
unei vesele ironii: „Şterg punctele pierdute / De pe 
zarul vieţii / Şi spun că sunt bine” („Ibidem).  

Volumul „Pe diagonala cuvintelor” rămâne, aşadar, 
refugiul salvator pentru scriitoarea Tudoriţa Tarniţă, 
care găseşte o cale de drenaj în discursul liric al 
poeziei sale, extras dintr-un Imperiu al Cuvintelor, pe 
care-l  stăpâneşte printr-o stare de permanentă graţie 
şi cu o detaşare  emoţională sinceră şi spontană.  
 

   
 
 
 

 

Emil NEȘIU 
 

ICAR 
 

Înfrigurat,  
         Mă plec în faţa ta, 
         Mai tremură o taină 
 

Înger fiind, 
         Deschizi în mine 
         doi vulcani. 
 

- Ce zbor mi-e hărăzit? 
 

Departe, 
         Ţărmul răvăşit de lacrimi 
Aproape, 
         Fruntea de spice bătută. 
 
SCRISORILE TALE… 
 

Singurele nimicuri, 
Pierdute noaptea trecută 
la ruletă scrisorile tale 
ciudat trec peste ele, 
           mostre de frunze, 
           răvăşind amintiri. 
 

Locul tău din inima mea  
          Nu mai există, 
          S-a fumat de mult… 
 

Paşii tăi, în pulbere  
         s-au transformat…           
 
SUNT ZILE 
 

Sunt zile, 
        În care mâinile, ca nişte sărutări, 
Îţi mângâie ochii duşi, 
        Peste nouă mări şi nouă ţări. 
 

Sunt zile 
        Încoronate de flori albe, 
Ca leşuri îmbălsămate de regine. 
 

Sunt zile, 
       Ce nu se vor sfârşi vreodată 
Imaginând un chip bălai de fată.    
 
PRIMEI 
 

Lacrima prietenoasă, 
        a norilor  
Să-ţi potolească setea, 
        pentru un sublim apus… 
 

Să cauţi candoarea 
        unui vis, 
devenit realitate. 
 

Nopţile târzii, 
       cu chipul tău se vor împlini, 
Fiecare zi alaturi de TINE, 
       o sărbătoare să fie, 
Şi dragostea - o infinită poezie. 
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semn căutat 
 

lăsatul serii 
ceruia cu stele 
doinea cu psalmi  
de-nchinăciune 
porneam la drum 
cu semne în mână 
 

prin spini treceau  
goale picioarele 
prin tărâmuri de-ntuneric 
carnea urla sângele 
răul striga căutarea 
 

Doamne 
te-am zărit printre pietrele mele 
nemutate de-o vreme 
muşcate 
în disperarea de-a scăpa 
mi-au crescut părul şi barba 
sunt hidos 
nu te-apropia 
 

ce-am făcut 
mi-am pierdut lumina 
 

fără ea nu pot a mai via 
 
până la capăt 
 

să crezi până la capăt 
până la durerea din dreptul inimii 
a aproapelui care se poticnește 
a celui care bate fără să primească răspuns 
 

totuşi 
unde e timpul care adaugă 
aşteptare și răbdare  
 

de unde se pot culege florile înserării  
 

credinţa în ele e ceva nefiresc 
nevăzut ca toamna pe care o aștept 
și nu mai vine dar care mă privește 
dintr-un ochi de copil 
 

credinţa asta care să ardă 
care să mă ţină viu 
până la împlinirea durerii 
până la capăt 
 

capătul capătului 
 
  *Mihaela Claudia Condrat (născută în localitatea Bil-

bor-Harghita) a studiat Pedagogie la Sibiu și Tübingen 
(Germania), Teologie litere; Teorie și cultură literară în ca-
drul Universității “Lucian Blaga’’ din Sibiu. În 2011 a obți-
nut titlul de doctor în filologie cu tema Imaginar religios și 
structuri theopoetice. Prin bursele de documentare-cerce-

tare în Germania și-a aprofundat cunoștințele de artă, es-
tetică literară și teologie. Publică poezii în limbile română 
și germană, traduce din literatura germană autori precum: 
Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Erich Fried, Hilde Do-
min. Îi apare primul volum de poezie în română: Distopia. 
Câteva exerciții de înnebunit frumos (Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2014). Din 2010 locuiește cu familia în Tübingen. 



 

   
 

Mihaela Claudia CONDRAT* 
 
viziune   
 

viața noastră antică istorie 
un labirint 
răspândit printre cei ce simt 
mielul stă blând și ascultă cântarea 
 

multe drumuri duc la el 
unele se împletescse unesc se ating 
altele nu se mai termină niciodată 
de centrul inimii lui însă toate se sting 
 

Doamne 
către Tine inima noastră este  
speranță și bucurie 
nemairegăsindă poveste 
 

cărare drum ascuns 
plecări și întoarceri 
gând căutare negare 
suflet străpuns 
 

dor nespus și nesuspus 

 
punct 
 

ne mărturisim 
cuvinte 
ce logodesc tainic 
fiinţa noastră 
ca una fiind 
întocmai ca El 
pentru noi trăind 
Hristosul 
ce ne veghează 
ne pecetluieşte 
legământul 

 
logodnă 
 

două trupuri 
în lumina apusului 
vom porni 
scuturându-ne de povara 
plictiselii 
uniți 
de epifanica lumină 
de legamintele noastre 
şoptite 
nu ca în jocul nostru 
cu mâinile la gură 
ci desfacute larg 
crucificate 
spre iubirea celuilalt 
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„Se nasc pentru a ne arăta/că există sublim/în lu-
cruri ce par neînsem-nate/şi mor repede,/pentru a 
ne arăta/cât de scurtă este clipa!” (Fericirile), sau: 
„Am călcat amintirea cu/pasul timpului trecut. / Zâm-
betul tău era tot acolo!/Chipul îţi lumina icoana / 
neajunsă la doi,/mâinile tale conturau/singurătatea 
trupului meu,/visul atingerii naviga/în marea de 
suspine” (Secunda de infinit), sau: „Respirăm întu-
nericul/vieţii/cuvintele ne scârţăie,/silabele plâng cu 
ploaia,/doar dragostea se vrea/a fi voluptoasă” (Dio-
gene), sau: „Himera acelei dimineţi/s-a oprit/în oglin-
da în care/trupurile noastre/s-au dizolvat/unul în 
celălalt” (Himera dimineţii). 

Multă ancorare în real, excelente tuşe prin care 
scoate-n evidenţă emoţii altfel comune, aparentul 
nimic căpătând valenţe şi importanţă spectaculoasă 
în această adevărată radiografie existenţială. 

Adela Conciu scrie din mijlocul acestui imens 
spaţiu existenţial, dar ea îl reduce la propria lume, la 
propriul ţarc dacă vreţi, e calea ei de însingurare în 
mijlocul lui, reacţia ei cumva de protest faţă de 
decadenţă. 

Starea-i permite să-şi facă o lume proprie, altfel 
decât cea din exteriorul ei, chiar dacă cititorul are 
senzaţia că ştie pe de rost trăirea subliniată. 

Pierre Teilhard de Chardin spunea cândva că cel 
mai bun lucru din viaţă este să reuşeşti să oferi 
mare parte din tine celorlaţi, iar Adelei Conciu îi reu-
şeşte de minune acest lucru în volumul „Jucând 
şotron cu infinitul”, unul în care poemele fulguraţii de 
gând ascund în substranţa lor o întreagă poveste 
existenţială, una frumos redusă la esenţe, una în 
măsură să sensibilizeze profund şi să genereze stări 
meditative, una în care sufletul este principalul re-
ceptor şi nu mintea. 


 

 

Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Adela Conciu şi renaşterea în poemul aforism 
 

Adela Conciu – „Jucând şotron cu răsăritul”, 
Editura ECREATOR, Baia Mare, 2018 

 

După un debut editorial cu care a strâns două premii – 
„Destin de poezie”, Editura Ceconi, Baia Mare, 2017 – 
Adela Conciu revine cu un volum provocator, unul infinit 
mai bine structurat şi strunit, dovadă vie a faptului că poeta 
a acumulat repede şi bine experienţă trainică într-o lume a 
derapajelor stilistice şi a experimentelor literare, o lume cu 
aspecte contrastante, care denotă însă şi o anumită formă 
de echilibru. 

Între duritatea şi radicalismul unor autointitulaţi „ştiuţi” 
sau „iniţiaţi” din senin, negaţiile lor având darul de-a inocula 
neputinţa sau complexul de inferioritate într-un cirac, până 
la abordarea radică a demontării unor curente care-au 
făcut carieră în literatura română, altfel una fragedă, 
extrem de fragedă în comparaţie cu marile literaturi, oricât 
de mult ne-am amăgi noi. 

Ei bine, între aceste limite se împlineşte Adela Conciu 
ca poet, reuşind în tot acest timp să-şi strunească 
reuşitele, fiind modestă continuu şi necăzând pradă acelei 
surescitări entuziaste venite din confirmare sau eferves-
cenţei vecine cu euforia, stare generată de preţuirea 
arătată de mai consacraţi şi experimentaţi condeieri. 

Convinsă că e de ajuns o mână bună de cuvinte pentru 
a sădi fericirea în propriul suflet şi pentru a emana uşor 
căldură şi bunătate în jur, Adela Conciu a trecut greu peste 
adicţia de a-şi etala emoţiile literare pe Facebook, dar când 
a reuşit asta a şi făcut pasul spre o conectare pe viu cu 
cititorul, o uniune-n spirit şi simţiri, la puterea nemăsurată a 
cuvintelor de a da un sens puternic şi sigur lumii şi 
omului/creatorului în lume. 

Astfel, după ce în volumul de debut ne-a provocat c-o 
poezie în care tema principală era aceea a sacrificiului de 
sine, c-o poezie scrisă cu multă nativitate, intuitivă, decla-
rativă şi chiar explicativă uneori, cu acea complementari-
tate adusă existenţei în sine, în acesta lipseşte nota elegia-
că, acea notă marcantă, profundă şi răscolitoare din prima. 

Ca şi în aceea poeta ne face părtaşi ai propriilor trăiri şi 
frământări, reconfirmând cumva faptul că este în continuu 
racordată direct la pulsaţiile existenţiale şi că, nemijlocit, 
ca-ntr-un adevărat cadru ceremonial şi iniţiatic, versurile ei 
devin învăţături disecate direct din real, fie subtil sugerate 
doar, pentru prelungirea şi profunzimea emoţiei. 

Inspirat împărţită în două secţiuni de sine stătătoare- 
„Secunda de infinit” şi „Jucând şotron cu infinitul” – vol. II al 
Adelei Conciu marchează trecerea acesteia spre poezia 
profundă, aforistică, concentrată, în care o experienţă 
întreagă de viaţă se ascunde-n fiecare poem şi metaforă. 

Multe simboluri ale credinţei, cunoaştere biblică, dar şi 
puterea de-a reduce până la esenţe imagini, multe para-
frazări şi adânciri în întrebările lumii, poeta trecând de la 
rolul de simplu învăţăcel la cel de învăţător, fără a epata 
însă cumva. 

Au dispărut poemele lungi, de respiraţie, în care apărea 
acea diluţie a ideilor, chiar o anumită cădere în descrip-
tivism, locul lor fiind luat de poeme scurte, de forţă, încăr-
cate de energii pozitive, în care dacă nu spune direct joacă 
bine pe cartea sugestiei şi a informaţiei induse, astfel 
făcând cu uşurinţă din lector complice:  



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 43 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Nicolae Nistor şi echilibrul imaginii în cuvânt 
 

Nicolae Nistor – „Elefantul din vitrina de cristal”, 
Editura Ecreator, Baia Mare, 2018 

 

Într-o vreme a experimentelor literare ce depăşesc cu 
mult graniţa căutării propriului destin artistic, poetul vâlcean 
Nicolae Nistor face de departe notă discordantă prin con-
secvenţa şi prin linia poetică asupra căreia s-a statornicit. 

El nu se înscrie în lista acelor îngâmfaţi cu multe cărţi şi 
puţine reuşite de fapt, în lista celor ce bombardează spaţiul 
public cu creaţii „geniale” şi scrise „din prima”, în lista vani-
toşilor îmbăţoşaţi dar cu CV-uri goale de esenţă şi substan-
ţă. 

Nicolae Nistor a înţeles deja pericolul alipirii de ast-fel 
de specimene care invadează spaţiul sacru al cuvântu-lui, 
gălăgia făcută de aceştia la manifestări literare şi lansări 
făcute „în grup” fiindu-i evidentă frână în calea evoluţiei. 

Nicolae Nistor evită draga cărţilor multe şi editate în 
tiraje conspirative, de neajuns pentru o cinstită reprezen-
tare într-o lume a amatorismului. 

Volumul „Elefantul din vitrina de cristal” aduce-n prim 
plan o poezie în care imaginarul tinde adesea către o ade-
vărată metamorfozare a realităţii, din scriitura poetului năs-
cându-se accente ostentative uneori, imagini dure, menite 
să susţină ideea de bază a poemului. 

Nicolae Nistor scrie pasional, se apleacă cu mărită 
atenţie asupra detaliului, nimic nu îi este străin atunci când 
zăboveşte asupra metaforei cu aplecare de bijutier con-
ştient de valoarea îndelungului finisaj. 

Prin această vădită orientare a mesajului spre ardoarea 
şi disperarea unui adevărat strigăt existenţial el transcrie 
propria poveste de viaţă făcând din ea un punct comun 
lumii, lectorul fiind încercat de recunoaşterea trăirii dezvol-
tate. 

Abordarea este naturală, îndelungul exerciţiu al scrisului 
facându-şi simţită prezenţa, el propunând o abruptă abor-
dare a realului, o receptare în culori sumbre a trăirilor, a 
emoţiilor, nuanţe date de seriozitate, de sobrietatea cu care 
se apleacă asupra hârtiei. 

Aşa apar versuri de forţă şi vibraţie înaltă, imagini înde-
lung vorbitoare, metafore cât o fulguraţie de gând şi cu o 
mare încărcare aforistică, de parcă poetul ar ţine morţiş să 
sublinieze importanta sa trecere prin lume şi printre se-
meni. 

„Femeia nu a fost din piatră/nu a fost din furtună/la pri-
ma lumină/.../fiecare pui are scâncetul din El/fiecare copil 
are scâncetul din ea/eu sunt un ea care are lacrimi” (Feme-
ia nemurire), sau: „călca atent printre bibelouri/să nu stri-
vească visele/de porţelan ale acestei lumi/pe lângă el tre-
ceau/coloane de muribunzi/fără conştiinţă care mergeau / 
în pădure să moară/doar el se strecura printre / oameni ca 
o umbră/să ascundă locul unde/se va retrage definitiv” 
(Elefantul din vitrina de cristal), sau: „am schimbat oglinzile 
din mine/eram prea tânăr să cred/că imaginea se topeşte 
în afară” (Cubul Rubik), sau: „Prea dimineaţă/să scot 
coarnele nopţii/când încă/ centaurii aleargă prin mine / 
răpindu-mi femeia/ din vise” (Fără titlu), sau: „Dimineaţa 
este ca o naştere, /îmi amintesc un cântec,/unul rămas în 
noi / despre un şarpe de noapte/care mânca lapte”. 

Versuri în care oscilează între antimitul frumosului şi de 
sub cupola esteticii urâtului, prin folosirea unor cuvinte 
simple şi altfel neinvestite poetic vin să dea greutate 

 
 

acestei dependenţe morbide de imaginar a lui Nico-
lae Nistor, om căruia, dacă i s-ar suprima visele, nu 
şi-ar mai găsi rostul existenţial. 

Nu este neapărat un soi de spectacol urât al lu-
mii, ca la Arghezi, ci o derulare în forţă a paletei ima-
gistice pe care o are la îndemână, efectul lecturilor 
asumate fiind uşor de întrezărit tocmai în această di-
versitate. 

Nu este o îngrămădire browniană a lor într-un dis-
curs tensionat, deoarece Nistor evită tonul polemic, 
convulsiv, dramatismul putând fi simţit totuşi în revol-
ta sa interioară împotriva nedreptăţilor şi strâmbă-
tăţilor lumii, spectacol uşor de asimilat de lector şi de 
inclus în cadrul unei poezii care nu exclude autoiro-
nia tragică, una în care se reliefează uşor o doză de 
nonconformism. 

În rest temele Iubirii şi Femeii - reminiscenţe din 
volumul „Scrisori către Eva”, primul care i-a fost 
corect receptat de critica literară - dau coloana 
vertebrală a lucrării, o negaţie adesea asortată cu 
precizări acide, bine strunite, oprite chiar la limita 
unei posibile căderi în descriptivism. 

Cred că singura bilă neagră a acestui volum poa-
te veni numai dinspre o anumită abundenţă de lexic 
uşor strident pe alocuri, cuvintele cu accente înalte şi 
dure în ele obligând lectorul la pauze de respiraţie în 
actul intimal al lecturii, fapt ce trece peste versifi-
carea autorului şi care generează o altă frazare. 

La o vedere mai atentă însă, gestul lui Nicolae 
Nistor este unul deliberat, unul prin care aduce din 
străfundurile vocabularului său cuvinte mai puţin 
uzuale, astfel investite poetic, artificiu prin care pu-
tem identifica o atitudine de factură antilirică prin 
care doreşte să dea un mesaj de forţă: ca şi sufletul, 
limba română n-are limite! 

„Elefantul din vitrina de cristal” completează fericit 
o creaţie poetică ce a culminat până acum cu volu-
mul „Iubire cu gust de Marsala”, ştacheta artistică în 

 (continuare în pag. 44) 
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(urmare din pag. 43) 
 

continuu ridicată de la un volum la altul vorbind nemijlocit 
despre un om care-şi construieşte calculat un destin 
literar într-o lume în care literatura noastră este scăpată 
de sub control în numele eliberării de cenzură şi în care 
autocenzura nu prea mai îşi face simţită prezenţa şi în 
care autorii cu bani publică orice, editurile acceptă 
agramaţi, iar critici stipendiaţi de autori scriu cronici 
elogioase despre autori de duzină. 


 

 
Desen de Elena-Liliana Fluture 

 

 

Lucica DRAGOȘ      
 

nu-mi amintesc  
   

nu ştiu   
dacă acum oamenii  
care-mi fac cu mâna  
în timp ce   
încerc să-mi echilibrez  
existenta printre clipe  
şi frământări  
adunate în templul  
inimii   
mă cunosc  
   

fără să am vreo idee  
despre ce va urma  
cu faţa  
luminată  
de căldura lor  
m-am aşezat în genunchi  
şi nu-mi amintesc exact  
de era vreo vecernie  
sfântă  
în care îngerul  
cuvânta  
despre întoarcerea   
fiilor  
satului.  
 
din ghereta portarului  
   

prin fereastra timpului  
privesc adevărul  
oricât ar vrea trupul  
să stea încovoiat  
nu îl las  
   

îl ţin drept   
cu umerii   
traşi în spate   
şi pieptul nainte  
   

din ghereta portarului  
ascult ticăitul  
existenţei  
   

bucurându-mi privirile  
cu verdele crud  
al copacilor  
ce-şi tremură frunzele  
la fiecare adiere  
de vânt.  
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         Ileana TODORAN 

 

Prolog – Bun și lanțul de bucle la ceva! V-ați prins?  
Ce e timpul?  
Asta e o întrebare tâmpită din lunga și glorioasa serie  

de întrebări metafizice, fără răspuns: ”Ce faci? Ești bine? 
De ce nu răspunzi? Ce s-a întâmplat? Ce-ai pățit? Pe 
unde și cu cine umbli?” (pe care le pun și eu, desigur, 
adică probabil, că nimic nu e sigur). 

În loc de asta, mai bine vă spun o poveste. 
* 

Mai exact, cum am parcurs eu  
negurile memoriei, mlaștinile stagnării, vârtejurile și la-

birinturile timpului, 
toate meandrele sale (bine că nu erau meandrele con-

cretului). 
Mai întâi, am rătăcit prin negurile memoriei  
până acestea au devenit dintr-o ceață ușoară, stră-

vezie, albă-trandafirie,  
în care se estompa urâtul și se ascundea mizeria, 
unde contururile aspre și grotești se topeau  
(și noi, împreună cu ele, de prea multă iubire),  
una tot mai densă și mai apăsătoare,  
opacă și strivitoare precum niște Ziduri impenetrabile. 
 

Ile, unde ești? Promy (titanul Prometeu, vechi prieten, 
iubirea mea și eroul meu), unde ești?  

Care Promy? Care Ile? 
Am uitat și numele și figurile zeilor de peste tot (asta 

nu mă supără),  
deși încă le percep fără să vreau statuile, tablourile și 

bannerele. 
Jos cu ele! 
Nu le mai suport. 
Deodată, am izbucnit în plâns  
și atunci Zidurile negurii s-au topit în lacrimi. 
Genele mele umede nu se mai zbat în piatră,  
ci în obrazul tău, iubire. 
Acum, negura s-a transformat iar într-o ceață albă-

trandafirie,  
vaporoasă și pufoasă ca un puf de lebădă.  
Ne topim încet în ea, lipiți unul de altul, cu degetele și 

genele îngemănate,  
zâmbind împăcați.  

* 
După negurile memoriei au urmat mlaștinile stagnării. 
Acolo ne aștepta o barcă  
ce aluneca lin, ca prin vis,  
pe un fluviu exotic, tropical. 
Zăceam, liniștită în sfârșit, 
în brațele lui Promy,  
cu ghirlande de flori la gât 
(orhidee mari, suculente, de un violet violent)  
și păsări colibri îmbătate de nectarul florilor, 
tremurând iute-amețitor și delicat din aripi 

 

 

pe marginea bărcii. 
Lunecam  
și nu ne venea să credem  
ce fericiți și fără griji eram amândoi!  
Ca niște androizi. 
Însă, deodată, orhideele s-au preschimbat în lan-

țuri 
care ne-au mușcat carnea și s-au înfipt în ea,  
iar pasărea colibri s-a transformat în bestia de vul-

tur  
care ne devorează ficatul. 
Iar pe Elbrus? 
Ne-am încordat și ne-am smuls lanțurile. 
Ceva mai ușor ca-n alte dăți, căci simpla lor 

conștientizare le slăbise. 
Hm, noi, la rândul nostru, credeam că suntem mai 

slabi ca ele  
și că vom fi etern înlănțuiți. 
Da, numai că acum suntem înlănțuiți  
unul de brațele celuilalt. 

* 
Am ajuns apoi în vârtejuri, unde totul se rotește 

rapid și anost,  
într-un taifun de banalități confuze, incoerente, 

năucitoare.  
Acolo te învârtești fără rost,  
cum zicea mătușă-mea, Nana,  
ca un căcat în oală.  
Nu, asta are mai mult sens,  
sunt invidioasă pe căcatul din oală, aș vrea să fiu 

și eu unul. 
Aici rămâi blocat într-un cuvânt / o imagine stupi-

dă.  
De exemplu, retrăiesc fără să înțeleg nimic, 
simțindu-mă ultimul jeg,   
coșmaruri elbrusiene / tartariene reduse la o ima-

gine. 
Atunci, îmi aduc aminte de Lefty, emisfera stângă 

a creierului,  
cu interpretările și explicațiile sale,  
combinații de minciună și adevăr (ca în propa-

gandă).  
 

Lefty spune așa: 
”Madame Dezastru,  
ești proastă de dai în gropi (din abis în abis),  
urâtă cu spume (mai urâtă ca portretul lui Dorian 

Gray și ca un Big Brother),  
mai rea ca Madame Hera asta din Olimp,  
aleasă strategic, prin vot liber, zeița familiei,  
asta care și-a aruncat bebelușul (pe Hefaistos) în 

prăpastie, supărată că încă mai respira (după ce îl 
azvârlise Știi Tu Cine... Zeus) 

și era prea hidos ca să-l mănânce direct,  
cum îl consumau ei, zeii, în mod obișnuit pe 

dobitocu’ de Promy,  
ticăloasa asta care a chinuit și ucis cu mâna ei 

fetele violate de Știi Tu Cine... Zeus și pe copiii lor, 
inclusiv pe Her (Heracle) pe care l-a posedat ca 

să-și omoare proprii copii,  
l-a trimis după cai verzi pe pereți în cele 12 munci  
și l-a onorat cu haine scumpe, de fițe... îmbibate 

în veninul Hidrei.  
(continuare în pag. 47) 
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       Varga Istvan ATTILA 
 

Influenţa masochismului în creaţia adolescenţilor 
 

a) Introducere  
În următorul material se urmărește prezentarea și ana-

liza unui subiect mult vehiculat, mult dezbătut, dar puțin 
studiat, și anume, rolul suferinței în artă. În acest scop, 
pornesc de la o idee pe care cu siguranță cititorii au mai 
auzit-o, și anume că, arta se naște din suferința artistului. 
Această idee presupune că, fie că este vorba de un 
scriitor, care își povestește sau transmite suferința, fie de 
un artist vizual (sculptor, pictor, grafician sau fotograf) - 
care ne sugerează, ne lasă sugerat acest sentiment, sau 
de un compozitor, care încearcă să transpună suferința în 
note și în creația sa (la nivel de inspirație sau de motivație) 
apare suferința ca element comun.   

În această analiză se va căuta răspuns pentru ideea ce 
are la bază nici o altă dovadă în afară de vorbe goale(?!). 
Însă, această căutare nu va ține cont de o istorie a ideii, 
fiind urmărită prezentarea subiectului științific, într-un mod 
analitic și cantitativ. Astfel că se va realiza o prezentare a 
conceptului de suferință, după care se trece și la o analiză 
din perspectiva psihanalitică a suferinței și a plăcerii regă-
site în acest sentiment și care apar sub forma masochis-
mului. Gradul de noutate adus subiectului se va regăsi în 
analiza unui chestionar realizat cu elevii claselor IX – XII al 
Liceului de Artă ”Ioan Sima” din Zalău (care s-a mai abor-
dat și într-un material anterior). Scopul final al studiului de 
față nu este acela de a concluziona, ci se urmărește 
cuantificarea rezultatelor și crearea unor ipoteze pornind 
de la care se va putea lucra pe viitor.  

 

b) Analiza termenilor suferinţă şi durere 
Deși în chestionarul, la analiza căreia doresc să ajung, 

am folosit, în cazul motivației, termenul de durere, iar în 
cazul inspirației deja am făcut distincție între durere 
afectivă și durere fizică, totuși am ales ca în acest material 
să încep să folosesc suferința. Fiindcă, suferința, conform 
dicționarului explicativ al limbii române, este o ”durere fizi-
că sau morală”

1
, având originea în cuvântul latin sufferen-

tia și ca sinonime cuvintele: chin și zbucium (conform dic-
ționarului limbii românești 1939). În timp ce durere, con-
form dicționarului explicativ al limbii române, este ”suferin-
ță fizică suportată de cineva”, dar poate să fie și ”suferință 
morală; mâhnire, întristare”. Deci se poate deduce că, deși 
se pare că acești doi termeni sunt sinonimi, suferința apa-
re ca o senzație, iar durerea apare ca acționarea acestei 
senzații. De aceea când vorbim de suferință ne referim la 
o stare, iar când vorbim de durere ne referim la o acțiune, 
astfel că, în continuare, se vor folosi termenii cu înțelesul 
precizat. 
 

c) Interpretarea psihanalitică a suferinţei 
În psihanaliză, durerea, adică acționarea suferinței, 

apare deja în scrierile freudiene, unde și autorul face dife- 

 

rență între o durere fizică și una psihică. Durerea, 
echivalentul suferinței, apare ca element component 
al principiului plăcerii – durerea este starea sau acți-
unea (dacă ne referim la durere și nu suferință), pe 
care pulsiunea dorește să o amelioreze.

2
 Însă, pe de 

altă parte, durerea poate apărea, împotriva sau con-
tra și pulsiunea acționează ca o acțiune ce produce 
plăcere, în cazul masochismului.  

Însă, în cazul de față nu se prezintă un caz de 
masochism erotic sau psiho-erotic, ci unul moral, 
care descrie o tendință de cedare în fața propriului 
supraeu. Acest concept apare ca fiind o excepție de 
la principiul plăcerii și apare sub mai multe aspecte: 
a) răsturnarea sadismului (caz în care masochismul 
este raportat la sadism); b) reducerea sentimentului 
de vinovăție prin trăirea pedepsei și durerii simultane 
cu plăcere; c) erotizarea unui rol submisiv pentru a 
îmbuna figurile autoritare; și d) apare ca rezultat al 
pulsiunii morți.

3
 În cazul artistului, consider că maso-

chismul apare drept erotizarea suferinței – care îi 
revine din modul deschis cu care percepe lumea și 
hiperconectivității neurologice.

4
  

 

d) Cuantificarea datelor referitoare la influențele 
durerii 

Deşi am mai prezentat odată chestionarul care 
urmează să fie analizat, din considerente practice, 
am decis să îl prezint din nou. Este vorba de ches-
tionarul aplicat la Liceul de Artă „Ioan Sima” din 
Zalău, având un eşantion format din 93 de persoa-
ne, toţi fiind adolescenţi (cu vârste cuprinse între 14 
şi 18, respectiv19 ani). Acest eşantion cuprinde 67 
de fete (72%) şi 26 de băieţi (28%). Adolescenţii 
sunt de etnii şi confesiuni diferite (predominanţi fiind 
români şi maghiari, ortodocşi şi alte confesiuni creş-
tine), iar în ceea ce priveşte preocuparea artistică a 
eşantionului, acesta este destul de echilibrat între 
cei preocupaţi de artă vizuală şi cei preocupaţi de 
muzică. 

Scopul chestionarului este descoperirea, princi-
palelor surse de motivație și de inspirație, prin măsu-
rarea lor pe o scară valorică punctată de la 1 la 5, 
pornind de la premisa că acești artişti în formare  
sunt motivaţi în creaţia lor de: nevoi materiale, fac-
tori sociali, sentimentul de dragoste, sentimentul de 
insecuritate, dureri și conștiința morții. De aseme-
nea, am presupus că subiecţii sunt inspiraţi de: lu-
mea materială, societate, sentimentul de insecuri-
tate, de durerea fizică, de durerea afectivă, de eros 
și thanatos.  

După completarea chestionarului s-a trecut la 
prelucrarea datelor prin cuantificarea răspunsurilor 
primite, iar pornind de la rezultatele numerice, s-a 
calculat o medie a acestora şi s-a obţinut o ierarhie. 
În cazul motivaţiei această ierarhie arată în felul 
următor: sentimentul de dragoste, nevoile materiale, 
factorii sociali, sentimentul de insecuritate, conştiinţa 
morţii şi în final cu o medie de 2,30 ierarhia este 
încheiată de durere. În cazul inspiraţiei, ierarhia 
arată asemănător: eros, societate, lumea materială, 
durerea afectivă cu o medie de 2,91

5
 (), sentimentul 

de insecuritate, thanatos şi ierarhia în cazul inspira-
ţiei se încheie cu durerea fizică, care are o medie de 

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

1,91, ceea ce reprezintă 1 punct faţă de durerea afectivă. 
 

  
Media motivaţiei sentimentului 

de durere la băieţi este egală cu 
2,30 

Media motivaţiei sentimentului 
de durere la fete este egală cu 

2,29   

Prin urmare, diferenţa de 0,01 punct între media de 
motivaţie a sentimentului de durere, care reiese din cuan-
tificarea răspunsurile oferite de fete şi de băieţi este ne-
semnificativă.  

 

  
Media inspiraţiei oferită de 

durerile afective în cazul băieţilor 
este de 2,67 

Media inspiraţiei oferită de 
durerile afective în cazul fetelor 

este de 3,02 
 

Diferența de 0,35 de puncte, la media de inspiraţie 
oferită de sentimentul de durere afectivă, care reiese din 
cuantificarea răspunsurilor date de fete şi de băieţi este 
deja semnificativă şi arată un nivel mai crescut de maso-
chism moral/afectiv în cazul domnişoarelor. În timp ce în 
cazul mediei de inspiraţie oferită de sentimentul de durere 
fizică, între răspunsurile date de fete şi de băieţi reiese de 
asemenea doar o diferenţă de 0,01 punct. 
 

e) Concluzii 
Astfel, se poate observa că atât în cazul motivaţiilor ca 

şi în cel al inspiraţiei, acţionează şi sentimentul de durere, 
cu o valoare considerabilă trecând de la nivelul de foarte 
puţin, care este echivalentul notei 1 însemnând puţin, no-
tei 2 (cu excepţia durerii afective, care deşi nu trece de 
doi și care având o medie de 1,91 este mai aproape de 
nivelul puţin, decât de cel foarte puţin). Deci se poate 
dovedi şi numeric că artiştii încă din adolescenţă, deja 
sunt influenţaţi în creaţia lor de suferinţa trăită fie fizic fie 
afectiv/psihic. 

De asemenea consider important de subliniat faptul că 
fetele, se inspiră cu o intensitate mai mare din suferinţele 
afective, prin urmare la ele este mai prezent masochismul 
moral/afectiv. Observaţia mea este în acord cu ideea 
psihanalitică, care apare şi la Sabina Spielrein, ce men-
ționează faptul că femeile sunt caracterizate de maso-
chism sub perspectiva unui obiect al dragostei.

6
 

 

1 https://dexonline.ro/definitie/suferin%C8%9B%C4%83, accesat 

la data de 27 03 2018. 
2 Charles Rycroft, Dicționar critic de psihanaliză, Ed. TREI, 

București, 2013, p. 96. 
3 Ibiden, pp. 171-172 
4 Laura Poantă, ”Sciitorii și riscurile meseriei” în Apostrof, nr. 1, 

2018, p. 22. 
5 Inspiraţia asigurată de durerile afective depăşește cu 0,45 puncte 

inspiraţia asigurată de sentimentul de insecuritate şi cu 0,58 puncte 

inspiraţia asigurată de conştiinţa morţii. 
6 Sabina Spielrein, “A pusztítás mint a keletkezés oka”, în 

Thalassa, an 2008, nr. 3, pp. 32-33. 


 

 

 

 

(urmare din pag. 45) 

 
Nu ești bună de nimic,  
nu vezi, cățea afurisită, scroafă împuțită și vacă 

proastă ce ești?  
Meriți nota 2, Ilenoi!  
Hai, sari pe geam, la metrou sau în Styx,  
nici asta nu ești în stare  
și cred că ai murit deja de rușine, 
n-ai de ce să te mai sinucizi.  
Suferi ca proasta, de ce suferi, mă rog?  
Să nu te miri că nu te înțelege nimeni,  
așa-ți trebuie.  
Și nici tu nu ești capabilă să înțelegi pe nimeni și 

nimic.  
Vezi că ajungi frustrată ca dinozaurii ăștia expirați 

după ce își pierd inelul puterii,  
indiferent dacă supraviețuiesc sau nu căsătoriei 

gay. Etc. Etc. Etc. Etc.” 
  
E momentul să-l iau la rost:   
”Băi, Lefty, tacă-ți ciocu’ ăla cârcotaș, tâmpitule!” 
Uau, funcționează. 
Apoi repet și ”2+2=4”. 
2+2=4, 2+2=4, 2+2=4, 2+2=4, poate păcălesc 

vârtejul și timpul. 
Yeah, yeah, am câștigat, vorba lui Geoană când 

credea că a câștigat alegerile. 
* 

Apoi, după ce am evadat din vârtejuri, am pătruns 
în labirinturile timpului. 

Aici nu oricine se poate orienta. 
Dacă am avea firul Ariadnei... 
Și-l găsim.  
Pornim de la un fir de păr alb-negru de la Promy, 

de la tine, iubire,  
(văd că mai ai câteva fire),  
vopsit cândva brunet, acum alb cu negru,  
inițial îndreptat cu placa, însă în prezent destul de 

ciufulit. 
La firul lui Promy adăugăm unul cărunt de la Ile, 

de la mine  
și altul tot cenușiu de la Don Quijote,  
unul blond ca spicul de grâu de la Her (Heracle)  
și altul tot așa de la Jill din filmul ”Brazil” al lui 

Terry Gilliam,  
unul negru de la Bebe inorogul  
și altul tot așa de la Atena,  
unul argintiu de la Pegas cel înaripat  
și altul tot așa de la Chiron centaurul,  
unul șaten-blonziu de la Deu (Deucalion, băiatul 

lui Promy... și al meu, da, eu sunt maștera lui)  
și altul tot așa de la Dio (Dionysos),  
unul șaten de la Luca (fii-miu... fiul nostru, Promy),  
apoi altele de toate mărimile, culorile și texturile, 

de pretutindeni din lume. 
Ar fi trebuit și de la Mene (Meneceu), fra-tu, Pro-

my  
și de la Alex din romanul ”Cutia neagră” a lui Oz, 
dar ei nu mai au păr de donat, căci fac citostatice. 
 

Interesant, firul ăsta multicolor, polimorf  
nu e deloc drept,  

(continuare în pag. 69) 
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     Gheorghe NAZARE 
 

NĂSCUT ÎN ZODIA NICOREȘTI* 
 

 Cine poate fi mai îndreptățit să scrie despre satul 
natal decât cel care a văzut lumina zilei, care și-a 
petrecut copilăria acolo? Este și cazul scriitorului Petre 
Rău, nicoreștean prin naștere, fântânean, de fapt, adoptat 
gălățean încă din tinerețe. Plecat în lume din acel „colț de 
rai”, Petre Rău  și-a încrustat amintirile în multe dintre 
slovele cărților sale („Întoarsele gânduri”, „Îndrăgostirea 
de zmeu”, „Evanghelia după Potop” etc.). „Locurile dragi 
mie în copilărie nu s-au îndepărtat de gândurile și visurile 
mele”, mărturisește cu mândrie autorul volumului „Născut 
în zodia Nicorești”. Petre Rău vorbește admirativ și 
nostalgic despre „casa părintească, adică spatial cel mai 
domestic pe care l-am cunoscut vreodată”, despre „satul 
etern, cu sorginte de atâtea veacuri, ai cărui oameni 
întruchipează virtuți și calități morale legate de munca și 
de viața familiei”, despre frumoșii ani ai copilăriei, 
„cântând și chiuind, colindând, cutreierând ulițele, luncile, 
malurile prăpăstioase din Valea Rea, malul stâng al 
Siretului, țarinile cu holdele bogate, câmpul cu flori și 
semețele dealuri de după care îmi zâmbeau zorile în 
zburdalnica vârstă a copilăriei.”. 
 „Născut în zodia Nicorești” este o monografie 
atipică a unei comunități cu zece sate, mai degrabă o 
scriere memorialistică, emoțională, din care răzbat însă 
întâmplări istorice, fapte și oameni, arhaismul și 
modernismul satului românesc, în vremuri nu întotdeauna 
prielnice. Conținutul celor aproape 400 de pagini ale cărții 
este structurat pe mai multe capitole: Date monografice. 
Descrierea comunei; Instituții din comună; Lăcașuri de 
cult; Protoieria Nicorești; Educația; Personalități; Cuvântul 
scriitorilor; Documente mărturisitoare; Imagini; Bibliografie 
și Dicționar. 
 Lucrarea lui Petre Rău este o adevărată carte de 
învățătură pentru sătenii Nicoreștilor (satele Nicorești, 
Fântâni, Coasta Lupei,  Mălureni, Piscu Corbului, Dobri-
nești, Braniștea, Sârbi, Ionășești și Grozăvești), pentru 
cei care s-au născut în acest areal geografic, dar pe care 
viața i-a dus în cele patru zări, mai aproape sau mai 
departe de locul nașterii. Aflăm din cartea scrisă de Petre 
Rău că circulă mai multe legende cu privire la originea 
satului Nicorești, cea mai răspândită fiind aceea conform 
căreia „numele localității s-ar trage de la Nicoară, o 
căpetenie destoinică din oastea lui Ștefan cel Mare care, 
pentru meritele sale deosebite în bătăliile purtate contra 
turcilor, a fost înnobilat de către domnitor cu pământuri de 
pe aceste meleaguri…” (p.20). În sprijinul originii numelui 
de Nicorești, Petre Rău aduce o sumedenie de docu-
mente de epocă. Explicații istorice asemănătoare oferă 
autorul și despre celelalte sate ale comunei. 

 
 

 Spații generoase acordă Petre Rău descri-
eriii instituțiilor din comună, laice (Primărie, Școală, 
Căminul Cultural, Bibliotecă, Spital, Cramă de vinuri 
etc.) și de cult (Bisericile satelor: „Sf. Nicolae” - 
Banu, „Nașterea Maicii Domnului” - Negustori, „A-
dormirea Maicii Domnului” - Serdaru, „Cuvioasa 
Paras-cheva” - Fântâni, „Cenușa” - Fântâni, „Ovide-
nia” - Piscu Corbului, „Sf. Gheorghe” - Coasta Lu-
pei, „Sfinții Voievozi” - Ionășești, „Sf. Arhangheli 
Mihail și Gavril” - Sârbi și Bisericile din Dobrinești, 
cât și Protoieria). De asemenea, găsim referiri pri-
vind Podgoria Nicorești (istoric, vechi proprietari de 
vii, particularitățile vinurilor de Nicorești, crama 
vinurilor de Nicorești etc. 
 Pagini emoționante sunt dedicate eroilor 
nicoreșteni, ca și din satele componente, căzuți în 
Războiul de Independență (1877-1878), Primul 
Război Mondial (1916-1918), război în urma căruia 
s-a înfăptuit Marea Unire (1918), Al Doilea Război 
Mondial (1941-1945). 
 La capitolul „Personalități” născute în 
Nicorești și afirmate pe plan national se regăsesc 
nume de referință din domenii dintre cele mai 
diverse: Gabriel Drăgan, Petre Rău (literatură), 
Florin Balaban, Ștefan Buțurcă, Mircea Cojocaru, 
Cornel Diaconu, Ștefan Sevastre (artă), Aurel Mihai 
Brumă, Constantin Z. Buzdugan (gazetărie), Vasile 
Gh. Popa (preot) și alții. Relevante sunt la acest 
capitol și câteva fragmente din operele unor 
reputați scriitori referitoare la locurile, la faptele și la 
oamenii din arealul Nicorești: „Povestea viei” și 
„Basmul Poamei roșii”, de Vasile Lovinescu; „Forța 
modelatoare a dascălului, de Vasile Gh. Popa; 
„Fără carte” și „Alteța sa, nașul”, de Aurel Brumă; 
„Victoria speranței asupra reușitei”, de Victoria 
Leonov; „Verde vale de rai”, „Tatăl vinului meu”, 
„Îndrăgostirea de zmeu”, de Petre Rău. 

(continuare în pag. 66) 
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      Alensis de NOBILIS 
 
Rămâne întrebarea 
 

M-am oferit, păgâno, să-ți fiu în cer PR, 
Să-ți desenez pe șolduri săruturi de Renoir 
Și ca să-mi rabzi mânia, iei de azur pilule, 
Eu îți tot scriu bilete pe fulgi și libelule. 
 

De o să juri din gene, eu n-o să te mai cred, 
O să-ți trimit scrisoare pe îngerul ered, 
Să-ți pun pe fantezie și mofturi un sechestru 
Până-nțelegi, tăcuto, păcatul meu terestru, 
 

Că-n fiecare noapte, deși nu-l vreau, îl am 
Citesc în biblii, tore, în stele și Coran, 
Să-mi treacă de fantasme, însă rămân bolnav, 
Iar tu-n vitrina lumii mă vei purta ca sclav. 
 

În flamuri de zăpadă nu te mai urci, nu vii, 
Iar darurile toate le-ascunzi în fantezii 
Și boala ta de divă destramă, din dantele, 
Chiar înflorirea vieții -te-ai învățat la rele, 
 

Doar că-ți rămâne dorul rostogolit în tiv, 
În seri cu flăcări albe și visuri rogvaiv 
Și-o întrebare goală, în șoaptă, stinsă-n pernă: 
Dacă iubesc un înger, ființa mi-e eternă? 
 
 
Hai, întâmplare 
 

Nirvane ascunse-n diluvii de stări 
Te vântură-ntruna cu brațe de ulpii, 
Caleașca de aer așteaptă la scări 
Și-n sângele iute se spânzură vulpii. 
 

Pornește călare pe șaua în dungă 
De zări rimelate-n apus desfrânat, 
Când dulce spre arderi, atâta de lungă, 
Dorința-i amantă de gând-împărat, 
 

Să duci răzvrătiri în colane bizare, 
În care te scalzi ca un prunc ne’nfășat 
Și vrei să iubești fulgerat, întâmplare, 
Și laptele-ți curge din flori în Sabat. 
 

Ferestrele apei te cheamă pe maluri 
Să cânți deșucheată în zodii de vrei, 
Iar flăcări din trup ți-alunecă-n șaluri. 
Hai vino, ’ntâmplare, de soț să mă iei, 
 

Când rochia-ți arde subțire sub fumuri 
De ambră, cad ulii, se clatină zei, 
Soldații din ghețuri declară parfumuri 
Chiar diavoli cu care tu mințile iei. 
 

Pășește-n alcovul în care știi locul, 
Culcuș de mătase și fluturi-pierzanii. 
Hai vino, ’ntâmplare, încearcă-ți norocul 
Și cântă-mi pe gene săruturi, litanii... 

 
Apus cu tăcere 
 

Lucirea-mi duce semnele în vrie, 
Orice vorbire pare de prisos; 
Rupt din oglindă, ochiul meu învie 
Încarcerat în ochii lui Cristos. 
 

Trecând pe tocuri, umbra argintie 
E doar fantoma unui vis frumos.  
 

Iubirea ta denunț la păsări oarbe, 
Un locatar al gurii mele-n van; 
Beau din otrăvuri, că avid mă soarbe 
Eleusina taină, când declam. 
 

Se lasă noaptea în ce-aș vrea să-ți fiu, 
Cade-mpușcat amurgul de-un diliu... 
 
Firul de praf visează să fie stea 
 

Tu, praf de stele, picuri des în spații: 
”Hai, novă albă, vino să mă sorbi 
Și-atinge-mă cu taina din creații 
Pe fulgurări de fluturi calzi și orbi!” 
 

Și zi de zi în cale vrei să-i stai, 
Cumva să crești ca nova călătoare, 
Dar, fir de praf, tu oare nu știai 
Că steaua-i visul, nu o biată floare? 
 

Mai ceri prin scâncet aura aceea 
Împrumutată-n mângâieri de rază 
Și-ai vrea să spui că steaua e femeia, 
Dar orice colb, să fie stea, visează. 
 

Pe frunți de ’nalturi nu se poate ține 
Nici fir de praf din pulberea luminii, 
Căci pe efigii de-ar păși oricine, 
S-ar sinucide-n întuneric crinii! 
 
Șarpele 
 

Of, șarpele-i frumos. Doamne, ’l-ador, 
Tu fă ca șarpele să fie doar al meu! 
Mă uit în ochii lui -văd curcubeu 
Și nu presimt că eu îți cer să mor. 
 

Și el se uită, ochii lui lucesc, 
Smarald cu apă pură din oglinzi 
În care profețește flăcări Thor, 
Și ochii lui se-apropie și cresc 
Cum scrie-n cartea veche-a magilor, 
 

Însă în umede alunecușuri stă 
O poftă mai vorace și mai crudă 
Decât iuțeala care pofte dă 
Să urce-n ochii primeniți de iudă. 
 

În fascinații de lumină crudă 
Se-ntinde iute umbra unui nor 
Și când te-apleci ca să șoptești în rugă, 
Ești săgetat de-un fulger carnivor 
Și ochiul tău din ochii lui se udă... 
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Şi îi arătă în palmă, cel din urmă gologan 
Ordonând milităreşte:- Mergi în piaţă la ţăran 
Şi să cumperi de el mere, dar atent, să nu te-nşele 
Târguieşte-te cu dânsul şi să vii urgent cu ele 
Să le văd şi să le ducem că năcazul va fi mare 
De nu potolim în grabă, poftele Măriei Sale. 
După ce şi-a pus soldatul, galbenul la loc ferit 
Merse la ţăran în piaţă şi-l luă la beştelit: 
-Îţi confisc carul cu mere, că ai tulburat matale 
Strigând tare „hai la mere”, somnul drag Măriei Sale. 
Drept pedeapsă, îţi iau carul plin cu mere şi-altă dată, 
Dacă te mai prind pe-aicea, să ştii că te trag pe roată! 
Speriat fugi ţăranul, lăsând car şi boi şi mere, 
Iar soldatul râse-n barbă, de succes şi de plăcere, 
Dar până să ducă carul şefului său, la străjer, 
Puse jumate de-o parte sub manta, într-un ungher  
Iar cealaltă jumătate, multe mere în grămadă 
Fu predate celui care îi dăduse acea comandă. 
Luă merele străjerul, făcu şi el pe-din-două, 
Şi duse stolnicului, mere, şaptezeci şi nouă. 
Stolnicul, tot pe-din-două, opri partea leului 
Şi cealaltă jumătate, a dus paharnicului 
Spunând că de patru galbeni, n-a putut lua mai mult 
Însă marfa este prima şi nimic nu e pierdut. 
Sfetnicul, luă cinci mere, că nici el nu-i mai prejos 
Le duse Măriei Sale privindu-le pofticios 
Şi smerit, cu plecăciune, îi spuse: -Măria Ta 
Piaţa este foarte scumpă în împărăţia ta! 
Cu cinci galbeni, doar cinci mere, chiar dacă m-am  
                                                      târguit 
N-a lăsat la preţ ţăranul, s-a văitat şi s-a zgârcit, 
Ziceau unii din prostime că cinci mere… e cam mult 
Dar am reuşit la urmă să-l prostesc pe cel incult. 
-Bine, zise împăratul muşcând adânc dintr-un măr 
Şi cu-n deşt înfipt în barbă, scărpinându-se în păr, 
Scumpe mere, foarte scumpe şi oamenii cumpărau 
Dădeau iama la căruţă, ba unii chiar se certau 
Asta-i limpede ca roua, că-n împărăţia mea 
Poporul o duce bine, viaţa nu le este grea. 
Chemă sfetnicul cel mare şi-i dădu ordinele 
-E prea bine-n ţara asta, majorăm birurile! 

