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           Nicolae TZONE 
 

[ROTIŢE DE CEAS DIN BLANĂ DE CÂRTIŢĂ...] 
 
rotiţe de ceas din blană de cârtiţă 
înainte şi înapoi 
îmi înfig în cap  
un baobab 
şi azvârl în praf  
fără ezitare 
tot ce era înăuntru 
 

nu a fost nimic  
înainte de înainte 
e firesc să nu mai fie nimic  
înapoi de înainte 
şi înapoi de înapoi 
 

câinele care muşcă  
beragata altui câine 
chiar acum sub privirile mele 
trebuie înţeles 
aceasta este pentru el 
fericirea 
să smulgă cu colţii 
beregata fratelui lui 
în mijlocul străzii 
ziua în amiaza mare 
 

* 
nu mai există zare 
în zare 
 

sarea din marea moartă 
nu mi-a ajuns 
pentru prânzul 
de azi 
 

hei cine-mi mai vinde sare 
să am îndeajuns 
pentru prânzul 
de mâine 
 

* 
prietenul meu 
invizibil 
vechi 
foarte vechi 
fiul fiului  
domnului nimic 
sărbătoreşte 
 

 

mi-a prezis  
că mă voi prăbuşi 
când îmi va fi lumea  
mai dragă 
 

iată s-a împlinit  
cu brio 
previziunea lui 
 

îmi  
spun  
adio 
atât  
de 
plictisit 
de 
parcă 
fiul  
plictiselii 
aş  
fi 
şi  
nu  
fiul  
mamei  
mele 
 

voi  
mai  
trăi  
numai  
să  
pot 
să  
privesc 
cu  
voluptate 
cum  
putrezesc 
 

voi 
deschide  
o  
fermă 
de  
viermi  
la  
mine  
în 
trup 
 

voi deveni fermier 
renumit 
 

voi vinde viermi 
cum vindea rimbaud 
arme 
de contrabandă 
acum un veac  
 

îmi divinizez  
neputinţa 
de azi 
 

există 
un everest al durerii 

  (continuare în pag. 4) 
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(urmare din pag. 3) 
 

devastatoare 
în orice bucată de carne 
ce-şi zice 
om 
 

în mine este 
durerea  
cea mai înaltă 
de pe pamânt 
 

binecuvântată  
fie  
durerea mea 
binecuvântate  
fie 
rănile mele 
pline 
de viermi 
bunecuvântaţi  
fie 
viermii din  
rănile mele 
 

iov 
deja  
mă  
invidiază 
 

nu credeam  
să se mai nască  
cineva 
care să sufere 
mai mult 
decât mine 
îmi spune 
tu mă întreci 
îmi recunosc 
înfrângerea 
 

* 
am deja barba 
de-un metru 
din când în când 
merg şi mă bărbieresc 
cu briciul foarte ascuţit 
de pietre 
de pe fundul dunării 
 

s-a îndrăgostit 
atât de tare 
adâncul dunării 
de obrazul meu 
mă îndeamnă 
să zăbovesc 
la nesfârşit 
între valuri pietre 
şi peşti 
 

aici este 
regatul tău 
fără margini 
ştii bine 
te iubim 
foarte mult 
vino repede 

 

foarte foarte repede 
nu mai pleca 
între  
semeni 
 

nu  
te  
merită 
 

* 
nu mi-e frică 
de viermii din mine 
s-au obişnuit  
cu mine 

 

m-am obişnuit  
cu ei 
 

sunt ai mei 
sunt al lor 
între noi 
egalitatea este 
deplină 
îi învăţ cu răbdare 
să-mi citească 
şi să-mi iubească 
poemele 
 

nimeni în univers 
nu este  
mai singur 
ca mine 
 

acum  
şi-n vecii vecilor 
amin. 
 

 
Ilustrația: Nazar Bilyk -„ Rain” 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158719893109776&set=a.10150950196984776&__cft__%5b0%5d=AZX7YeOs16tRyEtsUODcJO_pARpaDn_SadN_T6vghCFHdjzGfm8Zi7tnRYBDvG5zA0TtJOo25K6o_e4a6euIW2c0EaLKhXYRgUEunsQpHKAvdULxcGnp6p-AafvR_fNEowI&__tn__=EH-R
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Iuliu-Marius MORARIU 
 

Gabriel Hasmațuchi - Alternative culturale 

Sibiu, Techno Media, 2018, 215 p. 
 

Un titlu incitant şi un conţinut pe măsură, aceasta este 
ceea ce propune Gabriel Hasmaţuchi în recentul său volum. 
Lector universitar în cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din 
Sibiu, doctor în filosofie, autor de carte, editor şi fondator al 
unor prestigioase periodice precum Saeculum şi prezenţă 
plăcută în spaţiul cultural românesc, autorul este un profe-
sionist al analizelor şi evaluărilor critice ale textelor de spe-
cialitate. 

În cele optsprezece unităţi tematice, precedate de un 
cuvânt ce ţine loc de prefaţă, domnia sa propune o întâlnire 
cu chipuri şi idei pornind de la concepţii exprimate în pagi-
nile unor volume mai vehi sau mai noi. Evaluând critic filoso-
fia românească şi gândirea din acest areal în diferite con-
texte, Gabriel Hasmaţuchi arată în cel dintâi capitol (p. 11-
30), care se constituie într-o adevărată sinteză, faptul că: 
"Întâlnirile culturale și nu „ciocnirile” (S. Huntington) s-au 
dovedit a fi mult mai utile, pentru români, dacă au fost supu-
se unei examinări critice, dacă au fost puse în acord cu spe-
cificul cultural, cu clara intenție de a depăși faza simulărilor 
culturale și de a activa spiritul creativ în toate sferele vieții, 
deoarece cultura s-a dovedit a fi factorul determinant al pro-
gresului de orice fel. Saltul de la o spiritualitate etnocentrică 
la una ce-și asuma o devenire întru alteritate s-a realizat – 
fără îndoială – pe parcursul întregului secol al XIX-lea și a 
culminat cu izbânzile din perioada interbelică. (Pre)facerea 
culturală a societății românești și înscrierea în acel saecu-
lum al modernității s-a făcut printr-o atitudine de rezistență 
prin tradiție sau printr-un spirit conservator." (p. 12) 

Această constatare constituie în fapt premisa unei inte-
resante sinteze, ce-şi propune să arate cum interferenţele 
dintre idei, culturi şi contexte s-au repercutat asupra Româ-
niei şi evoluţiei ei culturale. Este urmată de o trecere în 
revistă a elementelor care au contribuit la "criza lumii mo-
derne" (p. 31-42), ce porneşte de la concepţia actualului, 
însă insuficient valorificatul Ernest Bernea, iar apoi de o 
analiză transdisciplinară, pornind de la concepţia lui Con-
stantin Noica cu privire la istorie şi relevanţa ei pentru gân-
direa filosofică (p. 31-42). 

Periplul dedicat unor nume devenite deja clasice în pei-
sajul cultural românesc este apoi continuat cu o prezentare 
a gândirii lui D. D. Roşca (p. 43-54) şi aspectelor ce definesc 
pragmatismul ei şi cu un interesant studiu ce pune faţă în 
faţă, într-o analiză comparativă, un autor relevant al diaspo-
rei ruse din spaţiul francez, respectiv Nicolae Berdiaev şi un 
filosof, teolog şi poet ce nu a fost încă recuperat în întregime 
de către cultura autohtonă, anume Nichifor Crainic (p. 67-
86). Pornind de la farmecul pe care un alt mare clasic rus, 

 

 
 

respectiv Dostoievski, l-a exercitat asupra amându-
rora, autorul prezintă influenţele ce pot fi regăsite în 
gândirea fiecăruia dintre ei, fără a uita să sublinieze 
însă elementele de originalitate ale celor doi. Apoi, 
într-un mod ce nu este totuşi redundant, revine asu-
pra lui Ernest Bernea (p. 87-100), inventariind şi 
evaluând critic publicistica lui din paginile periodi-
cului Rânduiala, al cărui colaborator constant a fost 
gânditorul. 

Urmează apoi alte cercetări interesante, unele 
realizând o adevărată tranziţie înspre vremuri mai 
apropiate de cele pe care le trăim şi gânditori origi-
nali precum Ion Dur (p. 117-128; p. 183-176), Teo-
dor Vidam (p. 169-176), D. Cristănuş (p. 177-182), 
Ilie Guţan (p. 187-186), Constantin Schifirne (p. 
187-196) sau Florea Firan (p. 207-214). Pe cel din 
urmă îl defineşte astfel, prin prisma uneia dintre 
scrierile sale: "Florea Firan știe să se apropie de 
personaje așa cum deține și știința de a apropia citi-
torul de ele. Soluțiile portretistului sunt variate. E de 
ajuns să ascultăm, de exemplu, vocile - autorul, cei-
lalți și personalitatea asupra căruia stăruie să ne-o 
redea în maxima sa complexitate. E, de asemenea, 
de remarcat cum Fl. Firan folosește anumite proce-
dee pentru a evita monotonia structurală a textelor: 
pe C. Brâncuși ni-l prezintă, pe de o parte prin pro-
pria viziune despre lume ilustrată în aforismele sale 
și, ca o completare, ținând cont de afinități, prin ochii 
lui Mircea Eliade, la medalionul dedicat istoricului 
religiilor; lui Andrei Codrescu îi creionează profilul 
spiritual, îmbogățindu-l și cu un interviu; pe Dumitru 
Radu Popescu îl portretizează moral și profesional 
apelând la genul epistolar, tehnică folosită de D. R. 
Popescu mai bine de un deceniu pentru a-și expune 
opiniile și ideile asupra unor probleme culturale în 
paginile „Scrisului Românesc” la rubrica Scrisori  
 

(continuare în pag. 16) 
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        Gabriela SCHUSTER 
 

Lacul vulcanic din noi 
 

În mijlocul meu s-a instalat o sală goală 
unde ecourile se bat cap în cap 
de pe margini copacii vânjoşi 
se uită cu dispreţ şi ziua întreagă 
cu indiferenţă 
în pântec stau copii de piatră 
de la început 4 
apoi se înfricoşează unul în altul 
întră într-o singură piele 
într-o singură bătaie de inimă 
într-un singur ochi 
cu care privesc timpul pe dinăuntru 
şi timpul îi înghite 
 

tristeţea este ca un lac vulcanic 
rece şi adânc cu faţa spre cer 
din care brusc ies urlete 
răgete grozave 
strigăte de răzmeriţă 
mi-e cald mi-e frig 
îmi caut anotimpul potrivit 
alerg lângă copiii de piatră 
în sala goală din mine 
undeva îngerul decapitat... 
hohoteşte singur 
de râs? 
de plâns? 
de răcorit inima? 
 
 

Sunt pe recepţie  
 

Sunt pe recepţie  
crocodila împunge apele cu dinţii 
prăpădiţii de peşti fug spre mare 
zbătându-se zadarnic în miezul întrebărilor 
absolute 
îmi trag pălăria pe ochi şi îl văd pe Sinatra 
pupându-se în piaţa mare cu Corleone 
de obicei, mama mi-a băgat în cap 
că trebuie să mă spăl pe dinţi dimineaţa 
ca să vorbesc aromat 
şi că adevărul este vrejul 
pe care se caţără discuţii cu citate 
fără drept la replică 
astfel am învăţat să gândesc singură 
de câte ori am două minute libere 
 

şi nu prea am 
 
 
 
 

Univers în alt univers 

 
Univers în alt univers 
 

Moartea parte din întreg 
nu ştiu dacă are margini 
viaţa omului e scurtă 
şi în raport cu ea 
moartea este veşnică 
dar nu ştiu dacă moartea 
şi muritul mor şi ele 
de o altă moarte 
dintr-o altă moarte 
 

mă uit la mine 
separat de univers 
 

mă simt un univers în alt 
univers 
lângă alte universuri 
în multivers 
 
 
Universul nu se sinchiseşte 
 

Interminabile universuri  
se suprapun peste singurele  
particule fulgerate  
de viaţă  
altfel spus întunericul nu poate fi studiat 
doar marginile lui  
şi dacă suntem singuri ce folos  
 

în primele decenii după somn  
ne vom simţi atât de singuri  
cât de singuri se pot simţi  
albatroşii-poeţi cu aripile adunate  
în dreapta şi în stânga pântecului  
deveniţi prea grei, prea realişti  
pentru zbor 
  
catargul străpunge aerul de sub stele  
şi totuşi universul nu se sinchiseşte 
fiecare viaţă este toată viaţa   
fiecare timp este tot timpul  
fiecare moarte este toată moartea 
altfel spus întunericul nu poate fi studiat 
doar marginile lui 
 
 
Muzică 
 

Poate erau pescăruşi 
poate mesteceni 
poate şiraguri de rouă 
 

sau poate gânduri înţelese 
şi poate ne-înţelesuri 
ce se ascund 
ca umbrele 
când vreun nor 
se prinde în joc nebun cu luna 
poate erai tu 
sau reflexia trupului meu 
în zborul de spirală 
cu vârful în nelume 

 

(continuare în pag. 7) 
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păpuşi sătule de alge 
se-întorc cu faţa în jos 
am avut un copil 
scoborât la Rusălci 
 

chiar patul trezit din somn 
loveşte uşa zdrobită 
la geam peştele roşu 
pipăie bulbucat 
părăsirea crâncenă 
dintre ziduri 
 

drumurile înghiţite lacom 
de şuvoaiele ude 
roata căruţei le caută miop 
afurisind blestemele ploii 
 

şi cu pantofii în mână 
satul se refugiază 
în beznă 
 
 

Timp de-un hohot 
 

O văd venind 
arunc un munte 
înainte-i 
se-împiedică 
şi cade! 
 

am câştigat 
răgaz 
 

potecile se depărtează 
în ţărână 
alege pe cea scurtă 
se uită în lături chiorâş 
dobor un gând 
se-aşază 
şi râde cu poftă 
 

am câştigat 
timp de-un hohot 
dar mie îmi trebuie 
încă o viaţă de la capăt 
altfel 
 

o văd venind 
un diavol rău 
pentru că nu există 
diavol bun 
mă-ncumet să plec 
drumul se cască oribil 
jur-împrejur 
 

vreau s-o plătesc 
o văd venind din toate părţile 
arunc mănuşa 
şi-o trage pe degete 
mă înşfacă 
şi mă azvârle 
de unde am-venit 
de unde? 
vidul compact 
se rostogoleşte 
bolborosind 

 
 

 

(continuare în pag. 11) 

 

(urmare din pag. 6) 
 

Se poate evita moartea? 
 

Nu-ţi face griji 
vine neîntârziat 
pe îndelete 
sau 
brusc 
după micul dejun 
 

să intre lumina! 
să înfruntăm orele 
şi orele de după ore 
din dragoste să amâni tu 
sorocul 
în cea mai obişnuită 
dimineaţă a vieţii mele 
fragilă 
stranie 
ruşinoasă 
 

de ce trebuie să moară cineva 
pentru ca viaţa să îşi pună 
inelul cu diamante 
rochia de mireasă 
şi misterul primei nopţi 
 

cuvintele se zbat în zid 
restul 
e 
limpede 
 
 
Perfidie 
 

Să mă fi urcat în carul mai mare 
să fi dat bice calului mai albastru 
în cădere steaua lui Paracelsus 
să fi ars frâul în sute de bucăţi 
de libertate 
 

să fi pus planeta mai roşie  
ca un arc pe fruntea miresei palide 
în căutarea mirelui 
 

să fi ştiut că stelele cad din negura timpului 
purtând toate nălucile începutului 
lăsând printre cuvintele adormite 
boarea apusului următor ca pe o pâine 
mai caldă 
 

să fi auzit calul şoptind copitei de argint 
iubirea nu moare 
se mută perfid în altă mireasă 
 
 
Inundaţiile 
 

Sub burta elicopterului 
se-încaieră harta lichidă 
 

casele crăpate alungă morţii  
străpunse mocirlos 
de apa brutală 
 

taurul negru 
cu coarne de lemn 
înfipte în umerii scărilor rupte 
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Poetul Costache Conachi 

 

ieșise din matcă, creând „mii de gărlițe cu ape“ și, im-
plicit, „ostrovașe cu copăcei“. 
     Decorul specific, care se desfășoară „de o parte și 
alta“ a văii, etalează „munțișori cu pornituri și stânci de 
piatră“ deasupra cărora arborii  predominanți ai pădurii, 
„bradul și fagul să ridică cu mândrie“, în timp ce, „pe 
vârfuri, au crescut mesteacănul, arinul…“. Aflat în pos-
tura „hoinarului singuratic“, precum Rousseau, căruia 
știm că îi plăceau torenții, stâncile și brazii înalți, munții 
și pădurile întunecoase, Conachi se străduie să dea un 
plus de însuflețire peisajului prin care se mișcă dezin-
volt, introducând în descrierea sa și câteva elemente 
generatoare de sunete cum ar fi „pâraiele care sună cu 
țipăt coborându-se în vale cu repigiune“ sau face refe-
riri la repertoriul atât de divers și inconfundabil al unor 
păsări: „g(r)angurul jăluește“, „cucul hăulește“, remar-
când că, aici, „privighetoarea nu doarme“.  
     Pentru că plăcutele trăiri conjuncturale de la Câm-
puri par să fi atins deja coarda sensibilă a sufletului 
său, făcându-l să-și dorească a împărtăși bucuria clipei 
și ființei iubite, în finalul epistolei, el se adresează celei 
ce reușise să-i săgeteze inima: „Unde ești preaiubito, 
(…) unde ești ca să petrec cu tine și să mor în brață-ți 
(?)“8  
     După ce transmite sărutări de mâni Saftei, sora lui 
Petrache Negre, care era căsătorită cu comisul Ștefan 
Catargiu9, precum și soției acestuia, Smărăndița, pen-
tru care începuse, cu trei ani în urmă, să-i nutrească 
sentimente dintre cele mai alese, își atenționează prie-
tenul că îi trimite, alăturat, și „un stih“ în speranța că 
acesta i-ar plăcea nu numai lui, ci și consoartei sale.  
     Încercând să identificăm vreun ecou al acestei de-
plasări memorabile prin împrejurimile satului Câmpuri 
în creația sa, din acea perioadă, am avut plăcuta 

(continuare în pag. 9) 
 

 

 

    Ștefan ANDRONACHE 
 

Prima descriere a peisajului pitoresc din ținutul 

Putnei făcută de C. Conachi într-o scrisoare din anul 

1813 
 

     Costache Conachi în cursul vieții sale a avut numeroase 
legături cu ținutul Putna, județul Vrancea de astăzi. Inițial, 
el a îndeplinit, în cursul anului 1807, dar și între 1 noiem-
brie 1809 și 15 iunie 1810, funcția de staroste (ispravnic) al 
acestui ținut1 Ulterior, a devenit moștenitor al unor proprie-
tăți de pe filiera părintească ori a vândut sau cumpărat câte-
va moșii, din care cauză a avut și unele pricini de judecată 
cu vecinii acestora.2 Demn de reținut este și faptul că 
vornicul Conachi, includea printre licorile sale preferate și 
„vinul roș dulce di la Vârteșcoiu“3 cu care obișnuia să-și 
delecteze musafirii de rang înalt pe care îi invita la ospețele 
organizate în primitoarea sa reședință ieșană din dealul 
Copoului.  
     Totodată, el a mai descins, în câteva rânduri, în pito-
reasca zonă din Țara Vrancii și pentru cercetarea unor mo-
șii. Astfel, în primăvara anului 1813, alcătuiește o hotarnică 
pentru răzeșii din Răstoaca4 după care avea să se depla-
seze ceva mai spre nordul ținutului, la Câmpuri, în vederea 
verificării felului cum se făcuse împresurarea proprietății 
acestui sat.5 Odată ajuns aici, el a profitat de oportunitatea 
ivită pentru a vedea și admira împrejurimile pe care avea 
să le găsească deosebit de încântătoare.  
     Marcat fiind de influența romantismului francez, și mai 
ales de „Confesiunile“ în vogă ale lui Jean-Jaques Rous-
seau, el se angajează în mici plimbări de-a lungul râului 
Șușița ce înconjoară, prin latura dinspre apus, vatra vechiu-
lui sat, demers ce îi permite să descopere frumusețile na-
turii sălbatice. Desigur că, într-o astfel de circumstanță, ini-
ma sa de poet și-a intensificat vibrațiile, determinându-l să-
și dorească ca ființa-i iubită să-i fie alături.  
     Pentru a-și face cunoscute puternicele sentimente pe 
care le-a trăit aici, în acea primăvară de neuitat, el se deci-
de să-i aștearnă câteva rânduri și prietenului său apropiat 
banul Petrache Negre.6 Costache Conachi ține să-i preci-
zeze acestuia faptul că treburile l-au determinat să ajungă 
la Câmpuri, așezare aflată la poalele dealurilor montane 
care a reușit să-i lase o foarte bună impresie: „Ce loc, ce 
zugrăveală a făcut firea lăcașului sălbăticiei, unde amorul 
locuește.7“  
     Prima și cea mai importantă formă de relief care i-a re-
ținut atenția, într-o frumoasă zi de primăvară, pare să fi fost 
„valea, nu lată, întru care în mii de încujbături [îndoituri, 
n.n.] să poartă ca un șărpi Șușița pe un petriș învrâstat și 
așternut cu niște năsip în floarea aurului“. Referindu-se la 
pârâu, observă că în aval acesta, din cauza ploilor, își  
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(urmare din pag. 8) 
 

surpriză de a descoperi, în „Visul amoriului“, versul „Un 
pârâu de apă vie, ca un șarpe în cujbări“10, fapt ce ne 
determină să opinăm că poezia menționată ar fi fost inspi-
rată de descinderea sa la Câmpuri, pe „o vale nu lată întru 
care în mii de încujbături să poartă ca un șărpi Șușița“. 
Așadar, nu este exclus ca „stihul“, la care expeditorul făcea 
referire în scrisoarea sa, să fi fost chiar această valoroasă 
creație poetică. 
 

     Note: 
1. Paul Păltănea, „Neamul logofătului Costache Conachi“, Editura  

Albatros, București, 2001, p. 81-82; Mihail Pohrib, Logofătul Costache 

Conachi (1778-1849) - omul politic. În: „Tecuciul literar-artistic“, I, nr. 

2, mai 2007, p. 15. 

        2. Paul Păltănea, op. cit, pp. 172, 189.  

3. Biblioteca Academiei Române, București, col. Documente isto-

rice, CCLXXX/219, original. 

4. Paul Păltănea, op. cit, p. 211. 

5. A. Sava, „Documente putnene“, vol.1, Chișinău, 1929, p. 6. 

6. Gh. Gibănescu, Două scrisori ale lui Conachi. În: „Arhiva“ Soci-

etății Științifice și Literare din Iași, XIII, 1902, p. 93.  

7. Ibidem. 

8. Idem. 

9. Paul Păltănea, „Viața lui Costache Negri“, Editura Junimea, Iași, 

1985, p.15. 

10. Costache Conachi, „Scrieri alese“. Ediţie, prefaţă, glosar şi bi-

bliografie de Ecaterina şi Alexandru Teodorescu. Editura pentru Litera-

tură, Bucureşti, 1963, p. 71-75. 

 

 
Vedere din Câmpuri spre Muntele Răchitașu Mic 

 
[Conținutul scrisorii:] 

      [1813] 
             Iubite frate, vere Petrachi 

 

Iată scrisoarea, iscăliț-o și o porniți; numai d-ta și eu n-
am mai schimba iscăliturile; iar alții cănd vin la (a)dică, de 
nu pot cârni, își prefac slovele și iscăliturile. 

Eu mă aflu în Câmpuri [în ținutul Putna, n.n.]. Ce loc, 
ce zugrăveală a făcut firea lăcașului sălbăticiei, unde amo-
rul locuește.  

O vale nu lată întru care în mii de încujbături să poartă 
ca un șărpi Șușița pe un petriș învrâstat și așternut cu niște 
năsip în floarea aurului. Mii de gărlițe cu ape se rătăcesc 
din matcă și iarăși trag la ia, printre ele ostrovașe cu 
copăcei ce petrișul nu lasă să crească mult.  

De o parte și alta de vale, munțișori cu pornituri și 
stânci de piatră asupra cărora bradul și fagul să ridică cu 
mândrie, arinul și teiul le face umbră sub poalele lor. Acolo, 
pe vârfuri, au crescut mesteacănul și se vede ca o pirami-
dă făcută de frunze. Prin mijlocul grădinii ace(le)ia din 
stânci se slobod pâraie care sună cu țipăt coborându-se în 
vale cu repigiune. Acolo, g(r)angurul jăluește și cucul hău-
lește, privighetoarea nu doarme și omul … pătimește. 
 

 

Unde ești preaiubito, strig de mii de ori, unde ești 
ca să petrec cu tine și să mor în brață-ți (?) Dar ea 
nu-i, m-au lăsat, s-au dus. Adio. 

Conachi 
Cucoanei Săftiței, sărut mâna cum și cucoanei 

Smărăndiței.  
Îți trimit și un stih ce cred că-ți va plăcea. 

 
Gh. Gibănescu, Două scrisori ale lui Conachi. În: „Arhiva“ 

Societății Științifice și Literare din Iași, XIII, 1902, p. 93. 
 

 
Râul Tișița la Câmpuri 

 

(Din volumul „Costache Conachi. Repere biografice, biblio-
grafie și documente comentate“ aflat în curs de apariție la 
Ed.„Junimea“.) 
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            Adi FILIMON 
 

 
candy:  
mi se deapănă un fir din creștet 
se răsucește în jurul timpului 
departe de ochii fricoși 
ai mersului înapoi 
numai eu știu cât doare lama fierbinte 
și cum taie din mine cercuri elicoidale 
decojind 
ceea ce era de rămas  
liniile pământului se umflă ca pântecul mamei 
și crapă cedând insistenței atâtor copii 
ce se joacă fiecare cu viermele lui 
fiecare cu somnul lui 
mai e puțin și vin sărbătorile  
vin cerșetorii să-mi ceară un bănuț 
pentru ochii lor nevăzători 
în fiecare an am tot mai puțini bani 
când plouă mă uit după mine 
prin bălțile străzii 
e mare lucru să te descoperi așa 
 
 
second hand:  
gândurile mă percep 
ca pe o vrabie strivită de șoim 
vreau să plâng din plăcere 
durerea să fie o bucurie fără margini  
iar acustica din piept o muzică stranie 
în paradisul nebunilor 
se aruncă trupurile uzate 
azi mă dezbrac și eu de al meu 
nu-l mai vreau  
am alte trupuri second-hand 
 
 

sub iad e mult mai cald:  
ce liniște s-a întins dintr-odată  
peste vacarmul minții  
urechile se rup 
încet în bucăți mici de piele  
cu care acopăr tatuajele vechi  
aerul nu mai transpiră  
cu fetele de la oncologie  
n-am mai vorbit de un veac 
nu mai e timp 
gurile se deschid hăpăind aerul toxic 
sunt pe al nu știu câtelea 
plan sub nivelul vieții 
sub iad e mult mai cald  
(mulțumiri) 
în fiecare zi când ajung acasă 
îmi dau părul jos și mă spăl pe chelie 
 

 

fragmente din milisecunde:  
umbra aleargă în spatele umbrei mele 
e veselă şi se împiedică des 
încă se distinge negru-crud  
între celelalte umbre 
suprapuse unele peste altele 
când le calc piciorul se afundă uşor 
nu se vede dar simt goliciunea 
timpului fără substanţă 
aud vibraţiile tăcerilor 
doar pentru mine se dezmorţesc 
şi vorbesc 
sunt atât de firavă încât 
umerii casei mă împing în afară  
caut şi cer inutile răspunsuri 
la zeci de întrebări despre mine 
 

marița: 
(ce pui de lele îmi ești)  
își clatină capul de păpușă pe arcuri   
ochiul i se umflă ca o mărgică neagră  
când iese pe stradă își pune 
o palmă la ochi  
păpușarul i-a lăsat o mână mecanică  
putea să-i coasă mâna de cap  
sau să-i acopere ochiul  
cu un plasture viu colorat  
(că și viața e la fel  
de veselă și colorată) dar marița  
ar fi banală fără să-și arate din când în când  
ochiul de mărgică neagră  
(și ce ochi frumos avea înainte)  
cu păpușarul trebuie 
să fii în relații cordiale  
să-ți pleci capul când slăbește strânsoarea 
să nu te încurci în sfori  
atunci e sfârșitul  
păpușarul taie mănunchiul încurcat  
și te descoase cu tăieturi fine 
 

teatrul zilnic:  
închide ochii şi uită de tine  
acum eşti altcineva  
joci un personaj pe care nu-l ştii  
dar vrei să arate ca tine  
te rogi mamelor îngropate pe jumătate  
bei din spălăturile pruncilor 
îți plimbi eul în lesă 
ești actor leneș  
tragi de păr o perucă  
de clovn 
 

agonie:  
vorbesc de câteva nopţi cu un portret  
abia schiţat în albul vederii 
leneşă lumină mi se înfige în ochi  
durerea cântă la harfă molatic  
şi-mi gâdilă inima rece  
pulsul se târăşte prin vene  
ca un soldat rănit în tranşee  
dar e aşa de rănit că nimeni 
nu-l mai vrea viu  

(continuare în pag. 11) 
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(urmare din pag. 10) 

 
imbus:  
am un pic de invidie față de oamenii 
care plâng de bucurie 
din cauza lor mi se pare prea tragic 
să duc la bun sfârșit un șiretlic numit fericire 
sunt un artist prea prost și needucat 
nu știu să vorbesc coerent 
am acea deformație sentimentală pe care 
n-o pot descrie 
cunosc gândul sângelui când  
o ia înapoi pe arteră 
și gustul dulce al cărnii ce se rupe în piept 
 
 
praful roșu al dragostei:  
deschid ochiul  
doar ca să văd partea mea de întuneric  
aceleași izvoare trec prin mine și tine  
firul vieții se duce în sus și în jos  
(de unde vine și unde se duce) 
alerg prin praful roșu al dragostei  
și-l spulber cu tălpile goale  
adun atât cât pot ține în palme 
să-ți spăl fața  
vreau să văd când îți cade lacrima  
să mă doară  
să lupt cu mila ta 
să-mi înfig în ochi lama tăioasă a vieții  
să nu te plâng niciodată ca pe alt cineva  
ci ca pe o parte din mine 
 
 
tandreţe:  
povestea mea e o cărticică de buzunar 
pe care o citeşti dimineaţa  
când urci în tramvai 
e o lectură uşoară  
uneori zâmbeşti vag 
în colţul gurii  
şi-atunci văd aşa clar ridurile ochilor  
că-mi vine să scot o mână din carte  
să te mângâi pe părul  
cârlionţat ca o blană de merinos 
 
 
ziua femeii:  
ziua aceasta a fost ca multe altele  
însorită pe dinăuntru  
ca un car de nuntă  
plin de flori argintii 
pe dinafară e o zi oarecare  
nici rece nici blândă 
aştept dimineaţa următoare  
să mă curăţ de jegul falsei iubiri 
să mă aduc înapoi din trecut 
sunt oarbă deşi întunericul  
pare albastru 
sunt vie dar mâinile  
nu se mai pot aduna 
 

 
 

dragostea:  
uneori stau de vorbă cu sufletul  
mai ales dacă mă sufocă neliniştea 
îl ascult aşezându-se comod înlăuntru 
şi-mi spune că dragostea  
e piciorul cel bun al ologului 
e fructul măceşului 
râsul copilului 
ploaia de lacrimi 
aripa libelulei 
treptele 
cuibul cocorului 
beţia de gânduri 
nopţi albe 
patima blestemului 
lumina din noapte 
pâinea caldă 
şi multe altele pe care  
nu le văd acum dar le ştiu 
 
 
despărţire de mine:  
vor suferi copacii când  
se vor desfrunzi  
şi vor tăgădui zborul cocorilor 
sunt mort dar nu m-am dus încă  
să dorm în mansardă 
mai vreau să beau un pahar cu mine 
după ce voi pleca tu o să creşti 
umbrele muşuroaielor de furnici 
paiul din văgăunile lor e dulce-amar  
e ca mine cel care cerşeşte sfinţilor 
lacrimi opace pentru tine  
deşi sunt mort nu pot dormi 
mai stau cu mine să beau  
un ultim pahar  
să văd lumina cum se scurge 
subţire prin vene 

 
perfuzia cu alcool:  
încă mi-e frică de oamenii 
goliți de suflet 
de viii cei morți care se strecoară 
pe lângă mine ca șerpii alunecoși 
le simt răceala trupului 
cum mi se înfige în piept și beau 
să uit limbile de foc din priviri 
încă mi-e frică de oameni ținuți 
în case din sticlă 
dimineața au zidurile aburite apoi 
o seninătate din întuneric le acoperă 
trupurile goale 
nu mai trec prin oraș decât  
pe semne de circulație 
eu și câțiva ne ținem de mână 
și păstrăm cadența perfuziei cu alcool 
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regina furnică 
 

martorii cheie au dispărut 
  

dezvăluirile sunt pașapoarte 
temporare 
pe tălpi curajul e lipicios 
 

nu ghicesc cifrul ieșirii  
din acest mușuroi  
fără oră personală  
 

îl despart în silabe 
cu tunuri de apă și fulgere  
de pământ  
 

pe muzică rusească  
strâng nodurile unei trilogii 
 

conflictul este indispensabil 
limbajul devine solemn 
 

la capătul minții  
parola se rostește  
chimic 
 

sssssssssssst 
regina furnică  
și-a pierdut aripile  
 

în liniște pulverizez  
insecticid 
 
 
termometre 
 

în mine s-a deschis 
un spital de noapte 
cu tărgi rupte 
 

întunericul tușește tuberculos 
sub pături geme apocalipsa 
 

frica sparge termometrele 
pe jos zac pete de sare 
și rivanol 
 

afară am pielea 
albă 
ud florile 
 

râzând 
 
 
masa de manevră 
 

niciodată mi-am spus 
și până dimineață 
am rezistat sirenelor 
din artere 
 

aerul se plimbă liber 
într-un spațiu care 
nu mă include 
 

ventilația artificială 
are termen scurt 
 

(continuare în pag. 13) 

 

 

       Carmen SECERE 
 

pardon 
 

îmi torn în pahar șampanie  
din sticla deschisă  
fără niciun motiv  
 

uit numai lucrurile simple  
memoria e un paznic  
viu încă  
 

formulez întrebări  
ecoul îmi spune pardon  
nu răspunsul este cheia  
 

renunțarea ia chipul meu  
mai rămân puțin  
ca într-o viitoare moarte 
  

certitudinea că nu există  
certitudini 
 

mă identific cu prezentul  
leg slăbiciunile de piciorul  
patului  
 
 
selfie 
 

sunt cea mai înaltă femeie   
din orașul catastrofelor  
confuziile mă sufocă 
  

urc la etajul 56 în sky bar  
să văd cum betoanele  
zgârie norii  
 

fac un seflie  
modific saturația  
 

cobor cu picioarele în iarbă  
unde emoțiile nu pot fi controlate  
 

adaptare  la pericol  
curaj 
  

gândirea excesivă  
produce dezechilibre  
 

când filosofez cinic  
îmi cumpăr rochii baby doll  
din jakarta  
 

le tai asimetric  
să pot merge despletită  
pe ape  

 

am cel mai lung păr  
din orașul catastrofelor 
  

în pădurea indiană  de mangrove  
albesc 
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(urmare din pag. 12) 
 

gesturile spontane nu mă sperie 
renegociez decizii 
 

picior peste picior 
stau la masa de manevră 
 

afară un pescăruș scapă 
carnea din cioc 
pisica nimănui 
o înfulecă 
 

sunt multe feluri 
prin care se poate lua frișca 
de pe prăjitură 
 
 
negru 
 

intru în scenă 
cu ochii mari 
 

cadență uitată 
pe un singur picior  
 

penultima voce 
îmi suflă replicile  
 

la piept ţin 
o duminică neagră 
/ rostesc „duminică” bâlbâit /  
 

sunt contorsionistă 
stau la soare într-un con  
de umbră  
perspectivă sceptică 
în contrapunct 
 

îmbrac sfârşitul 
cu pene de struț 
 
 
flăcări  
 

unghiile înfipte în carne 
produc tăieturi adânci  
 

corbii caută ochi 
ochii caută flăcări  
 

în viața cealaltă  
am lăsat o mamă  
care scria amintiri roșii  
din stalingrad 
 

volodya 
e nevoie să știii și să mori 
nu numai să trăiești  
 

vânătorii aleg terenul 
căptușit cu bucăți  
de piele 
 

într-o țară fără ieșire  
stau nemișcată  
ca un lunetist  
siberian 
 

 

 
iris 
 

într-o durere jasmin 
amestec sânge 
cu busuioc 
 

mirosul e iute 
vrăjitoarea despletită  
pune plasturi peste boli  
 

o femeie uitată  
acoperă fântânile  
 

înghit rădăcini de iris 
cuțitul cade strâmb  
 

între verde și roșu  
trag linie 
 

drumul pe care  
nu am pornit niciodată 

 

partea cealaltă 
 

când aduc personaje  
în poeme  
ratez  
 

așa au dispărut  
paznicul de far  
ghicitoarea cu norocul  
și soldații  
 

am rămas fără ghid  
paramedicii aleargă  
în partea cealaltă  
 

cine să care targa  
cu cele întâmplate  
 

sub platoul industrial  
retușez statui  
 

un glonț îmi șuieră  
pe la ureche  
sunt vie  
generale 
 
 
argint 
 

umbrele poartă blănuri  
negustorii sunt vegetarieni 
 

într-un convoi de suferință  
măștile diferă  
 

rai și iad 
o călătorie pe cuie 
un vârtej care înghite cu 9 guri 
9 ceruri 
 

iertarea nu se cumpără  
 

cine poate respira în tristețea  
unei vulpi de argint 
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    (continuare în pag. 8) 

 
 

     Ionel NECULA 
 

Petre Rău – aforistul 
 
      Abia acum iau cunoștință de această ipostază scriitori-
cească a confratelui Petre Rău, deși, aflu din bibliogafia sa, 
că a mai publicat, cu zece ani în urmă, o carte de aforisme.  
     De când Tecuciul este gazda singurului Festival interna-
țional al aforismului, genul acesta, succint și sprințar, a an-
trenat multă lume, ceea ce este îmbucurător și demn de 
apreciat, ca o gimnastică, rafinată și ademenitoare, a minții. 
     De regulă, scriitorii recurg la această formă laconică de 
exprimare spre senectute, când consideră că a cumulat o 
bogată experiență de viață și-și poate permite sfaturi, îndru-
mări și opinii. Dar nu este o regulă. Blaga, bunăoară, și-a 
conceput aforismele în paralel cu opera sa poetică, filo-
sofică și dramatică. Pentru el aforismul e un simplu grăunte 
de metal nobil, dar care poate avea greutatea unei lumi. Și 
tot el considera că aforismul este o floare în stare de grație, 
aleasă să conceapă Logosul și să-l nască. 
      În ambele tentații de definire a aforismului, Blaga su-
blinia fundamentul lui metafizic, ceea ce este justificat dacă 
avem în vedere că cei mai de seamă aforiști au fost, cu 
precădere, gânditori cu frumoase dispuneri filosofice. Scho-
penhauer, bunăoară, și-a publicat Aforismele despre înțe-
lepciunea în viață, ca ultimă piatră pusă la temelia siste-
mului său de gândire. Ele au fost traduse în românește de 
Maiorescu și-a constituit, pentru multe serii de studenți, o 
bună introducere în sistematica gândirii sale filosofice. De 
asta spun, în sensul său intim aforismul este, sau poate să 
fie chintesența unui sistem de gândire nedezvoltat, ideea 
teorică indusă de Blaga ca intuiție primă și apriorică a unui 
sistem de gândire. Nu-l includem în această categorie și pe 
Cioran a cărui operă este, în întregime, aforistică. Unele 
sunt mai dezvoltate, dau impresia de microeseuri, dar ră-
mân încadrate în cadele genului aforistic. Evident, părintele 
recunoscut al aforismului rămâne Rochefoucauld. 
      Noi, românii, n-am avut, cu excepția lui Blaga, un scri-
itor care să fi cultivat cu prioritate aforismul, deși în scrierile 
multora se găsesc destule panseuri disipate cu dezinvol-
tură. Atât de multe încât cercetătorii  au putut alcătui ulterior 
cărți importante  cu aforismele lor. Așa au apărut cărți cu a-
forismele lui Iorga, Eminescu sau Maiorescu, care rămân 
mărturii evidentge ale abilităților lor aforistice.  
      Dacă admitem că un aforism este un gând sau o frân-
tură concentrată și surprinzătoare de gând, atunci putem 
verifica ușor că cel mai adesea dispunerea lui se poate arti-
cula fie pe structura unui paradox, fie a unei metafore. Po-
eții,mai ales, cultivă cu prioritate aforismul metaforic. Auzim 
adesea că poezia este respirația lui Dumnezeu pe pământ 
- o metaforă dulce și unanim acceptată, de care se folosesc 
chiar și cei care scriu poezie slabă. 
      Cel care a dat maximum de strălucire aforsmului para-  
 

 
 

doxul – o părere care se deosebește de cea curentă 
și uneori vine în contradicție cu bunul simț. Ex. Cel mai 
neliniștit om dintr-o închisoare este directorul ei. Evi-
dent, și acest aforism-paradox, ca și multe altele a stat 
la temelia unei piese de teatru. Toate piesele sale de 
teatru au la temelie un aforism-paradox.  
      Un aforism nu este o operă, dar o poate genera și 
legitima. Dacă un strop de rouă reflectă o lume, de ce 
n-ar face același lucru și un aforism care este tot o 
picătură, o frântură  de gând? 
      Revin acum la aforismele lui Petre Rău. 1001 de 
aforisme (Editura InfoRapArt, Galați,2020) are o cali-
tate mai puțin practicată de aforiști. Autorul le-a grupat 
deja tematic astfel încât cititorul să ajungă direct la 
ideea care îl interesează. De regulă, autorii de aforis-
me preferă devălmășia, obligând cititorul să citească 
tot pentru a găsi ceea ce-l interesează. E o idee, deși 
nu sunt sigur că este și cea mai oportună.  
      Or, Petre Rău, grupându-și panseurile în 25 de 
diviziuni, facilitează prin voie vegheată căutările citito-
rului. Încă ceva: Cuprinsul de la finalul cărții indică 
pagina, cum este firesc, dar indică și mumărul de 
aforisme din fiecare capitol. De pildă, numărul cel mai 
mare de aforisme le găsim în diviziuneea titulată pilde, 
povețe sfaturi (97) ceea ce înseamnă că autorul a 
ajuns deja la o maturitate de gândire și la o experiență 
de viață care-i conferă calitatea de îndrumător volun-
tar celor dispuși să se împărtășească din cumulurile 
parcursului său existențial. Iată câteva: Cere întotdea-
una mai puțin decât poți da. Sau: Ca să fii de neînlocu- 
it, fă ceva să fii diferit. Și încă una de mare adâncime: 
Sufletul este singura pasăre care știe că-i va muri coli-
via. Sigur c-aș putea să consemnez încă multe altele, 
 

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

dar ele trebuiesc parcurse direct și individual, nu preluate 
de la a doua sursă.   
     O altă diviziune generoasă este cea care are ca ge-
neric Umorul (90 de aforisme) și pune în valoare joviali-
tatea autorului Drumul cel mai scurt dintre două puncte e 
mereu accidentat. Sau: Dacă tot plecăm cu mâinile goale 
dincolo, măcar să le avem curate. M-a surprins însă subti-
litatea unuia dintre aforisme: Dacă reușești să culci un opt, 
poți atinge veșnicia. 
      Ca matematician, știința cea mai apropiată de filosofie, 
era firesc să consacre și un capitol și disciplinei metafi-
zicii, pe care o asociază cu filosofia (76 de aforisme). Re-
producem câteva: Când nu mai faci umbră înseamnă că 
nu mai stai în lumină (adică nu mai ești luminat, ad. n). 
Sau: Punctul de intersecție a două sau mai multor gânduri 
se numește idee (e un fel de a spune: gânduri multe, idei 
puține, ad.n). Și aș mai dăuga: Vrei să ai o întâlnire 
serioasă cu metafizica? Nimic mai simplu: provoacă-ți um-
bra la o discuție. 
      Evident, această diviziune se înrudește cu alt capitol 
titulat Gând, rațiune, înțelepciune, în care problemele de 
filosofie sunt la fel de prezente și de incitante. Alte diviziuni 
mai sunt.  

Adevăr, Dreptate, Libertate (30 de aforisme) 
Artă, Cultură Creație (9 aforisme) 
Atitudine, Comportament (51 de aforisme) 
Bine/Rău (19 aforisme) 
Copilărie, Adolescență (15 aforisme) 
Cedință, Religie (45 de aforisme) 
Cuvânt, Limbă, Literatură (52  de aforisme) 
Dor, Melancolie (37 de aforisme) 
Femeie, Frumusețe (28 de aforisme) 
Fericire/Nefericire (35 de aforisme) 
Gând,  Rațiune, Înțelepciune (48 de aforisme) 
Ignoranță, Prostie (37 de aforisme) 
Iubire/Ură (48 de aforisme) 
Matematică (22 de aforisme) 
Minciună, Dezamăgire (14 aforisme) 
Om, Umanitate, Pasiune (44 aforisme) 
Paradox, Politică (37 de aforisme) 
Singurătate, Moarte(15 aforisme) 
Speranță, Îndoială (31 de aforisme) 
Știință,Timp (51 de aforisme) 
Viață, Natură, Realitate (32 de aforisme) 
Vis, Iluzie (23 de aforisme) 

      În total, autorul ne propune 1001 aforisme - toate pline 
de sagacitate, de intuiție  pură și de paradox. Închei aceste 
rânduri marginale reproducând și noi ultimul aforism, din 
volumul lui Petru Rău: Și fiindcă fiecare trebuie să creadă 
în ceva, eu cred că mă voi opri aici. Ne oprim și noi cu con-
vingerea că am lecturat o carte interesantă, înțeleaptă și 
plină de învățături practice. Îl felicităm pe autor și-o reco-
mandăm călduros tuturor celor doritori de literatură bună. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vasile Ghica, În căutarea râsului 
 
      Poate că titlul noii sale cărți de aforisme În căuta-
rea râsului pierdut (Editura pentru Literatură și Artă, 
Chișinău, 2020) cu rezonanțe din Marcel Proust, nu 
este cel mai potrivit. Râsul, ironia, zeflemeaua, bășcă-
lia, hazul, chiar hazul de necaz sunt caracteristici ge-
nerice ale firii românești și nu cred că l-au părăsit 
vreodată în lungile sale treceri prin lume,prin viață, prin 
istorie. Într-o țară marcată de balcanism,  în care Miticii  
au statut prototipal, măsoară zilnic caldarâmul dintre 
Gambrinus și Union, și nu se  oțărăsc de fumul ce se 
degajă de la gratarele cu mititei,  jovialitatea și  buna 
dispoziție sunt esențiale pentru homeostazia  băltirii în 
empirie, în imanență, în rudimentar. 
 

 
 

     În prefața sa, acad. Nicolae Dabija îl consideră pe 
concetățeanul nostru voievod al gândirii aforistice și 
cred că l-a citit bine, dacă avem în vedere numeroa-
sele sale cărți de aforisme, dar și faptul că tot el a avut 
inițiativa unui Festival internațional - special consacrat 
aforismului și-a impus acest gen literar pe harta cultu-
rală a Europei. Vasile Ghica, mai spune prefațatorul,  
scrie o carte valabilă pentru toate timpurile. Are drep-
tate. Aforismele însele nu au vârstă și nu se adresează 
unei categorii speciale de cititori. Ele pot fi citite cu 
aceeași plăcere și cu același interes de cei tineri,ca și 
de cei în vârstă și fiecare găsește câte ceva - o învăță-
tură, o morală, o îndrumare pentru viața cea de toate 
zilele. Căci aforismele lui Vasile Ghica constituie,  
 

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

dincolo de sagacitatea lor implicată, și un îndreptar de înțe-
legere a vieții în comunitate și a relațiilor dfintre oameni. 
      Și tot Nicolae Dabija mai observă că panseurile scriito-
rului tecucean se caracterizează printr-o ironie elegantă, o 
luciditate șăgalnică, un umor înlăcrimat. Așa este, sub 
masca unui arlechin pus pe giumbușlucuri, de cele mai 
multe ori, se ascunde autorul sobru, dispus să facă de ve-
ghe la problemele cetății. Fiecare aforism e un kinder cu 
surprize căci de cele multe ori, dincolo de stilistica savu-
roasă și elaborată, se ascund adevăruri dureroase iar ha-
zul, nu este decât substitutul unei sobrietăți mai greu de 
îngurgitat, așa cum pastila amară este prevăzută cu o 
carcasă dulce și amăgitoare. Vasile Ghica este medicul 
curant al acestor vremuri devălmășite, iar terapeutica pro-
pusă de el vizează lumea modernă, încercată de tot felul 
de nesăbuințe, dar și omul cu beteșugurile lui. Este, bine-
înțeles, un medic, dar unul în sensul conferit cândva de So-
crate, care împărțea societatea în medici (cei care lucrează 
cu mintea) și bucătari (cei care lucrează cu brațele). Dis-
tincția era corectă și funcțională, numai că la un moment 
dat a apărut o neînțelegere între ele: - voi stricați sănătatea 
oamenilor, strigau medicii la bucătari, cu bucate voastre 
ademenitoare, picante și cu prăjiturile voastre duci, vanilate 
și gustoase de nu se mai satură bieții oameni consumându-
le! - Ba voi, răspundeau bucătarii, cu pastilele voastre 
amare, cu ceaiurile voastre stătute și fără gust! Disputa a 
ajuns în instanță, dar cum întreaga societate era deja înca-
drată în cele două tabere, n-a avut din ce alcătui un complet 
de judecată neutru și-a recurs la copii, singurii rămași neîn-
cadrați. Evident,năzdrăvamii au dat câștig de cauză bucă-
tarilor și cred că noi purtăm încă și azi consecințele acelei 
decizii nefericite. Vasile Ghica nu împărtășește ideea lui 
Lenin că societatea, statul poate fi condus de o bucătă-
reasă, dar le propune lectura acestor aforisme, în speranța 
că vor înțelege ceva din ele.     
      Iată câteva, din cele multe care ar putea fi transcrise în 
aceste rânduri marginale: Se pare că nici secolul 21 nu 
acceptă să fie mai puțin ticălos decât precedentul. Sau: 
Prostia ar putea contribui la progresul societății umane, 
numai dacă devine impozabilă. Dumnezeule, ce-ar crește 
PIB-ul național! Numai că legislația își are carențele ei și 
până acum văd c-a scăpat din vedere exact meteahna 
umană cea mai consistentă. Sancționăm hoția, beția lene-
via, dar lăsăm neatinsă prostia care proliferează și surcla-
sează restul societății. Tuturor, medici și bucătari, le reco-
mand această carte de învățătură, ca pe o lectură dumini-
cală - cu povețe și îndrumări pentru tot restul săptămânii.  

 

 
 
  
 
 

(urmare din pag. 5) 
 

deschise. Pe I. L. Caragiale ne propune să-l (re)cu-
noaștem prin poezia sa. Iar pătrunderea în labora-
torul creației eminesciene ne-o înlesnește prin cores-
pondența sa. Confesiunile și amintirile, acolo unde  
apar, înviorează medalioanele. Florea Firan nu pier-
de niciun prilej de a dinamiza și contura printr-o îm-
pletire inspirată a variilor informații chipul cultural pe 
care-l supune dezbaterii (p. 211). 

Antologie cu valenţe enciclopedice, lucrarea Al-
ternative culturale a lui Gabriel Hasmaţuchi se consti-
tuie într-o utilă incursiune în cultura română, ce scoa-
te la iveală originalitatea ei, fără a neglija însă modul 
în care interferenţele dintre culturi şi influenţele alo-
gene au contribuit la dezvoltarea scrisului şi ideilor 
din acest spaţiu. Lucrarea este lăudabilă atât datorită 
abundenţei informaţionale, a frumoaselor şi inter-dis-
ciplinarelor sinteze şi a stilului plăcut, cât şi a faptului 
că-şi propune aducerea în atenţie aspecte şi chipuri 
insuficient valorificate anterior, folosindu-se de lucră-
ri şi idei reprezentative, pe care le evaluează cu obi-
ectivitate şi într-un mod atractiv. De aceea, nu putem 
decât să semnalăm cu bucurie apariţia ei şi să 
sperăm că, în viitorul apropiat, se va bucura de 
aprecierea şi utilizarea de care un astfel de text este 
cu certitudine demn. 
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Cătălin RĂDULESCU 
 

A 13-a 
 

          - E, de acum, gata... 
          Nu era chiar gata. După cele câteva sute de oameni 
ajunşi cu crucea la cap în zona Pieptănarilor, împuş-
căturile, devenite ce-i drept sporadice, încă se auzeau pe 
străzile dezrobite de sinistra dictatură şi odioşii ei ciraci. 
Cel puţin aşa credeau cei mulţi şi necăjiţi care începuseră 
să aibă un început de zâmbet în colţurile buzelor, 
constatând că împuşcăturile nu au totdeauna cores-
pondent în realitate căci, dacă chiar toate ar fi fost reale, 
oraşul ar fi trebuit să arate deja ca o sită în flăcări. Asta nu 
înseamnă că chiar totul fusese o contrafacere... nu... 
mărturie stăteau Biblioteca Centrală Universitară şi Pala-
tul Regal, căzute jertfă proaspetei democraţii în care tova-
răşi de bun simţ ce se consideraseră tot timpul disidenţi 
constataseră că aşa, tovarăşi, nu se mai poate, jertfind în 
numele noilor realităţi ce va să se nască câte ceva din 
marxism-leninismul clasic, apelativul tovarăş şi alte câteva 
adevăruri până nu demult sacrosancte, Biblioteca Cen-
trală Universitară şi Palatul Regal fiind transformate parţial 
în site-torţe, spre a lumina mai bine edificarea unei 
democraţii originale, a economiei de piaţă cu şi pentru 
popor, fără a fi întinate nici idealurile nobile ale socia-
lismului ştiinţific pentru care în ţara asta s-au sacrificat 
oameni, măi tova... - ăsta, domnilor!... 
          Orice suspiciune puteau avea cârcotaşii de serviciu, 
dar era o certitudine că atât autoarea Steriotipizării 
steriospecifice – „ Măi copii, sînteţi ca copiii mei!...” - o 
sfârşiseră urât de tot, ea în văzul colegilor ei, intelectualii 
– el, cântând Internaţionala, spre locul unde viitorii 
protagonişti ai democraţiei sui-generis ce avea să urmeze 
doriseră să-i astupe rapid gura, pe care ar fi putut să iasă 
porumbeii ce le-ar fi stricat idila deocamdată doar teve cu 
poporu’. 
          …o petardă mai puternică decât celelalte, aruncate 
de câteva zile de poporul proaspăt dezrobit - detonă în 
apropierea streşinii, la partea superioară a ferestrei, fă-
când să zăngăne geamurile. Burlanul, care demult era 
şubrezit la toate încheieturile, se desprinse din toate rostu-
rile şi se prăbuşi în stradă cu troncănit de tinichea. Imediat, 
un simulator, bandă de casetofon sau ce naiba o fi fost 
exhibă un răpăit de armă automată ce scuipă o rafală 
lungă. După care se făcu linişte relativă, auzindu-se doar 
efectul îndepărtat al bufniturilor, probabil, de pocnitori. 
          Gazda feminină a casei dădu la o parte imprudent 
draperia, privind la articulaţiile burlanului ce zăceau îm-
prăştiate pe carosabil. Tocmai atunci trecu un camion kaki 
care, producând la rându-i zăngănituri geamurilor, făcu 
una cu asfaltul acele componente nimerite sub roţile grele. 

- Ei, ce să-i faci, atâta jertfă a trebuit să dăm şi noi! 
- Burlanul de la faţadă!..., surâse gazda, exclamând 

cu glas zglobiu. – Aşa-i, iubitule?... 
          - Aşa-i, aşa-i!..., conchise hâtru viitorul soţ, reum-
plând paharele convivilor care râdeau încet pe diverse 
tonuri. 
          - Să fie singura pagubă!, ridică mucalit paharul posi-
bilul viitor naş.  

- De-acu’, v-am spus eu că e gata.  
- În primele luni ale lui 90 ۥ vă căsătoriţi, în sfârşit 

 

faceţi casă – după care urmează: un copil, o maşină, 
o afacere, o vilă... 
         Cei doi viitori proaspeţi căsătoriţi râdeau încet şi 
fără nuanţă. 
         - Las’ că ştiu eu cum o să fie cu tineretul ăsta: nu 
o să se mulţumească niciodată cu puţin; biata ţară!..., 
încheie naşul hazos, necrezând nici dânsul în ultimele 
două cuvinte rostite. 
          Cei doi viitori tineri căsătoriţi – el în vârstă de 
cincizeci şi trei de ani, ea doar de patruzeci şi nouă – 
continuau să râdă încetişor, complice. 
          - De-acum, nu o să mai muncim în întreprinderi, 
ci în firme!... Trai, neneacă!..., conchise viitorul posibil 
naş, sorbind precaut din paharul ce stătea să se verse. 
          - Şi crezi c-o să fie vreo deosebire? întrebă 
cineva de la masă. 
          - A, fundamentală!..., stabili celălalt, reuşind să 
golească din pahar fără să verse vreo picătură pe faţa 
de masă. – Ia să ne povestească unul din cei doi 
proaspăt căsătoriţi toate peripeţiile prin care au trecut 
în ultimii 30 de ani până acum, când sunt atât de 
aproape de misterul altarului!... 
          Nu era chiar simplu: se cunoscuseră pe când el 
avea douăzeci şi trei de ani iar ea nouăsprezece; se 
plăcuseră din prima ocheadă; urmaseră înfriguratele 
întâlniri până la urmă totuşi caste, cu săruturi sub bolta 
înstelată-a nopţii şi clar de lună, în parcuri, între două 
legitimări efectuate de inevitabilele patrule de miliţie; 
pentru continuitatea acţiunii, respectivele giugiuleli 
mutându-se la ceas târziu în vreo sală de cinematograf 
prăfuit; tot acolo, nu-şi puteau abţine nici jurămintele 
solemne dar în şoaptă făcute în sâsâiturile nervoase 
şi şuierate ale celorlalţi spectatori; la un moment dat, 
tot insistând, el constatase în întunericul sălii că ea 
este castă; da’ castă de tot; erau la a douăsprezecea 
întâlnire; îşi jurară că la următoarea întâlnire, adică la 
a treisprezecea, lucrurile nu vor mai rămâne aşa, căci 
sosise vremea acelui ceas sortit de lege şi de datini; 
totul se petrecuse la el acasă, de unde ai lui plecaseră 
pentru câteva zile la Hamleu; în faza culminantă, el 
constată că a’ cu castitatea, verificată în sala de 
cinematograf – nu fusese decât o iluzie tactilă; treacă 
de la el, acţiunea o dusese la capăt, dar după ce totul 
se termină, conchise că pentru acea înşelătorie nu o 
va mai lua de nevastă; dacă i-ar fi spus de la început 
ar fi acceptat realitatea, greu, dar ar fi acceptat; aşa, 
n-avea decât să-şi bată joc de altul; sau de alţii – dacă 
ăsta era scopul ei în viaţă – conchise dânsul; cu 
privirea în pământ, plângând încetişor şi suspinat, ea 
părăsi locuinţa cu aer de regină Cleopatra care 
constată că cu tot sacrificiul ei intim, regatu-i tot 
provincie romană va ajunge; după câteva zile, primi un 
telefon unde ea (?!) ţipă isteric: - «- Cum ai putut să 
mă înşeli cu altă femeie?! Tocmai acum !!? - Cum ai 
putut!?... Şi chiar cu sora mea geamănă!?? -  T i c ă -   
o s u l e!!!»; -  Ce se întâmplase? – Ea chiar avea o 
soră geamănă, de care el nu ştia; erau leite. – Ca trase 
la indigo; şi confidente; aşa că, imediat după consu-
merea celei de a douăsprezecea întâlniri – îi spuse 
gemenei-viitoare-uzurpatoare-de-idealuri-sfinte - ce a-
vea să se întâmple la a treisprezecea; aceea se băga-
se pe fir la propriu şi, fiindcă prea mergea bine acea  
 

(continuare în pag. 18) 
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(urmare din pag. 17) 
 

poveste de amor cam zaharoasă, deloc în ton cu vremurile 
non-conformiste pe care le trăiau – se gândise să dea 
naraţiei o pată de culoare, precum zahărul la raţie ce dădea 
gust ceaiului; motiv pentru care dăduse un telefon viitorului 
pune-capăt de castităţi nubile şi, cu glas de clopoţel, 
stabilise ce era de stabilit... după care se prezentase la locul 
ştiut... apoi povestise totul gemenei neprihănite, cerându-şi 
scuze că cedase avansurilor devastatoare dar ce să-i 
facem, oameni suntem, copii facem...; când adevărul ieşise 
la suprafaţă precum uleiul – era prea târziu: toţi trei se 
căsătoriseră, niciunul cu partenerul cu care ar fi fost firesc 
să o facă, fiindcă până şi cel sortit gemenei şugubeţe aflase 
adevărul făcând ceea ce era firesc să facă: anume s-o lase 
baltă; niciunul nu rămăseseră căsătoriţi, nici el, nici 
geamăna principală, nici cea şugubeaţă care divorţă prin 
deces, nonconformismul dânsei şi al consortului extinzân-
du-şi tentaculele şi asupra regulilor elementare de circulaţie 
auto, într-un rând această eternă răzvrătire făcând ca 
autoturismul propriu să zboare de pe rambleul unei şosele 
interjudeţene spre a ajunge direct într-un stâlp de beton, 
impact după care ea expie pe loc, pentru ca el, consortul, 
după o lungă perioadă de spitalizare, să rămână infirm 
pentru toată viaţa. 
         - Acum trecute-s toate!, încheie zâmbind vesel viitorul 
proaspăt ginerică, ridicând paharul spre a mai închina o 
dată în cinstea nu-se-ştie-cui. 
          - Aşa e, ridică la rându-i viitorul posibil naş pocalul, 
împreună cu ceilalţi convivi. – Ale tinereţii valuri!... 
          Cei doi viitori miri continuau să râdă în surdină. Afară, 
se înstăpânise deplina linişte, tulburată doar pentru o clipă 
de troncănitul altor componente ale burlanului, ce se 
aplatizaseră sub călcătura grea a altor roţi de camion. 

 

 
 

Indice „Q” pe planeta Skatto-Fagges 
 

           Pe Aleea Slobozeniei, în Parcul Juvenililor, din ora-
şul-capitală Skkatto de pe Planeta Skatto-Fagges, se plim-
bau alene cei doi suýny, reprezentanţi ai vârfului lanţului 
trofic al acelei lumi, beneficiind de lumina astrului zilei 
skattofaggesice, pur-maronie. Caracteristica băncilor acelei 
alei era că toate, aflate de o parte şi de alta a căii, erau 
pirogravate cu cuvântul „slobozenie”, în toate dialectele 
importante ale acelei lumi concretizată într-o singură ţară 
ce se întindea pe întreaga planetă, unitatea acesteia fiind 
scindată doar de mulţimea de dialecte ce descindeau din 
corpul unui grai ce fusese cândva comun pentru toţi suýnyy. 
Singura particulă care amintea de unitatea de odinioară a 
idiomului era particula „groh”, ce însoţea aproape fiecare 
cuvânt al tuturor dialectelor, provenite din acea limbă, 
cândva unitară. 
            Despre ce puteau vorbi cei doi amici trecuţi de o 
vârstă, aflaţi în pragul patibulaţiunii? Căci aceasta era 
echivalentul pensionării pământene, care era un mister 
pentru orice candidat cu vârsta apropiată de această etapă 
a vieţii, pe care o aştepta înfrigurat şi fericit, abia ajuns în 
faţa Comisiei ce constata că a atins vârsta necesară 
accesării acestui binemeritat, după o viaţă de muncă ( şi 
acolo exista această caracteristică a speciei inteligente, 
munca, fiindcă şi acolo, cândva, suýnyy primordiali 
 

 

fuseseră izgoniţi dintr-un fel de Rai, fiindcă fuseseră 
iresponsabili muşcând dintr-un fruct cu un aspect, 
miros şi gust din care n-ar fi muşcat niciun pămân-
tean) - drept. Tocmai despre dreptul la patibulare, 
după o viaţă de muncă. Drept evocat cu tremolo în 
glas, deşi nimeni nu ştia în ce constă, decât o dată 
ajuns în faţa zisei Comisii, de la care nimeni nu se 
mai întorsese, spre a-i evoca deliciile. Iar unul din cei 
doi, chiar a doua zi, urma să se prezinte în faţa 
Comisiei, spre a cere dreptul la patibulă anticipată. 
            Era o după-amiază liniştită şi maronie. Şi 
deşi nu ştiau în ce consta, dreptul la patibulare 
continua să fie evocat de cei doi amici cu glas suav 
dar entuziasmat, un entuziasm reţinut, de suýny 
instruiţi şi cu un indice de inteligenţă ridicat. 
          Unul din cei doi îşi aranjă casca din material 
compozit pe care o avea în dotare pe cap. Era 
obligatorie purtarea ei fiindcă, printr-un avertisment 
al Ocârmuirii dat la insistenţele suýnylor de ştiintă, 
care prevăzuseră cu o aproximaţie de un un mileniu 
posibilitatea explodării unui meteorit în proximitatea 
planetei, cu posibilitatea trimiterii de schije pe 
Skatto-Fagges. Locul în spaţiu unde s-ar fi putut 
petrece sinistrul se preconiza a fi la o distanţă relativ 
mică de planetă, doar 12.000.000 de kilometri 
(întâmplător această unitate de măsură coincidea cu 
valoarea ei în centimetri cu cea de pe Terra). – Şi 
având în vedere şi posibilitatea schimbării în orice 
moment a polilor magnetici a Skatto-Fagges-iei, o 
îndatorire cetăţenească era şi existenţa la purtător a 
unei busole, orice cetăţean suýn având obligaţia 
obştească de a avea aşa ceva la el, în scopul de a 
nu greşi drumul către casă. Respectivele accesorii 
trebuiau reînnoite imediat, prin achiziţionarea altora, 
periodic, astfel încât Ocârmuirea, grijulie, să fie cât 
mai sigură că oricare dintre cetăţenii ei, pe banii lui, 
vor fi cât mai în siguranţă în ambele situaţii critice, 
respectiv explodarea unui meteorit la o distanţă atât 
de apropiată de planeră (12.000.000 de kilometri ) – 
respectiv schimbarea inopinată a polilor magnetici 
ce i-ar fi pus pe cetăţeni în situaţia delicată de a fi 
rătăcit drumul spre domicilii. 
           O a doua chestiune atacată cu glas de astă 
dată ferm de către cei doi amici era entuziasmul 
vizavi de problema slobozeniei planetare ai cărei 
beneficiari erau şi dânşii. De câte secole de suferinţe 
nu fusese precedată fericirea de acum! Câte jertfe! 
Câţi eroi! Câţi martiri din prima linie!... – Enumerarea 
se opri temporar aici căci, la avertismentul scris al 
unei plăcuţe de pe marginea Aleii Slobozeniei, erau 
anunţaţi că trecătorii aveau obligaţia să facă câte trei 
tumbe, cu casca pe cap, iar dacă erau mai mulţi 
indivizi în grup aveau obligaţia umanitară de a-şi 
trage câte un şut în dos unul altuia, în scopul 
efecturii mai rapide de către fiecare a manevrei ce 
avea ca rol evitarea eventualelor schije cosmice, ce 
ar fi rezultat din ipoteza explodării în chiar acele 
momente a amintitului meteorit la acea distanţă 
ridicol de mică de planetă – doar 12.000.000 de 
kilometri, acestea fiind locurile de pe Skatto-Fagges 
unde se presupunea, în urma unor calcule rigu-
roase, că ar fi putut ajunge schijele mai mari din  

(continuare în pag. 30) 
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     Alexandru SFÂRLEA 
 

Selecție din viitorul volum „Recurs la haiku” 
 

*** 
Nu încerc să uit 
neiubirile toate, 
mi-ajunge UNA . 
 

*** 
Mulți știu cine-i SING: 
ningeau prin vis cuvinte 
în răstimpuri verzi … 
 

*** 
În gându-mi, amplă-i 
imaginea iubirii 
neîntâmplate … 
 

*** 
A fost odată 
o zi-nsorită de Ea, 
astrul nu știa … 
 

*** 
Când ți-au înjunghiat 
din priviri cuvintele, 
te-au dat dispărut ... 
 

*** 
Îmi e dor de noi, 
când nu știam că suntem 
dincoace de vis ... 
 

*** 
Când mai poți spune: 
gând pedepsește alt gând, 
instanță-i visul. 
 

*** 
Suflet sfâșiat: 
și-a-nfipt raze-n el o stea 
în timp ce urca. 
 

*** 
Există un timp 
al lăuntrului fragil, 
neîmbătrânind ... 
 

*** 
Celui neiubit 
liniștea-i sângerează 
în noaptea albă ... 
 

*** 
Viață târzie : 
lampă blând micșorată, 
dar ne mai vedem... 

 

 

*** 
Chiar mi s-a urât 
cu nedreptăți în trombă: 
de mai cine-ntrebi?... 
         
*** 
Dița și Ela 
sunt sfârlezice comori, 
departe-aproape ... 
 

*** 
Ceva empiric, 
altceva spontaneic: 
altundele-n risc. 
 

*** 
Plapuma-i rece 
nu sub piele de șarpe: 
ci, mângâind-o ... 
 

*** 
Înmiresmat e 
tot lăuntrul grâului: 
pâinea triumfă! 
 

*** 
Al emoției 
van Gogh terifiantic: 
haiku-ul galben ... 
 

*** 
Cuvânt tăcerind 
se descuvântează prompt: 
asculți mierea-n vânt ... 
 

*** 
Fortificații 
și ziduri pentru Ane, 
sorb artificii . 
 

*** 
Tăcerițele 
pun la fiert fructe de nori, 
înstelându-se. 
 

*** 
În mare, stele 
parcurg distanțe cerești, 
ce traseu de-argint! 
 

*** 
Iubind Morgana, 
împustiirea-n sine 
suferă, parcă ... 
 

*** 
Inadvertențe 
plonjând din crugul șoaptei 
tăcerițelor ... 
 

*** 
Își sugerează 
că ambiguitatea 
corupe sensul. 

 
(continuare în pag. 20) 
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(urmare din pag. 19) 
 

*** 
Dezmărginirea 
exclude vreo sincopă: 
când simți enigme. 
 

*** 
Copt miez de vară: 
zbateri aurii când smulgi, 
vezi coaja urmei. 
 

*** 
Privighetoarea 
nu cântă cu-n guguștiuc, 
iar cucul știe! 
 

*** 
Dor mi-e de-acei nori 
care s-au pătruns, subit, 
de-abstracții svelte. 
 

*** 
Esența arsă 
în a stelei privire: 
esoteric sens. 
 

*** 
Prea mult dincolo 
de-un balans metafizic: 
de neatinsul ... 
 

*** 
Cosmicitatea: 
trecere-n idealul 
vid perspectival. 
 

*** 
Sub aripi strânse: 
tăifăsuiește zborul 
cu fixitatea. 
 

*** 
Onticitatea  
din muzica sferelor: 
virtuoz astral. 
 

*** 
Norii dansează 
ca paingii-n ritual: 
își presimt starea. 
 

*** 
Zici c-a ieșit brusc 
din pielea târîtoarei: 
sâsîie versuri. 
 

*** 
Strălucitorii 
stând în capul meselor, 
surâd emfatic. 
 

*** 
Picior pe picior 
stă masa mutilată: 
poeții-s matoli... 

 

*** 

Suflet hărțuit: 

visează-apropierea 

 

*** 
Em Ma surâde: 
la masa cu liliac 
traduce criptici. 
 

*** 
Nepăsătoarea: 
cu ghirlandele roze 
strânge-aplauze. 
 

*** 
Om cu suflet gri: 
înveninează vorbe 
și-n leșin cade. 
 

*** 
Dac-ar avea har: 
ar scrie cu satârul 
pe gâturi de miei. 
 

*** 
O, lopățică 
din gropița cu nisip, 
te-ai maturizat!... 
 

*** 
Îi este lene 
să pară satisfăcut: 
ar scoate-un muget. 
 

*** 
Pann și Mureșan 
făcători de imn țării, 
nedeșteptata... 
 

*** 
Pleoapa zorilor 
pe ochiul interior, 
iar clipește des... 
 

*** 
Pielița stelei 
ce-n curând va urca, 
transplant la divă. 
 

*** 
Act științific: 
porumb fiert de cu seară 
într-o apă grea! 
 

*** 
Să scrii sfârlezii 
pe-un sicriu pentru critic, 
sub pom lăudat. 
 

*** 
Dus de val să fii 
cocoțat pe el în vârf, 
elit(r)istule!... 
 

*** 
Stau într-un cerc alb 
cioclii indignărilor, 
plini de-un extaz roz! 
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    Cezarina ADAMESCU 
 

POEME ÎN FORME DE VIORI 
(Alensis De Nobilis, Omul poliflor, poezii, Editura 

Absolut, București, 2019) 
 

Ca un veritabil făurar de frumuseți, Alensis De Nobilis 
și-a legat culorile în gânduri ”în forme de viori”, în timp ce 
”forme blânde picură cu mir, / Stropi de răcoare-n miezul 
poliflor” (Povestea ta). 

Acest volum continuă viziunile realist-fantastice ale 
poetului, deschizându-ne poarta spre lumea lui de miraje. 

Un menestrel modern ”tolănit pe-o strună de vioară” dă 
startul avalului de gânduri. Și pentru aceasta, se agață de 
unele formulări inedite: ”călărire de vânturi, ”o zare beată 
peste-o zare trează”, ”mătăsi de strune”, ”calești de aer”, 
”albii de-ntâmplări”, luzii, alahambră, etc. În lumea creată 
de poet, trec calești de aer venind din legendă.  

Magicianul poet transfigurează realitatea care pare un 
truc: ”De umbra mea din preajmă o să fugă, / Eu nu-s aici, 
ce vezi e doar un truc” (Liniștea apelor). 

Călătorul care a pornit spre gândul lui e de fapt, ”fiul 
visului”:”Un călător pornit spre gândul lui / A călărit pe-o 
zare ca pe-o arcă / Și-a apucat pe-un drumm al nimănui, / 
De unde stihii să îl fure-ncearcă. // Oglinzi pe-o parte și 
zăpezi pe alta / Se reflectau în ochii-i de fantasmă, / Ca un 
miraj de împletiri în ’nalta / Urcare-n sine-a formei de 
mireasmă, // Iar într-un clinc, când drumul se topi, / Și-
oglinzile-n zăpezi se adunară, / Un ochi de cer din stele îl 
privi / Că de pe tâmple visele-i scăpară // Și-o adiere dintr-
un turn de ambră / Vărsă culori în forme să tresară, / Dar 
din adânc vorbi o alahambră / De gânduri pure, vise care 
zboară:” (Călătorul). 

Adept al formei perfecte, care se reflectă până și în 
gândurile pure, autorul caută cu asiduitate rotundul ideii, 
un ”hotar de-absoluturi”, ca să-l modeleze după realitatea 
visului său. Însă, într-o poezie, autorul spune: ”Să mă 
desfac de formă ca pulsarii, / Cuvântul meu să-nchid în 
negrăiri.” (Fictiv). Așadar, o poezie a formei: ”Din nenăs-
cute forme, spre forme care ning”; ”Alunecând din formă 
pe derdeluș de Logos”; etc.  

O poezie picturală, curcubeică, pastelată, autorul 
descoperindu-se a fi un zugrav de cuvinte.  

Și tot poetul ne spune cum e atunci când ai ”Eclipsă 
de gând”:”Gândurile plecaseră cu toate de-acasă, / Pe 
garduri uitaseră un rest de culoare, / Oamenii erau trași 
într-o ceață mieroasă, / Bolțile cerului zăceau descuiate și 
goale. // Zările purtau pe frunți fulgere de azur, / Inimile 
tresăreau că în loc ar mai sta, / Dispăruse din lucruri orice 
fel de contur, / Împrejurul acesta era difuz și-adormea. // 
Întinderi inerte ponderau depărtarea / În lucii și stranii 
absențe de vânt, / Ci numai o umbră, amintirea ei, marea 
/ Leagănă întrebarea: Dar fiii mai sunt?” 
 

 
 

Între adâncul de sus și adâncul de jos, gânduri, 
zâmbete și tăceri ”Zburând peste zări ca un foșnet 
frumos”. 

O proprietate a poeziei din acest volum este că în 
ele persistă o ceață mieroasă, lucruri fără contur, 
imagini difuze, întinderi inerte, zări (”Cum zarea ia în 
brațe-o zare”),  oameni care se arată din neguri, 
eclipse de gând, fluide umbre, sau ”aval de gânduri”, 
”un gol de timp”, ”pășind spre abur”; cădere-n uitare, 
negura minții, ”stranii înălțări”; ”o beznă increată”;”un 
fel de-abis în vintre”;”împrejurul difuz”; ”Șoptești poe-
me-n goluri”,”umbli pe fumuri”; ”Într-un miraj de aburi, 
iluzii și de fum”;”nuri de aburi”; ”câlții reci ai ceții”; ș.a.  

Dar poetul are și răspunsuri la toate acestea: 
”Atunci înțeleseră oamenii tâlcul, / Că gândul e bun și 
în felul himeric, / Lipsirea de gânduri te face-a fi nul / 
Și cazi fără știre în gropi de-ntuneric...” (Eclipsa de 
gând). 

Fantezia poetică e populată de îngeri, de frumoasa 
Lorelei și de alte personaje mitice.  

Alensis De Nobilis este un poet care fără să 
folosească vreun tipar preexistent, a reușit să fie 
original, prin stilul deja format, prin bogăția mijloace-
lor de expresie, căutate cu atenție și minuțiozitate. 

Versuri remarcabile și sintagme deosebite: ”Te-
lurii florii umblă în crescânduri”;”Cu mâna dreaptă-n 
aerul de miere”;”Se-ntinde-n lume cântecul aflării”; 
”Pe flăcări albe un altar plutește”; ”Un înger de mi-
reasmă să-ți lumineze-n jur”; ”eșarfe de candoare”;  

 

(continuare în pag. 22) 
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(urmare din pag. 21) 
 

”năvoade de tăcere”; ”Duminici de ninsoare”; ”Parfumul 
îngeririi”; ”pe fruntea zării”;  ”vitralii de lumină”; ”mirat de 
susur”; ”o curgere de vrere”; ”Ochi de stele-nsingurate”; 
”dorm frunți pe șolduri de vioară”;”Mă vărs din mine, o 
fântână, /În amforele lumii, pline...” (Vecie și uitare); ”Ca-
n răsuciri în son de harpe”; ”Lunec din muzici, o vioară / 
Căzută-n mine ca o umbră...”; ”Pășești în simfonie ca 
umbra în statuie”;”În sânul ei de abur petale de poftire”;”ca-
n paștele-nfloririi”; ”În tine infinitul să se așeze vatră”; ”Cum 
mai încape-n tine de-atâta vis un cer?”; ”Pe suflet de 
izvoare pășind din sori în sori”; ”jocul îngeriu”; ”Înfremătări 
de sclipăt în jururi ce se zbat”; ”cristalul nur să-ți fiu”; ”Și de 
pășești din bolgii de vis pe frunți solare”; ”în zorii amurgirii”; 
”Înjunghiat de lumină”;”Pronia de rouă”; ”Labirint de mantre 
cu-nfloriri corole”; ”Pe rug de trup ființa arde-n flamuri”.      

Cuvinte argotice, fără să fie licențioase: moft diliu, ”o 
dușcă din vinul de tutun”, fraier, o hârcă, hoața, hârjoana, 
e slută, ”cu aiurire”, sau interjecții scurte precum familiarul: 
”na”.      

O situație neobișnuită pe care poetul ne-o dezvăluie: 
”Inima cerului e-n locul inimii tale, / Astăzi te scalzi chiar în 
sufletul apei, / Gândul îți speli în altare-abisale, / Porți pe 
frunte gândirile papei. // Lunecă tandru în visul de fluture, / 
Zări te-au adus în roiuri aici, / Florile stelelor polenul să 
scuture / Genelor tale strălucind a duminici. // Știi, respirația 
din daruri te ține, / Pusă-i în flacăra dorințelor tale, / Umbli 
pe fumuri de pârguri depline, / Fiu al  minunii din fluvii 
astrale. // Parcă-nțelegi ce spun și îți place, / Bine-i în tine, 
respiri, ai mai crește. / Vino pe ape, pe vânt, hai încoace, / 
Șoaptă spre ceruri, iubit, mulțumește...” (Mulțumește). 

În periplul său liric prin inimile noastre, autorul a chemat 
în ajutor: ruga, harul, sfâșierea, apa, un flutur orb, lerul, 
dorul preaplin, florile de vânt, un ”mugur cald până-n miez”, 
muzici sfinte, magii care n-au cuvinte, flori de zori, și cu un 
pahar cel puțin, de ”vin de poezie”. 

O sumă de elemente spirituale care țin de religie apar 
în poezii: catedrale, icoane (”Coboară îngeri din icoa-
ne...”),  biserici, strane, altare lucii, ”mătăsuri, harfe, aur, 
orologii”, litanii, Edenul, sacristii, sinod, candele, îngeri, 
lumini fulgurante, amvoane, paradisul diurn, vecernie, 
prelat, ”închipuiri de sfinți”, heruvimi (”Apar heruvimi cu 
ulcioare de aur, / Cu aripi întinse pe râuri de ambră, / Să 
ducă ambrozie sfințirii în faur, / Să curgă prin noi o dragoste 
tandră”, ”Am murit?”).   

Arhetipuri: harpa, zarea, zorii, depărtarea, fântânile, 
șarpele, taina, umbra, nălucile, lumina, nuferii, Paradisul, 
lumânarea, crucea, logodna, celest lăstar, zâna.    

Cuvinte rare, arhaisme: cel vechiu, hurii, mantre, hia-lin, 
”încoaci și-ncolo”; osârdie, pulsarii, îngeriu, înfremătări. 

Între timp se constată ”Evadarea din taină”, ca să 
înțelegem mai bine dimensiunea fantastică a poeziilor 
acestui autor: ”Un strop de depărtare ochii cheamă, / Cine 
pătrunde-n murmur l-ar afla; / Alunecând din frunte pe-o 
liană, / Plutești pe gând s-ajungi acel ceva. // Se-ntinde 
zarea și te-apucă-n zorii / Să te răsfețe-n forme de fruntarii, 
/ Să vezi cum curg fântânile culorii, / Dintre adâncuri 
răsărind lăstarii. // Balanțe suie-n vânturi clătinare, / Pe 
legănări de tulburări mai stai, / Dar dintr-odată vrei să fii mai 
mare / Și zările-ntr-o parte-ai vrea să dai, // Pășind spre 
abur unde susur curge / Aripi de flori din flutur fermecat, / 
Dar puritatea stinge jaru-n sânge, / Iar tâmpla zării albe a  
 

 
oftat. // Se-ntinde umbra după tine, voal, / Cum vine 
pruncul după mama sa, / Pe bolți pășește ca un 
Hanibal / S-apuce steaua de un colț, s-o dea // Unui 
copil ce-ar vrea poet a fi, / Unei miresme pitulate-n 
șarpe, / Bătrânului căzut în ochiul gri, / Vreunei muzici 
adormite-n harpe, // Dar umbra-n zori pășește iluzoriu 
/ Și-n locul ei rămâne loc de hurii; / Doar tu, nălțat pe 
pisc incantatoriu, / Cobori smerit în sufletul pădurii, // 
Cerând să pleci din taină fără știre, / Să te ascunzi în 
luminișuri stranii, / Unde năluci cu forme dulci de lire 
/ Înalță-n vânturi mantre și litanii. // Cum din oglinzi de 
ape fugi cu norii, / Să duci scrisori la îngeri ce-s visați, 
/ Se-ntinde-n lume cântecul aflării / Spre cei ce-i chea-
mă-n vis imaculați. // Plecat cumva, din mine, mai de-
parte, / Vă mai salut din cercuri de ninsori / Pe cei ce 
uneori vă dați deoparte / Și vă uitați spre zare, visă-
tori...” 

O poezie completă care-l definește pe autor și 
creația sa. Ea poate fi socotită și un fel de Crez 
artistic. Completat în altă poezie: ”Ce dacă alții 
ponegresc ce-i sfânt / Și suferind se căinează-ntruna! 
/ Tu ești minune pe acest pământ / Și vei trăi o viață 
ca niciuna” (Recunoștință). 

Și iată ce visează autorul: ”Întoarcerea în albii 
sacre, prime, / Mă va primi cu alb din penitență; / Tu, 
pelerine, de mă chemi din rime, / Mă poți iubi la fel și 
în absență. // Zăpada-mi cere într-un fel iertare / Că 
nu m-a vrut al ei definitiv; / Mă-ntorc în mit și albul nu 
mai doare, / Iar adevărul lui vă pare doar fictiv.” 
(Fictiv). 

Multe elemente demonstrează cosmicitatea 
poeziei lui Alensis De Nobilis. Astfel sunt: căile lactee, 
novele, soarele, aurora, astrale muzici, ”fluturi astrali”, 
galaxii, lună, vântul cosmic, zenitul.  

O poezie cosmică, stranie se intitulează: ”Visul de 
necredință” și este o viziune proprie despre Univers 
și om: ”Văd zări îmbătrânite ce duc albite vânturi, / Iar 
paznicul căderii dă cheia vieții sorții; / Pe creștetul 
Ideii, stă sprijinit de gânduri / Chiar Dumnezeu, în 
abur ce amețește morții. // Cum părăsea speranța și 
ultima furnică, / Iar năucind, temerea părea că sori 
înghite, / O mamă, numai una, spre cer mâna ridică, 
/ Dar raze pier în colburi cu firele-ofilite. // Pe fundul 
galaxiei, un hău nu se termină, / Doar ciutura uitării 
se bâțâie pe-o brâncă, / Iar tâmplele luminii sunt pline 
de rugină, / Chiar liniștea-i căzută în apa sa adân-
că.... // Un fir de îndreptare se pune într-o rână, / 
Culorile-s retrase din vulturi și din sori, / Tresar în fiii 
apei, ce duc planete-n mână, / Și-ar da ca să răsară 
iar viața din culori, // Dar bezna se îngroașă și 
rătăcesc pe unde / Vechi, ancestrale spaime că ni se 
face frig, / Chiar umbra ei, planetei, de sine se 
ascunde, / Iar vlaga din suflare e trasă de-un cârlig...// 
E beznă, greu, în hulă un clipocit pendulă / Pe osiile 
lumii din care plec deodată, / Dar lacrima îmi curge în 
vis și prind o bulă, / Respir, respir, Părinte, și viața-i 
minunată, // Și mă trezesc din hăuri, și mă întorc în 
mine / Din  

 

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

groaznica plecare unde-am simțit că-s nul, / Nu îmi mai pasă 
unde și când, darmite cine, / Sunt o făptură vie, trăiesc și 
mi-e destul...” 

Verbe cu forme inedite: mă-nsumă, imponderezi, împar-
fumat, a îngeri (vei îngeri).  

Și făpturi fabuloase se regăsesc în poeziile sale: elfe, 
iele, feciorul visului, fiica apei, harpiile, un fiu de vis, elfii care 
adoră pământene, fiul vieții, ș.a.  

Personificări: apa râde, floarea de privire, liniștea de 
zinc, ”Iar tâmplele luminii sunt pline de rugină”; ”s-au 
cununat privirea și cu gândul / și au rămas mereu 
îmbrățișați”; ”ni-s ochii flori de gând”;”un râu de buze 
coapte”; ”cu pulberea luminii îți scriu și plâng strivit”;”timpul 
călărește”; ”pe frunți de negrăire”; ”Un turn de gând”; ”șolduri 
de vioară”, etc.  

De la concret la abstract, de la real la fantastic, poezia 
lui Alensis De Nobilis oferă cititorului un bun prilej de 
reflecție și bucuria unor imagini inedite, cât se poate de 
poetice, autorul fiind un virtuoz al metaforei și al sintagmelor 
încântătoare. Structural, poezia lui respectă cu strictețe 
regulile de teorie a versificației, rimele sunt bine alese, fără 
locuri comune și fără asonanțe. De asemenea, autorul e 
scrupulos în folosirea semnelor de punctuație, în special 
virgula. Romantic lucid, poetul nu se dezminte. ”Și pitulat de 
tine în gânduri de copil, / Întrebi nedumerirea: Umbra de sus 
a cui e?” (A cui e umbra?) 

În sintagma ”Omul poliflor” sunt adunate o serie de 
atribute în care-l recunoaștem pe autor: ”divin și tandru”, în 
triumf, în rost, cu lumina, crinii, argintul pur din inimă.  

La Alensis De Nobilis iubirea nu e provocatoare, 
violentă, nu produce traume, ci e cât se poate de discretă, 
plină de suavitate și tandrețe delicată:”Am geana ta pe 
frunte și mă mângâie tandru / Când mă privești din vise, așa, 
un pic suspect; / Te-aștept seară de seară să vii în flori de 
leandru / Ce-au înflorit pe fruntea sub care te aștept...” 
(Femeia pe care o aștept). 

Și o poezie aproape testamentară:”Atât vă scriu, e vreme 
de plecare, / Am luat din stele roba cu-mprumut, / Și v-am 
cântat această-mbrățișare / C-un ochi aici și unu-n Absolut. 
// Terestre căi sunt date spre vecie, / Trecem pe-aici cu toții, 
stagiari, / Dar de deschideți cartea, este vie / O melodie 
sacră din pulsari, / Ce vă redă ființa-n gând pierdut, / Și o 
transformă-n viață-melodie, / Trup și ființă ca într-un sărut, / 
Ca trecerea prin floare dar să fie.” (Ultimul sărut). 

Și chiar mai semnificativă e poezia de final, ”Adresa 
mea”: ”O să citești când plouă sau când stă, / În murmurat 
de gânduri psihedelic, / Ai vrea să-ntrebi de luminări îmi dă, 
/ Din hăuri, noaptea sau al stelei sfeșnic. // Eu am plecat, tu 
cauți și ți-e greu / Când vei citi, mi-ai cere-adresa mie.../ 
Adresa mea e simplă, Dumnezeu, / Iar casa mea se cheamă 
Poezie.” 

 
 

 

Cezarina ADAMESCU 
 

LA RĂSCRUCE DE DORURI ÎNTR-O SOCIETATE OSTILĂ 
 

Iată că pentru a doua oară, Veronica Popescu, 
autoare de versuri, își încearcă iscusința condeiului în 
proză, de data aceasta, în opt scurte schițe, cu inserții 
referențiale. Ea abordează o lume tristă, învin-să de 
viață, învinsă de sistem, lumea celor oropsiți, suferinzi, 
părăsiți, înșelați, la un pas de prăbușire. De aseme-
nea, insistă asupra relațiilor familiale, îndeosebi cele 
dintre soți și dintre părinți și copii. 

Prima proză are drept protagonistă o femeie 
nefericită, ajunsă pe patul spitalului, silită de viață să 
facă o întrerupere de sarcină, într-un spital-materni-
tate în care personalului medical prea puțin îi pasă de 
cei săraci și incapabili de a le oferi ”recompense”, 
pentru actul criminal de a le ucide pruncii în pântece. 
Și fiindcă Iulia, o tânără din salon, de numai 26 de ani, 
nu dispunea de suma necesară, deși avea dreptul 
legal de a face avort, este măcelărită de doctori, abia 
când trupul său, slăbit de boală și hemoragie și 
aproape putrezit, intră în septicemie. Atunci, doctorii și 
asistentele intră în priză, o duc de urgență în sala de 
operație, dar era prea târziu. Iulia a rămas în memoria 
colegelor de suferință din salonul maternității, ca o 
femeie nevinovată, o adevărată victimă, care a dorit să 
nască un prunc și pentru acest lucru a plătit cu viața. 

Și ca o coincidență stranie, cea care relatează 
acest caz, dintre milioanele cazuri din vremea ante-
rioară regimului actual, după câteva zile, la ieșirea din 
spital, întâlnește cortegiul sărăcăcios al decedatei. 
Poate că Iulia a dorit să-și ia, în felul acesta, rămas 
bun de la colega de salon, impresionată de soarta 
acestei femei nefericite, fapt care a marcat-o în așa fel, 
încât, chiar și peste câteva zeci de ani, să-și amin-
tească de ea, cu tristețe și neputință. 

Este vorba de condiția femeii ajunsă la discreția 
regimului care pune stăpânire chiar și pe trupurile 
femeilor, obligându-le când și câți copii să nască. Titlul 
este mai mult decât edificator, pentru că, femeia care 
intra cu o problemă pe poarta maternității era ca și 
condamnată la moarte, într-un regim nemilos care 
stătea parcă la pândă să prindă și să pedepsească 
aspru, chiar cu închisoare, pe femeile care făceau 
întreruperi de sarcină, ca și pe cei care le ajutau să 
facă acest lucru. Miliția stătea la ușa saloanelor și pu-
teai fi condamnat, fie și pe baza unui denunț, astfel 
încât, multe cadre medicale au plătit cu libertatea lor 
pentru orice intervenție interzisă. 

Faptul că se ocupă de cazuri disperate nu este 
întâmplător. Ea cunoaște, s-a informat, a trăit unele din 
experiențele nefericite pe care le prezintă, ori a auzit 
de ele. Impresionată până la lacrimi sufletești, 
autoarea nu se poate elibera de aceste povestiri, 
cazuri adevărate, de imaginile care-i stăruie încă 
dincolo de retină, decât dacă le așterne pe hârtie, să 
fie spre folosul tinerelor femei care trec prin aceste 
momente dramatice. Și în acest sens, povestirea 
”Condamnată la moarte” este un instrument peda- 

 

(continuare în pag. 24) 
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atenționa persoanele care văd în străinătate o 
posibilitate de a trăi mai fericiți și constată că nu e deloc 
așa și în cele din urmă, se întorc mâhniți acasă, la fel 
cum au plecat. 

”Din lumea tăcerii” - se numește cea de a treia 
povestire a Veronicăi Popescu, având ca personaj tot o 
femeie de condiție modestă, Tanti Lilica, mamă a șase 
copii, dintre care o fată, mezina, pe nume Lina. Și 
pentru ca nenorocirile și sărăcia în care se zbătea să nu 
fie de ajuns, într-o seară de iarnă îi luă casa foc și în 
urma acestui incendiu, îi muriră doi băieți mai mici. În 
plus, mezina ei, Lina, căzu bolnavă și tanti Lilica hotărî 
s-o ducă la spital, la Bacău. Când o scoase din spital, 
fetița avea un diagnostic complicat, era surdo-mută și 
cu o debilitate severă, deplasându-se foarte greu.  

Pe măsura trecerii timpului, Lina crește, complet 
dependentă de mama ei, este purtată în spinare, apoi, 
pe măsura creșterii, într-o cotigă trasă de o văcuță, iar 
femeia ducea din greu gospodăria, mai ales după ce, 
băieții ei, toți trei, muriseră în război. 

Într-o zi, la câmp, în timp ce Lilica ațipește, văcuța 
familiei dispare și femeia pleacă în căutarea ei, 
disperată, lăsându-și fata, acum mare, în cotiga trans-
portatoare. Avea în mână o monedă de trei lei. Întrucât 
fata nu vorbea, nu auzea nimic și nici nu se putea 
apăra, Lilica nu a bănuit nimic, dar, pe măsura trecerii 
timpului, văzu că fata ei se îngrașă. Dusă la moașa din 
sat, aceasta constată că în curând avea să fie mamă. 

Când îi veni sorocul, Lina născu o fetiță sănătoasă, 
la spitalul din Bacău. Autorul oribilului act de viol era Ion 
al lui Crăcănatu, care se lăudă la cârciumă că el este 
tatăl copilului. 

Fetița fu dată la orfelinatul din Bacău. Peste ani, la 
poarta lor poposește o învățătoare tânără, căutând 
gazdă pentru că fusese repartizată la școala din acest 
sat. Lilica și Ioana, se înțeleg bine și fata o ajută pe 
bătrână la treburi. Dar într-o zi, Ion al lui Crăcănatu 
suferă un accident în curtea școlii, în timp ce curăța 
pomii. Din neatenție, îi alunecă piciorul și cade pe o 
grămadă de pietre. Accidentul îi este fatal și, simțind că 
i se apropie sfârșitul, acesta recucoaște în fața comuni-
tății că el este tatăl copilului Linei, că a necinstit-o pe 
câmp și acum nu poate pleca din viață cu asemenea 
povară. Viața le adusese împreună, pe bunică, mamă 
și fiică. 

 
 

 

(urmare din pag. 23) 
 

gogic, un îndrumar de apărare și prețuire a vieții pe care 
ne-a dat-o Dumnezeu și nu avem dreptul s-o irosim și s-o 
întrerupem după cum vrem. 

Cea de a doua povestire, ”Lacrimi străine, lacrimi 
amare”, are drept protagoniste două femei, mamă și fiică. 
Aici este vorba despre mirajul străinătății care le atrage tot 
mai mult pe tinerele fete, astfel încât își părăsesc familia, 
școala, prietenii, tot rostul și fug, de cele mai multe ori, fără 
știrea părinților, într-o țară (sau în mai multe țări) 
necunoscute, unde se avântă în munci istovitoare sau, și 
mai rău, cad pradă unor proxeneți care le exploatează și 
uneori le vând fără scrupule, devenind stăpânii lor absoluți 
și îngrădindu-le orice drept de comunicare cu familia sau 
cu alte persoane. 

În căutarea mirajului fericirii și al bogăției dobândite 
foarte ușor, fetele ajung foarte rău și uneori sunt chiar 
victime, fiind ucise ori, pierzându-li-se urma.  

Bieții părinți rămân cu o durere nespusă în suflet că și-
au pierdut copiii pentru care s-au sacrificat întreaga viață, 
să le fie bine, să-i dea la școli, să le ofere un trai decent și 
să le asigure viitorul. 

Irinel și Andreea sunt astfel de cazuri disperate. 
Părăsită de soț, Irinel mai primește o lovitură groaznică: 
într-o zi, fata ei, Andreea, dispare de acasă și ia drumul 
străinătății. Cum, când, în ce fel? Sunt întrebările mamei 
care se consideră într-un fel, vinovată fără vină pentru că 
nu greșise cu nimic în fața fetei ei. 

Andreea dă dovadă însă, de un suflet de gheață, când 
îi scrie mamei că a plecat din țară. 

Între un tată absolut indiferent față de soarta familiei și 
o mamă prea devotată, fata de 19 ani, alege să plece de 
acasă, crezând în mirajul străinătății. 

Desigur, între părinți și copii intervine la un moment dat 
o ruptură, nu se mai înțeleg, nu mai comunică și astfel, 
copiii fac ce le trece prin cap, sub presiunea grupului din 
care fac parte, fără niciun aport din partea părinților sau 
rudelor aproapiate, educatorilor, profesorilor. 

Andreea fuge în Spania, mințindu-și mama că e la 
Brașov cu iubitul ei, și acolo se angajează într-un club de 
noapte. Telefonul primit de mamă lămurește situația, dar 
sporește spaima mamei că fiica ei a ajuns într-un loc rău 
famat și că ea nu poate s-o ajute cu nimic, s-o scape din 
ghearele aceluia sau acelora cărora le căzuse victimă. 

În cele din urmă, cele două țin legătura prin telefon, prin 
internet și mama se hotărăște să se ducă în Spania pe 
urmele fetiței și s-o aducă acasă. 

Ajunsă în Spania, fata nu vine la locul de întâlnire, pe 
aeroport. Noroc că venise nașa fetei la aeroport s-o 
întâmpine, în țară străină, unde nu cunoștea pe nimeni. 

Fata ei nici nu se gândea să vină s-o preia de la gazda 
unde stătea mama. După o perioadă de o lună și o 
săptămână, în care mama a făcut nenumărate apeluri 
telefonice, fiica a venit și a stat cu ochii pe ceas. 
Întrevederea a durat cca. o oră după care Andreea pleacă. 
Mama reușește să-și găsească un post de îngrijitoare a 
unei persoane paralizate. Când fiica ei îi spune că nu mai 
are rost să stea în țară străină, că ea tot nu poate veni s-o 
vadă, mama înțelese că viața ei se sfârșise. Fiica îi trimite 
bani de avion și Irinel se întoarce acasă. La întoarcere, a 
găsit acasă hotărârea de divorț înaintată încă înainte de a 
pleca ea în Spania. Cazul acesta nu este singular. 
Autoarea l-a semnalat pentru a  



Boem@  140-141-142  (10-11-12) / 2020 25 

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George NICA 
 

A cincea pseudoglossă  naivă a unui anonim 
în care constată că viața nu trebuie trăită aiurea 
și morții nu trebuie să-i dai motivul împlinirii, 
citită confesional părintelui Pamfil 
 

Eu mi-am lăsat tinerețea oriunde, 
Pe nimicuri și pe vinuri acrite, 
Zilele toate îmi sunt răvășite 
Și-un frig selenar în oase-mi pătrunde. 
Îmi sfârtec cu ură a mea rătăcire 
Ca totul, de mâine, din nou să înceapă, 
Purtat sunt mereu de valul de apă 
Când plouă-a blestem pe lume-n neștire. 
 

Mă-neacă tristețea, pierdut e-al meu grai, 
În doruri de ducă îmi arde-al meu piept, 
Obrazul mi-e ars, de vânturi uscat, 
Cu ochii în larguri corăbii aștept. 
Și gândul îmi pleacă rătăcind peste ape, 
Peste golful uitat cu cheiuri rotunde, 
E seară și-n cârciumi la mese-i pustiu, 
Eu mi-am lăsat tinerețea oriunde. 
 

Și toamna aceasta cu mine se trece, 
O urmă de clopot mai sună-n urechi, 
Pe deal înserarea cade din nouri 
Și eu rătăcesc pe potecile vechi. 
Sunt singur și mereu de mine mi-e dor, 
Mă tulbur în ape de vânt încrețite, 
Ah, cum toate au fost risipite-n zadar 
Pe nimicuri și pe vinuri acrite. 
 

Mi-e trupul în ierburi și sufletu-n rai, 
Noapte de noapte mă despart de-al meu trup, 
Un fulger viața mi-am dorit-o să fie 
Ca negura-n două pe ceruri s-o rup. 
Mă cheamă uitarea și nimeni nu strigă, 
Sau moartea mă vrea în păduri părăsite, 
Furtuni se pornesc în desfrâu peste mine, 
Zilele toate îmi sunt răvășite. 
 

Prin ziua aceasta pustie și rece 
Mă văd tot mai singur și fără vreun rost, 
De mult neîmplinirea în trupul meu veșted 
Fără să știu, șireată, și-a găsit adăpost. 
O, Doamne, ce gând de sfârșit mă apasă 
În noaptea aceasta care-n mine se-ascunde, 
Durerea trufașă să-mi fie mai aspră 
Un frig selenar în oase-mi pătrunde. 
 

Sufăr adânc, în mine e-o fiară, 
Moartea cu nimeni nu pot s-o împart, 
Vouă, zile sfârșite, în grija voastră mă las 
Cu greu de-al meu suflet acum mă despart. 
Chiar de mi-e altfel, eu nu-mi plâng de milă, 
În mine e-o noapte cu zăpezi în venire, 
Să pot fi altul într-un timp care doarme, 
Îmi sfârtec cu ură a mea rătăcire. 
 

Îmi e zarea vicleană și gura mi-e mută, 
Nu pot să mă-ncheg între două cuvinte, 
O altfel de viață îmi doream să am mâine 
Dar eu mă tot pierd rătăcind prin morminte. 
Cu ochii-n desișuri mă caut în umbre, 
Un licăr de aripi îmi mișcă sub pleoapă, 

 

 

Aștept dimineața să-mi alunge-nnoptarea 
Ca totul, de mâine, din nou să înceapă. 
 

Se trece-a mea viață ca norul de vară, 
Ca roua pe ierburi când ziua se-așează, 
Liniștea mea de o furtună se-ntunecă 
Și-un amurg căzând peste deal sângerează. 
Se scurge în ochi o ultimă vreme 
Și văd cum pământul sub tălpi mi se crapă, 
Nu știu unde-aș mai putea fi mâine, 
Purtat sunt mereu de valul de apă. 
 

Pierzându-se-neguri, de toți neștiută 
Mi-e clipa aceasta și eu mi-o petrec, 
Cu gândul că mâine voi sparge-ngrădirea 
Ca floarea din mine în fructe s-o trec. 
Cu fruntea înfiptă în cer ca un munte, 
Norilor singuri le aduc mulțumire 
Că-mi poartă spre doruri frumosul din mine 
Când plouă-a blestem pe lume-n neștire. 
 

Mă-neacă tristețea, pierdut e-al meu grai 
Și toamna aceasta cu mine se trece, 
Mi-e trupul în ierburi și sufletu-n rai 
Prin ziua aceasta pustie și rece. 
Sufăr adânc, în mine e-o fiară, 
Mi-e zarea vicleană și gura mi-e mută, 
Se trece-a mea viață ca norul de vară 
Pierzându-se-n neguri de toți neștiută... 
 

Când plouă-a blestem pe lume-n neștire, 
Purtat sunt mereu de valul de apă, 
Ca totul de mâine din nou să înceapă, 
Îmi sfârtec cu ură a mea rătăcire. 
Un frig selenar în oase-mi pătrunde, 
Zilele-mi  toate îmi sunt răvășite, 
Pe nimicuri și pe vinuri acrite 
Eu mi-am lăsat tinerețea oriunde. 
 
 
Pseudorondelul iluziilor înecate 
  

Îmi înecam,cu ură, iluziile toate 
În băi acide din adâncul meu, 
Dar mă rugam de mine, ca de-un zeu, 
Să-mi mai păstrez doar una, de se poate, 
Dar eu le înecam, pe rând, pe toate, 
Că nu găseam niciuna, de suflet mai aproape. 
  

Aveam o ură-n mine ca de zmeu 
Şi-o voce mă-ndemna, venind din spate, 
Să nu-mi înec iluziile toate 
În băi acide din adâncul meu, 
Dar eu le înecam pe rând,pe toate, 
Cu-o ură ne-mpăcată, ca de zmeu . 
  

De-acum aripile, ca fulgul, uşurate, 
M-au ridicat pe cer - un curcubeu, 
Şi m-am simţit mai bun, ca Dumnezeu, 
Curat şi singur, fără de păcate, 
Când mi-am ucis iluziile toate 
În băi acide din adâncul meu . 
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sunt veseli 
ca și când acesta le-ar cere 
să le intre în sufletul deschis ca o rană, 
schimbă între ei cărți de vizită 
de parcă ar schimba identități. 
 