 

Cam aşa e şi în viaţă, 
Când priveşti de sus în piaţă! 

 

 
Desen de Elena-Liliana Fluture 

 

 

       Tănase CARAŞCA 
 

PILDA 

sau 

DE LA MOARĂ PÂN’ LA GARĂ… 
 

Unde dai şi unde crapă, zice-o pildă românească 
Una-i una şi-alta-i alta, când scade în loc să crească. 
Una s-ar numi prostie, când Dănilă Prepeleac 
A plecat la târg cu boii şi s-a-ntors doar cu un fleac, 
O banală pungă goală, răsucită, din hârtie, 
Lunecând pe drum săracul, din prostie în prostie. 
Când omul e prost cu duhul  şi nu-l duce scăfârlia, 
I se iartă neghiobia, dar când are-n cap hoţia… 
 
Soarele se ridicase la trei suliţi sus pe cer, 
Când urechea-mpărătească prinse-un zumzet din eter 
Sări iute la fereastră şi privi în piaţa mare 
Unde striga un ţăran, „hai la mere de vânzare”! 
Şi-n căruţa plină toată, străluceau vesele-n soare 
Mere galbene şi roşii, aurii, provocatoare, 
Iar în jur se strânse lume pestriţă, gălăgioasă 
Cu ochii hulpavi pe mere, sărăcime pofticioasă. 
Şi simţi Măria Sa, cum deodată,-i plouă-n gură 
Dar simţi şi el  tot omul, cum pofta, n-o mai îndură. 
Trase iute de o sfoară şi se auzi, bing-bang! 
Şi pătrunse-n încăpere sfetnicul lui de prim rang. 
-Iată, ai aici cinci galbeni, du-te repede în piaţă 
Şi să-mi cumperi de toţi mere, ai să vezi, aici în faţă 
E un târgoveţ cu carul, care-şi strigă merele,  
Adu-mi iute de toţi bani, să-mi astâmpăr poftele! 
Primul sfetnic luă banii şi gândi în sinea lui: 
De cinci galbeni…nesătulul…mai ducă-se dracului 
Şi chemă sluga a doua, pe paharnic şi îi spuse 
Dându-i numai patru galbeni, unul în chimir şi-l puse 
Şi îi ordonă: -Amice, ieşi repede din palat 
Şi de patru galbeni cumperi, mere pentru împărat. 
Luă-n mână gologanii paharnicul gânditor 
Şi chemă la el pe stolnic, dar îşi strecură uşor 
Un galben în buzunarul ce-l avea pe sub ilic 
Şi privind pe sub sprâncene se-ncruntă rău la stolnic: 
-Uite, ai aici trei galbeni, te duci repede în piaţă 
Şi de toţi să cumperi mere, e-un ţăran aici, în faţă. 
Stolnicul zbură cu banii, merse la primul străjer, 
Dar îşi trase şi el partea, un galben căzu lejer 
În chimir la cingătoare, iar şeful străjerilor 
Stând într-un „pe loc repaos” în stilul ostaşilor, 
Puse-n fiecare mână câte-un ban, gândi cu rost, 
„Să-mi fac parte jumătate, că doar n-oi fi eu mai prost”! 
Mulţumit de-agoniseală, merse-n goană la soldat 
Un subordonat din gardă, un isteţ mai scăpătat 
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 Orașul conține multe lucrări de mare valoare. 
O inventariere a artei publice este oricând bine venită 
mai ales când informația oferită este de mare acribie. 
Brăila are prin faleza sa un punct de concentrare 
artistică unică în România. Autoarea face istoria 
acestui punct, a lucrărilor și artiștilor. O informație 
utilă pentru toți cei care își poartă pașii prin acest 
vestit loc de promenadă. 

Volumul de față conține și informații de 
culoare locală. Astfel de exemplu expoziția de pictură  
din preajma Crăciunului anului 1939 este vizitată de 
12000 de brăileni iar plata unui abonament pentru un 
curs de pictură la Palatul Lyra era de 3000 de lei în 
perioada interbelică sumă astronomică dar totuși s-
au găsit șapte persoane să o plătească! 
 Artele plastice la Brăila în epoca modernă și 
postmodernă nu este numai o monografie a Muzeului 
de Artă Brăila și prima sinteză istoriografică privind 
evoluția și impactul artelor plastice în municipiul 
nostru cum afirmă pe coperta a IV-a doamna Mari-
nela Ioanid ci este o privire asupra unei lumi. Pentru 
cei neimplicați în artă receptarea fenomenului este 
superficială dar cu ajutorul acestui volum intrăm într-
un univers magic, plin de creativitate, de orgolii și de 
frumos.  
 Elisabeta Volcu a scris acest volum cu 
sufletul și acest lucru răzbate din fiecare pagină. 
  

 

 
 

 

 

           Mihai VINTILĂ 
 

Artele plastice la Brăila  

o istorie modernă și postmodernă 
 

Elisabeta Volcu, Artele plastice la Brăila în epoca 
modernă și postmodernă, Brăila, editura Proilavia, 

2018, 272 pagini 
 

Istoria artelor plastice la Brăila este împletită cu 
istoria orașului. Brăila a fost mereu un punct unde s-au 
produs lucrări de bună calitate dar și s-au vândul și 
cumpărat. Acest aspect mercantil al orașului a încurajat 
producția locală, schimbul național și internațional dar și 
apariția și întreținerea unor evenimente care au devenit 
între timp puncte de sprijin al artei în România.  
 Elisabeta Volcu a simțit o lipsă în ceea ce privește 
informarea despre istoria artelor plastice la Brăila și și-a 
asumat greul rol de a umple această lipsă. Volumul Artele 
plastice la Brăila în epoca modernă și postmodernă apărut 
la editura Proilavia va deveni un reper care va fi folosit 
drept bază bibliografică de toți cei care vor studia arta sau 
istoria orașului Brăila.  
 Structurat în două mari capitole cartea acoperă 
perioada cuprinsă între secolele XIX-lea și XXI-lea. Primul 
capitol se ocupă de apariția și evoluția conceptului de 
muzeu în secolul XIX-lea și al XX-lea. Autoarea face o 
trecere prin istoria muzeului public, muzeului școlar, 
muzeului promoțional și muzeului de salon.  Avem o 
prezentare a conceptului orașul cu statui și despre piața 
artelor plastice cu structurile formative, conferințele și 
expozițiile epocilor. Este amintită și pinacoteca publică – 
Muzeul de Artă a Brăilei.  
 Capitolul al II-lea mult mai complet și complex 
vine cu informații ale secolului XX-lea și XXI-lea, mai 
accesibile ca documentare. Este prezentată etapa Muzeu-
lui de Artă cu resursele umane, patrimoniu, sediile și 
organizarea sa. Un loc important îl are prezentarea colec-
țiilor. Universitatea Populară este și ea amintită. Școala 
Populară de Arte Brăila are locul pe care îl merită în 
această istorie. Problematica Muzeului Brăilei este atinsă 
atât prin cea a Muzeului Hristo Botev cât și prin cea a 
Muzeului de Artă pe care acesta le-a înghițit și margi-
nalizat în dauna secțiunii istorice.  
 Un loc important l-a constituit învățământul de artă 
la Brăila. Sunt amintite aici Secția de Arte Plastice din 
cadrul Școlii Generale dar și Liceul de Arte Hariclea Dar-
clee. Nu este uitată nici activitatea desfășurată în cadrul 
organizat de Lyra. 
 Pe lângă problema instituțională autoarea face și 
o incursiune în universul artiștilor. Sunt amintite constitu-
irea UAP Brăila, istoria și mai ales oamenii care au fost în 
centrul acestei organizații. Nu este uitată nici alternativa 
reprezentată de Grupul celor 10.  
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de primă mână.  
 Stilul șugubăț al povestirii ajută la depășirea 
unor momente care în viața de zi cu zi nu ar fi trecut 
neobservate dar care aici, la geniu, sunt de nivelul 
banalului. Zicerea celebră din epocă – în armată nu 
se fură, ci doar se completează – conține esența 
mentalității generale. Furtul, minciuna, micul trafic, 
falsificarea de documente, perierea șefilor sunt liber-
tățile pe care și le permit ținute în frâu doar de terme-
nele și recepțiile obiectivelor. Nimic de pe lume nu le 
este străin și nimic nu le poate sta în cale. Viața grea 
poate fi îmbunătățită de fiecare prin aportul propriu 
atâta timp cât o mână spală pe alta.  
 Tensiunile nu lipsesc. Avem umilințe, ne-
dreptăți, rigidități dar și camaderie, unitate, mândrie. 
Toate se îmbină ca în viață.  

Umorul este uneori negru precum în mo-
mentul primirii și apoi al predării propriei arme: În una 
din zilele care au urmat, pe lângă roabă, lopată sau 
patent am pus mâna pe arme! A mea avea încrustat 
pe plăcuța de identificare, alături de serie, și anul de 
fabricație, 1942. O pușcă ZB care făcuse războiul și 
cu care noi urma să apărăm cuceririle revoluționare 
ale poporului descrise în cartea roșie.  

Iar o deviză scrise cu litere mari: Bună 
dimineața, roabă!/ Eu sunt rob și tu ești roabă,/ hai, 
să ne-ambalăm la treabă completată de urarea Bine 
ați venit, Dracu v-a găsit!   

Indiferent cum este armata, o armată fără 
dragoste nu este posibilă. Și Vergil Matei presară 
astfel de episoade uneori inocente alteori pline de 
văpaie dar surprinzător de decente pentru acea 
lume. Poate că timpurile nu erau la fel de libertine ca 
azi și pentru dragoste cum erau pentru furt sau poate 
autorul a dorit să pună în lumină doar armata fără ai 
ciobi din splendoarea ei cu alte scene.  

(continuare în pag. 57) 

 

 

 
Mihai VINTILĂ 

 

Jurnal de diribau 
 

Ziarist de formație Vergil Matei aduce în atenția 
cititorilor în Dincolo de patul armei (Jurnal de diribau) o 
lume specială a armei geniu. Este un univers alcătuit din 
elementele cele mai contondente ale unei societăți 
socialiste care se vroia corectă și mobilizatoare. Facem 
cunoștință cu batalioanele disciplinare unde sunt reparti-
zați hoții, violatorii, dușmanii societății și unde arma de 
bază o constituie lopata iar instrucția militară este doar o 
poveste de adormit copiii. Aceste elemente construiesc 
obiectivele economice ale socialismul cu sudoarea palme-
lor, cu presiunea termenelor limită și cu gândul doar la 
eliberare. 

Vergil Matei are experiența scrisului pe care l-a 
practicat la mai multe cotidiene din Brăila unde a fost re-
dactor. Are și experiența cărților având până acum un vo-
lum de reportaj intitulat Acasă la Fănuș, Brăila, editura Ed-
munt  2014 și unul de memorialistică Acasă la Mărtinești, 
Brăila, editura Lucas 2016. Toate acestea l-au ajutat să 
construiască fidel universul militar al diriba-ului.  

Pentru cei nefamiliarizați cu limbajul cazon sau 
care pur și simplu nu au prins acele timpuri Vergil Matei 
are ideea de a introduce mici descrieri, informări sau 
explicații pentru ca toți cititorii să poată înțelege despre ce 
este vorba. E o găselniță făcută ușor din condei care nu 
strică, care ajută și care dezmorțește unele întrebări inci-
pente.  

Povestea începe cu încorporarea autorului în ar-
mată la arma geniu ajungând a efectua stagiul militar 
obligatoriu prin diverse unități toate aflate sub același 
regim de muncă și de multe ori cu aceiași comandanți și 
se termină cu eliberarea acestuia și revenirea la viața ci-
vilă. Urmărim peripețiile perioadei cu lucrurile bune și rele. 
Folosind un limbaj colorat, specific de altfel armei, Vergil 
Matei reușește să redea cu autenticitate acea lume unică. 
Avem și un arsenal de porecle, nume ciudate și supra-
nume. Astfel un personaj este Aniliere, altul colonelul 
Tămâioară și tot așa.  

Jucându-se cu poveștile, cu reportajul dus uneori 
pe culmile mărețe descoperite de Geo Bogza împletite cu 
momentele despre locurile natale și personajele fabuloase 
ale copilăriei, autorul ne ține captivi, ne fascinează. Întâm-
plările vin peste noi ca într-o lume nebună, cu secvențe 
uneori de un absurd ionescian alteori de un sirop demn de 
cele mai bune telenovele sud-americane. Personajele 
sunt fascinante, uneori construcția amintind de cărțile lui 
Sven Hassel. Și Vergil Matei are un camard Micuțu, la fel 
de inventiv și cinic ca al scriitorului danez. 

Având în vedere originea umilă a celor care 
populau barăcile de muncă este de înțeles că de multe ori 
limba vorbită nu este limba română literară ci o limbă 
specifică umplută până la refuz de cuvinte cu sensuri 
proprii, cu semnificații inexistente în dicționare dar care 
îmbracă perfect necesitățile de comunicare ale oamenilor 
de acolo. Cu toate acestea limba folosită în carte este vie, 
perfect inteligibilă pentru cititor care preia fără să vrea, 
captivat de poveste, expresii sau licențe. Este un mare 
merit al autorului care constru-iește astfel realist povestea. 
Trebuie să precizăm că totul a avut la bază întâmplările 
propriei vieți deci filonul bogat pe care îl exploatează este 
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Poate uneori 
 

Poate uneori este bine să nu ai unde  te întoarce 
când istoriile încep să fie indisciplinate 
şi aurul înnegrit al toamnei 
poate deturna împărăţii 
iar ferestre alt-Wien ale palatului de iarnă 
sunt acoperite de aburii serii 
ca de-o respiraţie a cuiva care priveşte 
 

Poate uneori este bine să nu desluşeşti 
misterioasele întâmplări ale garoafei  
şi arborii care de atâta singurătate  
s-au desprins de sol 
plutind deasupra lacului de acumulare  
când ceasurile sunt în urmă cu câteva ore dar ne vor 
ajunge 
robinetele se desfac în liniştea din jur 
unde absenţa se adună în maniere şi proceduri  
precum greutatea în placajele reclamelor 
omului sandwich  
 
Spaima 
 

Adevărata spaima începe atunci când  
neliniştile se îndepărtează una câte una  
şi tufele de buruiană roşie ard peste grădini  
ca nişte flăcări deasupra comorilor 
Copacii stau înşiraţi pe un peron imens 
răzgândindu-se în privinţa călătoriei  
Fluturii găsesc cutia cu papioane  
drept o raclă pentru trei anotimpuri 
Un zugrav anonim stoarce din lumină  
toate culorile în faţa noastră 
Ni se pare că suntem aşteptaţi urgent 
pe o anume stradă  
dintr-un anume cartier nestrăbătut încă 
Roţile autocisternelor cu apă  
se scufundă puţin căte puţin 
în caldarâmul moale al şoselei  
Ştii că în câteva ore este posibil ca totul 
să  revină la normal  
când  dincolo de fiecare fereastă  
acelaşi motan pe jumătate adormit  
îţi urează ironic „O zi bună!’ 
 
Tu mi manchi  
 

Şi cum aş putea să nu simt 
prin această joi ce se retrage încet 
ca o  artilerie ducală în castelele Renaşterii 
din ce în ce mai sfredelitor 
în braţe, braţele tale 
în respiraţie, răsuflarea ta 
în lumina serii de iarnă lombardă ochii tăi 
în cuvintele latine timbrul vocii tale 
în fiecare gust doar gustul tău 
elixir ce anulează distanţele 
dintre acum şi niciodată 
cu dorul ce trece 
precum  un excalibur 
prin inimi depărtate 


 
 
 
 



     Alexandru CAZACU 
 

 

După furtună 
 

Dacă am scoate ceva din seara acesta 
acel lucru nu va mai putea fi pus înapoi niciodată 
când echipele municipalităţii au început să toaleteze 
arborii  după furtuna ce s-a sfâşit de câteva ceasuri 
şi coroane pline de frunze  
se înclină în faţa foarfecelor de metal 
asemeni capetelor ce se tund întru călugărie 
învățându-ne că orice vertij te abandonează  
imediat după exploatare 
şi suntem linia de piele ce păstrează urmele copcilor 
sau punctele din care au fost scoase firele 
lângă camerele de luat cât mai multe vederi 
şi microfoane ce difuzează concis  
la ore de maximă audienţă  
lângă cactusul crescut înalt şi înclinat 
de parcă brusc ar vrea să îmbrăţișeze 
o „minunată lume nouă” 
 
 
Seară de primăvară  
 

O seară de primăvară ce nu pariază pe următoarea 
undeva în oraşul mic aproape de unul mult mai mare 
când microbuzul ce le leagă duminica 
s-a golit de pasageri în staţia  
cu perdeaua de tablă sprijinită de ţevile 
dreptunghiulare înfipte în iarbă 
Apariţia cuplului de bătrâni traversând imprundent 
şoseaua  
ca într-un scurt metraj experimental 
şi un chiot de nuntă 
şi absenţa ta calmă, răbdătoare  
şi muzica  dată la maxim dintr-un televizor pus pe 
glaful ferestrei  
prin casele cu numărul şters ori acoperit de praf 
odată cu gustul amar al miezului sâmburilor de cais 
din blisterul  cumparat în grabă de la un minuscul 
magazin universal 
unde mărunţişul din buzunar nu a fost destul 
să scoată din înţepenire automatul de cafea 
şi senzaţia că trăieşti un fel de vacanţă ce nu îţi 
aparţine 
când sursele corpurilor de iluminat pâlpâie 
cu frecvenţă regulată ca nişte ochi sticloşi de reptilă 
şi singur te simţi din ce în ce mai viu aici 
unde ai ajuns urcându-te  la întâmplare în prima cursă  
ce putea să plece şi a plecat spre nicăieri şi oriunde 
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         Petre RĂU 
 

Despre îngeri 
 

Nu am crezut niciodată în îngeri. Însă certitudinea 
asta a început să se dilueze după ce am cunoscut-o pe 
Denisa. Din acel moment am început să am dubiile mele 
personale. Până atunci credeam că un înger apare pe 
pământ nu în pielea unei fiinţe autentice, ci mai degrabă 
sub forma unui vultur (precum îngerul păzitor al călugă-
riţei franceze Marie du Christ), sau sub forma unui porum-
bel care să se aşeze pe umerii mei (precum îngerul 
păzitor al Annei Ebele, tânăra nemţoaică decedată în a-
nul 1985, care avea mare nevoie să fie protejată de sol-
daţi) etc. 

Citisem despre Fecioara Maria de la Zeitun, din E-
gipt când, între anii 1968-1969 şi-a făcut apariţia, în tăce-
re, deghizată şi aureolată de un nimb luminos, deasupra 
cupolei unei biserici, vizibilă pentru mii de persoane de 
toate credinţele. Deasupra ei, pe cer, zburau foarte mulţi 
porumbei alb-strălucitori, de aceeaşi culoare cu a Fecioa-
rei. Zborul foarte frumos al porumbeilor crea diferite forme 
simbolice, de pildă, forme de cruce, şi câteodată erau 
foarte luminoşi, aproape ireali, deşi în unele momente 
păreau porumbei adevărați. Toţi aceşti porumbei s-ar fi 
crezut că sunt îngeri, care o escortau astfel pe prinţesa 
credinţei. 

De-a lungul istoriei credinţei au fost consemnate 
multe fapte cu îngeri, multe apariţii, adesea miraculoase, 
salvatoare sau binevoitoare într-ale sfaturilor.  

Despre îngeri se crede că, în pofida staturii lor mici, 
Dumnezeu le-a dat o putere foarte mare. Ca ființe spiri-
tuale lipsite de trup, îngerii sunt altceva decât ceea ce 
știm despre existența ființelor și lucrurilor din experiența 
noastră obișnuită de pământeni. 

Din Sfânta Scriptură aflăm de la un capăt la altul 
despre existența îngerilor. Astfel, după scoaterea din rai a 
primilor oameni, îngerii păzeau drumul spre pomul vie-
ții (Fac - 3,24), un înger l-a oprit și pe Avraam din a-și jert-
fi propriul fiu, Isaac (Fac - 22,11), Iacob vede, la Betel, în 
vis, îngeri ai lui Dumnezeu urcând și coborând o sca-
ră dintre cer și pământ (Fac - 28,12-13), îngerul Domnului 
se arată lui Balaam (Num - 22,22 urm), apoi îngerii care 
se închină lui Dumnezeu (Deut - 32,43).  În toate aceste 
locuri îngerii apar ca ființe deosebite de Dumnezeu și de 
oameni. Ei sunt superiori omului (Ps - 8,6), dar au și une-
le limite, sunt mărginiți (Iov - 4,17-18). 

Începând cu Evangheliile, toate cărțile Noului Testa-
ment relatează despre numeroase apariții de îngeri ca 
despre fapte istorice. Îngerul Gavriil îl anunță pe preotul 
Zaharia despre nașterea sfântului Ioan Botezătorul 
 

 

(Luca - 1,11-13). Același înger vestește Fecioarei 
Maria nașterea Fiului lui Dumnezeu (Luca - 1,28-
32). Tot un înger îi descoperă și lui Iosif întrupa-
rea  cea mai presus de fire a Fiului lui Dumnezeu și 
despre alte evenimente în legătură cu Pruncul dum-
nezeiesc (Matei - 1,20; 2,13,19). Un înger se arată 
păstorilor de lângă Betleem și corurile cântă slava 
lui Dumnezeu la nașterea Mântuitorului (Luca - 2,9-
13). Îngerii îl slujesc pe Iisus după ispita din pustiu 
(Matei - 4,11) și tot un înger îl întărește în grădina 
Ghetsimani (Luca - 22,43). Îngerii vestesc femeilor 
mironosițe învierea lui Hristos (Matei - 28,2-8; Marcu 
- 16,5-8; Luca - 24,4-8; Ioan - 20,12). Un înger se a-
rată apostolilor la înălțare și le anunță a doua venire 
a Mântuitorului (Fapte - 1,10,11)...  

Și tot așa, vom întâlni în multe locuri din cărțile 
sfinte exemple despre prezența îngerilor.  

Atâtea și multe altele mai știam eu despre în-
geri. Dar până aici nu a fost vorba decât despre mi-
turi istorice. 

Denisa a intrat în viața mea precum un înger: o 
fire blândă, juvenilă, rațională, spirituală, liberă și 
schimbătoare în felul de a gândi sau de a voi, iar eu 
știam bine că tot ceea ce este creat este schim-
bător.  

Raționalul, puritatea și bunătatea erau de fapt 
calitățile care îi întăreau libertatea. Raționalul ei însă 
îi depășea cu mult vârsta: abia se pregătea să împli-
nească zece ani. Dar, pe lângă rațional, ea avea și o 
anumită iluminare, ce izvora dintr-un fel de lumină 
primordială, căreia nu i-am întrezărit nicăieri începu-
tul. 

Știam că îngerii sunt invizibili. Mă amăgeam 
însă că această unică excepție pe care am întâlnit-o 
nu era altceva decât privilegiul meu și trebuia să mă 
bucur de el până la capăt.  
 
 

Minciuna - la ea acasă 
 

La noi nu mint numai politicienii, partenerii de 
afaceri, hoţii şi pungaşii! La noi minte aproape tot ro-
mânul. 

De multe ori am stat şi m-am întrebat dacă 
minciuna se află în gena acestui popor (din care şi 
eu mă trag), sau doar e o chestiune de epocă, de 
pildă după ce nişte regimuri aflate vremelnic la câr-
ma ţării au inoculat-o într-atât de mult, încât lumea a 
început să se obişnuiască cu ea, să se adapteze şi, 
mai grav, să o accepte aproape ca pe ceva normal. 

Minciuna este şi un instrument de supravieţuire 
socială, de autoprotecţie sau de protecţie a aproa-
pelui, de evitare a pedepsei, a plăţii daunelor etc. 
Dar sunt şi indivizi care parcă au minciuna în “sân-
ge” şi/sau trăiesc numai din “avantajele” acesteia. 

Mi-am dorit dintotdeauna un instrument care 
să-i depisteze pe mincinoşi ca să-i putem pune la zi-
dul infamiei. Multă vreme am crezut că pot concepe 
eu unul, ba chiar am fost dezamăgit când am aflat 
că au apărut aşa numitele „detectoare de minciuni”. 
Dar, nu după multă vreme am fost dezamăgit să aflu  

(continuare în pag. 55) 
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sugestiei. Târziu de tot am aflat că efectul placebo 
stă şi la baza unor importante terapii medicale. 

Sugestia poate conduce la o mulţime de în-
tâmplări, unele plăcute, altele extrem de neplăcute.  

Efectul placebo ar putea fi definit şi prin aceea 
că, tot ceea ce mintea noastră crede, poate realiza. 
Experimentele arată însă că nu se întâmplă asta 
de-cât într-o proporţie destul de mică, tinzând spre 
50% din cazuri. Efectul aproape opus, denumit 
nocebo, are şanse mai mari de reuşită. De pildă, 
dacă ţi se administrează un medicament despre ca-
re eşti avertizat că îţi va face rău (chiar dacă, fără 
să ştii, în realitate nu e decât o bucată inofensivă 
de zahăr), procentul de realizare poate ajunge, la 
incredibila cifră de 90% din cazuri. Experienţele au 
dovedit asta din plin. 

Concluzia nu este alta decât aceea că forţa 
sugestiei negative este cu mult mai mare decât cea 
a sugestiei pozitive. 

Din aceste consideraţii ar trebui să avem în 
vedere şi unele atitudini benefice. În primul rând să 
ne ferim de mesajele negative, cu o puternică va-
loare emoţională, care ni se transmit pe orice cale. 
Pe cât posibil, să încercăm să intrăm în contact 
doar cu persoane pozitive, încrezătoare, orientate 
spre succes, cu mesaje şi manifestări optimiste, ve-
sele, care binedispun. Să evităm pe cât posibil per-
soanele negative (inclusiv colegi, şefi etc.), cele 
care se lamentează adesea, critică şi condamnă. 
Să folosim permanent forţa sugestiei pozitive citind 
cărţi sau ascultând casete şi CD-uri motivaţionale 
sau biografii ale oamenilor de succes, participând la 
cursuri şi seminarii despre succes, urmărind emi-
siuni radio şi TV cu oameni de succes. Pe scurt, să 
folosim la maximum forţa sugestiei pozitive şi să 
reducem la minimum forţa sugestiei negative. 
 
 

Emoţia mea 
 
 După mai bine de treizeci de ani de când 
am cunoscut remarcabilul Poem al lui Nichita Stă-
nescu: “Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi / şi ţi-
aş săruta talpa piciorului, / nu-i aşa că ai şchiopăta 
puţin, după aceea, / de teamă să nu-mi striveşti 
sărutul?” tot mai sunt gâtuit de emoţie când îl (re) 
citesc sau când mi-l spun pe de rost.  

Niciodată nu mi-a plăcut să învăţ ceva să spun 
pe de rost. Acest poem însă este printre puţinele pe 
care le-am reţinut de la prima lectură.  

Aplecarea mea lecturală asupra lui n-a încetat 
niciodată. Dar, neîncetat, emoţia mă copleşeşte de 
fiecare dată. Sunt probabil o fire mai sensibilă din 
acest punct de vedere, sau toţi bărbaţii sunt la fel 
ca mine, dar nu se deconspiră? 

 

 

 

(urmare din pag. 54) 

 

că nimeni nu pune mare preţ pe el. Am sfârşit prin a folosi 
ideea unui astfel de instrument pentru a scrie un roman ca-
re să impresioneze cu un astfel de progres ideatic. În fine... 
 Dar experţii în comportamentul uman, psihologii, 
sociologii ş.a., ar trebui să aibă de spus ceva în acest sens. 
Deşi aflăm de la ei că depistarea mincinoşilor se bazează 
în principal pe interpretarea reacţiilor nonverbale de confort 
sau disconfort la cei suspectaţi, totuşi progresele în acest 
domeniu sunt încă foarte lente. Cel mai mare interes au 
stârnit cercetările în domeniul oamenilor de afaceri, deci 
modele de detectare a minciunii în business. 
 Tot de la specialişti aflăm că, atunci când minţim, 
apar următoarele tipuri de emoţii: frica de a nu fi prins, frica 
de nu fi crezut, vinovăţia pentru a minţi, vinovaţia pentru 
comportament. Toate astea determină anumite reacţii non-
verbale care pot fi citite de persoanele care sunt antrenate 
în acest sens, bineînţeles, toate într-un context şi la pachet 
cu punerea întrebărilor potrivite.  
 

 

Realitate şi ficţiune 
 

Nu am discuta niciodată despre realitatea lumii dacă 
mintea nu ne-ar ajuta să percepem tot ce e în jurul nostru. 
Dar mintea nu face numai atât. Ea interpretează tot ceea ce 
întâlneşte prin simţuri. Dincolo de interpretările coerente 
însă, se află imaginarul. 

Uneori se face greşeala de a se gândi şi raporta totul 
la adevărat şi fals, la de acceptat şi de neacceptat, la bine 
şi rău, în general la da şi nu. Însă tot interpretarea minţii ne 
scoate din această dilemă, pentru că este în măsură să gă-
sească şi valori intermediare de adevăr, aşa cum mate-
matica le-a pus la punct în ultimele două secole prin aşa 
numitele logici plurivalente, sau, într-un fel oarecum dis-
tinct, dar foarte spectaculos, prin logica probabilităţilor. 

Orice minte are un tablou al lumii, care se confundă 
adesea cu realitatea. Sensul pe care îl dăm ansamblului 
experienţelor proprii. Coerenţa interpretărilor justifică atribu-
tul realităţii. Tot ceea ce putem interpreta coerent intră în 
sfera realităţii noastre. Din acest punct de vedere am putea 
spune că oamenii sunt diferiţi şi prin bagajul de realităţi pe 
care le acumulează şi le poartă cu el pe oriunde s-ar afla.  

Când ceva nu putem interpreta decât cel mult super-
ficial, ne vom plânge în primul rând că nu avem toate cu-
noştinţele sau experienţa care ne-ar fi ajutat să interpretăm 
plauzibil, coerent. Iar dacă ajungem la concluzia că nu 
astea erau cauzele interpretării noastre incoerente, atunci 
cu siguranţă suntem pe tărâmul ficţiunii, deci în afara reali-
tăţii noastre. 

Anumite ficţiuni pot deveni într-o bună zi realităţi coti-
diene pentru mintea noastră. Când imaginaţia se traduce în 
realitate, înseamnă că conştiinţa noastră a operat, în mod 
voluntar sau involuntar, la refacerea/ajustarea coerenţei in-
terpretării. 

 
 

Efectul placebo versus nocebo 
 

Am crezut dintotdeauna că subconştientul nostru poa-
te fi influenţat uşor de forţa sugestiei. La câteva experienţe 
de acest gen am asistat încă de pe vremea când eram 
copil, fără a înţelege însă atunci rostul sugestiei sau auto- 
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Elena NETCU 
 

RETORICA ABSURDULUI ŞI A INCONGRUENŢEI SEMANTICE  

ÎN POEZIA LUCREŢIEI TIŢA 
                                             

În peisajul liricii nord-dobrogene, Lucreţia Tiţa  este 
o poetă necunoscută, deşi se află la al şaptelea volum de 
versuri, ultimul apărut de curând la Editura Pim, intitulat 
Suflet simplu( nov. 2017) 

Scrie poezie de atitudine, aşa cum îi place să 
spună, deşi la o primă lectură încerci să înţelegi de ce nu-şi 
promovează poezia. Nu vine în întâmpinarea publicului de 
poezie pentru că e conştientă de faptul că receptarea ar 
stârni comentarii şi un anumit disconfort, ceea ce înseamnă 
că numai un public restrâns şi avizat ar percepe poezia 
Lucreţiei Tiţa, dar poate şi atunci ar stârni controverse.  

Asta înseamnă că demersul meu este curajos, 
pentru că, după efectul bulversant, am încercat să înţeleg 
poemele în lumina a ceea ce se scrie şi se publică astăzi. 
Dar şi aşa privind lucrurile, pot începe prin a afirma că 
Lucreţia Tiţa este „în opoziţie”cu tot ce s-a scris şi se scrie. 
De aceea nu putem trece cu uşurinţă peste volumele de 
versuri, dar nici nu putem anula  un asemenea discurs liric, 
pe motiv că n-ar răspunde sensibilităţii noastre, „hrănite” cu 
poezia eminesciană,  blagiană sau chiar clasică. 
 Lucreţia Tiţa practică o poezie „în direct”, o poezie 
„live”, încercând să ne convingă că la tot pasul sunt 
întâmplări, stări,  revolte, atitudini, nemulţumiri, disconfort 
psihic şi social care merită transpuse în texte lirice atipice 
cu un grad redus de poeticitate. La prima vedere poemele 
frapează prin rima aleatorie, ilogică uneori, de sorginte 
urmuziană, pe alocuri dadaiste, reconstruind o lume absur-
dă, contorsionată, compusă din măşti hilare. Poeta refuză 
emoţia, trăirea, căci nu mai e nimic „de trăit”. Toate acestea 
confirmă un discurs postmodernist cu toate argumentele 
estetice adiacente. O poezie „fără emoţie” într-o lume 
răsturnată, cu o realitate revoltătoare. Un vers ca acesta: 
„Brusture, curge apa-n beci” este deconcertant, dar fiecare 
cuvânt trimite la un registru stilistic parodic. Este un vers 
care prin decodificare trimite la un nivel de semnificaţie 
adânc. Brusturele este o plantă otrăvitoare care ucide, deci 
un semn al răului, devastează sufletul, inundă adâncul 
fiinţei, „beciul”. La un  alt strat al semnificaţiilor metafora 
beciului ar trimite la subconştient, în sens freudian. „Să spui 
asta despre gândurile cuiva/ Ce înseamnă oare?”se 
întreabă poeta, dându-ne de înţeles că numai ea este deţi-
nătoarea adevărului. 

Poeziile au titluri banale, unele livreşti, altele incon-
gruente, neavând nicio legătură cu conţinutul ideatic. 
Aproape în fiecare text rima curge ca un drog, fără logică, 
halucinant şi creează iritarea auzului, pentru că n-are 
legătură cu sensul structurii poetice, dar care te duce iarăşi 
cu gândul la parodiere şi un fel de suprasaturaţie a rimelor 
teribiliste. E un fel de joc al destinului, „dacă nu-i albă, e 
neagră”. Ceea ce uimeşte în discursul poetic este infuzia 
de lirism, chiar dacă sunt sporadice aceste scânteieri 
diamantine: „Cuvintele m-au lovit ca o jordie” „Cuvintele se 
înfing şi dor” „Urât e ţipătul în cuvânt”sau  în poezia Mă 
accept “Mi-am tăiat aripile crezând că aşa e corect”. 

Prezentul este un simulacru al unei realităţi „nepoe-
tice”, pline de aroganţă. „Guguştiucul cântă în răspăr”  
 

 
 
pentru că totul  este „asimilare omniprezentă/ Marke-
ting al holocaustului zilnic”.(Necesitate) 

Căutarea cuvintelor, a gândurilor dure afe-
rente este inutilă, pentru că, spune poeta „Vulgari-
tatea face totul posibil”. Atunci ea propune  „un pro-
gram de eliberare socială,/ Nu mai există virtute 
morală”în acest haos în care „irascibilitatea mascată 
e un zeu”(  Încă o stare) 

Lirismul nu e posibil, declară poeta, în 
poezia Chingile poeziei, pentru că vorbele „sfinţesc 
sau spurcă / sunt simple sau se bifurcă… cu lacrimi 
în barbă se încurcă“ Observăm rima facilă, indiscu-
tabil, un atribut al poeziei postmoderniste. Exemple 
de acest gen sunt la tot pasul pe parcursul volumului  
Suflet simplu. Titlul  Găurică în creier e hilar, însă 
discursul poetic e aproape grav: „Anotimpul s-a 
scurs ca un tril de greier neatent, veşnic soarele e 
cucernic” 

Poeta încearcă zadarnic să creeze un uni-
vers mărunt, inocent şi infantil, căci notaţia este ba-
nală, fără nici o tresărire. Mai degrabă demitizează 
candoarea primăverii, o ia în derâdere: „Dragă bar-
ză, / Bine ai venit pe stâlpul din poartă... Pisicile se 
joacă cu gândăceii/ Curpenii de tomate îndoaie 
aracii/ Regina nopţii îţi dă aroma firavă/ Lângă ea o 
broască gângavă/ Sare în stânga în apă,/ nătânga!” 

Privită în ansamblu, poezia Lucreţiei Tiţa, se 
distinge printr-o vocaţie a nihilismului. Dacă nu e o 
apologiei a sfârşitului poeziei prin subminarea 
esteticului, cel puţin ea sugerează că arta există în 
sens convenţional, că a fost înlocuită cu un proces 
de simulacre. Mass-media, facebook-ul creează o 
lume hiperreală,  care se înfăţişează iremediabil ca  

 

(continuare în pag. 57) 
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(urmare din pag. 52) 
 

Văzută din perspectiva unuia care trăiește 
pe propria piele această armată nu este decât o 
paranteză a vieții dar culmea. tocmai această mică 
întrerupere a drumului firesc scoate la iveală carac-
tere, clădește încrederea în propriile forțe sau pune 
în lumină părțile cele mai întunecate.  
 Povestea se încheie cu revenirea autorului 
după zeci de ani la locul faptei unde o altă gene-
rație, de data aceasta profesionistă, pregătită impe-
cabil și fără apăsarea ideilor unei societăți care fă-
cea totul depune jurământul. Povestea diribau-lui 
era deja istorie iar din ea nu se mai vedeau decât 
niște barăci. Totuși spiritul într-o formă sau alta e 
dus mai departe prin copiii care cinstesc faptele de 
arme ale părinților și care și le construiesc pe ale 
lor. Într-un fel autorul ne dă de înțeles că școala 
vieții la geniu nu la abătut de la viața sa ci doar i-a 
dat încredere, abilități și prieteni pe care altfel poate 
nu le-ar fi avut.  

Vergil Matei scrie astfel cea mai bună carte 
a sa de până acum. Romanul aflat la o nouă ediție 
adăugită și îmbunătățită crește prin pasajele noi 
introduse față de prima ediție apărută la editura 
brăileană Torent Press în 2015. Avem un maestru al 
reportajului  care construiește cu migală din mici 
fragmente o adevărată aventură credi-bilă și 
recunoscută de cei care au trăit-o. Realismul este 
poate cea mai mare calitate a acestei cărți.  
 Mai trebuie menționat aici Ion Marin care 
înainte de a se stinge a lăsat o frumoasă Poveste 
de demult  des-pre această carte și care la această 
ediție devine prefață. 
 

[ Vergil Matei, Dincolo de patul armei (Jurnal de 
diribau), Brăila, editura Lucas, 2018, 212 pagini] 

 

 
Desen de Elena-Liliana Fluture 

 
 

 

 
 

(urmare din pag. 56) 
 

un Disneyland: „Facebook-ul aduce puţine bucurii, este 
un hoţ”. 

Iată un text care ne situează în plină poezie post-mo-
dernă: „Minciunile  convenţional ticluite, Unde duc?! Ce 
drum apuc?! Când şi cum mă culc?!”( Henghemit 5 ?!) 

Starea prezentă a poetei este de disconfort:  „Deşi mă 
aprind la fitil/ Când se transmit ostil/ Pretenţii gomflabile, / 
Pentru mine nu-s posibile” în pozia Andu-ranţă, un titlu 
de-a dreptul hilar, însemnând un fel de lipici. Un alt 
exemplu îl întâlnim în poezia Chipurile: „Creşte cuvântul 
în tăcere?/ Câinele linge miere?/ Urâte sunt feţele din 
televizor” 

Există şi poeme în care apare metafora timpului „care 
schimbă totul/ imaginea e mereu alta/ Pentru că peste ea 
trece dalta” (Călătorie). Dalta nu este numai o metaforă 
a timpului, dar şi a suferinţei, a măcinării lente, a morţii 
inexorabile. Iată un vers memorabil pentru trecerea  imi-
nentă a timpului: „lumina din suflet e o aţă“ (Humanitas). 

Dacă punem în discuţie titlul unei poezii intitulate  
Tâmpirea generală avansată, descoperim un exemplu 
elocvent de disjuncţie dintre titlu şi conţinutul ideatic. Ne 
întâmpină un amalgam de gânduri  discontinue, acope-
rind un subconştient în derivă. „Ne uităm amintirile, Nu 
acordăm atenţie simţurilor... Vampirilor energetici le acor-
dăm timp... Lumea e un teatru... Dăm prea mult credit cu-
vântului” 

Acelaşi tip de incongruenţă semantică întâlnim în  Ca-
davrele cuvintelor: „Hălăduim cu Dumnezeu/ În lu-me 
ne e greu/ În fiecare zi. Nimicnicia/ nu o vedem. Omitem 
hărnicia/ obosim căutând asiduu/ Un adevăr ambiguu”. 

Lucreţia Tiţa este singulară prin abordare şi scriitură. 
Întrebarea care se pune este dacă va reuşi să se impună 
ca poet postmodernist nord-dobrogean în condiţiile în 
care nici în acest stadiu de evoluţie a literaturii, postmo-
dernismul nu s-a impus decât prin revizuirea unui trecut 
prin persiflare, parodiere şi pastişă, revendicându-se de 
la Marin Sorescu până la Mircea Cărtărescu. 

În rest, întreaga pleiadă de poeţi postmodernişti ră-
mân cunoscuţi într-un cerc restrâns, unii dintre ei negând 
apartenenţa lor la postmodernism.  

Citind volumul Lucreţiei Tiţa, avem în faţă poeme de 
un lirism prozaic, apropiindu-l de existenţa cotidiană, 
cultivând detaşarea lucidă, dezordinea imagistică şi ling-
vistică, toate aceste trăsături n-o pot scoate din sfera 
poeţilor postmodernişti din lirica nord-dobrogeană. 

 

 
Desen de Elena-Liliana Fluture 
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scria agramat şi cu o exprimare de fost pârnăiaş de 
duzină, deşi se lăuda că are şcoală şi multe trese 
strălucitoare, păstrate la dos... L-a luat de-acolo şi l-
a dat câinilor vagabonzi din centrul oraşului, pe o 
stradă puţin mai în spatele Primăriei.  

Frica pusese stăpânire pe întreaga lui fiinţă 
şi, deşi îşi recunoştea anumite greşeli faţă de ceilalţi 
dar şi faţă de sine însuşi, nu încerca să-şi îndrepte 
atitudinea iar ideile lui erau şi mai aprinse, mai acide, 
mai conflictuale... Spunea că minerii ar fi fost, într-un 
anumit număr, nişte miliţieni deghizaţi, troglodiţi şi 
care ar trebui aruncaţi în puşcării, că revoluţia din ’89 
ar fi fost doar o manevră comunistă pentru a prosti 
oamenii cinstiţi. Dar pe mine nu mă prosteşte nimeni 
şi chiar dacă am rămas aici şi sunt ca şi ei, măcar 
mă simt altfel prin teama care, parcă, îmi iese prin 
piele şi mă singularizează...  

Odată, i-a spus că are şi el nervi şi că ar 
trebui să dea pe dinafară, însă îi stăpâneşte ca pe 
nişte cai breji şi că o să vină momentul când îi va 
înjura de mamă, pe toţi... Nimeni nu a spus pe cine 
pentru că cea mai nesuferită stare e indiferenţa şi nu 
mai era cine s-o bage în seamă, adică s-o ia în 
seamă. Marelui Peşte i se mai spunea şi Rekinul, 
însă nimănui nu-i mai trecea prin cap numărul de 
omucideri făcute de acesta până în momentul în 
care părăsise funcţia de prefect. Ieşise la pensie... 
cu aia de drept mânca sau plătea anumite servicii 
unor fete senzuale, cu aia specială nici el nu mai ştia 
ce să facă, în locul lui a venit fiu-su cu facultatea 
terminată la Cambridge, aia de Drept. Stăăăătea pe 
lângă Primărie ca un căţel cu labele mari sub fălcile 
gata să latre, când, chiar atunci, în Piaţa Civică un 
amărât protesta cu o pancartă mare încă de la opt 
dimineaţa pe care scria „Jos comunismul!, Nu am 
unde lucra! Copiii îmi mor de foame!”... în jurul lui 
vreo zece gură-cască îl priveau ca într-o scenă de 
teatru în aer liber...  

S-a apropiat Rekinul şi i-a spus „Cară-te!” 
apoi i-a tras un şut în fund că i-a sărit pancarta cât 
colo, apoi alde gură-cască l-au pocnit în şale, i-au 
dat picioare în nada curului şi l-au tăvălit pe asfalt...  

Unii au sunat la ambulanţă, alţii îl înjurau şi 
spuneau Puturosule, du-te la muncă! Puturosule!  

Sângele îi curgea dintre dinţi, iar el se uita 
îngrozit după pancarta călcată în picioare ca după 
clipele pierdute pe străzile Bucureştiului când spera 
că democraţia e tot mai aproape, că nu degeaba au 
murit cei care au luptat împotriva dictaturii... Spunea 
doar în gând „duceţi-vă dracului de comunişti, 
proştilor că n-aţi învăţat nimic de la viaţa asta 
parşivă, şi cine o să mă mai răzbune pe mine? 
cine?...”  
 
 

 

 

    Ioan GHEORGHIŢĂ 
 

PRIN COSTUM ÎI IEŞEA TEAMA  

CA O TRANSPIRAŢIE DE VARĂ... 
 

Intrase frica-n el şi mereu îşi făcea tot felul de 
probleme, gândea că odată şi odată Peştele Mare îl va 
înghiţi, că prea se uita la el insistent, aşa, parcă de 
departe, încruntându-se... Chiar nu bănuia cu ce îl supă-
rase vreodată, însă nu îndrăznea măcar să-l întrebe ceva 
sau să-l facă să spună singur ce of îl măcina faţă de un 
om simplu ce nu cerea mare lucru de la viaţă... Spusese 
odată că el întotdeauna a fost un om cumpătat, că a 
mâncat de când se ştie puţin şi mai ales ieftin, că a strâns 
din buci cât a putut şi că încerca să se obişnuiască cu 
modul ăsta de trai... Doar atât?... oare nu mai spusese şi 
altceva?... Aaaa, îi înjurase pe ăia din PDL că sunt nişte 
traseişti politici, că au furat ca-n codru pădurile, fabricile 
de ciment, alea comuniste, că au vândut la străini 
pământurile ţării şi au încasat comisioane grase... Da, a 
spus... şi dacă a spus, asta nu schimbă cu nimic lucrurile, 
ei, comuniştii dracului îşi văd de treabă nestingheriţi, fac 
jocurile între ei că-s avocaţi, procurori, deputaţi sau ce-or 
mai fi... care , mă, comuniştii dracului ?... ups ! m-a auzit, 
ăsta e peste tot, e mare şi e sigur că se va răzbuna...  

Peştele Mare a fost şi el ceva, un lent-colonel pe 
la secu, dar acum uuumblă terchea-berchea, nici el nu ştie 
pe unde. Ieri a fost la Poştă să ridice un colet, l-a deschis 
acolo în sala de pachete fără să se ferească de cineva, a 
cotrobăit printre lucruri, apoi l-a închis la loc mulţumit... în 
urma lui a lăsat un miros puternic de şuncă de-aia 
afumată de Alba... Şi mai spui că-i sărăcie !...Nu este, mă, 
că dacă era, sărea toată lumea în picioare şi terminam 
odată cu hoţiile, dar omu’ când nu mai poate, lasă familie, 
lasă tot şi pleacă în toată lumea, pleacă şi nu se mai uită 
în urmă, se împrăştie ca florile în vânt... Câştigă nu 
câştigă măcar nu mai sunt călăriţi de nişte analfabeţi 
funcţionali... Îi părea rău că nu-l făcuse mamă-sa preot 
sau măcar dascăl că şi ăştia au buzunarele lungi până la 
călcâie, s-ar fi lăsat în grija Domnului şi ar fi dus-o ca-n 
sânul lui Avram până şi-ar fi cântat singur prohodul... asta 
e !...acum trebuie să se ascundă mereu, să-şi controleze 
fiecare frază să nu scoată vreo vorbă mai nepotrivită de 
teama Peştelui Mare... Ăsta i-a spus odată, mai mult 
indirect, că, dacă îl prinde în ofsaid îl arde... la început a 
zis că e o glumă, apoi a luat gluma în serios, ăsta chiar îl 
urmărea şi l-a făcut să înţeleagă că libertatea nu e aia pe 
care o crede el, ci e aia pe care i-o dă cel care deţine 
puterea, te îmbie să dormi, să mănânci, să vorbeşti de 
toate, dar să nu poţi să decizi nimic...  