Orasul  mut 
 

este singurul oraș ce are 
împărați la fiecare capăt 
 

la capătul sudic un cezar 
spânzură 
timpul în undiță 
momeala o dă apelor adânci 
să-i încarce năvodul cu răbdare 
 

la capătul opus într-un maldăr de cărți 
ce-i umplu singurătatea 
un crai găseste înțelepciunea 
în diminețile reci 
judecă blând melancolia 
 

ca doi lorzi fără melon 
cei doi nu se văd nu-și vorbesc 
 

își trimit cărți poștale 
pe care nu le citesc  
 
Cu tata în jurul lumii  
 

Cu tata în jurul lumii 
tata ţinea cuvintele 
în lăzi de campanie 
în care mama aşeza 
cu migala gestului repetat 
gândurile 
stivuia lăzile lângă 
soarele său palid 
pe care părea că-l vopseşte 
cu inima 
lăzile pline purtau 
replici din şantierele 
agolmerate cu rime 
pentru munca obsedantă 
a deceniilor aurite 
subjugat ideii de dezarmare 
repeta cu metodă pasaje 
din lecţii de binecuvântare 
pentru apă păsări şi deseori 
fluturi 
sub diagonala din piele 
lustruită cu petice de cer 
purta sufletul 
unica sa salvare de sub 
cenzura ameţitoare 
din grija de a iubi 
răsăritul îşi pregătea paşii 
spre noaptea de catifea 
ce i se aşeza treptat pe umeri 
din piesa aceasta lipseam eu 
plecat în călătoria de optzeci de zile 
în jurul pământului 

 
 
 
  

 
 

 Cristian Ovidiu DINICĂ 
 

Poemul 
 

până la poartă 
poți alerga, 
o singură petală este suficientă 
să-ți aduci aminte trupul său 
așa cum lumina te-a ajutat să-l admiri cândva, 
întotdeauna ai spus privirea ce alunecă 
pe un corp de femeie nu-i un păcat 
devine exercițiu de contemplare a creației, 
te prinde 
la timp să-i afli respirația, parfumul 
dacă neliniștea nu te-ar pierde 
odată cu simțurile scufundate în propria piele 
ca într-o apă ce te renaște,  scrii cu 
iubire poemul pe care ea nu-l va citi niciodată.  
 

El   
 

el este obositor, 
este mai obositor decât coborârea scărilor 
de la metroul 
ce duce în toate direcțiile, 
el te poate întârzia 
trenul tău să nu ajungă la peron, 
te poate plămădi 
într-o formă nouă necunoscută, 
te poate întinde pe țărm 
să cauți adăpost umbrei 
ca și când aceasta ar fi un câine 
ce te însoțește pretutindeni, 
ești doar oglinda în care el își 
face freza mestecând gumă 
cu aromă de pepene galben 
într-un orizont din care tu lipsești, 
poți fi însă umbra spânzurată 
de cuiul în care Dumnezeu își ține 
obsesiile. 
 

Frumoșii nebuni   
 

sunt liberi în fața verbelor 
pshihoza identității veșnice 
nu-i face mai tristi, 
se aprind ca un foc de artificii 
și ard în jurul obsesilor, 
la un pahar de băutură recreează universul 
pe care par să-l scoată din buzunare 
mușcă cu invidie din ghergheful 
lumii vegetale, 
aruncă urina în flori 
dar nasc libertate, 
din plictiseală se și sinucid 
când le poposeste în piept soarele 
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Ionel NECULA 
 

Sonetul și funcția lui terapeutică  
 

      După ce vreme de câteva săptămâni la rând m-a delec-
tat și m-a supus unei sonetoterapii, de-am scăpat neatins 
de infecția care a îngrozit omenirea, acum am primit cartea. 
Dacă până acum mi se servea câte o pastilă pe zi, acum 
mi-a trimis tot flaconul. 
      Nu știu dacă datorită sonetoterapiei, administrată într-o 
ritmică diurnă de Adrian Munteanu, am scăpat neinfectat, 
știu doar că sonetoterapia devenise un fel de ritual matinal; 
cafeaua de dimineață o serveam în cadența unui nou sonet 
preluat din Imboxul zilei anterioare. 
      Acum, dacă autorul și-a închis demersul său terapeutic, 
mă consider lipsit de protecție și expus izbeliștilor de tot 
felul. Am, bineînțeles, cartea,dar lipsește ritualul. 
      Paingul orb (Editura Arania, Brașov, 2020) nu este o 
carte ca toate cărțile, este o bijuterie, un pandantiv, pe care 
nubilele pot să-l arboreze în zile de sărbătoare, să zăpă-
cească flăcăii. Nu știu dacă autorul figurează în antologia 
regretatului Radu Cârneci, dar cred că dacă ar fi dispus de 
timpujl ncesar și și-ar fi propus să alcătuiască o antologie 
primenită, lui Adrian Munteanu i-ar fi rezrvat un loc privi-
legiat. 
     Cititorul a înțeles că Paingul orb este o carte de sonete 
și, dac-ar fi să-i detașez o idee dominantă, o temă cu mai 
pronunţată frecvență înansamblul dispunerlor sale, aş 
menţiona la loc de frunte erotismul, dorinţa dezinhibată de 
împreunare a două trupuri flămânde şi cu sângele-n clocot,  
deşi nu lipsesc nici dezamăgirile acestei lumi, plină de 
sminteli şi neîmpliniri. E arvunită leafa viitoare/ cu greu pe-
acasă ne mai ducem traiul/ se tín belele si dureri ca scaiul 
      Nu mai insist. Prin grafică, prin formatul de carte ales şi 
prin lirismul cald pe care-l degajă, volumul lui Adrian Mun-
teanu este o realizare deosebită şi-l felicităm pe autor 
pentru această frumoasă ispravă literară. 

 
 

Ingrid Beatrice Coman-Prodan 

O mie de ani fără o zi 
 

     Procedural, dar numai procedural și ca tehnică narativă, 
romanul O mie de ani fără o zi, semnat de scriitoarea In-
grid Beatrice Coman-Prodan - cunoscută mai mult în afară 
decât în țară - amintește de romanul Geniu pustiu a lui 
Eminescu, unde personajul principal, Toma Nour, tot așa, 
străbate veacurile printr-o multitudine de întrupări succesi-
ve și devine martorul-intrus a mai muiltor medii și întâmplări 
despre care autorul admite să dea seama prin  expunerea 
lor într-o partitură narativă. E un mod de a sparge crusta 
dură și protectoare a realului și de a produce fisura prin 
care să pătrundă fictivul, fabulația, prin care subiectul să 
intervină cu funcția lui constructivă, fantezistă și imagina-
tivă. 
      Sunt în ființa noastră predispoziții care nasc idei, 
notase tânărul Eminescu la cursul de filosofie ținut de Ed. 
Zeller la Universitatea din Berlin, dar nu doar idei poate 
genera Eul creator, ci și trăiri, stări de spirit și manifestări 
pasionale afective, temperamentale, emoționale care pot fi 
aduse într-o dispunere epică rezolubilă și ademenitoare.  
 

 

Nu trebuie să ne surprindă că tânăra autoare tecu-
ceană, devenită între timo ieșeană recurge la această 
modalitate, mai puțin tatonată narativ - de a face loc 
fantasticului în actul compozițional, de a conferi 
acestui pretext epic, al reîncarnării, funcții arbores-
cente, de ax cardanic și de structurare al întregii 
construcții românești. Cu bogata sa experiență edi-
torială, cumulată în Italia și în Malta, unde s-a bucurat 
de numeroase recunoașteri publice, autoarea și-a 
edificat o bibliografie invidiabilă pentru mulți scriitori 
români care bat la porțile afirmării scriitoricești. Este 
autoarea mai multor romane publicată în limbile 
italiană și engleză și-a contribuit, în calitate de edi-
toare, la difuzarea multor scriitori români în limbile 
italiană și engleză.  
     A făcut, cu alte cuvinte, destule exerciții la sol până 
la această aventură narativă care, sunt convins, o va 
propulsa printre cei mai rafinați prozatori români con-
temporani. Când Editura Eikon îi va publica cele două 
volume traduse în limba română se va vedea că au-
toarea chiar induce în mediul epic românesc un suflu 
nou și o abilitate mai puțin încercată în matricea noas-
tră spirituală, de a imprima partiturii epice un mare 
efect emoțional, cel mai adesea decupat din drama 
emigranților români, plecați la mari depărtări și bâm-
tuiți de tot felul de melancolii, dar și din desnădejdea 
și din nostalgiile  celor rămași în țară, a restului des-
compus al familiei.  
      Am creditat-o de la început și-mi face plăcere s-o 
regăsesc la fel de proaspătă și surprinzătoare și în 
această temerară tentativă ramanescă. Este, orice s-
ar spune, o scriitoare împlinită, cu mari șanse de afir-
mare în peisajul literaturii românești actuale. și-o pro-
pun cititorilor ca pe-o autoare subtilă și de mare pers-
pectivă.  
      Acum despre carte. De multe ori spiritul trebuie să 
ocolească prin stele pentru a da seama de ceea ce se 
petrece pe pământ. Numai prin stele? Numai prin 
nemărginiri cosmice? Dar istoria, devenirea diluvică a 
lumii nu este oare la fel de oportună și demnă de a 
constitui pretextul unei construcții narative mai 
pântecoase? Cu temeritatea sa deja cunoscută, Ingrid 
Beatrice Coman-Prodan, Invocând cunoscuta teorie a 
reîncarnărilor succesive, se revendică din această 
ultimă modalitate, Eroii săi  transgresează veacurile și 
epocile dincolo de barierele crono-topice (cronos-timp, 
topos-loc). și de imperativele de spațiu și timp înscrise 
în codul oricărei dispuneri romanești. Recentul său 
roman, O mie de ani fără o zi, sunt convins, va în-
semna un moment referențial în recunoașterea autoa-
rei și în evoluția epicii românești.  
     Acțiunea cărții se desfășoară în plin ev mediu și se 
deschide cu o execuție în spirit medieval - arderea pe 
rug -  în care cei doi tineri, Singrid și Darl, în așteptarea 
supliciului suprem se abandonează într-o ultimă îm-
preunare ca mod de salvare și de transgresare a 
timpului. Momentul este datat cu exactitate: 16 martie 
1243, când Europa era bântuită de numeroase secte 
religioase, iar necruțătoarea  Inchiziție folosea arderea 
pe rug ca o pedeapsă curentă, și ca spectacol public, 
pen-tru descurajarea oricărei credințe neomologată 
oficial. 

(continuare în pag. 28) 
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literele, semnele şi tot ceea ce ţinea de scris. Cu 
toate acestea, omul s-a adaptat repede la noua for-
mă de lectură. Aşa încât, în timp scurt, s-a putut 
constata că niciodată până la acest moment n-a 
domnit o asemenea frenezie pentru lectura sonoră.  
 Ceea ce a uimit cu precădere, a fost faptul 
că se întâmpla des să-i vezi pe mulţi analfabeţi vo-
luntari că stau în faţa librăriilor sau chioşcurilor de 
ziare pândind ultima carte compusă în această ma-
nieră, adică vorbită, şi nu scrisă. Aproape că lumea 
începea să se obişnuiască să nu mai vadă litere în 
faţa ochilor. Şi aşa mulţi nu le sufereau. 
 O nouă dilemă se născuse aproape spontan 
în rândul celor ce aşteptau de multă vreme moartea 
cărţii tipărite: descoperirea îngăduia cărţii să moară 
fără să dispară. 
 Din nou lectura alesese abstracţia, de data 
asta refugiindu-se în urechi. Auzeai direct cu ure-
chile tale ce au mai gândit scriitorii. Şi astfel, auzul, 
şi nu spiritul ca altădată, declara vii creaţiile noilor 
creatori. Sunetele se substituiseră cuvintelor scrise, 
devenind purtătoare ale tuturor sensurilor atribuite de 
placul ascultătorului. Alfabetul era în pericol.  
 Năucită în faţa acestei revoluţii a textului, lu-
mea întreba pe partizanii îndârjiţi ai acestor cărţi 
vorbite, de ce se cufundau atât de adânc în lectura 
cărţilor vorbite, iar aceştia răspundeau invariabil: 
pentru că sunt frumoase şi pe înţelesul nostru. 
 Totul a devenit mai simplu: nu se mai citeş-
te, ci doar se ascultă, ceea ce convine de minune 
celor cu carte puţină. Desigur, nu mereu vocea po-
vestitorului este cea a autorului. Dar asta nu con-
tează aproape deloc. Ignorantul nu are nevoie de 
glasuri lirice inconfundabile. E limpede că adulţii, fie 
ei şi neştiutori de carte, au nevoie de poveşti spuse 
aproape de auricule, în plină activitate cotidiană, 
chiar şi atunci când sunt la volan, sau când sparg 
seminţe în faţa televizorului, sau, de ce nu, chiar 
înainte de culcare, într-un fel de alintat „Noapte bu-
nă, copii!”.  
 Lumea lecturii vorbite, deşi în plină eferves-
cenţă, aşteaptă încă împlinirea unei ultime dorinţe, 
pentru care deja a înaintat câteva demersuri: să 
apară, cât mai repede, ziarele şi revistele vorbite. 

 
 
 
(urmare din pag. 27) 
 

      Totuși atunci, în vălmășagul acelui moment 
sinistru, Singrid n-a fost predată rugului. O forță 
nepământeană a sorbit-o înapoi cu atâta putere și 
disperare încât n-a avut timp decât să zărească 
muchiile zidurilor înnegrite de umezeală în labirintul 
de case printre care era trasă spre chilia subterană 
din spatele cimitirului, acolo unde, în întuneric și 
nimicnicie se consuma încă un act din partea 
nescrisă a istoriei, cea destinată să rămână pe veci 
nemărturisotă și nepedepsită.     

 
 

                Petre RĂU 
 

Cartea vorbită 
 
 Nu încape îndoială că, inventându-se cartea vor-
bită, nimeni nu şi-a închipuit că ea va elimina lectura cărţii 
scrise. Mai întâi, oamenii serioşi au crezut că descoperirea 
e doar un simplu amuzament, deşi au recunoscut originali-
tatea ideii. Ba chiar au trecut-o în categoria divertismentului 
monden, aşa cum se întâmplase cu alte asemenea desco-
periri dinainte. 
 Cum adică să citească omul un volum în care nu e 
nimic de citit? Adică îl citeşte altul în locul lui şi îl scuteşte 
astfel de o lectură pentru care deseori nu are nici timp şi nici 
chef? Mulţi nu au înţeles de ce trebuie să-i spună carte, atâta 
timp cât nu arată deloc aşa. 
 Primii care au profitat au fost orbii. Dar aceştia erau 
puţini şi câştigul nu era îndestulător pentru inventatori. Cel 
mai mult, însă, s-au bucurat analfabeţii. Mai văzuseră ei tot 
un fel de cărţi dintr-astea “scrise” electronic, dar şi pentru 
acelea, ca şi pentru cele clasice, trebuiau să-şi strice ochii şi 
să cunoască literele. Pe când la astea vorbite, totul era mură 
în gură. Doar apăsau, ca la radio, pe un buton, când aveau 
sau chiar şi când n-aveau timp, ascultau cartea, cu o ureche 
sau cu ambele şi, a doua zi puteau povesti confraţilor de la 
muncă ce au mai citit. 
 Aşadar, împotriva aşteptărilor sumbre, prevăzute de 
unii şi de alţii (probabil, invidioşi), aceste noi tipuri de cărţi şi-
au găsit imediat publicul. La început au fost expuse în 
vitrinele expoziţiilor de curiozităţi, apoi au circulat în cer-
curile artistice, ca să se convingă lumea bună că are ce 
pierde dacă nu se adaptează din mers, apoi au fost atrase 
grupuri restrânse de teoreticieni care visau să găsească 
suficiente argumente de promovare a noii revoluţii în lectu-
ră. Astfel încât, numai la un an de la apariţia cărţilor vorbite, 
acestea se cumpărau şi circulau cu frenezie, mai ales în 
rândul celor care nu ştiau să citească. Le găseai peste tot, 
pe la chioşcuri cu regim de librării, prin gări şi staţii de me-
trou, pe acolo pe unde, sub lumina slabă a tuburilor fluores-
cente, călătorii consultau sonor orare şi traseuri, dar mai 
ales pe internet, puse la dispoziţie de o mulţime de firme de 
nedescifrat.  
 Nimic nu mai semăna cu vremea când oamenii 
citeau concentraţi o carte în metrou, în tren sau în autobuz, 
trebuind doar să fie atenţi să ridice la timp ochii din ea ca să 
coboare în staţia de destinaţie. Pe vremea aceea, mulţi se 
rătăciseră în acest mod, ajungând la destinaţii insolite, sau 
coborând, fără voia lor, în locuri îndepărtate, acolo pe unde 
lectura, la forma ei tradiţională, încă nu devenise ana-
cronică. 
 Desigur, în rândul unor teoreticieni apăruse deja 
îngrijorarea că nu poţi citi cărţi nescrise, pentru că aceste 
cărţi vorbite nu se vedeau deloc. Oamenii nu vedeau  
 



Boem@  140-141-142  (10-11-12) / 2020 29 

                                                                                                                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ștefan Radu MUȘAT 
 
Florile tac printre ruine... 
 

Plec și sosesc nicăieri, undeva în urma mea  
trebuie că a rămas un mugur verde, un deget de apă,  
o pasăre care să-și mai aducă aminte de zbor. 
Timpule, ieși din orbită – 
ochiul tău aripă se zbate în carnea păsării. 
 

Cât de fericit aș fi să văd iarba de sus legănându-se, 
umbra ei intrând în pământ; 
câtă viață mi-ar bate în aripi, suindu-mă dincolo  
de aceste ruine care mă lovesc din toate părțile cu frig. 
 

Unicul refugiu ar fi zborul să mă ascund de umbră,  
să mă întorc 
la soarele de cretă pe care l-am lăsat neterminat pe asfalt; 
m-am grăbit să cresc și nu mai știu câți ani au murit în mine. 
 

Azi la amiază a ars ultimul nor de foc, 
moartea soarelui m-a făcut să plâng la o ultimă gură de aer, 
Pământul a devenit un gol prăbușit în faceri radioactive, 
iar noaptea e bântuit de fluturul selenar cu aripi de liliac - 
atât a mai rămas din lună. 
 

Am uitat să iubesc, în schimb am învățat să plâng; 
ca să trăiești ai nevoie de flori care să-ți umple speranța. 
Planeta de foc nu mai este inima cerului,  
florile tac printre ruine și moartea e complicată aici: 
în singurătate e nevoie de singurătate ca să râzi  
ca un copil slab în fața dorințelor. 
 

Îi las timpului plânsul și rănile din ochi să fugă de mine, 
să rămână o prăpastie între noi care nu mai poate  
schimba nimic. 
Uite, alunec în copilărie și nu mă pot opri la atât – 
învăț din nou să râd cu soarele de cretă pe asfalt. 

 
Frunza galbenă 
 

Am văzut-o căzând, 
murind cu soarele în ea. 
Îndulcise fructul dându-și tot aurul pentru asta, 
acum e o aripă moartă a unui fluture învins. 
 

Ecoul ei se îngână  
cu cel al gutuiei rămase în copac: 
Mă  cufund în pământ, 
pâmânt pentru iarbă, 
de iarbă, 
iarbă... 
 

Eu din ram voi poposi 
la fereastra omului 
să hrănesc ochii însetați ai copilului 
cu lumina mea, 
cu lumina, 
lumina... 
 

 

 
Auzi cum umblă vântul? 
 
Culcă-te, copilă, satul doarme  
de aproape două ceasuri.  
Coboară luna în ferești - 
nu crezi c-ar trebui  
să crești 
pe aripile norilor?!... 
Ești rodul lor.  
 
Vezi tu?... Satu’ e credința strămoșilor. 
Când oi simți moartea mi-e destul să-i văd 
ridicându-se din arginții nisipului 
sau flăcările pietrelor 
ca duhurile doinelor... 
 
Poveștile așteaptă alți copii. Bunăoară,  
copiii vin din ceruri crude. 
Îmi aduc aminte când eram fecioară... 
umblam printre paparude: 
 
„Paparudă-rudă,  
vino de ne udă   
cu galeata-leata 
peste toată ceata;  
să pornească ploile, 
să ude pământurile 
ca să crească grânele, 
toate cât porumbele”… 
 
Știi?... omul e pulbere în vânt - viața - 
o clipire de pleoape a păsării  
care urcă la apusu’ lunii în marginea cerului  
să vestească dimineața. 
 
Ce curată e luna!... Uite,  
îi picură lumina de pe frunte; 
face punte  
visului, 
întunericul nu poate fi decât adăpostul  
sufletului 
vândut 
necuratului. 
 
În noaptea asta stelele ard ca florile raiului, copilă! 
Gutuile plutesc 
de parcă ar fi cristalele nopții  
și se rumenesc 
în flăcările lunii... 
Eh!...  Ne dorm străbunii. 
 
Vremea lor odată 
era așa de naltă – 
coborâseră stelele și ceru-n vatră: 
A fost odată... 
 
Dar acum, ei dorm...  dorm 
înfășurați în anii lor de aur - dormi, 
puiule de om... 
 

(continuare în pag. 30) 
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Camelia FLORESCU 
 

De ridici o piatră 
 

Să gândești tot timpul, dincolo de cerul 
Care ne îmbracă mai mult decât  haina 
Să nu tai cu vorba, fii precum dulgherul 

Ce măsoară lemnul să-i audă taina 
 

Să te uiți în urmă, doar cu șoapta minții 
Ca să iei din toate ce te-a alinat 

Să nu-ți uiți la poartă, casa și părinții 
Fără ei nimica n-ai fi însemnat 

 

Să nu uiți că viața e mai grea ca fierul 
Ce se mai topește dacă-l știi topi 

Să-ți aduci aminte, viscolul și gerul 
Primăverii pasul, nu i-l pot opri 

 

Și să ierți tot timpul, chiar pe cel ce mușcă 
Să-i întinzi o mână, nimeni nu-i curat 
Pentru mulți iubirea a fost ca o cușcă 

De ridici o piatră, fii fără păcat! 
 

Îți las de-acum 
 

În mine stă o ploaie să irumpă 
Și înverzesc din creștet până-n zare 

Se răsucește-n carne o-întrebare 
Și iar plătesc povara cea mai scumpă 

 

Atâtea nopți n-au reușit din toate 
Să ne adune într-una pe-amândoi 

Și ziduri de iubire fără noi 
Croiesc blestem din visele uitate 

 

Cu rădăcini bătrâne ca pădurea 
Înfipte-n ceasul sfintei însoțiri 

Răstoarnă brazda vieții amintiri 
Și caut cuib ca să-mi îngrop securea 

 

N-am să mai plâng tot ce putea să fie 
Îți las de-acum amarul ăsta ție... 

 

Se rup bucăți de cer din noi 
 

Se rup bucăți de cer din noi 
Puțin câte puțin 

Și drumuri pentru amândoi 
Se duc și nu mai vin 

 

Se rup din sânge și din sori 
Din carnea de pe os 

Iubiri țesute-n vechi scrisori 
Din tot ce-a fost frumos 

 

Se pierd pe buze și din ochi 
Luminile de ieri 

Țigănci descântă de deochi 
Trecute primăveri 

 

Nu știm ce vrem cât ne iubim 
Doar timpul știe tot 

Și pentru tot ce suferim 
Nu este antidot 

 

Se rup bucăți de cer din noi 
Puțin câte puțin 

Și drumuri pentru amândoi 
Se duc și nu mai vin. 

 
 
 
 

Camelia Florescu 
04.06.2020 

 

(urmare din pag. 29) 

 
La primul ochi de lumină,  
ne facem drum  
cu pâinea și ulcioru’ de lut 
pe podul de salcâm 

 
să -mpărțim boabe de năut 
păsărilor cerului  
întru pomenirea răposatului... 
Nu în “Piatra Călugărului Mut” 
a rămas inima râului? 
 
Sufletul apei  tremură prelung  
în lumina roșiatică a lunii -  
spală păcatele ielelor până dispar în nisipuri,  
de cu miezu-nopții și  
pâââ-nă când întunericul e strivit de zei 
 
în flăcările zorilor 
la porțile norilor... 
 
Știi? Ielele se hrănesc cu distihuri... 
 
Auzi cum umblă vântul? 
Toamna a îmbrățișat pământul. 

 
 

 
(urmare din pag. 18) 
 

presupusa explozie cosmică. 
         Se lăsa amurgul. Cu al său minunat crug maro-des-
chis. Cei doi amici îl admirau tăcut, cel destinat a apărea a 
doua zi în faţa Comisiei pentru Stabilirea dreptului la 
Patibulă – secţiunea Patibulă Anticipată - având în suflet o 
doză de animare în plus; era firesc: peste câteva ore, avea 
să afle marele mister a ceea ce însemna a fi patibulat, 
urmând ca, după ce totul se va fi sfârşit, să se reîntâlnească 
pe trotuarul din faţa instituţiei cu amicul ce avea să-l aştepte 
acolo mult şi bine, urmând apoi să sărbătorească prima oră 
post-patibulă a celui proaspăt cadorisit, cât şi confirmarea 
Indicelui „Q”  care pe o scară de la 1 la 5.000 în mulţimea 
numerelor iraţionale, dânşii ocupau de multă vreme, la 
concurenţă, valoarea 4.999 # - respectiv 4.999 ф. 
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          Dorian MARCOCI 
 

Ipoteze 
 

Vântul a apretat cu nori pânza albastră 
Ce desfășoară bucurii la nesfârșit 
Lăsând să ne-ntâlnim acum neîngrădit 
Privirile cu ușurarea noastră. 
 

Cât de departe vom ajunge nu contează, 
E spațiu pentru fiecare-n infinit, 
Doar să pornim, va fi un drum nestingherit 
De renunțări ce-n umbră dormitează. 
 

Nu are vârstă cel ce poate să viseze 
Doar energia sufletului generos, 
Pășind, pășind până la stele doar pe jos 
Și de la ele pe-alte ipoteze. 
 

Încă o seară 
 

Acolo unde din portocaliu 
Tocmai își face locul seara, 
Pe culmea dealului într-un târziu 
Răcoarea domolește vara. 
 

Se netezește spațiul amplu 
În claritatea depărtării 
Parcă sub mâna-ntinsă tandru 
Pe fruntea calmă a-nserării... 
 

Tremură-acum, se-aprind întru-nceput 
Scântei. Timid vor crește-n stele 
Lăsând pământul arhicunoscut 
Pentru celestele mistere. 
 

Cum stam așa am adunat tăcut 
Încă o seară lângă alte seri 
Și nu mă mir dacă-a mai încăput 
În sufletu-mi un dor cu cel de ieri. 
 

Surâde clipa                                         
 

Frunze de plopi și sălcii se-mpletesc, 
Așa sunt proiectate pe albastru 
De raze blânde care consfințesc 
Încă o zi a punților spre astru. 
 

Încă o zi, lumina e mai coaptă, 
Se împlinesc mirosuri dinspre toamnă, 
Parcă nesiguri vara pași-și poartă 
Prin verdele ce juru-l mai înseamnă. 
 

Trec rândunele-n zbor c-o nostalgie, 
Se sfătuiesc în stoluri adunate, 
Chemarea depărtării întârzie 
Pe frunzele-așteptării resemnate. 
 

În suflet mă întorc cu luare-aminte. 
Să mă întreb de timpul care zboară? 
Surâde clipa-n toamnă de cuvinte 
Cu rostul semănat în primăvară. 
 
 

 

Legământ 
 

Inimi galbene sau frunze 
Lipesc urechea de pământ 
Fără nădejde și confuze 
Parcă adâncul ascultând 
 

Într-un mister al existenței. 
Răspund doar pulberi și-amintiri, 
Mărturisirile clemenței 
Din ancestrale rânduiri. 
 

Copacii rămân tot mai singuri, 
Pe vârfuri caută-un ungher 
Din care vor să fie siguri 
Că află steaua lor pe cer. 
 

Și-așa cu frunțile spre stele 
Și inimile pe pământ 
Copaci-adună între ele 
Lumi trainice în legământ. 
 
În seara toamnei 
 

Cât ați crescut! Erați niște lăstari 
Și-acum vi-s nucile povară. 
În umbra digului lângă cărări 
A pașilor de-odinioară 
 

Mă tot feresc vreuna să strivesc, 
În fiecare-i o-amintire 
Și poate-n locul nou unde-ncolțesc 
Va fi mai multă fericire. 
 

Sau poate... vânturi ce se răzvrătesc 
Vor duce fructul dincolo de gând... 
În seara toamnei stau și zămislesc 
O așteptare simplă, contemplând 
 

Când Mureșul dospește în tăceri 
Din umbrele strivite împrejur 
De cerul coborât din patru zări 
Iar visurile-n stele prind contur.  
 
Buchetul alb de trandafiri 

Poeta Mihaela Rașcu la mormântul 
scriitorului Lazăr Lădariu 

 

Țineai cu mâini înfrigurate 
Buchetul alb de trandafiri, 
Un gest pentru eternitate 
De sincere călăuziri 
 

A gândului curat, din suflet 
Pentru un suflet înnălțat 
În miez de iarnă, un poet 
Și un român adevărat. 
 

Țineai cu mâini înfrigurate 
Albele flori și cu sfială, 
Sub pleoape-ți lacrimi înghețate 
Acoperind clipa amară. 
 

Din abur se-nchega o rugă, 
Din chipu-ți blând atâta greu, 
O groapă se căsca în fugă... 
Să-v-odihnească Dumnezeu!  
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  Alexandru Valentin PETREA 
 
 
Carantinare 
 
Una este dorinţa de a 
aprinde focul, iar 
alta este ruina cocioabei 
incendiate acum un secol. 
 
Dar ambele trebuie 
de la un timp să stea 
numaidecât în casă, 
obligate fiind să-şi 
ispăşească vina pentru  
plastilina din care, 
mereu cu apocalipse  
în stomac, 
şi-au confecţionat miturile doar 
dându-se cu capul de pereţii 
niciodată goi. 
 
S-au adunat prea multe roluri 
jucate corect, terenul de nicăieri 
zăcând pregătit pentru naşterea 
unor sfinţi despre care nu se 
va şti nimic niciodată, 
impresionând numai prin 
uitătura cu care ne vor confirma 
dorinţa de a ieşi din casă 
fără chiar nicio mitologie 
în mână. 
 
La urmă de tot, carantina 
va naşte un nou Goliat sau 
Tezeu, folositori numai pentru a 
ne distruge zidurile propriilor 
case şi a ne învăţa că libertatea, 
precum orice abur util, 
se naşte din cuvinte amestecate 
în stradă şi pe paturi aşezate direct 
pe groapa de gunoi.  
 
 
Împrejurare lichidă 
 
Toate lucrurile căpătaseră 
urechi, dar nimeni şi nimic 
nu mai reuşea să audă nici 
măcar cum se rup bombele 
pentru a trata inutil nişte 
fabrici sau vânzătoare. 
 

 
Nici seismele nu mai treceau 
deloc prin urechi, se luau 
direct la harţă cu frica de 
frontiere ale fiecăruia 
dintre plămânii noştri. 
Strategii în formă de organe 
la orizont! 
 
Telefoanele nu mai sunau, 
embrionii vorbelor se  
prefăceau în scoici pe care 
nostalgicii le vor aştepta mereu 
înainte de botezul focului, 
pricopsindu-se după aceea cu 
grăsimea ce iese din toate  
tragediile în care nu există 
nicio replică. 
 
La urmă de tot, ne dădeam 
seama că oricum lumea nu  
s-a schimbat absolut deloc, 
căci şi înainte plictiseala era 
tăcută atunci când ne obliga 
să ardem pozele în care,  
mai muţi decât până şi în  
faţa tribunalelor în formă 
de microfon ori puşcă, 
apăream sărmanii de noi 
cu o carte în mână. 

 
Întrebări în aşteptare 

 
A nu ştiu câta Lume Nouă 
se ascunde în genele sau în 
pumnii noştri fertili, încât 
nu vom da de ea nicicând, 
preferând să asistăm orbi 
la geneza 
sticlelor care nu vor fi  
umplute niciodată, în care 
nici întârziaţii istoriei nu-şi 
vor trimite mirosurile. 

 
Teatrele se vor refugia în 
dulapuri abia evacuate,  
comediile rămânând doar 
cu misiunea de a dezvălui 
cum reuşeşte praful să urce 
pe scara socială. Singurul  
erou de tragedie va fi stropul 
de vin scăpat din pahar în 
mijlocul scandalului. 

 
Iar la urmă va fi detunată  
bomba care va pune capăt 
tuturor numelor şi fantomelor 
cu care se droghează sinapsele, 
întrebările din totdeauna  
ascunzându-se în ziduri şi  
prefăcându-se în licheni pentru 
a supravieţui. 
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           Iulia POP 
 

DRAGOSTE-NTRE DOUĂ LUMI 
 

Iubirea lor cea pură  
Și nevinovată  
S-a născut odată...  
 

Chiar dacă el s-a dus 
Pe un drum fără de-ntoarcere 
Ea stă seară de seară  
Și așteaptă o dulce mângâiere  
Sufletească...  
 

Săruturile scurte din lumea lui 
Devin dulci ca mierea pentru ea,  
Îmbrățișările lui reci ca stânca 
Sunt calde pentru cea care a rămas.  
 

Așa e dragostea-ntre două lumi,  
Sinceră și nevinovată,  
Dar mai presus de toate 
E adevărată!  
 

UMBRE 
 

Sub privirile bătrânului Soare 
Eram noi! 
 

Pe vârful muntelui, 
Unde vântul aducea cu el 
Stropi de dragoste 
Îmbibați în suferință, 
Mâinile noastre făurite 
Și corpurile lipite 
Se lăsau purtate 
De muzica ce răsuna de nicăieri 
Însă… 
Când Soarele a plecat 
Și muzica a pierit, 
Am rămas doar două  
Umbre îndrăgostite… 
 

AI FI? 
 

Ai fi o scrisoare?  
Ai fi pământul unde sufletul meu 
iubește?  
Ai fi cerul unde visele mele 
se-nalță?  
Ai fi pădurea unde sentimentele mele 
se pierd?  
Ai fi oceanul unde dragostea mea 
se îneacă?  
Ai fi locul unde gândurile mele 
prind viață?  
Spune, ai fi o scrisoare?  
 
 

 
DRAGOSTEA PIERDUTĂ 
 

În frigul dureros al iernii 
Și nemilos, ce spintecă totul în jurul lui 
Așteptând Trenul-Destinului, 
La câțiva pași în spatele meu 
Este el... 
Îi simt privirea rece de vampir 
Pe creștetul meu; 
Îi simt mâinile puternice 
Trăgând-mă spre el; 
Îi simt vocea interioară 
Pășind ușor spre mine; 
Dar eu...la fel de confuză. 
 

După 20 de ierni 
La fel de reci, 
În aceeași gară 
Mă aflu eu în spatele lui 
Îl strig...nu îmi răspunde 
Îl ating...nu mă simte 
Îl îmbrățișez 
Și-mi dau seama 
Că e doar 
O umbră... 
 
VIITOR RĂPIT 
 

Sângeriu apus de soare 
Iarăși pleci în depărtare?  
Marea încet te răpește  
Te-neacă, te copleșește...  
Tu rămâi la fel de viu 
Dar în suflet lași pustiu.  
 

Pulbere de foc mocnesc 
Revărsându-se în cer.  
Strigăte de ajutor 
Se aud adânc din nori.  
 

Stelele se prăbușesc,  
Lumile se contopesc  
Iar noi stăm pustii și goi 
Așteptând un viitor... 
 
SPERANȚĂ 
 

Să fiu floare, să-mi fii vânt  
Să mă iei departe-n gând.  
Să fiu ploaie, să-mi fii nor 
Să ne pierdem în decor.  
Să fiu stea, să-mi fii văzduh  
Să ne iubim la apus.  
Să fiu vers, să-mi fii poem 
Și să dăinuim etern.  
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pe lângă porţi înlănţuite şi lacăte ruginite  
pe uşi cât nu mai încape imaginaţia  
 

După cel de- al treilea cântat al cocoşilor  
e rândul clopotelor de aramă şi bronz sadea  
de prin suburbii 
Dimineaţa-şi desface arcadele  
stoluri de porubei ridicând peste câmpuri  
cu feţe sfinte de floarea-soarelui    
ce contemplă cum soarele steagul  
îşi fluturâ-n vânt – zile anoste    
Cu animale bolnave în noi aşteptăm  
ca rănile lor să se cicatrizeze  
 
Lotca  
 
Când orice se da în numele vieţii 
se potoliseră şi caii aprinşi de sălbăticia lor 
şi verva păsăretului apelor  
şi nici valuri repezi lotca să salte 
Imperceptibili curenţi mişcau plaurii  
cum rătăcesc epavele   
În amestec de nuferi şi miasme de mâluri  
eterul stins aducea a peşte  
a iarbă fumurie – toate sub zarişte  
vesperală ca cărămizile vechi zidului plângerii  
din care brusc s-a iscat Hesperus  
În luntre nu contenea glasul lilial de prunc  
înfăşat ca de danie dar nu plânset  
mai curând o chemare părea  
Cine-ar fi ştiut exact ce l-a stârnit pe luntraş  
să vină în toiul nopţii să-şi vadă lotca  
 
***   
Noaptea prin glie  
a suflat un zefir   
Printre fire de grâu  
căzură fără ecou  
picături de maci sălbatici  
 

Dimineaţa pe-acolo  
a trecut şi buldozerul –   
răni deschise pe şenilele lui   
 
Şotron cu capra roşcată                                        
 
Bat vânturi vremelnice 
Arborii devin transparenţi precum  
înţelepţii prelaţi dezbrăcaţi spre culcare.  
Nu că ar fi obosiţi ci este un semn –   
la orizont s-a stins ultimul unghi de cocori  
Discretul crepuscul stă să tragă obloanele  
şi potopesc amintirile...   
Capra noastră roşcată din copilărie  
joacă şotron pe frunzele tapisate pe jos  
de-a dreptul prin metafore: 
„capra calcă piatra,  
piatra crapă-n patru,  
crape capul caprei  
cum a crăpat piatra-n patru” –  
ce nostalgii anacronice!  

 
 

 
 

 

       Dumitru BĂLUȚĂ 
 
Cu gândul la van Gogh                                                                   
 
Când văd pe cineva sub căşti  
îmi dau seama că omul încet-încet   
se retrage din realitatea lumească însă   
o fi şi scuze: nu poţi introduce simultan   
ambele receptoare în una şi aceeaşi ureche  
ca pe cealalta s-o laşi liberă destinaţiei fireşti  
Creatorul nu prevăzuse evoluţia tehnologiilor digitale  
altfel cu siguranţă ne-ar fi plăsmuit  
cu 3 sau 4 urechi ba chiar multifuncţionale  
Nu pot să nu mă gândesc şi la Vincent van Gogh  
Să fi cuprins talentul lui şi aceea intuiţie   
(în momentul nestăpânirii firii) nu şi-ar fi pus  
sub lama briciului propria ureche şi să-şi lezeze  
portretul pentru toată istoria artelor frumoase   
Mă duce gândul la tine van Gogh pentru că  
de la o vreme unii poeţi (în pană de inspiraţie)  
se agaţă de urechea ta lipsă şi nu mai ştiu exact 
ce se petrece în jur lor la fel ca şi cei ce îşi găsesc  
refugiu sub căştile samsung 
 
Cavalerul umbrelor   
 
Calm sau mai curând tăcut precum umbra  
şi mereu aşteaptă să-i dea cineva  
o claritate de circulaţie   
Incertă destinaţie dar nu se grăbeşte  
cum nici nu prea refuză să trăiască  
un vis ce se perindă aievea pe sticlă  
Din canioane curge o linişte atât de fragilă  
atât de înceată încât face să tremure flacăra  
Lumina prinde să se topească în deviate hublouri  
când roata soarelui striveşte iarba  
ca de bazalt rubiniu  
Şi roata aceea uşor-uşor intră cu obedienţă   
în aria umbrelor proiectate la picioarele lui  
nu se ştie de unde şi de pe ce suporturi 
Cândva o fi ca cineva să-şi aducă aminte 
cum umbrele se agăţau ca iedera  
iar cavalerul lor le ghida pe înălţimi   
şi liniştea părea o încercare doar 
de a parcurge itinerarul acestui spectacol  
 
Zile anoste  
 
Lampioane uitate aprinse  
pe terase cu mese şi scaune goale  
Havuzuri decorative irositoare de apă 
când şi maidanezii sunt la culcare 
Paşii ne poartă pe caldarâmuri cu amintiri tumultoase  
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Plasa-Timp 
 

Din Plasa-Timp, pariată 
la roata norocului 
ce ţese iţele într-o sarabandă 
a informaţiilor ghiduşe când schimbă  
aleator prezentul pe firmamentul 
iluziilor reflectate în oglinzi stelare, 
cu bagheta  fermecată a galaxiei, 
viitorul relativ dospeşte 
cu iubire… 
 
Coperţi de rouă-nouă 
 

Sub mângâieri solare 
gândul îmi zburdă în tărâmul minunilor. 
Doruri îmi croşetează taina viselor 
din eternul palpabil al rimelor 
animate prin pagini filigranate, 
ce mă cuprinde… 
Pe alei sublime, toarse pe răscrucea 
zorilor, se deschid coperţi de rouă nouă 
într-o colecţie-cunună ce-mi alintă 
clipele… 
 
 

În muzeul metaforei 
 

Dintr-un artificiu de creaţie 
prin savoarea fanteziilor 
descind în muzeul metaforei 
contemplând… 
certitudinea incertitudinilor 
decriptate din pagini-enigmă 
prin amuleta-astrală, 
sparg parola banalului 
intr-un paradox spartan… 
creat pe huzurul imagistic 
întru iluminare… 
 
 

Ofranda prezentului 
 

Închin ofranda prezentului… 
trecut cu folos prin anotimpurile 
stagiare, prinse în cununa făcutelor 
pe calendarul cerului… 
 roade contabilizate de un 
 scrib astral ce înclina balanţa 
la întâlnirea cu judele 
care meneşte ascensiunea 
către noi dimensiuni… 
 
 

Raze-magi 
 

Răsar din irişi raze-magi 
Pe-a zorilor descătuşare 
Lumină, rouă, triluri dragi 
Vise trezite-n încântare… 
 

Parfum suav din inviere 
Însămânţatele geneze… 
Perenă feerie-n ere, sfere 
Din răsărituri…siameze… 

 
  
 
 
 
 

     Valentina BALABAN 
 
Strop… 
 
Strop divin prins  
din seninul trezit peste ape, 
tocmit de Cronos şi Logos 
rotind zările prin impulsul  
căutărilor misionare 
prin ispite şi lecţii 
ce bifurcă dilemele 
decriptate în intuiţii, 
sau rătăcirile diversului 
dintr-un strop-fantezie… 
 
Răsărituri stereotipe 
 
Într-o manifestare continuă 
spre apusuri de culise şi o epuizare  
obscură prin buimăcia Selenei 
ce agonizează din vise…  
în răsărituri stereotipe 
omagiate de mândrul Helios, 
liderul curcubeului dominator 
peste nebuloasele ploii 
trâmbiţând izbânda. 
 
Din ieri… 
 
Truditoare informaţii 
prin livemotivul întrebărilor 
în chemarea declic-ului luminător 
ce dilată imaginaţia onirică 
prin ofranda prezentului…trecut 
şi ritualul muzelor discrete 
pe piedestalul scripturii 
decriptată din hipnoza  
zorilor pasageri din ieri… 
spre nicăieri… 
 
 
Primenind clipa 
 
Programul destinului 
în beţia rostitelor asimilate 
într-o simbioză imagistică 
primenind clipa prin  
labirintul ruinelor demolate, 
 înnoind temelia pângăritelor,  
zidind pe-un hei-rup 
reprogramat din crepusculul 
conştientizării iubirii 
adoptate într-un firesc  
descătuşat spre Tine. 

 

Spre vama cerului… vibrez 

Pe splaiul norilor… valsez 

În rădăcina stelei, evadez 
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Discernem ploi de-oţeturi în echipă, 
Nu ne-mbătăm cu iz de tescovină. 
(Din ornice aştept să îmi parvină 
Un boţ de rai ce zburdă în tulipă)  
 
Îmi creşte pulsu-n crengile de humă, 
Când orele(-mi) adorm cu nori pe buze; 
La cercul zilei vidul se rezumă – 
 
Hemera-şi toarce ghemele confuze. 
Mă ţese versu-n el cu fir de brumă; 
Pe drumul spre Tartar m-atacă muze... 
 
 
Rondelul viselor  
 
Din moárul meu de vise, 
Ce păşesc tiptil pe lame, 
Mi-am cusut vreo trei năframe, 
Le-am tivit cu nopţi rescrise. 
 
Şi cu râvna lui Ulise 
Am ales un sac de scame, 
Din moárul meu de vise, 
Ce păşesc tiptil pe lame.  
 
Benevol, un hohot mi se 
Răsuceşte-n anagrame; 
Gem simţirile de foame, 
De pe sensuri interzise. 
Din moárul meu de vise... 
 
 
Sub ghilotina verbelor pizmaşe 
 
Sub ghilotina verbelor pizmaşe, 
Mă simt, de-un timp, ca peştele în apă, 
Când pofta mea de stele mă adapă 
Cu „găuri negre” suple, nărăvaşe.  
 
Mai am un colţ de férigă sub pleoapă 
Şi-n piept un set de vise mai poznaşe – 
Le-ngrămădesc cu sârg pe trei făraşe, 
Atunci când luna gri în sâmbur crapă. 
 
Dedaţi cu bătălii şi filipice, 
Nu mai discernem mierea din petale; 
Să fii normal – în cască ţi se zice – 
 
E să-ţi îmbraci simţirile în zale 
(Adeseori neghina, printre spice, 
Se crede-nconjurată de rivale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Camelia ARDELEAN 
 

Purtăm ca proscrişii... 
(blagiană) 
 
Purtăm ca proscrişii „o boală în strune”, 
Pocalul de fiere mai joacă un rund; 
Cu nordul în glotă, când sudul apune, 
Ni-i scâncetu-n colţuri şi zarul rotund. 
 
„Un vifor nebun de lumină” se-mbarcă 
În cugetul nostru acum decrepit – 
Se-nghesuie îngeri şi demoni în arcă, 
E pacea din sine utopicul hit. 
 
„O sete de lume şi soare” ne-ncearcă 
Izvorul de lacrimi, rămas desfrunzit; 
Ne-mpunge văzduhul în ceafă, de parcă 
O iarnă în fibre se-aşterne subit. 
 
„Mocneşte copacul.” Tulpina se-opune 
Căderii-n neantul parşiv ori fecund; 
Cont(r)actul cu Styxul atent recompune 
Traseul ce muşcă vorace din prund... 
 
 
Duşman atroce...  
 
Duşman atroce. Ţipete-n tranşee. 
Priviri piezişe. Nopţi debusolate. 
În trupul minţii, ziduri de cetate. 
La poli de dor, cenuşi de orhidee. 
 
Cămăşi de forţă. Vid. Anxietate. 
Un pâlc de nori la margini de idee. 
Furtuni de ego. Zloată. Ambardee. 
Exces de groază-n munţii de păcate. 
 
Plămânul Terrei fírave-n apnee.  
În goană, umbre spre eternitate. 
Clespidre frânte-n corturi şi palate. 
Delir. Cărunte inimi pe alee. 
 
Doar colbul viu, de „optâşpe” carate. 
Prezent infirm. Amară epopee. 
Arheu sleit. Inaptă paidee. 
Parnás în comă. Plumb. Veracitate. 
 
 
Pe drumul spre Tartar m-atacă muze 
 

Cu patima înfiptă în retină, 
O iau pe Geea, grijnic, de-o arípă; 
Un înger calp în mine se-nfiripă 
Şi toarta minţii vrea să mi-o susţină. 
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      Elisabeta BOGĂȚAN 
 

MIHAI MERTICARU - CÂNTĂREȚUL IUBIRII 
                                                                                                          
     Fascinat de arhitectura desăvârşită a sonetului, de 
muzicalitatea şi frumuseţea sa aparte, Mihai Merticaru se 
supune cu succes „probei de foc” a rigorilor lui, așa cum o 
dovedește în volumul „Vis și abis”, publicat de Editura 
Mușatinia, Roman, 2018.  
     Cartea se deschide cu suita de sonete „Parisul (în 14 
sonete)”: „Zi și noapte, Parisu-i feerie, / Un ocean de culori 
și de lumină”. Poetul reînvie momente importante din istoria 
orașului, din viața sa culturală: literatură, pictură, muzică. 
Atmosfera de înaltă elevație a Parisului are capacitatea de 
puternică transfigurare lăuntrică : „ Risipă de frumusețe-i 
prea multă.”. Finalul suitei, după etalarea splendorilor 
Parisului, este neașteptat, o afirmare a atașamentului față 
de locurile natale: „Rob nu vreau să-ți fiu, rămân ce-am fost, 
pietrean !”  
     O odă poeziei închină autorul în „Sonetul unei pasiuni” : 
„Te-am îndrăgit de tânăr, POEZIE,/ Ca pe un zvon de 
împrimăvărare/ (...) Te-am cinstit ca pe-o mare sărbătoare,/ 
Te-am sorbit ca pe-un strop de apă vie”. Ca un adevărat 
Meșter Manole, poetul dăruiește poeziei tot ce are mai 
scump, pentru o construcție de durată: „Am ars pe-al tău 
altar în ape stinse,/ Urcând pe Golgota tot înainte,? Nopțile 
ți le-am ținut mereu aprinse, // La picioare ți le-am depus 
învinse”. 
      De fapt, acordurile de odă revin în mai multe sonete, ca, 
de exemplu: „Sonetul ochilor tăi”, cu o frumoasă paralelă 
între izvorul iubirii și izvorul luminii:( „De unde-i lumina ce 
mă inundă,/ Scăldându-mi sufletu-n apoteoze,/ Cu câmpuri 
nesfârșite de mimoze / Ce îmi prefac, în veacuri, o secun-
dă?”) ori „Sonetul unicității”, „Sonetul unei povești”, dedicat 
de asemenea iubirii: ( „În  mine, astăzi, stele cântă în cor,/ 
Planetele toate se aliniază,/ E soare,-n miezul nopții, de 
amiază,/ Luminile, Paradisului izvor.”), „Sonetul unui 
portret”, „Sonetul Poetului urgisit (I, II)”, dedicat lui Publius 
Ovidius Naso, 
     Uneori versurile poetului amintesc, mutatis mutandis, de 
acordurile antice ale lui Homer, din Iliada sa, de exemplu, 
cu invocația: „Cântă, zeiţă mânia ce-aprinse pe-Ahil Pele-
ianul”. Mihai Merticaru invocă: „Zeiță, vino tu și mă inspiră” 
(„Sonetul muzei”). 
     Deseori inspirația poetului este livrescă și însuși poetul 
subliniază aceasta, oferind, într-o suită de poeme, mottouri 
din Pierre de Ronsard, Wiliam Shakespeare, Omar Khay-
yam, Francesco Petrarca, Publius Ovidius Naso, Cântarea 
Cântărilor, Sapho, Li Tai Pe, Dante Alighieri, Theodor 
Damian, Nicolae Dabija, Saadi, Vasile Romanciuc, Mihai 
Eminescu, Alexandr Pușkin, Ana Ahmatova ș.a. 
     Meditând la curgerea și la tumultul timpului, la hazard, 
(„Să fii bilă într-un joc de biliard”), în „Sonetul unei alegeri” 
se simte ecoul acestui tumult: „Iubiri ancestrale în sânge îmi  
 

 

ard,/ Pierdute taine de început de lume,/ Otrăvuri, răni, 
himere și cutume ”. Tot la curgerea implacabilă a 
timpului meditează poetul în „Sonetul unei nedumeriri”: 
„Când vieții-i dedic odă idolatră / Amurgul tenebros de 
ce mă latră ?”  
     Mare parte din sonete sunt dedicate iubirii, pe care 
autorul o consideră forța universului: „Iubirea, a 
Universului axă” spune el în „Sonetul sublimității”. De 
altfel, și alege în „Sonetul reviviscenței” un motto, care 
confirmă această idee, din Theodor Damian: „Univer-
sul vine nu din explozie atomică, / Ci din explozie de 
iubire.” Pe ideea timpului ciclic, poveștile de iubire sunt 
repetabile: „O altă Isoldă și un alt Tristan,/ Aceeași 
dorință-n rărunchi ne taie”. De fapt și alte mottouri sunt 
alese pe aceeași idee, de exemplu: „tu vezi, eu nu 
respir decât iubirea” (Saadi), sau „Te cunosc de azi,/ 
Te iubesc de un veac” (Vasile Romanciuc) ori din 
Alexandr Pușkin: „Cu frumusețea-i, chiar și-n sfinți / 
Trezește roiuri de dorinți.”. Iubirea este prezentată sub 
diferitele ei aspecte, de la jocul șăgalnic, („Din priviri 
scapără roiuri de scântei, (...) / Îți tot trimite ochiade 
râzânde” - în „Sonet pentru atei”) până la iubirea cople-
șitoare (Mereu îi bate gândul meu în poartă, / Bolnav 
de frumusețea-i maiestoasă” - în „Sonetul unei frumu-
seți”). Alteori, ia forma unei iubiri statornicite: „Mi-aduci 
apa vie din tainic izvor,/ Lumina speranței ce arde-n 
zare, / Iarba de leac de mare căutare, / Aurora cerului 
multicolor” („Sonetul soției iubite”). 
     Prin iubire, afirmă poetul, se poate atinge transcen-
dentul, veșnicia: „Cuprins ți-e sufletul de nemurire,/ 
Arderile de-o clipă-s veșnicie”. Mai mult, iubirea devine 
izvor de cântec și de poezie: „Tot ce atingi se face 
poezie” („Sonetul creatorului”).  
     Văzând în el un arheu, Mihai Merticaru închină o 
adevărată odă lucrătorului pământului  în „Sonetul 
țăranului român” :„Pe dealul argintat, bade Ioane,/ Vii 
din sau pășești spre eternitate?/ Ce amintire-n tâmpla 
ta se zbate? / În templul sfânt pari una din coloane”. 
     Meditația poetului devine alteori auto-reflexivă, el își 
sondează adâncimile propriei ființe, contrariat de 
propriul său alter-ego: „Scrutează orizonturi mai seni-
ne,/ Poezia-i călăuzitoare stea,/ Marea bucurie ce-n 
viață-l ține,// Dăruind tuturor, uitând de sine. / Citind și 
visând, el are tot ce vrea. / (Cine-i străinul ascuns sub 
pielea mea?)” -  („Sonetul străinului”). 
     Umorul nu lipsește acestei poezii. De exemplu, în 
„Sonetul muzei ambițioase”, prezintă cu un umor ușor 
melancolic relația sa cu muza poetică și imboldul de a 
scrie: „Un spin în inimă mereu îmi coace, / A auzit, 
scumpetea de ființă, / Că arta se naște din suferință.”. 
Sau în „Sonetul istoriei”: „Pentru Mircea e prea strâmtă 
o odă, / Postura asta i-ar fi incomodă.” 
     Poetul privește cu nostalgie schimbările din 
societatea românească, îndepărtarea generală de sat: 
„Văd casa natală stând într-o rână, / Ograda, o bălărie 
fără gard, / Candelele sub icoane nu mai ard, / Ruina 
și pustiirea se-ngână,// Un singur par în picioare, drept 
stindard. / În sat mai trăiește doar o bătrână / Fără 
biserică, fără fântână, / Sătenii-s, azi, orășeni pe bule-
vard” („Sonetul satului natal”). 
     Motivul sic transit gloria mundi apare și el corelat cu 
motivul vanitas vanitatum („Și-o voce cântă: «e-n  

(continuare în pag. 38) 
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Când vei veni 
 
Când vei veni să îmi aduci 
Aroma buzelor tale, 
Roua dimineților tale, 
Apusul zilelor tale și 
Parfumul nopților tale. 
 