A venit nebunul noaptea târziu cu un cap de porc 
în braţe şi hop! i l-a aruncat chiar în mijlocul curţii iar pe un 
bilet agăţat de urechea ciuntită scria că e un simplu 
avertisment... De fapt bănuise că e mâna lui pentru că  
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       Mihaela OANCEA 
 

Exerciții de admirație 

 

Printre flori de iris, orbii merg liniștiți, 

unul în siajul celuilalt. 

 

Din când în când, 

își trimit scrisori autoscopice, 

cultivând veritabile exerciții de admirație, 

în cele din urmă, 

de o năucitoare benignitate. 

 

 

Culcați pe spate 

 

Culcați pe spate, 

cercetăm oasele proeminente ale cuvintelor 

orbitând o ceață flotantă - 

astfel se prind în tentacule 

păreri despre iluminații din Bavaria, 

despre fractali, despre picturile lui Ocampo 

sau chiar despre indicele glicemic al cartofilor. 

 

Culcați pe spate, 

sesizăm că articulațiile minților noastre 

se înțepenesc în viitor -  

acolo se urzesc 

vii capcane reticulare, ce iau prizonier 

amorul veșnic nenorocit, 

așa ca-n romanele lui Turgheniev.  

 

Culcați pe spate, 

nu ne rămâne decât să urmărim cuvintele  

(homunculuși cu pulpe noduroase 

și brațe precum filamentele răsucite) 

cum se străduiesc întru eliberare 

să curețe tot nămolul din orbite, 

calculând cu precizie 

distanța dintre ființă și ființare. 

 

 

Amuleta de jad 

 

Ca să nu evadeze celălalt, 

a acoperit toate oglinzile din salon - 

ca în cazul singuraticilor lui Maupassant, 

adversarii săi invizibili sunt 

 
 

cu atât mai reali, 

cu cât sunt mai absenți. 

 

Strânge în palmă amuleta de jad,  

conștient  

că nu-și poate limpezi spaimele  

decât trăindu-le,  

învățându-le  

ca pe-o limbă străină. 

 

Libertatea  

îi defilează prin salon 

în desuuri de mătase neagră. 

 

 

Desenul de pe foaia de calc 

 

Fără să ținem cont de regulile jocului, 

ne ispiteam cu firimituri de cer 

într-o aproape disperată nebunie - 

tranzitorie  

precum existența noastră  

în camera cu pereții verde-mentă. 

 

Umbre moi cercetează indiscrete  

desenul de pe foaia de calc  

rămas  

în camera cu pereții verde-mentă – 

imagine a unei nevăzute fulgerări, 

a unui urlet  

într-un port abandonat. 

 

 

O nouă sintaxă 

 

Cu picioarele sprijinite de șifonier, 

filosofăm, urmărim traseul fumului de țigară  

nărăvaș precum armăsarii în libertate, 

ne văităm de vecinii care fac karaoke 

și înjură mai târziu că au rupt tacul de la biliard, 

ba chiar reușim să ne reșapăm  

toate clisurile interioare. 

 

Odată ridicați în capul oaselor, 

realizăm că am deprins o nouă sintaxă, 

dubla polaritate a lucrurilor, 

cât semeni cu mine 

ori cât semăn cu tine – 

toarte ale aceleiași amfore. 
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    Florin LOGREȘTEANU 
 

CÂINELE 
 

     Explozia de la fabrica de oxigen provocase pagube 
imense. Practic, nimic nu mai putea fi recuperat: clădirea, 
de înălțimea unui bloc cu unsprezece etaje, se prăbușise, 
pulverizată, ca o nimica toată. În locul construcției masi-
ve, rămăsese numai un munte de moloz. Puținii supravie-
țuitori, cei care avuseseră norocul să nu se afle în incintă 
în momentul catastrofei, considerau că mai mult de două 
sute de salariați fuseseră surprinși de explozie în inte-
riorul clădirii. Se mai credea că nu existau șanse reale ca 
echipele de salvare să mai afle supraviețuitori... 
      - Sunt unul dintre norocoși, spuse Râcu, căutând din 
priviri ospătarul; băiatul de la bar înțelese și-i aduse o 
nouă halbă. 
      - Și încă un rom... Față de foștii mei colegi mă simt 
vinovat... Tare vinovat! apăsă cuvintele, dar fără convin-
gere... Uite, eu trăiesc... 
     - Fiecare cu norocul lui, zise Roșcovanul. Chestiunea 
e câți or mai fi sub dărâmături... Cam două sute s-a 
transmis până ieri. Am ascultat la telejurnalul de seară... 
     - Parcă trebuie să privești la televizor ca să afli ce știe 
toată lumea, clătină capul, suspicios, cumnatul lui Râcu. 
Ăștia minte, ori se ia după ce prinde din zbor. 
     - Ce televizor, domn’le! făcu Râcu după ce scurse 
romul în halba cu bere. Să mă uit la televizor ca să-mi 
spună ăia câți din colegii mei au mierlit-o... O prostie!... 
Eu... mulțumesc lui Dumnezeu, sunt cu voi la o bere și 
mâine sau poimâine am să vă pot spune ezact cum stau 
lucrurile; cine a mierlit-o și cine a scăpat... Doamne, 
pupa-ți-aș tălpile, ce nenorocire!... 
      - La ce te poți aștepta de la viață!... Pleacă omu la 
lucru și nu se mai întoarce!... Au mai găsit vreunul viu 
printre dărămături?... 
     Roșcovanul negă din cap: 
     - N-am auzit... Cadavre peste tot, pe sub moloz... Da’ 
ei încearcă... Au adus și câinii... 
     - E buni câinii, aprecie Scundacul. Miroase omul, 
oriunde-ar fi... Din păcate, nu-l mai înviază... 
     Râcu privi spre cumnatu-său ca și cum ar fi auzit ceva 
la care nu se așteptase: 
     - Din păcate!... clătină din cap. 
     - Da, câinii e buni, reluă Scundacul. Mai luăm câte o 
bere?... 
     - Tot bere?... Mi s-a umflat burta, zise Roșcovanul. 
Dracu a mai pomenit să bei bere rece iarna!... 
     Râseră toți trei și-și dădură coate. Cârciuma era 
încălzită și suficient de iluminată, cât să se vadă unii pe 
alții; rumoarea din încăpere – ambientală. Roșcovanul își 
plimbă curios privirile prin sală. Făcu cu ochiul spre cei 
doi: 

 

     - Bă, numai noi bem bere... Ăștia - tărie sau vin... 
     - Dă-i în mă-sa! făcu Râcu a lehamite. Beau fiind-
că n-au. Eu am vin acasă să mă scald în el... Chiar 
că aveam poftă de-o berică... 
     Mai cerură câte-o halbă. Băiatul de la bar aduse 
în plus rom: 
     - Merge? 
     - Corect, aprecie Roșcovanul. Ne-ai învățat me-
teahna... Iar către ceilalți: E băiat de Europa. A-ntâ-
ia!... Bă, în Vest, toți chelenerii e așa. De la ușă te 
ghicește ce-ți place. Nu știu cum dracu fac, da’ te 
ghicește... Și ăsta la fel... Hai, noroc!... 
     - Noroc!... De-aia are clienți... Bă, mulțumesc lui 
Dumnezeu, pupa-i-aș tălpile, că sunt aici cu voi și nu 
în locul lor... 
     Râcu amestecă romul în halba cu bere și priveș-
te pe fereastră. Se înnoptase. La lumina felinarului 
din dreptul cârciunii observă că ninsoarea continua 
să cadă. Chiar se întețise. 
     - Bată-te peste gură! îl auzi pe cumnatu-său. 
Fiecare cu soarta lui... Dumnezeu să-i odihneas-
că!... 
     Râcu înălță din umeri, sceptic. Făcu un semn cu 
mâna spre fereastra localului: 
     - Ninge al dracului!... Nici nu poți lucra cu spor pe 
o vreme ca asta... Pân’ la primăvară   n-o să înlăture 
molozul. Abia prididesc cu zăpada... 
     - Vezi-ți de treabă! îl contrazise Roșcovanul. 
Parcă trebuie să-l ridice pe tot... Excavează unde 
bate câinele. E suficient... 
     - Poți ști?...      
     - E câini dresați, omule! ridică tonul Roșcovanul. 
Ce, e câinii noștri de-acasă... Ăștia atâta știe: să 
caute și-n gaură de șarpe... Am auzit mai demult că 
poliția noastră are cei mai buni câini, pe chestia 
asta... Din Europa... E ceva!... 
     - Și nemții, domn’le, făcu Scundacul. 
     - Aiurea!... Sunt mult înapoia noastră, când e 
vorba de câini. 
      - Așa am auzit... Da’ nu te contrazic... 
      - Mda!... Câinii ăștia e dați dracului, ce mai!... 
     Râcu se lăsă pe spate, cu privirile ațintite în 
tavan. Voia să uite o clipă că rămăsese singur; sau 
aproape singur dintr-o familie care numărase peste 
două sute de salariați... Fiindcă obișnuia să spună: 
„Bă, ăștia e familia mea!...” N-avea copii, n-avea 
rude, numai o nevastă rea, arțăgoasă și cicălitoare; 
și pe cumnatu-său, cu care mai schimba o vorbă la 
cârciuma de peste canal... Pe Râcu îl chema și 
Nelu, dar nimeni nu-i spunea pe numele mic; nici     
nevastă-sa, chiar dacă era de-a doua, o culesese de 
pe drumuri și deci avea ceva obligații față de el: 
„Râcule, fă pe aia, fă pe-ailaltă, Râcule, nu ești bun 
de nimic, trăiești ca un trântor de pe-o zi pe alta... 
Tot ce câștigi la fabrică, bei... Râcule, ai să-ți vinzi și 
chiloții într-o zi și ai  să-i bei...” Răutăți care pe el nu-
l mai atingeau... 
     O vreme, crezuse că-și aflase un prieten în Hun, 
câinele corcitură de ciobănesc românesc, neîmpă-
cat dușman al pisicilor din mahala, pe care le exe-
cuta cât ai clipi ori de câte ori i se ivea prilejul și asta 
nu tocmai rar. Nu era un comportament neobișnuit  

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

la un cîine, cum pretinsese de fiecare dată Râcu, când tre-
buia să-i ia apărarea în fața vecinilor păgubiți de micile 
feline. Însă Hun nu se limita la perimetrul prea mic al gos-
podăriei familiei. De nenumărate ori sărise gardul la vecini 
și după ce lichidase tot ce era pisică și amenințase din 
colți pe proprietarii care se încumetaseră să-l alunge, își 
făcuse obiceiul să colinde pe străzi, trecând chiar canalul 
în mahalale învecinate, mânat de nesatisfăcutul său 
instinct de vânător.    
     Urmările nu s-au lăsat prea mult așteptate.  Certurilor 
cu vecinii le-au urmat reproșurile mahalagiilor de peste ca-
nal, care mai reclamau, pe lângă terorizarea pisicilor, ră-
vășirea grădinilor de zarzavat, dispariția câte unei păsări, 
sperierea copiilor și a femeilor și câte și mai câte. Dar 
Râcu găsea mereu câte un motiv să-și apere câinele, la 
care ținea mai mult decât la nevastă și la bunele relații cu 
lumea din cartier. 
     „Leagă-l, domn’le!” îl sfătuise polițistul de sector, venit, 
în urma repetatelor sesizări, să cerceteze care-i situația. 
     „Degeaba o fac, se plânsese Râcu. Cu orice l-aș lega, 
rupe...”  
     „Închide-l, domn’le..., dacă e așa de turbat!...” 
     „Nu e turbat, domn’le... L-am și închis, dar sparge și 
iese...” 
     „Atunci, la prima reclamație, te amendez și-ai să gă-
sești singur soluția...”, amenințase plutonierul. 
     Ceea ce s-a și întâmplat, numai după câteva zile. Râcu 
nu și-a legat și nici nu și-a închis prietenul în magazia de 
lemne, cum îi ceruse nevastă-sa, speriată de perspectiva 
amenzii. 
     „Cât o să-l ținem închis? ripostase el. O zi, două, trei... 
Pe urmă, trebuie să-i dai drumul, nu-i cârtiță să trăiască în 
întuneric...” 
     Iar Hun și-a văzut mai departe de expedițiile lui... 
     - Dar unde ți-e gândul? îi scutură umărul Roșcovanul. 
Ți-am pus o întrebare: trecem pe   vin?... Mi s-a acrit de 
pișatul ăsta... 
      - Cum vreți voi, face Râcu absent. Beau ce-o fi... 
      Încercă să se concentreze. Habar nu avea încotro 
alunecase discuția. Între timp, la masa lor mai aterizase 
un individ. Nici nu băgase de seamă când venise. Îl 
cunoștea din vedere. 
     - Salut, bă ! îi întinse involuntar palma. 
     Celălalt  i-o scutură și-l împroșcă cu fum de țigare. 
     - Ce putere avem noi, Râcule?... Asta e..., îi zise fami-
liar. 
    Râcu încercă să și-l amintească... Nu, nu de la 
cârciumă îl știa. Era, ca și el, salariat al fostei fabrici de 
oxigen. Habar nu avea la ce secție lucrase; un oarecare... 
     - Dumnezeu să-i odihnească, adăugă individul. 
     Râcu înclină capul a compătimire. Îi venea să plângă. 
Speriat că putea fi văzut, întoarse privirile spre fereastra 
localului: ningea încă. Presupuse că bate vântul fiindcă 
fulgii nu mai aveau căderea lentă, odihnitoare. Se 
învălmășeau cu furie asupra pământului... 
    Scundacul îl observă. Făcu loc pe masă bateriei de vin 
și mai ceru câte-o porție de amzii prăjite și câte-o chiflă de 
persoană. Pe urmă, filosofă, abătut: 
    - Bă, câte lacrimi e pe lumea asta!... Cine s-ar fi 
așteptat?...  
    Râcu plânge și-l înțelege: a pierdut colegi, prieteni, dar 
 

 

și locul de muncă: 
    -  Nu știu cum să vă spun... Morții nu mai suferă, s-
au dus, dus îs, da’ cei care-au rămas...  
 Ăștia suferă...Și pentru pierderea celor dragi și 
pentru locul de muncă... Și, până la urmă, tot acolo 
ajunge... La țintirim... Că fără haleală și fără casa din 
care te scoate, că n-ai plătit dările, dai ortu popii când 
nici nu gândești... 
     Roșcovanul și ultimul venit ridică din umeri: par să 
spună că n-au nicio putere. Râcu își șterge cu 
mâneca hainei ochii umeziți și încearcă să-și ascundă 
slăbiciunea în vinul negru de zaibăr. 
     - Dumnezeu să-i odihnească! zice înainte de-a 
bea. Refuză să ciocnească paharul: nu, nu, nu se 
ciocnește, refuză. Primul pahar să fie pentru 
pomenirea celor care nu mai prinde sărbătorile... 
      O vreme, nu mai spune nimeni niciun cuvânt. 
Beau și fumează. Sosesc amziile. Sunt sărate ocnă. 
Anticipând ce va urma, Roșcovanul mai cere două 
sticle cu vin: 
      - Da’ una n-o desface deocamdată... Dac-o fi s-o 
bem, o desfaci atunci, îi spune barmanului. Și nu așa 
de reci, că mai dăm de alta... Eu, când beau rece, am 
probleme cu gâtul, zise către prieteni. 
     - Măcar de i-ar găsi pe toți pân’ la sfântu’ Crăciun, 
e obsedat de ideea mult comentată Scundacul. Să-i 
afle pomenile, săracii, la locul la care le-a hărăzit 
Dumnezeu... Fiindcă atât  le-a mai rămas... 
     Râcu încearcă să facă abstracție de subiect. 
     - Vremea nu ține cu ei, aude. 
     - Lasă, domn’le, e câinii aduși de la criminalistică. 
Îi descurcă ei una-două... 
     - Dea Domnul!... 
     Râcu își abate gândurile spre povestea lui. Hun nu 
e un câine dresat să facă minuni, ca patrupedele bine 
hrănite de la poliție. E o corcitură de ciobănesc cu 
care nu s-a putut înțelege în ruptul capului cât i-a stat 
în curte. Astăzi, e chiar mai puțin de corcitură de 
ciobănesc, e pur și simplu maidanez, și, adineaori, 
gândul ăsta i-a stors lui Râcu câteva lacrimi pe care 
Scundacul și ceilalți le-au interpretat așa cum au vrut 
ei... 
     În urmă cu două luni, întorcându-se acasă de la 
cârciumă, și-a găsit femeia foarte răvășită: 
     „Fiți-ar câinele al dracului, să-l iei și să plecați 
amândoi... Unde-ați vedea cu ochii... Că eu nu mai 
pot...” 
     Râcu a rămas stană de piatră în mijlocul bucă-
tăriei. N-a mai realizat ca altădată, când se certau, că 
nevastă-sa de-a doua n-avea niciun drept asupra 
casei și că o luase cu ce se aflase pe ea. Îi era 
imposibil să mai reacționeze. O presimțire îi umpluse 
spatele de o sudoare rece, în timp ce restul corpului, 
muiat binișor de alcool, avea tendința să plece 
înainte. 
     Orbită de furie, nevasta nu-i luase în seamă starea 
în care se afla și cu care, de altfel, se obișnuise. Cu 
gesturi violente, dădu la iveală un petec de hârtie 
aflat pe etajera ceasului de cameră și i-l vârî sub nas. 
Bărbatul făcuse ochii mari, dar nu înțelegea nimic, 
literele îi jucau pe dinaintea privirilor, ca niște 
minuscule păpuși mecanice. 

(continuare în pag. 62) 
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(urmare din pag. 61) 
 

    „Ce-i asta?” bâlguise, ros de o bănuială, pe care 
femeia nu întârziase să i-o confirme: 
     „Ce e?... Nu vezi ce e?   Nenorocitule, pâinea și chiria 
pe  o lună de zile, că banii pentru celelalte hangarale ai 
avut tu grijă să-i dai pe gâtlej...” 
     Nu mai exista niciun dubiu. În cele din urmă, primiseră 
o amendă usturătoare pentru nesupravegherea câinelui. 
     „Dar e nedrept, bâiguise Râcu, răvășit brusc de ură 
împotriva tuturor: a vecinilor, a mahalagiilor de peste 
canal și a poliției de sector care da amenzi ca să-și justifi-
ce activitatea, în loc să-i prindă pe adevărații infractori... 
Nu pot lăsa lucrurile așa...” 
     Culmea i se părea că nici nevasta lui, pe care o adu-
sese în casă mai mult din milă, cu  două-trei boarfe într-o 
pungă de plastic și care n-ar fi trebuit să-i treacă pe 
dinainte, nu este de partea lui, face jocul unor nenorociți 
ce-și puneau mintea cu un biet animal... Era hotărât s-o 
ignore și să-și facă singur dreptate: 
     „Am să le arăt eu amenzi... Îi am la mână și pe vecini 
și pe polițiști... Mai vorbim noi...” ieșise afară, trântind 
ușa. 
     Dar ajuns în curte, totul ieșise altfel decât plănuise. Cu 
schelălăituri vesele, Hun îi veni în întâmpinare. După felul 
cum țopăia în jurul său, urmărindu-i insistent mâinile, 
pricepu că îi era foame. Râcu văzu negru înaintea ochi-
lor: 
     „Nu ai mâncat pe unde-ai fost, nenorocitule!...” 
     În aceeași clipă, lovitura bocancului își atinsese din 
plin ținta. Cu botul plin de sânge, Hun se rostogoli în 
zăpadă. Se ridică fulgerător însă o a doua lovitură îl culcă 
iar la pământ. Mai primi una înainte de a reuși să 
țâșnească sub stiva de lemne, urlând și înecându-se cu 
sângele care se prelingea din cavitatea dinților smulși. 
Excitat la vederea zăpezii stropite cu sânge și cu nervii 
încordați la maximum, Râcu înhăță prăjina care susținea 
sârma pentru rufe și o vârî sub grămada de lemne. Lovea 
în stânga și-n dreapta în căutarea animalului prins ca 
într-o capcană. Nu-l vedea, dar simțea că nu greșește. În 
cele din urmă, cu un urlet îngrozit, câinele țâșni pe lângă 
el, traversă curtea în salturi și sări gardul în stradă. Cât ai 
clipi se făcu nevăzut. 
     „Du-te la poliție, nenorocitule! strigă Râcu, împrăștiind 
zăpada pentru a ascunde sângele animalului. Să-ți dea 
ăia să mănânci!... Am să-ți vâr mâine banii în cont!...” 
     Nici a doua zi și nici în zilele următoare Hun nu s-a 
întors acasă. Către sfârșitul săptămânii, lihnit de foame, 
și-a făcut apariția în dreptul curții, a adulmecat aerul, fără 
însă să se încumete să intre. Zărindu-l pe Râcu, a 
încremenit pentru o clipă, pe urmă s-a îndreptat, alergând 
în direcția canalului. Au urmat alte zile în care Râcu n-a 
mai dat cu ochii de el... 
     - Doamne, uite, am zis să nu zic, da’ zic... Chestiunea 
stă în felul următor: ăștia de la criminalistică se plâng că 
nu pot avea spor din pricina câinilor din mahala... Haitele 
scurmă prin dărâmături, împiedecând câinii poliției să-și 
facă meseria... 
     - Păi cum? protestă Scundacul. 
     - Foarte bine... Se iau în colți unii cu alții și iese 
scandal. În loc să caute oameni, câinii poliției iau urma 
maidanezilor, ca să-i scarmene. 
     - Câinele tot câine, domn’le, tot animal... Cumnatul lui 
Râcu își frecă satisfăcut palmele de pieptarul hainei. Cât 
 

 

o fi el de dresat, când dă cu ochii de cățea sau un alt 
câine cu care să se încaiere, uită că i se dă să mănân-
ce în schimbul meseriei pe care trebuie s-o facă perfect 
     - Da, bă, da’ să nu uite oamenii!... De ce-i mai 
întreține și le dă haleală de la restaurant?... Ca să-și 
facă meseria... Vâră-n ei sute de verzișori pe zi: 
căldură, păpică bună... Tu crezi că ăștia mănâncă 
amzii, ca mine, ca tine?... Du-te, bă... 
     - Sau ca câinii noștri, de prin gunoaie?... Așa-i... Și 
pe bună dreptate, e folositori. În anumite treburi, fără ei 
ești legat de mâini și de picioare... Ca acum... Da’ să 
nu sară calul!... Polițiștii...  Dacă-i pune dracu’ și trag cu 
piostolul într-ai noștri... 
     Ultimul venit profită de momentul tensionat și lansă 
o sugestie pe care-o credea de bun simț: 
      - Nu trag, bă, dacă-i ții în curte... Cum să tragă! da’ 
dacă-i lași să umble teleleu... Fiindcă ei sunt aici cu un 
scop: să scoată ce mai poate scoate de sub dărâmâ-
turi, nu să-și încaiere câinii cu câinii mahalalei... 
     Râcu se scufundă și mai adânc în scaunul său. Își 
umplu paharul cu vin fiindcă nimeni n-o făcuse, în locul 
lui. Bău și-și mai turnă unul. 
     „Ce mama dracului, n-o mai termină cu discuția 
asta! îi trecu prin minte. Cât o fi ceasul?... Își pipăi 
discret încheietura mâinii. Iar l-am lăsat acasă...”    
     Uitase că-l pierduse cu câteva seri înainte. Alune-
case pe gheață și căzuse. Atunci, probabil, i se des-
prinsese ceasul de la mână. 
     - Bă, cât ai ceasul? se aplecă ușor către cumnatu-
său.   
     - Da’ ce treabă ai acasă?... Mai stăm și noi oleacă și 
plecăm cu toții... Bă, nici câinele nu poți să-l ții legat tot 
timpul, se întoarse spre vecinul din dreapta. De ce-l 
mai ai atunci? Să se uite neputincios la ăla care-ți pră-
duie porcul și găinile? Hai, lasă-mă-n pace cu chestiile 
astea!... Îl am să-mi facă o treabă, nu de expoziție... 
     - Și dacă-l lași liber, nu pleacă de-acasă la gu-
noaie? zise Roșcovanul. Ce vorbești?... Ați văzut voi 
noaptea câinele în curte?... Aiurea!... Se strânge toți 
ciorchine pe gunoaiele de lângă canal. Se cățelesc sau 
scurmă după mortăciuni... Ăștia ne păzește, bă!... Da’ 
ce să-i faci?... E câinii noștri și ne-am obișnuit să-i 
avem. 
     - Cum-necum, e buni... Prăduitorul zice: Bă, ăla a lui 
cutare are câini. Nu zice: Câinii lu’ cutare e la gu-noaie. 
Acum e momentul să-l..., comentă Scundacul. 
 

(continuare în pagina  98) 

 

 
Desen de Constanța Abălașei-Donosă 
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     Gheorghe A. STROIA 
 

EFEMERIDE sau Nevoia de verticalitate într-o lume 

aflată în flagrant tangaj moral și spiritual 
 

Dacă ar fi să interpretăm titlul volumului EFEME-
RIDE

1
, în strictă corelație cu definiția din dată cuvântului, 

atunci vom înțelege prin efemeride... note (de ziar sau de 
calendar) care arată evenimente petrecute la aceeași dată 
în ani diferiți, jurnale astronomice (sub formă tabelară) cu 
anticipări ale evenimentelor anului imediat următor, dar și 
lucruri, gânduri, trecătoare. În furtuna de neoprit a vieții, 
înțeleptul face ca timpul să se oprească în loc sau să 
producă asupra sa modificări tranzitorii, nedemne de luat 
în seamă. Din această demiurgică

2
 postură, Omul poate 

întreprinde lucruri mărețe, de la împlinirea viselor aparent 
irealizabile, la înălțarea - prin simțire și gând - până dincolo 
de stele ori poziționarea deasupra stării reale de fapt, 
pentru ca perspectiva asupra vieții să devină mai amplă, 
mai cuprinzătoare, iar secvențele ce o descriu să fie 
străfulgerări ale unui modus vivendi

3
. 

Poezia a avut întotdeauna o funcție de sanitar al 
aspectelor sociale, istorice, de conjunctură politică ori 
economică, a manifestat o atitudine constantă de revoltă, 
luând atitudine ori de câte ori a fost necesar. Poetul nu 
schimbă lumea, ci reprezintă el însuși schimbarea, nu 
schimbă oamenii, ci doar îi ajută să se regăsească, nu 
stinge războaie ori dezastre, ci doar dă veste despre o 
stare de liniște. Poetul este, prin natura felului său de a fi, 
un sol, de ce nu, al lui Dumnezeu, poate nu blestemat, 
precum Casandra

4
 a Troiei, să spună adevărul și să nu fie 

crezut. Poetul este un inductor de stare, căreia la un 
moment dat lectorul i se racordează, trăiește împreună, 
plânge și râde cu poetul, suferă sau se îmbracă în armura 
indiferenței, odată cu el.  

În poezia contemporană, funcția terapeutică
5
 a po-

eziei este din ce în ce mai puțin întâlnită, universurile lirice 
actuale diluându-și din substanță, fără a deveni (homeo

6
) 

poetice, împrumutând cuvinte ori sensuri vulgare, creând 
în sufletul celui care citește, de nenumărate ori, chiar repul-
sie. O poezie aplecată spre valențele clasice, veritabile, va-
loroase ale genului, este și lirica profesorului gorjean MIR-
CEA TUTUNARU, ce traversează rapid spații ori universuri 
de gând multiple, fiind un „actor” cu foarte multe „roluri”, 
jucând de la parodie, dramă, până la revoltă. Lirica sa 
cvasi(a)simetrică, dar în echilibru indiferent

7
, concentrează 

gândurile în recipiente pornind de la minicreuzete (2-4 
versuri) și ajungând până la retorte (balade).  

Drum(ul) prin Calea Lactee
8
 (Partea I), precum 

într-un tangaj
9
 De la dreapta la stânga trece prin Orașul 

iubirii în care ”Viața e o dâră lungă de lumină”. Silabele 
cuvântului său alternează între neologicul “love” și româ- 

 
 

nescul „iubire”, ca într-un joc în care copilul, dispus 
să experimenteze, descoperă semnificațiile inițiale 
ale vieții. În acest joc, iubirea/iubita reprezintă „alia-
jul” compozit

10
 indispensabil.Dacă iubirea înseamnă 

„cu tine”, atunci melancolia se definește ca fiind 
ceva „fără tine”, lipsa acută generând tristețe.  

Tonul general al cărții este unul descriptiv, 
poetul reușind să deseneze în cuvinte sugestive pe-
isaje cromatice, uneori pastorale (Pastorală, Săr-
manii truditori), alteori erotic-exuberante (Ea). 
Construcții metaforice de o expresivitate aparte 
sunt presărate peste tot, ca să încolțească din ele 
bogatul spic al poeziei: „Iar cerul nu rostea lumină” 
(Umbra văilor), „Te-a nins tăcerea, draga mea” 
(Călător printre astre). Erosul fin, lipsit de vulgari-
tate, este o prezență discretă în poeziile lui Mircea 
Tutunaru, colorând tablourile pastelate în culoarea 
vieții, plângându-și tinerețea (Miez de noapte).  

Resimțindu-și profund rădăcinile, poetul se 
dovedește a fi pe deplin ancorat în realitățile plaiu-
rilor românești, le simte istoria, credința, frumusețea 
naturală, resemnarea ori abandonul în fața dezilu-
ziilor ori greutăților fiind cuvinte ce nu se regăsesc 
în inventarul morfologic al poetului (Viața româ-
nului, De vorbă cu arborii). Versurile prepon-
derent descriptive conturează de la tușe fine de lu-
mină, până la peisaje idilice, în care degetul lui 
Dumnezeu a atins totul. Pentru toate eforturile sale, 
poetul speră nu atât la recunoaștere, cât la aminti-
rea numelui său, nu atât la omagierea operei sale, 
cât la împlinirea unui vis (Povestea mea). Creionul 
poetului zămislește creații (cvasi)populare, amintind 
de doinele ori baladele românești, în care iubirea 
este personajul central, iar „mândra” - motiv de sta-
tornicie (Fuga, La o margine de cer)., într-o mani- 

(continuare în pag. 64) 
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(urmare din pag. 63) 
 

eră uneori ludică/ adolescentină (Ochii tăi), alteori hilară, 
amintind de scrierile lui Petre Dulfu (Poveste). 

Partea a II-a (Întoarce, Doamne, ceasul) are aro-
mă de vechi și nou, de iubire și revoltă, în care urmele 
ancestrale ale satului românesc (Lăutarul), se împletesc 
cu nostalgiile legate de copilărie (Colind). Dorul pentru 
mama este mortificator (E ziua ta), iar umbra iubitei răsare 
din neant ca un laitmotiv, ce justifică totul: iubirea, amin-
tirea, dorul, visul, emoția, erosul, chiar trăirea și uneori 
revolta (Vino, Și dacă, Chipul tău, Miraj, Te aștept). 
Noaptea, cu glas fierbinte, poetul strigă „Întoarce, Doam-
ne, ceasul”, dorul de „tata”, „De casa cu pridvor” este 
sfâșietor. Versurile tandre, melancolice, indiferent de linia 
lor prozodică, sunt capabile să producă emoție în sufletul 
cititorului, propriile amintiri dezlănțuindu-se ca o furtună de 
vară, cu tunete și fulgere. În fond, aceasta este poezia - un 
„vătrai” menit să scormonească în „jeraticul” amintirii, 
pentru a menține vie trăirea, emoția, bucuria.  

În acest tumult de vechi și nou, plaiurile gorjene 
(Dor de Motru, Mal de Jiu, Pastel de toamnă) apar ca 
simboluri ale identității și apartenenței, cântate mereu cu 
patimă și adorație, ceea ce denotă patriotismul celui care 
crede, speră și simte românește. Fricile poetului sunt 
multiple, sunt temerile pe care fiecare muritor le resimte: 
„de mine”, „de tine”, „de iubire”, „de pustiu”, „de dorul tău 
venit târziu”, „de pădure”, „de lume”, „de câmpie”, „de 
cântecul de ciocârlie”, „de ceru-ntunecat”, „de oamenii ce 
se adună la palat”, „…de ziua-n care/ eu simt că voi muri”. 
Există, în structura cărții, versuri care au strălucirea 
fulgerului, în care ideea este pe măsura simțirii, mai 
profundă, mai adevărată. Toate aceste concentrări lirice 
reprezintă, de fapt, întrupări ale temerilor poetului, trans-
formate în întrebări, fără rolul expres de a afla neapărat 
răspunsuri, ci doar de a induce resemnare în fața eveni-
mentelor karmice (Depinde, Actorii, Amor, Emoțiile).  

Lăsând deoparte fatalitățile
11

, dar acordând atenția 
cuvenită lucrărilor destinului, în Partea a III-a (Persei-
dele), se zămislește prin cuvânt o aceeași multiplă stare, 
deja recognoscibilă: iubirea, revolta, meditația, dorul. Aici, 
În liniștea cuvintelor, în Țărâna sacră, poetul se recu-
noaște pe sine: Sunt un copac, sunt Pacea din Inima ta. 
Starea onirică indusă este romantică, visul în sine este 
romantic, are „iubire”, „petale”, chiar „Albastru de Voroneț”. 
Dragostea este zugrăvită în culori vii, Cânt(ul) său de 
factură (etno)modernă răsunând precum un melos venit 
dintr-un timp încremenit între evuri.  
    Locul dragostei este luat uneori de revolta (cvasi) acidă, 
poetul - care posedă „eternitatea vieții” - înalță Balada 
morții ca să-și mai astâmpere setea de dreptate și liber-
tate, în opoziție cu Viața românilor („Muncă, libertate, dor/ 
E viața românilor”). Alte și alte concentrări lirice sporesc 
retorica versurilor, în creuzete pline de esență: Căutare, 
Restanța, Pustiul, Țărmul, Furtuna, Pânza vieții, Sânii 
tăi, Sufletul poetului, Presimt. Nici terținele nipone nu îl 
lasă indiferent pe haijin

12
. Perseide(le)

13
 din EFEME-RIDE 

sunt, în ultimă instanță, stele căzătoare, ce luminează in-
tens cerul simțirii, fie chiar și preț de câteva secunde, pu-
tând însă să declanșeze iluminarea, revoluția care să lege 
viața de amintire, prin nevăzutele fire ale versului.  

În Partea a IV-a (Taina lui Socrate
14

), semănând 
îndoială după îndoială, din Cioburi de lumini stelare, ră-

sare Cetatea - Crinul dragostei - ca un artefact miraculo- 

 

los, venit din vremuri străbune. Cartea poetului, a-
pocrific

15
 rescrisă, mărturisește cu Melancolie, des-

pre Pedeapsa iubirii. Tonul descriptiv al cărții se 
perpetuează, poetul analizând în detaliu tot ceea ce 
îl înconjoară, rezultând cromatici pastelate (Livezi-
le) în care dorința apare În timp destul de umană, 
dar suficient de limpede și de lirică, deopotrivă (Aș 
vrea), punând Sechestru pe Durere. Revolta la ne-
dreptate se amplifică, poetul reclamând justiția – fă-
cută Ca-n epoca fanariotă - netrecută prin Con-
știință (O amintire din sala de judecată, La piață).  

Mircea Tutunaru este, în pofida aplecării sale 
asupra retoricii lumii și a vieții, un poet cu un spirit 
tânăr, vivace, un poet cu o versatilitate creatoare de 
admirat, substratul unora dintre versurile sale dez-
văluind subtilități umoristice. Indiferent dacă sufletul 
îi plânge, poetul își păstrează cu multă consecvență 
tonusul optimist, făcând haz de necaz, penalizând 
nedreptatea și inechitatea socială, satirizând indife-
rența, nemunca și necinstea unora dintre compa-
trioți, ceea ce relevă funcția militantă a poeziei sale. 
Concluzia sa este clară: izvorul care curge din 
trecutul nostru (Timpul) reprezintă de fapt o Că-
lătorie. Se afirmă cu sinceritate că însăși Viața e un 
joc iar căutarea frumuseții trăirii înseamnă redes-
coperirea calității de A fi om. Mai mult, poetul se 
întreabă care este alegerea justă – „să trăiască sau 
să se afunde-n moarte?” – un veritabil îndemn la 
trezvie (Taina lui Socrate): „Din toţi rărunchii strig 
pentru ultima dată:/ schimbaţi-vă, măi, oameni,/ o 
soartă grea v-aşteaptă./ Eu strig şi glasul meu de-
argint/ nepăsător se pierde în valuri de pământ/ o 
stea strălucitoare privindu-mă de sus/ îmi spune cu 
blândeţe că totul a apus”. 

Mircea Tutunaru rămâne fidel crezului său: 
dreptatea să triumfe mereu, dragostea să fie liman 
în momente tulburi, vatra românească să rămână 
scut de neînvins în fața vicisitudinilor istoriei, grație 
originilor sale sacre („Pelasgii”

16
). EFEMERIDELE 

reprezintă o lectură din care cititorul are multe de 
învățat, mai ales în vremurile în care verticalitatea 
este rarisimă, iar valențele poeziei au suferit irepa-
rabile mutații dinspre lumină, noblețe, esențe… 
înspre obscur, vulgar, subcultură. Mircea Tutunaru 
este un poet vertical, care, prin tot ceea ce face, 
probează că toată energia de care dispune este 
pusă, fără rezerve, cu maturitate și condescenden-
ță, în slujba adevărului și dreptății. Poezia sa va 
rămâne mărturie, peste timp, ca sumă a acestor 
energii încărcate de optimism, din care, raportată la 
simplitatea și naturalețea actului creator, rezultă 
valoarea sa morală, așa după cum frumos scria 
Oscar Wilde

1
, într-una dintre frumoasele sale scrieri: 

Viaţa morală a omului formează parţial subiectul 
de interes al artistului, dar moralitatea artei 
constă în utilizarea perfectă a unui material lipsit 
de perfecţiune. Niciun artist nu doreşte să dove-
dească ceva. Chiar şi lucrurile care sunt ade-
vărate pot fi dovedite. 
 

  
1
 DOOM 2005; 

   2
 Demiurg (antichitatea greacă, î.e.n.) - Creatorul lumii 

fizice și universului folosind materiile preexistente ale 
  (continuare în pag. 65) 

 

  
2
 Demiurg (antichitatea greacă, î.e.n.) - Creatorul lumii 

fizice și universului folosind materiile preexistente ale 

haosului (Platon, Timaeus); gnosticii primelor secole 

după Hristos îl priveau ca pe o entitate inferioară, ce a 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 65 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 64) 
 

haosului (Platon, Timaeus); gnosticii primelor secole după 
Hristos îl priveau ca pe o entitate inferioară, ce a creat 
imperfecțiunea (răul), contrară perfecțiunii lui Dumnezeu;  
  

3
 Mod de a fi, de viață (lat.); 

  
4
 Una dintre fiicele gemene ale legendarului rege troian 

Priam și ale reginei sale, Hecuba; 
  

5
 Vindecare prin poezie; 

  
6
 Element prim de compunere savantă, cu semnificația de 

„asemănător”, „egal”, „constant”; 
  

7
 Echilibru în orice poziție (stare); echilibru stabil, instabil, 

indiferent (fiz. mec.); 
  

8
 Calea Laptelui (mit.) - dâra de lapte scurs din sânul 

Herei, după smulgerea lui Hercule de la pieptul zeiței, unde 
fusese pus de Zeus, să sugă laptele nemuririi); 
  

9
 Mișcarea de înclinare a unei nave/vehicul față de o axă 

transversală direcției sale de mers; 
  

10
 amestecul a minim 2 elemente; 

  
11

 Karma – legea compensării destinice; 
  

12
 Scriitor de haiku-uri; 

  
13

 Prolifică ploaie de meteori, ce însoțește cometa Swift-
Tuttle, în constelația Perseu; 
  

14
 Părintele „raționamentelor inductive” și „definițiilor gene-

rice” în filosofie (cf. lui Aristotel); semănătorul de îndoială 
(cf. românului Șt. Bezdechi); 
  

15
 Necanonic (sens primar); 

  
16

 După istorici, pelasgii reprezintă o civilizație străveche 
din care se trag toate semințiile europene, inclusiv dacii (a 
se vedea cercetările făcute de către Nicolae Densușianu 
sau, mai recent, de conf. univ. dr. G. D. Iscru);   
  

17
 Cel mai cunoscut scriitor estetizant de limbă engleză;  

 

 

Gheorghe A. STROIA 
 

Lirica lui ION SABIN CERNA  

sau 

Durerea - o febrilă nevoie a înțelegerii și înțelepciunii  
 
Poezia este, prin natura sa providențială, o apă 

învolburată în care, de cele mai multe ori, poetul își 
clătește gândurile, amintirea, își spală sufletul, pentru ca 
stările pe care le experimentează să-i devină mai limpezi. 
Poezia deschide și închide o întreagă lume, în care poetul, 
pe deplin stăpân, își atribuie puteri demiurgice și dobân-
dește capacitatea de a-și redesena harta sufletului după 
dorință. Se spune că poetul este o specie rară de vie-
țuitoare – un animal marin care trăiește pe pământ și care 
visează neîncetat să zboare (Carl Sagan).  

În virtutea acestor puteri nelimitate dobândite, poetul 
se eliberează de fapt, starea sa de plutire printre universuri 
paralele definindu-i libertatea. Se spune despre un om că 
este cu atât mai liber, cu cât visele sale se concretizează 
mai des, fără a fi dependent de împlinire, ci mai ales de 
visare. Pentru ION SABIN CERNA, visele nu se înca-
drează în limite intangibile, fiind cu atât mai înălțătoare cu 
cât devin mai rezonabile, mai umane, legate de suflet prin 
firele nevăzute ale amintirii, prin parcurgerea iubirii și 
rememorarea acesteia cu savoarea începuturilor, prin  
 

 
 

tinderea constantă către înțelepciunea divină, care 
să-i devină far călăuzitor.  

Romantic în esență, sensibil și delicat, ale-
gându-și cu atenție cuvintele, ce împletesc în 
mănunchiuri lirice doruri, tristeți, regrete, dar și 
amintiri iluminate de bucuria clipei, poetul Ion Sabin 
Cerna dorește, prin prezentul volum antologic ÎN-
TRE CUVÂNT ȘI TĂCERE, să oprească în loc 
Timpul, pentru ca durerea să-i fie mai puțină, 
simțirea să nu-i mai fie atât de vie, liniștea să îi fie 
mai adâncă.  

Versurile cărții curg firesc, natural, precum 
apele învolburate ale unui pârâu de munte peste o 
culme înaltă, cititorul putând fi captivat de pros-
pețimea ideilor exprimate. Partea I (Călător în 
timp) are un ton preponderent meditativ, retoric, 
împletind armonios teluricul cu divinul. Izvorâtă din 
seninătatea sufletului, în poezia sa strălucește ca 
un dar divin IUBIREA, fie pentru jumătatea pier-
dută, fie iubirea față de Atoateștiutorul, căruia îi 
dedică rânduri pline de smerenie și sinceritate. 
Când umil, când întrebător, poetul încearcă să își 
clarifice gândurile, spălându-le în apa curată a ru-
găciunii. Deși nu este un volum de poezie creștină, 
prezența manifestă a lui Dumnezeu între filele sale 
este mai mult decât evidentă. Dumnezeu este – 
pentru poet - sursa neliniștilor vieții prin asumarea 
greșelii, dar și a garanției liniștii prin dobândirea ier-
tării și împăcării cu sine. Acestor idei le este tributar 
Ion Sabin Cerna, prin întreaga sa operă lirică.  

Indiferent dacă se autodefinește „De unde 
sunt?”, dacă se socotește „Amurgul” din „Urmele 
pașilor tăi” sau chiar un „Poem nescris”, poetul  

(continuare în pag. 66) 

 
 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 66 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se stinge cu speranța reînvierii în primăveri de dor. 
„Despovărat de timp”, poetul mulțumește Proniei 
pentru „Atâtea daruri” pe care le-a primit și pe care 
este dator să le înmulțească.  

Indiferent dacă Ion Sabin Cerna își exprimă 
adâncile tristeți sau efemerele bucurii, ce se întru-
pează din lut sau din lumină, poetul rămâne fidel firii 
sale romantice, dispusă mereu să cânte - într-o limbă 
a sufletului, cu o amprentă recognoscibilă - vieții, în 
speță. Singurătatea/ însingurarea nu reprezintă de-
cât o cale de a se racorda unui trecut pe care nu-l 
poate ignora, dar care îl ajută să pășească într-un 
prezent pe care și-l dorește pulsând de viață/ motiva-
țional.  

Poezia lui Ion Sabin Cerna este o dovadă vie 
a faptului că nu se poate trăi cu adevărat, decât prin 
perfectarea armoniei Natură-Om-Dumnezeu, că echi-
librul depinde doar de voința Omului, care are atâta 
lumină în suflet, câtă lasă el să pătrundă. Pentru Ion 
Sabin Cerna, durerea reprezintă arma cu care sufle-
tul sparge carapacea înțelegerii, pentru a nu-i mai 
umbri lumina, așa după cum frumos spunea Khalil 
Gibran într-una dintre proverbialele sale aserțiuni 
lirice. O lectură plăcută atât sufletului care a expe-
rimentat durerea, dar și celui care dorește să renas-
că din propria-i cenușă. 

 

 
 

(urmare din pag. 48) 
 

Pentru argumentarea și credibilitatea textu-
lui, Petre Rău transcrie, în finalul cărții, peste 20 de 
fragmente din documente de epocă referitoare la 
istoria Nicoreștiului, cât și 40 de fotografii ilustrând 
instituții administrative și de cultură, localuri de școli, 
biserici, monumente istorice și de artă, imagini de 
ansamblu din Nicorești și din satele componente etc. 
 Prin cartea sa, „Născut în zodia Nicorești”, 
Petre Rău face, cu instrumentele istoriei și ale 
literaturii, înainte de toate, o operă de restituire a 
trecutului unei comunități către urmașii ei de astăzi și 
de mâine, în ideea transmiterii și conservării valorilor 
satului românesc spre eternitate. Acesta este marele 
merit al autorului. Născut în zodia Nicorești este o 
carte care ar trebui să se găsească în fiecare familie 
din comunitatea locală, în biblioteca fiecărui individ 
născut la Nicorești și plecat aiurea în lume, să fie 
subiect de prezentare și de dezbatere în orele 
educative de la fiecare clasă de elevi din școlile 
Comunei. 
 
  

  *Petre Rău, Născut în zodia Nicorești, Editura InfoRaptArt, 
Galați, 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

(urmare din pag. 65) 
 

rămâne „Ochiul plâns” al „Amurgul(ui) despărțirii”.  Iubirea 
sinceră și curată, dublată de inefabilul fior al amintirii, 
produce veritabile diorame lirice, iubita fiind „Fecioara-
nlănțuită” din „Zâmbetul tău”, dorința comuniunii jumătă-
ților devenind mai intensă ca niciodată („Când steaua 
mea va apune”). Meleagurile gorjene și lumea uitată a 
copilăriei, cu inestimabilele lor frumuseți, sunt prezente în 
paginile prezentului volum, o tăcere omniprezentă 
înconjurându-le magia ancestrală: „Carul cu boi”,  „Întoar-
cere-n timp”, „Pasărea lui Brâncuși”.   

Partea a II-a (Singurătățile) înseriază tristețile, lip-
sa irecuperabilă, dorul față de persoana iubită, poetul 
experimentând durerea până la limita suportabilității. 
Liniștea de după contrastează cu agitația vieții de dina-
inte, bătăile de inimă ale jumătăților nu mai pot fi armo-
nizate. Tonul elegiac, profund nostalgic, sporește starea 
de întristare pe care versurile cărții o pot induce. Poetul 
suprapune aceleiași stări mai multe variante, rezultatul 
fiind o stare mai adâncă, o durere mai profundă. O stare 
ce este pe deplin resimțită mai ales în momentele de 
spectacol ale naturii și vieții deopotrivă: în zorii zilelor 
însingurate, în nămiezile debordând de lumina amintirii, în 
serile strălucind sub lumina lunii sângerând de durere. 
Dorurile gonesc pe „Drumurile singurătății”, sufletul este 
„cernit”, „tomnatic”, totul petrecându-se ca într-o „Medi-
tație pe margine de timp”. „Destinul” și, implicit, „Destinul 
poetului” pot genera „Umbre de neliniști” în „Clipa” în care 
„Plânge prezentul”.  

În Partea a III-a (Lumina din umbră), la „Cumpăna 
vieții”, în „Umbra cuvântului”, călătorind prin „Poezia 
toamnei” poetul ne îndeamnă: „Să mă cauți când nu mă 
vei găsi”. Același ton nostalgic, evocator, o aceeași stare 
de singurătate ce resimte o nevoie acerbă de apropiere 
de Dumnezeu, continuă să deseneze cadru cu cadru 
urme pe „Pânza timpului”. În această umbră de nostalgie, 
poetul nu încetează să mediteze, să filosofeze, încercând 
să-și înțeleagă rostuirea, în/prin durerea ființării. Un me-
lanj de durere a sufletului, dar și insistență a trăirii, com-
pletează tabloul cu speciale cromatici. Nu totul este tern, 
gri, ci răzbat din când în când de la nuanțele pământului 
la nuanțele calde ale sângelui care circulă în fiecare fibră 
a trupului („Popas pe-al crestei gând”, „Euridice”, „Fulg de 
nea”, „Prezentul meu”, „Încerc să m-adun”). 

În partea a IV-a (Călător prin destin), poetul re-
vine la tonul meditativ-melancolic, substratul versurilor fi-
ind la fel de profund. Elemente ale filosofiei existențialiste 
hegeliene sunt ușor de sesizat. Poetul, element de lumi-
nă, precum un bosson al lui Higgs (particula lui Dum-
nezeu), se redescoperă, se reinventează, ca într-un ino-
cent „Joc de cuvinte”. Reapar elementele satului și ale 
copilăriei, ca un perpetuum al viețuirii, o veritabilă rezervă 
de putere a prezentului însingurat („M-așteaptă casa pă-
rintească”, „Nostalgia copilăriei”). Personaje mitico/biblice 
- precum fiica lui Lot (din biblica pildă a Sodomei și Go-
morei), Penelopa (lui Ulise), Bendis (zeița dacică a desti-
nului, căsătoriei, dragostei și fertilității) - se așează la Cina 
cea de taină a poetului, aducând lumina euharistiei crea-
toare.  

În Partea a V-a (Melancolii de toamnă), starea de 
nostalgie a poetului contrastează cu bogăția anotimpului, 
tristețea devenind omniprezentă. Meditațiile sunt… „de 
toamnă”, au „efemeritatea” frunzelor, „Cântecul ciocârliei”  
 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 67 

                                                                                                                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Georgeta GHENEA 
 

Măslinul 
 

Erai nu mai departe de ieri 
și te-așteptam rezemat de 
tâmplele unui măslin vechi. 
 

Îl auzeam cum i se frământă  
trunchiul de prea multă ființă. 
 

Coroana îngenunchea sfioasă la cuvântul meu, 
atinsă de briza mării tăcute. 
Stânjenit, ți-am cuprins crengile 
presărate de ghimpi și te-am întrebat: 
Ești demult aici, 
cum de ai crescut printre mărăcini? 
 

Și-n ziua aceea de ieri 
cum îmi priveam chipul 
oglindit în roua frunzelor verzi 
am înțeles că ești mereu. 
 

Cu lăstari noi vei prinde curcubeul - 
lăsând în urmă un gust amar. 
 

Ți-am prins rodul veșnic  
și l-am strivit 
sfielnic, 
sfielnic, 
între degetul mare și arătătorul minții 
fără să mă gândesc 
că o parte din tine s-a pierdut… 
 

Atât de generos ești - 
îți dai 
și frunza, 
și fructul, 
și sâmburii… 
 

Grăbindu-mă cu inima,  
mă găseam îmbrățisat de umbra ta. 
 
Muzica valurilor 
 

În marea învolburată  
de valurile stâncilor toți, toți 
nu își găsesc rostul măcinat 
de muzica unui stabilopod. 
 

Aidoma unui surâs 
îți strânge fața gândul- 
nisipul se azvârle  
în privirea ta plăpândă. 
 

Te afunzi în nenumurire 
îmbrățișând odrasla spumegândă 
a meduzei- 
Te duce în străfunduri vii și ude 
de cerul plâns. 
 

 
Astfel îl aud cum 
se leagănă cu mine 
ritmul 
sus și jos 
cu întoarceri spre-asfințit, 
cu mine ritmul. 

 
Lan dezgolit de nea 
 

Lanuri cu coamele ridicate-n vânt, 
lanuri gri gârbovite de pământ 
înnăbușă văzduhul în spice zgribulite de 
zăpadă- 
asemenea unor nuferi pe care mâlul îi îmbracă. 
 

Zăganul în amiaza-nflăcărată-și curăță 
ciocul de pieptul acoperit cu zăbrele- 
își ține ferecată prada în rădvan 
și o adulmecă fățiș, 
galopând ca un hoinar  
printre nori și printre vergele. 
 

Doar tu 
stai tolănit în suflul iernii 
și mâinile ți-s reci- 
au înghețat pe când adunai în palme 
fulgi mari din cer. 
 

Trăiești-când holdele se treieră  
de sloiuri amăgitoare 
și se preschimbă în răzoare 
întinse de geana ochiului ce mă cuprinde. 
 

Trăiești-când iarba se trântește-n tină- 
sorbind cu nesaț  
floarea-brumei împăturită pe lan. 
 
Eter 
 

Se-aruncă eterul de pe-un versant umbros 
și cade spintecat de zumzetul tău duios 
în abis. 
 

Ca și cum bucăți mari de foc 
se desprindeau din povârnișuri periculoase 
și lava însetată de cenușă se hrănea continuu, 
așa mi se zbuciumă dorul, 
zgâriind cu țiuituri line 
crângurile și-odorul. 
 

Din hăul argilos 
se prinde cu mâna înfiorată 
de marginile lumii 
de marginile neterminate ca 
un desen ilar, novice, 
mâna se ține zdravăn de margini 
în cădere liberă 
și eterul se ridică glorios… 
 

Zâmbești, și eu știu că vei zâmbi mereu. 
 

Ah, te joci cu surâsul meu 
răsturnat din eter 
în gândul tău… 
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Dumitru ANGHEL 
 

Lansări de carte brăilene la  

Salonul Literar AXIS LIBRI - Galaţi 
 

Joi, 29 martie 2018, ora 17,00 
 

Doamnelor, Domnilor, 
Vă mulţumesc, în numele scriitorilor brăileni 

prezentaţi astăzi la Salonul Literar al Bibliotecii „V.A. 
Urechia”, o manifestare literar-culturală de excepţie, 
iniţiată şi derulată sub auspiciile altruiste şi elegante 
ale scriitorilor Zanfir Ilie şi Teodor Parapiru.  

Dintre cei cinci scriitori prezentaţi astăzi, mă 
voi opri în câteva secvenţe la trei dintre aceştia... ca 
o addenda necesară la intervenţiile competente şi 
generoase ale criticilor literari gălăţeni.  

Scriitoarea Lucia Pătraşcu este un nume de 
referinţă în arealul cultural brăilean, cu prestaţii 
literare care-i întregesc portofoliul de creator, după 
un debut editorial convingător, în 2008, cu volumul 
„Cunună la nunta de aur”. După doar zece ani, 
doamna Lucia Pătraşcu este autoarea a opt volume 
de poezie, patru plachete de literatură pentru copii şi 
alte patru cărţi de proză (schiţă, nuvelă şi roman); 
iar în ultimii ani are intervenţii de critică literară în 
reviste reprezentative din ţară şi de peste hotare şi 
un prim volum de exegeze critice. 

Poetă, prozatoare şi critic literar, aşadar, 
Lucia Pătraşcu este autoarea unei literaturi originale, 
cu îndrăzneţe formule stilistice, situate la graniţa 
fragilă dintre curaj calculat şi risc nonşalant, prin 
care-şi dezvăluie sufletul doar în limitele şi 
parametrii umanului ideal, visat, ori posibil ca 
opţiune a sa. Scrie despre o lume pe care a trăit -o, a 
acceptat-o sau a încercat să o modifice şi este 
împăcată. Epicul prozelor sau lirismul poeziilor sale 
au o tentă uşor desuetă dar de-o puritate fascinantă, 
cu nostalgii de sarabandă, potenţate în herghelii de 
speranţe şi aşteptări împlinite doar după un 
ceasornic intim, cuminte şi patriarhal, parcă prea în 
afara violenţei de toate zilele.  

Şi cartea prezentată la Salonul literar 
gălăţean se păstrează cam în aceiaşi parame tri 
stilistici şi ideatici prin nobleţea sufletească a 
discursului liric şi printr-o detaşare emoţională şi un 
sentimentalism melodios; cu versuri fluente, cu o 
bună muzică lăuntrică, pe o structură din aria 
prozodiei clasice, sonetul, două catrene şi două 
terţe, sau cu un tip anume de sonet, varianta Lucia 
Pătraşcu (4-4-4-2), în loc de 4-4-3-3, dar tot de 14 
versuri. Sunt poeme de-o puritate şi de-o frumuseţe 
celeste, chiar dacă dau tonul nostalgiei dominante al 
volumului „Străluce clipa”, cu relevante dec laraţii de 
dragoste patetice, pătimaşe: „Plutind sfios pe aripi 
de cocor / Şi că mi-e dor de tine, tot mi-e dor” (am 
citat din poemul „Pe străzi”, de la pag. 71), ca -n 
ritualul frenetic şi melodios din celebrul „Bolero”, de 
M. Ravel. 

De altfel, în ultimele vreo zece poeme, tot un 
fel de sonete, din selecţia regăsitelor exerciţii de 
exorcizare sentimentală, iată, în lectura poetei Lucia  
 

 

Pătraşcu, cea mai fascinantă declaraţie de dra-
goste, în poezia de la pagina 120, „Am lăsat”... 

Domnul profesor Jenică Chiriac este un 
scriitor boem, cu tabieturi boiereşti de intelectual 
rasat, care a fost învăţat de mic, de pe când era 
elev silitor, premiant I, cu coroniţă, că oamenii, 
fiinţe superioare, trebuie să fie cinstiţi, corecţi; 
să-şi organizeze viaţa după cele zece porunci 
creştin-ortodoxe. Din aceste considerente şi din 
alte câteva, „Pilulele amare” ale sale, alături de 
alte patru-cinci volume de proză scurtă şi roman, 
domnul Jenică Chiriac are opţiunile şi parcursul 
unui moralist de secol XXI, profund ca un Coral 
de Bach, dar cu spiritualitatea vivace a unui 
Pizzicato de Paganini, deşi parcă a împrumutat 
nonşalant tânguirile balcanice, şugubeţe uneori, 
din „Povestea vorbei” lui Anton Pann, ori s-a 
apropiat de... „Gâlceava înţeleptului” domnitor al 
Moldovei, enciclopedistul Dimitrie Cantemir. 
Parcă nu i-ar fi străin nici perdaful aforismelor 
„Despre educaţie” ale lui Jean Jacques 
Rousseau, nici istoria „subţire” a „Provincialelor” 
lui Blaise Pascal şi nici eleganţa etică şi morală 
a „Jurnalului” semnat de Tudor Vianu. Parcă!  

Deşi mă încearcă mai degrabă gândul de 
a-i recunoaşte prozatorului Jenică Chiriac valen-
ţe de creator, onest şi original, care imprimă 
experienţelor sale subiective o ritualică de fapt 
de viaţă spre o turnură ispitită să anuleze clişee. 
Şi, chiar o face, cu o simplitate dezarmantă, 
printr-un adaos de efecte de-o expresivitate 
involuntară şi-un descriptivism minuţios până la 
forţarea firescului, care mă face să-l bănuiesc, 
fără să-l condamn, de-o plăcere... perversă a 
speculaţiei!? 

Pilulele domnului Jenică Chiriac elogiază 
comportamente şi sentimente omeneşti pozitive: 
iubirea maternă şi paternă, iubirea filială sau 
dragostea idilică a fetişcanei cu ochi albaştri; 
dar înfierează şi „pilule” amare din gesturi şi 
atitudini malefice, cu toate relele din 
comportamentul negativ al oamenilor, de la 
răutatea gratuită la vulgaritatea şi insolenţa unor 
gesturi şi atitudini; ocara strigată în gura mare şi 
cu spume la gură; înjurăturile, gesturile obscene, 
golănia de pe stradă, din tramvaie, de pe 
stadioane, din sălile de teatru, din sălile de clasă 
şi chiar din biserică... 

Poetul Virgil Andronescu, stabilit la 
Brăila de câţiva ani, vine în literatură cu zestrea 
spirituală a trei mari scriitori de pe meleagurile 
natale – Gala Galaction, Zaharia Stancu, Marin 
Preda – şi cu toate componentele eposului din 
câmpia largă a Deliormanului, pe care l-a regăsit 
aici, în portul dunărean, la Brăila, pitorească şi 
romantică, cu Bărăganul ei întins şi fascinant, 
descris de Panait Istrati şi Fănuş Neagu. Aduce 
cu el şi acel altceva al doinelor de câmpie sau 
lirismul epic al baladelor şi cântecelor lui Liviu 
Vasilică, în muzica populară, ori în versurile lui 
Dimitrie Stelaru, poetul boem născut tot la Turnu 
Măgurele, oraşul din sud, port la Dunăre, unde  

(continuare în pag. 69) 
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(urmare din pag. 68) 
 

s-a născut domnul Virgil Andronescu şi unde şi eu am 
învăţat clasele elementare şi liceul (colegiul actual 
„Unirea”). 

Poetul Virgil Andronescu este acum brăilean 
şi are componentele unui creator cu totul original, 
dacă m-aş referi doar la două dintre cărţile sale: 
„Ultimele luni din viaţa umbrei mele” şi „Necropsie 
lirică”, o literatură cu totul atipică, în toate 
compartimentele sale compoziţionale, lirismul patetic 
şi fastuos şi cu o tehnică prozodică pe măsură; 
amalgamul de poezie-proză, atmosfera evocatoare ca 
„o missa solemnis”, ori ca o „missa funebra”, în 
acordurile preclasice ale unei Cantate de Häendel, pe 
o componentă aproape de elegiac a EU-lui liric; 
volume de versuri pe o structură editorială cu o 
grafică între pictura monahală elaborată, sintetizată şi 
finalizată după modelele preluate parcă de la 
„zugravii” înzestraţi cu harul divin al creaţiei artistice 
„al albastrului de Voroneţ”. Totul şi toate aceste 
elemente direcţionate de sufletul spiritualizat al 
poetului Virgil Andronescu; o poezie ca un strigăt 
disperat şi o refulare în singurătate şi emoţie până la 
sufocare... 

O grafică excelentă generată de himerele şi 
universul oniric al poetului, care au dat o anume 
culoare şi au adăugat diezi sentimentali peste limita 
de sus a imaginaţiei poetului, ca o iconografie între 
bizantinul timpuriu şi Chagall de ultimă generaţie, ca 
stil. 

Vă mulţumesc! 


 
 
(urmare din pag. 47) 
 

ci în forma labirintului. 
Să încercăm să-l îndreptăm  
cu placa de coafat a lui Promy? 
Sau îl lăsăm așa, în forma lui naturală...  
creată de noi și de labirint?  
Dar ce-i asta? Altă întrebare, vă rog! 
Să împletim mai bine un lanț din bucle,  
începând de la Dumnezeu,  
continuând cu tine, Promy, apoi cu ceilalți  
și să-l lansăm către cei disperați din închisorile / 

labirinturile de pretutindeni,  
cei goi și rătăciți în abisuri,  
să se prindă și ei.  
V-ați prins?  
Bune și lanțurile (de bucle) la ceva! 

 
 

(din volumul “Adevărat am înviat”, ed. InfoRapArt, 2018) 
 


    
 
 

 

Alina Marieta ION     
 

Mecanica chiftelei 
 
Diluţii agregate din gheaţă şi fier 
se scurg foarte încet pe marginea mesei 
şi amestecătura de amare închipuiri 
apropie clisa lividă de-un lat de palmă 
într-o chiftea molfăită. 
Mă uit mai bine-n oala de lut 
ce zace pe mobila compactă, roze, 
şi-mi zic că mai bine o arunc. 
N-am de ce s-o mai ţin 
în adâncitura din maxilă  
căci e otrăvită toată de gânduri. 
 
 

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. 
 
 
Schimbare de dată 
 
Dacă se dezgheaţă cu dibăcie 
zăgazurile armate pe trup 
poți utiliza lungimile de întâlnire 
şi să le fâţâi deasupra capului. 
Însă îți menții rolul primit, te susții  
în coate şi barbă, 
iar dacă vrei să vezi ansamblul, 
schimbi data din colţul din dreapta. 
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Din lirica universală 
 

Federico Garcia LORCA 
 
Baladă cu lacune 
 

Pe o scurtătură 
Don Pedro venea. 
Ay, cum mai plângea 
cavaleru-n șa. 
Călare pe-un cal 
ager, fără frâu, 
venea-n căutare 
de sărut și pâine. 
Geamurile toate 
vântu-au întrebat 
de al cavalerului 
plâns întunecat. 

 
Agava 
 

Caracatiță pietrificată. 
 

Pui chingi cenușii 
pe pântecul munților 
și uimitoare movile 
defileelor. 
 

Caracatiță pietrificată. 

 
Adelina la plimbare 
 

Marea n-are portocale,  
nici Sevilla iubire.  
Oacheșo, ce mai dogoare.  
Dă-mi umbrela ta de soare. 
 

Îmi va face fața verde  
- suc de chitră și lămâie -  
peștișori - vorbele tale  
împrejur vor înota. 
 

Marea n-are portocale.  
Ay, iubire.  
Nici Sevilla iubire!  

 
A doua lacună  
 

În adâncul apei 
vorbele rămân. 
Peste-a ei pieptănătură 
cerc de păsări și de flăcări. 
Iar în păpurișuri, martori 
care știu ce le lipsește. 
Vis precis și fără țintă 
de lemn de ghitară. 

 
Balanța  
 

Noaptea veșnic liniștită. 
Ziua trece și vine. 
 

Noaptea moartă și-naltă. 
Ziua cu o aripă. 
 

Noaptea peste oglinzi 
și ziua sub vânt. 

 
Văzduh  
 

Plin de curcubeie 
văzduhul 
își sparge oglinzile 
peste pădure. 

 
Zori  
 

Dar, ca și iubirea, 
săgetătorii 
sunt orbi. 
 

Peste noaptea verde 
săgețile 
lasă urme de crin 
aprins. 
 

Sternul lunii 
despică nori violeți 
și tolbele 
se umplu de rouă. 
 

Ay, dar ca și iubirea, 
săgetătorii 
sunt orbi! 

 
Rămas bun  
 

Dacă mor  
lăsați balconul deschis. 
 

Copilul mănâncă portocale. 
(Din balconul meu îl zăresc.) 
 

Secerătorul seceră grâul 
(Din balconul meu îl aud.) 
Dacă mor 
lăsați balconul deschis. 

 
După ce a trecut  
 

Copiii privesc 
un punct depărtat. 
 

Se sting lumânările. 
Fetele oarbe 
se roagă lunii 
și-n văzduh se înalță 
spirale de plânset. 
 

Munții privesc 
un punct depărtat. 

 
Marea oglindă  
 

Sub marea oglindă 
trăim. 
Omu-i azur! 
Osanna! 
 

Traducere de Teodor Balș 
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       Claudia BOTA 
 

ÎN BRIZA MĂRII 
 

Strop de soare într-un pahar de lumină, 
Valul se pierde bezmetic, lovește și biciuiește 
durerea lumii, 
Doar cântecul lunii se-nalță-n zenit. 
Puterea pulsează-n cuvânt,  
Mirifică taină a luminii s-a întrezărit,  
Valuri după valuri adună infinit spațiul nemărginit.   
În albastrul de Voroneț priveliștea e neumbrită. 
Plină de iubire în lut modelez un cuvânt din 
cântecul mării, 
Sărutul iubitului pe trup adulmecă algele brune, 
Iar lupii de mare trezesc ecoul din departare.  
Sărutul iubitului ca steaua de mare se duce-n 
infinit, 
Vibrații din spațiu mă leagă de Cel ce m-a zidit. 
Șiraguri de mărgăritare pe tonuri aprinse ating 
substanța profundă, 
Căldura învăluie în zbor orizontul nedeslușit. 
Albastrul dintre mare și cer s-a ivit, 
Din tălpile picioarelor până în creștetul capului te 
cuprind, 
În briza mării adierea topește răsăriturile și 
apusurile. 
În scoici miracolul perlei depozitează trecutul,  
Viitorul îl pregătește din lumina ce-a răsărit. 
Călător sunt prin viață și căutător după stele, 
Vreau să ating nemurirea!  
În nisipul cald mă bizui fără a dori decăderea. 
Prin pâlpâirea aripilor traversez anotimpurile. 
Iubitor privești când întrezărești surâzător o nouă 
zi, 
O stea a răsărit și alta a apus. 
Pescărușii mesagerii cuvântului și a energiei 
transpuse  
Dau voluptate luminii necompuse, 
Respir prin șoaptele nopții din valul cea izbit. 
Trecutul se spală devin astfel un om nou într-un 
ocean de iluzii, 
Suveran în lumina ce-mprăștie întunericul, 
Călător peste timp, peste nedeslușite umbre ce se-
mprăștie spre orizont, 
Stăpânind cerurile, mările din albastru infinit, 
Pământul se reazămă din puterea absolută. 
Inima mea stă trează!   
Mâna Ta topește ninsorile prin tăria neștiută, 
Anotimp înmugurit cercetând atingerile zborului 
nedefint, 
Eu pătrund în substanța vie celestă, 
 

 
Totul s-a dezamorsat în haosul umbrit al căutărilor. 
Te-ai așezat în mișcarea lină a valurilor ondulate,  
Spectacolul viu e hrănit din omniprezența divinității. 
Pe un petic de cer mi-am scris durerile, bucuriile,  
Zodia Săgetător stă încrustată în rana inimii abia 
cicatrizată, 
Ceasornicarul mi-a reparat limba fixată în cadranul 
timpului. 
Val dupa val îmi limpezește trupul în nisipul fierbinte 
al verii, 
Fiind spălată de neputințe ca o victorie purtată între 
generații obediente, 
Transpun în imensitate ultimul cuvânt al generației 
40+.  
Zorile zilei s-au ridicat deși azi voi pleca,  
Voi lăsa mării să-mi aline durerile sufletului amorf în 
bătaia luminii. 

 
AI FOST ȘI EȘTI DOAR UN STRĂIN  
   

Ape clocotind învolburate, 
Adună trăirile necenzurate, 
Atingând neliniștea furtunilor pe cerul cel senin. 
N-ai pus iubire? 
Doar jar și spin. 
N-ajunge acea tresărire, 
Ai fost și ești doar un străin! 
Uitând cea fost mult prea divin. 
În carne adormită de clipe lincezite, 
Acum a tale gânduri sunt bântuite, 
La umbra focului stelar, 
Cuvintele în minte îți par un mare dar. 
Se aruncă amintirile din inima neîmblânzită, 
Ale unor șoapte cu doruri obosită. 
Mă-ntorc și văd a ta privire, 
Fără o urmă de iubire,  
Nu te cunosc, ești prea străin, 
În viața asta plină de chin. 
În urmbră, pașii ți-s prea lini, 
Nu mă privești, nu te privesc,  
Iar din ocheanul meu de chihlimbar, abia de te 
zăresc. 
Străpunse îți sunt gândurile în ceasornicul hoinar,  
Fiind clipe vechi rupte din capsula timpului cu cod 
binar. 
Te-ndepărtezi cu barca pe retina-ți prea străină, 
În lumea asta mare cu ape în oglindă încercuite-s fără 
de vină. 
În piept ard sentimente învălurate în fraze sidefate, 
Plăpându-mi chip se stinge în umbre catifelate. 
Mâna-ți cere o floare albastră de Lotus când viața ne 
desparte, 
Te-ai îndepărtat străine de la hotarul nemuririi, 
Și ai împins șuvoiul pătimirii, 
Prin drumuri șerpuite, însă o strângere de mână, 
Rămâne în goana cea eternă. 
O remușcare mi te-adună în geana-ți adormită 
Mai ții tu minte, oare, acum sau niciodată? 
A mea lumină care nu dispare! 
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     Gheorghe VIDICAN 
 

MARINĂ 
 
între coastele unui bărbat zâmbetul tolerant al unei femei  
descoperit de arhivarul tăcerii sincope prin mirosul plin 
de mânie a fotografului 
toleranța o hibă a imperiului habsburgic 
report la categoria 6/49 astăzi la loto 
lacrima e închisă în frigul plin de tâlhari 
se cântă marseilleza 
pe banchetă stau cei trei mușchetari plini de iederă 
câinilor le place să fie mângâiați pe lătrat 
unghiile pictate cu trecutul femeii se înfig în sângele 
geamului deschis 
liniștea spală scârțâitul ușii cu roua dimineții 
dealul se rostogolește în iarba cosită 
un exercițiu de imaginație prin gelateria închisă a 
sufletului 
călătorii clandestine prin bomboanele întinse pe ață de 
destin 
copilăria își aruncă peste bord busola naufragiații își 
îneacă foamea în umbra corabiei 
dresura de căluți de mare se întâmplă în foșnetul de 
rochii al femeii 
durează precum urcatul cu liftul a zâmbetului de copil 
până la etajul zece 
de lesă sunt duși dresorii să nu muște pânda delfinului 
plin de invidie 
de umbra femeii stă lipit cearșaful plin de iluzii al 
preotesei 
perla din cochilia melcului plină de himere 
un clovn marin cu mii de aripi 
îi e dor de fumul de țigară furișat prin gaura cheii 
scrumul tort pentru pescăruși 
oglindit în lacrima mamei 
aproape de infern trupul femeii o constantă a viciului 
sărutul o implozie în colțul gurii 
parfumul ei dâră prin coasta bărbatului zgârâie soclul 
dezmățului 
lama privirii salvează de ștreang sughițul pescarului 
umbra altcuiva în umbra femeii face dezlegarea la pește  
prin foame mișună șobolani de sticlă 
țesutul adipos al fricii îndrăgostit de scârțâitul ferestrei 
lumina recifului de corali plină de lirism  
somnul un text de coabitare în trupul femeii 
pericol real leul de mare 
dresează umbrele corăbierilor 

obsedată de coasta bărbatului eva ademenește șarpele 

cu versuri din tagore 
sărutul o dimineață fără trup 
călutii de mare adun murmurele într-un borcan cu miere 
marină 
în paharul cu vin înfloresc trandafiri 
împodobiți cu gustul sării 
fundul mării taie pe farfurii clipa dezmățului 
înfometații au umbre de oameni 

 

MARGINEA  TRECUTULUI 
 

trupul tău o eoliană i se fâlfâie de frumusețea lui 
achile produce curent electric 
prin brațe ți se scurg întâmplările ciudate din peșteră 
lumina fulgerului folositoare oglinzii  
în privirea ta vicleșug pentru păsări 
zborul lor răstoarnă amintirile în clepsidră sunt grele 
ca și foamea pruncilor 
stângăcii de fetișcană de gimnaziu umbra 
decadentă a clipei  
nu poate înlocui sărutul ștrengarului venit în bejanie 
codul numeric e virusat de călătoriile prin trup 
țipătului smălțuit al buzelor 
a împietrit privirea stropul de rouă un scârțâit de 
ciutură 
scriu poeme despre marginea trecutului 
un vultur bate cu vehemență din aripi 
nimicul e o gaură în umbra scorburei 
prin ea se pătrunde în trupurile șirete ale viitorului 
precizia din umilința cerșetorului îi dă de gândit 
jandarmului mahmur 
marginea trecutului o convertire la prezent 
asimetria facială a șoaptei trece neobservată trupul 
tău devine un travesti  
plin de lumină foșnetul rochiei tale seduce înserarea 
sub pașii tăi lucrată cu croșeta umbra unui cavaler 
de malta 
sarcasmul din nechezatul cailor scoate setea din 
scârțâitul fântânii  
urmele lor stau agățate în cioturile unor amintiri 
plin de lumină trupul tău un test de rămas bun 
pentru călătorii fără umbre 
împreună vom învinge viitorul 
poemele vor avea forța uraganului venit din caraibe 
bătrânețea se târăște prin ecoul trecutului 
prietenii îți trag trupul de foșnetul rochiei 
dorința ștrangulează sărutul precupeței de vinuri 
dinții ei mușcă foamea soldatului 
învinșii și învingătorii devin patrioți 
se răzvrătesc împotriva scorburii 
marginea trecutului disidența unui prieten în 
clănțănitul dinților 
mâinile tale pline de lumină înmuguresc pereții 
scorburii 
fosta dubă a securității plină de murmure 
semnul neputinței din foamea cerșetorilor adoră 
eșecul  
jupuirea luminii de razele lunii un dezmăț astral 
forma izometrică adorată de buzele tale sugrumă 
gâtul devenirii de sine 
poemul plin de întrebări ispitit de dangătul clopotului 
clănțănitul meu de dinți bate toaca  
trupurile noastre erori umane într-un accident aviatic 
marginea trecutului adoră libertatea viitorului 
poemul plin de întrebări ispitit de dangătul clopotului 
ecoul lui viețuiește pe marginea viitorului  
 

Redacția revistei Boem@ urează poetului 
Gheorghe VIDICAN un călduros “La mulți ani!” 
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Jurnalul acesta, precizez, nu prezintă viaţa mea co-
tidiană, prezentă, ci cuprinde idei, gânduri, întâm-
plări ce-mi vin ori revin în minte imediat ce mă aşez 
la birou, în bibliotecă, cu foile imaculate în faţa ochi-
lor. 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 prin-
cipală, 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 fran-çais 
„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, Maureen 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 bătă-ile. 
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. Înain-
tea ochilor mei se afla, se află mereu chipul tău 
scump, ochii, buzele tale, faţa ta uşor creolă, surâ-
sul jumătate ironic, jumătate glumeţ, enigmatic, chi-
pul tău gen Gabriel Byrne. De câte ori am privit a-
mândoi „Masca de fier” cu actorul în cauză? De-
seori, 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 pe 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 ima-
ginat că pe mine, Maureen Star, iubita ta oficială, m-
ar fi deranjat, m-ar fi îndurerat?  

 

(continuare în pag. 74) 

 

 

          Lena BERTO 
                              (Italia) 

 

Magic Flowers For Europe 
(fragment de roman) 

 

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 medie-
vală 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 „odă-
ilor”, să le numesc astfel, ce găzduiesc între pereţii lor, pen-
tru 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 voi scrie data viitoare 
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-În plus, deschizându-mi propriul birou, nu mai 
risc mergând la Old Bailey să-l întâlnesc. 

-Pe Julien? 
-Yes, pe Julien. Pe Mister Julien Moon, „Magni-

ficul”. Fiinţa aceasta „măreaţă” care a ales o alta în 
locul meu şi nici nu a avut maturitatea să mă aver-
tizeze. Am fost la el pe 30 decembrie, seara, pe la 
9, şi m-a pus la curent cu „schimbarea” din viaţa lui 
, din viaţa noastră, pe un ton liniştit, chiar neutru, 
care m-a scos din minţi. L-am întrebat de ce nu mi-
a telefonat să-mi ceară părerea. Iar el, după o 
tăcere de vreo cinci minute, cu un zâmbet ferme-
cător, n-am ce zice, cu ochii lui bleumarin, pătrun-
zători şi calzi şi-a apropiat faţa de a mea şi-a 
încercat să mă sărute. Să mă sărute, înţelegi? 

-Fiindcă te iubeşte. Şi apoi? 
-Eu, citind pe chipul lui dezaprobarea, un soi de 

condamnare, m-am întors şi am ieşit. 
-Ai ieșit pur şi simplu? 
-Yes, am ieşit pur şi simplu. Fără a-i adresa un 

cuvânt, o silabă, o consoană, o vocală. Rien de 
rien! 

-Ţi-a telefonat de-atunci, din seara cu prici-na? 
-Nu. 
-Ţi-a scris? 
-Nu. 
-Deci nu ţi-a dat nicio altă explicaţie, vreo 

şansă? 
-Ţi-am spus deja: rien de rien. 
-L-ai revăzut prin Tribunal? 
-Nu. Am evitat cât am putut. M-am interesat, m-

am informat când are procese, aşa încât să nu-l în-
tâlnesc. 

-Cum este posibil să nu-l întâlneşti, când amân-
doi sunteţi avocaţi de Penal la Old Bailey? 

-Îmi programez procesele când el nu are. Dar nu 
ştiu cât voi mai putea să-l evit, de aceea, cum toc-
mai ţi-am  spus, am început deja să studiez pentru 
a trece de la Penal la Civil şi-n fiecare zi citesc 
ziarele, colind străzile pentru a-mi găsi un colţişor 
unde să mă instalez liniştită, să-mi fac mai departe 
meseria pentru care am studiat. Fără însă a-l mai 
avea în faţa ochilor pe acest ipocrit și trădător de 
Mister Moon. 

Apoi, regretând tonul muşcător şi epitetele agre-
sive, superdepreciative, Julien, my love, am adău-
gat: 

-Diana, exagerez ca de obicei. 
-Da, aşa cred şi eu. 
-Claude-Aimé mi-a mărturisit ceva ce a deter-

minat, a decis comportamentul lui Julien. 
Și îi relatez dintr-o suflare drama familiei D`An-

ger. 
-Oh, Maureen, este tragic, indeed, my friend. 
-You`re perfectly right, Di. 
-Then, nu mai ai motive să fii supărată pe Julien. 
-Un motiv am, Di. Şi unul puternic întemeiat, să 

zic aşa. 
-Faptul că nu ţi-a cerut părerea, nu? 
-That`s right. 
-Eu cred că nu a făcut-o din prietenie. Vreau să 

spun dintr-un spirit de loialitate faţă de Claude. Da- 
 (continuare în pag. 93) 

 

(urmare din pag. 73) 
 

 Alas, ea m-a trădat, voi m-aţi trădat! Când pe 28 de-
cembrie 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 presentiment, cred. O.K., mi-am spus 
în final, după îndelungate 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 retră-
iesc 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, 
sweet-heart. Doar opt luni şi nu din voinţa mea şi poate nici 
din cea a ta. Oh, cât îl urăsc pe Claude-Aimè! 
... 

Februarie, 2016 
Azi mi-a telefonat prietena mea Diana Backer. Cum 

spuneam, locuieşte în West Brighton. 
-How are you, my friend, Maureen? 
-Bine, Diana. Aproximativ bine. 
-Azi m-am întâlnit cu mama ta, Kate Star, la Carefour, 

darling. Avea coşul plin de cumpărături, în special cu multe 
cutioare de paté pentru pisici şi pisicuţe. 

-Da, Kate este o fixistă cu animalele. Cu animalele şi cu 
florile. 

-Mi-a spus că dă de mâncare celor care nu au un 
stăpân și casă. Celor vagabonzi. 

-Aşa este, Diana. 
-Schimbând subiectul, Maureen, ce-mi spui de tine? 

Când vii să ne vezi? Nu ai mai venit la Brighton, 
sweetheart, cam de pe 27-28 decembrie, nu? 

-You`re right, Diana. Mai mult ca sigur, dacă nu vin mai 
înainte, voi veni pe opt martie, de „Ziua Mamei”. Am pre-
gătit deja un cadou extraordinar pentru Mrs. Kate Star, my 
beloved mum, you know that she`s always expecting me to 
buy something else for her on the occasion, don`t you? 

-Yes, I do. Like my mum. În rest, ce-mi mai spui? 
-În rest... ştii doar, ţi-am povestit deja despre mine şi 

Julien. Mister Moon a ales să se com-porte într-un mod 
generos, eccesiv de generos faţă de o străină, fără să ţină 
cont de sensibilitatea mea şi de aceea... 

-Părerea mea este că exagerezi. 
-La fel spune şi el, şi aceeaşi opinie o are şi Kate. Însă 

eu, deocamdată, nu reuşesc să privesc lucrurile altfel, 
înţelegi? Oricât mă străduiesc, nu reuşesc şi pace, pricepi? 

-Timpul le rezolvă pe toate, Maureen. Ştii cum se zice, 
don`t you?  

-La ce te referi, Diana? 
-Se zice „Trebuie să dăm timp timpului”, darling! Când 

noi nu reuşim să rezolvăm o problemă, unica soluţie este 
să avem răbdarea şi înţelepciunea de-a lăsa timpul să o 
facă. Vei vedea că totul va fi O.K., darling! 

-Nu ştiu. Sper din toată inima să fie aşa. Între timp am 
început să caut un spaţiu locativ. Vreau să-mi deschid un 
birou de avocatură personal. De asemenea, m-am intere-
sat ce examene îmi sunt necesare pentru a mă tranfera de 
la Penal la Civil. M-am săturat de toate cazurile acelea 
oribile. De asasini, de criminali abjecţi, de feţele lor schi-
monosite de ură ori, mai rău, inexpresive, impenetrabile... 
Oh, Diana, believe me, I`m really fed-up! 

-Te-nţeleg, dragă. 
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          Ignatie GRECU 
 
Sub tălpi 
 
Coasa în iarbă. Rece oţelul. 
Iarba ca o inimă bătând. 
Mai jos sub tălpi tremură roua 
Pe strune de greieri visând. 
 
Cântecul privighetorii în zori. 
Fântânile cu ciutura plină 
Oglindesc chipul tău, copilărie, 
Cald, suav şi plin de lumină. 

 
 
 

Atâtea întrebări 
 

Atâtea întrebări îşi pun oamenii  
                      despre viaţa de-apoi. 
Cine, însă, a ajuns acolo nu-şi  
           mai întoarce privirea înapoi. 
Jur-împrejur  vuieşte   adânc  
                                 nemărginirea 
Şi toate sunt pline de slavă şi noi. 

 
 
 
Poţi oare 

 
Gândurile, visările toate 
lasă-le să treacă 
aşa cum au venit 
stol după stol 
la nesfârşit. 
 
Nimic nu poate întuneca 
lumina lunii, 
oricâte păsări ar trece 
prin dreptul ei. 
 
Poţi oare să opreşti 
să nu se roage 
sufletul  
străluminat de iubire? 

 

 

 

Vântul 
 

Vântul îndoaie trestia 
sau numai o boare 
de cântec 
o frânge 
de mijloc 
murmurând: 
îndurare! 
 
 
 
Luna singură 

 
Luna singură trece pe drum. 
O stea îi ţine lung toiagul. 
Ajunge la poartă şi bate. 
Roagă să fie primită. 

- Nimeni nu este acasă? 
Mai bate încă o dată. 
Vechi şi plin de muşchi este pragul. 
Un greier ţârâie-ntr-o doară: 
-Unii au murit, alţii au plecat 
Departe, departe într-o ţară!... 
Doar el a mai rămas de pază. 
Câinele a murit cu gâtul pe lanţ. 
Pupăza moţată-ntr-un pom 
Bate din când în când ora luminii, 
Ca pe vremuri când stăpânii trăiau 
Şi se miră-ntruna vecinii!... 
 
 
 
Doar tu mă mai bucuri 

 
Cu trilul tău cel simplu, de mărgean, 
Umpli cupa florilor albe de măr. 
Cuvinte de mult, de mult nu mai am 
Ca să te laud cântând în adevăr. 
 
S-au risipit cu lumina lunii pe ape. 
Gol şi sărac mă prind iarăşi zorii 
Căutând şi străbătând printre hârtoape 
Drumuri lungi, fără rost, iluzorii. 
 
Dar ştiu că Domnul este cu mine mereu, 
Nu mă lasă să pier în zadar. 
Inima-mi e plină de dulceaţa poruncilor Lui, 
Precum fructele îmbujorate, grele de har. 
 
Astfel tăcut rămân în noaptea cea mare, 
Dincolo de orice spaţiu şi timp. 
Doar tu mă mai bucuri versuind, cântătoareo, 
Străpunsă adânc în inimă de-un ghimp. 
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(”Sunt orbul ce simte lumina prin mâini”); tema omului 
din vis, a visului din vis, a femeii de la capătul mâi-
nii, a îngerului îmbrăcat în mire, cea a oglinzilor oar-
be,  a oglinzilor care se suprapun, a fluturelui ieșit din 
crisalidă, (”Și fluturii ies din omizi / Ca șoaptele din 
sfinte lire”). Mai sunt și: motivul roții dințate și a 
ceasului orb.  Tema iubirii este cea mai generoasă și 
ea există în fiecare poezie. Poeta ne spune cum este 
”Când iubești”: ”Când iubești / e ca și cum / ți-ar 
încolți iarba din umeri / și poveștile le-ai fi scris / pe 
spatele oglinzilor / care se privesc față în față; / e ca și 
cum / încuiat în tine, / privești din afara ta, / nedefinind 
niciodată / pământul mâinilor tale; / e ca și cum / ai 
îmbrățișa soarele / și i-ai simți vântul din privire, / ca un 
salcâm după prima înflorire; / e ca și cum / ai fi trăit / 
înainte să fi fost.” Pentru poetă, iubirea este ”Botezul 
cu lumină”: ”Tu m-ai privit o dată și fulgerele toate / 
M-au îmbrăcat c-o haină ce îmi era străină; / Ca 
pruncul ce primește veșmintele curate, / Eu am primit 
iubirea – botezul cu lumină”. 
 Din bogăția florală, poeta alege nuferii, crinii, 
lotușii, floarea de mac, puful de păpădie, cupele de 
magnolii, florile de sânger, florile de glicină, floarea de 
colț, florile de măr, floarea de tei, flori de nalbă, florile 
de nard, ciulinii care cresc chiar din inima autoarei, și 
chiar cea a ramurii de mirt. Poeta găsește un lucru 
frumos chiar și în cel care rănește: ”Ciulinii sorb din 
iriși lumina fără teamă / Căci scama de pe haină-i  

(continuare în pag. 77) 

 

 

    Cezarina ADAMESCU 
 

POEME ÎN ZBOR SPRE ACEL ACOLO 
 

Maria Ieva, Foșnetul umbrei, poezii. Cu o prefață de 
Melania Cuc, Editura Absolut, București, 2017 

 

 Deschidem cartea și pășim ”În labirintul  unei 
nopți de vară” (Metamorfoză), în care ”Un fluture se 
transformă-n lumină”. Poeta ne invită în lumea ei magică 
presărată cu flori de nufăr, de îngeri care te coboară pe 
brațe și te duc la porțile raiului, până redevii lumină întru-
pată.  
 Poeta și-a ascultat chemarea, a simțit cum ”Vi-
brează sufletu-n pustiu” (Chemarea). Și chemarea sufle-
tului e mai puternică decât chemarea cărnii. Ea e con-
știentă de darurile încredințate și se conformează misiunii 
primite: ”Că ne-am întors din altă moarte, / Să fim lumină 
în cuvânt” (Chemarea). Și câți sunt conștienți de misiu-
nea ce le-a fost dată?  
 Maria Ieva a ales dinadins forma clasică a ver-
sului, structurat în strofe, cu măsură, ritm și muzicalitate 
deosebită. În plus, mustește de sensuri adânci, de sevă 
poetică înmiresmată cu parfumurile tari ale metaforelor și 
ale altor figuri de stil. Deși a ales versul clasic, poeta a 
inserat și poezii în vers alb, ea înscriindu-se pe linia 
poeților de expresie modernă, dar cu structură clasică. 
 Prietenă cu îngerii, cu lumina albastră, cu lumina 
cea vie, cu visul, cu oglinda, dar mai ales, cu iubirea, 
Maria Ieva își urmează, precum o stea crugul, cu fiecare 
nouă apariție înălțându-se până la Lumina primordială, 
creată din cuvânt, din Logos, atunci când Dumnezeu a 
spus: ”Fiat Lux!”, chiar în prima zi a Creației. Uneori, 
lumina este albastră, alteori sângerie. În altă parte, 
lumina e ”întoarsă pe dos”(Eu). Lumina este primită de 
oameni ca zestre: ”Vor curge apele celeste / Să spele 
lumea de păcat, / Dar tu primești lumina zestre / Și mergi 
spre Tatăl vindecat”(Cercul de lumină). 
 Deși poeta afirmă: ”Nimic nu rămâne așa cum a 
fost, / Doar visul că suntem, oglinda îl cântă;”(Lumina 
albastră), ea e convinsă că, depășind prezentul, se 
poate îndrepta spre ținta finală, când: ”Păși-voi desculță 
pe Golgota mea, / Ca apa din pumni să-mi fie oglindă, / 
Și ție să-ți fiu femeie de nea / Sau îngerul care și-n vis 
să-ți răspundă. // De frunzele cresc din muguri de soare 
/ Și florile cântă un cântec de nai, / Pe pleoape să-mi pui 
un strop de culoare, / Să știu că spre tine mi-e drumul 
spre rai”(Femeia de nea). În contrapondere cu lumina, 
poeta abordează umbra: ”În umbra ta stă umbra mea, / 
În vene port un cântec sfânt, / Mi-e inima un fulg de nea / 
/ Duminica din zborul frânt. // Un fluture trimiți spre rai, / 
Din vis în vis vin către tine / Și cu miresmele din mai / Să 
scriu pe astre noi destine” (Duminica din zborul frânt).  
 Ca teme predilecte autoarea a ales: tema mel-
cului (pasul de melc, visele de melc), tema orbului  
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(urmare din pag. 76) 
 

trecutul neiertat”(Scama de pe haină). 
 Nu sunt neglijați nici arborii, cu fructele lor: rodiile 
coapte, cireșii, nucii, salcâmii, măslinul, înflorit ”sub um-
bra lunii noi”, conurile de pin, etc. 
 Poezia Mariei Ieva este reflexivă într-o mare 
măsură. Ea oferă imagini și stări care se pot contempla și 
care conferă o stare de confort sufletesc celui care are 
bunăvoința să o parcurgă cu atenție. Și în plus, există în 
ea multă eufonie pură. Ex. ”Prin ochii tăi văd ochii mei, / 
Îmi  înflorești în pleoape crinii / Și parcă suntem dumnezei 
/ Născuți din lacrima luminii. // În palme nuferi îmi 
deschizi, / Când mă săruți cu o privire / Și fluturii ies din 
omizi / Ca șoaptele din sfinte lire. // (...) // Clepsidrele îmi 
par de foc, / Se răsucesc ca-ntr-o busolă / Și simt că 
pieptul n-are loc / S-adune lacrimi din corolă. // Prin ochii 
tăi văd ochii mei, / Pășesc mireasă peste zare / Și parcă 
suntem dumnezei / Pe cruci cioplite în altare.” (Reflexie). 
O empatie perfectă în care cei doi, devin o singură 
persoană. O simbioză. Ex. ”Poate ziua nu este decât / o 
noapte întoarsă pe dos / și eu nu sunt decât o prelungire 
a ta. / Mâinile mele sunt mâinile tale, / ochii mei sunt ochii 
tăi, / doar inima încă pare să mă întrebe: / cui aparține 
roua ce curge printre atrii? / Poate noaptea nu e decât / o 
zi întoarsă pe dos / și noi suntem / holograma unui vis, / 
un praf stelar botezat / cu iubire / în numele fiului. / Poate 
lumina și întunericul / nu sunt decât două lacrimi / pe 
obrajii celui fără chip” (Poate). Dar mai ales, poeta își 
recunoaște cu smerenie, condiția de creatură. Cu toții 
suntem ai Celui care ne-a creat după chipul și 
asemănarea Sa: ”Am fost trecuți prin focul adus de 
Prometeu, / Mi-ai împletit cununa din lotusul cel sfânt / Și-
n ochiul meu adesea ai fost ca Dumnezeu, / Ce mi-a sădit 
în suflet întâiul legământ. // Nu va putea minutul să-nghită 
veșnicia, / În ieslea cea săracă ne naștem ca Iisus; / Din 
sărbătoarea vieții rămâne poezia / Și-n aburul luminii 
urca-vom tot mai sus.” (Prin ochiul  inimii).  
 În poezia Mariei Ieva, totul e frumos și curat, 
nimic vulgar, nimic licențios, dragostea e pură, nease-
muită: ”De-aș fi un puf de păpădie / Sau vinul rodiilor 
coapte, / Cu vântul care mă adie / Aș poposi la tine-n 
noapte. // În ie ia-mă, și desculță, / Ca fluturele fără casă; 
/ Să-mi faci din palme locuință / Și noaptea să îți fiu 
mireasă. // Ca o cerneală de lavandă, / Să-ți curg pe 
foaie, din condei, / Să-ți dau iubirea ca ofrandă, / Ca darul 
hărăzit de zei. // Să mă destrami, dacă te dor, / Ca pe 
mătasea cea mai fină / Și-n curcubeul prins de nor, / Să-
mi fii un mire de lumină. // Și cum să mor să mă înveți, / 
Să nu mai vin la întrupare; / Din cercul celor nouă vieți, / 
Un soare nou curând răsare.” (În ie, ia-mă). 
 Nu e de mirare că, până și clipa se sfințește, iar 
veșmântul poetei este unul de lumină. 
 Un alt aspect înfățișat de poetă este asemănarea 
cu Dumnezeu: ”Purtând pe frunte noi însemne / -Ne-
asemănăm cu Dumnezeu.” (Însemne).  
 Moartea este gratulată cu numele de prințesă și 
autoarea îl anagramează: Aetraom. 
 Cât privește tăcerea, ea poartă numele Poeziei: 
”Și tăcerea e însăși poezia / amintirilor despre tata” (Dacă 
te vei întâlni). 
 Zborul, în lirica Mariei Ieva este  esențial. El este 
exersat toată viața, până la zborul final: ”Nu știi să zbori, 
nu mergi, dar nici nu stai / Și te privești cumva pe  
 

 

dinafară, / Visezi că bați la porțile din rai, / Dar îngerul 
pe brațe te coboară”(Metamorfoză). 

Poeta se declară ”Liberă pentru zbor”, în 
poezia cu același titlu. Iar altădată, autoarea spune 
cu tristețe: ”Și aripile nu-mi mai cresc, / Nu pot să 
zbor, dar nici nu cad” (Echilibru).  