Când vei veni să îmi aduci 
Zâmbetul tău, privirea ta tandră, 
Buzele tale cu aroma de cireșe, 
Frumusețea chipului tău. 
 

Când vei veni să îmi aduci 
Sufletul diafan și clar, 
Sentimentele tale curate și adevărate. 
 

Când vei veni să îmi aduci 
Ființa ta învăluită de mângâierile iubirii mele. 
 

Sunt prizoniera miracolului dragostei tale. 
 
 
Am 
 
O inimă prinsă în dorința infinită  
de a fi descoperită; 
O iluzie ascunsă în fraza unui „te iubesc”; 
O melodie de dragoste în poezii  
care și-au pierdut detinul; 
O poveste de iubire care așteaptă  
să fie povestită; 
O speranță care nu se consumă în timp; 
O credință care se străduiește să rămână; 
O încredere care stă agățată; 
 
Cerul privește cum tristețile trec goale  
în fiecare seară 
Când plânsul mă inundă  
și speranța mă abandonează... 

 
 
(urmare din pag. 37) 
 

zadar, poete”): „Vagi amintiri din vremuri depărtate, / 
Neguri, fumuri și hoardele păgâne, / Turbatul vânt, din-
spre toate, mai bate, // regrete, aducând, nenumărate, 
/ Cetăți mult prea vestite zac sub grâne, / Doar cartea 
înțelepților rămâne.” („Sonetul apuselor glorii”). Este 
afirmată încrederea în carte, singura care poate rezis-
ta timpului, pe linia acelui exegi monumentum aere 
perennius lansat de Horațiu. 
     Atingând marile teme ale sonetului, iubirea, viața, 
moartea, meditând la trecerea timpului, la sursele efe-
mere de bucurie ale omului, la eternitate și la divinitate, 
Mihai Merticaru își cizelează poezia pe linia horația-
nului dicton: exegi monumentum aere perennius, 
convins că nimic nu poate fi mai durabil decât arta. 
 

 
 

      Deea STATE 
 
 

Muzica sufletului tău 
 
Trezește-mă cu  
Muzica sufletului tău. 
Fredonează-mi melodia 
Ta preferată, 
Atinge-mi corpul 
Într-un dans grațios, 
Du-mă în lumea ta 
Plină de iubire 
Și hai să călătorim  
În spațiul timpului. 
Străbate-mi trupul 
Cu sărutări catifelate, 
Cu șoapte nemaiauzite, 
Apoi îmbracă-mă  
Cu inspirația ta. 
Dezbracă-mă într-o poezie, 
Sărută-mă într-un vers 
Și dacă dorești,  
Inventează-mi încă o poezie  
Ca să te simt prin toți porii. 
 
 

 

Unde erai 
 
Unde erai când gheața  
Singurătății îmi congela 
Sufletul și Inima sângerândă 
Striga încet vântului 
Cât de mult te iubeam?! 
 
Unde erai când sentimentele mele  
Agonizau în mormântul uitării, 
Dacă știai că sufletul meu se asfixia în 
Marea suspinelor?! 
 
Unde erai când cerul meu 
Era complet tulbure, dacă 
Erai soarele care îmi nutrea  
Biata Inimă care de tine era 
Complet îndrăgostită?! 
 
Unde erai când steaua mea 
Nu strălucea în mijlocul 
Întunericului, când nopțile mele erau 
Amare învăluite în întuneric?! 
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Nicolae TZONE și Gabi SCHUSTER 
 

„Nenăscutul care vorbeşte cu Dumnezeu când îl 

naşte mama sa mă gândesc că vorbeşte în limba lui 

Dumnezeu” 
 

   (Un dialog realizat de GABI SCHUSTER; pentru o înțelegere 
firească a discuției, se precizează că ea pornește de la poemul pe 
care l-a publicat Nicolae Tzone pe pagina sa de pe Facebook în 
data de 9.8.2020: [„aur sau aur pajură sau pajură cap plecat sau 
cap neplecat…”]) 

   *  
   Gabi Schuster: Undeva, pe axa timpului, avem fiecare o 
gară, dar venirea ta pe lume sub presiunea tălpilor lui 
Dumnezeu este un adevărat semn... Un semn de bună-
vestire. 
   Nicolae Tzone: Ştii, cum memorabil zicea Pessoa, anu-
me, EU SIMT CU IMAGINAŢIA... 
   Gabi Schuster: Imaginația o poate ușor lua razna… Tre-
buie bine ținută în frâu, ca pe un superb cal arab. Și nu știu 
dacă este un avantaj să simți atât de îngrozitor! 
   Nicolae Tzone: Gabi, eu cred în imaginaţie mai mult de-
cât în realitate atunci când e vorba de poezie. Din ima-
ginaţie se ajunge instantaneu la viziuni. Şi atunci Dum-
nezeu e viu şi, sper că nu comit o nerozie, vizibil. Nenăs-
cutul care vorbeşte cu Dumnezeu când îl naşte mama sa 
mă gândesc că vorbeşte în limba lui Dumnezeu. 
   Gabi Schuster: Unii spun că poezia este dată de Dum-
nezeu, asta înseamnă că nu avem explicație. Nu înțele-
gem de unde vine și cine îndeamnă poetul să scrie. Poate 
că înăuntrul vrea cu dinadins să iasă afară.  
   Limba lui Dumnezeu? Mă voi gândi cum sună. Intuiesc 
ceva... Dar suna oare? 
   Nicolae Tzone: Ei, CINE, chiar Poezia îl îndeamnă. Şi 
pune şi Dumnezeu umărul. Și aduce şi aer de sus de la el, 
că altfel cel care scrie jumătate în Dumnezeu, jumătate în 
Poezie, ar deveni instantaneu scrum. Poemul cu adevărat 
bun nu e sunet până nu e ră-sunet. E sunetul ră-sunetului 
său, dacă pot spune aşa. Ră-sunetul e sunetul de după ce 
a ieşit, acceptat fiind, din urechea lui Dumnezeu. 
   Gabi Schuster: Desenează-mi silueta poeziei cuibărită în 
aerul Dumnezeului. Ba chiar mă gândesc, acum, că 
Dumnezeu nu are aer. Inima lui este bolnavă, bolnavă de 
poezie... 
   Nicolae Tzone: E uşor, mi-e uşor, dar fiind atât de intim, 
e aproape indecent să o fac. Seamănă foarte mult cu silu-
eta jumătăţii poetului pe pământ, care pământ în poezie 
poate fi numit şi cer nu o singură dată. 
   Gabi Schuster: Poemele trăiesc singure, în desișul cu-
vintelor, în umbra nerostirii. 
   Nicolae Tzone: Un poem singur în sinele său e un non-
sens. Sau hai să admitem că pot trăi o singurătate plurală. 
   Gabi Schuster: Ești maestru. Ai ocolit fata cu plete de vânt 
și floare… 
 

 

   Nicolae Tzone: Cum am ocolit? Orice naştere e 
pentru Cineva... 
   Gabi Schuster: Nu aș zice că este nonsens. Eu mă 
întâlnesc adesea în aerul meu cu tot felul de poeme. 
Mă străduiesc să nu le calc în picioare. Ai sărit ima-
ginea poeziei de prin toate imaginațiile. Aminteam de 
poezia ca fata morgana cu miros de flori de câmp... 
   Nicolae Tzone: Nu fă gesturi inutile. Poemul este 
imediat după Dumnezeu de atât de multe ori... Poe-
zia nu e Fata Morgana. Nu are cum fi. Netrupul lui e 
trup indestructibil. 
   Gabi Schuster: Nu fac gesturi, mă las luată... Dar mi 
se întâmplă tot mai rar. Un sfinx mă privește lacom. 
   Nicolae Tzone: Înghite-l cu Poemul tău. 
   Gabi Schuster: L-aș înghiți, dar de câte ori mă aplec 
își ridică pleoapele și mă seduce. 
   Nicolae Tzone: Cu atât mai mult. Va avea gustul 
dulce. 
   Gabi Schuster: Cu dulcele stau neprietenos. M-am 
născut repede și tot atât de repede am mușcat ama-
rul... 
   Nicolae Tzone: Poemul e indestructibil. Fiinţele ra-
reori au puritatea lui. Şi integritatea lui. Sunt rarităţi 
asemenea fiinţe. De fapt, de ce scriem poeme dacă 
nu pentru a le căuta pe ele, fiinţele acestea fără sea-
măn, atât de rare că o dată aflate par de-a dreptul 
neverosimile? 
   Gabi Schuster: Știu eu? Există ființe indestructibi-
le? Există începuturi fără început și sfârșituri fără 
sfârșit? 
   Nicolae Tzone: Nu are cum să nu fie. Sunt din al-
tă... imaginaţie decât cea pământească. 
   Gabi Schuster: Sfinxul meu este o astfel de faptură. 
Seara își pune luna pe vârful degetului inelar și mă 
invită la o nuntă. De abia atunci pricep. 
   Nicolae Tzone: Nunţile sunt totale în poem. 
   Gabi Schuster: Și încă ceva, stelele se adună în ju-
rul lui și își scot aripile. Cerul se umple cu scări. Fie-
care înger către fiecare stea. 
   Nicolae Tzone: Un Poem e plin de scări invizibile, 
sigur că da. Când eu în poem scriu: “orb aprind/ când 
e furtuna în mediterana mai tare/ farul antic de la ale-
xandria”, totul este adevărat pentru mine. Şi dacă de-
vine adevărat şi pentru cel care mă citeşte, înseam-
nă că avem deja un început de miracol. Observă că 
am folosit cuvântul “adevărat”, şi nu “real”. 
   Gabi Schuster: Nunta asta este fără dar. Sfinxul 
meu nu are casă. Îmi iese în drum și gata. Nu îl văd 
când vine, nici când pleacă. Simt numai că în grădină 
greierii au tăcut. 
   Nicolae Tzone: Nu există întâmplare oarbă în uni-
vers. 
   Gabi Schuster: Te-aș întreba ce este adevărul, dar 
ar trebui să îl leg de libertate și să îl alung din casa 
gândului. 
   Nicolae Tzone: Adevărul ESTE. Sau nu ESTE. Nu 
se află nimic despre el prin întrebări. 
   Gabi Schuster: Când eram copil mă plimbam prin-
tre întâmplări. Viața mea era plină. Cu timpul s-au ră-
rit... 
   Nicolae Tzone: Mai naşte-te o dată. Vezi, prin Po- 
 

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

em se poate. Nu e “ca şi când...”, este chiar Naştere. Eu 
poate că şi de aceea am scris acest Poem, [„aur sau aur 
pajură sau pajură cap plecat sau cap neplecat…], de la 
care am început a vorbi... 
   Gabi Schuster: Adevărul, evident prin el însusi, ne chi-
nuie și în impostura lui ne răpește cuvântul cu care l-am 
putea lua prizonier. Vorbesc adesea singură în odaia un-
de poemele sunt la ele acasă. Ferestrele sunt deschise și 
trag cu urechea la ecou... 
   Nicolae Tzone: Adevărul e unul singur, el nu ia prizo-
nieri. Tu te referi la altceva. Am văzut un film despre Sf. 
Augustin şi acolo am auzit propoziţia aceasta: „Adevărul 
este Iisus Christos”. Tu eşti un om bun şi generos, dacă 
vezi că are ferestre casa ta. Majoritatea nu le mai văd de 
mult, de le-au văzut vreodată, ferestrele. 
   Gabi Schuster: Adevărul nu îl poți lua prizonier... nu îl 
poți rosti, nu îl poți îmbrăca în cuvânt fără ca el să alune-
ce pe o parte sau pe alta. Casa mea este însăși fereastra 
cu care ascult lumea. 
 

 
 

   Nicolae Tzone: Adevărul acesta de care vorbesc este o 
fereastră, să zicem, jumătate-jumătate deschisă în(tre) doi 
îndrăgostiţi... 
   Gabi Schuster: Îndrăgostiții nu au nevoie de adevăruri. 
Își ajung singuri. 
   Nicolae Tzone: Tot aşa bănuiesc că este şi Poemul... 
Păi îndrăgostiţii, da, nu au nevoie, dar adevărul acesta 
desăvârşit, hai să-i spunem aşa, are nevoie de cei doi 
îndrăgostiţi, ca de aer. 
   Gabi Schuster: Poemul… ar putea fi… scorbura în care 
s-au ascuns toate trăirile de la izgonirea din rai. 
   Nicolae Tzone: Nu e scorbură, deşi ştie ce-i scorbura, şi 
păseşte nu o dată prin ea. 
   Gabi Schuster: Atunci de ce încap atâtea în el și de ce 
este întuneric? 
 

 

   Nicolae Tzone: Poemul-poem este doar el însuşi. 
   Gabi Schuster: Pot exista doi „ei înșiși”? Un poem și 
un Dumnezeu? Natura lor nu este cumva contra-
dictorie… sau derivată? 
   Nicolae Tzone: Poemul povesteşte despre şi des-
pre. În el nu încap decât jumătăţile de ferestre din 
îndrăgostiţi. Şi Dumnezeu. Esenţa lumii este Iubirea, 
până şi-n Biblie scrie... 
   Gabi Schuster: Lumea este plină de „noi însine”, 
ființe de sticlă prin care se poate citi nașterea și mai 
puțin moartea. 
   Nicolae Tzone: Te-ai întrebat de ce Poezia nu a 
pierit de-a lungul timpului? 
   Gabi Schuster: Biblia, sau mănunchiul acesta de 
cărți, este o poveste cu har și farmec, dar… După tri-
bunii moderni poezia este pe moarte... o agonie 
asistată. În târg se vorbește tot mai des. 
   Nicolae Tzone: Nu are cum muri, încă nu s-a inven-
tat alt “vas” care să poată conţine atât de multă uma-
nitate în atât de puțin spaţiu.  
   Gabi Schuster: De ce n-a pierit poezia? Hmmm... Cu 
alte cuvinte esența... esența ce aburește din noi 
înșine. Mă trimiți la amforele în care vinul s-a pietri-
ficat, câștigând bătălia cu timpul. 
   Nicolae Tzone: Hai să ciocnim acest vin pietrificat şi 
să le spunem ferestrelor caselor noastre cât de mult le 
iubim... Și să ne bucurăm că am putut vorbi pe 
marginea unui poem. Şi să ne zicem la revedere pe 
ziua de astăzi zâmbind... 
   Gabi Schuster: Trăim prea scurt, prea repede, mici-
le fotograme le scoatem din suflet și le uscăm pe 
crengile gutuiului. 
   Nicolae Tzone: Noroc, Gabi! 
   Gabi Schuster: Cu bine, poete! 
   Nicolae Tzone: Cu bine. Şi pe curând. 
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            Paul SÂN-PETRU 
 
Poezia, perpetuu răsfăţ 
 

Gândul din inima gândurilor: 
„Văd o coală albă 
care pierde timpul! – 
ea, harnică arhitectură de copac 
iat-o acum în rochie 
de hârtie albă şi tuş 
la balul micii mele prietene 
p o e z i a ! 
 

Hei, şi tu ochiule 
cu tentaţiile tale... 
eu, cu a cailor verzi  
pe pereţii albelor coli - 
 

dar iată, vedeţi că acum 
aceasta nu mai este o 
coală albă a timpului pierdut, 
trestie de celuloză 
legănându-şi egreta, 
ci, gândul rânduit 
la marginea gândurilor, 
e chiar mica noastră prietenă – 
poezia răsfăţată a sufletului 
oridincotro ar bătea vântul... 

 
 

Mormânt sfidat 
 

Enoh nu ştiu de-a obosit vreodată 
deşi mergea destul cu Dumnezeu... 
El n-avea când să mai păcătuiască 
şi-a devenit aproape semizeu! 
 

El nu avea nici turme obosite 
cum le păştea de-a lungul şi de-a latul; 
i s-aprindea cu uşurinţă focul 
şi-ntotdeauna respecta sabatul... 
 

Şi-a tot umblat cu Dumnezeu trei veacuri 
c-abia a priceput ce-i veşnicia, 
că trupu-i de prisos înţelepciunii 
şi-i cade-n derizoriu geometria! 
 

Trăise ani cât zilele-ntr-un an - 
cu-n om fu mai puţin în ziua-aceea, 
cum se ivi o peşteră de nori 
şi Cel de Sus îi azvârlise cheia... 
 

De-atunci, s-a mai umblat cu Dumnezeu 
dar nu prea mult, că nu-L aveam de unde! 
Unui Tâlhar, răgaz mântuitor 
i-a trebuit doar două-trei secunde! 

 
Poem de sculptor 
  1 
Sânge rotit prin depărtările trupului, 
alert rotit el în formă 
de inel cu pecete al inimii 
când cioplitorul se revarsă-n sudori 
pe mii de izvoare, fertilizându-şi 
ideea încredinţată braţelor 

2 
Şi ce-o fi căutând el în pădure când 
soba lui lipsită-i de pofte pe căldurile astea, 
când pasărea galbenă-i cântă în pomul 
adunat peste casă 

3 
Dar câtă aşchie pe daltă lunecând 
şi pe viaţa cioplită a lui 
când descoperă arterele trunchiului 
ca pe o sfântă înălţare a sevelor 
peste opreliştea pământului – 
şi câtă aşchie şi pulberi lemnoase, sculptore 
spre a afla inima calmă a unui copac! 

4 
Ce a fost cioplit, nu mai încercaţi! 
De vreţi să-i aflaţi umbletul păduratec 
mergeţi uşor până la prima sculptură 
apoi după statui luaţi-vă până la cea din urmă 
în care chiar el s-a oprit să vă aştepte, 
că cine mai ciopleşte azi la statuia 
sculptorului? 

5 
El niciodat nu a găsit-o de-a gata, 
a rotunjit-o în fibră – 
ba, a mai pus dintr-a lui câte ceva! 

 
 

Poezia ca ispăşire 
 
Poeţii sunt iertaţi prin poezie 
pentru-ndrăzneala de-a iubi în plus; 
ei chiar de-ar mai trăi o veşnicie 
tot n-ar sfârşi ce-ar fi avut de spus! 
Nu e deajuns că moartea nu îi iartă, – 
puteţi voi fi mai rele decât ea? 
Măcar minţiţi-i cu duioasă artă 
când îi serviţi c-o ultimă cafea... 

 
Ploaia de-o clipă şi de-o zi 
 

Aproape din senin câteva clipe 
de-a picurat absurd, preacălător, 
înseamnă că aflând singurătatea, 
o pasăre a străbătut un nor. 
 

Iar dac-apoi s-a pus pe lungă ploaie 
şi se dilată spre zenit uimirea 
înseamnă că nici pasărea nici norul 
unul din altul nu-şi găsesc ieşirea. 
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Antoaneta DOBREANU 
 

Interviu cu poetul Paul SÂN-PETRU 
 

La împlinirea onorabilei vârste de 75 de ani 
(interviul a fost publicat în revista Boem@ nr. 25, martie 2011. Îl 
reluăm azi, în amintirea minunatului prieten și colaborator, care 

în urmă cu doar câteva zile ne-a părăsit, urcându-se la cer!) 

 
   Antoaneta Dobreanu: Pentru cititorii revistei Boema, vă 
rugăm să rezumaţi biografia dvs., cu momentele ei pe care 
le consideraţi semnificative.  
   Paul Sân-Petru: Depinde dacă epoca ne-a oferit un 
semnificant "forte" care să schimbe lumea, sau fiinţa luci-
dă şi sensibilă la schimbări. Eu cred că am fost ca un ac de 
busolă, care nu înţelege, dar se mişcă la orice schimbare 
de direcţie. M-am născut la Galaţi. Oricum, lumina zilei am 
văzut-o mai întâi pe faţa mamei, în timp ce eram bine 
conectat la sursa de lapte la care am fost, se pare, foarte 
sensibil... Pe la cinci ani însă ştiu că aveam o mandolină şi 
am început să imit un trompetist român care obişnuia să 
dea deşteptarea la unitatea militară de peste drum. Tot pe 
atunci, urechea mea se ciulea când treceau cântând 
îmbietor coloane ale armatei germane. De aceea mama, 
vrând să mă dea în clasa întâi la o şcoală selectă, m-a 
înscris la Şcoala Germană, pe strada Gării, din Galaţi. Însă 
după numai două săptămâni i-am spus mamei că eu nu 
mai merg la şcoală. "Eşti nebun, cum să nu mai mergi?...". 
“Păi nu înţeleg nimic...", i-am răspuns simplu, şi ea nu a 
fost în stare să înţeleagă! În clasă eram doar cinci români, 
restul, fireşte, copii ai ofiţerilor aliaţi. M-au îmblânzit 
cântecele de copii ale acestora (pe care şi azi le mai cânt 
la muzicuţă!), dar am rămas în şcoală pentru că se spunea 
că germana era o limbă de viitor. Şi totuşi, în certificatul de 
absolvire a clasei întâi (pe care încă-l mai păstrez), am doar 
calificative de "gut”, “ser gut” şi “ausge-zeiten”, echivalente 
cu: “bine”, “foarte bine” şi “excepţional”. Apoi, în marele 
august din ‘44 au venit aliaţii “cei buni”... şi am trecut în 
clasa a doua la Şcoala de băieţi nr.12, unde elevii veneau 
desculţi, chiar dacă duşumeaua era dată cu bradolină (un 
produs petrolier, n.r.). Înjurau de toţi sfinţii, se băteau, chiar 
programau "acţiuni", dar se şi încasa generos la palmă. La 
alegerile "libere" din 47, tot ascultând vocile familiei şi 
Vocea Americii, m-am apucat să pun şi eu umărul la 
nereuşita partidului de import. Purtam, ca toţi băieţii, un 
briceguţ pentru dezghiocat nuci. Atunci l-am pus la treabă: 
pe unde vedeam pereţii mai proaspăt văruiţi, acolo 
scrijelam, cu ochii în patru, un ochi mare al ţărăniştilor şi 
fugeam iute, mai ales de frica gospodinelor... După clasa a 
patra, am dat admitere în clasa întâi la liceul “Vasile 
Alecsandri”. Acolo l-am întâlnit pe Coca Lepădatu, fiul 
profesorului de matematică, vizitat adesea de unii cu ochi 
albaştri. Prin recreaţii, în loc de fotbal, noi doi discutam 
politică. Ni se alătura şi un altul, Filip Stoica. Nici mai mult, 
nici mai puţin, noi trei puneam la cale răsturnarea guver-
nului comunist! Vorbeam retraşi şi azi şi mâine şi poimâne, 
până le-am zis într-o zi: "Păi bine, măi, şi cât mai vorbim 
aşa? Hai s-o facem odată!...". “Bine, băieţi, uite, eu am o 
bunică în Ardeal, la Beiuş. Mergem acolo, strângem ar-
mată, o instruim bine şi pornim peste munţi încoace. Vom 
intra triumfal în Galaţi pe nişte cai albi...”. “O să scrie istoria 
despre noi, măi, Cioriciule!...”. “Bine, ne întâlnim la ora 4 la 
Palatul Navigaţiei”.  

 

Ne-am întâlnit, dar nu prea ştiam pe unde-i Beiuşul 
acela... şi dintr-odată Coca tresare: “Băieţi, uite-l pe 
tata!...”. Şi fiecare a zbughit-o care încotro. Profe-
sorul mai pregătea şi el nişte elevi la matematică. Şi 
uite-aşa am ratat noi istoria, unde ar mai fi fost ceva 
loc, şi tare mult a mai fost până în ‘89! Nici măcar pe 
rege nu ni l-am putut salva, deşi purtasem chipul lui în 
piept improvizat dintr-o bancnotă bine împăturită şi 
încadrată de bentiţe tricolore...  
   A.D.: De unde şi până unde pseudonimul dvs. lite-
rar Paul Sân-Petru? 
   P.S.P.: Pseudonimul meu? Aproape că nu-i pseu-
do, pentru că de fapt era numele de fată al bunicii 
materne, Aglaia Sânpetru, neam de răzeşi din Be-
reştii Covurluiului. Am făcut o vizită tristă anul trecut 
pe la cimitirul acela al bunicii mele unde am condus 
spre cele veşnice o nepoată de-a mamei. Cred că 
sunt acolo cel puţin 80 de cruci cu acest nume. De 
fapt, până la debutul editorial am semnat în presa 
literară cu numele de medic, Cioriciu, dar după ce re-
dactorul meu de carte, distinsul Mircea Ciobanu, mi-a 
spus că referatul lui şi cel extern, al lui Geo Dumi-
trescu, mi-au fost favorabile, mi-a propus să-mi aleg 
repede un pseudonim, că nu-mi scoate cartea cu nu-
mele meu adevărat. I-am spus că o să mă gândesc... 
"Ce să te mai gândeşti, că mâine pleacă volumul la 
Direcţia Presei! Spune numele unui pacient de-al tău, 
ceva, o rudă... Cum îl chema pe bunicul din partea 
tatei?" Păi, Mătură…". “Ei, Mătură! Dar pe bunica?”. 
"Pe bunica maternă... Aglaia Sânpetru”. “Da, colosal! 
Ăsta îţi va fi numele literar!". Apoi directorul editurii, 
Vasile Nicolescu, a adăugat cratima unde o găsim şi 
azi...  
   A.D.: În afara scrisului pe care îl practicaţi de mult, 
în viaţa de toate zilele aţi fost medic. Cum credeţi că 
v-aţi exercitat această profesie? 
 

 
   P.S.P.: După absolvirea Universității “Carol Davila” 
din București am fost repartizat în regiunea Bacău, 
raionul Tg.Neamț. Am ales comuna Poiana Teiului, pe 
malul Bistriței, la coada lacului Bicaz. După un stagiu 
de peste 3 ani m-am transferat în judetul Prahova, la 
un cabinet al Uzinei Mecanice din Plopeni, am stat 
acolo încă 4 ani, apoi la fabrica de becuri “Steaua” din 
Fieni, Dâmbovița, iar din 1976, timp de zece ani, am 
lucrat la Combinatul Siderurgic din  
 

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

Galați (azi ArcelorMitall Steel, n.r.), de unde, din motive de 
criză alimentară de epocă, după 20 de ani, m-am întors la 
Poiana Teiului, unde am crescut, în 6 ani, 14 capre, 18 oi, 
multe păsări de curte, gâște și rațe, ca să mai anim puțin 
luciul lacului Bicaz. La sfârșitul anului 1993 am plecat la 
Târgoviște. M-am transferat apoi lângă Moreni, la un 
cămin-spital de copii cu handicap sever (peste 180) unde, 
în cei 6 ani am ocupat și funcția de director. De acolo am 
ieșit la pensie, dar din motive familiale, odată restabilit în 
Galați, a trebuit să mă reîncadrez în rețea încă vreo cinci 
ani, medic prin comunele din judet: Oancea, Vlădești, 
Măstăcani, Cudalbi. Sunt divorțat, locuiesc în continuare cu 
chirie plătind 500 lei lunar dintr-o pensie de 1260 lei, dar 
sunt mândru că din 2006 sunt Cetățean de Onoare al 
Municipiului, diploma conferită de Primăria orașului meu 
natal!... 
 

 
Premiul literar pentru volumul “Alchimia muzelor” 

 

   A.D.: Cum v-ați implicat ca scriitor în viața culturală, 
înainte de revoluție și după? 
   P.S.P.: M-am implicat chiar din anii de liceu în activitatea 
celui mai longeviv cenaclu, care scotea periodic în câte o 
culegere “Pagini dunărene” toată recolta aspiranților la 
glorie, sau la grațiile partidului. Am debutat în ziarul “Viața 
Nouă”, al cărui responsabil cultural era pe atunci acum 
nonagenarul senior Valeriu Gorunescu. Scrisesem la 17 
ani un "Sonet aviatic", cu vers mobilizator, de înscriere a 
tinerilor la școala de parașutism pe care abia o absolvisem. 
Ca student în București am frecventat faimosul cenaclu al 
Casei Studenților, pe care îl conducea pe atunci studenta 
Gabriela Melinescu. Acolo am asimilat, am legat prietenii 
durabile sau efemere. După ce se  

 

lectura manuscrisul și se pronunța “verdictul", traver-
sam împreună Piața Operei și mergeam la o bere 
unde sporovăiam, tot literatură, dar și intrigi și can-
canuri. Constant se aflau printre noi: Adrian Păunes-
cu, Constanța Buzea, Virgil Mazilescu, Iulian Neac-
șu, Olimpiu Vladimirov, George Anania, Mihai Elin, 
Ion Crânguleanu și altii, poate pe nedrept nenumiți 
aici. Am debutat pe plan național în “Viața Studen-
țească”, revista care-l avea pe atunci ca redactor șef 
pe Marin Sorescu. La scurtă vreme m-a luat în 
obiectiv și Florin Mugur, acordându-mi un spațiu ge-
neros în revista Amfiteatru, la rubrica “Constelația 
Lyrei”, pentru un substanțial ciclu de poezie și un 
comentariu elogios. În cei șase ani de studenție am 
publicat în toate revistele din capitală și în bună parte 
din cele din provincie. În zilele când nu aveam cursuri 
sau laboratoare mergeam pe la Universitate să-l 
ascult pe George Călinescu. Pe scaun ședea Al. Piru, 
căruia marele profesor i se adresa des ca pentru 
încuviințare: "Nu-i așa, Pirule?". Mai mergeam și pe la 
facultatea de Filozofie, la cursul de "Psihologia 
personalității" al lui Paul Popescu Neveanu. La Că-
minul de la Podul Izvor aveam cu mine vioara, de 
obicei exersam în baie ca să nu deranjez, deși tot mai 
auzeam de pe câte undeva vreun protest: “Iar ai 
început, măi, Paganini?” Atunci urcam la etajul 6, 
treceam prin pod și urcam pe acoperiș. Odată m-a 
auzit cântând doctorul Nichifor, m-a lăsat să termin și 
m-a abordat: “Domnule student, nu vreți să veniți la 
orchestra medicilor? Dăm concerte reușite și în țară, 
și uneori și pe afară”. Cum era să refuz o așa ofertă?! 
Câteodată se mai lăsa și cu ceva bănuți... 
   A.D.: Ce personalități de seamă v-au fost alături pe 
parcursul vieții? Cu alte cuvinte, cui trebuie să mulțu-
miți? 
   P.S.P.: În primul rând, tatălui meu, care nu mi-a citit 
lucrările, ci mi-a recitat versuri din O. Goga, P. Cerna, 
G.Coșbuc și, desigur, din Eminescu. Cu o lună înainte 
de a-l pierde, cu glasul aproape stins mi-a recitat pen-
tru ultima oară Doina pe care o iubea nespus. La ma-
turitate m-au influențat poate, Ilarie Voronca, Lucian 
Blaga, George Bacovia, Voiculescu, G. Lorca și mulți 
alții... 
   A.D.: În care momente anume v-ați simțit cel mai 
inspirat? 
   P.S.P.: Momentele de inspirație? Anotimpul 
fierbinte al juvenilității, cel de transfer al afectului de la 
mamă la iubită, dacă e să-l pomenim aici și pe S. 
Freud. Apoi, contemplația filozofică, esculapică, chiar, 
căci cam totul vine prin contemplație, adică a te 
minuna de toate și de tot și a-ți pune întrebări de genul 
cum de e așa și nu altfel. 
   A.D.: Ce credeți despre creația literară româneas-
că de astăzi? 
   P.S.P.: A-ți da cu părerea despre creația literară de 
azi e ca și cum ai vorbi despre inflație, nu cea actu-
ală, ci despre cea din anii postbelici. Doar că atunci 
cauzele erau obiective, iar ale literaturii, în mare parte, 
subiective. Mă voi servi de o ilustrație. Cândva, eu, 
generos, am lansat o carte într-o locație publică și am 
refuzat să-mi vând cărțile, preferând să-i invit pe cei 
prezenți să ia câte una după buna plăcere. Mă credeți, 

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

re. Mă credeți, nu a rămas niciuna pe masă! Ba am și auzit 
zicându-se: "Dar ce, dacă tot e degeaba, de ce să nu iau?“. 
Așa și cu cartea de azi. Desigur, excepțiile întăresc și 
regula aparițiilor inflaționiste. De ce să nu scrie și un 
neicanimeni, dacă unul sau altul se dau mari scriitori?!... 
Editorul, pe de altă parte, intervine și el: "De ce ăla cu 
editura lui să aibă așa câștig, că am aflat eu cam cum se 
face... Duci cartea, se face că o citește cineva, ceva pe la 
început, ceva pe la trei sferturi, în timp ce întreabă cam în 
ce tiraj ai vrea, cam ce dimensiuni și cam pe când ai dori-
o, eventual mai plătești pe cineva să-ți tragă și o prefață 
ditirambică, timp în care, curajul acumulat îi deschide 
apetitul pentru un alt manuscris cu record de viteză. Nu 
termină unii bine liceul, nici la vremea când ar fi fost potrivit 
și nici peste un lung răgaz, găsind cu cale că inepțiile merită 
să fie cunoscute și peste fruntariile țării. Așa se face că 
nicio notă aparte, nicio nuanță nu dă distincție între unul și 
ceilalți. O aceeași poezie poate fi scrisă de către oricare 
altul. Nici vorba de gramatică, teoria literaturii, știința 
versificației clasice și postclasice De altfel, aspiră cu toții la 
un carnet cu scoarțe cât mai tari care să reziste la fluturat 
și lesne manevrat în fața muritorilor de rând, creduli sau 
flegmatici. Dar lăsând impostorii la o parte, că despre ei 
vorbeam, sunt totuși de lăudat minoritarii care au dat și mai 
produc încă literatură de calitate. Nu dau nume, cum nici 
pentru ceilalți nu am dat. M-ați întrebat mai devreme și de 
când sunt membru al Uniunii Scriitorilor. Prin anii ‘78 aveam 
trei cărți de poezie publicate. Prietenul și bonomul Ion 
Chiric m-a surprins într-o zi cu următoarea invitație: “Hai, 
măi, Paule, că tu ai acum trei cărți, am și eu două, să mer-
gem împreună la Iași și să depunem dosarul să intrăm în 
uniune, să nu se mai laude I.T. că el e singurul membru al 
USR din Galați. Chiar așa am și făcut. Pe 13-14 octombrie 
1978, la Iași, președintele de atunci, George Macovescu, 
ne-a înmânat carnetele. Nu m-aș hazarda să laud la modul 
absolut calitatea literaturii prerevoluționare, pentru că 
atunci impostura se realiza prin maculatura de partid și, în 
ciuda acesteia, în paralel, ca o meritată sfidare, apăreau 
opere literare importante ce ne mai încântă și azi. Îmi 
amintesc o scenă penibilă: cam la un an după ce deveni-
sem membru al USR, am mers la secretariat, la doamna 
Vâlcu – soția regretatului actor - care m-a întâmpinat cu o 
întrebare: “Domnule Sân-Petru, ați adus cumva materialul 
acela?”.  Nu terminase însă vorba, când colegul P.B. de 
alături tresare: “Aaa, bine că ați adus aminte! Poftim, 
doamnă!", și i-a înmânat un material. „Și dumneavoastră, 
domnule Sân-Petru?". "Păi, eu nu, doamnă!". “De ce, 
domnule Paul?". Jenat și iritat i-am zis: "Pentru că nu m-a 
inspirat, doamnă!". "Da? Bine, înțeleg că nu ați avut timp, 
desigur...”. Primisem cu câtva timp în urmă o adresă prin 
care mi se solicitase să scriu câteva poezii sau poate o 
proză pentru o carte omagială închinată familiei 
Ceaușescu... De altfel, personal nu aveam deloc nevoie de 
afirmare pe o asemenea cale... Am făcut zeci de ani 
apostolat prin patru județe, de scris o făceam pe apucate 
în nopțile de gardă sau după ce ieșeam din tură, timp în 
care alții se plasaseră pe la câte o revistă, după revoluție 
și-au tras și câte o publicație, publicându-se reciproc, aura 
de bolnav palid a imposturii a prosperat în voie, 
netulburată, așa încât într-o sublunatică pădure nu mai 
găsești vreo prăjina cu care să le ajungi pe la nas. Dar ce 
deasă va fi însă sita posterității!... 
 

 

   A.D.: Ați scris o mulțime de cărți. Spuneți-ne, care 
dintre ele vă este cea mai dragă și care credeți că este 
cea mai îndrăgită de cititori? 
   P.S.P.: Cea mai draga carte? Cea pe care o voi 
lansa pe 17 martie la “Salonul Literar” al Bibliotecii 
V.A. Urechia (din Galați, n.r.), pentru că aceasta e 
încăpătoare și are toate cele peste 20 de cărti ale 
mele, desigur selectiv... 
   A.D.: De fapt, care ar fi mesajul cărților dvs.? 
   P.S.P.: Mesajul? Atât cărțile mele de poezie, cât și 
cele două volume de proză scurtă sau de muzică, nu 
sunt artă pentru artă, nici artă cu tendință, așa încât, 
excluzând extremele, avem de-a face cu Arta, fără 
"adaos comercial"... 
   A.D.: Va amintiti de vreun regret semnificativ? 

   P.S.P.: Un regret semnificativ... Nu am, dar aș spu-
ne că, de dragul înțelepciunii întârziate, aș lua-o de la 
început, fără stagii de sergent sau plutonier... 
   A.D.: Ce gândește un scriitor la 75 de ani? 
   P.S.P.: Ce bine că, măcar acum, sau de ceva ani 
buni încoace, am început să gândesc intuitiv, asocia-
tiv, analitic, spiritual!... 
   A.D.: Care din perioadele importante din viață v-au 
marcat cel mai mult anii în sens pozitiv? 
   P.S.P.: Acum gândesc că, ce bine e că gândesc 
recuperator! Măcar acum!... 
   A.D.: Cum vedeți vârsta senectuții - ca om și ca 
scriitor - de ieri și de azi? 
   P.S.P.: Vârsta senectuții o văd exact cum o preve-
deam. Îmi cad fisele mai ușor ca la bingo - pentru că 
au acum de unde - uneori din abundență, creând blo-
caje vremelnice, ca apoi să curgă ca la baraje, prin 
deversoare de supraplin. O vârstă a senectuții, de 
calm și semiîmplinire, întru binemeritata și binecu-
vântata așteptare și provizorie odihnă!... 
   A.D.: Ce le transmiteți cititorilor revistei Boema, 
acum, la acest moment aniversar? 
   P.S.P.: O aceeași atitudine și vârstă "invidiabilă" și 
productivă. Asta le-o doresc! 
 
 

 
 

O sculptură în lemn și un desen în creion de Paul Sân-Petru 
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        Grigore GRIGORE 
 

Mi‐a rămas dorul în casă 
 

Mi‐a rămas dorul în casă 

Dorul plânge la fereastră 

Că n‐are voie să iasă – 

Dorul pasăre măiastră 
 

Cineva dar nu știu cine 
A dat ordin pentru doruri 

Și se joacă‐acum cu mine 

Și m‐a oropsit de zboruri 
 

Doamne! Dacă pleci departe 
Ia și dorul meu cu tine 
Până dincolo de moarte – 
Dorul meu îți aparține 
 

Mi‐a rămas dorul în casă 

Lacrima lui mă apasă 
 

Ce se întâmplă Doamne nu am știre 
 

Ce se întâmplă Doamne nu am știre 
Presimt că e durere grea pe-un astru 
Și că vine din urmă un dezastru 
Poate că ai și tu o presimțire 
 

Cred că se pregătește un cadastru 
Cu alte hărți spre altă pomenire 
De care să nu ai nici tu de știre 
Pe ce planetă sub alt cer albastru 
 

Sau poate chiar sub steaua mea cuminte 
Pe zaruri nu sunt cifre ci cuvinte 
Nici mai frumoase nu și nici mai sfinte 
Și nici mai pline de învățăminte 
 

Prin care vom avea un alt părinte 
Visat de cei ce vor altă sorginte 
 

Cum trece omul peste toate 
 

Cum trece omul peste toate 
Câte în viață i se-ntâmplă 
Și cum le-nchide el sub tâmplă 
Hrănindu-le cu ce nu poate, 
 

Cum se visează cu uimire 
Peste puterea cea firească 
Sperând prin iarba lui să pască 
Victorios spre nemurire 
 

Așa și eu precum se știe 
Și uneori se înțelege 
Că nu respect decât o lege 
Ce se traduce-n poezie 
 

Și nu doresc decât mânia 
Care sfințește România 
 

 
Tinere, e viața grea se pare 
 

Tinere, e viața grea se pare 
În țara ta și chiar oriunde-lume 
Azi ești un număr, nu mai ești un nume 
Sau poate ești un semn de întrebare 
 

Deși trăim o zilnică mirare 
Pe care nimeni n-o să și-o asume 
Ca pe-o prezență fizică anume 
Care nu e reala pe cât moare 
 

Vorba de sus ajunge până jos 
În forma unor litere frumoase 
Iar noi abia suntem stăpâni în case 
Și profităm de unicul folos 
 

Că-n suflete poate-mpărți oricine 
Ce-a făcut rău, de ce a făcut bine 

 
Vin din semințe razele de soare 
 

Vin din semințe razele de soare 
Și pe măsura lor sunt de fierbinți 
Trăim în raze proprii fiecare 
Pe vârful piramidei din părinți 
 

Și învățându-le prin noi să zboare 
Spre cuibul unui rug de năzuinți 
Din truda lor ne tragem țărmul, care 
Eroii ți-i așează printre sfinți 
 

Am stat de veghe împărțind secunde 
În zile, nopți, în seri și dimineți 
Prin care am trecut cu șapte vieți 
Și totdeauna am știut răspunde 
 
La ceas de bucurie sau tristeți 
Prezent și ca români și ca poeți 

 
Sunt doar un om. Carne și oase 
 

Sunt doar un om. Carne și oase 
Dar sunt și munte de răbdare 
Și-n mine a crescut o floare 
Una din cele mai frumoase, 
 

La cititor mereu datoare 
Să dea trăiri miraculoase 
Din taina literelor scoase 
Ce prin cuvinte știu să zboare. 
 

Sunt doar un om. Precum se vede 
Și floarea mea e POEZIA 
Mai multă decât România 
Cât limba care-n zări se pierde 
 

Și-n sânge își încinge versul 
Să cucerească Universul 
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o strângere de mâini, 
o îmbrăţişare, 
până mai ieri –a afecţiunii manifestare. 
 
Masca o-mbrac... o dezbrac… 
cu sau fără, 
nimic m-ar schimba: 
valoarea transmisă cu laptele matern 
nu o poţi înşela... nici trăda... 
 
Rămân creştinul neasigurat  
de calitatea vieţii de mâine, 
zi în care m-ar descuraja 
pericolul ce-l prezint 
pentru aproapele meu, derutat, 
în confruntarea cu virusul campion... 
 
ceva mai mult însă... contaminarea  
cu cel al robotizării, 
în care numele “OM”  
ar rămâne uitare  
de-a sa energie interioară, 
şi care, nestingherit, 
ne-ar pune  în faţa faptului împlinit  
cu umbra singurătăţii: COVID. 
 
...Mască, nu te doresc, 
şi nici modela nu m-ai putea: 
te port cu demnele calităţi 
pentru lumea dragă ce-mi aparţine: 
fără Fraţi şi Surori, fără Fiice şi Fii,  
fără-acest Neam 
nu ar avea niciun rost  
ziua noastră de mâine... 

 
MAMĂ, TE ROG SĂ MĂ IERŢI...  
 
Mamă, te rog să mă ierţi... 
E soarele sus... tot mai sus, 
Şi tu, -n adormirea de veci, 
Te-nalţi zâmbet cald spre Iisus. 
 
Senina-ţi blândeţe sărută 
Un strigăt sinistru din piept 
Şi în muţenia crudă, 
Rămân crezul analfabet... 
 
...Pe doruri edificate, 
În „jocul de-a moartea”- confuze, 
Flori strigă,  împerecheate 
Sub roţi de maşină, ursuze. 
  
Dar cine ar sta să consulte 
Drama lor plânsă de-a noastră? 
Funebrele zări sunt  insulte 
Retragerii tale sihastre.  
 
Tristeţea plecării, secretă, 
De-un voal de lumină-asistată, 
E-un sprijin al unor regrete 
Şi ele-ale-noastre sunt  - toate! 
 

(continuare în pag. 47) 

 

          Lidia GROSU 
                                               (Rep. Moldova) 

 
ESENŢĂ A BIBLIOTECII DIN MINE 
 
Cu numele acestei Nocturne, 
esenţă a bibliotecii din mine rămâi, 
scris cu litere de seamă, 
draga mea MAMĂ... 
 
Zori pe inima mea vei răsări 
şi zâmbet milostiv 
mă va dărui, 
cărărilor neumblate de tine 
pe care mi le-ai lăsat nou început 
într-un cadru festiv, 
finalizare neprogramată vreodată-a muri. 
Voi păşi... 
şi umbra ta mă va urmări 
cu peniţa de aur a licărului din ochi, 
dăruindu-mi-o  
dictare a  timpul tău, 
şi nu va exista vreun deochi... 
 
Îl voi scrie-n această nocturnă  
nepotolire de vis –   
testament al cărturarului,  
cu ceva ani în urmă...  
şaizeci şi ... conceput... 
Nu, nu  aş fi eu, 
ci tu, dragă mamă,  
cu bunul meu tată – 
un tot unitar 
într-un joc «de-a iubirea »…  
adevărat… 
pentru care, constat cu regret,  
încă nu m-am născut… 
 
Cuvânt rămâneţi, 
trecut în mine durut, relansat... 
în această nocturnă… îndoliat.  
 
 
CU SAU FĂRĂ MASCĂ 
 
La un bal mascat, 
anunţat de o pandemie –  
măşti afli oricâte-ţi doreşti: 
excepţie sunt cele ce ne-ar păstra  
căldura de ani 
printr-un sărut pe obraz,  
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(urmare din pag. 46) 

 

...Previziunea-ţi ocultă 
părea . Căci în noi respira 
Mitul cu moartea-n derută... 
Iar tu în el – veşnică stea... 
  
Într-un adio se ceartă 
Un neînţeles cu-nţeles... 
Unde pleci ? Când revii, mamă dragă ? 
Aştept un răspuns… Recules 
Că vârful de stâncă-al tăcerii 
Se va surpa zâmbet cald… 
Mamă, aştept ÎNVIEREA 
Să-mi iei noaptea nopţii cu-asalt… 
  
Orfan, sunt pe linia-ntâi, 
Din lecţia ta mai învăţ... 
Nu ştiu de ştii... Dar... să ştii: 
Rămâi, MAMĂ, dar fără preţ. 

 
CU A VALORILOR FĂCLIE 
 
Voi râde lacrimii – pătruns 
De plânsul soarelui ce-a spart 
Bezna – în care-a fost ascuns… 
Azi… trei culori cu el împart 
 
Cu zâmbet plin de curcubeu, 
Eu „sfară dau în Țara mea”: 
În trei culori mă simt mai „eu” 
Că-mi protejează aura. 
 
Din enigmaticul albastru 
Îmi iau dozata libertate –  
Să nu mă secere dezastrul,  
Să cad, de sus, lumină-n noapte. 
 
În galben, muza mea-mi dictează 
A rodului, din ea, speranță 
Care îmi binecuvântează 
Sporita mea exuberanță. 
 
Cu-a mea iubire dantelate,  
Dintr-o simțire românească, 
De roșul sângelui dictate –  
Frăția să nu ostenească –  
Poemele-mi se-adună-n ere, 
La spulberări de Conștiință, 
Și nu se rătăcesc, mai speră 
Că pot fi gând de referință. 
 
Voi râde lacrimii - să știe:  
Că nu pot fi-n anonimat. 
Cu a valorilor făclie, 
Ni-i Țara demnă de urmat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ioan GHEORGHIȚĂ 
 

Ich liebe dich... 
 
Pe strada Aus’stellung din Karlsruhe 
Îmi plăcea să merg uneori, 
Strada era închisă pentru orice tip de maşini, 
Cu stâlpi luminând împrejur, ornaţi în pătrate, 
Ogive de-a lungul vitrinelor  
Cu rodii vaporoase şi flori 
Ca un mic paradis  
În care femei surâzânde 
Cu sâni voluptoşi, 
Cu picioarele albe, marmoreene, 
Cu umerii dezgoliţi  
Cu fesele bombate, sculptate artistic 
De mama natură 
Cu dălţile ei rudimentare, 
Coapse scânteind fantomatic 
Între plăceri şi scâncete 
Cu adevărat din durere, 
Încercau să-şi etaleze tăcerea, 
O tăcere care devenea surdă, apetisantă, 
Însă strigătul cel mai puternic 
Venea dinspre luna ce strălucea 
Ca o făclie, ca un giuvaer viu 
Pe pieptul întins, nesfârşit al cerului 
Din care ieşeau miile de sentimente 
Precum scânteile pierdute-n eter... 
Pe strada Aus’stellung din Karlsruhe 
Am întâlnit-o pe Moni, 
Avea faţa rotundă, 
Buzele roşii parcă-i ardeau, 
Şi la buric un inel ca de logodnă 
Îi împodobea trupul mlădios, 
Ca un arin în adierea vântului, 
Doamne, mi-am zis, asta să fie iubire ? 
Chiar nu ştiam că dragostea poate fi 
O simplă surpriză în viaţă, 
De aceea am privit-o adânc 
Până dincolo de pupilele ei duiose, 
Erau negre, şi-i jucau în orbitele fără de 
margini 
Parcă ar fi încăput toată dragostea mea, 
Am întrebat-o ceva ridicând sprânceana 
dreaptă, 
Palma mea îi mângâia coapsele arcuite 
Şi mai departe de Muntele Venus, 
Şi zadarnic voiam să-mi controlez gândul, 
Sub paşii mei se căsca un viitor 
Cât o prăpastie plină de mistere, 
Ea mi-a spus alergând pe treptele de sticlă, 
Ich liebe dich, cu mâinile întinse, 
Cu faţa ei rotundă, 
Cu părul ud în ploaie, 
Buzele roşii parcă-i ardeau, 
Şi la buric un inel ca de logodnă 
Îi împodobea trupul mlădios 
Ca un arin în adierea vântului... 
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Petre RĂU 
 

Este haiku-ul românesc la el acasă? 
 
Unii comentatori avizaţi susţin că încercările de a 

scrie haiku în alte limbi ar fi sortite eşecului, motivul principal 
fiind acela că nu se poate atinge niciodată natura sobră şi 
concisă a exprimării nipone. Sunt multe aspecte care pot 
face obiectul unor ample discuţii despre poezia românească 
de tip haiku. Unul dintre acestea s-ar putea referi la o 
problemă fundamentală care s-ar putea formula astfel: sunt 
oare acestea haiku-uri? 

În trecut, cele 17 silabe ale unui haiku se scriau într-
un singur rând. Astăzi, însă, se practică împărţirea poemului 
în trei versuri, de câte cinci, şapte şi respectiv cinci silabe. 
Deci, să recunoaştem, nici chiar japonezii, inventatorii de 
drept ai acestei forme artistice, nu au fost consecvenţi cu 
fixitatea structurii poemului. Constrângerea originară impusă 
creatorului de a-şi esenţializa trăirea într-un număr fix de 
silabe pare interesantă şi seducătoare, şi ea nu poate fi 
decât benefică pentru sporirea frumuseţii poetice. Numai că, 
în realitatea creativă literară de sorginte românească 
lucrurile nu stau chiar aşa. 

Noi, românii, ne-am obişnuit, în creaţia lirică, să 
numim haiku-uri micropoemele care sunt structurate pe trei 
versuri, sugerează sau induc o imagine, cu precădere din 
natură şi respectă încă vreo câteva alte mici criterii (unele 
dintre ele inventate cu scrupulozitate de “ai noştri”), impuse 
de unii experimentaţi autori şi preluate cu sfinţenie de mulţi 
dintre discipoli. În acest caz, denumirea poemului a devenit 
oarecum una abuzivă, întrucât haiku-ul adevărat, cel originar 
japonez, are unele restricţii distincte. Cea mai importantă se 
referă la structura fixă a poemului, care la noi nu mai este 
respectată. Desigur, ar fi fost şi absurd să fie păstrată tocmai 
această bizară constrângere, întrucât, aşa cum se ştie, în 
timp ce limba japoneză are o structură silabică relativ simplă, 
nu acelaşi lucru se poate spune şi despre limba română. 

Cvasiuniversal, se respectă însă principiul celor trei 
versuri. În rest, poemul nu-şi mai păstrează nici pe departe 
formula iniţială. De aceea, mai potrivit mi se pare a defini, 
aceste micropoeme din limba română, aşa cum a sugerat 
cândva poetul Nichita Stănescu, anume ”în spirit de haiku”. 
Personal, accept mai degrabă acest compromis, în locul 
denumirii originare, căreia oricum nu i se mai respectă nici 
măcar regula de bază a formei fixe. Pe de altă parte, se mai 
poate adăuga şi întrebarea legitimă dacă nu cumva, odată 
înlăturată “tirania” formei, golim haiku-ul de însuşi elementul 
care i-a conferit dintotdeauna esenţă şi unicitate.  

Însă lucrurile nu se opresc nici pe departe aici. În 
varianta din limba română haiku-ul a fost descătuşat de 
multe alte restricţii. De pildă, dacă se cerea ca subiectele să 
refere natura, acum acest lucru nu mai este într-atât de 
dictat. Cuvântul sau imaginea care trebuia să simbolizeze 
anotimpul a fost şi el extins, acceptându-se o plajă mai largă 
de cuvinte explicite sau imagini adecvate, sentimente sau 
evenimente asociate anotimpului ilustrat. 