Clipa, de asemenea, ocupă un rol 
fundamental, ca pentru noi toți. Poeta susține că ”Din 
retină clipa e desprinsă”(Metamorfoză). Și: ”Și clipa-
n mine se sfințește”(Însemne). În același spirit, poeta 
afirmă că ”veșnicia se naște din cuvinte”(Sensuri 
fără sens). 
 Durerea – în viziunea ei, e nevindecată. Într-
un poem spune: ”Durerea s-a culcat într-un mormânt” 
(Așa cum sunt). Durerea n-ar fi completă însă, dacă 
ar lipsi lacrima: ”Și lacrima în mine sapă / Ca o 
omidă prin livezi” (Echilibru). De asemenea, spune 
despre lacrimă: ”Fiecare vis este o reîntoarcere spre 
sine / și fiecare durere este o bucurie neștiută”(În 
gara zugrăvită în galben). 
 Elemente matematice completează tablou-
rile, ele fiind fundamentale în existența omului: spi-
rala, cercul de lumini, ”segmente de drepte”; ”triun-
ghiul din cerc”; ”Axa ce trece de Steaua Polară”, și 
categorii filozofice: Nimicul pierdut, zero care ”se vrea 
a fi absolut”, ș.a. 
 Sintagme reușite: femeie de nea, ”icoana în 
piept, un nimb a primit” (De la capătul mâinii);  ”Mi-e 
sufletul uitat în carte” (Echilibru); ”Mă revolt, mă 
supun, ca o cruce sub cui” (Într-un fel cam 
stângaci). 
 Inima - centrul universului personal, pe care 
se sprijină existența, în accepțiunea poetei, ia chip 
diferit: prin atriile ei curge rouă, altădată declară: ”Mi-
e inima ca o vioară”. Altădată spune: ”Pe cord, pe 
retină îmi scrii, îmi răspunzi”. Potrivit principiului 
metempsihozei, ”inima este la a șaptea întrupare” 
(Dacă te vei întâlni). 
 Dintre elementele cosmice, ca orice poet, 
Maria Ieva a ales, în primul rând stelele: ”Spre stele 
e drumul pavat cu iubire” (Ecoul clipei); ”În palme 
stelele-ți coboară / Și clipa-n mine se sfințește” 
(Însemne). Stelele sunt omniprezente. Astfel: ”hăul 
în care stelele cad / Ascunde cenușa sub piatra din 
vad”(Zero). 
 Multe elemente spirituale, de la cruce, la 
altar, la mir și la elemente euharistice:”apa prefăcută-
n vin”; ”privirea-mi cade pe chivot”, cuminecătură, 
”agheasma din buze”; dar și personaje biblice: Adam, 
Cain, Abel, Avram, Lot, Iov, ș.a. 
 Într-un poem, autoarea se așează ”În umbra 
amintirii”: ”Îmi amintesc de pomii ninși cu floare, / 
De nucul, de cireșul de la geam, / De mâna ce voia 
să zboare, / De ochii tăi prin care mă priveam. // Îmi 
amintesc de umbre, dragul meu, / Și de lumina ce-ți 
juca pe față, / Când îmi părea că însuși Dumnezeu / 
Din pieptul meu va prinde viață. // Îmi amintesc de 
visul netrăit / Și visu-mi amintește că mai doare, / 
Căci pe retină cerul a-nroșit / Cărările spre viața 
viitoare. // Să-mi amintesc, de mama mă trezește / 
Să-mi pună-n piept sclipiri din prima stea, / Că ochiul 
care ne privește / E doar lumina fulgului de nea.” 

(continuare în pag. 79) 
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          Denisa LEPĂDATU 
 

Lumea pe dos 
 

Într-un aproape de amurg, zeii s-au hotărât să 
întoarcă lumea pe dos, ca pe o mănuşă. M-am trezit 
astfel călcând pe cer, norii îmi gâdilau tălpile şi priveam 
distrată cum pământul stătea suspendat deasupra 
capului, ca o cupolă în semiobscuritate. Plantele atârnau 
neajutorate, iar copacii erau prinşi de rădăcini ca nişte 
rufe puse la uscat. Păsările îşi aveau acum cuiburile în 
nori, iar restul fiinţelor vii încercau și ele să se adapteze, 
la fel ca şi planetele care se rostogoleau în jurul meu, 
dezorientate. 

Părea că se crease o nouă lege a gravitaţiei. De 
fapt, era una exact opusă celei pe care o cunoscusem 
până atunci. Valurile mărilor aproape atingeau creştetele 
câtorva copii care se hotărâseră să construiască un nou 
turn Babel din pragul norilor până înapoi pe Pământ. 
Câţiva se ţineau cu mâinile agăţate de rădăcinile 
noduroase ale copacilor, cu picioarele suspendate în aer. 

Pe mine nu m-a impresionat să văd lumea cu 
fundul în sus. Priveam liniștită cum soarele apunea uşor-
uşor, iar stelele începeau să-şi facă apariţia ca nişte 
lămpi solare, luminând norul pe care stăteam aşezată. 

Însă toată liniştea acestui haos fu spulberată 
atunci când au început să cadă bulgări de pământ peste 
nori, trecând mai jos de aceştia şi ajungând până la luna 
abia ivită, şi mai jos de aceasta, până când nu se mai 
zărea nici urmă de ei, fiind înghiţiţi de întuneric. 

Întreaga lume părea a se ruina deasupra capului 
meu: oamenii intraseră în casele lor suspendate şi, 
împingând cu picioarele, dărâmau acoperişurile, în timp 
ce fructele coapte, pietrele şi obiectele se prăbuşeau în 
jur. 

Hotărâtă că trebuie să fac ceva, să acţionez, am 
început să alerg spre portalul care mă despărţea de 
lumea reală pentru a opri această bizară inversiune. 
Drumul părea insuportabil de lung din cauza obstacolelor 
peste care trebuia să trec. Încercam să mă feresc de 
toate cele ce cădeau de pe pământ şi, de asemenea, să 
nu cad cumva în golurile create de cele ce trecuseră deja 
prin stratul de nori. 

Privind în sus, vedeam cum iese la iveală din ce 
în ce mai mult scoarţa terestră,  golurile de iarbă şi 
pământ. Scoarţa semăna cu o rană din care stătea să 
țâșnească din clipă în clipă un izvor invizibil. Ajungând 
aproape de turn, am observat cu stupoare că în jurul lui 
nu exista urmă de nor, ci doar o aparent nesfârşită 
întindere de întuneric, luminată din loc în loc de cele mai 
apropiate stele. Fragmente de nori erau suspendate în 
golul imens dintre pământ și cer, aproape să se 
 

 
 

prăbuşească. În jur nu se vedea nimic care să mă 
poată ajuta în trecerea mea spre turn, însă curajul mi-a 
revenit de îndată când am descoperit groaza de pe 
chipurile oamenilor, făcându-mă să mă avânt spre cea 
mai apropiată potecă pe care o vedeam cu ochii. 
Ajungând pe ea, după ce mi-am recăpătat echilibrul, 
am observat o altă potecă, la o distanţă pe care ştiam 
că o pot parcurge. 

Astfel, am reuşit să străbat, din aproape în 
aproape, cea mai mare parte din distanţa spre turn, 
ţinându-mă strâns de orice fărâmă plăpândă de nor 
întâlnită. Începusem să prind curaj, sărind de pe o 
bucată pe alta, cu din ce în ce mai multă rapiditate. 
Ajungând în sfârșit la turn, m-am avântat spre el şi m-
am prins cu mâinile de fundaţia lui. Tocmai atunci 
fragmente din el - mai mari şi mai mici - au început să 
se prăvălească peste mine, semn că era în 
destrămare. În ciuda eforturilor mele supraomenești, n-
am putut urca prea mult, turnul se năruia cu fiecare 
secundă din ce în ce mai mult. 

Pierzându-mi echilibrul, am alunecat în abis. 
Priveam cum stratul de nori se făcea din ce în ce mai 
mic, cum stelele mă înconjurau, cum bucăţi din turn 
cădeau alături de mine, cum Pământul rămăsese cu 
răni grave în piept, cum până şi Soarele se micşora şi 
cum, în final, m-am trezit la normal, păşind pe pământ 
în loc de nori şi privind sub o cu totul altă perspectivă 
cerul, norii şi stelele.  

Dacă mă gândesc bine, nu-mi amintesc ca 
apocalipsa să fi fost prezisă într-o așa manieră. Lumea 
pe care o vedeam eu acum era doar una pe dos, una 
cu capul în jos și picioarele în sus, nicidecum una 
catastrofică. Chiar atunci îmi veni în gând că, cu 
anumite excepții, chiar și pe dos fiind lumea noastră, 
noi tot ne putem continua viața, munca, sentimentele, 
prieteniile de tot felul și mai toate celelalte trebuin-
cioase. De aceea nu mă îngrijorează aproape deloc 
această quasiinversiune. De aceea cred că sunt per-
fect conștientă când afirm că nu peste tot văd lumea 
inversată. Chiar dacă toate lucrurile din jurul meu par 
să o fi luat razna, întoarse cu fundul în sus, în spatele 
ochilor mei eu le văd normale, în matca lor firească, 
inițială. Așa încât, chiar dacă lumea mea e pe dos așa 
cum o văd ochii mei, mintea mea mi-o readuce în 
parametri normali, și mă gândesc cât de minunat este 
principiul acela al dublei negații, care ne ajută ca, 
atunci când greșim, să putem repara greșeala noastră 
fără un efort considerabil! 

Poate că, aşa cum pare a fi o nebunie să 
vorbeşti despre nimic şi totuşi mintea umană o face 
atât de bine şi cu atât de multă cutezanţă, tot la fel ar  

(continuare în pag. 79) 
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(urmare din pag. 78) 
 

putea să pară o nebunie a vorbi despre o lume intervertită, 
o lume întoarsă pe dos.  

Îmi amintesc cum a început totul. Mai întâi m-au 
năpădit nişte gânduri ciudate. Însă, dacă exista cumva 
vreo legătură între cele două lumi şi în ce fel anume cu 
ideea în sine, nu cred că ştiu să explic nici acum. Ideea 
îmi venise din senin, îmi venise pur şi simplu. La început 
revelaţia în sine mi s-a părut mai importantă decât înseşi 
aberaţiile şi fantasmagoriile despre piramidele egiptene. 
De ce m-am gândit atunci la ele, la piramide, iarăşi nu pot 
să explic. Poate pentru faptul că ştiam bine că în pirami-
dele acelea există, încrustată sau nu, atât de multă mate-
matică. Poate... 
 De îndată ce am avut viziunea, am simţit că se 
îmbulzesc, îşi fac loc dintr-odată în mintea mea o mulţime 
de conexiuni, toate bazate pe ideea celor două universuri. 
Nu păreau universuri paralele, dimpotrivă, schematic nici 
măcar nu sugerau asta. Mai mult, mi-aş fi dat repede 
seama dacă lucrurile ar fi stat astfel. Căci, abuziv, puteam 
intui şi asta. În realitate, însă, erau mai degrabă două 
universuri pe dos, adică inversate. De fapt, introspecţia 
mea cu cele câteva cunoştinţe pe care le aveam în 
domenii apropiate se articula aproape perfect cu lumea pe 
care o descoperisem, părând în concordanţă cu 
exigenţele de ansamblu ale obiectului gândirii mele. Alte 
introspecţii se întrupau în argumente, ba chiar în câteva 
confirmări, prin exemple care îmi întăreau convingerea că 
sunt pe drumul cel bun. În fine, mai erau un soi de 
conexiuni la care încă nu le găsisem rostul, din acelea 
neclare, nelimpezite, care mă invitau febril să gândesc şi 
să caut mai departe. 

Am citit undeva despre un principiu care mi-a 
rămas adânc înfipt în osatura mea reflexivă. Un principiu 
care ne asigura că, dacă un lucru există, atunci există și 
inversul lui și că inversul oricărui lucru din univers se află 
tot în univers. Nimic mai simplu acum să accept că lumea 
asta nouă a mea nu e deloc mai complicată sau mai 
simplă decât cealaltă cu care mă obișnuisem până acum. 

Am acceptat repede și faptul că o lume inversată 
n-ar fi altceva decât opusul lumii actuale, în sensul că o 
conţine pe aceasta în afara ei. Prima lume este cea care 
ne apare în față, a doua, inversa sa, ar fi cea în care se 
regăseşte prin una sau mai multe proprietăţi. Chiar dacă 
sunt opuse (sau inverse), nu înseamnă neapărat că ele se 
află într-o opoziţie iremediabilă. 

În cele din urmă am construit un întreg eşafodaj al 
viziunii mele. M-a mirat că acesta a fost atât de uşor de 
conceput, de structurat, ba mai mult, am avut senzaţia că 
era deja pregătit să fie arătat lumii. Speram să nu intervină 
nimic care să-mi distragă atenţia, spiritul meu era adânc 
cufundat în focul inspiraţiei. Am mâzgălit câteva foi albe 
pe care le aveam permanent cu mine, acolo, pe scunda 
mea măsuţă de lemn scorojit. Lucrarea creştea văzând cu 
ochii. Mintea mea o percepuse din start în întregime, cam 
tot aşa cum ochiul ar cuprinde dintr-o privire un tablou 
frumos sau un chip atrăgător. O extindeam, o vedeam tot 
mai clar, o revedeam, o reconturam şi reconfiguram, până 
când am avut în ochii minţii întreaga operă. 

Am putut sesiza astfel că există o lume paralelă 
care, chiar dacă este inversa noastră, în afara câtorva mici 
detalii legate de banalul nostru confort, putem trăi în ea la 
fel de comod ca și în lumea noastră obișnuită.  
 

 

Soarele e la picioarele mele. O strălucire de 
necuprins se revarsă peste gândurile mele atât de 
bulversate în ultima vreme. Câteva pânze de păian-
jen îmi oferă o mie de ochi ce se transformă în pe-
tice de lumină. E liniște și mi se pare că am cucerit 
lumea. De fapt, am cucerit două lumi. 

Cu mult dincolo de stele, la capătul celălalt 
al oglinzii mele, galaxia se roteşte lent, nepăsătoare 
la cele ce se petrec în pulberea ei de planete. 

Aici, pe pământ, în micile aşezări ale 
furnicilor, au loc permanent sărbători ale renaşterii 
în fiecare dimineață.  

Asta în timp ce strălucirea cerului absoarbe 
totul şi, puţin câte puţin, tot ce e viu se topește în 
razele fierbinţi ale bătrânului astru. Și chiar dacă 
strălu-cirea lui ne face să descoperim cât de 
abrupte și prăpăstioase sunt unele cărări pe care le 
urmăm, lumina care ne vine, ne izbăvește și este 
totul. Totul de un alb orbitor. 
 

Notă: Proza a obținut Premiul I la concursul "Cele mai 
frumoase povestiri ale adolescenților" din cadrul Festiva-
lului Național “Salut Adolescență”, București, mai 2018. 
Publicată în volumul antologic al câștigătorilor “Matrioșka 
- nouă prozatori adolescenți”, editura Tactus Arte, Bucu-
rești 2018  


 
 
(urmare din pag. 77) 

 

Și tot despre umbre, Maria Ieva spune că 
se leapădă de ele; ”Când dezbrăcat de umbre vezi 
trecutul / Și nuferii pe gene înfloresc, / Când în 
lumină se preface lutul, / Să poți ierta păcatul 
omenesc”(Cel din urmă dar).  
       Îngerii, de asemenea sunt prezenți, fie și sub 
forma unor ”ecouri îngerești” de care inima poetei 
este plină (Echilibru).     
 Îngerii sunt cei care o însoțesc mereu: ”Un 
înger a venit să te îndrume / Și-a coborât pe șaua 
unui nor, / Într-o cometă ce nu are nume, / Din 
veșnicia clipei fără dor. // La întâlnire ți-a adus o 
hartă / Și-o carte învelită în ziar, / S-a închinat, te-ai 
închinat la soartă, / Primind iertarea – cel din urmă 
dar.”(Cel din urmă dar). Altă hierofanie: ”Ți se 
deschide cerul și vezi un chip de înger, / În mână 
ține sceptrul, pe frunte nimbu-l poartă / Și pieptul îți 
tresare ca străbătut de-un fulger, / Dar mâinile din 
rugă nu vor să se despartă” (Prin ochiul inimii). 
 

-continuare în numărul următor- 
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totdeauna, misterul va fi asemenea dublului său, 
o falie neagră între eu şi tu, 
nimeni nu va muri fără a muri cu-adevărat 
pentru că moartea e cea mai depravată matrice, 
de câte ori, în necunoştinţă de cauză, 
n-am murit în imaginaţia unei femei 
mai reale decât irealitatea? 
 

fuck, fuck, fuck, 
ciocan pneumatic în mijlocul unei peşteri, 
o luptă surdă dintre superficialitate şi 
profunzime, 
nimeni nu câştigă, frunzele de smochin ard 
imaterial, 
cine purifică memoria se-nşeală precum un 
schelet, 
înainte de marea lovitură a vieţii 

 

şi dacă adori, nu-nseamnă că vei fi adorat ─ 
omul-animal între menstruaţia lui dumnezeu 
şi menstruaţia lui satan 
şi dacă adori, nu-nseamnă că vei fi iubit ─ 
omul-animal, cu cele patru picioare ale sale, 
caută simetria impură, pânză deformată 

 

(juisare în templu, numeşti penitenţă, 
dar penitenţa e o inimă ce-a evadat din piept, 
cu mult timp de-aţi aminti că respiri, 
juisare în onoarea celui care te-a înălţat 
între doi pereţi de gelatină, o pasăre trece razant 
şi, în urmă, marea cu liniştea de un verde crud, 
o maşină de tuns iarba pe creier, adormi, 
o locomotivă cu aburi, adormi, un zar 
cu un milion de faţete, adormi, adormi, 
un lup alb, visezi, o şosea de carne, visezi, 
o păpuşă mecanică, visezi, sâni, visezi, 
şolduri, visezi, sex-aromă, visezi, 
gene, visezi, reversare de plete aurii, visezi, 
buze, visezi, ochi, visezi, epidermă, visezi, 
un cadavru în poziţia de foetus) 




Desen de Elena-Liliana Fluture 



 

 
Valentin LAZĂR 

 
 

AUTOPSIA OMULUI-ANIMAL 
                                Tamen ultima cellam 
                                Clausit, adhuc rigidae tentigine vulvae 
                                Et laisata viris necdum satiata recessit  

                                                     (Juvenal - Satira VI) 
 

Un cer deasupra inconştienţei noastre 
de unde începe misterul acestui punct imens, 
pe care nimeni nu-l cunoaşte, şi totuşi  
îl intuieşte până-n cele mai fine detalii? 

 

in-folio, 
the fucking machine! 

 

zarul se rostogoleşte pe creierul igrasios, 
cine poate mărturisi că dragostea 
nu e repetarea morţii? 

 

in-quatro, 
monstruoasa nefericire a fericirii! 

 

mica, intangibila chinezărie,  
aici, şarpele roz bon-bon 
e-un astronom desăvârşit, nimeni nu i se opune, 
o jucărioară în flăcări, eclipsă între coapse, 
şi-aceasta ca o prezumţie a visului de pe urmă 

 

un fulger în bobul de grâu, 
un spectru în cochilia abisală 

 

post coitum animal triste ─ 
un salt absurd în imposibil 
( dar oare imposibilul nu devine posibil 
când însuşi posibilul se recunoaşte a fi 
deghizarea imposibilului?) 

 

deschizi fereastra, 
d-zeu prezintă jurnalul de dimineaţă 
închizi fereastra, 
diavolul prezintă jurnalul de noapte  

 

in-octavio, 
carne care minte neîncetat! 

 

o subterană a idealurilor  
(paradox al paradoxurilor?) 
o spirală desenată şi redesenată ca o obsesie, 
animal-zeu, animal-animal, animal-om, 
fulguraţii ale interiorizării extreme, căci nimeni şi nimic 
nu poate falsifica substanţa ce ne conţine 
ah! aaah! aaaaaaaaaaaaah! ochiul - 
această tavernă unde curcubeele beau 
până nu mai ştiu drumul spre casă 
(vei putea lumea altfel decât este în realitate?) 

  
ithyphallos, 
cine n-o cunoaşte pe messalina, spălătoreasa 
cartierului de est, amanta şi soţia şi fiica şi prietena 
celor ce regândesc gândirea? 
 

luna e un gunoier beat, 
păun sângeriu în celula a noua 
(fard, în exces, pe pielea celui din urmă d-zeu,  
sau ceea ce-a mai rămas din ideea de d-zeu)  
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scrie acestui deziderat îndeosebi în poemele mai 
lungi, de respiraţie, în care autorul lasă frâu li-ber 
imaginaţiei luxuriante, tocmai din diversitatea boga-
tă apărând sensuri de-o prospeţime spectaculoasă. 

Discursul poetic din această carte este unul con-
struit evident pe aforisme, meditaţie sapienţială şi 
căutare de sine, în tot acest zbucium el reuşind să 
conserve din plin emoţia şi spiritul absolut genuin al 
relaţionării cu lumea reală, din care-şi trage evident 
seva multora dintre poemele adunate-ntre coperţi. 

Una peste alta, Daniel Marian ne propune o 
carte răstignită între o meditaţie extatică şi fantezie, 
totul datorându-se spiritului său constructiv în acest 
larg univers propriu ficţional. 

Procesul în sine cere respectul artistic, iar 
această carte ne (re)aduce-n  prim plan un rebel al 
cuvântului, chiar un împotrivitor de bună credinţă. 



 
Desen de Elena-Liliana Fluture 

 

 
Ioan Romeo ROȘIIANU 

 

Daniel Marian, jocul de cuvinte şi poezia plină de 

esenţe 
 

Daniel Marian – „Revelaţii, Resuscitări, Regrete”, 
Editura Ecreator, Colecţia Poesis, 2018 

 

Nărăvit la cuvânt, Daniel Marian şi-a adunat până acum 
numele pe câte-o duzină bună de cărţi de poezie şi critică, 
multe dintre ele sufocate din faşă, datorită tirajelor cons-
pirative, a slabei circulaţii a cărţilor sau a apariţiilor dese, 
prin care poetul îşi neutraliza singur anteriorul demers 
literar. 

Indiferent de situaţie, cărţile lui s-au bucurat de atenţia 
criticii de specialitate, comentariile pertinente ale scriitorilor 
importanţi ai zilei apărând în mai toate revistele care 
contează, el însuşi fiind un cronicar regăsibil în paginile 
multora dintre acestea. 

Volumul „Revelaţii, Resuscitări, Regrete” îl pune într-o 
cu totul altă lumină pe acest devean, grija mărită pentru 
cuvântul strecurat în vers şi-n poem fiind firul roşu care 
defineşte lupta cu sine-a poetului, o luptă ce transcede 
simplei căutări de sensuri, o dispută pornită tocmai din 
acea revoltă interioară care-l face să ezite între perspectiva 
de critic literar şi poet. 

Deloc simplu versificator sau alăturător de cuvinte goale 
de sens, precum mulţi alţii care se manifestă zgomotos în 
zilele noastre, Daniel Marian îşi scrie această carte apăsat, 
de parcă ar ţine să le demonstreze celor încondeiaţi în cro-
nicile sale că ceea ce a spus despre ei este capabil să şi 
pună în practică, astfel depăşind statutul de simplu sfă-
tuitor. 

Din acest motiv, scrierea lui este calculată, fiecare 
cuvânt fiind investit cu maxim de esenţe, îndelungul 
exerciţiu liric fiind uşor vizibil, el mânuind cu dexteritate de 
artizan tradiţia genului, forţând adesea limitele imaginii 
tocmai pentru a obţine maximum: „pomii pământului sapă 
cu îndârjire/până aproape de vise/o ploaie caldă/vrea să-mi 
intre în sânge” (nocturnă 1), sau: „ghimpi în tălpile ceru-
lui/copacii.//(urletul e ultima simţire verticală/iată motivul 
pentru care/cerul stă/în picioare)” (urlet), sau: „undeva între 
muşchiul inimii şi/muşchiul ierbii de pe faţa amurgului/îmi 
calculez cu un ac – vârsta de probă/parametrii unui delir/ 
propus pentru a fi realitate/dar neîncăpând în forma de 
realitate/mereu crescându-i câte un mugur/care face rava-
gii” (vârsta de probă), sau: „vitregite de suflete cândva/au 
clorofilă de amiază în ele/şopârle adormite prin crăpături/le 
ţes ceasul şi le dreg aducerile aminte/cum ochiul rătăcitor 
fulgeră/la o naştere o trecere şi o moarte şi mai stranie” 
(şosele). 

Aproape eretic faţă de propria credinţă şi poezie, Daniel 
Marian provoacă lectorul cu aerul său alert şi indolent aş 
zice, ideea de vers aforism născându-se singură, din 
aceste fulguraţii de gând rămânând versuri şi imagini de-o 
vitalitate rară, cu această extensiune culturală susţinându-
şi nemijlocit substanţa ideatică a volumului. 

În rest, jocul de cuvinte nu îi este deloc străin, însăşi ce-
le trei litere „R” din titlu amintind de celebrul dicton comu-
nist: „Recuperare, Recondiţionare, Refolosire”, cam aşa 
procedând şi autorul cu slovele sale într-un proiect literar 
evident provocator. 

Volumul „Revelaţii, Resuscitări, Regrete” se circum- 
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       Violeta MÂNDRU 
 

Amalia 
 

Amalia se căsătorise de tânără. Când avea vreo 
paisprezece ani îi spusese o țigancă că se va mărita cu un 
bărbat în uniformă de stat. Se uitase în palma ei, apoi îi 
spusese să taie cărțile și a clătinat din cap scoțând doar: 
ntz, ntz, ntz! Ei i s-a părut încă de pe atunci că însemna 
ceva de rău, dar  când i-a spus că se va mărita bine, că va 
avea o căsnicie fericită, orice grijă a ei a dispărut. I-a dat 
țigăncii un ban și s-a îndepărtat, fără a se gândi prea mult 
la întâmplare. De ce tocmai acum îi revenise în minte, nu 
știa. Poate pentru că se simțea cumplit de obosită și 
sfârșită sau poate pentru că îngrijorarea ascunsă zeci de 
ani sub un zâmbet larg, acum își făcea simțită prezența, 
după ce stătuse surghiunită într-un colț al inimii, cel mai 
strâmt și mai întunecos. 

Simțea că nu o mai ascultă picioarele, așa că se 
așeză pe marginea canapelei vechi. Nu reușise să mai 
schimbe mobila în casă, căci trebuia să facă economie tot 
timpul. Nu se prea ajungeau cu banii, iar fiii ei nu știau ce 
se întâmplă în jurul lor. Ce să facă? Probabil așa îi fusese 
soarta.  Domnul îi dăduse o mulțime de daruri, chiar și pe 
acești copii pe care îi iubea cu toată ființa ei. 

Se rezemă mai bine de spătarul canapelei și-și 
întinse picioarele obosite, lăsând capul pe spate. Ce 
oboseală o cuprinsese! Închise ochii doar pentru o clipă, 
căci nu își permitea odihna. Mai avea atâtea de făcut… 
Nici nu știa când îi trecuse viața. La 17 ani s-a căsătorit. Nu 
terminase liceul, căci îi apăruse în cale tânărul ofițer de 
poliție, care îi furase mințile cu uniforma lui albastră care îi 
venea perfect. Și când o invitase la o prăjitură, pe ea dintre 
atâtea fete frumoase, simțise deodată că îi sare inima din 
piept de tare ce bătea. Se temea chiar ca el să nu audă cât 
era de emoționată. 

S-au întâlnit doar de câteva ori și după o lună o 
cerea de soție. 

-Da! i-a spus surprinsă și cu ochii lucind și a repe-
tat din nou după încă o lună în fața ofițerului de stare civilă. 
 O privea cu atâta drag cel ce-i devenise soț , încât 
acum că se gândea, își dădea seama că acea privire o 
avusese mereu pentru ea. Mereu se simțise iubită și 
prețuită, astfel încât, când într-o zi l-a așteptat  și i-a spus 
că este însărcinată, a ridicat-o în brațe și au plâns amândoi 
de o bucurie fără margini. Dragostea lor se împlinea cu 
acest copil. Ce mândră se simțea ea și cum își purta 
burtica care se  rotunjea  adăpostind copilul lor! Împreună 
s-au dus la spital când a născut, iar el a așteptat răbdător 
afară și a putut intra doar la sfârșit. 

-Aveți un băiețel, domnule Dobrescu. Să vă trăias-
că! 

Andrei fusese foarte fericit. O sărutase pe frunte cu 
atâta dragoste și îi spusese că îi dăruise cel mai frumos 
copil. 

L-au crescut cu drag așa cum era el, căci se  
 

 

iubeau cu o forță nestăvilită. Andrei o ajuta la toate, 
avea grijă și de copil în timpul liber, ca ea să se 
poată ocupa de casă, iar Amalia, mereu zâmbitoare 
și veselă, mereu dornică să facă mai multe și să le 
asigure confortul, muncea mult și din greu. Copilul 
creștea, însă programul zilnic de gimnastică o 
epuiza și îi consuma energia, dar ea tot cu zambetul 
pe buze și cu vorba bună își întâmpina soțul când 
venea de la lucru.  

Heeei…cum mai trecuse timpul! Și uite că 
acum îmbătrânise. Nici nu prea avusese timp să-și 
dea seama cum se scurseseră anii. Vârsta nu și-o 
simțise niciodată, însă astă seară tare obosită se 
mai simțea! Și gândurile tot înapoi în timp o purtau, 
la toată bucuria pe care o simțea zi de zi când se 
trezea și o lua de la capăt, fără să simtă povara ce 
apăsa pe umerii ei și a lui Andrei.  
  Când a rămas însărcinată din nou, Andrei a 
fost foarte fericit. Gândeau că Dumnezeu le-a oferit 
încă o șansă. Poate că ea, în adâncul sufletului, a 
sperat că acest copil era șansa fratelui mai mare de 
a avea un viitor. Sau poate că doar s-a bucurat că 
iubirea lor se confirma din nou printr-o nouă ființă 
mică și plăpândă, trup din trupul lor. Tare iși dorea 
să fie o fetiță. Și așa a fost. O fetiță mică și drăgă-
lașă, care semăna perfect cu fratele ei. Doar o strân-
gere de inimă a avut, trimițând către Dumnezeu o ru-
găciune, însă sufletul de mamă i-a interzis tristețea 
și atunci, o iubire fără margini i-a invadat ființa. Și-a 
spus că indiferent ce va fi și cum îi este stabilit viito-
rul, va lupta până la ultima suflare pentru copiii ei. 

-Aveți o fetiță, domnule Dobrescu! Să vă 
trăiască! a spus asistenta de la maternitate, punân-
du-i în brațe copilul. 

Iar ea atunci, a văzut, doar pentru o frac-
țiune de secundă, tresărirea lui Andrei și i s-a strâns 
inima de durere. Dar apoi fetița a ridicat o mânuță 
mică, cu degetelele perfecte și a întins-o către el. 
Părea neajutorată și Amalia a simțit schimbarea ce 
s-a produs imediat în Andrei. S-au privit în ochi și ea 
a înțeles că îl va avea alături în tot ce va urma de 
acum înainte. 

Prin câte trecuseră mai apoi, aproape că nu 
își mai amintea. Programele de logopedie și de gim-
nastică, exerciții continuate acasă și cuvintele…Vai, 
câte cuvinte irosite! Câtă răbdare a trebuit să aibă! 
Dar nu s-a revoltat, nu a întrebat cerul de ce? Nu a 
cerut socoteală nimănui nici o zi si nici nu și-a plâns 
de milă. Era suficient să-i vadă dimineața pe toți și 
să-și simtă sufletul plin de o hotărâre de nedescris. 
Ea și Andrei erau singura lor șansă să aibă o viață 
aproape normală.  

Și cum se bucurau de fiecare mică achiziție, 
cum îi ascultau repetând fiecare cuvânt… Învățaseră 
limbajul lor, gesturile, obiceiurile, știau să-i linișteas-
că când deveneau agitați, știau să-i protejeze când 
ceilalți copii îi respingeau din jocurile lor.  

Pe măsură ce creșteau, copiii de vârsta lor 
nu îi mai acceptau la joacă. Nu îi voia nimeni în nici 
o echipă. Și atunci, au făcut echipele lor și s-au jucat 
împreună. Se minuna uneori câtă energie avea An-
drei și câtă răbdare. Știa că este obosit și el și pentru  

(continuare în pag. 83) 
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(urmare din pag. 82) 
 

asta, nu îi spunea nimic. Și Andrei știa că Amalia avea 
nevoie de o pauză și atunci încerca să îi ia cu el, la mici 
treburi prin curte. 

Ce liniște era acum! O dureau toate. Capul o 
durea foarte tare și simțea o oboseală plăcută, se simțea 
alunecând într-o leneveală dulce. Și liniștea asta… nu 
reușise niciodată să asculte liniștea, căci mereu erau 
întrebări de pus și răspunsuri de dat. Peste patru decenii 
de întrebări fără sfârșit și de răspunsuri repetate. Și în 
sfârșit acum auzea liniștea. Unde or fi? Robert? Elena? I 
se păru că îi strigă, dar nu își auzi vocea, așa că renunță. 
Își dorea încă câteva minute din liniștea asta minunată. 
Închise ochii și iar năvăli trecutul, perindând prin fața 
ochilor viața ei. 
  Într-o zi, când era încă micuță, Elena s-a trezit 
devreme. Afară ninsese și totul era de un alb imaculat. 
Încă mai ningea cu fulgi mari , dar rari. 

-Mama, ce este asta? întrebase arătând afară. 
-Zăpadă. 
-Mama, ce este asta? repetase întrebarea. 
-Zăpadă. 
-Mama, ce este asta? 
-Zăpadă. 
Răspundea de fiecare dată cu același calm ce 

nici ea nu știa de unde vine. Uneori simțea că vrea să le 
răspundă altfel, dar imediat realiza că nu au nici o vină 
copiii și că nici ea nu are nici o vină. Nu merita să se 
supere pe ei și nici să-i certe , așa că de fiecare dată le 
răspundea zâmbind că da, este zăpadă aceea.  

Mai apoi, Elena a vrut să patineze. Vedea copiii 
alunecând ușor, fâșâind ghetele cu oțelul lucios peste 
gheața artificială și își dorea și ea să patineze. Amalia nu 
învățase patinajul; nici Andrei. Numai că Andrei, într-o zi, 
s-a dus la un magazin de articole sportive și și-a 
cumpărat patine. A învățat să patineze el, ca să îi poată 
învăța și pe copiii lor. Și ea l-a iubit și mai mult pentru 
asta. 

La fel i-a învățat și să folosească rolele. Amalia îi 
privea cu drag când mergeau în Parcul Dendrologic. Erau 
familia ei și era mulțumită că pot fi atât de uniți. 

I-a învățat și ea să picteze, să facă curățenie în 
camerele lor și era mândră că alte familii nu aveau copii 
ordonați ca ai ei. Robert învățase chiar să facă cumpă-
răturile. Prima dată când l-a trimis, a vorbit cu vânză-
toarea să aibă răbdare. Și ea a fost înduioșată și a ajutat-
o. Zâmbi amintirilor ei dragi. Ce zile frumoase au trăit! 

Robert și Elena au crecut, au mers la școală, au 
învățat literele și cifrele, dar nu se puteau descurca 
singuri. În schimb, erau îngrijiți și curați, prietenoși și 
educați mai frumos decât alți copii. 

Și ce frumos se comportau când plecau pe 
undeva! În concedii sau în parc, copiii ei erau tare 
ascultători, doar că vorbeau foarte mult. Întrebau de cinci-
șase ori același lucru. Și apoi voiau confirmarea tot de 
atâtea ori. Dar aveau o delicatețe și o blândețe față de 
părinții lor, pe care nu le observase la copiii sănătoși ai 
prietenilor lor. Tare dragă îi era familia ei! 

Zâmbi unor amintiri frumoase, altfel decât celor 
de până acum. Ea și Andrei plecând la petreceri cu 
prietenii lor. Rugau de obicei pe cineva să rămână cu 
copiii. Și atunci, pentru câteva ore, erau doar ei singuri, 
ca în tinerețe, înalți și frumoși . Le străluceau iarăși ochii  
 

 

când se priveau, dansau fiecare dans și nu băgau în 
seamă privirile celorlalți. Se bucurau unul de altul, 
eliberând în dans toată tensiunea strânsă în ei, dând 
frâu liber iubirii să răzbată. Și nici una din perechile de 
prieteni nu trăia cu atâta intensitate muzica, dansul. Ce 
frumoși mai erau! 

Dar acum, ce tare o durea capul! Ce sfârșeală 
simțea în tot trupul! Andrei nu mai era să o ajute. De 
doi ani se chinuia singură, deși tare își dorea să 
meargă în liniștea lui.  

Începură să-i curgă lacrimi pe obraji. Nu avu-
sese timp nici să jelească. Și de câte ori copiii spuneau 
ca o poezie: ” Tata a murit? Mama, tata a murit?”, i se 
strângea inima de durere. Ei nici măcar nu realizau că 
dacă tata a murit , nu va mai veni niciodată. Și zilnic o 
întrebau. ”Tata a murit? Când vine tata?” Și ea nu mai 
știa ce să le spună. Trecuseră doi ani în care se sim-
țise singură și nici banii nu le ajungeau. Nu mai putea 
pleca nicăieri singură și uneori apela la câte o prietenă 
să o ajute. Dar simțea acum toată povara, nu doar 
acelor doi ani, ci a întregii vieți. Simțea că vrea să fie 
liniște și să poată dormi. 

Ce se va întâmpla cu copiii ei? O, cât o durea 
capul! Ce grele îi păreau mâinile și picioarele! Și de 
câtă vreme nu avusese vreme să stea așa, minute 
întregi , să se odihnească! Unde or fi copiii? De ce este 
oare atâta liniște?  

Voi să se ridice, dar constată că propriul corp o 
trăda. Nu se întâmpla nimic. Trebuia să se ridice să 
meargă la ei, dar nu putea face nimic. Nici din gât nu îi 
ieși decât în gâlgâit nearticulat. Unde or fi copiii ei? 

Auzi cum se izbește ușa de perete. 
-Mama! Mama! Nu ești flumoasă. Mama, de ce 

nu ești flumoasă? Elena, mama nu mai este flumoasă.  



 
Desen de Elena-Liliana Fluture 
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Ovid S. CROHMĂLNICEANU 
 

SINGURĂTATEA ALERGĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂ 
   

Enoh Davis era un matematician apreciat. Spu-
nând aceasta, îmi dau seama că traduc mult prea vag ce 
credeau cu adevărat confraţii săi despre el. Davis se 
bucura de reputaţia unui spirit foarte înalt. Puţini reuşeau 
să-l urmărească în construcţiile sale speculative, de o 
mare îndrăzneală inventivă. Contribuţiile lui la dezvoltarea 
analizei non-standard, clasa funcţiunilor fuzzy, ale căror 
proprietăţi rare le stabilise, soluţiile date de el unor 
probleme nerezolvate din teoria grafurilor îi atraseră stima 
colegilor. Câţiva mergeau până acolo încât să pronunţe 
cuvântul geniu. Ar fi însă fals să se creadă că numele lui 
Davis devenise arhicunoscut. Ca să ajungi faimos în 
lumea matematicii nu e uşor, pentru un motiv foarte 
simplu,  puţini oameni au acces aici. Îţi trebuie o pregătire 
serioasă ca să pricepi ce se petrece în împărăţia semnelor 
şi o tot mai mare ascuţime cu cât vine vorba de edificiile ei 
ultime. Cum Davis îşi îndrepta atenţia exclusiv către 
asemenea probleme, numărul celor competenţi a se 
pronunţa asupra însemnătăţii contribuţiilor lui era foarte 
restrâns. Dar interveneau opiniile avizate care, datorită 
autorităţii lor, îi influenţau şi pe alţii. Într-un cuvânt, Davis 
trecea drept o persoană demnă de tot respectul, dacă nu 
chiar oriunde era pomenit, cu siguranţă printre confraţii 
săi. Societatea de Matematică din Dortmouth se grăbi 
aşadar să programeze o şedinţă extraordinară, când el 
anunţă că vrea să facă o comunicare. Membrii, nevoind să 
piardă spectacolul, umpleau sala de conferinţe alteori pe 
jumătate goală. Fuseseră invitaţi şi câţiva oaspeţi de 
seamă şi doi dintre ei chiar venită, zicându-şi că Davis nu-
şi pierde vremea cu lucruri banale. 

Presupunerea lor se dovedi justă. Davis apăru, 
inspectă o clipă cu priviri plăcut surprinse asistenţa 
numeroasă, mulţumi pentru câtă cinste îi făceau atâţia 
colegi eminenţi adunaţi să-l asculte, scoase din buzunar 
nişte foi de hârtie şi citi enunţul teoremei pe care o 
stabilise. Apoi trecu la tablă şi începu să o demonstreze. 

Că nu era vorba de o teoremă comună se vedea 
limpede, din capul locului. Până şi cei mai puţin 
familiarizaţi cu domeniul asupra căruia îşi întindea ea 
aplicabilitatea întrezăriră ce consecinţe fundamentale 
avea. O ramură nouă a matematicii se şi schiţa printr-însa, 
dacă era adevărată. Nu-mi cereţi însă, vă rog, precizări, 
veţi vedea îndată de ce. Davis acoperi cu formule o tablă 
întreagă. Le şterse şi scrise altele, ca să nu mai aibă 
curând loc nici pentru ele. Se oprea din când în când şi cu 
vocea lui potolită, egală, dădea lămuriri. Cineva îi ceru să 
explice de ce pusese semnul minus într-un loc. „Dar e 
evident" - răspunse David, intrigat că trebuie să-şi piardă 
 

 

timpul cu asemenea fleacuri. Reveni totuşi, furnizând 
argumentul care îndreptăţea operaţia de scădere. 

Întrebarea fusese pusă însă mai mult de formă. 
Cel care i-o adresase voia să arate că urmăreşte 
demonstraţia cu o mare atenţie. În realitate îi pierduse 
firul, nemaiînţelegând de la un moment dat nimic. Nu 
era singurul. O mare parte din asistenţă renunţase la 
orice asemenea efort, după primele propoziţii şi 
rânduri de formule înşirate pe tablă, consideraţiile lui 
Davis depăşind simţitor comprehensiunea medie a 
celor prezenţi în sală. Unul luase o poză foarte 
încordată, încreţind fruntea, ca să dea impresia că 
reflectează intens. De fapt era curios dacă o muscă 
va izbuti să se aşeze pe chelia lui Davis, aşa cum 
părea să aibă intenţia. Altul se scobea în nas cu o 
mare voluptate. Puţini rezistau încă, dar îşi simţeau 
tot mai mult răsuflarea tăiată de abisurile peste care-i 
purtau raţionamentele colegului lor. Curând, cedară şi 
ei. Acum, nimeni dintre cei de faţă nu mai înţelegea 
ce scria pe tablă şi spunea vorbitorul. Până şi oaspeţii 
iluştri dădură bir cu fugiţii, unul constatând cum o 
durere crescândă de cap îi paralizează facultăţile 
intelectuale, al doilea neizbutind să învingă opacitatea 
compactă care învăluia treptat demonstraţia. 

Davis termină şi rosti, răsuflând uşurat, ca după 
o muncă istovitoare, salvatorul quod erat demonstran-
dum. Asistenţa aplaudă, mai însufleţit ca altă dată, 
poate şi pentru că avea conştiinţa încărcată de a fi 
fost absentă şi voia să repare măcar astfel aceasta. 
Preşedintele Societăţii de Matematică, un personaj 
corpolent şi jovial, îl felicită pe Davis pentru „istorica" 
lui comunicare (chiar aşa spusese), adăugind încă 
vreo trei-patru propoziţii măgulitoare, printre care ulti-
ma proorocea teoremei „o soartă glorioasă, întrucât 
deschidea gândirii deductive orizonturi absolut noi". 
Întrebă apoi cine are de făcut observaţii. Acestea se 
mărginiră, toate, la generalităţi nonangajante. 

Davis fu dezamăgit şi de platitudinea lor. Ei do-
riseră să-şi verifice soliditatea raţionamentelor, aştep-
ta obiecţii sau măcar îndoieli şi culegea vorbe goale. 
Ciuli deci urechile atunci când unul dintre invitaţii de 
marcă, acela care încercase fără succes să urmă-
rească demonstraţia teoremei până la capăt, dar întâl-
nise undeva o întunecime impenetrabilă şi se dă-duse 
bătut, folosise în remarcile sale condiţionalul „dacă 
aşa este". Încercă să afle ce motiv îi dicta rezerva şi-l 
întrebă după încheierea şedinţei. Distinsul oaspete 
evită să intre într-o discuţie cu Davis. Îi declară că 
vrea să reia singur demonstraţia ca să fie deplin 
convins de validitatea ei. Aşteaptă să apară şi să o 
analizeze pe îndelete. Era convins că Davis nu s-a 
abătut nicăieri de la principiile logicii, dar el gândeşte 
mai încet şi-i trebuie un răgaz de meditaţie. Făgădui 
să-l ţină la curent cu concluziile acesteia cât de 
curând. 

Între patru ochi, pe drumul spre casă, preşe-
dintele Societăţii de Matematică îi mărturisi unui coleg 
care-l însoţea că nu înţelege nimic, dar absolut nimic, 
din demonstraţia lui Davis. Scena se repetă. Alţii făcu-
ră confesiuni similare soţiilor în intimitatea domiciliului 
conjugal, unii permiţându-şi chiar bom-băneli critice la 
adresa celora care încep să confunde matematicile cu  

(continuare în pag. 85) 
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(urmare din pag. 84) 
 

doctrinele ezoterice.  
Davis avea o minte prea ascuţită ca să nu realizeze 

ce se întâmplase. Era clar pentru el că demonstraţia lui 
rămăsese neînţeleasă pentru auditoriul în faţa căruia 
fusese produsă. Aceasta nu-l descurajă; din fericire 
adevărurile matematice sunt independente de sufragiul 
universal. N-au intrat lucrările lui Evariste Gallois în istoria 
matematicii, chiar dacă Poisson le-a găsit obscure şi 
Cauchy nedemne de atenţie? Întrebarea era: se ţinea sau 
nu în picioare teorema pe care o stabilise? Poate că 
demonstraţia are o lacună şi acesta a făcut-o ininteligibilă. 
Modest, Davis refuza să-şi atribuie o judecată care între-
cea puterea de discernământ a confraţilor săi matema-
ticieni, până acolo încât ei să nu mai fie în stare a-i urmări 
raţionamentele. Se apucă aşadar să controleze minuţios 
toate încheieturile logice ale demonstraţiei sale. Nu găsi 
nicio slăbiciune. Rămânea atunci în discuţie numai clari-
tatea formulărilor. Dar şi acestea, după un examen sever, 
frază cu frază, se vădiră ireproşabile. Ca veritabil 
matematician, Davis nu vedea cum. explicaţii suplimentare 
le-ar fi uşurat inteligibilitatea, când orice redundanţă era 
sortită aici să facă demonstraţia abia mai obscură. Limpe-
zimea în matematică, îşi repeta el, rezultă din rigoare şi 
raţionamentele sale o respectau cu stricteţe. Cei chemaţi 
să le priceapă nu erau de căutat doar printre persoanele 
care-i ascultaseră comunicarea. „Mai sunt judecători la 
Berlin!" - îşi spuse el, decis să se bată pentru dreptatea 
sa, cu oricine, fie chiar regele, asemenea morarului din 
Sans-Souci. Şi aşa procedă. 

Trimise revistei The American Mathematical 
Monthly teorema însoţită de câteva rânduri în care spunea 
că l-ar bucura ca ea să suscite o discuţie serioasă printre 
specialişti. Davis nu era un nume necunoscut redacţiei, 
prin urmare propunerea fu supusă îndată consiliului 
ştiinţific al publicaţiei. Aici, teorema stârni o reacţie 
generalizată de perplexitate şi stânjeneală.Fiecare vorbea 
în doi peri,ferindu-se să emită critici dar si să-şi dea 
asentimentul cu privire la publicare. Situaţia era de-a 
dreptul penibilă şi fără. precedent. Cineva, luându-şi 
curajul în amândouă mâinile, bâigui că poate n-ar fi rău să 
i se sugereze autorului o revedere a textului spre a-l face 
mai puţin obscur. Ideea câştigă imediat o încuviinţare 
unanimă. Toţi vociferau „Da, da, neaparat!". Până la urmă 
reieşi că niciunul nu înţelesese demonstraţia, oricâtă 
silinţă îşi dăduse. Dar membrii consiliului ştiinţific al 
reputatei publicaţii matematice erau oameni serioşi, care 
ştiau foarte bine că o teoremă nu devenea falsă prin 
simplul fapt că se refuza înţelegerii lor. Hotărâră, deci, să 
recurgă la ajutorul unor minţi mai luminate poate, în 
această materie. Aleseră trei matematicieni care-şi 
câştigaseră o mare autoritate în problemele tratate de 
Davis şi îi rugară din partea revistei să-şi comunice 
părerea asupra teoremei. 

Referatele primite semănau aidoma cu luările de 
cuvânt din consiliul ştiinţific al redacţiei, adică scăldau 
groaznic lucrurile. Nu spuneau nici că teorema e greşită, 
dar se fereau ca de dracu să-i recunoască valabilitatea, 
altfel ar fi trebuit să exulte în faţa a ceea ce stabilise Davis 
şi avea consecinţe matematice colosale. 