Pentru cuvântul de tăiere, cel care împarte poezia în 
două părţi, poziţionat de regulă după primul sau după cel de-
al doilea vers, spre deosebire de limba japoneză care deţine 
diverse particule ce pot fi folosite în acest scop, în 
 

 

limba română, pentru a separa cele două părţi, se 
acceptă să se folosească doar semnele de punc-
tuaţie precum “;”, “...” şi “-“. 

Apoi, ar mai fi încă şi alte reguli minimale, 
dintre care amintim: folosirea a cât mai puţine verbe, 
doar la prezent sau gerunziu, evitarea figurilor de stil 
şi a prepoziţiilor, mai ales în versurile scurte, lipsa 
rimei şi a vizărilor personale. Un haiku trebuie să fie 
original, chiar dacă în el sunt relatate lucruri 
obişnuite, iar sentimentele nu trebuie să fie explicite, 
ci doar deduse din imagini. 

Conform unor stereotipii lesne de desprins 
din noianul de reguli al lumii haiku-urilor - reguli sim-
ple în majoritatea lor - s-a ajuns inevitabil la facilita-
tea ca, în ultimii ani, să poată fi create astfel de 
micropoeme şi multiplele lor versiuni, chiar şi de 
către roboţi sau computere. Eu personal am creat, 
de-a lungul anilor, mai multe programe de calcula-
tor, care pot aborda cu suficientă galantomie şi 
confienţă problema creaţiei în structură fixă a poeziei 
de tip haiku. 

Pe de altă parte, am cunoscut un autor de 
haiku care, proaspăt îndrăgostit de acest gen de 
creaţie - socotit de el profund literară - s-a apucat şi 
a realizat, într-o singură noapte, peste 70 de micro-
poeme dintr-acestea cum am convenit noi să le 
zicem acum în stil de haiku. Rămânea să-şi menţină 
debitul artistic creator încă două sau trei nopţi după 
care, în ziua următoarea, ar fi putut trece la o selec-
ţie a poemelor proaspăt create pentru a constitui un 
volum publicabil. Refăcând socoteala şi bazându-ne 
pe câteva date statistice la îndemână, într-un astfel 
de ritm s-ar fi putut scoate nu mai puţin de o carte la 
numai trei-patru zile (aproape 10 volume pe lună?!), 
performanţă despre care mărturisesc că nu am au-
zit să o fi atins vreodată vreun poet. 

Un alt confrate mi-a împărtăşit de curând 
ceea ce crede despre acest fenomen. El susţine că 
problema creaţiei de poeme în spirit de haiku este 
mai degrabă o problemă de atelier de creaţie, pro-
blema unei şcoli de începători într-ale poeziei, deoa-
rece haiku-ul în sine nu este chiar poezie. Haiku-ul în 
sine nu te învaţă să devii poet, ci cel mult să asimilezi 
câteva elemente prozodice. Mai spune confratele 
meu că şcoala de haiku ar fi bună pentru începători 
într-ale versificaţiei, însă nu ar sfătui pe nimeni să 
zăbovească prea mult prin ea. Cunoscuse astfel de 
grupări, a fost la un moment dat chiar un animator în 
mijlocul lor, dar s-a convins repede că nu are de-a 
face decât cu cel mult un experiment literar, unul de 
iniţiere care, cu o oare-care abnegaţie şi discernă-
mânt, poate ajuta în carieră un viitor creator de 
poezie. 

Privind problema din alt unghi, am observat 
şi eu că în poetica de gen nu se prea avântă criticii 
să-i aprecieze pe creatorii de haiku. Mai degrabă îi 
lasă să se laude între ei, tot la fel de bine să se şi 
critice între ei, fără însă a-i lua prea serios în seamă. 

Aşa cum era de prevăzut, încetul cu încetul, 
poeţii români de haiku şi-au creat singuri libertatea 

 

(continuare în pag. 50) 
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tradiționale de lemn, râurile, copacii, păsările, cerul... 
acestea sunt și vor rămâne așa cum au fost dintru 
început. Trebuie doar să reînvățăm să le simțim, să le 
înțelegem și să le auzim, printr-un exercițiu profund de 
interiorizare și conștientizare. Ne înclinăm gându-rile 
și trupul în fața măreției timpului lor, căci răsplata este 
pe măsura efortului – ea se numește “Viață”. 

Repere importante ale povestirii sunt credin-
ța, senzația de ocrotire și îndrumare, căci Îngerul de 
veghe, totdeauna aproape, ajută copilul să urce dea-
lul “prin omătul lui februarie într-o noapte înstelată” sau 
“adună lacrimile pozelor vechi și le duce în Ce-ruri, 
acolo unde Domnul își va spăla palmele cu fierbințeala 
lor”. A fost mai întâi “o apă sărată care curge sub 
pleoapele unui copil”, apoi “o întrebare copilărească 
pusă în miez de noapte și iarnă”, și abia apoi 
Dumnezeu l-a făcut înger.  

Dialogurile cu mama lui – femeie din Buco-
vina, inteligentă și cu bun simț -, cu Rezuca, Helmut,  
tanti Ema, Brusturache, Soila Pătrunjică, tanti Olica, 
cu Ioana..., redarea vorbirii în dialect cu acel uimitor 
“uăi” care te surprinde prin agresivitatea sa cu sen-suri 
multiple, toate acestea se strecoară, deloc timid, în 
bule de tristețe întregindu-le forma și înțelesul. 
Aparentele inversări de situație, de ton și nuanțe, sunt 
doar petele de culoare, să zicem de albastru, care 
desăvârșesc un tablou în care acuarela a creat planuri 
complementare. 

Iată o mostră de umor veritabil, care ne duce 
cu gândul în lumea năstrușnică a copilăriei lui Nică 
Apetrei: “- Vezi poate te înțepenești pe acolo, râde 
mama. Ai făcut armată, trebuie să știi cum să te târăști 
până la ele. 

(continuare în pag. 50) 

 

 

       Silvia CURTEANU 
 

„Mălini”, volumul IV, de Eduard Dorneanu –  

o lecție despre speranță 
 

„Domnul mi-a promis că timpul se va opri, iar că-
rarea mea va trece înaintea tuturor semnelor” – cu sigu-
ranță această cărare pornește din și se oprește în Mălini, 
după un ocol pe cer de Mălini, senin sau de furtună, după 
ascunzișuri în colț de pădure sau pe margine de râu în 
Mălini, sau după câteva popasuri pe prispa unei case 
albastre unde odihnește o pisică neagră și se răsfață 
culorile boabelor de fasole, în gând scuturat din toamnă 
timpurie de Mălini. Da, este casa și satul lui Eduard Dor-
neanu, cu care și-a contopit năzuințele, înfrățindu-și ferici-
rea cu cea a pomilor din livadă care poartă numele oame-
nilor pe care îi înlocuiesc sau a animalelor de pe lângă 
casă, satul pentru care își lasă inima să lăcrimeze, cu 
mâinile și privirea întoarse către Dumnezeu. 

Eduard Dorneanu este un scriitor care aduce în 
fața cititorului problematica satului contemporan ce și-a 
pierdut identitatea specifică românilor din Bucovina și un 
om care trăiește într-un ritual de timpuri trecute, cu sufletul 
fericit în puritate, dar și în durerea unui prezent care nu i se 
potrivește. Cu tristețe și sensibilitate, autorul trece în revistă 
întâmplări ale răutății oamenilor care au distrus sistemul 
real de valori. Suntem tentați să căutăm alături de el 
ingredientele lumii idilice ale satului românesc de altă dată: 
nostalgia blândă, umorul blajin, vorba înțeleaptă cioplită în 
dialect. Nu le găsim, pentru că răutatea sătenilor a răscolit 
durerea pământului cu brazde adânci de ignoranță și 
egoism. Doar copacii mai încearcă cu disperare să 
păstreze în sufletele fructelor lor ceva din ele... sau cerul, 
prin semne încrustate în senin... sau “norii cei mari, 
încruntați, de parcă ar purta tristețea lumii vechi”. Și ce 
durere când mărul pădureț Oblio a trebuit să fie tăiat! Astea 
sunt vremurile, când “trebuie să ne acrim sufletele. Să ne 
înconjurăm viața cu sârmă ghimpată și rumeguș de pom 
tânăr.” 

Nimic nu mai este ce a fost... satul iși aliniază fața 
la Lumea Nouă care “schimbă visele tinereții în cutii de 
băutură și pachete de țigări”, în care ”icoanele sunt tot mai 
mari și sfinții sunt pictați în culori străine inimii”, în 
supremația ignoranței și a deșertăciunii. Până și nisipul din 
clepsidră își aruncă trecerea cu zguduiri intermitente, în 
oftatul de zădărnicie al timpului nou. În această realitate 
tributară viselor dorite, cuvintele scriitorului țes adesea 
oaze de liniște care te ademenesc pe tărâmul izvoarelor cu 
apă vie. Acolo, se trăiește cu adevărat! 

Și totuși, chiar dacă oamenii dezamăgesc, ceva 
autentic în satul bucovinean mai este: câteva case  
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(urmare din pag. 49) 
 

- Cum să nu? În armată am fost instruiți zilnic ca să 
putem salva găini! Păcat că nu ai cronometru, ca să vezi cât 
durează. 

 - Hai, măi băiatule, că te prinde eclipsa de turul 
pan-talonilor. 
  Normal, eclipsele se lipesc de mine, ca muștarul de 
cornele coropișniței.” 

Deși vorbim aici despre “Mălini” IV, acesta nu poate 
fi despărțit de cei trei frați mai mici ai săi și, evident, acestea 
înseamnă Eduard Dorneanu și satul românesc în 
autenticitatea sa – astfel că îmi permit să trimit către sufle-
tele cititorilor invitația de a vizita satul din paginile celor patru 
volume. Vă asigur că acolo veți trăi cu adevărat! 

Cu bune și rele, viața merge înainte... “Întru Slava 
Celui Veșnic Viu. În cel mai frumos loc din Univers. În satul 
cu nume de copac binecuvântat. La Mălini.” 

Orice sat are un personaj emblematic; să fie pen-
tru Mălini Finuțu? La “masa bețivilor”din fața magazinului din 
sat îl găsești mai tot timpul pe “prostalanul de Finuțu care e 
atât de prost, încât dacă îl vede o vacă noaptea își înghite 
coarnele de frică” – zice despre el Abuloi. “Omul aista 
trebuie dus la nebuni. Auzi la el, ba că s-o întâlnit cu 
extratereștrii, ba că o vorbit cu dracu’, amu măi nou i s-a 
năzărit că e medic de familie”. Și în tinerețe Finuțu a fost 
draperist; a lucrat draperii chiar și pentru un Padișah care 
avea “un palat mare în Turcia, chiar în capitală, în orașul 
Țuric”. ”Finuțu mințea cu seninătate. Își făurise o lume 
abstractă, în care el însemna ceva, nu mai era bețivul și 
imbecilul din Mălini, de care râdea toată lumea”.  

Sunt acum la modă cărțile de dezvoltare personală 
care forțează intenția de a ne învăța să ne cunoaștem, să 
evoluăm, să fim fericiți cu noi înșine...și alte asemenea 
deziderate amăgitoare încrustate în celuloză. “Mălini”, prin 
povestea lui Eduard Dorneanu, este o adevărată lecție de 
viață curată, cu rădăcini în simțire și credință. Dar nu putem 
să nu remarcăm o durere răzvrătită în părerea de rău după 
ceea ce este autentic și se pierde, neputința transformată în 
ironie fină, la adăpost de ton șugubăț, în glume care-ți 
întorc, totuși, un zâmbet înecat în “apele sărate ale 
îndoielii”. Căci “râsul unui copil bucovinean are în el un 
amestec de asprime și voioșie greu de explicat. E ca și cum 
ai cânta și plânge deodată, ca și când ai iubi și jeli. Din toată 
inima”. 

Cărțile lui Eduard Dorneanu fac parte din categoria 
celor pe care le recitești, încă o dată și încă o dată, de 
oricâte ori, pentru că ți se face dor de simțirile pe care le 
dăruiește autorul, cu descrierile sale în care cele mai simple 
lucruri capătă dimensiuni de miraculos. Fiecare capitol este 
un preaplin de frumos și sensibilitate, cu introducere și 
încheiere în note de tristețe și regrete, dar între care își 
găsesc locul potrivit amintiri de viață sau întâmplări hazlii: 
salvarea păsărilor de sub cerdac, cultivarea bureților mexi-
cani pentru tinerețe veșnică, confruntarea dintre Rezuca și 
Ioana și altele. Din timp în timp ți se face dor de povestirile 
lui Eduard pentru că ele îți arată ce înseamnă a trăi cu 
adevărat! Îți este dor de cuvinte puse pe notele unei curgeri 
de muzică lină: “Umbrele decapitate ale regilor care nu și-
au iubit țara se ascund sub albie de apă neaflată de lăcomia 
omului din ziua de azi. Semnele albe se rotesc în albastru, 
se pierd și se adună, la început în blestem, apoi în 
binecuvântare și se risipesc în milioane de lacrimi care 
caută obraz de om fericit. Lumina schimbă  
 

 

culoarea de doliu a nopților de iarnă cu albul florilor 
de mălin”. 

O expresie a simplității încărcată de emoție 
și nostalgie, o lecție de nerenunțare și speranță, 
“Mălini” își rostogolește molcom timpul în încercarea 
de a-și regăsi înțelepciunea de altă dată. Să sperăm 
că autorul ne va mai primi în satul, casa și amintirile 
sale prin “Mălini” V, VI,….pentru că în casa, în satul 
și sufletul lui se trăiește cu adevărat! 

 

 
(urmare din pag. 48) 
 

ca, respectând totuşi câteva elemente importante 
din forma tradiţională, aşa încât ruptura să nu fie 
semnificativă, să abordeze aproape orice temă, să 
folosească orice figuri de stil etc. 

În pofida unor adversităţi evidente în lumea 
haiku-ului românesc, poetul Şerban Codrin, unul 
dintre “titanii” şcolii contemporane româneşti de 
haiku, făcea undeva observaţia că se poate vorbi azi 
despre un haiku tipic românesc, departe de cel japo-
nez, dar cu aceeaşi forţă în faţa spiritului univer-
sal. Îmi amintesc însă, fiind invitat şi participând la un 
festival de haiku desfăşurat la Constanţa în primă-
vara anului 2010, cât de rigid era domnia sa în a im-
pune regula cratimei în crearea poemelor româneşti 
de tip haiku. Trebuie să recunosc, am fost cam con-
trariat, mai ales că nu cunoşteam prea bine această 
regulă şi că mi s-a părut absurdă, sau cel puţin exa-
gerată. Aşa încât, am întâlnit nu o dată autori români 
de haiku-uri care, respec-tând cu stricteţe această 
regulă, au ajuns să nu poată justifica rolul cratimei 
pe acolo pe unde o aşază.  

Iată doar câteva exemple de astfel de micro-
poeme, toate aparţinând unui prolific autor din dome-
niu, al cărui nume nu îl mai expun aici. Chiar dacă în 
substanţa lor poemele pot fi reuşite, mi-a fost mai 
greu să înţeleg rolul cratimei acolo unde a fost ea 
plasată: “Razele lunii - / colorează-n auriu / pepenii 
verzi”, “Aşezată pe - / rochiţa rândunicii / o gărgăriţă”, 
“Lan de nuferi şi - / broaşte nicăieri / doar orăcăiala”. 
Uneori, în pofida faptului că, fără cratimă, poemul ar 
suna mai bine, ea se pune totuşi, după o regulă 
ineptă care îngrădeşte libertatea poemului în sine. 
De ce? Pentru că lecturarea unor astfel de poeme 
de-o clipă trebuie să creeze un moment poetic 
deosebit, în care cititorul să se simtă, în intimitatea 
sa lăuntrică, netulburat de nimeni şi de nimic.  
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            Lazăr MAGU 
 

Poeme de toamnă 
 
 
Naufragiu 

 

Mă bântuie toamna cu frunze, 

cu turme pornite la drum. 

Cocorii mi-i mână departe 

spre ţărmuri de ceaţă şi fum. 

 

Îmi tulbură sângele-n vene 

spectacolul morţii, durut 

când iarăşi păduri de cenuşă 

cădea-vor mâine sub cnut. 

 

Pe dealuri rămân doar troiţe 

să plângă cu lacrimi de ploi 

pierdutele râuri în mare 

ce curs-au odată prin noi. 

 

Spre şesuri coboară suflarea, 

sfinţii-n biserici se-ascund. 

Ochii-şi hiperbolizează mirarea 

- galben naufragiu, profund. 

 

 

 

Devălmăşie 

 

Privesc tăcut l-al toamnei spectacol uriaş 

- mirese lungi, în galben, umblă prin oraş. 

Iar norii sar în hamuri ca nişte cai lchizi, 

pescarii prind la gută conserve cu guvizi. 

 

Ard zâne de magneziu-n lumina din terasă 

- în candele tămâie, în cupe tămâioasă. 

Vioara, vestejită, vibrează fără glas, 

însăşi suflarea vieţii ajuns-a în impas. 

 

Pădurea plânsă pare o cruce pe-un mormânt, 

zilieri lucrează-n schimburi la morile de vânt. 

Şi zboară ciori de-avalma prin spaţiile vaste, 

e anotimpul acesta chiar toamna vieţii noastre. 

 

Se îngustează zarea, devine lumea pungă, 

cotrobăie prin lucruri un ins cu mâna lungă. 

 

 

 
Rugă 

 

Şi lasă-i, toamnă, păsării înaltul, 

pădurilor nu le strica brocartul. 

Şi lasă coasei iarba de smarald, 

vopseşte-n verde parii vechi în gard. 

 

Şi lasă-i, toamnă, drumului umblatul 

şi tresttilor în arendă lacul. 

Şi pune pace între cei doi fraţi 

- pădure, vânt, ce veşnic sunt certaţi.  

 

Şi lasă-i, toamnă, apei peştii ei, 

ceaiului lasă-i florile de tei. 

Şi lasă zestre grâului o moară 

şi greierului, casă, o vioară. 

 

Şi norilor fixează-le un jgheab, 

ascultă-i cum îl plâng pe El Zorab… 

Şi lasă-mă să construiesc chiar eu 

moartelor flori – un mauzoleu. 

 

 

 

Galben 

 

Mai galbenă e frunza plopilor în vale. 

Mai galbenă e luna cu toate ale sale 

- maree, clar de lună, halou, imaculare… 

În portul galben, galben a ancorat o mare. 

 

A-ngălbenit drumeţul şi devenit-a drum, 

mai galbenă e zarea cărărilor de fum. 

Mai galbenă-i lumina lămpilor în sat, 

de nuntă, o mireasă, în galben s-a-mbrăcat. 

 

E galbenul acesta culoarea despărţirii, 

culoarea disperării, culoarea nenuntirii. 

A adormit pământul – copil spălat de ploi 

şi-n vis visează galben, cu ochii amândoi. 

 

E migratoare toamna, revine an de an, 

discursul ei îmi pare un lied bacovian. 
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         Ionel NECULA 
 

Petre Rău la o nouă ispravă narativă 
 

  M-am întrebat deseori dacă există o explicație a 
numărului mare de matematicieni adoptați de literatură – 
mulți dintre ei cu excelente rezultate - și mărturisesc că n-
am găsit și nici nu cred că există. Omul e om, indiferent de 
specialitatea aleasă, este traversat de aceleași spaime și 
doruri și simte uneori nevoia să le deverseze, confesiv, în 
exprimări lirice.  

Câtă vreme și-a plimbat făptura inocentă prin E-
den, n-a făcut matematică pentru că nu avea rațiune, abia 
după ce a mușcat din fructul oprit și-a fost alungat din 
Grădina cerească a dobândit conștiință, rațiune și-a deve-
nit apt pentru active intelectuale, deci și pentru matema-
tică. Rațiunea s-a adăugat ilicit la fondul natural inițial con-
stituit din instincte și pasiuni năvalnice. A plătit pentru asta, 
pentru cutezanța de a fi încălcat o interdicție divină, așa 
cum va plăti și Prometeu pentru vina de a fi dăruit oa-
menilor focul. 

N-am avut niciodată vreo reticență față de litera-
tura matematicienilor. Dimpotrivă, i-am citit cu interes, le-
am subliniat strădania, i-am apreciat și, de cele mai multe 
ori, am dat seama public de opera lor.  

Cel puțin Petre Rău, deși a intrat mai târziu în sfe-
ra lecturilor mele, m-a surprins plăcut prin apetența sa 
imagistică, prin felul cum ficțiunea sa surprinzătoare adop-
tă realul și-l încorporează în structuri lirice sau epice. Căci 
scriitorul Petre Rău circulă prin imaginarul liric și narativ la 
fel de lejer și de sporitor, ca printr-un sistem de vase co-
municante și nu-și reprimă cutezanța de a aduce în litera-
tură subiecte și personaje cu oarece impact pentru per-
cepția publică. A ajuns la o maturitate de creație literară 
așa de pronunțată că nu se mai inhibă de eventuale atitu-
dini și opinii abrazive. 

Acum despre carte. Acțiunea romanului Casa cu 
fluturi (Editura InfoRapArt, Galați, 2020) se decontează 
dintr-un fapt biografic petrecut în vremea studenției sale, 
când reputatul profesor Darius Maximian (Max) îi solicită 
colaborarea în cercetarea unei delicate probleme de ma-
tematică. Ceea ce surprinde, cu precădere în construcția 
romanului, dincolo de laborioasele descinderi în subtili-
tățile disciplinei matematice, este spiritul de observație al 
autorului, surprinderea celor mai mici detalii din peisaj sau 
din comportamentul personajelor, ceea ce-i permite să 
realizeze o portretistică așa de veridică încât dacă le-am 
întâlni pe stradă, le-am recunoaște. Profesorul Max, bună-
oară, purta niște mănuși ciudate, nu acoperea decât o 
parte din încheietura mâinii și se termina la baza degetelor 
lăsând descoperită cea mai mare parte din vârful acestora. 
Firele argintii ale bărbii, nerasă de multă vreme scoteau un 
sunet ciudat sub bumbacul imaculat al mănușii. Dedesubt 
 

 
 

apărea gâtul, brăzdat de tendoane, ca un acordeon din 
piele fleșcăită. Era imaginea perfectă a unui moșneag 
aproape inert (p.27).  

Colaborarea propusă de profesor se desfă-
șoară sub forma unor întâlniri vesperale în cadrul că-
rora se discută probleme actuale de matematică. De 
regulă, la despărțire profesorul îi înmânează câte o 
problemă, ca pretext de meditație până la următoarea 
întâlnire, când era așteptat cu soluția. Prima dintre ele 
este extrasă din biografia lui Kant. Având întâlnire cu un 
amic, filosoful, cu exactitatea lui proverbială, constată 
că orologiul din perete a fost uitat neîntors și a stat. La 
întoarcere și-a pus ceasul la ora exactă, deși n-a 
consultat pe nimeni și n-a avut niciun alt instrument de 
orientare.  

După altă întâlnire îi înmânează o bilă consti-
tuită din aur și argint. Avea greutatea de 100 de gr. și 
volumul de 9,4893 cm.c. I se cerea autorului să desco-
pere câte grame de aur conține bila. Autorul rezolvă 
dilema, biluța conținea (doar) 1 gr. de aur și restul ar-
gint, dar profesorul, drept mulțumire pentru rezultat, 
refuză să-i mai primească biluța și i-o face cadou. 

Cartea este plină de teorii și demonstrații ma-
tematice, asupra cărora nu insist, dar care, sunt con-
vins că pot fi de mare folos specialiștilor. Una dintre 
întâlniri, bunăoară, este consacrată Teoriei celor patru 
culori (C4C), la care profesorul lucrase un deceniu și 
jumătate fără să fi ajuns la soluții definitive care să-l 
consacre și să-l impună printre specialiști. La curent cu 
tot ce se realizase în lume, în acest domeniu a ajuns la 
concluzia că nu poate soluționa această teorie, obsesia 
sa de atâta vreme, fără ajutorul computerului, pe care 
el nu-l stăpânea. Colaborarea pe care i-o propune  

 

(continuare în pag. 53) 
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(urmare din pag. 52) 
 

autorului avea menirea să umple acest gol din procesările 
sale științifice. Cei doi trebuiau să conlucreze și să se 
completeze reciproc.  

În intervalul dintre două întâlniri cu discuții științi-
fice, glaciale și oarecum indigeste pentru nespecialiști, au-
torul face descinderi generoase în biografia profesorului și 
în modul lui particular de viață, iar secvențele de tandrețe - 
calde și pasionale - cu fosta lui studentă, Ada Marinescu, 
edulcorează în mare măsură ariditatea lungilor discuții ști-
ințifice. Așa se face că deși textura romanului este împă-
nată cu multe incursiuni prin evoluția cercetărilor în dome-
niul matematicii și cu probleme de epistemologie a desco-
peririlor științifice - interesante chiar și pentru un om de 
litere - romanul rămâne o lectură plăcută, ademeni-toare și 
crocantă. Mărturisesc că l-am citit cu interes și-l felicit pe 
autor pentru această nouă ispravă narativă care se adaugă 
unei bibliografii de autor deja foarte consistentă. Știu că și 
la noi și în Europa, în lume se citește din ce în ce mai puțin, 
dar eu îl recomand ca pe o lectură plăcută, euristică și 
folositoare.  

Petre Rău este unul dintre puținii scriitori, proveniți 
dintre matematicieni, care face melanjul între știință și 
literatură, între specialitatea pregătirii sale profesionale și 
pasiunea pentru literatură. Dincolo de rafinamentul im-
primat textului literar întrezărim pe omul de știință care, 
dincolo de toate ispitele literare adoptate, a rămas conec-
tat și la primele sale iubiri. Departe de a se stânjeni reci-
proc, scriitorul și omul de știință conlucrează și coope-
rează sporitor. Peste toate nesăbuințele acestei lumi 
debusolate, el rămâne neclintit ca un platan din câmpie. 

 
 

 

Livia Ciupercă într-o monografie ecumenică  
 

 Iată o monografie - cea a fraților Petru și Ioan Gh. 
Savin - semnată de scriitoarea Livia Ciupercă, așteptată cu 
interes și cu ardoare de multă lume. Această familie de 
preoți cu pietate și cu frumoase active cărturărești a scos 
Jorăștii - o așezare rurală uitată de lume - din anonimat și 
i-a ridicat marja de interes cu cel puțin o octavă. 

Am spus-o deseori și-mi place s-o repet ori de câte 
ori mi se oferă ocazia că importanța unei localități (sat, 
oraș, regiune) este direct proporțională cu numărul și 
importanța personalităților (eroi, artiști, sportivi, generali, 
oameni de cultură, de știință sau cercetători) pe care le-a 
generat și le-a furnizat panteonului național de valori. Ele, 
personalitățile, confirmă importanța unei localități și-i fi-
xează locul în istorie și în ansamblul spațiului geografic 
național. Există în satele noastre obeliscuri frumoase, pe 
soclul cărora sunt săpate numele eroilor ridicați din arealul 
pe care îl reprezintă, căzuți în războiul din 1877, din primul 
și din al doilea război mondial. Niciunde nu se vorbește și 
despre celelalte personalități (scriitori, artiști, academi-
cieni) furnizate culturii naționale. Probabil că la vremea 
când aceste obeliscuri au fost înălțate eroismul era consi-
derată valoarea supremă, dar între timp scara de valori s-a 
modificat și dacă progresul unui popor este totuși posibil, 
atunci el este posibilizat doar de personalitățile pe care le-
a generat. Nu fac nici ele minuni, dar sunt singurele care 
mișcă evoluția unui popor cu un centimetru, cu un mili- 
 

 
metru, cu un milicron, cu cât permite stadiul istoric dat. 
 
 

 
 

Revin însă la carte. Lucrarea d-nei Livia Ciu-
percă, Petru Gh. Savin și Ioan Gh. Savin (Editura 
Studis, Iași, 2020) este un fel de Saga a familiei Savin 
din Jorăști, (fostul județ Covurlui) – o familie de clerici, 
care a vascularizat viața spirituală a comunității din 
Jorăști cu învățăturile evanghelice și cu îndreptările 
Predicii de pe munte, așa cum a fost rostită de fiul 
Omului. Nu mai spun că unul dintre frați, Ioan Gh. 
Savin s-a profilat ca un mare profesor de Apologetică 
al cărui curs ținut la Facultatea de Teologie de la 
Chișinău a servit, ulterior, multor serii de studenți din 
învățământul teologal.  

Amândoi frații erau fii cucernicului preot sa-
chelar Gheorghe Savin, care a slujit jumătate de se-
col în aceeași parohie, Jorăști de Covurlui, și ai pres-
viterei Zoița. Au crescut și s-au format intelec-
tualicește în spiritul credinței străbune și ai dreptelor 
învățături creștinești de vreme ce au îmbrățișat, 
amândoi, cariera părintelui lor. Petru n-a avut aver-
gura intelectuală a fratelui său, Ioan, dar s-a integrat 
în mișcarea culturală a vremii, alături de Tudor 
Pamfile, Arthur Gorovei și de alți folcloriști interesați 
de creația populară, de legendele, credințele, poveș-
tile, snoavele și parabolele poporului român, în ideea 
că toate acestea depozitează în substanța lor câte 
ceva din identitatea românească.  

Câtă vreme a ținut parohia din Jorăști s-a  
 

(continuare în pag. 54) 
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(urmare din pag. 53) 
 

remarcat ca un colaborator foarte harnic al revistelor 
vremii, iar în intervalul 1928-1942 a editat,la Jorăști revista 
Doina având o frecvență de apariție lunară – fapt temerar, 
dacă avem în vedere că nici orașele mari nu reușeau, 
decât sporadic și cu mari eforturi să asigure apariția unor 
reviste de cultură. E de mirare că până acum nu s-a găsit 
cineva, dintre intelectualii locului, care să îngrijească o 
ediție anastatică a acestei reviste, mustind de spiritul 
locului și de credințele ce vascularizau viața spirituală din 
Jorăști și din satele limitrofe.  
  Peste tot, pe unde-a trecut părintele Petru Gh. 
Savin a activat tentația editării unei reviste de cultură care 
să paralelizeze prin scris cuvântul din amvon și predica 
parohială. Câtă vreme a funcționat ca misionar, la Cate-
drala Episcopală din Galați a editat revista Credința stră-
moșească, proiectată ca Foaie religioasă pentru popor, 
iar în timpul cât a funcționat în parohia Foișorul de Foc din 
București a editat Foaia parohială, ca organ cultural al 
Parohiei și al Ateneului religios Sf. Pantelimon, Foișorul de 
Foc București.  
  Un apărător al credinței, un mare teolog și profe-
sor, cu studii aprofundate la Heidelberg a fost și fratele 
său, Ioan Gh.Savin care s-a remarcat ca un excelent filo-
sof creștin și-a făcut din disciplina Apologetica pe care a 
predat-o din 1928 o profesie de credință, și i-a rămas 
credincios toată viața. Într-o vreme a făcut parte din re-
dacția publicației Cuvântul, iar în 1920 a fost numit Ins-
pector General la Ministerul Culturii și Artelor. A publicat 
studii și articole prin toate publicațiile serioase și adesea 
era invitat să conferențieze la Universitatea Radio.  

În 1948 a fost pensionat obligatoriu, iar la 5 mai 
1950 a fost arestat și întemnițat la Sighet – mormântul 
atâtor învățați și oameni politici români. Eliberat în 1955, a 
intrat într-un con de umbră și-a trăit aproape anonim până 
în 1973, când a fost chemat la Domnul. Este înmormântat 
la cimitirul Mănăstirii Cernica de lângă București și abia în 
ultimii ani, grație unui nepot al său, a revenit iarăși în 
circuitul public. Totuși, o ediție completă cu toate lucrările 
și numeroasele sale articole și reacții la nevralgiile 
veacului ce i-a fost dat să-l traverseze nu s-a încumetat 
nimeni până în momentul de față. De asta zic, cartea d-nei 
Livia Ciupercă este binevenită și pentru că regăsim în 
paginile ei multe texte reprezentative din publicistica lor. 
Poate n-ar strica să se gândească la o ediție integrală a 
cucernicului Ioan Gh. Savin, să dispunem de toată zbate-
rea cucernicului din Jorăști în viața culturală și religioasă a 
timpului său.  
  Aceasta e cartea. Sobră, serioasă și sporitoare 
pentru cititorii dispuși la cunoaștere. O felicităm pe autoa-
re pentru această ispravă editorială, pe care o recomand 
călduros tuturor celor interesați de evoluția spiritului româ-
nesc în timp și în lume.  

 
 

Ligia Ligioara Stan 
 
      Nu-mi amintesc să-i fi întâlnit numele pe undeva, 
prin revistele de cultură şi nici să-i fi citit vreo poezie 
întâlnită ocazional. Asta înseamnă că cele două volume 
de versuri, primite recent prin intermediul serviciilor 
 

 
 

poştale, mă găsesc, în situaţia criticului ideal - cea 
prevăzută de pontiful junimist, de a judeca opera fără 
vreo intruziune din partea autorului - de a mă pronun-
ţa asupra lor.  
            Ademenind eternitatea (Editura Ateneul Scri-
itorilor, Bacău, 2016), este volumul de debut al autoa-
rei şi se deschide cu o cuprinzătoare prefaţă semnată 
de Lucian Strochi, care i-a descifrat bine esenţa, 
sensurile subcutanate şi bătaia metafizică induse de 
Ligia Stan. Am impresia, conchide distinsul critic, că 
cineva, un mare poet, a scris un text pe care Ligia Stan 
îl recită fără şovăieli, ca pe ceva demult ştiut. Ca pe o 
rugăciune, ce pare ştiută înainte de a fi învăţată. 

E o formă de a legitima intuiţia, rezervorul 
subiectiv din care îşi trage sevele poezia în general şi 
din care Ligia Stan îşi extrage substanţa lirică. Doar că 
autoarea nu recită un text de împrumut, preluat din 
repertoriul unui mare poet, ci-şi exprimă propriile sale 
trăiri şi stări de spirit pentru care caută portativul liric 
cel mai potrivit, aşa cum un buchet de anemone 
reclamă o glastră mai specială în care să fie aşezat. 
De asta spun, diversitatea tematică a poeziei Ligiei 
Stan dă măsura bogăţiei fondului său emoţional şi 
varietăţii sentimentelor de care autoarea e încercată.  
 Un loc important în albumul tematic al Ligiei Stan este 
rezervat invocării divinului şi dialogului cu trans-
cendenţa – teme curente, supralicitate chiar în poezia 
contemporană, după lungile decenii comuniste de 
interdicţie. Învaţă-mă Doamne,/ să visez cu ochii 
deschişi/ clipele dragostei seamănă mai degrabă,/ cu 
o livadă înflorită de vişini,/ mângâiată de palmele lui 
Neculce,/ căuşe albastre de nuferi (Ademenind 
eternitatea). 

Suspendată între Cer şi Pământ, autoarea  
 

(continuare în pag. 58) 
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      Mihaela GUDANĂ 
 
Cuprindere 
 
Peste toate-avute toamna iar scrie, 
și pe trupul verii colorăm plecări 
un mesteacăn plânge într-o poezie 
crengile-n tăcere leapădă-ntomnări.  
 
Vine din departe strigătul pe drumuri, 
la fereastră noaptea va turna timid 
toată ploaia noastră peste-atâtea nuduri, 
apoi amintirea zilelor o-nchid. 
 
Se aud în zare, în livadă merii 
cum își scriu păcatul ce îl poartă-n gând, 
vine de departe, toamna-n trupul verii 
cu un coș de doruri rupte dintr-un crâng. 
 
Peste toate-avute, sufletul așteaptă, 
coaja de mesteacăn sângerează lung, 
peste alb e toamnă, leacul ei se-ndreaptă 
într-un cântec simplu să te mai conjug.  
 
 
Umblet  
 
Pe unde umbli vară, desculță, goală-n vânt? 
Mai ai soare pe-afară, putere în cuvânt, 
Te rătăcesc prin mine, demult, prin trup mereu, 
Simt vene de căldură rămase-n gândul greu. 
 
Pe unde umbli vară? Ți se usucă trupul, 
Azi pielea arămie, se-aseamănă cu lutul. 
Se va uda de ploaie, se va albi de brumă, 
Știu că te doare norul ce va veni în turmă. 
 
Pe unde umbli toamnă? Ce mare ai crescut! 
Îți simt învăluirea dintr-un destin pierdut. 
Ești plină de tăcere, te știu, te recunosc, 
Să mă topești în miere, că-n suflet te cunosc.  
 
 
Aceeași limbă 
 
În aceeași limbă înfloresc toți pomii, 
în aceeași limbă ne topim în noi, 
limba verii coace în adânc rizomii 
toamna ne ascunde într-un dor de ploi. 
 
Cu aceeași pace trecem spre-ntomnare, 
în aceeași limbă streșinile plâng, 
vin cuvinte ude dintr-o depărtare, 
în aceeași limbă mâinile îmi frâng. 

 

Și-n aceleași vremuri se răsfiră zile, 
în aceeași limbă coborâm în noi, 
în aceeași limbă sufletul pe file, 
scrie despre toamna pusă-n amândoi. 
 
 
Adăugare 
 
M-adaugă umbra la toate ce sunt 
de-atâta culoare dispusă 
în fața culorii am gândul cărunt 
și-n linia zării sunt pusă. 
 
Mă strâng pe la umeri și cad desuet 
atâtea cuvinte-n concerte 
m-adaugă umbra în visul concret 
și strig unui chip să mă ierte. 
 
Că-n fața culorii o umbră am fost 
mereu cu dispunerea-n urmă 
m-adaugă lumea la toate cu rost 
când vraja în soare se curmă.  
 
 
Toamnă îngerească 
 
Să stai o oră și s-asculți  
Cum vine întomnarea, 
Cum cad lăstunii nopții-n munți  
Să înnegrească zarea. 
Încep aproape, rând pe rând, 
Drumuri să-ngălbenească, 
Să stai o oră doar în gând 
Cu toamna îngerească. 
Într-un târziu, din cer mieros 
Să cadă-n drum poveste 
S-asculți o oră vis frumos 
Când vara nu mai este.  
 
 
La mine 
 

La mine-i rece și-am să-ți scriu 
Pe frunze cu-ncântare 
Să-ți spun că-n semnul auriu 
Se-așează o visare. 
 

Și-n zile blânde, nopți cu frig 
Cu degete stângace 
Într-o poveste să te strig 
Când ploaia se va-ntoarce. 
 

De azi e toamnă peste tot 
Și-n rândul scris pe suflet 
Ninsoarea noastră într-un rost 
Va șterge ploi de plânset. 
  

Și-om asculta cum vântu-n nopți 
Va alerga spre-un nume 
E toamna-ntreagă pe la porți 
Și-n mine-i frig la culme. 
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    Florin LOGREȘTEANU 
 

PANOPTICUM 
 
  Robert Cazan s-a întors în țară cu gânduri mari. 
Vrea schimbare cu orice preț - cuvinte pe care le repetă de 
fiecare dată, când se referă la ambițiile personale. Altfel, de 
ce ar fi revenit în capitala dâmbovițeană pe care o părăsise 
cu mulți ani în urmă fără regrete – afirmase la un an după 
emigrare -, fără gând de întoarcere – anticipase, fiindcă 
avea o vârstă, își aranjase o existență suficient de comodă 
printre cangurii australieni... Nu, nu era o metaforă... 
Înțelesese cu adevărat lumea în care se integrase mai greu 
– susținea – abia după ce studiase trăsăturile biologico-
sociale ale acestor marsupiale exotice. Și după mai puțin de 
un an se simțise deja ca într-un marsupiu – poate că e o 
metaforă? – în care descoperise, în termeni generali, bucu-
ria de a trăi...; plăcerea de a rosti în fiecare dimineață 
cuvântul magic exist?..., rostit înaintea oglinzii, trecându-și 
lama subțire peste perii de pe obraz... După bărbierit, repeta 
cuvântul aproape fericit: Exist?... I se părea un miracol că 
scăpase viu din infernul dâmbovițean... 

În orășelul australian în care se stabilise în urmă cu 
zece ani, Robert Cazan continuase să facă ceea ce făcuse 
și mai înainte la București: ziaristică de investigare la o mică 
gazetă locală, poezie în nopțile de inspirație, împărțite cu 
Erato, din când în când grafică, muzică populară cu ocazia 
vreunui festival folcloric. Pe scurt, era un om de cultură într-
o comunitate pestriță, cum era cea în care trăia, rol pe care-
l juca cu măiestrie dâmbovițeană – singura legătură cu țara 
natală -, suportând mai ușor sau ignorând singurătatea, în 
absența unei familii... Exista?... 
 Schimbarea cu orice preț n-are conotații politice. De 
altfel, Robert Cazan n-a cochetat niciodată cu politica, deși 
cândva a fost tentat s-o facă. Astăzi, după Revoluția 
Metropolitană, chiar i s-a sugerat c-ar fi bine să încerce. Un 
fost coleg de Universitate i-a explicat la un pahar cu bere: 
„Dacă intelectualii vor rămâne în turnul de fildeș, tot ce-am 
obținut prin sacrificiile din Decembrie se va duce de râpă. 
Proletarii vor prelua frâiele țării și ce știu ei să facă? Se vor 
întoarce la comunism... Vrând-nevrând... Bine intenționați, 
dar simpli în gândire, ei nu înțeleg termenul schimbare... 
Se vor mulțumi să aprovizioneze magazinele cu carne și să 
aprindă pe străzi câteva becuri în plus... Nu-i condamn... 
Până aici merge gândirea lor... În schimb, noi, intelec-
tualii...” Robert Cazan nu prea pricepea ce-ar fi putut 
schimba el, un intelectual care a trăit până la vârsta aceea 
cu nasul în cărți?... În trecut, n-a făcut politică comunistă, a 
jucat cum i s-a cântat, ca toți colegii și cunoscuții lui, de 
altfel... Fără convingere... După Revoluție... A cerut fostului 
său coleg un răgaz de reflecție. 
 

 

Agrea schimbarea dar ceva îl nedumerea: apăru-
seră numeroase grupări politice. Din trunchiul 
scorburos al comunismului, bun de aruncat la foc, 
vegetaseră mlădițe noi. Evident, copacul impunător 
de altădată continua să trăiască. Cum să smulgi din 
rădăcini un arbore care încă subzistă?... Realitatea 
i-a dat dreptate: mlădițele s-au transformat în ramuri 
și au îmbrăcat copacul, al cărui trunchi nici nu mai 
conta. Scorburos, aparținea trecutului. Coroana lui, 
în schimb, fascina... Evident, Robert Cazan gândea 
metaforic. „Cu metafore nu schimbăm nimic, frate? l-
a avertizat fostul coleg, ajuns șef de partid. Poezia 
este bună pentru vremuri mai bune, când țara va fi 
așezată și mentalitatea oamenilor schimbată... Or, 
rolul principal revine intelectualilor...” În cele din 
urmă, Robert Cazan a dezamăgit. A refuzat să se 
alinieze pe noul front politic al schimbării. Motivația 
lui părea logică: apăruseră atâtea formații politice și 
fiecare înțelegea schimbarea într-un anume fel. Și 
mai era ceva: de unde până mai ieri, toate își uniseră 
eforturile în lupta împotriva comunismului, de la o 
vreme se ciondăneau între ele, se negau, se acuzau 
de ipocrizie și câte și mai câte... Lupta pentru schim-
bare se transformase în luptă pentru ciolan. Indirect 
sau direct, fiecare îl acuza pe celălalt de practici 
canine. Metaforic, bineînțeles, gândea Robert Ca-
zan. Iar platourile noilor televiziuni întrețineau circul; 
sau, cel puțin, așa i se părea omului de cultură 
Robert Cazan care, fără reproșuri făcute cuiva, 
ajunsese într-un orășel din Australia, întreținut al 
unor rude înrădăcinate aici imediat după al doilea 
război... 

Dragostea de țară este o trăsătură incon-
fundabilă a europeanului dâmbovițean și Robert 
Cazan, după zece ani de huzur în patria cangurilor, 
a revenit la București. Era autorul a peste o duzină 
de cărți de poezie, proză scurtă, teatru și studii de 
folclor. Aflase pe surse că pe Dâmbovița, cultura nu 
făcuse încă pașii înainte scontați după Revoluție, ba 
chiar dăduse înapoi și exista amenințarea să se 
prăbușească pe un topogan pe care clasicii culturii 
naționale nu-l imaginaseră între războaiele mon-
diale și nici în comunism. „Aici se impune schim-
barea?” declarase retoric Robert Cazan. Și adău-
gase, convins că va reteza nodul gordian: „Cu orice 
preț?... Cu orice preț? domnilor politicieni dâmbo-
vițeni. Altfel, nu vom putea supraviețui ca nație...”  

La București, a fost bine primit. Chiar dacă 
nu se prea mai știa mare lucru despre activitatea sa 
în cultură, înainte de plecarea din țară, faptul că 
venea din diaspora conta. Invitat la sediul Uniunii 
Scriitorilor de către Magician, Robert Cazan a primit 
informații descurajatoare despre audiența literaturii 
dâmbovițene în rândul publicului cu profil intelectual 
mediu sau, cum era numit cu mulți ani în urmă, 
marele public: „Se citește puțin. Literatura nu mai 
reprezintă o atracție pentru tineret și cu atât mai puțin 
pentru intelectualii care au mai rămas. Tineretul are 
alte opțiuni, iar intelectualii cască gura la politicieni, 
încercând să descopere o silabă cât de cât inteligi-
bilă în Turnul Babel de la televizor...  

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

Literatura agonizează, domnule Cazan...” I s-a 
vorbit apoi despre edituri și tirajele minuscule, fiindcă 
editorul nu-și permite să investească într-o afacere 
neproductivă (ca și cum cartea ar concura în economia de 
piață cu cartofii din Covasna sau pepenii de la Dăbuleni?), 
iar pe scriitori nu-i mai țin buzunarele să plătească prea 
mult. Era un punct de vedere... A acceptat totuși invitația 
Magicianului să conferențieze despre managementul 
actului de creație, având ca suport experiența sa de peste 
ocean. Fiindcă de ceea ce oferea managementul 
european se cam convinseseră intelectualii dâmbovițeni: 
librăriile (câte supraviețuiseră), tonetele stradale înțesate 
cu cărți străine ofereau imaginea pestriță, dar fidelă, a lite-
raturii de consum importate din Vest... Foarte critic Magi-
cianul, dar drept, apreciase Robert Cazan, îndreptându-se 
în aceeași zi, cu un taxi spre Academia Metropolitană... 

Fu întâmpinat chiar la intrare de un individ în 
vârstă, cu o privire curioasă de copil mare. Nu-i fu greu să-
l recunoască... Povestașul îl introduse în biroul său înțesat 
de manuscrise; mai mult manuscrise decât cărți. 
Surprinzându-i privirile contrariate, Povestașul se destăi-
nui: „N-am bani să le public. Academia primește de la 
buget puțin și când reușesc să tipăresc câte ceva, deja 
lucrarea a devenit inactuală... Actualitatea cărții este o 
problemă, domnule Cazan... Gândim și scriem la timpul 
potrivit, dar când cartea apare în librării, constatăm că 
timpul a fost depășit... Și odată cu timpul, interesul pentru 
un anume gen de literatură... Tipografii ne-o spun de la 
obraz, librarii ne-o repetă, în schimb, Academia are un alt 
punct de vedere și nu ne potrivim în opinii...” N-a detaliat 
și nici Robert Cazan nu a cerut mai multe explicații. La 
finalul întrevederii, Povestașul îi propuse să confe-
rențieze în aula Academiei despre artificialitatea recep-
tării culturii în țările cu un marketing hiperdezvoltat. „Efici-
ența economică bazată pe tehnici moderne devine în mod 
imprevizibil obsesie într-o singură direcție și atunci, 
inevitabil și involuntar, conduce la ineficiența receptării 
culturii, a adăugat. Mă înțelegeți, bănuiesc?...” Robert 
Czana confirmă. Îl oripila numai gândul de-a conferenția 
despre ce știa cel mai puțin... 

Acasă, singur în micul său apartament dintr-un 
bloc cu vedere spre Cișmigiu, reflectă la propunerile celor 
doi academicieni. Ce-ar fi putut spune el despre mana-
gementul actului de creație și receptarea culturii în țările 
cu marketing hiperdezvoltat?... Asta se dorea explicat pe 
Dâmbovița?... Promisese celor doi titani ai literaturii con-
temporane (care, în fapt, se ignorau unul pe celălalt) că le 
va oferi un răspuns cât de curând; probabil, pozitiv... La 
puțin timp după întâlnirea cu aceștia, era hotărât să nu 
răspundă niciunei provocări. Bău o cafea rece și tran-
scrise pe hârtie câteva idei dintr-un viitor eseu al cărui 
temă îl bântuia de când revenise în țară: Accesul la 
nemurire... Parafrazându-l pe Eugen Ionescu, ar fi spus 
la fel: Orișice tentativă (a scriitorului) de evadare din 
anotimp este o certă acceptare a efemerității. Singu-
ratic, (scriitorul) e sortit să nu intereseze ca atare: cel 
ce nu se reprezintă decât pe el nu reprezintă nimic 
pentru posteritate... „Altfel spus, adevăratul scriitor este 
o simplă oglindă sau un ecran al socialului?” declamă, fără 
să citeze sursa, în fața grupului de poeți autointitulați: 
revoltații, care-l invitaseră la o berărie, condamnată să 

 

 

suporte argumentele noii estetici literare postmoder-
niste, precum odinioară Capșa... 

Poeții revoltați se declarară împotriva men-
ținerii pe soclu a tot ceea ce învățaseră la școală că 
înseamnă estetică autentică: retorismul, fluxul inutil al 
metaforelor, hermeneutica ridicolă, devenită banală, 
diletantismul poetului filosof și alte câteva concepte 
inadecvate astăzi, după părerea lor. „Și cine este 
vinovat de această direcție literară, un drum care nu 
se mai termină?” încercă să pună punctul pe i Robert 
Cazan. „Un drum? ridică tonul cel care decretase 
ceva mai devreme că însăși Uniunea Dâmbovițeană 
este astăzi inutilă. Te înșeli, dragă Robert. Nu drum, 
ci tunel autentic...” „Hai să le spunem pe nume, hotărî 
poeta cu cârlionți, care până atunci îți ținuse privirile 
înecate în paharul cu whisky. Magicianul, Povestașul, 
încă doi filosofi inventați după Revoluția Metropo-
litană... Mai sunt și alții...” Interveniră și ceilalți mem-
brii ai grupării, cu nominalizări despre care Robert 
Cazan nici nu auzise. Este adevărat că în Australia, 
poezia dâmbovițeană nu ajunsese; se împotmolise în 
canalele rătăcite pe continentul-mamă. Tot frămân-
tându-și mintea la soluția care, cu siguranță, se aștep-
ta de la el, Robert Cazan avu o revelație: Panop-
ticum... Un muzeu cu figuri de ceară... Cu figurile 
acestor poeți revoltați, bineînțeles... Când îi veni rân-
dul să vorbească, le spuse ce-i trecuse întâmplător 
prin minte. Poeții revoltați aplaudară. Șeful grupării, 
cel care candidase cu Magicianul la funcția de preșe-
dinte al Uniunii Dâmbovițene (și pierduse prin tradi-
ționala practică de tragere a sforilor), aprecie soluția 
lui Robert Cazan, dar mărturisi că i se pare extrem de 
dificilă aplicarea ei. „De asta mă ocup eu?” îl liniști 
scriitorul abia sosit din Australia. 

Și se ținu de cuvânt. Ministrul Culturii, un 
băiat lipsit de experiență, dar deschis la minte, îmbră-
țișă ideea fără rezerve. „În felul acesta, încheiem și tot 
bâlciul creat în cultură, prin revendicările poeților ul-
trași, inacceptabile pentru vechea gardă. Sincer, pole-
mica celor două grupări, cu accente de mahala, mi-a 
dat multă bătaie de cap...” 

Poeții revoltați primiră în custodie vechea 
locație a Circului dâmbovițean, aproape prăbușită, 
dar asta n-a prea contat. Micile economii ale mem-
brilor grupării intrară în amenajări interioare. Însuși 
Robert Cazan contribui cu o sumă substanțială în lei, 
euro și dolari. După o jumătate de an, în rotonda 
interioară au fost fixate soclurile. Statuile din ceară au 
fost create pe cont propriu de fiecare scriitor, la o firmă 
de profil din Banat. Peste o altă jumătate de an 
Muzeul figurilor de ceară fu inaugurat cu mult fast. 
Însuși noul ministru al culturii tăie panglica, binevo-
itorul lipsit de experiență, dar deschis la minte demi-
sionând între timp... 

Evenimentul, în sine, stârni reacții diverse: 
apreciat de tabloide, ironizat de găștile (cam licențios 
cuvântul uzitat de răzvrătiți?) Magicianului și Poves-
tașului, trezind nedumerirea profesorilor de liceu: 
scriitorii expuși în noul muzeu lipseau din manualele 
școlare, clasicii ajunși în istorie sau încă în viață nu se 
regăseau în rotonda cu statui... „Apele se vor liniști 

 

(continuare în pag. 58) 
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(urmare din pag. 57) 
 

cu timpul, își încurajă Robert Cazan prietenii înainte de a 
urca în aeronava ce-l va transporta în îndepărtata Austra-
lie. Important este că schimbarea s-a realizat. Cu ceva 
eforturi o veți menține, întru aprecierea generațiilor ce vor 
veni...” 
  După douăzeci de ani... Sau poate mai mulți... 
Robert Cazan se întoarce în țară fără niciun alt gând decât 
acela de a-și întâlni prietenii; câți i-au mai rămas. În timpul 
cât a lipsit n-au mai comunicat... La Ministerul Culturii 
Dâmbovițene, ministrul, un bărbat lipsit de experiență, dar 
deschis la minte, îl primește protocolar. „Domnul Robert 
Cazan?... Scriitor australian?... Ah, diaspora?... Măcar de 
s-ar întoarce în țară valorile noastre, nu neapărat din 
domeniul de care vorbeați... Sunt nou la minister, numele 
dumneavoastră nu-mi spune nimic, dar sunt convins...” 
Habar n-avea ce-ar mai fi putut adăuga. „Poeții răzvrătiți?... 
Sincer, n-am auzit de vreo răzvrătire culturală pe Dâm-
bovița și nici Magicianul și Povestașul nu m-au informat... 
Ei?... Da, tot ei... Sunt valori naționale, domnule... Clasici 
în viața, cum spuneți dumneavoastră, scriitorii...” 

Dezamăgit, Robert Cazan dorește să revadă Mu-
zeul Figurilor de Ceară, un panopticum hărăzit eternizării. 
Află clădirea cu ușurință, nimic nu s-a schimbat în această 
zonă din București. La intrare, pe un panou din sticlă, 
înscrisul cu litere negre îl conduce într-o stare de infarct. 
Bâjbîie cuvintele, necrezându-și ochilor: Fabrica de lumâ-
nări Dâmbovița Nouă... „Nu se poate, Dumnezeule?... Nu 
se poate?...” rostește, panicat. Repetă cuvintele patronului, 
un bărbat între două vârste, binevoitor și sclipitor la minte. 
Acesta ridică din umeri: „Am cumpărat locația de la niște 
tipi aiuriți care se credeau... N-am înțeles ce spuneau că 
sunt... Dar lefteri... Mai mult din milă le-am oferit un plus la 
banii solicitați pentru muzeul lor...” Robert Cazan lasă 
lacrimile să i se prelingă pe obraji. Omul din fața lui râde, 
flegmatic: „Bineînțeles că mutrele acelea din ceară au fost 
bașca... Vreau să spun că ceara am obținut-o gratis... O 
ceară de foarte bună calitate, domnule... Lumânările făcute 
de noi sunt căutate în toată țara... V-aș fi recunoscător 
dacă... Acolo unde mergeți... Peste hotare... Ne-ați face 
puțină publicitate...” 

 

 
 

 
 
  
 

 

 

 

(urmade din pag. 54) 
 

rătăceşte prin Constelaţia Lirei, ia pulsul tensiunilor 
din artere şi se înfioară de provocările ontologiei dua-
le - imanentă şi transcendentă - în care a fost distri-
buită de destin. Altfel, sigur, actul de implorare a divi-
nului şi continua pendulare între cele două tărâmuri 
rămân constante oximoronice ale dispunerilor sale 
lirice. Făpturi uriaşe/ rememorează drumul otrăvit/ ca-
re duce la cer (Semn).  

 Există în poezia Ligiei Stan o tentaţie ductilă 
de a-şi transgresa condiţia de fiinţă încartiruită în 
fatidicul cerc strâmt invocat de Eminescu, o dorinţă 
nereprimată de a evada din silniciile unei imanenţe 
devălmăşite. Dar unde poate să evadeze din această 
lume în egală măsură bună şi nebună? Mai există 
altceva în pandant, în prelungire sau în afara ei? Nu 
mai există şi nici nu caută pentru că se mulţumeşte 
cu resorbţia subiect, în propriile sale interioare pentru 
a da seama de ceea ce întâlneşte aici. Aşa aflăm de 
bogăţia fondului său sentimental, emoţional şi empa-
tic, pe care consimte să-l aducă în partitură lirică şi să 
dea seama de învolburările tectonice provocate în 
subteran.  
  Nu trebuie să ne mire că chiar actul poetic se 
resoarbe din aceste trăiri intime, din care cele 
afective, emoţionale, sentimentale şi pasionale trec în 
prim-plan. Ghemuită-n genunchi/ zilnic mă spove-
desc/ cuvintelor!// Să pot supravieţui/ am nevoie/ de 
câteva secole/ de dragoste (Biografie). 

Unul dintre florilegiile acestui volum de de-but 
este intitulat Măsura tuturor bucuriilor, dar nu mai 
urmează demersul lui Protagoras, care aşeza omul în 
centrul înţelegerii lumii, ci însăşi existenţa, lumea în 
ansamblul ei, cu toată recuzita devenirilor aluvionare. 
Existenţa rămâne/ vârful de sabie,/ măsura tuturor 
bucuriilor(…) Mai mult ca perfectul înflorii livezilor/ îmi 
devoră de iubire sufletul!/ Îmi îngenunchez, Doamne, 
cântecul,/ de dor alăutele la picioarele tale/ cu luce-
ferii pădurilor scrâşnind sub sandale/ cerul primordial 
încrustat pe foi de papirus/ îmi cântă din străvechimi 
şi-acum din chimvale/ ave, biruitorule, ave (Măsura 
tuturor bucuriilor).  
  Cartea este ilustrată de Sorinel Stan, care 
surprinde prin acurateţea imagistică, prin concordan-
ţa deplină cu textul şi împreună cu care realizează o 
ispravă livrescă exemplară. În ansamblul ei cartea 
este convingătoare şi autoarea poate fi creditată ca o 
voce plină de prospeţime în peisajul lirismului feminin 
actual. 

 

 



Boem@  140-141-142  (10-11-12) / 2020 59 

                                                                                                                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena NETCU 
 

Cine sare coarda?  

câteva adnotări privind proza autorului 
tulcean Ioan Gheorghiţă 

                                                                                                                                                       
     Încadrând povestirea în specia genului epic, trebuie să 
admitem ideea conform căreia textele de proză scurtă 
(povestirile) au drept caracteristici expunerea succintă şi 
stilul alert, necesare pentru revelarea talentului autorului. 
Pornind de la tehnicile de ordin estetic, invocăm afirmaţia lui 
Michel Foucault potrivit căreia autorii generează „ noduri 
semantice complexe” prin construcţii mentale intangibile, 
toate extrase din matricea originară a imaginarului. Proza 
scurtă a lui Ioan Gheorghiţă  „Cine sare coarda ?”  (un 
titlu ambiguu, cu multe conotaţii metaforice) reflectă o isto-
rie alternativă, transpunând situaţii de viaţă  contorsionate, 
care înseamnă tot ficţiune, pentru că modelarea materiei 
epice aparţine autorului de un inegalabil talent. Cartea este 
structurată în optsprezece, aşa-zise, povestiri. Le numim 
aşa, întrucât încadrarea în specie este insuficientă prin 
amestecul de lirism, de proză poematică pe alocuri întâlnim  
pasaje de un neorealism amar. Ioan Gheorghiţă recrează 
o realitate artistică la limita dezumanizării şi promiscuităţii 
umanului. Există un amestec de voci narative ce apropie 
scriitura de “ roman-haiku”, prin concentrare şi putere de 
sugestie. În cele optsprezece texte de proză scurtă cu titluri 
poematice, aproape fără legătură cu conţinutul ideatic 
propriu-zis, întâlnim un narator omniscient din perspectiva 
căruia se compun două lumi pendulând între trecutul 
comunist  şi prezentul postdecembrist, prin indici de spaţiu 
cam aceleaşi în toate povestirile, de la Cotul Pisicii, de-a 
lungul Dunării până în zona Tulcei unde are loc o 
desfăşurare  de acţiune urbanistică ale aceloraşi per-
sonaje, cu tot atâtea poveşti triste, experienţe dureroase, în 
majoritate cu final tragic. Astfel, într-un sat de lângă Cotul 
Pisicii, localnicii sunt supuşi, în mod brutal,  asaltului de 
schimbări sociale şi politice ce destramă familii, irosesc 
destine, curmă vieţi, degradează umanul, anulează valorile 
tradiţionale, desfiinţează rânduielile, toate relatate printr-o 
suprapunere de voci narative, într-un stil alert, concentrate 
şi de mare încărcătură emoţională. În prima povestire, O 
toamnă ca atâtea altele, autorul ne introduce în firescul 
unei naturi primitoare care se dovedeşte a fi ostilă pentru 
Niki, un copil al Soniei, cel mai mic şi cel mai năpăstuit, 
simbol al condiţiei traumatizante în satul trăind sub spectrul 
sărăciei şi al foametei. Toţi se hrănesc la cină cu bostan fiert 
care pentru Niki pare să fie o pedeapsă. Sunt  evocate 
momente din perioada comunistă când sătenii trăiau la 
limita subzistenţei, cu un singur televizor în sat, al lui Cos-
tică Iusub  în casa căruia  se înghesuiau sătenii ca la iar-
maroc. În rest, trăiau fără lumină electrică şi se mulţumeau 
cu puţinul pe care-l primeau la raţie, în timp ce şeful de post 
Lascu, ‘era mare şi tare”. În alte povestiri, cele mai multe, 
autorul surprinde comunitatea rurală post-decembristă în 
care ţăranii îşi pierd treptat rânduielile, valorile ancestrale, 
tradiţiile, înţeleg libertatea ca o sursă de căpătuială, intrând 
în tot felul de reţele cu trafic de droguri, contrabandă cu 
ţigări, cu peşte şi cu icre de ştiucă şi sturion. Cei mai mulţi 
îşi pierd locurile de muncă, îndeosebi pescarii îţi pierd 
singura sursă de trai, în timp ce unii dintre ei apucă drumul 
străinătăţii. Autorul notează cu sarcasm că “unde-i sărăcie 
 

 
sunt şi cele mai multe cârciumi”, unde sătenii îşi îne-
cau amarul şi sărăcia. Pentru a ţine pas cu vremea, 
unii intrau în tot felul de combinaţii păguboase şi 
sfârşeau tragic. Mediul urban nu este ferit de aceste 
schimbări post-decembriste care răvăşesc vieţile oa-
menilor. Este cazul lui Radu Zaharescu, personaj din 
povestirea “Orice limită are culoarea neagră”, care 
după ce-şi pierde şi bruma de avere din cauza unui 
împrumut nesăbuit din bancă, este folosit de un oare-
care domn Didi. Acesta este un mafiot care îl intro-
duce pe Radu în afacerea lui, înfruptându-l şi pe el 
din mici furturi „fură ei, furăm şi noi”. Astfel, trezeşte 
în el dorinţa de a se îmbogăţi peste noapte, după care 
îl încarcă cu toate furturile firmei pentru care face 
puşcărie, sfârşind în mod absurd în Penitenciar prin 
înjunghiere. În altă povestire Zbor neliniştit la mar-
ginea cuibului de ciori, naratorul apare ca personaj 
şi martor, relatând la persoana întâi experienţa emi-
grării în Turcia, soldată cu un eşec. Autorul creează 
o galerie de personaje post-decembriste, oameni 
care şi-au pierdut busola, intrând în vârtejul riscant al 
afacerilor, în timp ce alţii, exasperaţi de neputinţa de 
a-şi câştiga un ban cinstit, îngroaşă rândurilor beţivi-
lor prin cârciumi. Unii dintre ei, neavând ce face, înce-
peau să numere cârciumile din sat care nu se mai ter-
minau. De altfel, acest mod de alterare a fiinţei umane 
este surprins în mai toate povestirile. Beţivii şi prosti-
tuatele populează atât satul cât şi oraşul, autorul 
nelăsând nici o rază de lumină, zugrăvind totul în 
tonuri închise, exagerând, poate, pe alocuri, dintr-un 
fel de refuz al stărilor de fapt la care el însuşi asistă. 
Prezenţele feminine în proza lui Ioan Gheorghiţă 
sunt pete întunecate ale coborârii în Infern. Femei 
care-şi pun frumuseţea la mezat şi care oferă servicii 
intime contra cost în acceptul tacit al soţului sau al 
concubinului. Acest mod de a percepe realitatea pare 
a fi pentru autor o căutare dureroasă a zonelor obs-
cure ale societăţii, dezvelind răni adânci, bube fără 
leac, vicii de tot felul, toate anulând parcă omenescul, 
dar mai ales feminitatea, nelăsând nici măcar un 
sâmbure de lumină. Ni se pare cam sceptică această 
abordare, căci orice societate de consum îşi are 
tarele ei, o societate în care individul îşi pierde iden-
titatea, ajungând o marionetă uşor dirijabilă de o mâ-
nă de oameni care urcă impetuos pe lista milionarilor, 
o societate în care supravieţuieşte cel mai puternic, 
declară autorul, cel mai şmecher şi cel mai deştept. 
Credem că aceasta ţine de o anume viziune tragică a 
autorului, el însuşi ipostaziindu-se ca un mare singu-
ratic în tot ceea ce scrie. Nu întâmplător în această 
degringoladă a societăţii post-decembriste, autorul 
arată cu degetul spre cei din vârful puterii, cei care ar 
fi trebuit să aducă schimbarea în sensul constructiv 
al evoluţiei, şi nu prin alterarea vieţii sociale şi nu prin 
anularea valorilor şi nu prin lipsa de perspectivă a 
tinerilor. Dincolo de toate aceste aspecte întunecate 
prin care omul însuşi îşi pierde esenţa, Ioan Gheor-
ghiţă oferă o soluţie salvatoare, cum numai el ştie s-
o facă, prin natura tămăduitoare care îşi mai păstrea-
ză splendorile şi care, prin frumuseţile ei, oferă un 
  

(continuare în pag. 66) 
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sunt „privilegiaţii” ce poartă, nu de puţine ori, „dulcea” 
cruce a însingurării şi a tristeţii. Totodată, el poate 
îmbrăca forma unei rugăciuni către Creatorul atotvă-
zător, rostită de o inimă credincioasă: „Fug mereu/ 
cuvintele/ între pământ și cer/ se strâng/ și se aștern” 
(Exodul cuvintelor). 

Ca o compensaţie pentru amărăciunea solitu-
dinii şi a dezamăgirilor, aflăm, în continuare, că există 
un „tratament” ce poate face să dispară orice rană a 
sufletului: „Iubirea/ densă/ până/ la durere/ te vindecă/ 
și-n cerul ei/ te piere”. Autoarea „vede” acest sentiment 
nobil ca pe un refugiu existenţial, singura cale prin care 
vocaţia scrisului poate îmbrăca o formă, cele două 
coexistând în mod absolut necesar în viziunea sa: 
„vreau/ să mă așez din nou/ în iubire/ și să mă-mbrac/ 
mereu/ în cuvânt” (Dorinţă). Ce este inedit la acest din 
urmă poem (şi la multe altele, pe parcursul volumului) 
este faptul că are la final un post-scriptum, care 
accentuează vizibil mesajul: „Haideți să locuim în iubire 
și va fi ca și cum am locui cuvântul, îndumnezeindu-ne!” 

Utilizarea post-scriptumului în poezie repre-
zintă o noutate, atât în România, cât mai ales în Italia, 
exprimând dorinţa de a ieşi din tiparul obişnuit, de a 
ocoli locurile comune, a poetei din Dobrogea. El nu are 
rolul de a explica versurile sau neapărat legătură cu 
acestea, ci mai degrabă subliniază o anumită idee sau 
amplifică trăirea autoarei, având un pronunţat caracter 
gnomic.   

Lumina-călăuză din sufletul Gabrielei Verban 
transpare şi din alte versuri, unde divinitatea, ce 
reprezintă iubirea în cea mai pură formă a sa, „joacă”  

 

(continuare în pag. 61) 
 

 

 

Camelia ARDELEAN 
 

Gabriela Verban – Aşteptând exodul cuvintelor 
 

„Nu toate lacrimile nasc sfinţi, dar este sigur că toţi sfinţii 
s-au purificat prin lacrimi.” (Rugăciune) (Gabriela Verban) 

 
Gabriela Verban nu mai are nevoie, practic, de 

nicio prezentare. Cel puţin în spaţiul virtual, acel tărâm fără 
margini, unde putem călători nestingheriţi şi cunoaşte 
oameni speciali, veniţi pe pământ cu un scop perfect con-
ştientizat şi cu un entuziasm pe măsură, ea este foarte 
cunoscută. Dar lucrurile nu se rezumă la atât. Director al 
editurilor „Verbaniana” din România şi „CentoVerba” din 
Italia, organizatoare a câtorva dintre cele mai importante 
concursuri literare italiene, coordonatoare de antologii şi 
volume colective care se regăsesc atât în librării din Italia, 
cât şi în librării on-line din toată lumea, ea este apreciată şi 
în cercurile efective de scriitori şi/sau pasionaţi de literatură 
de bună calitate. 

Cu mai multe volume de poezii şi eseuri publicate 
în România, dar mai ales în Italia, cu participări constante 
la antologii, alături de nume valoroase ale liricii italiene, 
membră a câtorva asociaţii culturale de renume din 
(această) peninsulă, prezentă cu cărți la diverse Târguri de 
carte, cum este Târgul de carte internațional de la Torino 
(Italia), Gabriela Verban ne reprezintă cu cinste în lume, 
dovedind că nu putem fugi de noi înşine şi de ceea ce 
„trebuie” să fim, că trecutul ne „urmăreşte” ca o umbră (în 
cazul de faţă, în mod fericit), oriunde ne-am afla.  

Deşi trăieşte de şase ani pe meleagurile unde 
Dante Alighieri vedea lumina zilei acum mai bine de şapte 
secole şi jumătate, Gabriela Verban are rădăcini puternice 
în străvechiul pământ românesc. Născută în Mahmudia 
(jud. Tulcea), numele ei este cunoscut în ţară de pe vre-
mea când tehnologia de acum era, în multe părţi ale lumii 
(în unele mai este încă), de domeniul fantasticului. A 
cochetat de tânără cu literatura, activând o perioadă, în anii 
´80, în Cenaclul Literar „Mihai Eminescu” al Casei de Cul-
tură cu acelaşi nume, din Bucureşti. Laureată a unor con-
cursuri importante (naţionale) de poezie de la acea vreme, 
a publicat în reviste literare de prestigiu, în special în 
revista „Ramuri” (care-l avea ca redactor-şef pe Marin 
Sorescu şi redactor literar pe Gabriel Chifu), unde şi-a 
valorificat „îndemânarea” poetică şi harul cu care a fost 
înzestrată. 

Noul său volum, Aşteptând exodul cuvintelor 
(Editura Verbaniana, Craiova, 2020), care a văzut lumina 
tiparului la o tipografie din Italia, reuneşte peste o sută de 
pagini de (micro)poeme, având o prospeţime şi o sensi-
bilitate marcantă, cu un ton alternant, meditativo-elegiac 
sau optimist, ce conturează binecunoscutele teme exis-
tenţiale (trecerea timpului, iubirea, viaţa, moartea, fragili-
tatea fiinţei umane, relaţia omului cu natura, cu universul 
sau cu Dumnezeu), transpuse în versuri într-o manieră 
personală. Titlul inedit conferă o notă interpretativă apar-
te: el poate reliefa atât exteriorizarea („ieşirea”) trăirilor 
ardente ale autoarei prin cuvinte, cât şi deznodământul 
unui capitol din viaţă şi debutul unei noi perioade din ciclul 
maturităţii, probabil la fel de fecundă şi entuziastă. 

Primul poem, care dă şi titlul cărţii, reliefează no-
ema că inspiraţia sau cuvântul este de esenţă divină, iar 
cei care îl toarnă în cupe, pentru a-l împărţi semenilor,  
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(urmare din pag. 60) 
 

uneori rolul de intermediar între om şi cuvânt: ”Fă-mă, dar, 
iubire/ vie/  – cuvânt/ rupt din veșnicie”, cu „menţiunea” (în 
post-scriptum) că „Toate dorurile noastre își au originea în 
dorul de Dumnezeu, Cel Care ne-a creat” (Oarecum 
populară). 

Definind iubirea ca fiind „sărutul cerului/ în noi” 
(Despre iubire), autoarea ni se confesează cu sinceri-
tatea celui care a cunoscut piscurile succesului, dar şi 
gustul amar al căderii, demonstrând totodată o mare 
capacitate de empatie cu semenii săi: „Câte lacrimi de cer/ 
Se răsfrâng/ Din ochiul Tău Drept,/ În ochiul meu stâng.../ 
Din ochiul lumii strâmb,/ Nebun,/ Doamne,/ Câtă lacrimă/ 
Să mai adun” (Doamne, câte lacrimi).  

Ochiul, simbol sacru, este asociat cu lumina şi 
capacitatea de percepţie spirituală, indicând faptul că poeta 
este preocupată (şi) de planuri superioare celui fizic. 
Totodată, el simbolizează inteligenţa, lumea creativă, 
conştientizarea, aceste trăsături (ale autoarei) regăsindu-
se (şi) în versurile cuprinse în volumul de faţă. Nu degeaba 
se spune că ochii sunt ferestrele sufletului; prin ei poţi 
pătrunde în universul interior al celui care îi posedă, poţi să-
i „vizitezi” cele mai ascunse cute ale fiinţei. 

Cerul, des întâlnit în poeziile Gabrielei Verban, 
constituie simbolul ordinii sacre din cosmos, superioare 
lumii fizice, fiind totodată o manifestare a transcendenţei, a 
perenităţii şi sacralităţii, stări intangibile pentru muritori. 
Prezenţa constantă a acestui substantiv comun pe parcur-
sul cărţii are o semnificaţie aparte, demonstrând apropi-
erea de divinitate a unui suflet (în cazul de faţă, cel al 
autoarei) care, trecând prăpastia dintre lumină şi tenebre 
(sau invers), a hotărât să aleagă lumina. 

În aceeaşi tonalitate nostalgică se încadrează 
poezia Fără tine, iubire, trecând însă din plan astral în plan 
terestru, la iubirea pentru partenerul de viaţă (sau la una 
generalizată, nu ştim exact), de unde ajungem, până la 
urmă, tot în planul astral, atunci când firul subţire al 
existenţei este întrerupt pentru totdeauna, lăsând în urmă 
cernirea sentimentelor: „Fără tine,/ Iubire/ Sunt/ Ca un 
fluture/ Sau/ Ca o pasăre/ Argintie-albastră/ Care/ Nu mai 
găsește/ Nicio floare/ Unde/ Să își așeze zborul”. Post-
scriptumul îşi aduce aportul, uzând de tuşe fumurii, la 
accentuarea imaginii lugubre: „Inevitabilă, moartea vine 
uneori atât de brutal și niciodată nu bate la ușă”.  

Cu o schimbare majoră de son şi tematică, 
„Însingurată-n sine” şi „Închisă în cuvânt” (Solitudine), 
poeta ne îndeamnă să nu uităm niciodată de unde am 
plecat, indiferent cât de departe este steaua spre care 
năzuim sau pe care am atins-o, deoarece timpul ce s-a 
scurs în clepsidră este o „istorie a ta,/ Rădăcina clipei/ Care 
te-a încăput”: „Să nu îți uiți/ Nicicând/ Trecutul/ Originea – 
în clipe/ Și-n cuvinte –/ Și trage-l după tine,/ Dar mergi tot 
înainte”. Finalul de tip aforistic intensifică tot ceea ce 
versurile marchează: „Omul care își uită sau își reneagă 
rădăcinile este un dezrădăcinat, pentru că singur se 
depersonalizează. O nație care își uită sau își reneagă 
trecutul – istoria – este o nație fără origini, este ca și cum 
nici nu ar exista. Se autodesființează...” (Să nu îţi uiţi 
trecutul). 

Revenind la iubire, aflăm din confesiunile lirice ale 
autoarei că, în absenţa acestei trăiri sublime, devenim 
„forme abstracte, goale/ Și cerul/ Își  cerne peste noi/ 
Zăpezile stelare” (Goi de iubire). Dar nici măcar prezenţa  
 

 
ei nu (ne) poate garanta un cuget neprihănit: „M-ai 
redefinit/ Mai pur/ Și mai curat,/ Ca să Te răstignesc/ 
Din nou/ Cu fiecare gând/ Cu fiece cuvânt” (Iartă-mă, 
Doamne). Şi apropo de cuvânt, fiindcă acesta este, de 
fapt, „eroul” principal al volumului la care facem referire 
(în tandem cu iubirea), poeta susţine că el e „darul lui 
Dumnezeu pentru om”, fiindcă atunci când „Curge 
tăcerea”, „Poeme din cer” curg „În inima mea” 
(Inspiraţie).  

Cuvântul (potrivit), condimentat cu iubire, este 
o prelungire a gândului (curat), el îşi demonstrează 
eficacitatea în orice relaţie de dragoste (armonioasă), 
fiind hrană şi pansament pentru sufletul celui drag: 
„Pășesc/ Desculță/ În inima ta/ Configurând/ Un gând/ 
Înscris/ Într-un cuvânt” (Contur); „Te iubesc, iubire,/ 
Până-n cer/ Și în cuvinte/ Întocmite în poeme” 
(Cuvinte în pulbere de stele). Tot el, cuvântul, (ne) 
poate fi sprijin în clipa cea grea, atunci când nimic 
altceva nu mai funcţionează: „Mă reazem pe cuvânt,/ 
Ca pe trupul unui arbore/ Cu rădăcini în cer/.../ Mă 
reazem pe cuvinte/ Ca pe semnul cerului/ Din arbori” 
(Neputință); „Câte dureri se surpă în mine/ Şi câtă 
iubire/ Îmi netezeşte cuvintele” (În care adâncuri); „Mă 
sprijin pe cuvinte mereu/ Şi-mi pun, smerit, nădejdea-
n Dumnezeu” (O versiune la Psalmul 3) etc. 

Dincolo de reflecţiile existenţiale, în care îşi 
exteriorizează înclinaţia spre contemplare şi reverie, 
Gabriela Verban manifestă o profundă latură religi-
oasă. Convinsă fiind că „Ne naștem/ Robi vremelnici/ 
Ai propriilor patimi” (Căutând  esența), ea este într-o 
continuă cercetare a celui mai sigur drum către iubirea 
Creatorului. Fie că acesta duce “pe verticala christică 
a iubirii” (Spre cer), pe la „Măicuța mea Preabună”, 
„poarta noastră spre ceruri”, care „m-aduni mereu/ Din 
urmă-n urmă/ Și zbor mă faci/ Și dor/ Dintr-un nimic” 
(Maicii Domnului), pe sub troienele de mâhniri sau 
deziluzii cotidiene („Te-aştept/ În primele zăpezi/ Ce 
vor veni/ Noiane peste noi/ Cu braţele-ncărcate de 
flori/.../ Durere mută, neştiută” – Aşteptare), pe sub 
mantia rugăciunii („Îmi reazem neputința/ De umbra 
pasului Tău/ Ridică vălul tăcerilor din mine/ Și iartă-mi, 
Doamne, gândul” – Rugăciune), pe sub turlele bisericii 
(“Clopotele orei/ Bătând în nesfârşire/ O, câtă 
nemurire/ A coborât în noi” – Nesfârşită ora) sau prin 
inima noastră („În inima mea/ Bat aripi/ De îngeri” 
(Aripi de îngeri), contactul cu divinitatea ne face mai 
buni, mai indulgenţi cu alţii (dar mai ales cu noi înşine). 
Fără o călăuză spirituală, „Suntem/ Atât de plini/ De 
iubire/ Și totuși/ Goi/ De dorul mut/ Din noi”, (mai) este 
de părere autoarea (Spre cer). 

Poezia în viaţa Gabrielei Verban este des-
crisă în versuri de o răscolitoare vibraţie, în aceeaşi 
manieră cu inflexiuni filozofice, deja familiară citito-
rilor: „Fior/ Mângâiere de lumină/ Care mă tremură/ Şi 
mă cutremură/ Explorând misterios/ Fiorul/ Electri-
zându-mă/ Până la os” (Poezia); „Martor/ Al însingu-
rării mele/ – Poemul –/ Îşi cerne lumina/ Peste hlami-
da nopţii” (Poem solitar). 

Meditând asupra menirii poetului, simţi mai  
 

(continuare în pag. 62) 

 

 
 



Boem@  140-141-142  (10-11-12) / 2020) 62 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calvarului. Acest lucru se confirmă şi în cazul Gabrielei 
Verban, care, chiar şi „Cu multă iarnă/ încrustată-n 
suflet”, când “până și umbra/ mă părăsise/ și moartea” 
(Erai cu mine, Doamne), a reuşit să cresteze cu dalta 
cuvântului mici bijuterii lirice. 

Poeta al cărei nume de familie poartă „verbul” cu 
cinste versifică sentimente şi trăiri sublimate, “Din 
frământări-fărâmări adunându-mă/ Laolaltă strângându-
mă/ Într-o nouă rostire” (A câta dragoste), convinsă fiind 
că iubirea este singura cale spre desăvârşirea spirituală 
sau că adevărata fericire presupune o ridicare în 
transcendent. Poeziile sale, ermetice pe alocuri, sunt 
considerate în Italia o noutate, având nuanţe din 
Giuseppe Ungaretti, poetul său preferat. 

Asociată, de asemenea, în ce priveşte simpli-
tatea exprimării şi profunzimea trăirilor, cu Giovanni 
Pascoli şi Alda Merini, Gabriela Verban are toate atuurile 
pentru a purta cu succes făclia scrisului în orice colţ al 
lumii. Având atâta (foame de) iubire în ţesătura versurilor, 
ea este conştientă de preţul pe care trebuie să-l 
plătească pentru a atinge, prin rodul talentului său, 
mătasea veşniciei, asumându-şi-l cu seninătatea experi-
enţei şi a conştiinţei lucrului bine făcut: “Eu sunt poetul 
singur/ Ce toate-n dor le duce/ Am numai nemurirea/ Și-
un colț de stea pe cruce” (Epitaf). 

 
  

 

 

(urmare din pag. 61) 
 

intens „Cât gol” este „În jurul copacului/ Jefuit de frunze” 
şi „Ce mută nemișcare/ În noi/ Îndepărtați/ Împietriți 
fiecare/ În cercul lui polar”, realizezi, indubitabil, că 
„omul, fără roade duhovnicești (sufletești), trăiește în 
zadar” (Neîmplinire). În canonul unei iubiri destrămate, 
poezia este singura punte care mai poate uni două râuri 
ce curg în direcţii opuse: „Pe o latură eu/ Pe o latură tu/ 
Poli magnetizaţi în aceeaşi durere/ Nu ne putem atinge/ 
Există doar un punct/ Poemul/ Răstignit pe un cuvânt” 
(Despărţire). 

Apropo (din nou) de iubire, remarcăm că eul liric 
pendulează, de-a lungul volumului, între o dragoste 
împărtăşită, armonioasă, ce conferă optimism şi împli-
nire sufletească („Te salut, dragoste/ – cu toate ono-
rurile,/ oficial – / pentru că-mi umpli/ sufletul/ cu toate/ 
dorurile lumii” – Te salut, dragoste; „Eu/ Te locuiesc, 
dragoste” – Dragoste şi crini; „Ești soarele/ Gândurilor 
mele” – Tu; „Surâsul tău filtrat prin pleoapa serii/ Nes-
fârşit de albastră” - „P.S. Surâsul tău – un ochi mic de 
cer” - Surâsul tău; „...glasul tău/ Din care/ Aş putea face/ 
perne/ Zorilor mele/ Pe care să-mi odihnesc gândurile” –  
Câte doruri) şi una ireală, după care tânjeşte sau care 
s-a risipit prin cenuşa timpului ori a uitării („Așază-te/ 
Dragoste/ În inima mea/ Ca-n dimineața lumii/ Lacrima” 
– De dragoste; „Doar secunda/ Mi te-a adus în cale/.../ 
Între noi/ liniştea/ Nemişcarea/ A ceea ce am putea fi” – 
Aparenţe; „Un cer întreg/ Statornicit între noi/ Prăbușit/ 
Într-o cupă de crin/ Prea semeț înflorit/ Din plete lungi/ 
De ploi” – Interpuneri etc.). 

Între căutarea şi găsirea iubirii într-o lume 
tulburată şi confuză, se derulează viaţa, cu înălţările, 
prăbuşirile şi angoasele ei, cu singurătatea şi îndoielile 
aferente, adiacente unui spaţiu temporal limitat („o 
temporalitate din care numai moartea ne poate scoate, 
pentru a ne arunca în veşnicie” – Zăpezi stelare), trans-
puse de poetă în plăsmuiri lirice de mare profunzime: 
„Doar moartea/ Dă o valoare vieții/ Toți o purtăm în noi/ 
Ce teamă absurdă ne tremură/ Ce adâncimi întunecate/ 
scormonim” (Doar Dumnezeu există); “Mă nărui/ În 
grea însingurare/ Mesteacăn solitar, visător/ Fântână 
secată de apă/.../ Eu/ Doar urma,/ Semn solitar al trecerii 
deşarte/ Din naştere spre moarte” (Un semn); „Sufletul/ 
Rănit şi-nsingurat/ În micul lui declin” (Scrisoare); 
„Sufletul/ Ocean răzvrătit” (Întristate magnolii) etc.  

Partea a doua a volumului, mai redusă ca 
întindere, intitulată Scurtissime, include micropoeme cu 
tematici sinonime celor din prima parte, însă condensate 
în picături aforistice cu răsunet adânc, ce dovedesc 
veridicitatea vechiului proverb „Esenţele tari se ţin în 
sticluţe mici”: „Cât întuneric/ Sub pleoapa cerului/ Unde 
nu eşti” (Unde nu eşti); „Câtă însingurare/ E-n fiecare 
pom/ Neroditor” (Mister); „Umărul meu înflorit/ Sub 
povara infinitului” (Existenţă); „În aşteptarea ta/ Am 
plâns/ Acest poem de lumină” (În aşteptarea ta); 
„Gândurile/ Fântâni/ Scăldătoare de stele” (Meditaţie); 
„Palma rotită în jurul unui gând” (Arc de cerc) etc. 
 Se spune adesea că cele mai reuşite creaţii 
(poezii, în cazul de faţă) sunt realizate în momentele de 
grea cumpănă, când stânca lui Sisif ne apasă fiinţa şi ni 
se pare că nu mai există nicio ieşire din cătuşele  
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monstrul, Ionel se feri cum putu mai bine din faţa lui, 
sprijinindu-se într-un genunchi şi ocolind colţii înfri-
coşători care se îndreptau vijelios spre pieptul său. 
Sări iute în picioare şi aruncă plasa de frânghii în-
spre botul animalului. Se încordă şi trase cu putere, 
dar porcul se opinti şi încercă să-l muşte. Se rotiră un 
timp, îl agăţase în laţ şi simţea cum fiara turbează de 
furie. Se luptaseră aprig, răscolind iarba uscată şi 
înroşită. Într-un târziu, pricepu că puterile pocitaniei 
au mai slăbit. Încercă să-l răstoarne, dar haidamacul 
era prea greu şi se ţinea bine cu burta pe arătură. 
Smuci însă de câteva ori din laţ, înţelegând că dacă 
ar trage mai tare, l-ar fi putut culca pe o parte şi atunci 
poate ar fi avut prilejul să-l lovească în plin cu lama 
cuţitului (p.50).  

„Dorul meu după locurile de baştină, adevă-
rate minuni ale lumii pentru ochii mei şi pentru me-
moria mea veşnică, tresaltă necontenit”, declară Pe-
tre Rău în excelentul eseu Verde vale de rai, care dă 
valoare întregului volum, sentiment pe care-l evocă 
autorul şi într-o temeinică monagrafie a locurilor 
natale, „Născut în zodia Nicoreşti”. Lui Petre Rău îi 
place chiar să filozofeze pe tema DORULUI, 
considerat atribut nepereche, exclusiv al românului, 
deşi „dorul - scrie acesta, se manifestă la fel oriunde 
în lume, chiar dacă oamenii îl numesc altfel: nostal-
gie, alean, melancolie etc.”. Dorul, continuă autorul, 
este „ca un plâns pe dinăuntru”, exprimare cu largi 
reverberaţii şi trăiri greu de exprimat în cuvinte. „Do-
rul meu, scrie metaforic Petre Rău, se manifestă ca 
o petală în dans de fluture pe aripile inimii. Dorul mi 
se întâmplă când prea plinul existenţei mele sufle-
teşti începe să se reverse în prea golul inimii mele”  

(continuare în pag. 66) 

 

 
 

               Ghiță NAZARE 
 

STUDIU ÎN CLAROBSCUR 
 
 Matematician, informatician, scriitor şi editor, gălă-
ţeanul Petre Rău a semnat, recent, o nouă carte, a două-
zeci şi cincea, Studiu în clarobscur*. De la debutul edito-
rial, care a avut loc în anul 1996, cu volumul de poeme Anul 
cub, Petre Rău a abordat forme diversificate de creaţie: 
roman (Mogoşoaia - istoria unei tragedii, Evanghelia după 
potop, Orologiul de nisip), versuri (Întârziata vestire, Eden în 
cădere, Comisele iubiri), eseuri (Oglinda lui Eminescu, 
Autograf etc.), critică literară (Portretul cărţii româneşti/ 
Destinul cărţii româneşti/ Prefaţa cărţii româneşti, trei 
volume), umor (Softangiul român), monografie (Născut în 
zodia Nicoreşti) etc. În recentul volum, Petre Rău realizează 
o construcţie literară inedită formată din 15 nuvele şi eseuri 
(Umbra lui Dionisie, Blestemul, Mistreţul, Îngheţul, Verde 
vale de rai, Sergiu, Devoraţiuni pe portativul sufletelor, 
Bunicul Constantin, Iarna tragerilor, Suflare lină, suflare 
divină, Bătrânul, Salt în gol, Tăcerea paşilor în doi, 
Semnătura corporală şi Strop de suspin), conturând un 
tablou de viaţă reală cu lumini şi umbre, împrumutând parcă, 
chiar în titlu, ideea din pictură şi grafică, clarobscurul.  

Primul text, intitulat Limba lui Dionisie, ne lasă să 
înţelegem că şi trimisul lui Dumnezeu pe pământ, preotul 
Dionisie, este şi el om, cu bune şi cu rele. Pe lângă trebu-
rile sfinte săvârşite de preot, pentru care „lumea îl ştia de 
preot bun”, care avea acasă o preoteasă tânără şi frumoa-
să şi doi copii minunaţi, nutrea o iubire pătimaşă pentru 
Nataliţa, femeie de serviciu la şcoala din sat, săteancă 
evlavioasă, „un model de comportament desăvârşit de bună 
creştină”, al cărei bărbat era însă „cam molatic şi ursuz, care 
nu prea îi purta de grijă”. (p.19). Pe urmele preotului şi ale 
Nataliţei, pe post de „spion”, era paraclisierul Toader, prin 
intermediul căruia aflăm întâmplările lumeşti din cuibuşorul 
de iubire dintre cei doi, săvârşite fie în plină zi, fie în 
întunericul nopţii sau sub clar de lună. Moş Toader, om cu 
multă experienţă la viaţa lui, „era convins că demonul din 
duhovnicul satului se întărea din ce în ce mai mult” şi 
„desluşea în ochii Nataliţei chemarea spre păcat”. (p.21).  

În Blestemul, autorul surprinde o trăsătură adesea 
caracteristică lumii rurale, vrăjmăşia, cearta dintre o familie 
rău famată, rea, duşmănoasă, familia Pazvante, „în casa 
căreia se aciuase necuratul” şi restul consătenilor, fapt 
pentru care „pe toţi aceştia i-a ajuns blestemul” şi „mai toţi s-
au prăpădit rău de tot”. „Nu scoteau două vorbe din gură fără 
să ne înjure, fără să ne scuipe şi să ne batjocorească”, se 
lamenta unul dintre vecini. (p.32).  

Dintr-o altă povestire, Mistreţul, aflăm despre lupta 
pe viaţă şi pe moarte dintre locuitorii unei comunităţi şi o 
turmă de mistreţi care adesea făcea prăpăd printre culturile 
şi animalele oamenilor, temă permanentă de discuţie la 
crâşma satului, precum odinioară se dezbătea politica la 
fierăria lui Iocan din „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin 
Preda. Un exemplu este edificator: “Când năvăli  
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aduc aminte cum într-una din zile a intrat pe ușă o 
huidumă de femeie, cu rubașcă și nădragi de ostaș, 
cu arma la spate, cu păr bălai și înfocată la chip, mă, 
s-a răstit ea la mine, tu de ce nu ești mai mare, am 
tăcut chitic, m-am înspăimântat peste măsură, mă 
găseam singur acasă, tata era dus pe front, iar mama, 
la o cumnată să împrumute o cupă de mălai, greu se 
găsea fărină pe-atunci, și dacă aș fi cutezat, ce să-i fi 
zis, că atâta am crescut, caut bărbat, s-a întors iar cu 
vorba către mine, apoi și-a văzut de drum, n-am 
priceput, după cum m-a lămurit mama, era rusoaică, 
însă știa graiul nostru, ce-a vrut să spună cu bărbatul 
nu m-a dumirit mama, m-am dumirit eu mai târziu, ce 
căta ea eu nu-i puteam da, și cum ziceam, am aflat 
de starea de urgență de la vecina din gura ulicioarei 
care-mi aduce o glajă cu lapte dulce tot la trei zile, și 
eu am avut vacă, chiar mai multe când eram de 
seama ta, cu muierea făceam la fân de ne săreau 
capacele, să nu uit cu vecina, eu stăteam la soare în 
târnaț, intră pe portiță, și, când dau cu ochii de ea, o 
văd cu colțurile năframei legate peste gură, tulai, 
Ravecă, dar ce-ai pățit la obraz de te-ai îmboldorit în 
așa hal, numai de-ai căzut cumva, că al tău nu te mai 
poate albăstri, că o bătea nebunul când trăiau 
laolaltă, acum s-au despărțit, că el s-a dus la cele 
sfinte, mai degrabă la cele drăcești, că hain om a fost, 
taci, nu mă lua în răspăr, mi-a zis, că nu pății nimic, 
tu n-ai auzit, cică e covrig, ce covrig, femeie, da, da, 
e o boală, se ia când ți-e lumea mai dragă, nici nu știi 
de unde te pricopsești cu ea, din văzduh, de pe 
lucruri, a spus la televizor, trebuie să purtăm mască, 
măști de unde, că nu-s nicăieri, așa că e bună și 
năframa, și eu, dacă-s nevoit, ce să-mi pun pe față, 
clopul, ți-i pune mască de-or aduce la boldă ori la 
potică, dacă nu te vei lega cu ceva, numai că nu te 
poți duce nicăieri decât seara, cum așa, bătrânii 
atunci au voie, doară nu-i cu bilet de voie ca la oaste, 
cine aprobă, trebuie să ai o țidulă iscălită, scrii cum te 
cheamă, unde meri, pentru ce și ești gata de 
preumblare, bine că n-am de mers afară pentru mine 
cu aprobare, și dacă n-am țidulă, dacă n-ai scoți 
banul, poliția stă la pândă, dumneata să nu te superi, 
oamenii așa grăiesc, și s-a dus Raveca, de starea de 
urgență nu m-am speriat rău, mai rău m-a speriat ea 
când mi-a spus că s-ar putea să nu-mi mai aducă 
lapte, da ce s-a întâmplat, o întreb, ți-a murit vaca, 
pușchea pe limbă, cum să-mi moară, nu mai pot veni 
că nu-i trecut drumul cu lapte la vecini în țidulă, și s-a 
dus ca din pușcă, ferindu-se pe lângă garduri să nu 
fie luată la ochi, multe n-am priceput, norocul meu că 
n-am apucat să ațipesc, așa cum mai fac câteodată 
la căldura soarelui, că trece televizorul pe ulicioară, 
după cum te uiți a mirare îmi dau seama că nu 
înțelegi, televizorul e vecina din vale, de lângă apă, 
așa a poreclit-o satul, nu pentru că are televizor, cine 
n-are în vremurile astea, batăr că eu n-am, ci pentru 
că, hirișă și horeană cum e, umblă prin tot locul, de 
parică îi arde jăratic la tălpi, află una, alta și vine pe 
laviță cu știrile, când eram holtei, mi-a fost drăguță o 
vreme, m-a lăsat ea, și bine a făcut, doi tari în gură nu 
se pot, ajung să se ia de cap, când doi s-au cununat, 
 

(continuare în pag. 65) 

 

     Leon-Iosif GRAPINI 
 

Țăranul asimptomatic 
  

Ia stai dumneata colea pe scaun, să schimbăm o 
vorbă, trage-l mai aproape de pat, să te aud și să te văd mai 
bine, că la etatea avută m-au lăsat toate, gura ce mă mai 
ține, mulți zic că am o gură cât o șură, apoi dacă mi-a dat-o 
mama mi-a dat-o ca să mă folosesc de ea, spun și eu una, 
alta ca tot omul, în sat îmi zice lumea de-a lui guruță, că așa 
îl ocăra pe tata, nu din pricină că avea gura largă, îi plăcea 
să-și facă gura pâlnie, înțelegi dumneata, adică mai trăgea 
la măsea, bag de seamă că tot cu boala asta te-au adus în 
spital, și nu te doare nimic ca și pe mine, amu nu te vei 
supăra că am întrebat-o pe domnica asta ce ne aduce 
leacurile cine ești și ce hram porți, a zis că ești polițist, faină 
meserie și bănoasă, din câte știu, așa și trebuie, cu atâția 
nebuni în ziua de azi, greu-i în haina statului, nu vezi că-și 
dau în cap la drumul mare, nu mai au lege, dacă au nu se 
țin de ea, cineva trebuie să-i pună la punct, mai greu vă este 
amu, cu tărășenia asta, tu să fii sănătos și să te ții de slujbă, 
să te ții și de capul nelegiuiților, eu alta am vrut să-ți spun, 
sunt singur, nu am pe nimeni, copii nu mi-a dat Cel de Sus, 
baba, odihnească-se-n pace, s-a dus dincolo înaintea mea, 
cum sunt trecut de optzeci, nu mă descurc cu toate celea, 
domnul primar din sat, Dumnezeu să-l ție, bun om, îmi 
trimite primăvara lemne de foc și niște băietani să le taie, să 
le crape și să le așeze pe poarta șurei, acolo se uscă mai 
lesne, că dă soarele pe ele mai toată ziua, încolo mă 
descurc eu cu celelalte, mai cumpăr de la boldă câte ceva, 
o țâră de pensie am, Doamne-ți mulțam, multe nu-mi 
trebuie, că nu-s fandosit, m-am învățat cu greutățile și cu 
lipsurile de mic, pe mine brânza și slănina m-au ținut în 
putere, astea-s sănătoase, nu drăcoveniile ce se pun azi în 
blid, îmi cumpăr un caș ori două și am brânză tot anul, ehei, 
când eram eu baci la oi, ce brânză făceam, se bătea lumea 
pe ea, bună-i și acum, în viață te înveți cu de toate, un vecin 
îmi vinde câte-o dărabă de slănină, când mi se gată, îmi 
aduce alta, are de unde, taie trei, patru porci pe an, de te 
sâcâi și te bat la cap, îmi astup gura, iartă că mă jeluiesc 
dumitale, nu prea am cui, domnul doctor parică are limba 
cusută de cerul gurii, iar domnuca pare a fi bună de gură, 
dar pesemne îi este târșală ori rușine să se întindă cu mine 
la vorbă, cu legătoarea pe obraz mai că nu-ți vine să-ți 
dezlegi limba, dacă zici că nu te zăhăiesc prea tare cu 
spusele mele, atunci mă bucur că am cui mă destăinui, însă 
m-am luat cu altele, voiam să-ți spun cu totul altceva, eu, 
când am auzit întâiași dată de starea de urgență, mi-am 
făcut cruce, Doamne păzește-ne de război, că am prins 
războiul, eram intrat la școală când a început, satul a prins 
nenorocirile războiului de două ori, când a trecut frontul spre 
răsărit și când s-a întors dinspre răsărit înapoi, îmi 
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(urmare din pag. 64) 
 

dacă vor să trăiască laolaltă, când unul grăiește, celălalt 
trebuie să tacă și să asculte, mă, strig la ea, ia fă-te-ncoa, ce-
i cu povestea asta cu starea de urgență și cu boala neștiută, 
atât i-a trebuit, a venit în târnaț, și-a tras scăunelul lângă laiță, 
baremi că avea loc alături de mine, și m-a pus la curent cu 
tot ce știa, auzi acolo, ca să scapi de boală e bugăt să te speli 
pe mânuri, păi eu dacă mă spăl dimineața, de fieșcare dată 
înainte de a mă așeza la masă și când, iertați, am fost pentru 
mine, mă mai betejesc, a zis că da, că trebuie să facem asta 
când venim de undeva, de la boldă, bunăoară, când mi-a 
spus că nu mai am dezlegare să dau mâna cu prietenii ori cu 
vecinii, am zis că-i ciufalnică, dar nu era, nu vezi că se 
întâlnesc flăcăii și își dau binețe cu picioarele, de parică ar 
avea mânurile spurcate, ori când trec doi unul pe lângă altul, 
se dau la o parte, ca și cum ar fi ciumați, a zis că până și 
conducătorul țării apare seară de seară la televizor și ne 
îndeamnă să ne spălăm pe mânuri, păi el altă treabă n-are 
decât grija ca poporul să aibă mânurile spălate, vorba aia, 
țara arde și baba se piaptănă, nu zic bine ce zic, doară ești 
polițist, ar trebui să-mi pun lacăt la gură, tânăr cum te văd, 
cred că multe nu ți-s pe plac nici ție, însă nu te lasă 
legământul și băgarea de seamă să le scoți pe gură, să vezi 
lucrul dracului când m-am dus la boldă să-mi iau oareșce, era 
spre seară, că atunci aveam voie și nevoie, la ușă stătea una 
voinică, tinerică, mulți ani nu avea, dar era multă cât încape, 
pusă anume acolo, care, când am întins mâna spre clanță, a 
zbierat ca din gură de șarpe, nu-i voie fără mască, păi, fata 
tatii, am încercat să o îmbunez cu o șagă, dacă nu-i voie, 
slobod îi, ce să se-mblânzească, arunca uitături în stânga și-
n dreapta ca speriată de bombe, numai o pită aș voi și o 
sticluță de vișinată, nu mă ascund, mai beau câte-un păhărel, 
să-mi îndulcesc viața, oricum lumea îmi zice de-a lui guruță, 
ea nu și nu, fata moșului, eu când purtam mască pe figură la 
oaste, părinții tăi nu erau pe lume, dară adă-mi tu una 
dinlăuntru, o plătesc, nu se găsesc nici la farmacie, cum s-ar 
găsi la noi, în magazin, păi dacă nu-s la voi, de unde să-mi 
procur, de unde știi, nu-i treaba mea, nici nu era treaba ei, a 
cui treabă este știi dumneata mai bine ca mine, nu m-am luat 
în gură, mă vântura de nu se alegea nimic din mine, nu 
întâmplător i-au dat în pază ușa, hotărâtă fetișcană, ar fi bună 
de strajă la hotare, cum m-am dus, așa m-am și întors, bine 
că n-am lungit vorba, că oameni de-ai dumitale patrulau pe 
drum, câte doi, și luau la întrebări lumea, puțină, de altfel, 
cum nu aveam țidulă, eram bun de plată ca popa, până la 
urmă m-am dumirit și eu ce-i cu înscrisul ăsta, ne-au dat câte-
o foaie de la sfat, cu un lucru tot nu-s lămurit, de mă duc la 
prașilă pe tarlaua de peste apă, eu ce număr să trec, că 
tarlaua n-are număr ca la casă, doară n-oi mere la sfat să-mi 
dea numărul din cartea funduară, ori dacă am de sapă la 
porumbiștea de sub deal, cum scriu, mă duc să dau cu sapa 
la mălaiul de sub deal că-l înădușește buruiana și fac cale 
întoarsă, cum ne-a dat o singură foaie, poate să dea 
buruienișul în mălai, că ți-ai stricat hârtia cu tarlaua de peste 
apă, poți scrie alta cu răsplaiul, însă de greșești, om te-ai 
făcut, nu-ți ajunge pensia pe întregul an ca să plătești 
greșeala, văd că râzi, sigur că-i de râs, nu te întreb ca să-mi 
răspunzi, zic și eu ca tot omul care se bagă în seamă, asta 
ca asta, te apucă râsu-plânsu de alta, bunăoară, tu, de te 
însori, intri în mare încurcătură, iartă că te întreb, ești însurat, 
nu, mai bine, încă nu te lega la cap fără să te doară 

 

cine se însoară cu buricul neuscat, iute dă înapoi, 
așadar, la cununia din sfânta biserică nu pot lua 
parte mai mulți de opt, cum se descurcă, doi miri, 
doi nănași și patru părinți, gata-i socoteala, popa n-
are ce căta, fără popă, ce să cate ei în fața altarului, 
nu puteau să hotărască batăr nouă, îi durea mâna 
să mai treacă unul, că diacul poate lipsi, și așa unii 
cântă pe nas de te-apucă deranjul la urechi, bine-i 
să nu mori amu ori e tocmai bine, tot opt, la 
înmormântare, cu popă cu tot, păi numai purtătorii 
copârșeului sunt câte șase sau opt, după cât e de 
greu mortul, dar să-i lăsăm pe ei, te pot duce cu 
dricul, dacă de-ai răposatului sunt patru, puțini 
oricum, cu popa-s cinci, cine îl sloboade în groapă, 
că e nevoie de patru gropari, doi țin de o parte, doi, 
de alta, numai dacă dă o mână de ajutor și 
cucernicul, greu de crezut, el îi învățat să țină 
cădelnița, nu funia ori lanțul, eu, dacă mă scot din 
spital cu picioarele înainte, mă duc de-a dreptul în 
țintirim, ce priveghi, ce alte rânduieli, oricum, și de 
mor acasă, cum nu am pe nimeni pe lângă suflet, 
ca să iasă opt la înmormântare trebuie să mă puie 
și pe mine la socoteală, ziceam că e și de bine, nu 
tu speze cu pomana mortului, că cei avuți, măcar că 
au strâns averi de pomană, la pomana lor se 
cheltuie mult, cică să aibă ce băga în gură dincolo, 
îmbuibați au trăit, îmbuibați vor să veșnicească, rău 
îi și de altceva, amu, cum strănută unul că i-a 
pătruns un goz în nas ori tușește că i-a intrat 
dumicatul pe calea cea hicleană, de te aude vecinul 
și te pârăște, numai ce te trezești cu salvarea și cu 
sicriul la poartă, că izoleta, cum am aflat că-i spune, 
e tot un fel de sicriu, te bagă în el, te acoperă și te 
duc ca pe mort, pe mine nu m-a pârât nimeni, m-am 
dus eu la doctorul din sat, că o răceală a pus 
stăpânire pe mine, mi-am plivit grădinuța de zarza-
vat pe ploaie, și gata am fost, ce vrei, ani mulți, trup 
slăbit, doctorul din sat a și dat telefon după salvare 
și m-a trimis aici, la spital, a doua zi nu mai aveam 
nimic, dar doctorul ce mă grijește mi-a spus că am, 
că mi-a ieșit nu știu ce test pozitiv, și mă lasă când 
va fi negativ de două ori la rând, eu am crezut că e 
de bine, școală multă n-am, însă știu că pozitiv e de 
bine, și negativ e de rău, i-am zis doctorului, dar mi-
a dat de înțeles că la boala asta lucrurile stau taman 
pe dos, eu am înțeles cam așa, când Dumnezeu îți 
pune mâna în cap e negativ, când își bagă dracul 
coada e pozitiv, apoi nepotrivirea asta să o priceapă 
cine vrea, dumneata cum ai ajuns aici, doară nu te-
o fi dat în vileag vreun tovarăș dușmănos, nu, cine 
știe cum ai luat-o, bine-i că n-ai dușmani la locul de 
muncă, nu știu ce să mai cred, la mine când e 
pozitiv, când negativ, batăr că nu mă doare nimic, 
minteni se fac două săptămâni, și tot aici pierd 
vremea, l-am rugat pe domnul doctor să mă lase 
acasă, că n-am niciun fel de beteșug, însă mi-a zis 
că nu poate, că-s asimptomatic, cum așa, am 
întrebat, așa bine, până la urmă am priceput, sunt 
beteag fără beteșuguri, și că eu pot betegi pe alții, 
hicleană boală, nu mă roade, dar nici nu mă lasă, 
stă ascunsă cu gând să sară asupra altuia care-mi 
 

(continuare în pag. 66) 
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(urmare din pag. 65) 
 

stă prin preajmă, tot așa asimptomatic ești și dumneata, 
altfel nu te băgau cu mine în salon, când m-au luat cu 
salvarea m-au întrebat cu cine am venit în contact în 
ultimele zile, m-a pufnit râsul, apoi cu cine să fi intrat în 
contact la anii mei, au râs și felcerii din dubă, câte-o 
ghidușie mai fac, că doară mi-am dat seama ce vor să 
afle, le-am zis de Raveca și de televizorul satului, cică 
amândouă vor sta la scuteală în casă două săptămâni, 
nu-s îngrijorat tare de sănătatea lor, cât de mine, mă 
întreb dacă Raveca își face griji ori mânii și nu-mi mai 
aduce lapte, alții care mai vând stau departe, nu li se 
plătește drumul până la casa mea, de vecina de la apă nu 
mă dăolesc nici cât negru sub unghie, dacă dă ortul popii 
nu o face din cauza covidului ăsta, ci de inimă rea, că nu 
mai poate bate satul cu zvonuri, să-ți mai spun una și te 
las, că-i vremea să vină cu leacurile, batăr că nu știu de 
ce ni le mai dau, eu mai cred așa, boala asta e printre noi, 
că nu-i nicio tăgadă e bugăt să te uiți la doctori și la felceri 
cum sunt înfofoliți de parică ar zbura pe lună, însă cei puși 
să ne conducă mai bagă lumea în sperieți ca să-și poată 
face făcutele, no, dară îmi pun stavilă la gură, când ai 
drum vreodată prin satul nostru și ai chef de pisălogeală, 
cată-mă, dacă nu-ți place vișinata, am în pivniță o 
butelcuță cu țuică de pere, o țin de leac, dar un domn așa 
ca dumneata merită o cinste pe măsură, gata, că și așa 
ți-am făcut capul calendar.   