Un singur referent îşi îngăduia o sinceritate limi-
nară.El declara că n-a reuşit să priceapă demonstraţia 
teoremei. A încercat de repetate ori, dar mereu pierdea  
 

 

şirul raţionamentelor şi-i era cu neputinţă să-l mai 
regăsească. Nici experienţa de a parcurge lanţul 
argumentaţiei în etape nu i-a reuşit, acesta 
nelăsându-se întrerupt nicăieri. Ar fi însă greşit să 
tragem de aici concluzia că demonstraţia e 
incorectă, ţinea să precizeze el. 

Nişte raţionamente nu devin neapărat false 
atunci când întrec puterea uneia sau chiar a mai 
multor minţi de a le înţelege. Ca să ai dreptul de a 
afirma că sunt neîntemeiate, trebuie să fi dezvăluit 
în prealabil şubrezenia edificiului logic pe care îl 
închipuie. Dar oricâtă osteneală şi-a dat, el, cel pu-
ţin, n-a izbutit să surprindă vreo eroare în raţiona-
mentele lui Davis. Teorema stă în picioare, câtă vre-
me nu vine nimeni să arate unde păcătuieşte 
demonstraţia ei. 

Referentul împingea sinceritatea şi mai depar-
te. Disperat că nu reuşea să înţeleagă cum rezultau 
ecuaţiile lui Davis, le-a supus, declara el, la verificări 
numerice. E o faptă ruşinoasă pentru un matema-
tician, recunoştea, dar a vrut să exercite o formă de 
control asupra demonstraţiei, măcar pe calea 
aceasta jalnică. Toate ecuaţiile au fost confirmate de 
repetate încercări cu numere foarte diferite, întregi, 
fracţionare, iraţionale şi imaginare. Sigur, nici 
aceasta nu constituie o dovadă, dar dă de gândit. 

Consiliul ştiinţific al revistei aprecia mai mult 
chiar decât sinceritatea referatului, iscusinţa 
diplomatică de care el făcea uz în recomandarea 
finală. Semnatarul sfătuia redacţia să respecte pur şi 
simplu dorinţa lui Davis. Nu scria dânsul că ar fi 
bucuros ca teorema să suscite discuţii? Atunci 
revista o putea publica sub un asemenea titlu 
necompromiţător pentru ea. Va semnala cineva nea-
junsuri ale demonstraţiei, reuşind să o înţeleagă? 
Nici o nenorocire! Vor fi evidente pentru toată lumea 
roadele unei controverse ştiinţifice. Va rămâne teo-
rema necontestată? Cu atât mai bine! Revista se va 
putea mândri că a publicat o contribuţie destinată să 
revoluţioneze gândirea matematică. 

Consiliul dădu asoultare sfatului şi teorema 
apăru, în The American Mathematical Monthly la o 
rubrică înfiinţată ad-hoc şi intitulată „Discuţii". Davis 
nu fu prea încântat, dar şi-o făcuse singur. 
Procedura se afla sugerată chiar în scrisoarea lui, 
deşi el îşi imagina lucrurile cu totul altfel, publicarea 
să implice măcar acordul revistei. Aşa, teorema era 
tratată ca o supoziţie nesigură şi relegată printre 
ciudăţeniile matematice, chiar dacă aducea în sprijin 
o demonstraţie riguroasă şi avea consecinţe majore, 
discernabile de pe acum. Un indiscret îl amărî şi mai 
mult, istorisindu-i ce se petrecuse în redacţie. Pe 
deasupra, The American Mathematical Monthly nu 
primi nici o observaţie în legătură cu teorema lui 
Davis, şi invitaţia la discutarea ei rămase fără ecou. 
Era iarăşi un fapt puţin încurajator. 

Davis se mângâie cu gândul că statutul sub 
care teorema fusese publicată crease acest echivoc 
provizoriu, dar o dată adusă la cunoştinţa matema-
ticienilor îşi va croi ea singură drum, fiind prea 
importantă ca să-i lase indiferenţi. Aici nu greşea, 
deşi lucrurile aveau să ia un curs întru totul neprevă- 

(continuare în pag. 86) 
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(urmare din pag. 85) 
 

zut de el. 
Forurile oficioase păstrară o distanţă prudentă faţă de 

„monstrul matematic". Majoritatea publicaţiilor academice 
şi universitare, trecând în revistă numărul din The 
American Mathematical Monthly menţiona teorema, fără 
să facă însă cine ştie ce caz de ea. Ici, colo, erau amintite 
punele consecinţe însemnate la care ar duce „dacă se va 
dovedi că este adevărată". Rezerva aceasta laşă îl 
scotea din sărite pe Davis. Protestă de câteva ori, fără 
rezultat. Tineretul în schimb, atras de noutăţi, comenta cu 
mare aprindere teorema. Înţelegeau oare novicii în mate-
matică ceea ce rămăsese impenetrabil pentru magistrii 
lor? Ar fi fost, desigur, frumos, dar nu era adevărat. Abia 
minţile necoapte, lipsite de experienţă şi încă nefamiliari-
zate destul cu abstracţiile, se pierdeau repede în labi-
rintul     demonstraţiei lui Davis. Faptul nu-i împiedica to-
tuşi pe tineri să fie fascinaţi de câmpul vast şi surprinzător 
al aplicaţiilor teoremei la nenumărate probleme matema-
tice. Apoi, printr-un instinct al vârstei, simţeau că maturii 
sunt deranjaţi de ea şi caută să o oculteze. Era un motiv 
suficient ca ei, tinerii, să o ia în braţe. Mulţi ar fi dorit să-şi 
construiască lucrările lor de dizertaţie pe diverse aplicaţii 
ale teoremei lui Davis în topologie, axiometrie şi calcul 
matricial. Şefii de catedră nici nu voiau să audă. Un 
profesor, la Berkeley, întrebă batjocoritor: „Şi cine o să vă 
spună dacă e adevărat sau nu ce aveţi voi să de-
monstraţi? Poate Davis în persoană, că altul nu ştiu să se 
încumete!" La Harvard, avu loc o scenă similară. Acolo, 
profesorul, în relaţii mai destinse cu studenţii, îşi motivă 
astfel obstrucţia, aproape plângând: ,,Faceţi-mă şi pe mi-
ne să pricep teorema lui Davis şi apoi vă las să deduceţi 
orice vreţi dintr-însa!" O fată răzbătătoare izbuti totuşi să-
şi ia examenul de licenţă la Universitatea Columbia cu o 
asemenea lucrare. Cuprindea o rezolvare senzaţională a 
primei dintre problemele lui Hilbert („ipoteza conţinutului") 
şi îndrumătorul a trebuit să cedeze în faţa insistenţelor 
candidatei care dovedea aptitudini matematice remarca-
bile şi nici nu era urâtă. După ce i-a dat nota maximă, mai 
mult ca să o tachineze, preşedintele comisiei de examen 
a rugat-o să spună sincer dacă a înţeles cu adevărat 
teorema lui Davis. „Nu!" - a declarat flegmatic candidata. 
„Asta-i bună! Păi... atunci, cum te-ai descurcat?", a vrut 
să ştie preşedintele care nu se aştepta la o asemenea 
mărturisire cinică. „Am luat-o ca pe o axiomă", i-a 
răspuns surâzătoare fata. Istoria micii întâmplări comice a 
făcut înconjurul lumii matematice, ajungându-i şi lui Davis 
la ureche. Venea să mărească numărul veştilor neliniş-
titoare (şi aşa destule) în privinţa carierei aventuroase pe 
care o făcea teorema sa. 

Nu se putea plânge acum că e ignorată, dimpotrivă, in 
anumite cercuri matematice nonconformiste constituia 
obiectul interesului principal. Apăru o adevărată modă 
Davis. Toată lumea îl cita cu şi fără rost, lucrările bazate 
pe relaţiile stabilite de el alcătuiau deja o listă foarte lun-
gă. Biroul său gemea sub vraful extraselor cu dedicaţii 
encomiastice înflăcărate, sute de publicaţii obscure îi 
consacrau articole delirante. Un eseist, la anii care scuză 
impetuozitatea ideilor, nu se sfii sâ afirme că prin Davis 
îşi croia drum cea mai virulentă formă de misticism 
contemporan. Trăim în veacul ştiinţei, toate disciplinele 
au ambiţia să-şi matematizeze demersul. Gândirea 
omenească visează să atingă în orice domeniu concizia  
 

 

şi exactitatea formulelor algebrice. Dar matematica a 
ajuns în vremea noastră o "gnoză". Sunt aşteptaţi noii 
apostoli, care să vină şi să declare că au avut 
revelaţia teoremei lui Davis. Iar noi să-i credem pe 
cuvânt, fiindcă alt mijloc de a le controla spusele nu 
ne mai stă la în-demână. Numele „matematicianului 
neînţeles" pătrunse şi în presa de mare tiraj. Radioul 
şi televiziunea vorbiră despre el. 

Dar teorema lui Davis continua să fie ţinută în 
carantină de lumea ştiinţifică „respectabilă". Bilanţurile 
de contribuţii notabile o omiteau şi nici "un tratat mate-
matic nou nu găsea loc să-i rezerve măcar câteva 
rânduri. „Teorema cu demonstraţia ininteligibilă", cum 
începuse să fie numită, căpăta o tot mai pronunţată 
apartenenţă underground. O aură sulfuroasă îi încon-
jura faima mereu crescândă. Enoh Davis devenea pe 
zi ce trece un Sade al matematicii pus la index de 
păstrătorii bunelor ei rânduieli. 

Existau însă printre savanţii de renume şi spirite 
care contraziceau comportarea majorităţii pontifilor 
disciplinei. Ele nutreau convingerea secretă că Davis 
e, poate, cel mai strălucit matematician al epocii şi 
incomprehensibilitatea teoremei sale provine dintr-o 
originalitate a ei extremă, încă neasimilabilă. Cu tim-
pul, nu există îndoială, un număr mereu sporit de minţi 
vor fi în stare să o priceapă. 

Se intâmpla ceva foarte curios: toată lumea refuza 
să creadă că teorema lui Davis nu fusese înţeleasă 
până atunci de nimeni. Câţiva trebuie să existe nea-
părat printre atâţia admiratori, îşi spunea fiecare, altfel 
de ce s-ar aprinde aşa? Mai aveau încă un motiv ca 
să acorde credit „teoremei cu demonstraţia ininteli-
gibilă". Dacă ar fi fost greşită, mulţimea faptelor de-
duse dintr-însa ajungea măcar la o singură contra-
zicere flagrantă până acum, ceea ce nu se întâmpla-
se. Sub raport strict matematic, argumentul avea o 
pondere nulă, dar practic exercita o presiune apre-
ciabilă asupra conştiinţelor şi explica prezenţa unor 
partizani ai lui Davis chiar printre colegii săi reputaţi. 
Ca altădată, după pescari şi sclavi, noua credinţă 
începea să atragă acum şi patricieni în rândurile ei. 
Unii dintre matematicienii de vază îl vizitau pe Davis 
în taină spre a-i aduce la cunoştinţă preţuirea lor. Se 
fereau să şi-o exprime public, fiindcă nu venise încă 
vremea (aşa ziceau), erau însă convinşi de iminenta 
ei sosire şi se comportau ca şi cum făceau parte dintr-
o sectă persecutată. 

Pe ascuns şi numai între dânşii îşi comunicau 
părerea că situaţia marginală a lui Davis constituia un 
veritabil scandal pentru lumea ştiinţifică şi trebuia 
curmată cât mai curând. Puseră prin urmare la cale 
planul de a obţine pentru confratele lor proscris 
medalia Field, echivalentul Premiului Nobel în 
matematică. 

Hotărâră să uzeze în vederea acestui scop de 
întreaga influenţă pe care o aveau. Mulţi făceau parte 
chiar din comisia de decernare a medaliei, recoman-
daţia altora cântărea foarte greu. Planul fu urzit cu o 
delicată artă academică în trasul sforilor, până la 
ultimul amănunt; propunerea urma să vină din cercuri 
străine ca să nu trezească suspiciuni şi să-i ia pe 
eventualii opozanţi prin surprindere. Manevre discrete  

(continuare în pag. 87) 

 
 



Boem@  107-108-109  (1-2-3) / 2018) 87 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 86) 
 

şi abile erau destinate să reducă simţitor numărul aces-
tora, câştigându-le adeziunea sau măcar tăcerea. Vizita-
torii secreţi ai lui Davis se grăbiră să-l pună la curent cu 
demersul care trebuia să-ii aducă medalia Field. 

Nu o primi însă, căci o intervenţie neprevăzută răstur-
na planul conceput cu atâta grijă. 

Deşi Davis se îndoise de reuşita lui din capul locului şi 
îşi făcuse puţine iluzii, ştirea că proiectul eşuase definitiv 
îl duru totuşi. Printre cei care nu pierdeau vreo 
împrejurare ca să facă ironii pe seama „teoremei cu 
demonstraţie ininteligibilă" era şi un bătrân matematician 
cârcotaş. Steril în privinţa operei proprii, îşi crease o 
reputaţie de dărâmător infailibil, intervenţiile sale cons-
tând mai ales din dezvăluirea punctelor slabe în diverse 
demonstraţii. Încercase, fireşte, să dea peste cap şi 
teorema lui Davis, dar se făcuse de râs. O singură replică 
usturătoare a autorului arătă limpede ca lumina zilei că 
detractorul ignora pur şi simplu despre ce era vorba în 
realitate şi îşi băgase nasul acolo unde nu-i fierbea oala.   
Moşneagul răutăcios găsi îndată o scuză eşecului său: 
oricine avea mintea sănătoasă era fatal să-şi piadră 
busola urmărind demonstraţia teoremei lui Davis, şi 
repeta aceasta pe toate drumurile. 

Auzind, nu se ştie cum, că nişte persoane influente 
lucrează pentru ca zămislitorul „monstrului matematic" să 
primească medalia Field, insistă să ia contact cu ele, spre 
a le aduce la cunoştinţă ceva foarte important. Partizanii 
lui Davis deciseră să-i dea satisfacţie, intimidându-l însă 
prin număr şi autoritate. Fu drept urmare invitat să 
vorbească în prezenţa întregului grup. 

Bătrânul cercetă întâi adunarea cu o privire vicleană, 
aruncată pe sub sprâncenele lui stufoase albe, cântărind 
într-adevăr ce forţe ar fi silit să înfrunte, dacă se năştea o 
reală dispută şi trăgând de aici concluzii descurajante 
pentru el, întrebă ca şi cum nu urmărea nimic rău: 
„Dumneavoastră, domnilor, bănuiesc, aţi înţeles toţi de-
monstraţia teoremei lui Davis?". Nimeni nu-i răspunse şi 
în cameră domni câteva secunde o tăcere penibilă. „Mă 
înşel atunci?, continuă, prefăcându-se mirat moşneagul. 
Chiar nici unul dintre dumneavoastră, principii matema-
ticii, nu a priceput-o? Bine, conchise el conciliant, fixând 
chipurile înmărmurite dinaintea sa, să ştiţi că vă respect 
intenţia de a obţine medalia Field pentru Davis. Dar ca pe 
un ţel izvorât nu dintr-o reflecţie raţională, ci dictat de o 
credinţă înfocată. Atâta am ţinut să vă spun!", şi 
ridicându-se, părăsi grăbit încăperea. 

Toate acestea, Davis le află de la cineva care trăise 
scena şi venise să-i explice pentru ce proiectul eşuase. 
Iniţiatorii lui erau oameni de ştiinţă veritabili şi cuvintele 
pe care le auziră avură asupra lor un puternic efect. Se 
simţiseră tulburaţi în adâncul conştiinţei, presupuneau pâ-
nâ atunci că măcar câţiva dintre ei reuşiseră să înţeleagă 
demonstraţia teoremei, altfel cum ar fi consimţit să-şi 
pună în joc obrazul? Comparaţia cu cei care se mişcă 
mânaţi doar de o credinţă oarbă îi deranja cumplit, în pri-
mul rând ca matematicieni autentici. Plecaseră unul câte 
unul îngânduraţi, fără săa mai scoată o' vorbă, îi relată lui 
Davis aducătorul dezolantei ştiri. Cine printre urmaşii lui 
Euler sau Gauss ar îngădui umilirea puterii de pătrundere 
a minţii omeneşti, până acolo încât să o silească a delega 
drepturile ei imprescriptibile încrederii 
 

 

oarbe? Davis va fi cel dintâi care să-i înţeleagă şi 
să le dea dreptate. 

Dânsul ridică filozofic din umeri. Da, ştia: ca să 
le dovedească evreilor că în Ţara Făgăduinţei cur-
gea cu adevărat lapte şi miere, Moise a pus iscoa-
dele trimise într-acolo să aducă nişte roade ale pă-
mântului spre încredinţare şi, întorcându-se bărbaţii 
care primiseră această sarcină, doi abia puteau că-
ra un ciorchine de struguri. Judecătorii i-au dat 
dreptate pe loc lui Hyperides, atunci când, smul-
gând vălul Phryneiei, a silit-o să li se arate în toată 
frumuseţea goliciunii ei. Copernic a găsit mijlocul 
să-şi publice teoria care răsturna ideile bisericii cu 
privire la mişcările astrelor cereşti, dedicând lucra-
rea unde era ea expusă papei Paul al treilea şi ad-
miţând să i-o prefaţeze un pastor luteran. Desigur, 
o expediţie britanică a venit să demonstreze pe 
cale experimentală ceea ce susţinuse Einstein cu 
ani înainte şi părea o absurditate, anume că spaţiul 
devine curb în apropierea maselor mari. 

Dar dacă nimeni nu izbutea să înţeleagă de-
monstraţia teoremei pe care o stabilise el, ce putea 
face mai mult un biet matematician, chiar şi de 
geniu, decât să dea din umeri? 

 

(din Vol. “Alte istorii insolite”, 1986) 

 

 
Desen de Elena-Liliana Fluture 
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          ALDYN Alexander 
 

ALEPH sau 80 de Lumi posibile ale Infinitului 
 

Povestirea „Aleph” a lui Jorge Luis Borges, debutează 
cu un deces. Este vorba despre misterioasa Beatriz Viter-
bo, pe care autorul însuşi (inclus într-un fel în paginile cărţii 
sale) se hotărăşte să-i viziteze casa şi neamurile, precum 
o făcea în fiecare an. Borges întreprinde această vizită 
anuală întotdeauna la data de 30 aprilie, care este ziua de 
naştere a Beatricei. Anul în care autorul face vizita relatată 
în povestirea sa, este 1941, iar acţiunea porneşte de la 
întâlnirea, sau mai bine zis „contactul” acestuia cu vărul 
primar al Beatricei, pe nume Carlos Argentino Daneri. Car-
los, un tip ciudat şi abia trecut de vârsta de patruzeci de 
ani încearcă să scrie un poem de dimensiuni conside-
rabile, şi-i cere lui Borges ajutorul pentru a-l publica, odată 
ce îl va termina. Printr-o întâmplare a sorţii, casa în care a 
locuit şi a trăit atâta vreme avea să-i fie demolată, iar pen-
tru a reuşi să termine poemul cu pricina, Carlos avea ne-
voie de ajutorul „Aleph”-ului, ce se afla ascuns în pivniţa 
casei, şi care, conform destăinuirilor sale către Borges, 
reprezenta: „unul dintre punctele spaţiului care cuprinde 
toate celelalte puncte”

1
. 

Apoi îşi continuă destăinuirea, prin următoarele cuvinte, 
pe care Borges însuşi a avut grijă să le consemneze în 
cartea sa, pentru că sunt mai mult decât revelatoare:„- E în 
subsolul sufrageriei, mi-a explicat el, cu un glas pierdut din 
pricina stării de nelinişte. E al meu, e al meu; l-am desco-
perit în copilărie, înainte de a începe să merg la şcoală. 
Scara de la subsol e foarte abruptă; unchii mei îmi inter-
ziseseră să cobor, dar cineva mi-a spus că în subsol era o 
lume întreagă. Se referea, aveam să-mi dau seama mai 
târziu, la un cufăr în care încăpea o întreagă lume, dar eu 
am crezut că era chiar lumea. Am coborât în taină şi m-am 
rostogolit pe scara interzisă. Când am deschis ochii, am 
văzut Aleph-ul.  

- Aleph-ul? am întrebat. 
- Da, locul unde se află, fără a se confunda, toate locu-

rile de pe planeta noastră, văzute din toate unghiurile. N-
am dezvăluit nimănui descoperirea mea. Copilul care eram 
atunci n-avea cum să ştie că privilegiul ăsta îi fusese 
hărăzit ca să poată cizela mai târziu, când se va face ma-
re, poemul de astăzi”

2
.  

Din acest punct începe fantasticul. Prin intermediul cu-
vintelor lui Carlos Argentino Daneri se dezlănţuie Aleph-ul 
şi universul tot se pune năvalnic în mişcare. Secretul odată 
destăinuit dobândeşte o forţă şi o voinţă de neexprimat. De 
altfel, locul în care se află acest misterios şi magic „Aleph”, 
este un subsol, o pivniţă, adică un loc aflat într-un spaţiu 
ascuns şi totodată baricadat. La o primă transcripție litera- 

 
 

ră, locul cu pricina poate reprezenta o incursiune 
în inconştient; un sertar al minţii accesat la un anu-
mit moment al existenţei. Din relatarea lui Carlos, 
aflăm că el doreşte să folosească Aleph-ul pentru 
a-şi finaliza poemul. Vorbim aşadar despre o posi-
bilă apelare a imaginaţiei şi a inteligenţei totodată, 
pentru a întregi o Creaţie; însă această apelare 
porneşte de la un nivel ascuns şi nu totdeauna ac-
cesibil al subconştientului, ce conturează mai de-
grabă o stare asemănătoare celei de vis. La înce-
put aşa şi pare: un Vis, dar mai apoi privirea înce-
pe să fie falsificată şi deci credibilă, astfel încât 
totul converge (verosimil!?) într-o Realitate. Trezi-
rea se produce, iar lumea se rearanjează ca la un 
sunet ascuţit de trâmbiţă pe multiple linii de fugă, 
pe o infinitate de direcţii şi spaţii amalgamate, spre 
a dezvălui imaginea completă a cosmosului, ce 
pluteşte într-o mare de semnificaţii şi simboluri 
inaccesibile. Aleph-ul „accesibilizează” Universul 
iar conştiinţa celui care priveşte şi înţelege prin in-
termediul acestui punct suprem de infinitate, se 
umple dintr-o dată de toate aceste simboluri şi 
semnificaţii.  

Coborârea lui Carlos în interiorul pivniţei, echi-
valează cu o coborâre în Infern, cu un abandon în 
întunecimea totală de la început ce domneşte 
ameţitor şi copleşitor împrejur, spre a se sfârşi prin 
apariţia şi descoperirea Aleph-ului cu o luminare şi 
chiar cu o conştientizare. Tot Carlos face şi aceas-
tă afirmaţie, conform căreia: „Dacă toate punctele 
de pe pământ se află în Aleph, atunci în el se află  

(continuare în pag. 89) 
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corporealitate, deci materialitate. A cincea lume… În 
fine, ultima lume, stă sub semnul lui 8 şi despre ea nu 
se poate spune decât că atâta vreme cât cuprinde 
Aleph-ul este infinită… 8 sau 80? 800, 8000, 80000… 

Aşa cum Borges priveşte tabloul ce-o înfăţişează 
pe tânăra şi frumoasa Beatrice, şi i se pare că s-ar 
uita într-o oglindă în care aceasta şi-a expus chipul, la 
fel se întâmplă şi cu viziunea Aleph-ului ce oglindeşte 
şi înfăţişează toate aspectele posibile şi imposibile ale 
existenţei. S-ar părea că însuşi lumea în care trăieşte 
el, este o lume falsă, fiind de fapt interioară Aleph-ului, 
ce-o reflectă, şi descoperă, şi nu una exterioară, aşa 
cum o percep cei mai mulţi dintre oameni.  

Aleph-ul înfăţişează atât privirea dinăuntru, cât şi 
privirea de deasupra, sau privirea exterioară, ca punct 
central de intersecţie şi contingenţă. În acest punct 
central se intersectează şi se întâlnesc toate lumile şi 
aspectele ei existenţiale, disecate, fărâmiţate, des-
compuse, cuantificate. Şi tot în acest punct de dimen-
siuni reduse, se desfăşoară în timp real, toate mode-
lele de viitor posibile; dintre care numai unul va do-
bândi o formă finală şi istorică. Aleph-ul este aseme-
nea unui ecran imens, ce porneşte dintr-o sursă 
minusculă, şi în dimensiunea căruia se proiectează la 
nesfârşit, existenţele tuturor oamenilor şi a faptelor să-
vârşite de aceştia. Este asemenea unei evidenţe 
divine, ce urmăreşte şi înregistrează într-o bază de 
date foarte avansată, toate mişcările, pentru a le face 
cunoscute mai târziu. 

Probabil că prin această viziune mistică şi filozo-
fică, poate chiar religioasă mă apropii foarte mult de 
domeniul science-fiction, în care Aleph-ul este înţeles, 
mai ales în cultura cyberpunk, ca un biosoft ce permi-
te viaţa veşnică în cyberspace. Este lumea aceea 
„veşnică”, a inteligenţelor artificiale şi a conştiinţelor 
salvate în computer, sau în reţea, iar un astfel de 
scenariu mă face să mă gândesc la „Neuromantul” lui 
William Gibson, unde întâlnim o veritabilă lume a 
cyberspaţiului şi a „ecranului de televizor reglat pe un 
canal fără emisiune”

7
. După cum remarca şi scriitoa-

rea Florina Iliş în cartea ei „Fenomenul science fiction 
în cultura postmodernă. Ficţiunea cyberpunk”: „Aleph-
ul este, în povestirea omonimă a lui Borges, o meta-
foră a spaţiului: «[…] Un Aleph este unul din punctele 
spaţiului care conţine toate celelalte puncte»”

8
. Ar fi 

foarte multe de spus despre acest enigmatic şi infinit 
Aleph, întrucât existenţa sa trimite către foarte multe 
piste de lectură şi înţelesuri, însă voi reduce din ele şi 
mă voi rezuma doar la esenţial. 

Interesantă este şi descrierea pe care i-o face 
Umberto Eco în „Confesiunile unui tânăr romancier”, 
acestei povestiri a lui Borges; descriere pe care, la 
rândul ei, o putem considera una dintre listele nesfâr-
şite, sau infinite, introduse mai apoi de scriitorul italian 
în lungile sale romane: „În final, să ne îndreptăm privi-
rile către locul absolut: întregul univers. Borges, în 
povestirea sa Aleph, priveşte universul printr-o mică 
crevasă şi îl vede ca pe o listă predestinată a rămâne 
incompletă - o listă de locuri, oameni şi epifanii neli-
niştitoare. El vede oceanul imens, apusul şi răsăritul, 
multitudinea de Americi, pânza de păianjen cu reflexe 
argintii în centrul unei piramide întunecate, un labirint 

(continuare în pag. 90) 

 

(urmare din pag. 88) 
 

această afirmaţie, conform căreia: „Dacă toate punctele 
de pe pământ se află în Aleph, atunci în el se află toate 
luminile, toate lămpile, toate izvoarele de lumină”

3
.  

Şocat la început de aceste destăinuiri, Borges se ara-
tă oarecum contrariat şi pune totul pe seama nebuniei lui 
Carlos, însă se decide pe loc, în ciuda scepticismului de 
care dă dovadă, să vadă cu ochii săi Aleph-ul. Ajuns în 
locul cu pricina, Carlos îl îndeamnă: „Coboară odată; în 
curând o să poţi sta de vorbă cu toate chipurile Bea-
tricei”

4
. De remarcat în cazul de faţă, că până să ajungă 

în dreptul scărilor, ce se întindeau înaintea pivniţei, Bor-
ges trece pe lângă un portret al Beatricei, zugrăvit „în cu-
lori nepotrivite”

5
. Borges îi recunoaşte chipul şi i se adre-

sează cu frenezie, chemând-o la viaţă. Alăturarea aceas-
ta de fapte nu este întâmplătoare. Aleph-ul îi poate arăta 
lui Borges „toate”, (şi observăm că „toate” este scris cu 
litere italice în cadrul textului), chipurile Beatricei. Cu alte 
cuvinte, el va potrivi şi culorile din cadrul portretului lipsit 
de viaţă, însufleţindu-l. Apoi, în contactul direct cu Aleph-
ul va împărtăşi viziunea morţii acesteia, precum şi a 
propriei sale morţi. Tabloul, pe care îl descoperă înainte 
de a întâlni Aleph-ul, vine parcă să îi amintească, odată 
pentru totdeauna, că Beatriz Viterbo trăieşte; că o imagi-
ne a ei a supravieţuit timpului şi spaţiului, şi că probabil 
moartea nu reprezintă decât o scară ce conduce spre o 
altă dimensiune. De altfel, pentru a pătrunde în lumea 
Aleph-ului el însuşi este nevoit să coboare pe o scară, ce 
separă indubitabil două lumi: lumea exterioară, accesibilă 
tuturor, în care trăieşte întreaga umanitate, şi lumea inte-
rioară, preponderent cea a Aleph-ului, aflată la un nivel 
sub lumea obişnuită, şi pe care nu oricine o poate acce-
sa. Lumea Aleph-ului cuprinde atât lumea exterioară, cât 
şi toate celelalte lumi posibile ce există în Univers.  

Atingând Aleph-ul e ca şi cum ai da ocolul zilei în 
optzeci de lumi posibile, aşa cum ne-o mărturiseşte Julio 
Cortázar în volumul său de povestiri şi colaje de tot felul, 
care de care mai ciudate; titlu inspirat după celebrul ro-
man al lui Jules Verne „Ocolul Pământului în 80 de zile”, 
căruia Cortázar îi strică şi răstoarnă printr-o răstălmăcire 
eminamente artistică înţelesul şi semnifican-ţa. „Ziua”, va 
semnifica în cazul de faţă cel puţin optzeci de lumi posi-
bile, aşa cum Aleph-ul, la rândul său, prin analogia propu-
să aici, va semnifica infinitul răsturnat al cifrei opt cu care 
intră în rezonanţă. „Ziua” celor optzeci de lumi posibile; 
dar Lumea lui 8, e lumea infinitului (∞). La fel şi Lumea-
Aleph-ului! După spusa lui Cortázar nu: „[…] există o 
lume, există optzeci de lumi în fiecare zi”

6
. Şi poate că tot 

la fel de multe lumi există şi în dimen-siunea Aleph-ului. E 
doar un fel de a spune, pentru că ele există într-adevăr! 
(sic) 

Prima lume este însăşi Aleph-ul; un centru imaginar în 
care persistă sămânţa imaginii; existentă dar neformată 
încă. A doua lume este cea a primului punct din spaţiu ce 
vine în continuarea Aleph-ului; un fel de punct asimetric-
diferenţiator plasat în coada ansamblului. A treia lume 
concretizează triunghiul echilateral ca primă figură 
geometrică de rezistenţă. A patra lume lasă în urmă 
triunghiul, plasându-i în centru, însăşi Centrul, adică 
Aleph-ul: punct de intersecţie a medianelor la o treime 
distanţă de bază şi două de vârf. Centru, dar nu oricum, 
ci numai de greutate, ca şi cum Aleph-ul şi-ar fi însuşit 
cele deja câteva lumi posibile, asimilându-le şi oferindu-le 
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sau Jorge Luis Borges din ce în ce mai mic în com-
paraţie cu universul nelimitat ce i se deschide fan-
tasmatic în faţa ochilor. Cu toate acestea, aflăm că 
iluzia Aleph-ului persistă: el nu este mai mare de câ-
ţiva centimetri (vreo doi sau trei, pentru a-i trasa to-
tuşi o existenţă finit-observabilă), însă în el se adună 
lumi, universuri şi galaxii. Este asemenea unei găuri 
negre ce absoarbe şi trage în interiorul ei orice for-
mă de materie; până şi lumina este supusă acestui 
proces de absorbţie şi resorbţie. După cum am 
afirmat deja anterior, în Aleph se află toate sursele 
de lumină: de la lămpi, candelabre, torţe, flăcări, 
până la străfulgerări de conştiinţă şi sclipiri solare.  

În prima lume, în mintea lui Carlos încolţeşte 
ideea poemului! În a doua, aşterne pe hârtie titlul! În 
a treia născoceşte primul vers! În a patra, face 
tăieturi şi însemnări pe tot cuprinsul textului realizat 
până atunci. În a cincea… (aici textul se continuă, 
indiferent de împrejurări!). În ultima lume, poemul de 
dimensiuni considerabile este finalizat, dar lumea 
nu-l mai poate asimila. Cum va ajunge deci Carlos 
să-şi citească şi re-citească Poemul? Probabil că 
prin intermediul Aleph-ului.  

În prima lume Beatriz moare! În a doua Jorge 
Luis Borges o vizitează (aşa moartă cum este!). În a 
treia îi observă chipul în tabloul de pe perete! În a 
patra probabil că-şi aminteşte despre ea! În a 
cincea… În ultima lume, o trezeşte la viaţă! 

În prima lume, Borges scrie o poveste. (Aleph?) 
În a doua se include în ea! În a treia, noi îi desco-
perim cartea! În a patra o citim! În a cincea scriem 
despre ea! (Deja mă simt inclus în această lume! – 
nota autorului). În a şasea… În ultima lume, Borges 
tocmai încearcă să iasă din lumea pe care a creat-o! 
(Va reuşi?) Aici este invocat iarăşi Alpeh-ul! 

Acestea fiind spuse, nu pot decât să vă doresc 
lectură plăcută şi să aveţi fiecare parte de viziunea 
inimaginabilă şi omniprezentă a Aleph-ului! 
 

  1 Jorge Luis Borges – Aleph (Povestiri), Ed. Polirom, Iaşi, 2011, p. 160. 

  2 Ibidem pp. 160-161. 

  3 Ibidem, p. 161. 
  4 Ibidem, p. 162. 

  5 Ibidem, p. 162. 

  6 Julio Cortázar – Ocolul zilei în optzeci de lumi, Ed. Art, Bucureşti, 2014, p. 13. 
  7 William Gibson – Neuromantul, Ed. Univers, Bucureşti, 2008, p. 9. 

  8 Florina Iliş – Fenomenul science fiction în cultura postmodernă. Ficţiunea 

cyberpunk, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, p. 183. 
  9 Umberto Eco – Confesiunile unui tânăr romancier, Ed. Polirom, Iaşi, 2011, pp. 

174-176. 
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disfuncţional (care se dovedeşte a fi Londra), o serie 
nesfârşită de ochi în prim-plan, toate oglinzile plane-tei, 
o curte în spatele unei case pe Calle Soler pavată cu 
aceleaşi pietre pe care le văzuse cu douăzeci de ani în 
urmă la intrarea unei case din Fray Bentos, ciorchine de 
struguri, zăpadă, tutun, vine de metal, vapori de apă, 
deşerturi ecuatoriale convexe şi fiecare fir de nisip care 
le compune, o femeie în Inverness, părul ei încâlcit, 
trupul ei mândru, cancerul din sânul ei, urma circulară în 
pământul uscat al trotuarului acolo unde cândva s-a aflat 
un copac, o reşedinţă la ţară în Adrogué, o copie a celei 
dintâi traduceri în engleză după Plinius, toate literele de 
pe toate paginile adunate laolaltă, ziua şi noaptea simul-
tane, un apus în Querétaro care pare să reflecte culoa-
rea unui trandafir din Bengal, dormitorul său gol, un birou 
în Alkmaar conţinând un glob pământesc confecţionat 
din apă şi pământ între două oglinzi care îl multiplică la 
nesfârşit, cai cu coamele pieptănate de vânt pe ţărmul 
dinspre apus al Mării Caspice, oasele delicate ale mâinii, 
supravieţuitorii unei bătălii trimiţând vederi acasă, o carte 
de tarot într-o vitrină de prăvălie în Mirzapur, umbrele 
oblice ale ferigii pe podeaua unei sere, tigri, pistoane, 
bizoni, maree, armate, toate furnicile Pământului, un as-
trolab persan, un sertar de pupitru care ascunde scrisori 
obscene, incredibile, detaliate, scrise de adorata sa 
prietenă Beatriz Viterbo, un monument venerat din 
cimitirul Chacarita, rămăşitele putrezite ale celei ce a fost 
cândva delicioasa Beatriz, circulaţia sângelui lui întu-
necat, bobinele şi arcurile dragostei şi alterările morţii. El 
vede Aleph-ul – unul dintre punctele din spaţiu care 
conţine toate celelalte puncte – de pretutindeni în acelaşi 
timp, pământul în Aleph, şi Aleph încă o dată în pământ, 
şi pământul în Aleph. El îşi priveşte propria faţă şi 
propriile viscere, şi se simte ameţit, şi plânge, pentru că 
ochii lui au văzut acel obiect secret, ipotetic, al cărui 
nume a fost uzurpat de oameni, dar pe care nici unul 
dintre ei nu a îndrăznit să îl privească cu adevărat: 
universul de neconceput”

9
.  

Viziunea lui Borges cu privire la existenţa Aleph-ului, 
este asemenea unui colaj artistic, în care el vede lucru-
rile, oamenii şi faptele ca prin vis, într-o „ordine dezor-
donată”; într-un haos fantastic ce oglindeşte şi reconfi-
gurează simboluri şi semnificaţii. Bineînţeles, privirea es-
te cea a personajului Carlos Argentino Daneri, în cadrul 
ficţiunii narative, însă chipul său se amestecă în inte-
riorul Aleph-ului cu toate celelalte chipuri ale lumii, iar 
chipul lui Borges poate fi unul dintre aceste chipuri, astfel 
încât privirea nu este numai cea a lui Carlos, ci şi a lui 
Borges deopotrivă. Protagonistul nu ar fi stat în faţa 
Aleph-ului, dacă mai înainte Borges nu i-ar fi simţit pre-
zenţa şi nu l-ar fi scos din întunecimea morbidă şi veş-
nică în care se afunda. Dacă privirile înspăimântate şi 
totuşi cutezătoare ale autorului, nu ar fi privit spre frumu-
seţea şi infinitatea cosmică a acestui punct microscopic, 
ochii lui Carlos ar fi privit Aleph-ul, fără să-l poată însă 
observa. Aleph-ul ar fi fost tot acolo, dar nicio prezenţă 
umană nu l-ar fi deranjat, nebănuindu-i nicicum exis-
tenţa, sau mişcarea transcendent-existenţială. 

Descoperindu-l totuşi, el vede atât ceea ce cunoaşte 
cât şi ceea ce nu cunoaşte; iar ceea ce cunoaşte i se 
pare absurd şi supraexagerat, iar ceea ce nu cunoaşte îl 
înspăimântă, făcându-l pe el, Carlos Argentino Daneri 
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culorile Franței; din adâncul altui buzunar “extrage” 
un pikamer, o freză hidraulică cu cărare pe mijloc, 
zgomot, scântei, fum, semantemul gaură, nixit. De la 
grotesc la absurd nu este decât un pas, pe care A. 
Brumă l-a făcut cu ușurința-i caracteristică de a trece 
de la ceva la altceva: “pe deasupra noastră, ușor 
pliat în două, trece un bou. – Ai văzut? A trecut un 
bou… – Ce-ai văzut e doar o închipuire! – Da, o în-
chipuire cu aripi de bou sau un bou cu aripi închi-
puite”. Dar absurdul și grotescul se întâlnesc în mod 
fericit în comic, una dintre categoriile estetice funda-
mentale, în a cărui sferă semantică se înscriu  satiri-
cul, ironia, sarcasmul, persiflarea, ca atitudini, dar și 
specii literare precum satira, parodia, farsa, sceneta 
comică, anecdota, în care comicul abundă și care pot 
fi ilustrate din plin cu prozele volumului. Din această 
cauză, mi s-a părut firesc să-l consider “o carte de 
învățătură despre comic” - acesta fiind ilustrat cu 
finețe, cu malițiozitate, cu luciditate critică - un ma-
nual special, în care textele oferă puncte de plecare 
pentru receptarea noțiunilor în esența lor. Stăpân al 
unui acerb spirit de observație, autorul se lasă, 
uneori, sedus de  o înclinație spre ludic; în acest caz, 
ca mediator activ, el  conduce cu atenție un joc al 
cuvintelor, pentru a-și atinge scopul, acela de a vitu-
pera defectele prin râs. Dar trebuie avut în vedere  
că la joc participă și cititorul, receptor de informație 
serioasă, gravă sau ludică, acestuia revenindu-i opți-
unea de a râde, de a condamna sau de a condamna 
prin râs. Ultima alegere e, cu siguranță, cea mai po-
trivită, căci lectura presupune, ca efect, râsul ironic 
sau compătimitor, sarcastic sau disprețuitor al citito-
rului. 

Dacă vrea “întâlnire” cu satira, cititorul ar tre-
bui să citească Miliardarul, Gara Mare, Columbo-
filism sau Recviem la primărie, în care este evidentă 
atitudinea critică a scriitorului ce respinge aspectele 
negative ale societății în numele unor valori morale în 
care crede și pe care le-ar vrea perene. Ridicu-
lizează  nemilos ideile “constructive” care fac dintr-un 
fudul “șăf” de gară, Bazil Be. Bazil, un ministru de 
finanțe “priceput” (!) sau soluția “salvatoare” în cazul 
dispariției porumbeilor dintr-un oraș, prin inelarea lor; 
dar pentru asta e nevoie de un contract cu o firmă  
prinzătoare de porumbei din Elveția, cu o alta de tur-
nare de aliaj din Suedia, unde s-a dezbătut problema 
în timpul celor (numai!) șase vizite ale consilierilor, 
plus “cuștile speciale de împerechere, desperechere 
și maternitate dirijată, conform normelor societății 
euro-atlantice de observare a fenomenelor natura-
le”(!). Farsa, la baza căreia stă bufoneria, se regă-
sește în proze precum “Urgența” sau ”Așișderi” cu-
vântul descompus având semnificația (H)așiș de 
ri(z)! Parodia dezvăluie un Aurel Brumă ce trăiește 
voluptatea îndrăznelii de a demasca mecanismul 
unor comportamente ce ar trebui să fie solemne, dar 
nu sunt. O condiție a reușitei parodiei este ca cel pa-
rodiat prin gesturi, ticuri verbale, comportament, să 
fie recunoscut. Dincolo de sensul contestatar, cititorul 
intuiește îndemnul discret adresat tuturor, de a dez-
vălui impostura și corupția: “numărând bancnotă cu 
bancnotă, cei 400.000 de euro, zâmbind chelios că- 

(continuare în pag. 92) 
 

 

 

 

Maria TRANDAFIR 
 

A SPUNE RÂZÂND ADEVĂRUL 
,,Ridendo dicere verum” - Horațiu 

 

       Văzând titlul volumului de proză scurtă al lui Aurel 
Brumă “Inima de rezervă”, m-am gândit că acesta a scris 
despre un transplant cardiac, gând susținut și de ilustrația 
copertei cu pictura celebră a lui Rembrandt “Lecția de 
anatomie”. N-a fost prima dată când scriitorul m-a surprins 
prin noutate. Dar citind prima proză, care dă titlul volu-
mului, m-am trezit într-o atmosferă fantastic-macabră, ce 
părea a fi desprinsă din ,,Prăbușirea casei Usher”, a lui E. 
A. Poe, cu morți care învie, vorbesc și care mor cu ade-
vărat în urma unei întâmplări inexplicabile; morții din spa-
țiul bizar imaginat de Aurel Brumă sunt veseli, pun între-
bări și, mai ales, comentează, după priceperea lor, dar cu 
umor, diferite aspecte ale vieții. Funcționând ca preambul, 
textul acesta atenționează cititorul asupra multiplelor 
semnificații pe care le poate dezvălui volumul. Am aflat, 
apoi, că “Inima de rezervă” a primit Marele Premiu la Fes-
tivalul-Concurs Național de Creație “Umor moca de criză”, 
argumentul cel mai sigur în favoarea catalogării cărții ca 
proză umoristică. Doar că eu am constatat că este mai 
mult decât atât. Umorul, după cum se știe, nu are intenție 
critică, trezește doar buna dispoziție (să ne amintim de 
umorul lui Creangă), iar râsul inerent provocat de prozele 
lui A. Brumă nu este numai “o simplă stare fiziologică de 
eliberare de tensiune” (H.Bergson). Acesta devine o mo-
dalitate de sancționare a “atitudinilor negative, a exageră-
rilor de tot felul, în cazul unor forme noi, aberante și a ma-
nifestărilor retrograde” (Francois Rabelais), modalitate 
preferată de Aurel Brumă, care pune sub lupă societatea 
contemporană suferindă din cauza prea multor boli (gra-
ve!). Din păcate, acestea sunt fără leac: hoția (furturi de-
ghizate din averea țării și afaceri păguboase pentru ro-
mâni), minciuna, ignoranța, incultura (de fapt, refuzul de 
cultură), birocrația, parvenitismul (inclusiv cel intelectual, 
mai periculos în esența lui), ipocrizia, prostia fudulă, cinis-
mul, delațiunea, setea de putere (care “covârșește univer-
salul drept”). Nu scapă lucidității sale critice nici instituțiile 
statului: guvernul, parlamentul, prefectura, primăria, aca-
demia, biserica, presa și televiziunea. Lumea pe care o 
observă și o “dezarticulează” prin râsul sarcastic, se zbate 
între aspirație (de neatins, pentru că nu-și cunoaște 
limitele) și realitatea pe care nu poate (sau refuză) să și-o 
asume, între esență și aparență, între falsitate și adevăr, 
între stereotipie și invenție. Prin comportament și atitudini, 
personajele sale se situează în grotesc, anamorfozarea 
fiind favorabilă prezentării omului fără atributele umane 
firești, într-o atmosferă de bâlci sau de circ, din care 
nelipsit  este scamatorul. Un exemplu, dintre multe altele, 
mai mult decât sugestiv: “Lume! Lume! Lelea Sepulcu a lu 
Ghiță Nucu vrea să se distreze! Vrea să evadeze!” (...) 
Onorată adunare! Madam lelea aici de față a hotărât să 
plece din arealul băștinaș tocmai pe lumea ailantă… 
Scumpa noastră compatrioată sătească vrea să schimbe 
ambientul, comunitatea, viața asta de rahat, de care s-a 
cam săturat”. Scamatorul poate fi oricine, dar cel mai pri-
ceput este Marele comandant “zvelt, elastic, cu piept bom-
bastic, pe trambulina de exit coborând chiuind” care  scoa-
te dintr-un buzunar un ceas, o banană, trei dispozitive de 
dinamitare, un tren, un tanc și, în sfârșit, un steguleț în  
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(urmare din pag. 91) 
 

tre armata de reporteri, se trezi râzând: - Hă, hă, hă, mă 
costați salarul prezidențial pe doi ani de zile, tâlharilor,  
tu-vă mamelonul vostru de șmecheri galezi. Hă, hă, hă! 
Două mii de euro la fiecare cioară vopsită, hă, hă, hă!” 
(recunoașteți personajul?!). Caricatura, cunoscută mai a-
les ca formă grafică de sancționare a unor defecte (acest 
aspect a fost magistral discutat de scriitorul Al. Gavrilescu 
în cartea sa “Frondiștii - Caricatura politică în presa româ-
nească între anii 1859-1899”), reprezintă pentru proză o 
exagerare hilară a unor trăsături, a unor situații duse în 
derizoriu, cum sunt cele din “Lustra”sau “Piticuța”. Cele 
mai multe dintre proze au, însă, aspectul unor scenete 
comice (comedii în fond), în care autorul apare ca un ne-
întrecut mânuitor al mijloacelor comice orientate spre sati-
rizarea anormalității ce pare a se fi instalat în toate dome-
niile vieții. Reacții, gesturi, replici, atitudini par atât de fi-
rești în derularea lor, încât Aurel Brumă poate fi consi-
derat un regizor care a pus în scenă întâmplări convertite 
în spectacol dramatic, în care defectele înseși au devenit 
personaje. În acest sens, mai mult decât semnificativă es-
te sceneta “Catalizatorul”, inspirată din “afacerea Rabla”, 
în care personajul principal este Hoția agresivă mascată 
în bunăvoință sfătoasă. Poantele și anecdota îmbogățesc 
registrul comic al cărții, dezlănțuind un râs sănătos (Bar-
barosa, Urgență, Buba calului). 
          Cartea de învățătură a domnului Brumă dezvăluie 
plăcerea acestuia de a devoala aspecte negative ce 
stârnesc indignarea omului onest, încrezător în morală și 
lege. Pentru aceasta, autorul apelează la sarcasm, sus-
ținut de un stil tăios, batjocoritor,  potrivit intenției sale de 
condamnare vehementă a viciilor de orice fel (Unino-
minale, Audiența, Recviem la primărie);  la ironie, prin ca-
re simulează acordul cu cele relatate pentru a fi incisiv, 
spre final (Invizibilul, Alesma sau Idei de alegeri); la per-
siflare, prin care își dovedește consecvența în surprin-
derea, prin flashuri, a celor mai condamnabile “personaje” 
din lumea politică de azi și de ieri, din a căror viață fac 
parte grosolănia, obediența, milogeala “frățească” asezo-
nată cu luare și dare de mită (“Băi, bag samă că ca mili-
țian erai mai deștept ca acu ca polițist”- cacofoniile nu 
sunt întâmplătoare!). 
          Dar centrul de greutate și de atracție al cărții este 
un text admirabil care însumează tot ce aparține comi-
cului ca formă și ca intenții, ce provoacă un râs ce nu are 
pauze. E vorba de un sat amărât, care este botezat Ma-
melon de Galon, în vederea transformării sale în comună, 
apoi în oraș, în metropolă și apoi în provincie cu pretenție 
de autonomie. Situat undeva pe un mal (de apă, de râpă, 
dincolo sau dincoace “de-o sârmă”), părând pierdut în 
spațiu, teritoriul este un fel de Valea Plânșii (Tratament 
fabulatoriu - M. Nedelciu), în care aparența unei vieți ce 
se vrea nouă și echilibrată ascunde relații interumane 
denaturate prin minciună și înșelătorie. Pe de altă parte, 
prin dialogurile stupide și prin monologurile emfatice ale 
oficialităților, satul-metropolă este comparabil cu cetatea 
Tâmpitopole a lui Caragiale, locuită de sinecorzi, cărora 
le lipsește stânga(!) toracelui, condusă de un vice-guver-
nator Lis (!) - kyng și de un guvernator Sik – Tir (termenii 
n-au nevoie de interpretare), care cunoaște dorințele 
limitate ale supușilor. La fel, provincia Mamelon de Galon 
e condusă de un  Guvernator și de un mare Cancelar. 
Dar, ca în orice “stat” care se respectă, vor apărea și un  
 

 

Ministru al Internelor Securității și Insecurității Patri-
moniale, un Amiral și un General bătrân, un Ministru 
de interne provenit dintr-un milițian care e ajutat de 
un Călău, un Specialist în limbi moderne, dar și în 
gimnastică aerobică, un reputat Antropolog, care era 
și politolog, etnolog, cu ,,restul de specializări până 
la decalog”, un Mare Negociator Mobiliar al provin-
ciei (care își propune să ceară 250.000 de euro pe 
metru pătrat în absurda provincie Mamelon), un In-
ventator farmacopeic. Pe măsura acestor demnitari 
sunt instituțiile care vor ființa aici: un Palat provin-
cial, după modelul Palatului Parlamentului, un Palat 
guvernamental și alte palate care au lipsit până 
acum din Mamelon, un Consiliu de Vigilență civică, 
Grupul celor 5, Atelierul memoriei galeze, Banca 
provincială, după modelul celei naționale, care modi-
fică din sfert în sfert de oră cotațiile la bursă, mone-
da națională ajungând la valori neînchipuite nici “de 
Mugurel cel frumușel, mânca-l-ar mama pe el (!)”,o 
Pușcărie comunitară deschisă larg (!) tuturor cetățe-
nilor care ar fi putut avea  probleme în afara provin-
ciei. Citind Mamelon de Galon, cititorul se întreabă, 
râzând homeric, cum a fost posibil ca scriitorul, într-
un număr restrâns de pagini, să realizeze o “analiză” 
atât de minuțioasă a relelor (ce au copleșit viața 
noastră socială și politică) cu un spirit critic acut, dar 
și cu malițiozitate incomparabilă, fără toleranță, dar 
cu obidă. Neîntrecut este Aurel Brumă în mânuirea 
limbajului care susține toate ipostazele comicului,  
prin ceea ce “cronicarul” Nicomah (numele acestuia, 
cu adieri arhaice, amintește de comentatorii din sub-
textul “Țiganiadei” lui Budai Deleanu, autorul primu-
lui poemation-eroi-comico-satiric) numea “găselnițe 
și machiaverlâcuri”, “cioace și șopârle”. Nici că se 
puteau vorbe mai sugestive. Cititorul simte mustirea 
cuvintelor, sucirea și răsucirea lor în sintagme inedi-
te, constată deviațiile și suprapunerile de sensuri, 
subtilitățile; cuvintele pline de sevă, vii,  provoacă 
surprize, uneori de natură logică, ceea ce presu-
pune o reconsiderare a semnificațiilor acestora. Ur-
marea este același râs stenic și batjocoritor. Din 
defectele de stil, scriitorul a făcut inepuizabile surse 
ale comicului de limbaj. Nonsensul, care amintește 
de absurdul lui Eugene Ionescu  sau al lui Urmuz 
din “Ismail și Turnavitu”, este atât de frecvent, încât 
poate fi exemplificat cu ușurință prin orice text: “Sun-
tem o provincie administrativ etnică implementată în 
masa riveranilor înrudiți cu rudele lor și mai puțin cu 
ale noastre. Declar că acest teritoriu insignifiant, 
terifiant și total lăsat de izbeliște ca terum in terum și 
-a găsit originile,vatra și începuturile galice, de unde 
și numele”. Magistral este galimatiasul care duce 
nemijlocit cu gândul la Caragiale, incoerența, ames-
tecul de idei, contrazicerea gândirii logice fiind moti-
ve de amuzament: “…Siminides, prieten intim al 
marelui orator Lucades, și în timpul liber constructor 
de solnițe, sarea fiind atunci la paritate de gram pe 
gram ca auru, de la Siminides nu s-a păstrat decât 
părerea de rău că nu s-a păstrat nimic. Literatura la 
care apelezi e falsă ca și dinții din față, aur fals și nu 
aur de 24 de carate ca  acest ornic de buzunar pe 
care las să aprecieze această zână ieșită din  

(continuare în pag. 93) 
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pem o altă istorie, mai puțin veselă decât cea de 
ieri; râsul și gluma nu ne vor mai putea sluji de 
mângâiere ca altădată, față cu cele care se vor 
petrece în lumea noastră românească. Urmașii 
poate vor plânge. Noi am râs destul”. Viciile “con-
tabilizate” de Aurel Brumă dezvăluie nu numai 
“criza morală a personajelor sale, ci și o criză de 
sistem”, prozatorul pledând, în manieră originală, 
pentru reinstaurarea valorilor în care trebuie să 
credem, pentru a ne justifica existența.  