 
 (urmare din pag. 63) 
  

(p.83). Inspirat parcă din Radu Gyr, Petre Rău continuă 
în acelaşi spirit: „dorul meu de fericire se confundă 
aproape mereu cu dorul după valea mea de rai şi aş-
teaptă orice prilej de împlinire vremelnică. Dorul meu e 
mereu în căutare de alint, sperând că îmi (re)aduce liniş-
tea sufletească” (p.85).  

Multe dintre cele 15 texte, în special din partea a 
doua a volumului, reprezintă amintiri de suflet din copi-
lăria autorului (Bunicul Constantin, Bătrânul, care prin 
felul de a fi seamănă cu bunicul Constantin, Tăcerea pa-
şilor în doi etc.) sau mărturisiri din dragoste, dovedite prin 
semnăturile ultimelor texte, Semnătura corporală şi Strop 
de suspin: Cu multă dragoste, Umbra ta cea de toate 
zilele şi Al tău plâns.  

Şi acest volum pune în valoare un scriitor consa-
crat, autentic, Petre Rău, care stăpâneşte foarte bine ri-
goarea şi valoarea cuvântului, realitatea timpului pe care-
l trăieşte, care dovedeşte polivalenţa formelor de creaţie 
abordate de autor, stilul captivant, ideatic al acestuia, fapt 
relevat şi de prefaţatorul cărţii, Constantin Oancă, şi el un 
artist al cuvântului: „Volumul de faţă se încadrează la rea-
lism, pentru că vine din lume, lume care gândeşte mai 
mult prin efecte, după cum şi moartea o spune şi bine-i 
pare, că altfel nu-şi va mai avea rostul pe lume, pe când 
aşa, între toţi morţii, numai ea rămâne vie” (p.8).  

Drum bun spre lectură cărţii semnate de gălă-
ţeanul Petre Rău!  
 

*Petre RĂU, Studiu în clarobscur, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2019 

 
 

             
 

 

 
 

(urmare din pag. 59) 
 

inivers compensatoriu. Acolo în singurătatea bălţilor, 
în întinderea infinită a lanurilor de stuf şi ţipirig “pesca-
rii împingeau (bărcile) cu ghionderul din lemn de fra-
sin, lung şi drept ca lumânarea printre bujorii sau 
brădişul deltei” (în povestirea “Acolo unde prejude-
căţile înoată ca peştii”). Uneori natura se dezlănţuie 
ieşindu-şi din matcă. Tabloul ploii şi al furtunii pe baltă 
este demn de pagina antologică a Furtunii lui Calistrat 
Hogaş: ”cerul se întunecă dintr-odată, acoperindu-se 
cu nori negri în tunete şi fulgere tot mai dese (...) ploaia 
şiroia neîncetat (...) un copac ardea cuprins de flăcă-
rile unui fulger galben-albăstriu, sălciile se plecau în 
bătaia furtunii până la pământ, trosneau, scârţâiau cu 
vaiete prelungi şi nemaiauzite “(în “O toamnă ca atâ-
tea altele” ). 
     Alteori Dunărea devine martora unei tragedii de 
proporţii ca în povestirea “Palmele uneori nu se mai 
întorc niciodată”. Atunci, într-o zi de septembrie ce-
ţoasă, vasul Mogoşoaia se scufundă în mijlocul Du-
nării, fără niciun răgaz de salvare. Scena pare ruptă 
din Titanic, căci pe fundalul unei nunţi în care pasa-
gerii îţi trăiau bucuria dansului şi a dragostei de viaţă, 
afară domnea ameninţarea iminentă a morţii. Cartea 
de proză scurtă „Cine sare coarda?” este construită 
printr-un amestec de burlesc şi gotic, într-un amestec 
de voci narative greu de ţinut în frâu, căci nu ştii care 
şi cum intervine în naraţiune. Autorul taie parcă cu un 
bisturiu în adâncul rănilor, aducând la suprafaţă vieţi 
ciuntite, mutilate, minciuna, lăcomia, ipocrizia, vicii de 
tot felul, dar şi foamete şi sărăcie, dezamăgire şi 
neputinţă. Cele mai multe personaje cad victime ha-
zardului, altele sfârşesc pentru că au crezut în mirajul 
îmbogăţirii peste noapte, întrând singure în tot felul de 
capcane. În această lume se frâng vise, se pierd idea-
luri. Autorul dezvăluie faţa hâdă a unei societăţi în care 
omul pare să-şi fi pierdut esenţa. În ciuda lipsei de 
coeziune a textelor, aparent fără legătură între ele, 
autorul foloseşte tehnica evocării, aducând la acelaşi 
numitor o lume care stă să se prăbuşească, coborând 
uneori în abisal, prin fluxul memoriei involuntare, por-
nind de la aceeaşi matrice a imaginarului. Textele în 
proză sunt de factură specială, prin infuzia de lirism şi 
prin descrierile care susţin epicul în mod strălucit, dar, 
mai ales, prin pasajele care par a fi adevărate poeme 
în proză, moderne şi actuale. Prin curajul de a aborda 
o tematică care pentru unii n-ar intra în sfera artei, 
nădăjduim că proza lui Ioan Gheorghiţă va intra în 
orizontul de aşteptare al cititorului, chiar dacă uneori 
vrem să ieşim din balastul cotidian care ne invadează 
în mod nefericit vieţile. Proza este atractivă prin orali-
tatea stilului, prin folosirea limbajului colocvial şi prin 
abundenţa de termeni argotici, desemnând un anumit 
mediu social al personajelor. Toate aceste dominante 
stilistice ne duc cu gândul la Povestirile din Chan-
terbury ale lui Geoffrey Chaucer şi chiar la Decame-
ronul lui Boccaccio. Ioan Gheorghiţă rămâne în proza 
şi poezia nord-dobrogeană un punct forte de referinţă 
prin tot ceea ce a scris şi va scrie. 
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             Simona ȚÎRU 
 

Vecernie bizară 
 

Un clopot s-a pornit în piept să bată, 
s-anunțe o vecernie bizară, 
de subsuori mă trece pragul iară 
copilăria lui ,,a fost odată". 
 

Ce caldă-i mâna ta, o pâine-n vatră, 
aceea care-n spice-mi prinde părul, 
din pumnii tăi deschiși sorb adevărul, 
cel scurs înspre fântânile de piatră. 
 

Îți venerez în gând hegemonia, 
o stăpânire intimă și sfântă, 
cu păsări călătoare ce se-avântă, 
păstrând în amintire bucuria. 
 

Știi, mamă? Te-am visat nemuritoare, 
întârziind zăpada pe coline... 
Eu nu știu cum să mă despart de tine 
și nici să-ți picur viață în ulcioare. 
 

Ești mult mai înțeleaptă și smerită, 
așa încât vorbește tu cu sfinții, 
să-ntinerească lângă noi părinții, 
fie-le-ar tinerețea fericită... 
 
Sonet osândit 
 

Cu sufletul ștrengar m-aș lua la trântă, 
Să-l duc la sfânta Ta adăpătoare, 
Din arșița cuptoarelor de soare 
Să beau lumina caldă ce cuvântă. 
 

Dar fie voia Ta! Încăpătoare 
E inima în care se împlântă 
Pumnale ruginite de osândă, 
Din care se trăiește și se moare. 
 

Alunec înspre pantele abrupte 
În care cresc mormane de cenușă. 
În mine se petrec atâtea lupte 
 

Și-oricât m-aș strădui să stau pe tușă, 
Vin corbi din ochii mei să se înfrupte 
Și văd un nou abis pe post de ușă. 
 
Pași mici 
 

Deretică-n suflet cuvântul zburat 
cu-aripile moi din găoace, 
pe brațul luminii cioplite ciudat, 
râd îngeri încolo și-ncoace. 
 

Mă-ntâmpină ziua cu norii de smalț, 
albiți, depănându-și geneza, 
iar ploaia mă pleacă-n genunchi să mă-ncalț, 
să-mi caut în grote asceza. 

 

Ies flăcări din mine și-ncep să îndrug, 
din lacrima zilei, povestea, 
rugina dospește un nou vicleșug, 
mușcând din grădinile-acestea 
 

Rămase privind lângă recile-alei 
versanții urcați laolaltă 
cu toată verdeața crescută în ei 
ca sfinții-ntr-o turlă înaltă. 
 

Și-n turla aceea stă liniștea mea, 
hrănită cu tisă și zadă 
și urcă pași mici, lăsând urme pe nea, 
dar nimeni nu poate s-o vadă. 

 
Cheia sol 
 

Am dat cu dorul meu de toți pereții, 
m-am prăvălit într-un ocean de lume, 
să fac cumva ca să te uit... anume, 
parcă-mi cântau de tine toți poeții. 
 

Am căutat femei mai deocheate, 
să fug cu ele-n voluptăți deșarte 
și-n trupul lor, aproape și departe 
mă întorceam la sfânta-ți simplitate. 
 

M-am judecat și mi-am dictat sentințe, 
să port costum vărgat, de colivie, 
mi-am pus străjeri la gânduri, câte-o mie 
și-am invocat o sută de credințe. 
 

M-am înfrânat, să nu-ți păstrez sub geană 
surâsul fin ca o caligrafie 
și pielea ta, când neagră, când mierie, 
sidef de statuetă egipteană. 
 

Și după-atâta timp de osteneală, 
se zvârcolesc dorințele feline, 
să te dezbrac de fusta cu buline, 
să-ți scriu un cheia sol pe coapsa goală... 

 
Sonet necopt 
 

Prin mahalaua plină de hârtoape 
A inimii cu aripi de frunzare, 
Trec sacagiii apelor amare, 
Cu lacrimile lor să mă adape. 
 

Din când în când, un țânc pe uliți sare, 
Cărând copilăria mai aproape, 
În râsetele ei să mă îngroape 
Și-n brațe de măicuță iubitoare. 
 

De ce-ai dat, Doamne, ora înainte, 
Să-mi lepăd anii tineri într-o noapte 
Și-ai pus cucută-n viață și-n cuvinte? 
 

În toamna mea cu fructele necoapte, 
Mai pune Tu lumini și umbre sfinte 
Și-ntoarce-mi ceasul iernii către fapte. 
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inițial. Poezia sa are o anumită febră a nerăbdării 
începătorului, comportându-se asemenea unui copil 
care a descoperit versificația ca pe un bun prilej de 
exprimare și, adunând (haotic, uneori!), toate temele 
rezultate din trăirile sale intime, le pornește pe drumul 
cuvântului scris, scoțându-le la plimbare pe câmpia 
poeziei. Să se joace, să zburde, chiar dacă uneori 
șireturile ritmului și ale rimei nu sunt corect legate la 
papuceii versurilor sale. Aceasta este explicația unor 
nuanțe ce par incorecte ca formă. Se grăbește, deoa-
rece a învățat din pictură că o singură volută de penel 
poate duce la descătușarea tainei unor trăiri presante, 
sperând că, expunerea lor în atenția publicului, le va 
cuminți, le va vindeca, le va înfrumuseța și se vor 
întoarce în sufletul său îmbogățite și curate.  Ca o altă 
cale de înțelegere și iertare…    
          Versificând, autoarea își compune un balsam 
pentru sufletul neliniștit, ce suferă după toate câte ar fi 
putut fi aproape de ea. Un soț iubitor, copii împliniți și 
dornici de a împărți împreună bucuriile zilnice, o viață 
mai puțin singură. Purtând în suflet o  puritate a 
copilăriei, Tincuța Gherghiceanu se întoarce încă în 
lumea amintirilor: „Trei fete și vreo trei băieți, / E-ram 
așa de mititei, / Dar, înarmați cu clopoței, / Făceam 
și pârtii prin nămeți.” și, de acolo, aterizează în lumea 
contemporană, nu întotdeauna împodobită cu florile 
dalbe ale bucuriei. Spune autoarea: „Mă gândesc ce 
va fi mâine, / Căci nu știu ceasul când vine, / Să mă 
duc în altă lume / Tot sărac și fără nume”. Este o 
conștientizare a faptului că viața trece, noi plătim prețul 
ei, mângâindu-ne cu speranța unei alte vieți, mai bune, 
mai împlinite, deoarece, deocamdată: „Și dacă vrei, și 
de nu vrei, / Ea,  

(continuare în pag. 69) 

 

 

 

          Lucia PĂTRAȘCU 
 

Un gând ca floarea câmpului 
(Reverie…, de Tincuța Gherghiceanu) 

 
„Cărţile sunt albinele care poartă polenul însu-

fleţit de la o minte la alta.“  spunea poetul, criticul literar 
american James Russell Lowell (1819-1891), înțelegând 
iubirea adevărată ca pe un fapt de viață cotidian, armonios 
întocmit, iar dragostea pentru cuvântul scris, mai presus de 
acesta.     

Cartea „Reverie…”, semnată de Tincuța Gher-
ghiceanu, publicată la Editura Lucas, Brăila, 2020 este un 
debut editorial, fapt ce aduce o nouă ipostaziere a acestei 
persoane sensibile, care iubește frumosul și-l arată lumii 
prin tușele penelului său neobosit în exprimări poetice pline 
de culoare, dorind să îmbogățească lumea artelor.  

Mai există în orașul nostru asemenea oameni ta-
lentați, apropiați nouă și, păstrând cu respect proporțiile, ne 
vom mulțumi să amintim numele pictoriței Constanța 
Abălașei Donosă (să dăm întâietate doamnelor!), care de 
ani de zile statornicește frumosul pe simezele expozițiilor 
de artă vizuală din țară și din străinătate, dar și prin edit-
urile ce-i prețuiesc lucrările literare pe care le publică. De 
remarcat este numele pictorului Hugo Stelian Mărăci-
neanu, omul excepțional, care, de atâția ani, poet, proza-
tor și dramaturg, ne bucură sufletul cu frumuseți neîm-
păcate încă. Mai pot fi citate nume de oameni minunați care 
mânuiesc penelul și condeiul cu aceeași pasiune în 
încercarea de a prinde bucuria creației în zborul unei clipe. 
Ori Anca Ciutacu, ori Gelu Iordache, ori Bobi Lazăr, ori 
chiar Virgil Andronescu, despre care puțini oameni știu că 
se așează uneori în fața șevaletului și își descarcă sufletul 
cu patima unui răzvrătit. Toți acei care, într-o comuniune de 
sentimente înălțătoare, scriu și pictează sau sculptează. 

Ce legătură are Tincuța Gherghiceanu cu toate 
acestea?  

Această carte ar putea părea o filadă, ce cuprinde 
un număr mic de poezii, puțin peste 50 de titluri, însoțite de 
picturile, desenele autoarei și unele reproduceri, în care 
aceasta își expune nonșalant universul sufletului său. 

Unduirea penelului pe pânza albă îi aduce în 
imaginația cuprinzătoare un univers plin de volute colo-
rate, ce împletesc realul cu imaginarul. Veți vedea în pic-
turile sale, ce însoțesc versurile din această carte, un mi-
raj al încercării de a ieși dintr-o buclă a timpului. Flori fru-
moase, cuminți, adiind a liniște, a pace și un fluture mare, 
ce stă alături de ele într-o expectativă înșelătoare. Culoa-
rea sa verde intens aduce bănuiala unui gând de elibera-
re, de zbor până dincolo de câmpul plin cu flori? Înfloriri și 
clipe de răgaz…Și icoane…Icoane și evlavie… 

Dar iată că, într-un fel, autoarea acestui volum face 
călătorii în alt plan decât cel pe care și l-a propus  
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pământul  / De durerea-acestei drame.” // Arde su-
fletul din ea, / Sufletul plin de durere… / Cine-i dă 
o mângâiere, / Ori îi șterge lacrima? // Plânge 
mama, că e mamă / Cu nepoți peste hotare, / Fără 
nicio alinare / Mereu glasul ei îi cheamă”. Aceleași 
lacrimi de mamă, duioase până la durere nevinde-
cată: „Cum de m-am îndurat, oare, / Pe copii să-i 
las să plece / Departe, peste hotare? /De-acum, 
inima mi-e rece…”, alinată numai de speranța în 
milostivirea lui Dumnezeu: „Adu-mi, Doamne, fiii-
acasă! // Nurorile și nepoții, / Care cresc precum 
stejarul. / Fă-ne, Doamne, astăzi darul, / Să trăim 
aici cu toții!”. 

La fel de sensibile par a fi versurile ce expri-
mă nostalgia, pe care o trăiește Tincuța Gherghi-
ceanu  ori de câte ori se reîntoarce pe plaiurile nata-
le. Nici amintirile, nici noile realități nu pot estompa 
comoara păstrată în inima sa pentru totdeauna: „Tre-
cut-au anii mei…Cu drag mi-aduc aminte / De casa 
părintească, de locul meu natal, / Privesc pe 
vechiul drum, privesc tot înainte / Și îmi apare-n 
minte livada de pe deal. /… / Și pașii iar mă poartă 
pe mica ulicioară, / La casa părintească cu florile-
n ferești… / Cât le-am iubit de mult în vremi de-
odinioară, / Doar amintiri rămân din vechile po-
vești. ”  

Sunt unele poezii, ce par scrise pentru copii, 
în care autoarea se joacă alături de amintirile sale. În 
fapt, este vorba despre  nostalgiile sale... Este foarte 
puternică impresia sărbătorilor de iarnă, cu zăpada 
cea mult așteptată și cu tradițiile ce se vor împlinite 
mereu: „Un singur gând aveam, doar unul, / În fosta 
mea copilărie, / Zăpezile, o feerie, / Atunci când 
așteptam Crăciunul.”. De fapt, Tincuța Gher-
ghiceanu se joacă în leagănul copilăriei sale, în care 
zburdă încă fluturii gândului la vremea plină de mirajul 
prezent în memoria sentimentală a fiecărui om, în 
copilul de odinioară: „Focul dogorea în vatră / 
Mirosind a sărbători. / Parcă-aud și azi cum latră / 
Câinii la colindători. //… // Ce frumos era odată!... / 
Simți c-ai vrea din nou să vii, / Chiar de-i vârsta 
înaintată, / Să te pierzi printre copii.”. 

Între titlurile din carte întâlnim versuri cu temă 
religioasă, prin care autoarea își exprimă credința în 
Dumnezeu și mulțumește cu recunoștință pentru 
ajutorul primit în clipele grele, versuri ce aduc mărturia 
că Tincuța Gherghiceanu este o persoană profund 
credincioasă. Iată ce spune în poezia Crezul meu cu 
care începe acest volum: „Cred în ziua luminată, / 
Cred în noaptea-ntunecată, / Cred în naștere de 
prunci, / Și-n cele zece porunci. // Cred în tot ce mă-
nconjoară,/ Cred în suflet și-n afară, / Cred că 
acesta-i rostul meu, / Cred în bunul Dumnezeu. // 
Cred în Domnul, că El poate, / Cred, din rele, că ne 
scoate, / Cred din tot sufletul meu, / Cred că este 
Dumnezeu.”  

Cu poeziile, ce au ca temă iubirea este o altă 
poveste! Oarecum nesigură, deoarece nu întotdea-
una din ghemul de simțăminte se deșiră armonios firul 
poveștii. Ori este vorba despre iubirea pentru copiii, 
care-și trăiesc viața departe, ori este vorba  

 

(continuare în pag. 70) 

 
 

 

(urmare din pag. 68) 
 

însăși soarta, mână carul, / Nici nu contează cum ai 
darul…/ Viața își are cursul ei…”. Întotdeauna s-a vorbit 
despre caracterul vindecător al poeziei. Dacă unii oameni 
se mulțumesc să citească versurile poeților, trăind, cu 
fidelitate, alături de aceștia, aceleași sentimente, vinde-
cându-și astfel aleanul sufletului cu lirismul acelora, sunt și 
alții, care, cu preaplinul inimii împovărat de tristețe, caută o 
descătușare dincolo de traiul cotidian. Tincuța Gherghi-
ceanu a plecat la început pe calea culorilor, realizând 
tablouri în care emoțiile se dezvăluie cu glasul neauzit al 
penelului, într-un lirism neașteptat și cu o expresivitate ce 
vorbește de la sine. Repertoriul tablourilor sale cuprinde 
portret, peisaj, imagini cu temă religioasă sau compoziții și 
naturi statice cu flori, reproduceri sau originale. Privitorul va 
observa în majoritatea tablourilor cu flori o adevărată 
explozie de culoare, tonică, provocatoare adesea, ca un 
contrast și ca un protest față de trăirile, pe care cititorul le 
va descoperi în poeziile sale. Avem în această carte picturi 
despre care nu știm prea multe. Suportul este de pânză sau 
de carton, aflăm că penelul nu a fost singurul instrument 
folosit, vopseluri întrebuințate au fost diferite (ulei, guașe, 
acrilice). Însă alăturarea unui roșu incendiar, lângă un 
verde intens, alături de celelalte culori vii și pline de viață, 
conturează o anumită consistență picturală și naște între-
bări. Deoarece, tablourile sale spun povești! Ce nu-i sunt 
îndestulătoare! De parcă n-ar ști să facă alchimia înfrân-
gerilor, să cedeze, atunci când este cazul, ori să le consi-
dere victorii, atunci când se vădesc a fi, caută iar drumul 
vindecărilor, lasă penelul, ia pana și... atunci scrie.  

Desigur că versurile sale pot părea simple. Prea 
simple, chiar! Chiar așa și sunt!… Versificații desfășurate 
cu un meșteșug încă plăpând, în ceea ce privește măsura, 
ritmul, rima, dar explodând în trăiri adânci, în realități 
asumate. Chiar dacă nu multe poezii excelează în metafore 
extraordinare, sinceritatea exprimării îl va cuceri pe acel 
cititor, care nu caută combinații alambicate, mulțumit că i se 
oferă o lectură pe înțelesul său. Uneori versurile sale 
exprimă o acută confruntare cu sine, directă, fără simboluri 
încifrate, misterioase, fără abstractizări inutile. Floarea este 
floare, cerul este cer, stelele sunt stele…  

Mai complicat este cu însingurarea aceea unică, 
personală, trăită de autoare în intimitatea sa, din care 
perspectiva interioară a sufletului nu se limpezește încă: 
„Ce tristețe mi-a fost scrisă / Singură să fiu în casă? / 
Mi-a fost soarta așa zisă, / Cu străini să stau la masă!”. 
Autoarea caută. Are nevoie de o regăsire. Cum spuneam, 
în lumea copilăriei, ori în brațele mamei, nu îndestulător 
conturată, deoarece chipul mamei, idilic exprimat în toate 
versurile poeților noștri, nu-l veți găsi în această carte decât 
într-o notă subliminală. La fereastra casei părintești florile 
frumos mirositoare, îngrijite, fără îndoială, de mâna mamei, 
zâmbeau ademenitor, așteptând oaspeți. În casă, întotdea-
una, miroseau preparatele de sărbători, la care tot mama 
era mare meșteră, fericită să-și bucure copiii cu parfumul 
cozonacilor pufoși. Desigur, chipul mamei este prezent în 
această carte, însă, astăzi, când rosturile vieții s-au 
schimbat și copiii părăsesc țara, căutându-și destinul în altă 
parte, lacrimile acestei mame, care scrie (nu cea de 
demult!), rămân scăldate în durere și dor: „Când plâng 
ochii unei mame, / Parcă se oprește vântul, / Se 
cutremură  
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Treceri, treceri… Prin viață. prin anotimpuri… 
Înțelepciune și acceptare… „Cu flori de gheață gea-
mul se îmbracă / Și păsări zboară-n zările albastre, 
/ Urmând ca primăvara să le-ntoarcă…/ Dar pân-
atunci ne bucurăm de iarnă, / De marea-albă-a 
fulgilor de nea, / De norii ce ușor încep să cearnă / 
Cu gingășia dintr-o mică stea.” 

O adevărată filozofie de viață a unui om care 
acceptă cu înțelepciune trecerea prin această lume, în 
care vrea să lase un semn din ceea ce știe și poate 
face: „Și mă rog, așa să fie!... / Să nu capăt vreo 
dojană, / Iau cu mine-o poezie / Și-o pictură… O 
icoană.” 

Aceasta este, în câteva tușe subțiri și fugare, 
prezentarea unui debut poetic în care neliniștea 
Tincuței Gherghiceanu, o neliniște legată de timpul și 
locul în care își trăiește viața, tinde să conducă spre o 
poezie fără obscurități și complicații expresive, cu un 
vocabular simplu, ce vine din emoțiile năvalnice, țâș-
nind nestăvilit dintr-o necesitate imediată și tempe-
ramentală, cerând hotărât dreptul la viață, pe care 
cititorul îngăduitor i-l va acorda ca pe un credit 
sentimental, cu speranța că proaspăta debutantă va 
dovedi în viitoarele sale cărți un potențial poetic din ce 
în ce mai bine structurat și la fel de înmiresmat cu 
parfumul florilor de câmp.  

 
 
 

 
 

(urmare din pag. 69) 
 

despre o iubire ce a existat în viața autoarei, ori iubirea față 
de natură, față de oameni. Iubirea ideală, cea care încunu-
nează tot! Mai degrabă, putem considera că este vorba de 
iubirea gândului bun, cu care toate acestea s-ar putea  
împlini, spălând singurătatea în duioșia bucuriei: „Iubirea 
este-aripa / E darul cel divin, / Iar când-ți atinge clipa / 
Alungi orice suspin. // Iubirea-i libertate / Și vrei s-o 
simți mereu / Căci ea îți dă de toate / Atunci când este 
greu.” 

Tincuța Gherghiceanu este peregrin prin banali-
tățile cotidiene, chiar și cele biografice, atunci când aduce 
în versurile sale o realitate a trăirilor proprii, pe care 
încearcă să le transfigureze liric în stropi de poezie. Există 
în poezia Tincuței Gherghiceanu acumularea unei tensiuni 
pe aceeași notă dominantă, tristețea, singurătatea, dorul, 
nostalgia după un spațiu geografic idilic al copilăriei, spe-
ranța pentru împlinirea unor idealuri râvnite, încât dilemele 
existențiale rămân retorice și, totuși, în concordanță cu 
frământările și reacțiile unei conștiințe afectate de 
incertitudini. Are o atitudine declarativă lipsită de răbdare, 
în care nevoile imediate (liniște, iubire, mângâiere) își cer 
prioritate în jocul rimelor (cel mai adesea facile, primare), ce 
zburdă în caruselul cuvintelor jucăușe. 

Așa cum am mai subliniat, Tincuța Gherghiceanu 
face parte din categoria poeților grăbiți, deoarece într-o 
încăpățânare admirabilă, schițează fugitiv sentimente, 
prinde în hora rimelor gânduri și trăiri esențiale, așezându-
le într-o poezie în care figurile de stil nu abundă prin etalări  
elaborate, fie pentru că autoarea a preferat să exprime 
direct ceea ce simte, fie pentru că nu stăpânește încă 
subtilitatea necesară. Vom afla în timp dacă Tincuța 
Gherghiceanu a renunțat deliberat la buchetul de epitete și 
metafore, scriind o poezie simplă, ori dacă acest fel de a 
scrie versuri este deocamdată stilul său personal. 

Reîntorcându-ne la temele poeziilor sale, ne între-
băm curioși: Ce poet care se respectă poate fenta tema 
anotimpurilor? Niciunul!… Nici Tincuța Gherghiceanu nu o 
face. Pornește în pas vioi să întâlnească natura și 
frumusețile ei și, într-un ritm de vers popular, cântă: „Multe 
flori sunt pe câmpie / Ce-ți ademenesc privirea” sau: 
„Vara lunca înverzește, / Peste tot e numai floare”, fiind, 
totuși, conștientă că vine vremea toamnei, ce va veș-teji 
toate aceste prospețimi. Și, deodată, face marea descope-
rire! Totu-i trecător!… „C-așa-i viața omului, / Ca și floa-
rea câmpului!”. Curajoasă, primește rânduielile pe care 
viața și anii i le așează în drumul său: „De tine, toamnă, nu 
mi-e teamă, / Chiar dacă-aduci furtuni și ploi. // Dacă la 
tâmple-s ghiocei / Eu, totuși, cu o nerăbdare / Îmi 
număr, toamnă, anii mei, / Ce-s bucuroși de-a ta 
splendoare.”   

Interesantă este tentația către genul muzical, în 
special, romanța, ce se leagănă în versurile  sale, aștep-
tând acompaniamentul unei bătrâne viori și, poate, autoa-
rea nici nu a conștientizat această nuanță: „Îți amintești de 
frunzele de toamnă, / Ce ne cădeau pe umerii-amândoi? 
/ Ai devenit atunci suprema doamnă, / Ce-a pus pecetea 
legăturii dintre noi.”. Și încă un exemplu, ce poate 
convinge cititorul de muzicalitatea întâlnită în versurile 
acestei cărți de poezie, fapt ce conduce la așteptări 
ulterioare: „E timpul teilor-împovărați, / Purtați de vreme 
și de anii grei, / Ce-și plimbă ramurile încărcați / Cu-al 
lor parfum de tei, parfum de tei.”. 
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Nu-i prea nerăbdător să strivească cu forţa-i de 
apăsare  
Doar cu unghia te-atinge, pe linia vieţii în palmă,  
fâlfâiri de lumânare 
În odaia ta cochetă cu parfum de beţişoare  
Încă soba duduie, lemnul încă mai trosneşte 
Însă el e hipotermic, că e un pic cardiac, te-
mbârligă, te-ameţeşte 
Înşiră banalităţi până se crapă de ziuă,  
o dă de gard, te-abureşte  
Dar ghemul nu se măreşte 
Şi pelteaua nu se leagă 
Şi iei ghimpe, cazi de bleagă 
A-nceput să bage texte? Eşti superbă, eşti divină! 
Ajută-l să ţină ritmul, suflă-i în ureche: ia-mă!  
Și l-ai aşteptat să vină 
Moartea-l caută pe-acasă  
Avenit doar să-i miroasă 
Insistă, nu te lăsa, cu degetele tale lungi  
condu-i capul între sâni, dă-l la carne de muiere 
Rozalie, crudă, caldă, dă-i lu’ ursu’ hodorog, îmbie-l 
să guste miere 
…………………………………………………. 
Timpul i-a cam încreţit pielea de pe feţişoară 
Precum capia pe sfoară 
Lu’ ăsta-i trebuie doctori, fete’n alb, infirmiere 
Cu ecuson la vedere 
Descărnat şi hăcuit, de halat să le ciupească,  
să se-ncânte că mai este 
Ce a devenit poveste  
Şi pune pe noptieră, adu nitroglicerina 
La îndemână bulina 
……………………………… 
Se face că nu-şi dă seama?  
Umblă să-ţi recite Glossa? 
Nu-l mai tulburi ca femeie,  
parcă stă în pat cu mă-sa  
E transportat şi absent 
Cuprins de melancolie ca un spelb adolescent 
Hai, aţâţă-l, condu-i mâna - şemineul se răceşte 
Şi căţelul se trezeşte 
Cu ochii cârpiţi de somn, cu labele amorţite 
Şi urechile blegite 
Ca tâlharul de-ntuneric pâş-pâş, pe nesimţite 
 
Să nu-l înspăimânte cuţu’, să-l mângâi molcom  
pe frunte, să-i faci de sperietură  
Şi să-i dai căpşuni cu frişcă cu linguriţa în gură 
Şi să îi spui Tatăl nostru - să nu-ţi facă vreo figură 
Ai grijă la monoxid, să se ducă pe pustii  
în imensa atmosferă  
Aşează-l ca pe păpuşă, sprijină-i cifoza-n perne  
de-a latul pe somieră  
Dar nu prea spre teracotă 
Să nu-l ia tare dogoarea să leşine sub pilotă 
Sau, când zăreşte dulăul la lumina pâlpâindă,  
să nu-ţi facă pocinogul, să nu facă vreun infarct  
Şi să-l vezi cum se chirceşte  
pe cuvertura de brocart...  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dan Ion SANDA 
 

AȘTEPTARE 
 

Ariană! Ariană!  
Pleată blondă platinată, precum liţa de aramă 
Care le eşti simultan fiică, însă şi mamă  
Prietenoasă şi blândă, cu aer de fetişcană 
Şarmantă şi năzdrăvană 
Frumuşică şi bălană  
Să te uiţi în astrogramă 
Că vine o telegramă 
Că-ţi cade la drum de seară 
În această primăvară 
Un bădie de bărbat 
Crai de tobă grizonat 
Cam răscopt, cam afectat 
Să-i faci o cafea amară  
Vine hotărât să-ţi ceară 
Mucenici cu scorţişoară 
Dă-i patruzeci de pahare 
Să le bea de e în stare. 
 

Şi ca să ai ce da jos 
Când devine de prisos 
Să te îmbraci mai cochet 
În deux piece-ul tău cel mov, şi ai grijă cum te-aşezi 
Suge-ţi burta arcuind, înalţă sânii-n văzduh,  
torsul să îţi subţiezi 
Mlădios să-l îngustezi 
Şi să gemi şi să oftezi  
Că altfel îl inhibezi 
Nu cumva să fi strâns blana din faţă de la cămin, 
leu frumos 
Întins pe jos 
Că vine cel albinos 
Tătâne lui Făt Frumos 
Cu gipandu’, nu pe jos 
Ca să faceţi prostioare  
Când luna în nori dispare. 
……….………………………………………… 
Vine din ţări scandinave, aduce cu el mister 
Prospeţime, aer rece, parcă umbli-n frigider 
Neştiute ciudăţenii, ca lumina prin ferestre,  
îţi pătrund deja în minte  
Murmure vagi şi cuvinte 
O misterioasă stare precum magii aduc veste 
Din ţinuturi de poveste 
Din lumea stranie care 
Are alte calendare 
Tundre, nopţi albe polare 
Viscole sălbatice şi zăpezi copleşitoare 
Din tainica şi din imensa, neştiuta depărtare 
Şi ţi l-ai dori feroce ca lupii  
când înfig colţii în pulpe de căprioare 
Roşu sânge, resemnare 
Pe-a zăpezilor sclipire tainică, tulburătoare 
Şi ai să vrei să fii o ciută 
O iadă de ren pierdută 
Şi rătăcită de turmă 
Şi el lupul cel hulpav - însă el până la urmă 
Vlagă n-are, nu e-n stare 
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           Ion ROȘIORU 
 

O POETĂ ÎN TOATĂ PUTEREA CUVÂNTULUI 
Curcubeul muzelor, de Sibiana Mirela Antoche 

 
        Curcubeul muzelor, primul volum în vers liber, al 
poetei Sibiana Mirela Antoche (după mai multe volume 
scrise în dulcele stil clasic), propune o poezie care se 
năpusteşte în sufletul autoarei prin toate simţurile, inclusiv 
prin cel de al şaselea care este, după cum se ştie, cel al 
perceperii speciale a curgerii timpului. Din această 
perspectivă, A muşcat frigul nopţii, poemul cu care 
demarează cartea de faţă, este ilustrativ: „a mușcat frigul 
nopții/ ultima frunză spânzurată-ntr-un plop/ pământul albit 
o adoptă/ oferindu-i vitregit adăpost// doldora, butoiul de vin 
ispitește/ ca o cadână la porțile sultanului/ miroase-a 
castane-n cuptorul bunicii/ și-a scorțișoară-n plăcinta cu 
mere/ a parfum de gutuie-ngălbenită devreme// mișcări 
agitate de aripi/ zvârcolesc/ cenușiul de plumb al 
văzduhului/ soarele ascuns odihnește// e rândul zăpezilor 
să-mprăștie lumină...” 
        Poeta are o predilecţie deosebită pentru a admira şi a 
regiza spectacolele firii înconjurătoare, regretând sincer 
atunci când nu se poate implica efectiv în aceste evenimen-
te, cum ar fi nunta celor doi porumbei din Absenţi nemo-
tivaţi. Uneori autoarea preferă decoruri exotice, pe urmele 
parnasienilor parcă, precum în amplul poem-reportaj Ora-
şul de smarald. Sibiana Mirela Antoche vede dragostea ca 
pe un al cincilea anotimp şi, ca urmare, îi consacră nume-
roase poeme. Tema iubirii este greu separabilă, ca la Emi-
nescu, de pildă, de aceea a naturii antitetice, ori ca actanţii 
binomului erotic: „suntem plusul și minusul aritmeticii ele-
mentare/ înmatriculate paradoxal în ADN/ ca pașaport 
indescifrabil spre Calea Lactee” (Antiteze). 

Lirica erotică a poetei este un elogiu adus iubirii 
pasionale, fiind trăită de fiecare dată în chipul cel mai 
paroxistic cu putinţă, ca o contopire de trupuri ce tânjesc 
după reîntregirea androginică dintâi: „adormisem în hama-
cul trupului tău/ transpirat de fiorii sălbatici ai iubirii/ gingă-
șind crengile mâinilor tale/ răsfățate de aburii săruturilor 
fierbinți” sau „nu-mi puteam dezlipi retina/ de cireșele cati-
felate ce-ți înveleau buzele/ arzânde ca jăraticul șemineului 
încins” (Contopire supremă). 

Portretul iubitului este conceput ca o sinteză a tot 
ceea ce natura are în ea mai frumos şi mai desăvârşit: „îţi 
asemăn genunchii/ cu trovanții rotilați și-n crustă văcsuiți/ 
de șmirghelul nevăzut al vântului/ umerii, cu stâncile ple-
șuve ale lunii/ tălpile, cu brazda învârtoșată a cerului/ bra-
țele, cu razele fervente ale soarelui/ ochii, cu afinele zețui-
te-n pădurea fermecată/ părul, cu spicele grâului aurit” 
(Colivia cu iluzii). Este convinsă că trăirea în bună înţe-
legere şi armonie cu natura înconjurătoare îi va fertiliza 

 

 
 

destinul poetic de excepţie: „caut stingher/ printre frun-
zele moarte/ un ghem de mătase și rouă fierbinte/ să 
pot aluneca/ pe marginea prăpastiei/ în hăul numit 
Nemurire...” (Curcubeul muzelor). 

Teribilul poem de dragoste, Parfumul primă-
verii, dezvoltă un scenariu erotic în care trupul îndră-
gostitei îl asimilează pe al bărbatului: „a rămas în noi 
inegalabilul parfum al primăverii/ în ceștile de cafea am 
oprit un strop să îmbăiem fericirea/ mi-e cald, atât de 
cald în brațele tale deschise ca două aripi/ c-aș putea 
topi ghețarele lumii privindu-ți ochii însetați de iubire// 
jilavele palme caută amprentele prin ploaia de lumină/ 
izvorâtă din aburii vulcanici ai euforiei/ ți-apleci umerii 
peste bătăile repezi ale inimii/ lipindu-ți pieptul de mu-
gurii timizi ai bustului meu// îmi despletești înzăpezitele 
fire ale părului/ colorându-le în splendorile curcubeului 
ceresc/ te-ascunzi misterios în venele mele/ să oprești 
ispita la poarta gândului meu// îmi alinți buzele îmbi-
bate de-amor/ cu petalele îmbujorate ale trandafirilor 
sălbatici/ îți arcuiești trupul peste mătasea fină a pielii/ 
contopindu-ne sub nebunia pasională/ într-un singur 
ciorchine de strugure”.  
         Scenele de iubire sunt cu atât mai pătimaşe cu 
cât actanţii sunt mai conştienţi că timpul nu aşteaptă şi 
că orice clipă viitoare ar putea trece fără ei, de unde un 
sentiment acut de disperare care-i face să se bucure 
intens de prezent, hic et nunc: „fiecare atingere, fiecare 
privire, fiecare respirație/ se contopea în surdină/ odată 
cu tic-tacul ceasornicului/ neobositul ambasador al tim-
pului…/ mercurul termometrului explodase/ sub ferven-
ta lavă a iubirii…” (Părtaşa cli-pei de amor). Tema iu-
birii fiind prezentă și în poezia Tropotul bătăilor de 
cord: „mă-mbrac cu tine-n fiecare noapte/ să-mi ții de 
frig și de urât/ să nu mă lepezi până ce focul/ va stinge  
 

(continuare în pag. 73) 
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omagiu neprecupeţit adus poetului care a avut, prin-
tre altele, şi harul însufleţirii maselor de admiratori: 
„născuți spre-a fi contemporani cu Poezia-I/ nu ne-a 
păsat că viscolul rupea bucăți de zahăr/ nici că sub 
recea ploaie lăcrimam muzică folk/ năvăleam 
stadioane bătătorind gazonul fraged/ și nu ne-nfiera 
gerul și nici canicula nu ne topea/ îngenuncheam în 
fața altarului de îngeri/ ascultând vocea gravă a 
Maestrului/ și vivacele acorduri ale chitarelor...// 
miroseam adrenalina și transpirația aproapelui/ era 
mirosul nebuniei extreme/ și-a trăirii dincolo de 
bariera cosmică/ era candela a cărei flacără n-a stins 
niciodată// din pocalul preaplin al iubirii/ mai sorbim 
și astăzi miraculoasa licoare/ îndulcindu-ne zilele cu 
aduceri aminte// jinduim după unicul cocktail/ ce suda 
inimi într-un singur acord/ cu puterea minții și-a 
atracției magnetice// Păunescu a dat clipelor sens...” 
(Păunescu a dat clipelor sens…). Poemele marine, 
deloc puţine la număr, se situează pe aceeaşi linie a 
integrării poetei în peisajul expresionist a cărui 
nelinişte o împărtăşeşte cu oarecare resemnare 
ineluctabilă: „zorii au crăpat dimineața/ trezindu-mă 
cu soarele în brațe/ și stelele nopții/ căzute pe 
podeaua putrezită din lemn// geamătul mării-l aud din 
adâncuri/ galopul furtunii îmi șuieră-n piept/ caut 
resemnată o toamnă/ să ruginească stihiile vremii...” 
(Geamătul mării…). 

Poeta este o neliniştită care-şi caută stropul 
de pace în acest veac învolburat, în care semenii 
grăbiţi nu mai au timpul necesar de a-şi scruta nici 
propriul lor sine nici pe al altora: „divulgând seceta 
viitorului incert/ nu-mi găsesc tihna în pântecul vea-
cului/ dar caut în carnetul de note să nu fi rămas/ 
repetentă la-mpăcarea sinelui”  (Smalţul ochilor de 
tablă). 
        Poezia practicată de Sibiana Mirela Antoche în 
acest volum, tumultuos prin excelenţă, are prospe-
ţimea reconfortantă a amiezilor de după ploile repezi 
de vară, când praful drumurilor de ţară amiroase a 
vanilie şi a iasomie: „mă cațăr pe firul de iarbă/ să 
simt/ adierea vântului/ și roua dimineții/ să simt/ 
laptele din ugerul vacii/ și glasul pământului/ sub 
talpa de lut/ să simt apa-n izvor cum dospește/ și 
fluturii ce zăbovesc pe-un pistil/ să simt/ aerul ce-l 
respir și/ albina cum zumzăie/ să urc treptele răb-
dării/ una câte una/ să nu pierd nimic/ din labirintul 
vieții/ fără de moarte// e scris în stele/ și desenat pe 
pământ/ drumul ce naște răbdarea...” (Treptele răb-
dării). Fire de artistă până-n cele mai adânci fibre 
sufleteşti (a învăţat să cânte încă din cea mai fragedă 
copilărie la mai multe instrumente), Sibiana Mirela 
Antoche este o poetă în toată puterea cuvântului. 
Volumul de poeme Curcubeul muzelor este rodul 
unei fantezii debordante şi acest lucru o obligă la 
ridicarea necontenită a ștachetei poetice. Să nu uite 
asta! 
 

 

 
 

 

(urmare din pag. 72) 
 

și ultima scânteie...// în pliul cămășii de borangic/ ținem 
ascunsă iubirea/ îi auzim fâlfâitul agitat al aripilor/ și tropotul 
bătăilor de cord...”  
         Natura întreagă pare a se erotiza, ca în poemul Şi 
păsările se iubesc…, inspirat de două păsărele care 
coboară la geamul poetei spre a fi hrănite de aceasta:  
„preferă să aștepte până ce voi trage jaluzeaua verticală/ 
atunci e sigur că masa nu-i va fi tulburată.../ lângă el i se 
alătură jumătatea/ n-ar fi putut înfuleca niciun bob/ fără să-
și știe consoarta alături// și păsările se iubesc...”. Tema 
iubirii îi prilejuieşte poetei trăiri paradoxale de zile mari, 
efemerul devenind peren, iar fragilul căpătând atributele 
indestructibilului: „dezleagă din hățuri iubirea/ și-nhamă 
herghelia de fluturi/ la trăsura bălaie din poiana narciselor/ 
e nuntă-n seraiul cu flori” (Herghelie de fluturi). La iarma-
rocul de vise, femeia cochetă le alege pe cele şlefuite, „cu 
iluzii asortate vremurilor”. 

Poeta are harul personificărilor rare şi al meta-
forelor pe cât de proaspete pe atât de şocante: „o viespe 
ciupeşte din pulpa umbrei”;  „liane arteriale coboară din 
pâlnia vâscoasă/ trecând prin labirintul difuz al aortei/ 
dezlănțuind aritmii congruente...” (Aritmii congruente); 
„ploaia are cearcăne”; „cerul asudă” , „talpa de safir a 
cerului” (Gânduri…) etc. 
       Poemele sale sunt de o stringentă actualitate socială, 
precum cel inspirat de pandemia care, în primăvara anului 
2020, a declanşat şi a întreţinut o stare de panică greu de 
gestionat în spitalele din întreaga lume (Asediu în camera 
de gardă).    

Autoarea, care într-un poem intitulat Ce-ar fi pro-
pune un fastuos congres al poeţilor, este fascinată de rolul 
social şi uman al făuritorului de versuri şi îi atribuie, în siaj 
romantic, puteri magice pe care le exercită în dominarea 
naturii ce-l integrează organic în miracolele ei: „ce dulce ți-
e versul/ ce rotundă ți-e strofa/ ce leac dumnezeiesc 
plămădești/ pentru rănile dureros înmugurite…// îți legi ochii 
de felia de-argint a lunii/ și-i deschizi când curcubeul ți-a 
tăiat respirația/ plouă cu soare în inima ta…// condeiul ți-e 
șuvoi de lumină/ ce pâlpâie în mucul undelemnului 
încins…” (Clocotul cerului). Natura-mamă o inspiră neîn-
cetat şi o fascinează prin spectacolul ei  unic şi ireversibil 
cu fiecare anotimp, primăvara ocupând un loc predilect 
printre acestea: „roiesc razele soarelui prin ochiurile 
ferestrelor/ neîntinând candoarea firului de praf/ niciodată 
n-a dansat atâta floare/ în poiana-mpânzită de aura dezro-
birii/ niciodată cocorii n-au cântat din flautul trestiei/ trezind 
zorii deltei în splendidul spectacol” (Dezrobita primăvară) 

Sibiana Mirela Antoche îndrăgeşte poezia lui Ni-
chita Stănescu, izvodul acesteia fiind vizibil în trama unor 
poeme: „zării în jăraticul ochilor tăi/ scânteia ce s-a lăsat 
aprinsă/ de tăciunii pupilelor încinse/ am ațipit sub talpa 
inimii tale/ între poamele sânilor tăi parfumați// ce minune 
că-mi ești/ jucăușul arcuș al viorii/ și-alergi peste trupul 
meu/ ca un fluture în galop// ce-ntâmplare că-s sunt/ 
jumătatea crudă a feliei de lut// am înfiat clipele din lanul de 
maci/ și le-am urcat în gondola amurgului/ e baie de abur în 
șaua iubirii…” (E baie de aur în şaua iubirii).  

Un alt izvod, declarat explicit, de data aceasta, es-
te tumultuosul Adrian Păunescu, cu care poeta brăileancă 
a avut fericirea să fie contemporană. Evocarea atmosferei 
de la festivităţile Cenaclului „Flacăra” rimează cu un  
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❖ Nu poți spune niciodată “nu-mi pasă” în loc de 
“mi-e dor”. 
❖ Când încerc să o sun pe mama, îmi tot zic ce 

bine ar fi fost dacă ar fi avut telefon! 
❖ Nu exagera niciodată cu durerea ta! Lumea nu 

se va opri în loc pentru ea. 
❖ E bine să râzi și să plângi, dar ai grijă de pro-

porții. 
❖ Nu pierdem decât ceea ce iubim. 
❖ Femeia pe care o vrei e aproape imposibil să fie 

a ta. 
❖ De când femeia a dăruit focul, bărbații se aprind 

una-două. 
❖ Mila e feminină, de aceea bărbaţii o practică mai 

rar. 
❖ Există multe clipe de fericire. Problema e să nu 

zăboveşti prea mult între ele. 
❖ Trebuie să înțelegem bine: Internetul este o 

nouă religie! 
❖ Înalță cuvintele, nu vocea cu care le spui! 
❖ Cuvintele frumoase și sincere sunt de regulă 

scurte. 
❖ Poezia este o mare nevoie de îmbrățișare. 
❖ Filosofia unui popor se regăseşte, cel mai bine, 

în poezia pe care o lasă. 
❖ Scriitorul nu spune numai ceea ce spune, 

precum zice criticul Alex Ştefănescu. Scriitorul spune, 
mai ales, ceea ce nu s-a spus. 
❖ Scriitorul este neputincios în fața cuvintelor, 

până câștigă avantajul inspirației. 
❖ Un poet care n-are răbdare pentru cuvânt nu e 

pe inima mea. Le-am spus asta câtorva prieteni şi m-
au părăsit. 
❖ Niciodată un scriitor nu va deveni celebru pentru 

ochii săi albaștri, dar poate accede la celebritate pentru 
ochii albaștri ai personajului său memorabil din opera 
sa. 
❖ Când scrie, un scriitor se scrie pe sine. 
❖ Dacă un scriitor nu are amintiri traumatizante, 

atunci le va căuta în altă parte. 
❖ Nu-ţi lăsa muza să se plictisească. 
❖ Înainte de a reciti o carte, asigură-te că ai mai 

citit-o. 
❖ Dacă lectura nu te face neapărat mai inteligent, 

cu siguranţă nu te lasă prost. 
❖ Unii scriitori îşi trăiesc atât de intens viaţa literară 

încât își neglijează opera literară. 
❖ Deseori căutăm într-o carte cum ar fi trebuit să 

fim. 
❖ Nu-i nimic rău să citeşti ce-ţi cade în mână. Mai 

rău ar fi să citeşti tot ce-ţi cade în mână. 
❖ Scrisul este arta de a lăsa gândul să vorbească. 
❖ Fiecare roman este pentru autor o profundă 

analiză a propriei vieți. 
❖ Poezia se scrie numai dacă nu reușești să 

trăiești altfel (după R. M. Rilke). 
❖ Motto: aş fi vrut să dedic acest eseu clipei de 

acum, dar am constatat că e la fel ca toate celelalte. 
 