 

 
 
(urmare din pag. 74) 
 

că his friend, your friend, „i-a sigilat” buzele cu pro-
misiunea să nu divulge „secretul tragediei sale fa-
miliale”, ce-ar fi putut altceva să facă Julien decât 
să respecte pactul?  

-Di, eu nu accept să fiu pe locul al doilea în ini-
ma lui Julien. Întâi eu, apoi ceilalţi. Tu ai fi acceptat 
o asemenea atitudine de la Ronald Reagan al tău?  

Julien, ţi-l aminteşti pe Ronald Castle, logod-
nicul oficial al lui Di, don`t you? Sunt convinsă că ţi-l 
aminteşti. L-ai cunoscut în casa alor mei. Te-ai şi 
amuzat, mon amour, de faptul că eu îl numesc R.R. 

-Ronald... Oh, nu cred că Ronald ar fi fost capa-
bil de un gest atât de... ultrageneros, ultraumanitar, 
Maureen. 

-Di! 
-Maureen, please, don`t be angry with me, dar-

ling, dar crede-mă, eu nu văd nimic jignitor, ultra-
gios la adresa ta în gestul lui Moon. 

-O.K., Di. Ştii bine că nu sunt un caracter 
despotic. Fiecare cu părerea lui. 

-Eşti sigură că asta nu va dăuna prieteniei 
noastre? 

-Di, ce-ţi trece prin minte! 
-Atunci pe curând. 
Oh, Julien, până şi prietena mea cea mai bu-nă, 

Diana Backer, îţi dă dreptate. Să am eu o viziu-ne 
asupra vieţii, about our love-story, total eronată? 

 

 
Desen de Elena-Liliana Fluture 

 
 

 

(urmare din pag. 92) 
 

valurile post-revoluționare ca o speranță demnă de cele 
mai bune roluri în cinematografia contemporană unde eu 
posed un verișor care nu mi-ar refuza nimic, deși cunoaște 
mai mult cu două limbi decât cunosc eu personal”.  
Echivocul, nelipsit ca sursă de comic (uneori grotesc) din 
teatrul absurdului, este prezent și în proza lui Aurel Brumă; 
doar un enunț va fi suficient pentru a-l aprecia: 
“Învățătoarele ridicau mâinile sus ca la Adrian Păunescu, 
să se vadă că-s goale și lipsite de intenții subversive”. 
Clovneria, susținută de fragmente rimate  întâmplător sau 
nu (“ăla cu ghidonu a-n-călcat bontonu și-a turnat în cap 
betonu” sau “să scot polu, să se bucure popolu/ chiria, 
berea, nația, muierea”), folosirea “pe dos” a unor unități fra-
zeologice cunoscute, prin schimbarea contextului (a face 
trotuarul, adică a pava străzile, dar și a practica prostituția; 
a duce lipsă de port, aluzie la nudism, dar și la faptul că nu 
s-a construit un port; a striga ura - urale și a striga ura - 
sentiment) cât și vorbirea aluzivă subtilă (ușor licențioasă, 
cât să stârnească zâmbetul subțire al amatorilor de vorbe 
“cu dedesubturi”) nu diminuează luciditatea la care autorul 
nu renunță nici atunci când pare sau chiar se amuză. Cu 
siguranță, nimeni nu s-ar fi așteptat ca A. Brumă să fie și un 
pasionat de jocuri enigmistice, pentru că cititorul atent va 
descoperi preferința acestuia pentru scart (A. Astase, de 
fapt A. Năstase, ușor înclinat “spre stânga”), pentru meta-
gramă sau anagramă (numele generalului Sarcofan, care 
era foarte bătrân, este anagrama de la sarcofag - sicriu). Și 
nu-i de mirare că Aurel Brumă a inventat un spectacol 
verbal, veritabilă sursă de comic de limbaj, la care râdem, 
după cum spunea Gerard Guillot (referindu-se la Caragia-
le), deschis. “Tot timpul. Râdem instinctiv. Spontan. Râdem 
și știm pentru ce râdem”:,,dublarea fecundității la vaci cu 
stabulație liberă, sanogenitatea luminii cu efect fizic, pe 
acoperiș plasmatic aplasmizează silențios un turbo, 
enclavizare agricolă, salubrizare agricolă, persoanele aflu-
iesc, inamovibil anchetator, aclimatizarea criptonilor, sistem 
interconex de producere a energiei albe”). Cei care cunosc 
renumitul studiu al lui Ibrăileanu despre comicul numelor în 
comediile caragialiene, vor observa că scriitorul A. Brumă 
și-a “botezat” personajele în aceeași manieră, având în ve-
dere emfaza unora sau mediocritatea descurajantă a altora, 
de care nu par a fi conștienți: pe de o parte, Michel Rouge, 
Constance Paraplus, Reginald Q, Francisc Stephan, pe de 
altă parte, Costache Parpalache, Canciov Ionescu, Tache 
Cambuză, Eusebiu Coleașă, Aspazia Leșu, Cameea Po-
rumb, Chițibuș sau Tița Pișculete. Dar în spatele râsului, se 
ascunde o dezamăgire adâncă a autorului, exprimată cu 
sinceritate dureroasă: “nu eu, nebună e lumea, moftul. Lu-
mea asta care, deși e plină de plămâni, nu se bucură de 
aerul respirat. Deși e plină de inimi, nu se bucură de propria 
circulație interioară și face transplant de dragoste. Circulă 
în afara ființei. Într-o lume nebună de sine, liberă în neli-
bertate, absurdul cere absurd”. Dincolo de comic se simte 
tragismul. De altfel, în “Banchetul” lui Platon, Socrate 
spunea că adevăratul scriitor trebuie să fie, în același timp, 
tragic și comic, pentru că întreaga viață omenească trebuie 
privită ca tragedie și comedie, ceea ce se observă și în 
abordarea originală a problemelor “discutate” de Abe. Cu 
siguranță că cititorii s-au amuzat, în timpul lecturii, ca și 
mine, și, probabil, ca odinioară spectatorii comediilor lui 
Caragiale. Dar- simplă coincidență? - ceea ce a mărturisit 
dramaturgul atunci, se potrivește și zilelor noastre “Înce-  
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Gheorghe ŞEITAN 
 
DAN – ZBOR FRÂNT  ŞI ATERIZARE  FORŢATĂ ÎN DOBROGEA 
(unele consideraţii asupra biografiei şi laboratorului de 

creaţie din anii petrecuţi la Tulcea) 

                                           
  Pentru Pavel Dan, Tulcea - urbea unde fusese exi-
lat -  a fost  o „mocirlă” şi o „casă de nebuni”, locul cu „oa-
meni răi”, departe de prieteni şi fetele iubite, unde era ne-
voit să practice pedagogia,  şi să dea meditaţii pentru a se 
întreţine, să locuiască iarna într-o cameră neîncălzită a 
internatului Şcolii Normale, un loc nefast unde boala sa n-
avea cum să se amelioreze ci dimpotrivă. O infinită tristeţe 
de pasăre cu aripile frânte se degajă la lectura „Jurnalului” 
(1) care este mai puţin al Tulcei şi mai mult al Turdei, Clu-
jului şi Tritului natal. 

Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, fost 
„Principele Carol”, se mândreşte azi cu scriitorul Pavel Dan 
şi l-a înscris definitiv în galeria personalităţilor româneşti 
care au plecat de pe băncile sale, o filă fiindu-i rezervată în 
cadrul monografiei instituţiei, lucrare amplă realizată de 
profesorii Virginia Dima şi Aurel Munteanu încă din 1983 
(2). 

Însă, clădirea cea veche, unde a funcţionat liceul 
până la 1928 şi unde a învăţat elevul Pavel Dan, fostă 
proprietate a paşei Ahmed Reşim  a fost demolată demult, 
pentru a face loc actualului sediu. Era o clădire turcească, 
cu acoperiş din olane, după cum se vede dintr-o ilustraţie a 
lucrării monografice amintite, fără ornamente exterioare dar 
funcţională şi dacă luăm în calcul regulile arhitecturii 
otomane, cu pereţi dubli, umpluţi cu nisip, în stare să ţină 
de cald iarna şi răcoare vara.  

De la liceu, situat central, şi până la Şcoala 
Normală, aflată atunci la marginea oraşului, în fosta 
garnizoană a regimentului de vânători, Pavel Dan avea de 
străbătut un drum lung, pe strada Isaccei, actualmente 
bulevard modern, atunci şi acum mergând  în paralel cu 
Dunărea, un  drum pe care, potrivit însemnărilor din 
„Jurnal”, îl străbătea pe jos, căci nu existau ca astăzi 
mijloace comune de transport, iar o birjă costa prea scump 
pentru buzunarul unui elev sărac, o cale ce o parcurgea  
absorbit în gânduri triste, uneori stropit cu noroi de câte un 
automobil al potentaţilor, prilej de reflecţie asupra destinului 
nefericit. 

Mergând pe jos, distanţa de la liceu până la Şcoala 
Normală, unde domicilia, putea  fi străbătută cam într-o oră, 
timp în care tristeţea nu-l părăseşte, o tristeţe căutată 
precum un bun tovarăş de drum: „M-am reîntors din oraş, 
fluierând o cântare veche, pe care o ştiu demult şi care mă 
face să plâng când o aud” (3). 

În cei aproape o sută de ani, topografia nu s-a 
schimbat prea mult, vechile artere de circulaţie s-au păstrat 
la Tulcea, doar clădirile s-au ridicat pe verticală şi îndesit, 
astfel că, după ce depăşeşte lacul Ciuperca, bulevardul 
urcă în pantă uşoară, apoi, după bariera CFR, se face un 
mic cot către satul Mineri, numit încă de localnici, după 
vechea denumire turcească, Câşla, toponim regăsibil în 
schiţa autobiografică „Pedagogul”: „Aşezată în marginea 
oraşului, pe unde se abate şoseaua dinspre Cîşla...” (4). 

O fotografie veche păstrează imaginea de ansam-
blu a Şcolii Normale Tulcea, o clădire cazonă ca toate  
 

 
celelalte ce ar fi trebuit să adăpostească pe lângă 
sălile de clasă, biblioteca şi celelalte anexe trebuin-
cioase unui internat, precum dormitoarele elevilor şi 
pedagogilor din afara localităţii, aşa cum era peda-
gogul Pavel Dan. 

De-a lungul timpului Şcoala Normală Tulcea 
a avut mai multe evoluţii, cu desfiinţări şi reînfiinţări, 
până la actualul Liceu pedagogic ce dispune de o  
clădire modernă, situată într-o cu totul altă zonă geo-
grafică a oraşului. Cert este că în vechiul local, cel 
din drumul Câşlei, funcţiona încă în 1989, aproape 
neschimbată ca înfăţişare, o importantă unitate mili-
tară, instituţie desfiinţată odată cu abandonarea 
serviciului militar obligatoriu şi astfel că, în prezent, 
după două decenii de  transformări şi renovări grupul 
de clădiri serveşte Poliţiei de frontieră. Tulcea. Nu 
există nici un dubiu că aici a locuit Pavel Dan în anul 
de învăţământ 1926 / 1927, fie în camera mică şi ne-
încălzită, de sub scară, cum scrie în schiţa „Peda-
gogul”, fie într-o altă cameră mai mare, împre-ună 
„cu Costea şi un militar”, cum scrie în „Jurnal”, aici îl 
trezea dimineaţa un portar beţiv, aici funcţiona inter-
natul Şcolii Normale, cu elevi obraznici până la 
nesăbuinţă de s-a putut întâmpla ca unul să cadă de 
la etaj şi să moară, este locul unde peste întreaga 
instituţie trona un director hoţ aflat în cârdăşie cu 
subalternii pentru a nu declara şi a-şi însuşi în scop 
personal purceii scroafei crescută în anexele bucă-
tăriei, e locaţia unde, în calitate de pedagog era 
nevoit să bată elevii, căci aceasta era regula, într-un 
cuvânt, în acest teritoriu s-ar afla explicaţia pentru 
acea  ciudată expresie, „casă de nebuni” din însem-
nările sale. 

În puţinele clipe de răgaz croia planuri 
literare ori purtat de reverii fredona câte o melodie în 
acord  cu starea sa sufletească: „Stau şi fluier „Nu 
m-abandona”. Cântecul acesta se potriveşte cel mai 
bine cu sufletul meu, cu fluctuaţiile mele cu viaţa 
mea veselă şi tristă’’(5). „Nu m-abandona” era o 
romanţă la modă pe care o cunoaştem dintr-o 
înregistrare a lui Cristian Vasile, din 1937: 

 

Un gest ascuns 
 

Ce mi-a făcut iubita mea 
A fost de-ajuns 
Să nu mai cred în ea. 
Un semn tăcut 
În taina i-am surprins, 
Si-am priceput 
Ca dragostea s-a stins. 

Tot dorul meu 
Si toată viaţa mea i-am dat, 
Dar ea mereu, 
Râzând, m-a înşelat... 
Acum s-a dus 
Iubirea fără rost, 
Iar ei i-am spus 
Să uite ce-a fost. 

Dar noaptea-n gând,   
Mâhnit visând, 
Văd chipul ei, 
Cea mai frumoasa-ntre femei; 

(continuare în pag. 95) 
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rul Paul Dan, de la Liceul “Principele Carol”, nu este 
suficientă, întrucât el mai avea un unchi, tot profesor 
la Galaţi. Unele lămuriri le găsim în cartea Sofiei 
Vrabie care scrie că, în acea vreme, taxele la liceul 
tulcean erau mai mici decât limita impusă de 
Ministerul Instrucţiunilor şi decât alte licee din ţară, 
motiv pentru care  mulţi elevi de dincolo de Dunăre, 
din familii cu posibilităţi materiale modeste, iar cea a 
lui Pavel Dan era una dintre ele, alegeau să se 
transfere cu studiile la Tulcea (10). Mai trebuie avut 
în vedere că la liceul de băieţi din Tulcea se făcea 
şcoală de calitate iar acest lucru se poate dovedi 
prin absolvenţii de dinaintea lui Pavel Dan, deveniţi 
apoi mari personalităţi, dintre care pot fi amintiţi: 
Gheorghe Eminescu, nepotul marelui poet naţional, 
autorul magistralei lucrări despre Napoleon Bona-
parte, Nicolae N.Cornăţeanu – membru al Academi-
ei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, ministru al agricul-
turii, Oreste Tafrali – membru corespondent al Aca-
demiei Române. 

Puţin sau aproape deloc se ştie despre ca-
drele didactice ale anului de învăţământ 1923/1924, 
la Liceul „Principele Carol” şi care i-au fost profesori 
lui Pavel Dan. Cu riscul de a plictisi, transcriem aici 
lista, aşa cum apare în lucrarea monografică amin-
tită, autori V.Dima şi A.Munteanu: 1.pr. I.V.Cocea -  
licenţiat teologie (religie, limba română, istorie). 2. 
H.N.Ţapu - licenţiat filologie (limba latină, limba ro-
mână, drept). 3.Paul Dan – licenţiat filologie (limba 
latină, geografie). 4.M.W.Schroff – licenţiat filologie 
(limba germană, limba engleză, filozofie). 5. Grigore 
Panaitescu - dr. în drept (limba franceză). 6. R. 
Bernet - trimis de misiunea franceză (limba france-
ză). 7.N.Moşcăuţeanu –(istorie). 8. C.Motomancea -  
licenţiat matematică (matematică, director). 9. O. 
Onicescu – dr. în matematică Roma (matematică). 
10. Gh. Constantinescu – licenţiat farmacie (fizică-
chimie). 11. Al.Calafateanu – licenţiat ştiinţe natura-
le (ştiinţe naturale, igienă). 12. Grigore Musculiu –
absolvent şcoala arte frumoase (caligrafie, desen). 
13. Dem. C. Mihai – student ştiinţe matematici Iaşi 
(caligrafie, desen). 14. Gh. Zavalide – absolvent 
conservator (muzică). 15. P.Deduşenco – colonel 
pensioner (gimnastică). 

După cum se poate observa,cu mici excep-
ţii, toate catedrele erau acoperite cu profesori cu 
pregătire de specialitate şi încă ce! La matematică, 
unde Pavel Dan nu excela, dacă nu avea norocul să  
înveţe cu însuşi directorul C.Motomancea, dădea 
peste profesorul Octav Onicescu cu un doctorat în 
matematici obţinut la Roma; la limba germană ar fi 
putut învăţa cu celebrul profesor Maximilian W. 
Schroff, cel ce a tradus, pe limba lui Schiller, ope-
rele lui Eminescu şi Alecsandri şi altor clasici ro-
mâni, autor de manuale şi dicţionare de limbă ger-
mană, o somitate în germanistică, pentru o vreme 
detaşat la Tulcea. Surpriza vine şi la constatarea că 
Pavel Dan l-ar fi putut avea ca profesor de limba 
română pe folcloristul de talie naţională, H.N Ţapu 
(Christian Ţapu), amănunt ce ar deschide noi pers-
pective de cercetare asupra legăturilor dintre viitorul 
scriitor ardelean şi folcloristică. 

(continuare în pag. 96) 

 

(urmare din pag. 94) 
 

Şi-mbrăţişând 
În vis făptura-i albă ca de nea,  
O rog plângând: 
O, nu m-abandona!... 

 Dincolo de naivitatea şi romantismul propriu 
genului musical şi epocii de început de secol trecut, 
trebuie ghicită  starea  de spirit trăită de viitorul scriitor. 
Cine-l abandonase pe Dan Pavel ? De bună seamă o 
fată al cărui nume revine obsesiv in jurnal, se pare cea 
cu care dansase la balul de adio iar din însemnări rezultă 
că îi trimetea scrisori înflăcărate. Dar oare, în sub-
conştient, nu trăia aceeaşi stare de abandon şi din partea 
profesorilor  de la liceul turdean în care el avusese atâta 
încredere şi care-l exilaseră pe nedrept? Nu zidurile care 
l-au închis şi care oricum nu prea mai există pot păstra 
starea sufletească a lui Pavel Dan din perioada trecerii 
sale prin urbea de la porţile Deltei ci o pagină de jurnal, o 
schiţă a autorului, o melodie… 

Tot din perioada tulceană există însemnarea: „M-
am întors de la cinematograf, s-a jucat „Ţarina. A cântat 
muzica” (6). Trebuie spus că Liceul „Principele Carol” 
Tulcea avea, din 1920, o arenă sportivă numită „Mircea”, 
situată  peste stradă, vis-à-vis de sediu, unde se ţineau şi 
orele de gimnastică .În această arenă, directorul C. 
Motomancea obţinuse permisiunea să amenajeze un 
cinematograf public, pentru a completa banii necesari 
ridicării noii construcţii liceale, aflată în execuţie. Cel mai 
probabil, aici trebuie să fi văzut Pavel Dan, filmul „Ţarina” 
iar arena „Mircea” se află şi astăzi cu aceeaşi denumire  
şi aceeaşi destinaţie de bază sportivă a liceului. 

Însemnarea ne arată că, în ciuda tristeţii 
permanente, pedagogul şi elevul Pavel Dan nu era un 
claustrat. El n-a reuşit să-şi facă prieteni (7) pentru că 
preocupările şi aspiraţiile sale erau superioare celor de 
vârsta sa cu care venea în contact. Este o bănuială 
întărită de o altă consemnare: „Zece Mai. Am fost în 
oraş, la defilare (n.n. probabil cu grupa de elevi de care 
răspundea în calitate de pedagog la Şcoala Normală), la 
serbare şi la bătaia cu confete. Lume de toate dimen-
siunile şi calităţile, praf, zgomot şi vorbe-vorbe. Am râs, 
m-am plimbat cu Chindiu, Nicolau şi alţii” (8). Vorbe, 
adică fleacuri ce nici măcar nu merită consemnate, nimic 
profund ; fără îndoială Pavel Dan era croit din alt aluat. 
  Atunci când se scrie despre perioada lui Pavel 
Dan la Tulcea, îndeosebi, se are în vedere anul de studii 
liceale ultim la „Principele Carol”, adică 1926/1927, omi-
ţându-se faptul că tot aici, viitorul prozator ardelean a 
absolvit şi clasa a  V-a , deci cu doi ani înainte, adică în 
1923 / 1924. Clarificările asupra exactităţii datelor au fost 
făcute de Ion Bădică care a cercetat şi foaia matricolă, 
descoperind că, în primul semestru de studii, elevul 
fusese notat cu „purtare rea”, amănunt asupra căruia nu 
avem nici o explicaţie, decât, poate, zburdălnicia fiului de 
morar ardelean ori  vreo criză de personalitate adoles-
centină, fuseseră interpretate greşit de profesorul însăr-
cinat cu nota la purtare (9). 

Se ştie că venirea la Tulcea pentru anul de învă-
ţământ ultim a fost determinată de excluderea lui din Li-
ceul din Turda, cu drept de a urma cursurile ca elev par-
ticular; în schimb motivul pentru care Pavel Dan a popo-
sit în târgul dobrogean pentru clasa a V-a, rămâne un 
mister. Explicaţia că a fost adus de unchiul său, profeso- 
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Pavel Dan intră în Tulcea ca într-un tunel al 

timpului adolescent exilat cu visurile frânte şi iese ca 
un om matur. O spune ultima sa însemnare din 
acest loc: „Vremea trece şi îmbătrânim, dar parfumul 
trecutelor dragosti pluteşte în vânt şi amintirea lui mă 
îmbată uneori” (17). 

Concluzia îi aparţine scriitorului Ion Chine-
zu: „Şi totuşi, Tulcea înseamnă un popas rodnic pen-
tru Pavel Dan, singurătatea şi depărtarea sunt o 
bună şcoală de meditaţie şi autocritică…”. 

 
Note: 

   1.Pavel Dan, Jurnal, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1974 
   2.Virginia Dima, Aurel Munteanu, Liceul ,,Spiru Haret’’ 
Tulcea (1883-1983), Ed. Sport-turism, 1983, pg. 45 
   3.Pavel Dan, Jurnal, op. cit, paragraful ,,Tulcea-
30.I.1927’’ 
   4.Pavel Dan, Urcan bătrânul, Ed.Dacia, 1987, pg. 214. 
   5.Pavel Dan, Jurnal, op. cit., paragraful ,,Tulcea- 23.III. 
1927. 
   6.Pavel Dan, Jurnal, op.cit., paragraful ,,Tulcea- 9.III. 
1927. 
   7.Pavel Dan, Jurnal,op.cit., paragraful ,,Tulcea-
5.IV.1927’’ : ,,Nu pot să mă plec, nu pot să-mi fac un 
prietin măcar.Toţi sunt străini de sufletul meu şi vreau să 
plec, să mă scap de lumea asta.Să plec, să plec în lumea 
mea, în Ardeal’’.Rândurile denotă un caracter vertical, în 
total dezacord cu reminescenţele slugărniciei turcice, dar 
şi dorul după meleagurile natale ardelene. 
   8.Pavel Dan, Jurnal, op.cit., paragraful ,,Tulcea-
10.V.1927’’ 
   9.Ion Bădică, Revista ,,Tomis’’, nr. 11/1968, p. 20, reluat 
în volumul ,,Amintiri despre Pavel Dan’’, Ed. Limes, Cluj-
Napoca, 2003, pg. 69-78. 
   10.Sofia Vrabie, Sfinxul Deltei, Tulcea, 2005, pg. 94. 
   11.Virginia Dima, Aurel Munteanu, op. cit., pg. 45 
   12.Tema legăturii dintre Pavel Dan şi folclor merită o 
lucrare separată care ar trebui să cuprindă : 1.Elemente 
folclorice în opera scriitoricească a lui Pavel Dan. 2.Pavel 
Dan culegător de folclor 3. Pavel Dan cercetător al baladei 
ardelene –teza de licenţă. 4. Viziunea lui Pavel Dan 
asupra folclorului – articole din periodice, însemnări de 
scriitor,etc. Din punctual nostru de vedere Pavel Dan este 
un folclorist complet, cu merite insuficient recunoscute.A 
se vedea şi Podar, Aurel, Elementul folcloric în opera lui 
Pavel Dan, în Mişcarea Literară - Gazetă săptămânală de 
critică şi informaţie literară, artistică şi culturală, nr. 3 (23), 
2007; precum şi studiul  ,,Folclorul în opera lui Pavel Dan’’ 
aparţinând drd. Maria Liliana Bârsan de la Universitatea 
,,Petru Maior’’ din Târgul-Mureş. 
   13.Pavel Dan, Jurnal, op.cit., pg., paragrafele ,,Tulcea-
28.XII.1926’’ şi ,,Tulcea- 22.I.1927’’ 
   14.Pavel Dan, Jurnal, op. cit., paragraful ,,Tulcea-
27.II.1927’’. 
   15.Virginia Dima, Aurel Munteanu, op. cit., pg.235 
   16. Sofia Vrabie, op.cit., pg.143-144 
   17.Pavel Dan, Jurnal, op.cit., ,,paragraful ,,Tulcea- 27.V. 
1927’’ 

 
 

 

 

(urmare din pag. 95) 
 

Despre profesorul H.N.Ţapu, Gheorghe Eminescu 
scria: „A fost profesorul meu de limbă latină, în clasa a 
VIII-a. Un latinist de mare clasă. Tradusese Eneida în ver-
suri. Fusese unul dintre studenţii străluciţi ai lui Alexandru 
Odobescu. Metodă de predare admirabilă. Prietenos în 
raport cu elevii. A intrat în istoria literară ca un folclorist 
(11). 

Elementele etno-folclorice impregnează puternic 
opera prozatorului Pavel Dan, care în calitate de filolog 
avea să-şi obţină licenţa cu tema „Balada ardeleană”, sub 
îndrumarea folcloristului clujan prof. univ. G. Bogdan -  
Duică (12). 

Lipsesc însemnări în „Jurnal” din perioada Tulcea- 
1923/1924, astfel că puţinele informaţii obţinute pe alte 
căi, precum cele de mai sus merită a fi reţinute. 

3. Aşadar, sosirea lui Pavel Dan, la Tulcea în anul 
şcolar 1926 / 1927, este a doua venire. Împrejurările ce au 
determinat exmatricularea sa de la liceul „Regele Fer-
dinant” din Turda sunt legate de participarea, împreună cu 
un grup de elevi, peste limita de timp impusă, la un bal din 
localitate. Aşa sună sec motivaţia oficială, mult discutată, 
dar niciodată lămurită pe deplin. Până să proiecteze roma-
nul „Ospăţul dracului” – o amplă frescă a câmpiei tran-
silvane – viitorul scriitor trăia deocamdată, pe viu, o petre-
cere cu bal în care dracul îşi băgase coada. 

Tristeţea exilatului e una creatoare, în sensul că 
Pavel Dan găseşte un refugiu în scris, după cum se 
observă, dacă punem cap la cap însemnările din „Jurnal- 
perioada Tulcea”: „Am luat toate manuscrisele mele, le-
am trecut prin mâini, le-am cetit pe unele şi am dat la o 
parte altele. Voiam să aleg ceva bun pentru publicare, 
ceva cu care să apar şi eu în lume. Am încercat apoi să 
scriu schiţa-nuvelă „Cele două prietene”; „Mă întreb ce voi 
face căci în loc să mă ocup cu lecţii, stau şi cumpăr 
romane şi citesc, scriu nuvele, fac poezii şi planuri de 
romane” (13). 

Cu unchiul său, profesorul Paul Dan, poartă 
discuţii pe teme de teorie literară: „În urmă am discutat cu 
unchiul Paul despre bacalaureat şi despre artişti. Toate le 
dă prin apa utilitarismului: artistul nu trebuie să scrie decât 
ceea ce e frumos, curat şi prin urmare util societăţii” (14). 
Ajunşi aici trebuie să subliniem relaţia specială dintre 
unchi şi nepot care nu a fost doar una strict de rudenie. 
Pavel Dan avea să-i dedice povestirea „Zborul de la cuib”, 
în semn de preţuire. De altfel, profesorul Paul Dan a fost o 
personalitate a Tulcei, el ocupând fotoliul de director al 
liceului „Principele Carol” timp de trei ani de învăţământ: 
1929/1930, 1930/1931 şi 1932/1933 (15). 

Momentul 23 August 1944 îl găseşte în calitate de 
translator pentru limba germană, în delegaţia oficialităţilor 
tulcene ce au purtat tratative cu trupele nemţeşti, pentru o 
retragere din oraş paşnică şi fără producere de pagube, 
misiune de care s-a achitat cu bine (16). 
  4. În toamna anului 1926, când Pavel Dan venea 
a doua oară în Tulcea, pentru a-şi termina liceul ca elev 
particular, deşi avea 19 ani, se poate deduce, din mai mul-
te elemente, că se afla încă la graniţa dintre adolescenţă 
şi maturitate. Adevărata maturitate se produce acum, ca 
urmare a loviturilor vieţii. 

Dacă ar fi să-l parafrazăm pe Ernest Hemingway, 
nimic nu e mai important pentru un prozator decât 
experienţa unei tinereţi nefericite.  
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ALDYN 
 
Sărutul din tăcerea gândului 

 

SĂRUT venit mereu dinspre Creaţie: 

Cu buze care când sărută, se sfârşesc; 

O moarte pentru începutul ne-lumesc… 

Şi amintirile necontrolate, ce survin, 

Se împământenesc în ochiul tău străin. 

Imaginea fragilă, a chipului prea trecător 

Aşa cum trec şi se înalţă, păsările-n zbor! 

Mă-ntrebi de ce tot văd, şi nu îmi amintesc, 

- Cum aş putea, când clipele se înmulţesc, 

trăgând în urma lor, penumbra mea, 

proptită rece-n umbra ta? 

Concretizări sau non-concretizări, 

cu forme ca de simulacru, 

Imaginea, Ideea, Forma: 

Se schimbă, la fiecare cadru; 

Numai sărutul parcă-i tot la fel, 

dar pare azi a se schimba şi el: 

 

Sărutul tău,  

venit din inimă spre stele: 

Rotirea lor, luminii prea stinghere… 

Şirag ca de planete,  

încolăcite-n firul de mărgele; 

Iar la final: TĂCERE! 

 

Sărutul meu,  

venit din adâncimile nebănuite 

Cu-atât de multe, constelaţii prăfuite; 

Cu păsări care zboară, măsurând Pământul 

Iar la-nceput:  

Întunecimea, luminându-şi GÂNDUL… 

 

 

Noapte adâncă… 

 

Noapte adâncă… 

Urmăresc cu întristare, chipul înstrăinării tale 

Ivit din strigătul abisal al gurii conştiinţei! 

O apropiere care mă desparte de fantomele 

trecutului… 

Nici nu mai ştiu cine sunt; departe de-a fi ceva… 

O adiere în privirea ta, oprită în ochii unui copil; 

Primăvara îmblânzirii sau Amorţirea din Fiinţă; 

Căutându-te monocrom într-un ungher al terorii 

din care încerc să evadez prin culoare. 

            Culoare de viaţă pusă pe trupul 

ce nu mi-aş dori nicicând să moară! 

Dar moartea ne umbreşte cu străfulgerări neaşteptate: 

Oprindu-mi pasul în dreptul luminii tale, 

            întrebându-te dacă e Noapte! 

 
 

 

 
Ultima întoarcere 

 

Îndepărtare de Origini  

prin drumuri labirintice asiduu străbătute 

Privire ireversibilă spre o aducere aminte 

a Chipului ce l-am ştiut cândva şi, 

nu l-am cunoscut… 

 

Cobor ca-n spre Infern spre zone mizerabile 

Existenţa îmi pare un vierme canibal  

al propriei alcătuiri 

Muşcându-se pe sine din negura nedespărţirii: 

Ziua de Noapte, apropierea de Cuvânt 

Palma de ridurile frunţii,  

Gândul de Ochii încă nedivulgaţi… 

 

Realitatea s-a sfărâmat în propria-i oglindire, 

Iar oglinda Lumii mi-a arătat totul mult mai clar 

Trepte de cunoaştere prin care ne separăm, 

Unul de altul; Unul prin altul, cernuţi molecular. 

 

Cadavrul conştiinţei, trezit în apariţia unei deveniri 

Devenind tot una cu limita ancestrală a 

Universului, 

o muchie a geometriei inteligente, unindu-se; 

Capete fără identitate, înnodate la ambele capete! 

Ceasornicar de stări circumvolute. Zboruri 

pietrificate. 

Reziduurile cărnii, scurgându-se din Sufletul 

eliberat, 

şi Eu; - Eu sunt gata! 
 

Sunt gata de-a mă întoarce iarăşi la O r i g i n i 

 

 
Desen de Elena-Liliana Fluture 
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 (urmare din pag. 62) 

 

Râse, încercând să dea o notă veselă celor spuse. 
Râseră și ceilalți, mai puțin Râcu. Îi asculta, chinuindu-se 
să pară interesat de discuție. Între timp, dăduse gata 
sticla cu vin mai mult singur. Când Roșcovanul vru să-și 
mai toarne băutură, scurse numai o stropeală pe fundul 
paharului. Râcu se simți și arătă cu bărbia spre sticla 
goală. Barmanul înțelese. 
    - Ce, bă, nu ți-a trecut setea? glumi cumnatu-său. Am-
ziile, bată-le Dumnezeu! Sărate ocnă!... 
     - Au pus sare cât au văzut cu ochii, recunoscu Roșco-
vanul. 
     - Așa le vine, bă, și lor... Le cumpără sărate. 
     - Aiurea!... Pun sare, dă-i dracu!... Păi ce, la alimenta-
ra e ca ăștia?... E o țâră sărate, c-așa-i moda lor... Luă de 
pe platou ultima amzie și o aruncă în gură. O mestecă,    
strâmbându-se. Ăștia e crunte! Dă, bă, sticla aia cu vin... 
     Turnă la toată lumea. Când îi veni rândul, Râcu aco-
peri paharul cu palma: 
     - De ajuns... Nu mai beau strop! 
     - Păi de ce l-ai mai cerut atunci? nu pricepu Scun-
dacul. 
     - Pentru voi... Mie mi-e de-ajuns... Am băut cât îmi tre-
buie. 
     Spusele lui fură luate ca o glumă. Râseră și ciocniră 
paharele.  
     - L-am văzut și eu pe Râcu odată sătul, zise Roșco-
vanul. Hai noroc! 
     - Să fie pentru cei pieriți sub dărâmături! își făcu Râcu 
semnul crucii. 
     Roșcovanul lovi paharul gol de tăblia mesei și-și șter-
se buzele cu mâneca hainei. 
     - Să-i lăsăm să doarmă, hotărî pentru toți ceilalți. Le-
am dat un rând și lor... Acum, bem pentru noi. Să fim să-
nătoși și Doamne ajută!... Viața este așa cum este, n-ai 
ce-i face... 
     - Morții cu morții și vii cu vii! zise și ultimul venit. Hai, 
Râcule, mai ia unul... 
     „De unde-l cunosc eu pe ăsta?” încercă Râcu să-și 
aducă aminte. 
     - Nu, nu, e prea destul... Pot da nu-mi mai place... Și 
dacă nu-mi place... 
     Acceptă totuși să i se toarne în pahar. Era însă hotărât 
să nu se mai lase îmbrobodit de Roșcovan și de cumna-
tu-său, să-l prindă dimineața în cârciuma asta puturoasă. 
Sorbi din vin și băutura rece îi dădu o senzație vagă de 
frig. 
     „Nevastă-mea o fi făcut focul?” își aduse aminte că nu 
prea aveau lemne și hotărâseră amândoi să facă puțină 
economie cu focurile în casă. 

Nici în cârciumă nu mai era cald. Ultimul lemn fusese 
vârât în sobă pe la zece seara. Patronul știa că de aici 
înainte clienții săi erau  suficient de încinși, ca să-și 
permită și el puțină economie. 
     „Tot n-am unde să merg dimineață, reflectă Râcu cu 
amărăciune. Vrând-nevrând, am intrat în șomaj... Ce nu 
mi-au făcut șefii a făcut Dumnezeu...” 
     Își mai turnă un pahar. 
     „Nu-i nimic, acceptă situația, încurajat de iluzia puterii 
dumnezeiești care nu o dată îl scosese din impas. Tot el 
îmi va găsi de lucru, pupa-i-aș tălpi-le!...” 
     Involuntar, își făcu semnul crucii: 
     „Doamne-ajută!...” 

 

 

     Prietenii întoarseră privirile spre el. Râcu îi ignoră 
și încercă să-și mai toarne un pahar. Simți că-i tre-
mură mâinile și renunță. 
     - Ce-i, Râcule, ești acasă, înainte de culcare? 
glumi Roșcovanul. 
     Râcu pricepu aluzia. Se sili, la rândul lui, să zâm-
bească și se ridică. 

- Bă, așa-i șade bine unui bun creștin, după ma-
să. 
     - Corect, aprecie necunoscutul.  
     - Corect zic și eu... Da’ n-ai vrea să te cari? îl 
suspectă Roșcovanul. 
     - Ba asta am să fac, zise hotărât Râcu. Scoase 
din buzunar două bancnote mari și le aruncă pe ma-
să. E partea mea pentru consumație... Cred că a-
jung... 
     Apreciase corect cât datora la masă. Roșcovanul 
trase banii spre el și încercă să-l rețină. Râcu se 
smulse și degetele celuilalt eliberară pulpana hainei 
de care se prinseseră. 
     - Astă-seară am terminat! se strădui să fie ferm. 
Ne vedem mâine... Salut!... 
     Împinse scaunul sub masă și, clătinându-se, se 
îndreptă către ușă. În prag, fu cuprins de dorința de 
a se întoarce în local. Era un frig cumplit și viscolea. 
Cătrănit, slobozi o înjurătură. 
     „Vine vorba țiganului, reflectă. Fie vremea cât de 
rea, numai vântul să nu bată!...” 
     Cercetă împrejurimile, tulburat. Întunericul ames-
tecat cu zăpadă alcătuia un fel de leșie rece care te 
pătrundea până la piele. Dar n-avea de ales. Trebu-
ia să-și ia inima-n dinți și să se grăbească spre 
casă. Mergând, era posibil să se mai încălzească... 
     Începu să coboare spre canal. De când se 
întețise ninsoarea, nimeni nu mai trecuse pe drum și 
Râcu înainta greu prin zăpada viscolită care, în 
unele locuri, îi trecea de genunchi. Se duse cu 
gândul la uzina prăbușită la marginea orașului. Dacă 
vremea o va mai ține așa câteva zile, oamenii își vor 
culege rudele când deja va fi prea târziu... 
     În dreptul ultimei case se opri să-și tragă răsu-
flarea. Mai avea de parcurs o bucată bunicică de 
drum: gunoaiele, traversarea canalului pe podețul ți-
gănesc, încă un spațiu viran aparținând unei socie-
tăți care tot amâna să construiască ceva pe el și, în 
sfârșit, străduța sa; mai degrabă, o adunătură de ca-
se sumar împrejmuite cu ce avusese fiecare la înde-
mână...  

Frigul, atenuat în timpul mersului, începu să-l pă-
trundă din nou. Își făcu curaj: chiar dacă nu distin-
gea cărarea, aceasta nu putea să fie prea departe 
și, oricum, n-avea cum să se rătăcească. Acoperite 
de zăpadă, gunoaiele se bănuiau prin dimensiunea 
nămeților care, pe unele porțiuni, păreau adevărate 
delulețe de zahăr candel. Bărbatul le ocoli, atent să 
nu se îndepărteze prea mult... 
     Traversase mai bine de jumătate din distanță, 
când zgomote suspecte îl obligară să se grăbească, 
buimac; pe urmă, câteva schelălăituri; lătrat răgușit 
de animale înghe-țate și flămânde... 
     „Câinii!...” îi trecu prin minte. 
     Se îndepărtă câțiva pași în lateral; să nu dea nas 
în nas, între gunoaie, cu haita. Prezența câinilor se 

(continuare în pag. 99) 
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(urmare din pag. 98) 
 

făcea simțită când foarte aproape, când mai îndepărtat, 
dar, deocamdată, scheunatul jalnic al animalelor nu avea 
nimic amenințător. Nu-l observaseră, ori nu-l băgau în 
seamă, preocupate să descopere sub acoperământul rece 
hrana la care visau... 
     „Ce bine că viscolește, se încurajă. Nu mă pot vedea și 
nici auzi. Numai de n-aș da din întâmplare de ei...” 
     Privi spre gunoaie. Talazuri învolburate de zăpadă se 
revărsau într-o ofensivă dementă peste tot ce mahalagiilor 
le devenise de prisos de-a lungul mulților ani: resturi me-
najere, obiecte casnice deteriorate, tăblărie și masă plas-
tică, stârvuri de animale și păsări. În atâtea și atâtea rân-
duri, Râcu trecuse indiferent pe lângă ele, fără să-i treacă 
prin minte că locul gunoaielor nu era aici, la doi pași de o-
raș, și că o minte pricepută le-ar fi putut afla o întrebu-
ințare mai bună. 
     „E treaba primăriei, reflectă. Intră în obligația primarului 
și a consilierilor să găsească soluții. Într-o zi, o să ne mă-
nânce șobolanii și pe noi... Câinii...” 
     Îi auzea foarte clar. Erau pe-aproape: mârâituri, sche-
lălăituri, câte un lătrat agresiv. Haita dezgropase probabil 
vreun hoit și și-l disputa. Râcu își aduse aminte că mai 
dăunăzi unui vecin îi muriseră porcii într-o singură noapte. 
Mâncaseră leșie de săpun, pe care omul o aruncase negli-
jent într-o margine de grădină. Cu siguranță, îi cărase aici, 
în loc să-i îngroape... Mai muriseră porci și la alții iar pă-
sări mureau aproape în fiecare zi.  Era firesc ca gunoaiele 
să devină un adevărat rai al rozătoarelor și al patrupedelor 
vagaboande. 
     Începu să urce micul dâmb care separa gunoaiele de 
canal. Altădată ar fi reușit s-o facă fără niciun efort. Acum, 
panta devenise alunecoasă și în două rânduri Râcu se 
dezechilibră și îngenunche în zăpada adâncă. Se opri și 
își calculă următoarea mișcare. Vântul sufla năpraznic și 
culmea! bătea chiar dinspre canal. Îi va fi foarte greu să 
izbutească să urce pieptiș coasta... 
     Se întoarse și o apucă spre gunoaie. Înghețate bocnă, 
bănuia că îl vor ajuta să urce mai ușor. Dar numai după 
câțiva pași se opri, alarmat. Câinii... Îi zărise. Erau acolo, 
pe creasta gunoaielor, flămânzi și înghețați. Pe Râcu îl 
cuprinse brusc teama. Auzise de câini care atacă oameni, 
dar niciodată nu dăduse crezare unor astfel de povești. 
     „Bă, câinele e prietenul omului, replicase, refuzând să 
asculte până la capăt fanteziile unora și ale altora. Și un 
copil știe asta...” 
     Nu-l observaseră. Râcu reflectă că avea încă timp să 
se îndepărteze. Nu se dumirea cum de făcuse prostia să 
se îndrepte spre gunoaie, când podețul țigănesc se afla în 
 

 

 

partea opusă... Dâmbul... Dâmbul îi dictase soluția. 
Nu putea fi urcat decât ajutându-se de gunoaie, dar 
dacă ar fi insisitat... Cu un efort mai mare... Grăbi 
pașii. Voia să evite orice incident.  
     „Din partea unor animale flămânde te poți aștepta 
la orice pe o vreme ca asta...” 
     Când se crezu în afara ariei lor vizuale, începu să 
alerge. Greșeală de neiertat! Unul dintre câini îl simți 
și dădu alarma. Lătrături și urlete sinistre urmară în 
aceeași clipă. 
     Râcu conștientizează, înspăimântat, situația a-
proape fără ieșire în care se află. Făcu privirile roată 
în jur: Nici scurtătură de lemn, nici piatră, nimic cu 
care să se apere. În momentul acela îi devenise foar-
te clar: haita intenționa să-l atace... 
     „Poate se apropie numai așa, crezând că arunc 
ceva la gunoaie...” 
     Deocamdată, câinii din frunte abia înaintau prin 
zăpada adâncă. După câțiva pași, înălțau capetele, 
căutându-l, și-și continuau înaintarea. Era mulți și iri-
tați de foame și frig. Își uniseră scheunatul într-un jal-
nic cor îndreptat, ca un protest, spre cerul de unde le 
venea tot răul... 
     Râcu își târa pașii, înnebunit, cu haita pe urmele 
lui. Distanța dintre el și animale se micșora cu fiecare 
clipă, dar bărbatul nu se hotărâse încă să urce dâm-
bul. Îi era teamă că va aluneca și se va prăbuși. 
     Era aproape extenuat când se decise să încerce. 
Se aplecă în față și se avântă disperat spre malul de 
pământ – fostul dig ridicat cu ani în urmă, când apele 
canalului amenințaseră să iasă din matcă. La jumă-
tatea coastei, alunecă și căzu. Pulberea de zăpadă îl 
orbi, mintea i se încețoșă, refuzând să mai caute so-
luții. Numai coatele... Instinctiv, coatele îi târau trupul 
greoi spre vârful pantei, centimetru cu centimetru, și-n 
cele din urmă îl făcură să se rostogolească de partea 
cealaltă, spre canal... 
     Ca prin minune, ninsoarea se liniști. Fulgii păreau 
acum scame mari de vată împrăștiate de copii peste 
pomul de Crăciun. Râcu se ridică și, împleticindu-se, 
se îndreptă spre podețul țigănesc. Dincolo de canal, 
siluetele negre ale caselor îi sugerau că nimeni nu 
mai aștepta pe nimeni. Căldură și somn... Bărbatul se 
gândi la cei care se împăcaseră deja cu ziua 
precedentă și adormiseră cu speranța că mîine va fi 
poate o zi mai bună. La ora asta din noapte, probabil 
visau frumos. A doua zi, femeile își vor povesti visele, 
în timp ce aprind focul. Apoi o vor lua de la capăt; 
tovarăși cu frigul, umezeala și lipsurile... Pe urmă, o 
nouă noapte; speranțe noi și grijile care nu se vor 
sfârși niciodată... 
     Râcu continuă să bâjbâie de-a lungul canalului. 
Priveliștea mahalalei, dincolo de canal, îl îmbărbă-
tează; chiar dacă se aud, apropiindu-se, câinii... 
     Din pricina întunericului, privirile bărbatului nu 
străbat prea departe. Poteca era ascunsă sub stratul 
gros de zăpadă, iar alt punct de reper nu avea. 
     „Nu poate fi prea departe”, încercă să-și facă cu-
raj. 
     Podețul țigănesc nu era decât o scândură lată 
aruncată peste cele două maluri ale canalului. Maha-
lagii improvizaseră o trecătoare așa cum se pricepu- 
 

(continuare în pag. 100) 
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(urmare din pag. 99) 
 

seră și după slabele lor posibilități materiale pentru a evi-
ta ocolul considerabil pe care trebuiau să-l facă până la 
podul din beton construit mult prea departe de mahalaua 
lor. 
     „Ce ghinionul dracului!” înjură Râcu, cercetând îngri-
jorat malul, cînd primul câine apăru pe culmea dâmbului. 
     Lătra și scurma zăpada cu labele. Râcu se întoarse 
brusc, gata să se apere. Privirile omului și ale animalului 
se încrucișară, se duelară câteva secunde cu o disperare 
mută. În momentul următor, în ochii lui Râcu se aprinse o 
lumină nouă; își recunoscuse câinele. 
     - Hun!... Hun!... Hun, băiatul tatii!... strigă, întinzând în-
duioșat brațele în direcția animalului. Hun!... Cuțul tatii!... 
     I se răspunse printr-un lătrat iritat, semn de neîncre-
dere și agresivitate. 
     - Hun!... Hun!... își chemă Râcu câinele, realizând 
deznădăjduit că nu-l mai putea convinge să-l asculte. 
Hun, cățelul tatii!... 
     Între timp, haita ajunsese pe dâmb. Părea nesigură... 
     Frigul era cumplit. Râcu simțea că din moment în 
moment se va prăbuși, dar apropierea animalelor îi activă 
ultimele resurse de energie. Disperat, alergă pe marginea 
înghețată a canalului, în speranța că puntea salvatoare 
nu putea fi departe. În cele din urmă, o descoperi între 
cei doi piloni care o fixau de mal – inutile puncte de reper 
în pustietatea aceea albă. 
     „Am scăpat, o, Doamne, n-are ce să mi se mai 
întâmple!” se opri să-și tragă sufletul și să mai arunce o 
privire, golită de orice urmă de teamă, câinilor. 
     - Huo, turbaților, javrelor, vedea-v-aș la groapa cu var! 
urlă, orbit de o ură inexplicabilă. 
     Se apropiau în șir indian, agonizând, pe pârtia pe care 
Râcu o croise înaintea lor, în zăpadă. În fruntea haitei, 
Hun părea că face eforturi disperate să nu fie depășit de 
cățelandri. Mârâia surd și-și clănțănea colții ori de cîte ori 
vreunul încerca să-l ocolească și să-i treacă înainte. 
     - Ce mai vrei, Hun, bestie, ai uitat mardeala de-
alaltăieri?... Până aici ți-a fost!... Vă vin eu de hac la toți, 
nenorociților!...  
     N-aveau să se mai întoarcă niciodată în mahala. Vor 
crăpa de foame și de frig și vor putrezi, făcându-se una 
cu gunoaiele. Când zăpada se va topi, numai pieile lor 
scămoșate vor mai aminti de haita care bântuia iarna 
câmpul, pe jumătate sălbăticită. Râcu știa ce are de 
făcut. Merse împleticit până la punte și cu un efort 
disperat smulse legăturile șubrede care o fixau între 
pilonii de susținere. Căută satisfăcut spre animale. Se 
aflau la câteva zeci de pași de locul de traversare. 
     „Să vină sănătoși!” le ură Râcu din toată inima. 
     Plănuise să treacă dincolo cât putea de repede, să 
desprindă puntea de pe malul dinspre gunoaie și s-o 
împingă în canal. Pe urmă, câinii n-avea decât s-o caute, 
jeluindu-se cât îi vor mai ține puterile. 
     Pipăi scândura  cu talpa și făcu primii pași. Nu vroia 
să se grăbească. Sub zăpadă, crusta de gheață putea 
însemna o amenințare mai de temut decât câinii... 
     Câinii... Cum de mai reușeau să scoată urletele astea 
sinistre?... Aerul devenise irespirabil, ar fi trebuit să le 
înghețe demult plămânii... 
     Râcu se abținu să se întoarcă, să-i observe. Se con-
centra să nu alunece... 
     Când se așteptă cel mai puțin, puntea se cutremură  
 

 

sub o lovitură puternică. Câinii coborâseră pe mal și-
și disputau întâietatea traversării. Renunțaseră la 
orice regulă, se buluceau la marginea apei, ignorând 
ierarhiile. Împins de haită, Hun reușise să sară pe 
scândura care abia se mai sprijinea pe mal. Cățe-
landrii îl urmară, schelălăind. Pentru animale, omul a-
flat la câțiva metri mai în față devenise o amenințare 
pe care instinctul nu-i ajuta deocamdată s-o depă-
șească... 
     Râcu îi ignoră, simțind că nu vor fi în stare să-l mai 
ajungă. Iar când va fi dincolo... Gândul, frânt la jumă-
tate, îl părăsi brusc. Imprevizibilul se produsese în 
momentul în care se simțea la adăpost  de orice eve-
niment neplăcut: sub greutatea animalelor panicate, 
capătul desprins de el al scândurii alunecă în apă și 
fu purtat de curent spre larg. O clipă mai târziu, Râcu 
se dezechilibră și se prăbuși odată cu câinele său în 
canal. Revenit la suprafață, bărbatul constată că era 
atât de aproape de Hun, încât l-ar fi putut atinge. Îl 
străfulgeră gândul că animalul îl recunoscuse și-l va 
putea scoate la liman. Făcând eforturi să se mențină 
deasupra apei, îl strigă ca pe vremuri, pe când Hun 
nu era decât un cățel: 
     - Hun, băiatule, hai la tata..., prinde!... și-i vântură 
pe sub bot mâneca hainei pe care animalul ar fi trebui 
să o apuce cu putere. 
     Câinele nu dădu însă niciun semn că-l recunoaște. 
Încercă să ajungă la malul opus, dar apa înghețată îl 
imobiliză repede și animalul se lăsă în voia curentului, 
care-l purtă în ultima noapte ca pe o bucată neînsem-
nată de lemn. 
     „Hun!... Hun!...” dădu să strige Râcu, însă buzele 
refuzară să se întredeschidă... 
     Uitată până atunci, chemarea se iscase din nou în 
ființa lui, devenise o parte din el, pentru totdeauna. 
Absorbit de apă și de cer și epuizat, lăsă imaginația 
să depene: ningea bogat peste pomul de Crăciun ale 
cărui crenguțe încărcate de zăpadă se aplecau sub 
greutate; pe urmă, zăpada se topise de căldura lumâ-
nărilor și începu să curgă sub formă de pâraie limpezi 
pe pământul reavăn. Râcu își simți buzele și obrajii și 
fruntea mângâiate de răcoarea aceea dumnezeiască. 
Curând se destinse și adormi pătruns de somnul care 
veni, imprevizibil și discret, ca orice altă întâmplare... 

 

 
Desen de Elena-Liliana Fluture 
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Gheorghe A. STROIA 
 

BALADE PENTRU NEAPATICI de GEORGE PETROVAI 
Moto: Istoria nu e comparabilă nici unui 

fluviu şi nici unui lanţ. Ea îşi are o creştere specifică, 
nereductibilă nici la concepte organice şi nici 
mecanice. De aceea este atât de greu să înțelegem 
istoria cu toate că trăim în ea şi suntem până la un 
anumit grad istorie. – Emil Cioran 

 

„Săracă țară bogată” este paradigma de la care pornim 
în a înțelege maniera în care poetul și publicistul mara-
mureșean GEORGE PETROVAI pune în valoare - prin vo-
lumul BALADE PENTRU NEAPATICI-frumusețile fără sea-
măn ale acestor tărâmuri de poveste, binecuvântate de 
Dumnezeu, dar și inventariază tristele realități ale zilelor 
noastre - sărăcia și umilința, efecte ale perfidismului și indi-
ferenței politruce.  

Din păcate, pornind de la cea mai „neînsemnată” per-
soană politică și până la „giganții” politicii românești 
actuale, cu toții pare-se că nu înțeleg ce conduc și mai ales 
pe cine conduc, că nu știu (deși nu recunosc) ce ar trebui 
să facă - în „conformitate” cu planurile „minunatelor” promi-
siuni electorale, rămase doar la nivelul de intenție. Să nu 
uităm, însă, că „Iadul este pavat cu intenții bune”...  

Minciuna, lașitatea, falsitatea adânc înrădăcinate, goa-
na după interese personale, furtul pe față, distrugerea cu 
bună știință a economiei, servilismul, sunt doar câteva 
dintre trăsăturile clasei politice actuale, pe care poetul le 
penalizează în stilul său caracteristic. Pamfletar convins, 
poetul face din fiecare poezie a sa, simpatic intitulată „bala-
dă”, o reamintire a faptului că eroii baladelor românești, 
haiducii în speță, luau de la bogați și dădeau celor săraci, 
în totală antiteză cu politicienii - „haiducii” zilelor noastre - 
care iau de la săraci și dau celor bogați. Sărăcirea 
constantă a resurselor naturale ale țării, vânzarea bucată 
cu bucată a industriei românești, anihilarea agricul-turii, 
reducerea la tăcere a domeniilor vitale - sănătatea, învăță-
mântul - sunt iarăși puncte „de rezistență” ale ori-căror 
platforme electorale. Cu alte cuvinte, aleșii nu au pu-terea 
de a vedea și alege partea pozitivă, pentru a readuce 
bunăstare cetățenilor acestei țări, însă au abilitatea fără 
rezerve de a-și spori propria bunăstare.  

Baladele lui George Petrovai au un substrat adânc, pe 
fundal, realitatea teribilă a cotidianului, lasă un gust amar, 
o deziluzie cruntă, provocată de monstruozitatea vânzăto-
rilor de iluzii, a celor ce promit fără să cunoască semni-
ficația unui „cuvânt dat”. Semnalele de alarmă pe care poe-
tul le trage sunt penalizări ale hibelor societății românești 
contemporane: justiția cu adevărat părtinitoare, cu al ei sis-
tem punitiv de fațadă, în care se intră pe ușa din față și se 
iese pe ușa din dos, ori care dictează aresturi la domiciliu 
întru respectarea minimelor condiții de confort ale deținu-
tului cu ștaif și funcție. Poetul opinează că singura modali-
tate corectă și pertinentă de a protesta acestor abuzuri ar fi 
neprezentarea la vot (Topos revigorat). 

Agresiunea morală a aleșilor noștri la demnitatea și 
cinstea omului de rând, care a votat cu bună credință, 
îmbogățirea unora pe spinarea sărăciei lucii a poporului, 
dobândirea de putere nemăsurată bazată doar pe multitu-
dinea averilor dobândite, sunt cu adevărat generatoare de 
„demonocrație” - supremația celor bogați, lipsiți de orice 
scrupule, asupra celor mulți (Balada demonocrației). 

George Petrovai, un erudit prin definiție, știe să pună în 
antiteză realitățile istorice trecute și pe cele prezente, să 

 
 

aducă omagii sincere persoanelor/ personalităților 
care au condus cu adevărat poporul la biruință și să 
stigmatizeze, blamând necredința și relele intenții 
ale conducătorilor de azi, nevrednici urmași ai celor 
de demult (Balada românismului în corzi).  

Chiar dacă personajele sale sunt „insul anost”, 
„mersul ca racul”, poetul scrie cu patos, penalizând 
cu ironii fine decadența vremurilor. Răspunsuri 
capitale, precum „teama de moarte”, „nemurirea”, 
„gândul și cuvântul” sunt redate în versuri magis-
trale, de o realitate tulburătoare, totul curgând de la 
sine, în ape limpezi,  nezgomotoase. Dumnezeu în-
suși este „personaj” al baladelor sale, Cuvântul Său 
reprezentând contragreutatea necesară în balanța 
mântuirii sufletului (Servobaladă).  

Baladele creaționiste, care explicitează incipi-
turile lumii și ale universului fizic în lumina învățătu-
rilor diverselor abordări religioase (creștinism, dao-
ism), probează încă o dată erudiția poetului mara-
mureșean, care abordează cu lejeritate teme filoso-
fice complexe, reușind să aducă în fața cititorului e-
sențe ale acestor minunate lucruri, finalitatea mesa-
jului liric fiind relativa libertate a omului, „asumată” 
ca urmare a încălcării poruncilor divine (Voința în-
tru ființare). 

Nici migrația masivă a românilor către îndepăr-
tate colțuri ale lumii nu rămâne neabordată, poetul 
punând în balanță statornicia de neclintit a înainta-
șilor care au luptat până la sânge pentru fiecare 
petec de pământ și nepăsarea cu care românii 
postdecembriști au abandonat vatra străbună (Ro-
mânia fiind a doua țară ca număr de concetățeni-
migranți, după Siria), uneori justificat, alteori nejusti-
ficat, căutându-și rosturi nerostuite, lăsând bunici, 
părinți, copii, în încercarea disperată de a se integra 
într-o lume în care acceptarea s-a dovedit a fi de 
neacceptat (Balada dorului de ducă). Un discurs 
fulminant al contradicției dintre ancestrala transhu-
manță și actuala migrație - o peregrinare cvasiha- 

 (continuare în pag. 102) 
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(urmare din pag. 101) 
 

otică prin lume, care produce înstrăinare, însingurare, rata-
rea precisă a scopurilor, pierderea iremediabilă a demni-
tății naționale.   

Cu certitudine, baladele lui George Petrovai nu au sco-
pul de a adânci răni mai vechi, de a culpabiliza românul de 
rând, ci doar de a atenționa asupra multitudinii proble-
melor rămase nesoluționate și mai ales asupra indiferen-
ței celor care ne conduc. În toată această maree de 
atenționări, există și valuri care readuc în memoria româ-
nului de bun-simț, persoane sau evenimente de care să fie 
mândru, tocmai pentru a realiza că prezentul ar trebui să 
fie cu totul altul și că fiecare dintre noi poate contribui la 
revigorarea țării. Antitezele din partea finală a cărții – hu-
zurul aleșilor politruci (Balada jigodismului plenar, Bala-
da ștabilor penali, Balada terciului politic), neputința 
săracului român de rând (Reversul medaliei), strălucirea 
Voievodului Limbii Române (Eminescului din noi) ori 
sinceritatea rugilor înălțate pentru români și România, sunt 
instrumente pe care poetul le consideră necesare pentru a 
adăuga mesajului său noi și noi valențe lirice.  

George Petrovai este un TRIBUN, un suflet de român 
adevărat care militează pentru reîntoarcerea la tradițiile de 
bun augur, la redobândirea principiilor morale care ne-au 
făcut supraviețuitorii oricăror vicisitudini istorice, la schim-
barea din temelii a clasei politice actuale, pentru a lăsa loc 
unei alte viziuni asupra artei de a conduce și a transforma 
interesul particular în interes general, național.  

NEAPATICII sunt, fără îndoială, cititorii săi, românii 
care au capacitatea de a reacționa, de a deveni proprie-
tarii de drept ai propriului lor destin, de a se ridica din sta-
rea de apatie și indiferență, confrații noștri stăpâniți de do-
rința de a reclădi, de a reconstrui, întru propășirea acestui 
neam, iubit de Dumnezeu. Cu siguranță, sunt românii care 
au de lăsat urmașilor moșteniri de suflet, valori, principii, 
fără de care nu vom putea supraviețui, în plină eră a glo-
balizării, când desființarea individualității și unității de limbă 
și neam sunt prime puncte pe o mondială ordine de zi.  

Îl felicităm pe bardul maramureșean pentru abilitatea 
de a simți, dar și de a reaminti, pentru a milita întru redeș-
teptare națională, de a face din pana scrisului său o redu-
tabilă armă, ce dovedește din plin că sufletul său nobil nu 
va abandona niciodată ideea de ROMÂNIE NOUĂ, VALO-
ROASĂ, UNITĂ, O PATRIE A INIMILOR NOASTRE! 

 

 
Desen de Constanța Abălașei-Donosă 

 

 

Monica BOUARU 
(Paris) 

 

Umbra de pe urmă 
 

Şterge Doamne-a ta durere 
De pe umbra care piere 
În suspinuri, în cădere 
Într-o mică încăpere 
 

Şi ridică de pe gânduri 
Mici crâmpeie de-anotimpuri 
Ce se scurg încet prin râuri 
Şi se-opresc printre pustiuri. 
 

Şi veghează-a mele pleoape 
Ce se sting încet în noapte 
Printre vise, printre şoapte 
Printre mâini îmbrăţişate. 
 
De ce plâng îngerii? 
 

De ce plâng îngerii, copile, 
Când şoapta ta coboară-n mine? 
 

De ce plâng serafimii-n inimi 
Când prin pustiuri nu e nimeni? 
 

De ce plâng şi mă ocolesc 
Când mâinile nu mai vorbesc? 
 

De ce mă dor ale tale gânduri 
Când printre crengi adie vânturi? 
 

De ce mă dor când întâlnesc 
Priviri ce azi mă-ocolesc? 
 

De ce mă dor când mă-nvelesc 
Al şoaptelor suspin firesc? 
 
Rugă 
 

L-am contopit pe Dumnezeu 
Cu’n tine şi cu’n eu 
L-am întristat punîndu-l 
Între linii 
L-am fabricat cum am crezut că-s eu 
Şi l-am pierdut printre imagini pline 
 

Şi astăzi când mă lupt cu Dumnezeu 
Mai strigă şoapta, ca venită-n fire 
«Iertare, pentru necredinţă, ăsta-s eu 
Dar fă-mă să te simt că eşti şi pâine» 
 
Dor de veşnicie 
 

În seara călătoriilor reci, 
Mă întorc la mine 
Rup şi despic al fiorului veci 
Și caut spre Tine. 
 

În seara în care îngheţ în căderi, 
Aş vrea să Te sting în cuvinte… 
Dar totu-i tăcere în gânduri destine 
Doar inima strigă uitând că Exiști. 
 

Şi cât de aproape e’al Veşnicului ţărm 
Şi cât de departe alergăm, 
Căutând la ceas de azur câte-un semn 
Al tăcerii Divine. 
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    Mircea Marcel PETCU 
 

AJUTĂ-MĂ 
 

Doamne... ajută-mă, 

Ajută-mă... Doamne, 

Ajută-mă 

Să văd cerul, 

Să simt pământul 

această 

Grădină minunată 

a Ta 

Să cunosc iubirea pământească 

Și pe cea Dumnezeiască 

să gust 

Fericirea 

Alături de cei dragi 

Să-mi împlinesc menirea 

Aici unde sunt 

și Raiul și Iadul 

Iar când voi urca 

Pe cărarea către 

Tine 

Spre viață veșnică 

Să fiu plin de iubire 

Să o pot dărui tuturor 

Cu drag și smerenie 

Protejându-i sub îndrumarea 

Ta, 

Rugându-te... ajută-mă 

Ajută-mă... Doamne, 

Doamne... ajută-mă. 

 
 

ÎNDRĂZNEALĂ 
 

Zâmbetul tău 

Privirea îngerilor, 

Glasul tău 

Cântecul florilor, 

Mersul tău 

Zborul porumbeilor, 

Trupul tău 

Febra plăcerii, 

Îmbrățișarea ta 

Arma mortală a dragostei... 

 

 

 

TU 
 

Visul oricărui bărbat 
EU 
Durerea ce va dispărea 
Doar 
În faţa îndrăznelii... 
Tale. 
 
FĂ CE VREI.... 
 

Dacă-n timpul tău 

Nu am loc şi eu, 

Dacă-n ochii tăi 

Nu mă văd şi eu, 

Dacă-n visul tău 

Nu apar şi eu, 

Dacă-n gândurile tale 

Nu apar-raza de soare, 

Dacă gura, floarea ta 

Nu-mi șoptește numele, 

Dacă mâinile flămânde 

Nu vor să mă mai alinte, 

Dacă trupu-ţi nu vibrează 

Când m-aude şi mă simte, 

Dacă părul tău 

Nu vrea mângâierea mea, 

Dacă urechile tale 

Nu mai vor vorbele mele, 

Atunci - draga mea 

Transformă-mă într-un înger şi 

Trimite-mă Domnului, 

Poate el are nevoie 

De mine. 

 

FRÂNTURI 
 

Am trăit, am respirat, 
Am gândit 
Fără să te cunosc, 
Pentru ce oare puteam 
Să trăiesc, 
Cu ce inimă, 
Ce însemnau gândurile mele 
Fără tine?... 
Tot ce făceam 
Nu era altceva decât 
Frânturi de eternitate. 
Dar când ai iubit o femeie 
Cu toți ochii, 
Cu toate diminețile, 
Cu toate pădurile, 
Izvoarele,păsările, 
Știi ca nu ai iubit-o 
Îndeajuns şi că 
Lumea-i doar 
Un început a tot 
Ce-ți rămâne de făcut. 
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        Liliana TIREL 
 
 
Gândim să fim liberi 

 

În cuibul de cuci, 

țipete zboarǎ în mâna neputinţei... 

tu înăuntru - eu înafară 

eu floare - tu fluture 

eu pământ - tu stâncă; 

angelici și nemuritori gândim  

să fim liberi 

să ucidem neprăvăzutul 

negrul din noi. 

 

În cuibul de cuci 

vrei liber să fii. 

Libertate - cuvânt ce urcǎ spre cer - 

doar tu mă întrebi: cauţi ceva anume? 

caut liniște - îți spun - iubire…dor 

dor de albul pur - de gingășia 

copilului din noi; 

 

Alb obsesiv. Negru misterios 

poartă un gând nerostit…spre albastru. 

 

 

 

Pasărea albastră 

 

Există în inima ta 

o pasăre albastră 

cântă 

când tu tragi de 

vise 

și-n linie merg 

prin tunelul de 

timp luminat. 

 

Te-ai împrietenit cu 

Pasărea albastră 

cântă iubirea-ți 

prin tot 

Universul...te-nvață 

să zbori...să cânți, 

să prinzi mâna unui  

înger albastru. 

 

 

 

 

Visul...din vis 

 

Se făcea că eram într-un vis... 

în visul din vis  

visam o oglindă uriașă 

în care plutea o ființă prin roșul  

macilor arzând... 

urca pe “ceva” spiralat 

o porțiune albastră...bizară... 

mireasma de crin o  

învăluia - dulce-amar - 

de-a lungul unui braț de univers... 

începu să râdă...să se miște haotic 

să sufle pulberea de stele 

ce-o înconjura într-un roi violet... 

și când am privit mai atent 

ființa aceea eram eu; 

spiritul meu zbura în  

scântei orbitoare 

aprinse de visul...din vis. 

 

  

Dansăm cu iubirea 

 

Sub clar de lună ...lună mierie 

dansăm noi - noi amândoi 

dansăm la braț cu 

bucuria și iubirea și gândul 

în acorduri arzătoare de vioară 

dansăm delicat...fără grai 

pe motiv de dor 

mie – de tine...ție – de mine 

și nouă - de noi 

pașii de dans ne poartă pe drumul vieții 

o mie de nopți luminate de stele 

stele curgând 

prin clipe 

prin panica 

amestecată cu răzvrătiții spini 

ce cresc în noi 

dar - nu plecăm...găsim speranța 

tu... floarea mea de crin 

eu...curcubeul tău 

dansăm cu iubirea 

de la început până la sfârșit. 
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Când te îmbraci în ură și în vină 
Și stai s-aștepți consolare divină 
De ce lacrima-ti udă al trădării rod? 
Crezi că poți converti un suflet schilod? 
 

Prins-n deznădejde, ferindu-ți privirea 
Solitar convins, tu cauți izbăvirea? 
Înger căzut în dizgrație, te crezi, 
Fără luptă, te predai, te resemnezi. 
 

Ascultă-mă! Alungă umbrele mâhnirii! 
Caută-n adâncul tău, secretul fericirii. 
Clătește-ți ochii cu roua dimineții 
Lumina-ți va alunga valul tristeții! 

 
 
Sufletul pluteste... 
 

Verdele pădurii mi-a furat privirea, 
Mă-mbăt în culoare, sorbind clorofilă, 
Înmugurește, renaște fericirea, 
Pentru prima oară-n parfum de zambilă 
 

Mă-mbăt, inspirând parfum de primăvară 
Din livezi și zumzet de-albine, ascult, 
Fiorul pământului l-am simțit, iarâ, 
Întâi murmur de izvor și- apoi tumult. 
 

Gâzele-au prins viață, au ieșit-n convoi 
De sub coaja de măr, împânzind tulpina, 
Plimbându-se voioase, înainte și-napoi, 
Așteptând să-nflorească toată grădina. 
 

Și sufletul viseaza, că-i adolescent, 
Naiv, plin de candoare, cu dorul puhoi 
Plutește împăcat pe-anotimp, în torent 
Spre marea iubirii, împărțită la doi. 
 
     
Trăiește viața 
 

Tot privind în urmă te vei intrista 
Drumul bucuriei nu-l vei depista, 
Fiecare zi, primeste-o ca un dar 
Și lumina te va ghida... ca un far. 
 

Vezi, pe frunte a-nserat tristețea, 
Cărări-a croit, unde-i frumusețea?.. 
Ascunsă e de gânduri cernite 
În cutele sub ochi-ngrămădite. 
 

Pleoapele-s căzute de dezamăgiri 
Ochii stinși se-ascund de priviri, 
Umbrele-n cerc dansează în odaie. 
Pe muzica rafalelor de ploaie 
 

Și noaptea se scurge, ca un lung oftat 
Locul umbrelor.. lumina l-a luat. 
Luceafărul de ziuă strălucește 
Trăiește-ți viata ca pe o poveste. 
 

 

 
 

 

 

 

 

         Marcela STRAUA 
                                       (Montreal, Canada) 

 
 
Pași ce se pierd.. 
 

Prin ploaia cernută mărunt, pașii mei 
Mă poartă pe drumuri știute de ei, 
Pe strada pustie, mă pierd, rătăcesc.., 
Pe cerul despicat, norii clocotesc. 
 

Vântul furios spintecă văzduhul, 
Șuierând lugubru - nfioară trupul 
Lăsat în voia pașilor, să-l poarte 
Oriunde, prin ploaie - n această noapte.. 
 

Singură-n beznă-n noaptea târzie, 
Nimeni nu mă vede, nu mă știe, 
Doar ploaia rece care picură-ntruna, 
Și ploaia de lacrimi șterse cu mâna. 
 

Pe strada pustie-s doar eu, tremurând.. 
Și șerpi de lumină și cerul gemând. 
S-aude un hohot de plâns-năbușit 
Dar pașii mă poartă, sunt un om grăbit... 
 
 
Dorul 
 

Dorul meu se vrea schimbat,  
Prea mult a cutreierat 
Căutând visul, zbor curmat 
Sfântul crez ce-a fost odat' 
 

Au trecut anii și gândul 
A înconjurat pământul, 
Visul pierdut, căutându-l 
Cu lacrimi plângându-l. 
 

Încerc să uit trecutul 
Nu privesc "asfinţitul" 
Urc, stăpânind înaltul 
Să schimb visul cu altul. 
 

Dă-mi Doamne, zile bune 
Dă-mi gând cu-nțelepciune! 
Fă-mă fluture în zbor! 
Pune-mi aripi în alt dor!. 
 
 
Alungă umbrele mâhnirii.. 
 

Lacrimile sunt cuvinte nerostite 
Sau poate îmbrățisări închipuite, 
Sunt gândurile ascunse, iluzorii 
Trăiri nocturne ce le-apucă zorii.  
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       Dumitru COSMA 
 

Se duse și primăvara asta 

În memoria lui Marin Sorescu 
-poveste de pe vremuri/meleaguri vâlcene- 

 

Noroc bă Saicule, hai noroc bă Gore! 
mă duc la mat să beau un rachiu 
să duse dreacu și primăvara și 
nici n-apucai să termin trăscău’, mai aveam io ceva,  
îl pusei io bine da a dreacului muiere 
îl găsi și mi-l pitulă 
unde e fă rachiu că te snopesc în bătaie 
vezi leuca di la car, ți-o-ndoi pă spinare 
nici n-apucai să zâc și a dreacu începu să chirăie 
haoleo, piei împielițatule, păi nu l-ai băut mă cu Mitru, 
sau te-ai rătutit 
de vin nici nu mai vorbesc, că bea și iea dă-o dreacu 
ba a dreacu mă mai puse și la treabă 
ba du-te și taie via di la râu, ba du-te și zgârâie  
locul di la deal 
că trebuia să fac io ca ăl bătrân când trăia 
iel se hodinea la umbră și bea câte-un ciofâc de trăscău 
iar a bătrână zgărăia locu cu boii 
mă mai ia și la respengel că nu ie aia, că nu ie ailantă 
mai taci fă dreacu odată, că te fâlfâi că nici măta nu te 
mai scapă 
mă omule, nu mai da hăluia, închizi ochii mâine, 
poimâine și nici nu ești grijit 
mai hai și tu pă la biserică, lasă-l hăluia dă mat, că 
acolo-ți pică mucu 
du-te fă tu, că ie popa tânăr, că acu te ia mama dreacu 
iea stă și dă mâncare la niște orătănii prin bătătură 
și face o țâră de mâncare 
taie fă și tu o orătanie și fă o ciorbă 
auzi că nu taie, o taie când vin copiii p-acas 
și face o oală de făsui și toacă niște varză de la putină 
ăia sunt boieri, vin p-acas numai să le umpli papornița 
n-aduc și-ei o buca de pâine 
nu te-ar ajuta și iei cu ceva 
ba le mai dau și parale 
lasă-i mă că sunt și iei obosiți 
da io nu sunt fă, du-te la fabrică, noroc cu ăla săracu  
c-a făcut-o, nici nu cântă 
bine cocoșu că io și sânt în rată, vino di la fabrică,  
du-te și cosăște 
bine că acolo mai trag și-un pui dă somn,  
da nu ie bă ca acas lângă muiere 
o fi iea cum o fi da când stau lângă iea-în pat, râmnesc 
de m-apucă dreacii 
d-aia făcu vro cinci 
i-am zâs, fă mai oprește-te,  
vezi c-avem și boale dă crescut 
lasă tu băutura și vino treaz..se dă ea isconată 
când viu acasă, beau o bâjbă de lapte sau de vin și mă  
 

 

duc întins la Mancu 
să scot ogrinjul și să dau fân la boale  
și le mai și adăp 
Să duse dreacu și primăvara asta  
și nici n-apucai să mă hodinesc și io ca lumea 
că uită-te la mine, mai sunt om întreg,  
parcă sunt un șchilete 
așa că bă Niculae dă-mi bă și mie un țoi 
știu că ai rachiu bun, vezi să nu fie boalcă 
da dă unde dracu îl ai că tu n-ai niciun prun  
sau ești preten cu Gurlup  
Venii pe hududoi să nu mă vadă vipera...  
bă are o meliță, uite-așa te foarfecă 
când dădui în șchilă mă întâlnii cu-alde Covrig 
hai noroc nea Saicule, noroc bă puță... că iel ie 
mai tretin  
avea un săcotei în spinare, că-l și întrebai 
ce dracu ai bă orbete-n săcotei 
vezi-ți mă nea Saicule de șușa 
cred că mă și-njură al dreacu, n-auzii prea bine 
că mă grăbii s-ajung aci 
așa că mai dă-mi un țoi și trece-mă pă caiet 
sămnează tu-n locul meu, îți plătesc la leafă 
ai dreacu ăștia nu mai cresc leafa,  
iei stau la scuteală 
și noi ne facem ciuciulete 
ia vezi bă Niculae dacă ai un tâlv,  
că l-am spart p-al meu 
am spart și-un fâciu de vin 
nu mai am vin, da la toamnă  
zâc ăștia pe la telivizor că o să fie bine 
dacă nu, vin la tine, dă-te dreacu 
Se duse dreacu și primăvara asta  
m-apuc să-mi repar cunia și soba că muierea 
vrea să fiarbă la porci 
a dreacu, țâne mai tare la porci  
zice, mă omule, pune-le și tu hadarag,  
culege niște buruian și ad-o și-o croznă 
de lemne, să le fierb că slăbesc și la iarnă 
mînânci blejde 
Se duse dreacu și primăvara asta 
mai toarnă unu 
Niculae, nu-l văzuși p-al meu p-aci,  
că plecă de-azi dimineață 
mă pierduși a dreacu, las c-ajung eu acas  
să văz ce făcuși tu de-azi dimineață, 
p-ormă să-mi scoț din gardilop schimburi curate 
și să mi le speli, că te ia mama dreacu, 
p-ălea de pe mine 
Niculae, vezi că mâine vin iară, că poimâine 
intru de tură 
Hai noroc! 
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Mihaela FARCAȘ 
 
Ancora 
 
Creierul meu naşte obuze, 
am rămas singură, 
tăvălindu-mă în 
albul pereţilor 
după ce m-ai abandonat 
în nebuloasa ta de plumb. 
 
am încercat să te clonez 
prin alţii dar nu am 
făcut decât să devin tu, 
iubitul meu construit din 
proiecţiile unei retine 
cel puţin naive dacă 
nu chiar bolnave. 
 
sunt mai singură decât 
Sylvia Plath în 
această furtună deşertică, 
mă înec cu nisip pe 
care încerc să îl itegrez, 
să modelez o lentilă. 
 
eu te-am creat 
încercând să te salvez 
de tine... 
cât de patologic te-am 
iubit, o ancoră fantomatică, 
himeră ce se îndepărta 
dacă alergam după ea. 
 
încă exişti ca punct de referinţă 
deşi trăieşti doar în versurile mele, 
nu ştiu dacă eşti tot mort 
sau dacă ţi-ai găsit 
ancora la care visai. 
 
întoarce-te şi adu-mi timpul 
copilăriei înapoi, copilărie târzie 
pe care nu ai înţeles că 
voiam să o trăiesc cu tine. 
 
eram plămădiţi din 
aceleaşi conţinuturi brutale, 
ce identificare simplistă 
dar atât de apăsătoare, 
mă temeam de efemeritatea ta, 
de gheaţa închistată în tine, 
resurse infinite de ger emoţional 
şi eu eram foc şi îmi 
doream doar să trăiesc. 
 
erai părintele greu de mulţumit 
pentru că într-adevăr erai 
un fel de părinte, 
lângă tine moartea 
dispărea, veşnica obsesie... 

 
 

 

Fobii 
 

Mă tem de fluturi, de inocenţă şi fragilitate, 
mintea mea e ca explozia unei supernove 
iar între coaste am o gaură neagră 
mărginită de iedera ce 
îi parazitează pe ceilalţi. 
 

Din copilărie m-am temut de moarte 
dar nu de ea ca stare, 
mai mult de sentimentul de viaţă netrăită, 
de neatingerea scopului 
oricare o fi el, 
poate de a atinge liniştea 
prin ceva oricât de iraţional. 
 

Legătura mea cu Dumnezeu a fost 
complicată 
ca mai toate relaţiile mele. 
El trebuia să fie izvorul proaspăt 
dar am săpat şi am găsit 
doar piatră; poate nu 
am căutat unde şi 
cât ar fi trebuit. 
 

Am cioplit alţi idoli, 
la fel de distructivi 
ca acela din Vechiul Testament 
doar că sunt lumeşti. 
Ei se numesc „aici” şi „acum”, 
reprezentând injecţia ce 
amorţeşte nervul lipsei de sens. 

 
Bipolaritate 
 

Mă aflam pe tărâmul 
în care curgeau fire de aur 
şerpuind pe cord 
lângă râuri de miere caldă 
ce strălucea ca soarele 
lichid pe pânza cerului. 
 

Dar undeva ceva alimenta 
sfera de cianură, bombă cu ceas, 
pe care am împuns-o cu un ac, 
venind mareea care a înecat 
mirarea şi plenitudinea. 
 

A rămas în urmă un lac 
sărat ca Marea Moartă, 
pustiu; mi-e sete... 
Mi-e atât de sete de lumină, 
de Dumnezeu, de sens, 
de lumesc dar şi de metafizic 
în acest joc al contrariilor, 
alb şi negru, noapte şi zi. 
 

Care zi? Parcă trăiesc în nord, 
unde apar doar frânturi de fotoni, 
mă pierd în ţesături de noapte, 
în aşteptare... 
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           Lilia MANOLE 
                                     (Rep. Moldova) 

 

MINUNEA 
 

E minunea ființării, când flăcările inimii se fac scrum, 
Constat că arderea mea nu produce vreo schimbare, 
Între viață și moarte, moarte și viață, între aici și acum, 
Sunt singurul om ce simultan iubește și iubire nu are. 
 

Minunea apune, veghează-al minții trecut doar azi, 
Declară, conduce, respiră-n eruperi monotone 
De tainice-aprinderi, făclii, doruri albind pe-obraz, 
Pe care, Doamne, nu le bănuiam că sunt proni(i)... 
 

Minunea mă contrariază, le acceptă pe toate, domoală, 
Durerii năvală dând oriunde -aș fi tins a mă regăsi, 
Cu certe zaruri de viață, luminând starea monahală, 
Respir veșnicia din trecut, prin care omul nu poate păși. 

 

NINGEA FLORAL 
 

Ningea floral în luna mai, 
Prin arșița cu puf de plopi, 
Amalgamam, cu dor de grai, 
Gândul închis în acești stropi. 
 

Ningea floral și melomanic, 
Parfum de licăr tot ningea, 
Mă contopeam în chip organic, 
În densitatea dulce, grea. 
 

Era un nins ciudat de plopi, 
Și chipul meu parcă ningea, 
Cu ochii sus, căprui, miopi, 
Și ceru-n ei se-ntrezărea. 
 

Ningea floral, prin luna mai, 
Se așternea, cu flori, lumină, 
Ningea, prin har, cu Mesia, 
Ningea, ningea, în zi senină... 
 

Ningea floral, extins de cald, 
Până la oase mă tratam 
Cu flori de plopi și vis de nea, 
Ce-n primăvară-l ocoleam. 
 

Ningea fantastic de floral, 
Și printre gene-n văz ningea, 
De bucurie, ochiu-mi ideal 
Ningea, curat, ningea și lumina! 
 

DINCOLO DE SCENARIU 
 

La naștere nu există dureri,  
ci picături de ploaie, 
făcând înconjurul lumii, 
ajungând cu Dumnezeu  
pînă la fereastră,  
pe neobservate, 
și fixând ora, când ploaia  
Va sta. 

 

 

La naștere  
nu există dureri,  
ci bucuria de a rezista,  
la naștere 
nimic nu deslușești  
decât imensitatea vieții,  
ce strigă 
în brațe: 
-Vino, și-om cânta, 
mamă, sunt odorul tău,  
care era și anterior lumina ta  
nevăzută și din roadele tale 
primește binecuvântarea mea, 
dar, Mamă,  
să îmi legeni viața,  
iar eu te voi iubi, 
să ardă flacăra. 
La naștere e ca în film 
și, dincolo de scenariu, 
copilul este melodia  
și liniștea... 
 
SUNTEM... 
 

Suntem fire de lacrimi când ele nu curg, 
Suntem zborul sălbatic, visat în amurg, 
Suntem ceața ce nu e, iar noi o vedem, 
Suntem lumea cu tot ce în ea adunăm. 
 

Dintr-odată dispar, toate câte ne sunt, 
Bucurii și tristeți, și tăceri de demult, 
Dintr-odată pământul în cer se întoarce, 
Alte timpuri se nasc, iar în lume e pace. 
 

Suntem mări de cuvinte, oceane de vise, 
Uitări neuitate, aprinsuri desprinse- 
Din taina divină, cu soare, cu Doamne, 
Suntem și nu, dar vrem să fim oameni... 
 

Iar glorii deșarte, cununi plăsmuite, 
Când noi vrem în suflet lumina să cânte, 
Sunt preamăriri, puteri trecătoare 
A fi om cu tine e o-ntreagă Lucrare. 
 
TE-AȘTEPT C-UN DOR... 
 

În fiecare zi te-aștept c-un dor, 
Pierind peste-al imaginii decor, 
Nemaivăzut de nefiresc aș vrea să zbor,  
Când nu am altă cale să cobor. 
 

La umbra vagă se deschid lalele 
Cu fața lor, ducând un drum la stele, 
Ce incontestabil dor și-s de părere 
Că dorul de-a privi nu are revedere. 
 

Mă regăsesc în ploaia fulgerând, 
Cu lacrimi ce le-apropii de cuvânt, 
Cad, și-mi răstignesc dorul cumplit 
Pe una dintre zile, pe una ce-a venit... 
 

Și-n fiecare zi mă mistuie-un fior, 
Cuprind un glas, cu gândul îl măsor, 
Dar nu mai am nici gând, ci dor, 
Și e cu neputință să-l fac muritor... 
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      Angela DUMBRAVĂ 
 

PRIETENIA MEA CU BABA MARIȚA 
 

Baba Marița era venită în satul nostru, ca și 
bunica, din locurile Făgărașului. Îmi plăcea mult să stau 
pe lângă ea. Erau vecinii noștri. Fiica și ginerele ei erau 
crescători de oi. Îmi amintesc că făceau cel mai dulce 
caș, pe care îl degustam cu plăcere ori de câte ori eram 
invitată. Nu mai spun de plăcintele aruncate pe fugă pe 
vatra focului, dar urmărite cu ochiul atent și priceput al 
mătușii. 

Fiica Babei Marița, tușa Maria, nu avea copii, iar 
eu eram considerată ca și fiica lor. Mai tot timpul îmi 
petreceam vremea pe lângă ei. Îi ajutam cu puterile mele 
la toate cele. Îmi plăcea mai ales să dau la ușă oile 
atunci când le mulgea unchiul Radu. Mânam câte o oaie 
spre unchiul, el o trăgea spre el, cu ugerul deasupra 
unei găleți și cu mâini sigure și blânde mulgea oaia. 
Laptele țârâia în găleata pe care o avea lângă el. 
Întotdeauna se găsea o căniță pentru ochii pofticioși! 
Unchiul Radu lua cănița, o umplea cu laptele spumos și 
gustos din găleata plină ochi și îmi dădea să beau. Eu îl 
savuram încet, să simt gustul ușor dulce și cald, cu 
miros de ierburi aromate pe care le păscuse oaia pe 
perioada zilei sub soarele cald de vară. Beam pe 
nerăsuflate și după ce-mi trăgeam sufletul, cu podul 
palmei îmi ștergeam urmele mustăților făcute din laptele 
cald. Nici un lapte nu se poate compara cu cel proaspăt 
muls și băut atunci! 

Unchiul avea grijă să lase lapte și mieluțului care 
își îndesa boticul în ugerul mamei și se lăsa răsfățat de 
acel moment intim dintre mamă și pui. 

Eram foarte apropiată de Baba Marița. Îmi 
povestea despre perioada ei din copilărie, când a prins 
războiul, cum au trecut prin foamete, spaimă și cât de 
speriate erau mamele pentru fetele lor de frica soldaților 
care le batjocoreau dacă le găseau. Ce povestea Baba 
Marița știam și de la bunica, cum fetele tinere erau 
ascunse și încuiate în beci de către părinții lor ca să nu 
le găsească soldații. Le îmbrăcau ca pe niște bătrâne și 
le puneau broboade pe ochi ca să nu fie recunoscute. 

Altădată mi-a povestit cum își ghiceau ursitul cu 
ajutorul busuiocului în ajunul Bobotezei. Aud și acum în 
urechi vocea ei caldă când povestea, parcă te și trimitea 
la acele vremuri. Era o bătrână bună și foarte frumoasă. 

În zilele de vară, așeza sub un dud înalt, o 
rogojină împletită din papură pe care le împletea chiar 
ea. Îmi amintesc dudul acela care făcea niște dude mari, 
negre, zemoase, gustoase și parfumate. Cele mai bune 
pe care le-am mâncat vreodată! 

Pe rogojina de sub dud, mătușa aducea lâna gata 
spălată și uscată pe care trebuia să o curățăm de 
cornuți. Nu era o muncă prea plăcută pentru că mă 
înțepam la degete când îi scoteam din lână, dar nu  
 

 
renunțam la această muncă nu prea la îndemâna 
copiilor, numai ca să fiu în preajma mătușii. Pentru 
munca mea, seara primeam o felie mare de brânză 
de oaie și una de caș, și nu mai spun de poveștile și 
întâmplările pe care le auzeam spuse de Baba 
Marița. 

Într-o primăvară, am primit în dar o mieluță 
albă cu o stea neagră în frunte pe care am botezat-o 
imediat cu numele Bălănica. Era zglobie și jucăușă. 
Eu devenisem mămica ei. Unde mergeam eu, hop, și 
ea după mine! Toata lumea o iubea. 

Mai târziu, când a crescut, a trebuit să o dăm 
la cioban la târlă, ca să meargă și ea la păscut cu 
celelalte oi. Seara o aduceam acasă pentru că ea 
venea după mine. 

A doua primăvară, Bălănica mi-a dăruit un 
berbecuț la fel de alb ca și ea, cu picioarele până la 
jumătate negre. I-am dat numele de Bălănel. 

Bălănica însă era o mamă cam speriată, care 
nu stătea la muls și nici nu-i dădea lapte puiului ei. 
Atunci am găsit o cale să ajut puiul să se hrănească. 
Cu toate puterile mele o trânteam la pământ ca 
mieluțul să vină și să sugă lapte de la uger. Așa 
făceam în fiecare zi, până am obișnuit-o să-i dea 
lapte. 

Timpul trecea și Bălănel creștea. La fel ca și 
mama lui, era tot timpul după mine. 

Dar, în aceeași primăvară, de Paște, mieluțul 
meu a fost sacrificat fără știrea mea. A fost cel mai 
trist moment din copilăria mea. Am plâns, l-am 
căutat peste tot, poate îl găsesc. Altădată alergam 
cât mă țineau picioarele după un mieluț care semăna 
cu el. Am avut o mare perioadă de timp în care nu 
m-am atins de carne de miel. Tot Baba Marița, m-a 
ajutat să trec peste aceasta. Mi-a spus că de Paști 
se sacrifică mieluții pentru Domnul Iisus Hristos și că 
mieluții aleși sunt în grădina lui Doamne-Doamne. 
Sunt fericiți într-un loc în care este iarbă grasă și el 
zburdă fericit printre prietenii lui și printre îngerași. 
Din când în când trimite câte un semn către cei dragi 
... asta se întâmplă atunci când vezi o stea strălu-
citoare clipind des spre tine. M-am liniștit. De câte ori 
vedeam o stea strălucitoare clipind, știam că este un 
semn de la prietenul meu Bălănel… și pentru că am 
văzut de multe ori o stea clipind pe bolta cerească în 
nopțile senine... încet, încet mi-a trecut dorul după 
micuțul meu prieten din minunata mea copilărie! 

Cu dragoste... din copilăria mea! 



 
Desen de Elena-Liliana Fluture 
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