(din volumul „Alte 1001 de aforisme” aflat sub tipar) 

 
 

               Petre RĂU 

 
❖ Adevărul - cea mai dulce incertitudine. 
❖ Adevărurile istorice sunt cele mai vulnerabile ade-

văruri. 
❖ Adesea confundăm punctul nostru de vedere cu a-

devărul. 
❖ Câte realități există, atâtea adevăruri există. 
❖ Adevărul nu poate fi întotdeauna demonstrat (după 

Kurt Godel). 
❖ Frica ne împiedică adesea să rămânem drepți până 

la capăt. 
❖ Ştiţi pe cineva care iubeşte puterea altuia? 
❖ Cultura este cel mai blând mod de supraviețuire. 
❖ Prin artă omul bate mereu la poarta paradisului. 
❖ Dacă deja ai început să depui efort, nu mai aştepta 

inspiraţia. 
❖ Sentimentele se schimbă odată cu interesele. 
❖ Un zâmbet poate dăinui o viață de om. 
❖ Nu aștepta să se schimbe ceva dacă tu nu schimbi 

nimic. 
❖ Dacă vrei ca cinstea să treacă şi pe la ceilalţi, fă-o 

să pornească de la tine. 
❖ În fața infinitului cea mai bună atitudine este aceea 

de a te considera centrul lui. 
❖ Dacă părăsești pe cineva și nu-ți spune să te întorci, 

atunci ești pe drumul cel bun. 
❖ Războiul cu tine îţi poate aduce cea mai frumoasă 

pace. 
❖ Fii pregătit să nu-l dispreţuieşti pe cel din oglindă! 
❖ Ai tot dreptul să râzi, dar nu de oricine sau de orice. 
❖ Nicio faptă bună nu ar trebui să scape procesului de 

multiplicare. 
❖ Nu știi ce să faci? Ține trena binelui! 
❖ Nu fă din bunătatea ta o slăbiciune! 
❖ Toți oamenii pot fi răi, dar numai unii sunt. 
❖ Copilul pune multe întrebări, intuind că viaţa nu-i va 

ajunge să găsească răspuns la toate. 
❖ Numai când eşti copil ţi se îngăduie să poţi fi o clipă 

Dumnezeu. 
❖ Totul a început de la o joacă de-a mea de copil și 

iată unde am ajuns! 
❖ Dacă vrei să semeni cu Dumnezeu, începe prin a 

ierta. 
❖ Faptele bune sunt mai sigure după mărturisirea ce-

lor rele. 
❖ Și cei care vorbesc cu Dumnezeu ajung în cele din 

urmă să tacă. 
❖ Numai în linişte se poate ierta. 
❖ Fără alinare dorul nu are sfârşit. Iată încă un exem-

plu de infinit! 
❖ Dorul începe cu o amintire. 
❖ Ce contează cât de departe eşti, dacă nu eşti a-

proape! 
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         Camelia OPRIȚA 
 

Povești din călimară 
 

În belşugul de lumină, 
Rândunel și rândunica 
Făcură o rochiță fină 
Împreună cu furnica. 

 

Cătălina lor cea creață 
Are o hăinuță care 
E cârpită cu o zdreanță 
Dintr-un bulgăraș de soare. 

 

Așteptând și vrând să știe, 
Rândunelul nostru mic 
Se juca într-o cutie 
Cu broscoiul Siminic. 

 

Adunau cuvinte multe 
În crenguța de cerneală, 
Însă chiar povestea noastră 
A rămas în călimară. 
 
Prințesa de Iasomie 

 

Florile de păpădii 
Își făcură pălării 
Din mătăsuri albe, șic, 
Și din fir de borangic. 

 

Una-i dulce ca o rază 
Și adesea se visează 
Zână, prea frumoasă fată, 
Răsărită-n val de apă. 

 

Dar cum galbenă-i chilia, 
Se trezește păpădia 
Cu un fluture albastru 
Și tăcut ca un sihastru. 

 

Și acesta o mângâie 
Cu mânuțe și călcâie. 
Păpădia iar tresare 
Când se vede miez de soare. 

 

Îi e dat acum să fie 
Prințesa de Iasomie 
Sub o tufă ‘naltă, albă 
Unde soarele-o desmiardă. 

 

Mai târziu, la asfințit, 
O furnică a-ndrăznit 
Să-și făcu culcușul moale 
În inima de petale. 

 

Nu vă spun ce a visat, 
Dar furnica e-mpărat 
Cu coroană aurie 
Și pietre de iasomie. 

 

Păpădie, iasomie, 
Vreți să-mi spuneți ceva mie? 
Care-i zână, care-i stea, 
Ca să scriu povestea așa. 
 
Trei furnici cu pălării 
 

Roua toată risipind 
În tufiș de levănțică, 
Pisicuța noastră mică 
Are blană de argint. 
 

Vai ce straie lucitoare, 
De l-ar ține-ntreaga zi 
Să se joace cu copii, 
Motănelul meu de soare. 
 

Trei furnici cu pălării 
Umblă-n sus și umblă-n jos 
Cu un bob aproape ros 
În palat de păpădii. 
 

Haide, trage, surioară, 
Zise sora cea mezină, 
Vine ceasul pentru cină 
Și ne facem de ocară. 
 

Greierașul cu vioară, 
Cântă câtorva gângănii 
Care trag la două sănii 
Încărcate cu povară. 
 
Păianjenul și toamna 
 

Noaptea este de grafit, 
Tot mai galben e pământul. 
Semn că toamna a venit, 
La fereastră-mi bate vântul. 
 

Ploile mărunte umblă 
Dintr-o frunză-n altă frunză. 
Unde ieri era și umbră, 
Stropii albi atârnă-n pânză. 
 

Biet păianjen s-a ascuns 
Unde scoarța e desprinsă. 
Unde ploaia n-a pătruns, 
A rămas o frunză prinsă. 
 
Vine Moșul cu povești... 
 

O steluță-ntârziată 
Ce din nouri s-a desprins, 
Umblă pe un vânt de gheață... 
- Vezi, copile, cât a nins?! 
 

Văd, bunico! Parcă-i vată 
Și sclipește în lumină, 
Iar steluța-i fermecată, 
Lunecând peste grădină. 
 

Umblă-n sus și îndărăt 
Și se uită spre ferești, 
Iar pe dealuri de omăt, 
Vine Moșul cu povești. 
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         Ionel NECULA 
 
 

Hortensia Papadat - Bengescu 75 de ani de veșnicie 
  

S-au împlinit în acest an (2020) trei sferturi de 
veac de la trecerea cunoscutei scriitoare în veșnicie și, 
cum se-ntâmplă de obicei, prezența sa în viața publică a 
căpătat o anumită dinamică - în dispunerile critice și în 
general în dezbaterile de idei. N-au fost chiar așa de 
generoase - cât ne așteptam și cât ar fi meritat prolifica 
prozatoare, dar putem semnala câteva abordări de impor-
tanță referențială pentru cei interesați de autoare. Este 
vorba de masivul studiu semnat de neobositul critic câm-
pinean Constantin Trandafir, Hortensia Papadat-Ben-
gescu și literatura europeană (Editura Ideea Euro-
peană, București, 2016) și, aflu abia acum, de studiul 
critic consacrat prozatoarei și semnat de Petruș Andrei, 
apărut într-un format liliputan la Editura Sfera din Bârlad 
în 2020.  

Evident, scriitoarea merita o atenție mai pronun-
țată, merita mai multe atitudini omagiale, dar chiar așa 
cred că dispunerile celor doi critici compensează în bună 
măsură puținătatea celor ce s-au implicat în problemă. 
 Cartea despre care ne-am propus să vorbim în 
aceste rânduri, semnată de scriitorul Petruș Andrei conți-
ne șase studii critice asupra literaturii Hortensiei Papadat-
Bengescu la care se mai adaugă un dialog imaginar cu 
autoarea și o foarte succintă schiță biografică - toate la un 
loc configurând o imagine convingătoare asupra a ceea 
ce înseamnă autoarea în literatura română și cea univer-
sală. 

Ceea ce surprinde la autorul Petruș Andrei este 
deplina cunoaștere a lucrărilor moștenite de la autoare, 
dar și partitura critică pe care a generat-o, mulțimea 
opiniilor critice exprimate și pot spune că toate cele șase 
studii la un loc sunt copios susținute prin apelul la opiniilor 
critice care s-au pronunțat - de la Ibrăileanu la Eugen Lovi-
nescu și de la Călinescu la Camil Baltazar și Mircea Zaciu.  

Deseori autoarea a fost asociată cu Marcel Proust 
și Petruș Andrei subliniază apăsat că universalitatea unui 
scriitor - și Hortensia Papadat-Bengescu confirmă cu asu-
pra de măsură - rezidă în cantitatea de omenesc conținută 
în operă, de limba în care a fost scrisă și de măiestria cu 
care a fost înfăptuită. Așa este și așa se explică faptul că 
opere cu mesaj negativ, cum ar fi romanul semnat de 
Margaret Mitchell, Pe aripile vântului, deși cu sensul în 
contra direcției istorice, se salvează prin alte calități, subli-
niate și de Petruș Andrei.  

Într-un alt studiu, oarecum surprinzător pentru 
bibliografia autoarei, vorbește despre fascinația teatrului  
 

 
 

și despre implicarea romancierei în probleme de tea-
tru și dramaturgie continuând, firește, cu alte mijloa-
ce și  posibilități o tradiție de familie,de acolo de un-
de o lăsase unchiul său, generalul G.Bengescu Da-
bija, care se remarcase ca un prolific autor dramatic 
și se implicase repertorial în zorii de început ai tea-
trului românesc. Una din temele privilegiate de au-
toare este și cea a emancipării femeii din condiția 
aproape medievală, arătând în felul acesta o anumi-
tă receptivitate față de ceea ce se procesa la acea 
vreme, când mișcarea feministă din interiorul Socie-
tății Scriitorilor devenise așa de aprigă încât s-a con-
stituit într-o Societate a Scriitoarelor distinctă, para-
lelă la cea existentă, cu statut și revistă proprie.  

Evoluția autoarei, la începuturile sale scriito-
ricești, indică și o gradualitate a trecerii de la subiec-
tiv la obiectiv, arată o mutație de accent de la sonda-
rea interioarelor unui Eu dornic de afirmare la reflec-
tarea realității capricioase, marcată de imperative ce 
transcend Eul și fixează alte noime și temeiuri ome-
nescului din om. Este, altfel spus, un indiciu de ma-
turizare a conștiinței scriitoricești și o anticipare a 
romancierei de mai târziu. 

Stilul alert și ademenitor fac din micromono-
grafia lui Petruș Andrei o lectură agreabilă și ajută 
cititorul să-și formeze o imagine despre locul Horten-
siei Papadat-Bengescu în afirmarea romanului mo-
dern românesc.  
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     Coriolan PĂUNESCU 
 

Singur, întrebându-mă 
 

Eu singur am rămas pe zidurile vremii, 
 

eu singur patrulez 
cu arma cuvântului în mâini, 
gata să spulber dușmanele care de luptă. 
 

Voi doar fugiți din calea celor 
ce noaptea ne cotrobăiesc prin viscere. 
Aveţi oare habar pe unde vă sunt acum 
armele iubirii? 
 

Aveți habar cum ţipă pădurile tăiate 
prin lunatecii noştri Carpaţi? 
 

Şi cum mai umblă urşii bezmetici 
prin luminile ochilor voştri bolnavi 
şi simetrici, 
ca roţile plugurilor trase de cai înaripaţi? 
 

Şi unde-i ţăranul care ţinea de pământ 
cu dinţii, ca de-o stâncă-ndărătnică, 
precum un veac plumburiu de istorie? 
 

Şi ce l-aţi învăţat, egalitarilor, să facă 
cu ţărâna, cu braţele şi cu iubirea de neam?  
 

Şi cum, Doamne, orice venetic ce dă iama la stână,  
acum poate pleca cu ţara mea în bagajul  
dintr-o singură mână?... 
  
 
Nicicând nu pot Șeherezada 
 

Să fii fericită măcar în visul tău alb 
 

iar eu să-ți culeg lacrimi de aur de pe obraz. 
Și vezi, nu cumva să ieși din inima mea, 
ca dintr-o casă pustie, sărind peste pervaz…   
 

Ce contează că nu mă mai vezi ascuns 
 

într-o pierdea de fum plumburie 
și mă cauți orbecăind pe sub porțile lumii 
de parcă aş fi o planetă pustie !  
 

Ai tu habar că azi nu mai sunt pietre prețioase  
pe reverul hainelor mele de gală 
pe care să le pipăi semnificativ  
când te alint cu mâini tremurânde? 
 

Acum știu că seara vii în poemele mele, 
 

ca un foșnet de frunze,temându-te,  
că nu vei mai avea unde să te-ascunzi 
când, sub luna purtată de vânt 
vei pluti ca o lebădă tânără-n valuri. 
 

 
Și nu te mai speria de vocea mea aspră, 
de vocea mea gravă,  
de vocea mea baritonală! 
 

Nicicând eu nu pot fi Seherezada  
care te-așteaptă cu toate poveștile-n poală! 
 
 
Îngrijorare 
 

Măi, măi, tare vă mai dați voi 
cu stângul în dreptul 
 

când e vorba să trageți vreun capăt de lume 
dinspre planeta cea plină de apă - 
striga bunica cu ochii sclipind 
ca o lamă de-oțel, aproape 
fără să deschidă gura-i avană 
de care satul fugea scăpărând din călcâie 
și parcă mușcând cu anasâna  
pământul cel viu.  
 

Nu vedeți, mai spunea ea ca un tunet, 
că s-a întors veacul ca dracul,  
mereu presărat cu flori de otravă? 
 

Cum o să mai faceți dragoste-n poiană 
ca niște vrăbii înfricoșate de ploile albe  
cu piatra cât oul de gâscă? 
 

Și, iată, voi râdeţi oprindu-vă la marginea 
grădinii 
de unde, spre seară, bunica ne chema  
precum puii cei galbeni și slabi,  
 

de numai trei zile. 
 
 
Interzisa iluzie  
 

Când zorii de lapte vor răsări  
împărătește pe cer, 
apele lumii se vor spăla 
  

de-a stelelor salbe, 
 

iar tu vei trece spre nadir  
prin lumina roșietică și rece  
ca un vesel și roz trandafir  
în mâinile-ți dalbe…  
 

Vei zbura, clipă a lumii, 
ca o fantasmă ușoară 
venind din înalturi 
cu strigătul de iubire al lunii  
 

dintr-o lungă și rară cunună 
de sunete închise,  
 

parcă venind dintr-o furtună  
ori dintr-o adâncă mare de vise 
pe țărmul pe care  
eu sunt îmbolnăvit de un semn 
 

interzis de-ntrebare.  
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       Mihai MERTICARU 
 

NOI CĂRȚI, NOI PRIETENI 
                                                                        

*VIOREL SAVIN, “O zi din viața lui Teofil Avram”, 
Editura Paralela 45, 2020 
      Romanul lui Viorel Savin este de fapt o felie din viața 
zilelor noastre, din această epocă postdecembristă, cu tot 
ce are ea reprezentativ și simbolic: corupție, avariție, 
ipocrizie, parvenitism, imoralitate generalizată. Scris cu o 
mână sigură pe mijloacele sale naratologice, fără a divaga 
prin tehnici sofisticate, romancierul folosește rețeta clasică 
a unui epic frust, beneficiind de o remarcabilă încărcătură 
istorică, politică și culturală. Ne aflăm în fața unui roman-
parabolă, dar și a unui document rechizitorial al unor 
metehne greu de eradicat din societatea noastră. Valoarea 
expresivă a stilului și capacitatea de a descrie prin câteva 
tușe fizionomia și psihologia personajului principal fac din 
acest roman o dovadă peremptorie despre harul de mare 
prozator al scriitorului Viorel Savin ajuns la deplină 
maturitate artistică. 
 

*NICOLAI TĂICUȚU, “Câmpia ca sentiment”, Edit-
graf, Buzău, 2020 
     O aură de lumină blândă, un calm și o contemplație me-
lancolică, întoarcerea la izvoarele lumii, deschiderea spre 
natură, o mare franchețe a exprimării, apetența pentru ex-
presiile cromatice, o pledoarie pentru frumusețea celor ne-
văzute de oricine, viziuni expresioniste, claritatea și prospe-
țimea imaginilor sunt câteva dintre trăsăturile  poeziei lui 
Nicolai Tăicuțu din volumul “Câmpia ca sentiment”, o 
antologie incluzând texte selectate din 16 volume apărute 
între anii 2000-2020. 
     Poetul Nicolai Tăicuțu “unul dintre puținii fii ai câmpiei”, 
„născut în februarie/într-un car tras de boi, spre dispensarul 
comunal,/ cu moartea în suflet ”cu zorii pe umeri”, “pășește 
pe cărare de liniște, cărare de verde”, în timp ce “un cal în 
zbor/însoțit de vuietul stolului de păsări,/strunit doar de raza 
de lună,”, îi spune că “pe colina mai jos cu o zare, în zvâcnet 
de ape/ e un sat în noapte plutitor”,  iar el așteaptă “dropia 
să-i repartizeze locul de veci într-un cuib de ciocârlie”, în 
satul său – "candelă veche pierdută în iarbă”, în satul în 
care s-a născut, unde, cu siguranță, “nici măcar gândul nu 
poate ajunge înaintea mea/sa/pe prispa casei dragi”, patria 
lui fiind “satul prelins în timp”. 
     Nicolai Tăicuțu este un poet din stirpea contemplativilor 
care reușește să transforme starea de reverie în rostire 
rafinată și să poetizeze banalul, infuzându-i sensuri revela-
toare. 
 

     VIOREL DINESCU, “Poeme alese”, Editura Detectiv 
Literar, București, 2020  
     Tot cu o antologie cuprinzând texte din 12 volume de 
poezii, apărute între anii 1983- 2010, ne răsfață și gălățea- 

 

nul Viorel Dinescu. Imaterialul chip al creației poetu-
lui care “poartă în priviri constelații” este alcătuit din 
ambiguități și asociații imprevizibile, așa cum stă 
bine adevăratei poezii: “pocnind din biciul de ninsori 
și vis” când “luna-ncet apune-n pana lui” și “fântânile 
se surpă în vechi icoane”  iar “ziua goală curge prin 
uluci” și “lupii îi trec prin somn ca o ninsoare”, reușeș-
te să adune “recolte-ntregi de insomnii, vin albastru 
dintr-un vechi ecou, un râu de umbre, stele căzând 
în pomii goi, o haită de dureri, un câmp de insomnii 
în crângul adormit”, străbătând “un anotimp înveș-
mântat în robă/ ce-adună zilele într-un ierbar”, “tre-
când prin somnul nimănui și trezindu-se ascuns în 
clipă”, “visat de copacii de abur și de fantastice 
amurguri”,  înserând “într-un cuvânt singuratic, într-o 
neașteptată sărbătoare a întâmplării”, aducându-și 
aminte de “ochii tăi/ei/ ce-n geruri mari ardeau”, ador-
mind în “inima unui vers trecut”, străbătând “amiaza 
de-o viață, un val de secunde, un crâng de vise,  mie-
zul unui basm, așteptarea grea de culori, ruinele zilei, 
noaptea înverzită în neliniște”, prefăcându-se în “fla-
cără și zbor”, îmbolnăvind lu-mea de “culoare fulgere 
și flori de jăratic”, încălecând “cai de rouă” și ateri-
zând în “porturi răstignite în răsăriturile lunii”, con-
vins că “toate lucrurile înfrunzesc în muzeul nesfârșit 
al nopții ”și se trezesc “în ochi de scrum ori pe țărmul 
cu iluzii împetrite”... 
    Viorel Dinescu s-a bucurat de cronici entuzias-
mant semnate de cei mai distinși critici literari. 
 

    MARCEL MIRON, “Poeme din anticamera vie-
ții”, Editura Timpul, Iași, 2020 
   Marcel Miron, poet-preot sau preot-poet, scrie, 
cum e și normal pentru o asemenea profesie, o poe-
zie de inspirație creștină. O poezie cerebrală, a cărei 
constantă o reprezintă permanența fiorului mistic, a 
inefabilului  transcendenței. O rostire simplă, directă 
cu mare putere de convingere. O caligrafie rafinată, 
discretă, mustind de puritate. Un discurs liric armo-
nios. Pentru edificare, cităm, în integralitate, poemul  
“Cateheză”: “Vă aștept /ca pe apostoli/ să mă învățați 
învierea/ și clătinarea potirului/ așezat pe pupa coră-
biei/ bătută de vânturile/ Mării Roșii.// Când se varsă 
o lacrimă din pocal/ ne îmbrăcăm în porfiră/ca fiii de 
împărați/ magii de la răsărit/ căutând urma stelei/ 
spre umbra peșterii din Betleem.// Aici potirul/ sân-
geră speranță/ cu apă și vin/ pentru grădina/ de pe 
tărâmul celălalt”. 
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             Ignatie GRECU 

 

Sub cerul arcuit 

    

Sub cerul arcuit înalt în Dumnezeu 

Se vălurea în vânt la nesfârşit secara. 
 

Păşteam pe-atunci dragi oile tătânelui meu 

Mai albe ca zăpada pe ramuri primăvara, 
 

Cântând precum la harfă sublimul bard Orfeu. 

Un fluviu de răcoare vărsa pădurea vara. 
 

Flămând şi însetat, dar bucuros mereu, 

Aşa mi-am petrecut vacanţele eu vara. 
 

            Acum când mi-amintesc, de ce să-mi pară rău, 

Un zâmbet înfloreşte şi-mi bucură chitara!... 

 

 

E toamnă. E seară 

Poetului Mihail Gălăţanu 

 

   Cu vasul plin de răcoroasă apă în mâini 

Un înger te-aşteaptă la răscruce cu fântâni. 

 

Drumul a fost lung, obositor din cale afară. 

Opreşte-te, fă un mic popas. E toamnă. E seară! 

 

Alungă tristeţea, oboseala, arşiţa şi somnul 

Sorbind din cereasca apă trimisă de Domnul. 

 

El ştie pustiul şi drumul cu ispite fel de fel. 

Ca să ajungi în sfârşit teafăr până la El, 

 

Noaptea lumină ţi-a trimis, iar ziua, tainic, un nor, 

Ca să nu rătăceşti prin pustiu, străin, călător!... 

 

 

S-a oprit 

 

             S-a oprit din preumblare 

La izvor un pelerin. 

Soarbe-n umbră din răcoare 

Şi din apă cer senin. 

 

 

 

 
Din coasta viei 

 

   Din coasta viei însuliţate curg 

În căzi adânci de lemn pâraie de licoare.. 

Cărări însingurate încă duc 

Pe umeri coşuri cu bucăţi de soare. 

 

La cramă este chiot şi bucurie mare. 

 

Pustii şi goale viile suspină. 

Le mângâie-nserarea câteodată. 

Şi greierul cu ţitera-n surdină 

Uitat de toţi sub frunza-mbrumată 

 

 
S-au liniştit 

 

   S-au liniștit şi viile pe dealuri 

Şi dorm acum în pace adâncă. 

Cărări părăginite până-n sat 

Mai poartă urme-nsângerate încă. 

 

Dar vine înserarea ca o oaste 

Şi corturi mari pe deal aşează 

Cu luna-n vârf şi stele deopotrivă 

Şi greieri ţârâind la drum de pază. 

 

 

Seară 

 

 Seară. Nori aurii. 

Purpură. Tăcere. 

În leagăn de ramuri 

Rumene mere. 

 

Păsări se-ntorc 

La cuiburi, uşoare, 

Sub streşini ce picură 

Lacrimi, răcoare. 

 

Lacul adoarme 

Cu sălcii-n oglindă. 

Peştii se-aruncă 

Luna să prindă. 

 

O stea mai înaltă 

   Îndeamnă la vis. 

   Porţile luminii 

   De mult s-au închis. 
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printre francezi! Ai spus povestea mea marinarilor 
străini? 

Surprinzător, Andrea era bucuros să audă 
aprecierea reginei mărilor. Măcar cei dragi pe care i-
a pierdut în cele două naufragii, cel de acum șapte 
ani și cel care abia se întâmplase, erau departe de 
orice întristare și suferință acum. Cât despre ai lui, 
poate că era mai bine pentru o familie de marinari să 
fie la curtea Gorgonei decât în Raiul acela cu lapte, 
miere și îngeri despre care mai auzise în biserici. Așa 
că răspunse imediat: 

- Da, majestate. Le-am spus povestea Unora le-a 
plăcut. Au și ei sirene în legende.  

Gorgona zâmbi și dădu din cap afirmativ. 
- Mi-ai dăruit viața ta încă de acum șapte ani. Ești 

al meu și recunoști aceasta. Mai ții minte întâlnirea 
noastră de atunci?  

Nu-și amintea nimic, până când se trezise pe 
puntea corăbiei aceleia care nu avusese nevoie de el 
și îl aruncase pe cheiul Marsiliei ca pe un gunoi, însă 
nu îndrăznea să recunoască deschis.  

- Recunosc că sunt supusul dumneavoastră, 
regină a mării.  

- Ai promis să mă servești cu devotament. Ai făcut-
o. Dacă vrei să rămâi în viață, să mă servești în 
continuare de pe puntea unei corăbii, am nevoie de 
jertfa ta de lacrimi.  

- Viața mea vă aparține. Bărbații nu plâng, dar, 
dacă mi-o porunciți, o voi face, Andrea răspunse ca 
într-un vis, fără să înțeleagă.  

De fapt, de când o pierduse pe Mireille, acum 
aproape un an, lacrimile neplânse îl sufocaseră multă 
vreme. Făcuse tot posibilul să o uite, însă nu reușise. 
Amintirea ei, de cealaltă parte a oceanului, încă îi 
provoca câte un suspin amar. Parcă ghicindu-i 
gândurile, Gorgona continuă: 

- Vreau lacrimile pe care le vei plânge pentru o 
nouă iubire pierdută, înainte de a o găsi pe femeia cu 
care vei rămâne. Lacrimi amare, așa cum am vărsat 
și eu acum o vreme.  

Andrea știa legenda; înțelegea suferința Gorgo-
nei. Nu credea să se mai îndrăgostească vreodată. 
Tocmai de aceea, nu îl deranja să promită ceva 
despre care nu avea idee.  

- Le veți avea. Vă voi servi întotdeauna. 
Gorgona râse: 
- Vom vedea ce mai vreau de la tine în viitor. Într-

adevăr, ești al meu și mă vei servi pentru mulți ani de 
pe puntea unei corăbii, la fel ca și sora ta. Am planuri 
mari pentru voi. 

Acceptă vorbele reginei sirene, cu o plecăciune a 
capului. Fusese încredințat dintotdeauna că exista un 
motiv pentru care, din tot echipajul, doar pe el îl 
pescuise corabia aceea. Oare îi trăia una dintre 
surori? Parcă așa auzise acum... Asigurarea că va 
trăi și se va dedica mării pentru mulți ani în continuare 
era tot ce își dorea să audă.  

- Mulțumesc, Majestate. Voi căuta să fiu demn de 
favorurile dumneavoastră. 

Sirena îi făcu semn să se apropie. Când ajunse în 
fața ei, Andrea primi o îmbrățișare stranie, simțind pe 
frunte sărutul Gorgonei. Îmbrățișarea și sărutul  

 

(continuare în pag. 81) 

 
 

        Marina COSTA 
 

NAUFRAGIATUL 
 

Încet, încet, suflul rece (și ud) al realității îi inundă 
gândurile: "Marie Gallante" se scufunda. Mai erau doar doi 
pereți de lemn care rezistau... până când? Scârțâitul lor 
sinistru și vuietul valurilor nu anunțau nimic bun.  

Pe căpitan Allegre îl văzuse căzând, lovit de catargul 
care se prăbușise în furtună. Încercase, atunci, să-l tragă 
de dedesubt, dar nu reușise. Pe urmă, toți cei care erau 
încă apți de muncă și legați cu parâme, trebuiseră să-și 
continue lupta cu stihiile. Însă furtuna învinsese. Pentru a 
confirma aceasta, un val puternic rupse arborele trinchet, 
de care Andrea își legase parâma, iar el se prăbuși peste 
ceea ce rămăsese din copastie. Până să reușească să 
dezlege nodul pe care îl făcuse cu două ore înainte, 
ajunse pe fundul mării. 

Apa forma un fel de perdea groasă, opacă, nu limpede, 
ca în golfurile Egeei, unde se mai scufundase în zorii 
adolescenței, împreună cu sora lui, sub supravegherea 
unuia dintre unchi. Naufragiatul se zbătea să se elibereze, 
să se ridice la suprafață, fără să reușească încă. Într-o 
fracțiune de secundă, crâmpeie de viață îi trecură prin fața 
ochilor: copilăria la bordul unei mici ambarcațiuni de 
familie, ca multe altele din Marea Adriatică, din Egee sau 
Ionică, încărcată cu marfă de la o insulă la alta sau spre 
ținuturile Italiei ori cele de dincolo de Bosfor; furtuna 
amarnică în care își pierduse familia și corabia pe care se 
născuse; bătaia soră cu moartea primită pe cheiul din 
Marsilia de la genovezi invidioși; zâmbetul lui Mireille, 
sărutările ei și felul în care îl încredințase căpitanului 
gabarei "Marie Gallante"... 

"Doamne, ajută-mă din nou, scoate-mă la liman," se 
rugă el în gând.  

Dumnezeu? Nu, altcuiva se rugau cei din neamul lui 
pentru viața marinarilor. Ceea ce văzu pe fundul mării îi 
reaminti acest lucru. Se afla acum în fața unei fete 
deosebit de frumoase, cu fața albă ca de marmură, cu 
trăsături pe care le mai văzuse la femeile din portul 
Salonicului. Avea o rochie fină de mătase, de culoare 
verzuie, și un pieptene de aur. 

Era de bine sau de rău că se întâlnise cu Gorgona, aici, 
atât de departe de mările unde amândoi văzuseră cândva 
lumina zilei? Andrea își alese vorbele cu grijă: 

- Mulți ani să trăiți, Majestate! Fratele dumneavoastră 
domnește fericit peste o împărăție necuprinsă. 

Era exact ce își dorea Gorgona să audă, însă tânărul 
marinar nu se aștepta să primească și un răspuns: 

- Mulțumesc de veștile bune. Familia ta mă servește cu 
devotament, iar acum am primit noi gărzi de pe gabara 
scufundată. Te-ai descurcat bine unde te-am trimis, 
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gândi el, în timp ce se clătina ca o trestie în vânt. Mâi-
nile îi erau aspre, bătătorite de muncă. Cu siguranță nu 
era o domnișoară firavă, obișnuită să își pună servi-
torii la treabă, ci o femeie din popor. 

- Pe mine mă cheamă Andrea, șopti el când reuși 
să atingă verticalitatea. Vorbești franceza? Eu engleză 
nu prea... 

- Eu franceză puțin, râse ea, cu un zgomot de 
clopoței. Dacă tu înțelegi la mine și eu la tine, e un 
început bun.  

Se amuzase că, în mintea ei, flăcăul acela cu figură 
angelică avea nume de fată. Nu mai pomenise până 
acum un bărbat să se numească Andrea, nu Andrew 
sau André. Dar deși hainele îi erau pline de alge și 
nisip, dându-i un aspect jerpelit, omul din spatele 
hainelor, ezitând să își caute fiecare cuvânt, îi plăcea. 
Altfel nu s-ar fi oprit să vadă dacă mai trăiește, dacă e 
coerent, nu s-ar fi căznit să îl ridice, să își împartă 
ceaiul aromat cu el și să îl ducă la han. 

- Înțeleg. Nu pot să vorbesc, șopti el cu greutate. 
Fiona își aminti cum se simțea ea acum trei zile, 

când corabia pe care fusese ea căzuse victimă unui 
vas de război. Cum îi intrase sarea în păr, în ochi, în 
gură și în suflet, nu numai în haine. Probabil că 
naufragiatul era la fel de însetat cum fusese ea când 
ajunsese la țărm.  

- Este în regulă. Bea puțin ceai de aici, îi dădu ea 
plosca. 

Nu multă lume prefera ceai de plante în ploscă, însă 
ea îl considera mai practic prin locurile acestea. Apa 
se încălzea repede, nemaifiind la fel de îmbietoare, 
sau, mai rău, te apuca burta de la ea, dacă stătea mai 
mult timp în recipient.  

Marinarul bău cu o lăcomie înduioșătoare. Ei nu 
avusese cine să îi dea apă până nu a ajuns în orașul 
unde cunoștea pe cineva. Francezul cu nume de fată 
se pare că nu cunoștea pe nimeni aici. Pierdut, 
singurul supraviețuitor, arzând de febră; fără îndoială, 
avea nevoie de ajutor. 

- Sprijinește-te de mine și hai să mergem spre oraș. 
Încet, fără grabă, că tot la han ajungem. 

Andrea încercă să se împotrivească, dar nu avea 
putere. De fapt, dacă nu l-ar fi ajutat ea, probabil ar fi 
rămas să zacă pe plajă. Când auzi de han, își dădu 
seama că de fapt avea nevoie de apă, de hrană și de 
odihnă; alegerea ei era firească.  

Felinarele albe ale hanurilor și semnele lor multico-
lore, precum și cele roșii ale bordelurilor, luminau 
Basse Terre, un orășel cu arhitectură cosmopolită, în 
care stilurile coloniale francez, englez și spaniol se 
întrepătrundeau. 

Andrea o urmă pe Fiona, care îl întrebă, pe drum, 
ce se întâmplase cu corabia pe care servise și cum se 
numea. Parfumul ei de busuioc și mentă părea să 
îndepărteze puțin mirosul de sare al hainelor lui, iar 
căldura ei radia siguranță și pace – ceea ce îi lipsise 
lui în ultima vreme. Zâmbetul ei era luminos ca o rază 
de lună, în amurgul care se lăsa peste oraș. Mai mult 
el îl determina pe Andrea să se concentreze și să 
caute cele mai simple cuvinte pentru a îi povesti de 
uraganul care tocmai trecuse, și de frumoasa gabară 
“Marie Gallante”, navă de cor-sari în războiul trecut, 

 

(continuare în pag. 106) 

 
 

 

 

(urmare din pag. 80) 
 

păreau familiare; într-adevăr, nu era imposibil să le fi primit 
și acum șapte ani, înainte ca ea să-l fi împins spre corabia 
salvatoare.  

Primi un impuls de a se înălța. Cu câteva mișcări din 
mâini și din picioare, ajunse înapoi la suprafață. Sorbi aerul 
cu lăcomie, tușind și înecându-se. Din moment ce obținuse 
binecuvântarea și protecția Gorgonei, de acum depindea 
de el să lupte pentru supraviețuire.  

Rămăseseră doar câteva resturi plutitoare, de lemn, din 
frumoasa corabie pe care navigase mai bine de șapte ani, 
desăvârșindu-se ca navigator. O scândură lată ajunse spre 
el. Andrea se prinse de ea, continuând să dea din picioare.  

Pe măsură ce gândurile i se limpezeau, încercă să se 
orienteze după soarele care tot nu se vedea. Ploaia 
continua să îi biciuiască trupul cu funii nemiloase. Și totuși, 
nord - estul părea să fie într-acolo. Ultima dată când se 
uitase pe o hartă, în partea aceea erau insule. Tortuga și 
Hispaniola. Cu ajutorul lui Dumnezeu, al Sfântului Andrei și 
al Gorgonei, va ajunge undeva. Măcar în calea vreunei 
corăbii, dacă nu spre insulele spre care se îndrepta.  

După ore și ore de plutit în voia valurilor, naufragiatul 
adormi sau își pierdu cunoștința. 

Se trezi pe un țărm, pe jumătate lovit de valuri, sub 
soarele puternic, care îl orbea și îl storcea de puteri. Se 
desprinse de scândura pe care o ținea încă cu disperare, 
de parcă devenise o dreaptă prelungire a mâinilor lui 
nervoase.  

Gândul că din nou era singurul supraviețuitor al unui 
naufragiu îl lovi ca un topor de abordaj. Plânse pierderea 
prietenilor buni din echipajul cu care împărțise bune și rele 
timp de șapte ani, apoi îngenunche în rugăciune, să 
mulțumească Domnului și tuturor sfinților că îi salvaseră 
viața pentru a doua oară dintr-o astfel de încercare. Cu 
ultimele puteri, se târî afară din apă, adormind din nou pe 
nisip, sfârșit de oboseală. 

O pereche de mâini răcoroase îi mângâiau fruntea 
înfierbântată. Fără să deschidă ochii, buzele uscate de sete 
și de sarea mării murmurară numele celei care îi stăpânise 
gândurile timp de șase ani: 

- Mireille! 
Era confuz. Capul îi zvâcnea. Nu-și mai amintea de 

incredibila întâlnire cu Gorgona. Doar de lupta cu uraganul 
și cu valurile care îl azvârliseră peste bordul corăbiei în curs 
de scufundare. După eforturi uriașe, deschise ochii, sarea 
din gene usturându-l. Își duse mâinile la ochi cu greutate, 
frecându-i, și îi deschise din nou, deslușind un chip de fată, 
cu o coadă groasă, roșie-maronie ca lemnul scump din 
Veneția, adus de peste mări și țări, aplecat deasupra lui cu 
îngrijorare.  

- Mă cheamă Fiona, nu Mireille, spuse ea, în engleză, 
mângâindu-i fruntea și fața în continuare. Am scăpat dintr-
un naufragiu acum câteva zile. Te ajut să te ridici? 

Ochii ei erau la fel de verzi ca ai lui, însă nuanța era 
puțin diferită. Priviri cercetătoare, de iarbă mustoasă a 
sfârșitului primăverii întâlniră pe cele de mare caldă, 
tropicală, ale lui.  

Andrea se încruntă, concentrat să înțeleagă majoritatea 
cuvintelor. Știa puțină engleză. Prefera să nu o vorbească 
decât când nu avea încotro, iar acum nici un cuvânt nu îi 
venea pe limbă.  

Făcu eforturi să se ridice în picioare. Mâna ei fermă îl 
susținu. Avea mușchii brațelor puternici pentru o fată, se 
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Rainer Maria RILKE 
 

traducere în limba română de Ignatie Grecu 

 
Naşterea lui Hristos 

 

Atât de simplu, numai ţie ţi se cuvine 

a fi şi-n noapte acum lumineazã. 

Iată, Cel ce fulgeră şi tună peste popoare 

se face mic şi blând în tine, venind în lume. 

 

Ce poate fi mai măreţ? 

 

Ce este măreţia? Nici o măsură 

nu o poate cuprinde oricât de dreaptă ar fi. 

Nici chiar un astru nu are asemenea drum. 

Iată, aceşti regi străluciţi 

vin de departe şi-ţi aduc 

daruri de comori atât de preţioase 

şi uimită le priveşti, 

dar în cutele veşmântului tău, 

El de-acum întrece orice strălucire. 

 

Ambra pe corăbii de departe adusă 

şi aurul şi celelalte mirodenii scumpe, 

care îmbată tulburând simţurile, 

toate se trec mai curând, 

ne-am dat seama regretând. 

 

Însă, mai presus de toate, El bucură! 

 

   

Popas în fuga în Egipt 

 

Ei, catre tocmai fugiseră 

cu sufletul la gură din crudul măcel, 

o, cum s-au ridicat apoi 

şi au crescut în a lor fugă! 

 

Privirea cu spaimă în urmă 

se topise şi frica nu-i mai apăsa. 

Dar pe asinul lor blajin purtau 

o primejdie care avea să umbrească cetăţi întregi. 

 

Căci, pe când ei, atât de mici în acea mare ţară, 

aproape neînsemnaţi,  

       s-au apropiat de măreţul lor templu, 

toţi idolii au căzut risipindu-se, 

asemenea şi priceperea lor. 

 

Se putea oare ca venirea lor 

să facă să crească atâta mânie? 

Până şi ei înşişi se temeau 

,numai Pruncul se bucura nespus în mângâiere. 

 

Totuşi, în drumul lor, a trebuit 

să facă popas. Atunci s-a aplecat asupră-le,. 

iată: copacul, ocrotindu-i                                                

şi slujindu-le.     

     

Acelaşi copac plecându-se, 

ale cărui ramuri înfrunzite            

adumbriseră odinioară frunţi încoronate, 

s-a închinat acum lor. Şi cum învie 

dând în floare! Lor li se părea că visează. 
                                    (Din ciclul “Viaţă Mariei”) 

 

Imagini de stări 

 

Acolo sus pe munte şedeam 

în ultima rază a serii, 

uitasem însă să privesc 

jos, în vale, 

 

spre pădurile umbroase 

arzând în lumina amurgului, 

sau spre mănoasele câmpuri, 

încununãri pline de strălucire, 

 

dumbrăvi cu proaspăt frunziş, 

câmpii pline de pajişti, 

nici dacă bolta de deasupra  

pluteşte-n clar albastru, 

 

ci din doi ochi îmi făcea semn 

un cer plin de dulceaţă 

din care privind se revărsa 

adevăratul paradis. 
                     (Din ciclul „Viaţă şi Cântece”)  

 

Ştii tu oare 

 

Ştii tu oare ce susură pomii 

acolo sus când vântu-i cuprinde? 

Înţelegi tu oare când tremurând 

lacul ce-ţi vesteşte prin unde? 

 

Dar aria păsărilor cântând   

primăvara în zori, suavă şi vie, 

sau ce spune în taină murmurând izvorul 

numai şi numai ţie? 

 

O rază a soarelui aurie,    

prin perdeaua de nori când străbate, 

E un semn, un salut plin de bucurie  

dulce, al iubirii îndepărtate. 
                            (Din ciclul „Viaţă şi Cântece”) 
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       Denisa LEPĂDATU 
 

Câți ani simți că ai? 

 
„M-am trezit simțind că aș avea din nou 20 de ani! 

(#WokeUpLikeThis și emoji cu inimă)” 
Aceasta a fost descrierea unui selfie postat de buni-

ca mea în urmă cu câteva zile, demonstrându-mi din nou că 
prietenia noastră pe Facebook este unul dintre cele mai gro-
zave lucruri. Pe lângă toate imaginile cu pisici și articolele 
despre rețete de prăjituri, ea îmi amintește în mod constant 
faptul că vârsta din actul de identitate nu are nimic de-a face 
cu cea pe care o simțim. 

Termenul utilizat pentru a descrie această vârstă au-
to-percepută este acela de „vârstă subiectivă” - un număr 
asupra căruia s-au oprit cercetătorii și căruia au încercat să-
i descifreze cauzele și implicațiile. 

Cel puțin în societățile occidentale, oamenii prezintă 
o diferență semnificativă între vârsta cronologică și cea 
subiectivă: 70% dintre persoanele de peste 40 de ani se simt 
cel puțin cu o cincime mai tinere, în timp ce tinerii percep o 
vârstă mai înaintată decât cea din buletin. Schimbarea are 
loc, de obicei, în jurul vârstei de 25 de ani - însă de ce se 
întâmplă asta? 

În acest sens, stereotipurile legate de vârstă par să 
aibă un impact major. Adolescenții sunt adesea percepuți ca 
fiind „imaturi” sau „leneși”, vârstnicii drept „incompetenți” (dar 
dragi nouă), în timp ce persoanele de vârstă mijlocie sunt 
privite (cel) mai pozitiv ca fiind așezate la locul lor, dar și am-
bițioase. Din același punct de vedere, relația dintre statutul 
social și vârstă este de obicei reprezentată ca o curbă în 
formă de U inversată, atingând apogeul la... adulții de vârstă 
mijlocie.* Astfel, tendința adolescenților de a se simți mai în 
vârstă (și invers) este o consecință evidentă a convingerii că 
cei mai buni ani ai noștri sunt cei „de mijloc”: aceștia vor să 
se sustragă din cutiile stereotipice în care sunt puși, să se 
distanțeze de caracteristicile nefavorabile cu care sunt 
asociați și să fie percepuți ca având (alte) abilități și valori, 
mai dezirabile. 

Cu toate acestea, „idealizarea” vârstei mijlocii nu 
este universal adevărată. În țările care încă dau însemnătate 
și valoare tradițiilor, îmbătrânirea este considerată ca fiind, 
înainte de toate, un proces care aduce înțelepciune și 
experiență mai mult decât orice altceva. Un efect secundar 
al acestei credințe este acela că persoanele în vârstă din țări 
precum Iordania sau Senegal vor fi cel mai probabil confuze 
atunci când sunt întrebate despre vârsta lor subiectivă. Asta 
ne-ar putea îndreptăți să credem că, neinfluențați de ste-
reotipuri, oamenii se simt confortabil și mulțumiți de numărul 
exact de ani trăiți. 

Dar să ne îndreptăm un pic atenția de la motive la 
consecințe ale vârstei noastre subiective. De-a lungul tim-
pului, s-a dovedit că acest marker biopsihologic al îmbătrâ-
nirii are un rol fundamental în randamentul, sănătatea și  
 

 

bunăstarea noastră. Cercetările arată că o vârstă su-
biectivă mai mare decât cea cronologică este aso-
ciată la vârstnici cu o probabilitate mai mare de tulbu-
rări cognitive, demență și dificultăți de somn mediate 
de depresie, anxietate, singurătate și afecțiuni croni-
ce. Pe de altă parte, sentimentul de tinerețe este co-
relat cu o sănătate funcțională mai bună, mai puține 
afecțiuni fizice și mai puține simptome depresive. 

După ce am stabilit cum ne afectează vârsta 
noastră subiectivă (și concluzionând că norocoși 
sunt cei ce se simt mai tineri), să vedem acum ce fac-
tori o influențează? În această privință, am putea 
spune că ceea ce este intuitiv s-a dovedit a fi și ade-
vărat: a avea o percepție optimistă asupra capacită-
ților tale - să te simți bine în propria piele, cu alte 
cuvinte - îți influențează în mod pozitiv capacitatea 
de a întreprinde anumite acțiuni. Un studiu ce a mă-
surat forța de strângere a mâinii oamenilor înainte și 
după ce unii dintre ei au fost lăudați pentru capaci-
tățile lor a concluzionat că cei cărora li s-a indus un 
sentiment de tinerețe și-au mărit semnificativ forța la 
a doua măsurare, în timp ce în cazul celorlalți nu s-a 
observat nicio modificare. Mai mult, apariția recentei 
pandemii de Sars-Cov-2 ne-a afectat percepția asu-
pra propriei vârste subiective: oamenii au început să 
se simtă mult mai tineri, posibil ca urmare a incidenței 
mai mari a virusului în rândul persoanelor în vârstă. 

Acum, dragă cititorule, te invit la o introspec-
ție. Oprește-te un moment pentru a privi în interiorul 
inimii tale. Spunând, ipotetic, că ar trebui să trăiești 
pentru tot restul vieții în concordanță cu vârsta pe 
care o simți în acest moment (indiferent de cea cro-
nologică), ai fi mulțumit? 
 

   * Aici simt nevoia să adaug că relația fericire-vârstă este, de 
asemenea, o curbă în formă de U - dar de data aceasta nu inver-
sată. Prin urmare, momentele noastre cele mai puțin fericite din 
viață par să coincidă cu cele în care avem cel mai înalt statut social 
- și opusul este și el adevărat. 
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         Issabela COTELIN 
 

Ochelarii 
 
De câte ori își punea ochelarii, lumea i se schimba 

dintr-odată. 
Oamenii deveneau mai mici și parcă mai ascuțiți, cu 

contur tras desăvârșit de o mână nevăzută. Culorile erau 
mai aprinse și nu mai intrau unele în altele, obiectele se 
redimensionau, nemaiîntretăindu-se. 

Când și-i dădea jos, lumea revenea la formele știute. 
Oamenii și obiectele se estompau la loc și marginile lor se 
disipau din nou unele în altele. Cu cât era omul sau 
obiectul mai departe, cu atât conturul i se integra mai mult 
în celelalte din jur într-o armonie personală. 

Când mânca prăjitura lui preferată, profiterol cu sos de 
caramel, își scotea cu religiozitate ochelarii și-i punea 
cuminte alături. Văzuse o dată din întâmplare cum arată 
profiterolul în lumea cu ochelari și fusese oarecum tulburat 
de marginile impecabile și de micimea acestuia, iar sosul 
de caramel i se păruse o ață subțire ruptă din mosor și 
scăpată la nimereală, în loc de fluviul cafeniu de lapte și 
miere curgând în valuri prin nămeții albi ai paharului cu 
formă de cupă de șampanie. 

Sau vedea, în stație, că vine un autobuz, dar nu îi 
distingea numărul și ghicirea acestuia se transformase 
într-un joc plăcut și intim, știut numai de el de-a lungul 
timpului. 

Uneori, când se grăbea, și-i punea repede, vedea 
numărul și apoi îi scotea la loc. Prefera să procedeze așa 
în loc să întrebe pe ceilalți. 

Când era mai mic și mai întreba, până să primească 
ochelarii, oamenii mari de obicei se uitau ciudat, scoși din 
ale lor, iar copiii îi răspundeau invariabil ce, ești chior, nu 
vezi. 

Dar nici primirea ochelarilor nu-i adusese fericirea 
așteptată, acum copiii îi ziceau ochelarist și aragaz cu 
patru ochi. 

Așa că alesese să se închidă în el, în lumile lui, avea 
acum două lumi pline în care putea intra când voia, ieșea 
iarăși după plac și îi era bine. 

Acum, deloc grăbit, mergea pe stradă și, cu timp liber 
în față, alesese lumea fără ochelari. Mergea pe niște 
străduțe pe care le cunoștea și nu se temea de nepre-
văzut. Știa despre țipetele care se auzeau că veneau dintr-
un părculeț dintre blocuri, unde copiii mai erau lăsați liberi 
și se mai încăierau între ei. Știa că nu prea trec mașini pe-
acolo și nu-s nici semafoarele cu jocul lor de culori pe care-
l număra în gând, observând astfel că nu se schimbau 
toate in același ritm. 

Fără griji, nu interceptă la timp uriașul și necunoscutul 
 

 
zgomot apărut subit din zarea unei străduțe de care 
știa că se termină cu un bloc în capăt. Numai că 
blocul, mare și pătrat, parcă se apropia și asta nu era 
posibil. 

Își puse mecanic și prea târziu ochelarii  și nu mai 
văzu nimic câteva momente, doar auzi o izbitură 
puternică și înfundată cumva, în același timp, 
nedându-și seama de locul lui în îmbinarea lipsei de 
vedere cu sunetul receptat. 

Apoi, pe fondul unei dureri acute și nelocalizate, 
lumile i se amestecară subit, vedea acum oameni 
multiplicați și mașini infinite, multe la fel, parcă trase 
la indigo. 

Prin lentilele sparte lumea devenise una singură, 
un haos multicolor, imaginile se amestecau ca în 
mozaicurile prin care privea când era copil, tuburile 
acelea lungi la capătul cărora vedeai alte și alte 
forme, de câte ori s-ar fi uitat și cu orice ochi pe rând, 
căci nu putea niciodată să se uite cu amândoi 
deodată. 

Tubul acela se făcea însă acum, ciudat, când alb, 
când negru, parcă îl simțea ca o prelungire a nasului, 
apoi în secunda următoare la capătul lui vedea o 
lumină nevăzută și tot așa. 

Apoi dintr-o dată își dădu seama că vede totul 
perfect fără ochelari. Își duse mâna la ochi, neîncre-
zător, se pipăi pe față, nu se înșela,  nu-i avea. 

Visase toată viața o asemenea clipă. Privi mirat în 
jur și văzu un om în alb aplecat asupra altuia, 
încercând să îi scoată ceva din ochi. 

Îl trase de mânecă reflex, vrând să-l atenționeze 
că mai erau niște cioburi undeva, înăuntru, care nu 
se vedeau. 

Omul în alb ridică privirea mirat și-i spuse celei tot 
în alb de lângă el să verifice ușa sau geamul, parcă 
simțise un curent nepermis pentru locul unde se aflau 
și se aplecă din nou. 

Nu se termină niciodată, iși spuse, nedumerit de 
gestul medicului, atâta timp alesese între două lumi 
și acum, pe neașteptate, trebuia să aleagă între trei. 
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Ionel NECULA 
 

Mihaela Profiriu Mateescu 
(medalion plastic) 

 
Puțină lume a auzit despre ea, deși a transplantat 

în plan pictural gloria unei familii cu frumoase recunoașteri 
în construcția unor maiestoase edificii publice la începutul 
veacului trecut. S-a născut în Tecuci, în una din cele două 
case gemene de pe str. Vasile Alecsandri, ca fiică a Anei 
Culluri, fiica lui Aristide Culluri, de numele căruia se leagă 
frumoasa vilă Mouka a lui Nistor Cincu, - aflată pe vechea 
Șosea Mihăileană, construită de voievodul Mihail Sturza 
pentru a face legătura între capitala Moldovei și portul 
dunărean - dar și a altor construcții din Tecuci, din Basara-
bia și din alte localități din țară. Străbunicul său, Giovanni 
Culluri fusese chemat din Italia de Anghel Saligny pentru 
a folosi tehnica betonului armat, o noutate pentru vremea 
aceea, la construcția podului de la Cernavodă. A rămas 
în România, iar fiul său, Aristide Michelangelo Giovanni 
Culluri, l-a secondat pe tatăl său în construcția unor lu-
crări, inclusiv în Basarabia unde a cunoscut-o pe Evdo-
chia care-i va deveni soție și mamă a Anei care va da 
naștere Mihaelei - viitoarea pictoriță de icoane pe sticlă cu 
multe recunoașteri în țară și străinătate. Căsătorită cu 
reputatul jurist Mihai Profiriu, Ana Culluri va da naștere la 
două fete: Margareta-Gabriela și Mihaela, viitoarea picto-
riță de icoane.  

S-au scris atâtea documentare despre tradițiile 
spirituale ale Tecuciului și despre personalitățile, multe-
puține câte au fost și-au bătut caldarâmul Tecuciului, dar 
nicăieri nu se pomenește numele Maihaelei Profiriu 
Mateescu, deși a continuat abilitățile pentru frumos a 
familiei Culluri, le-a transplantat pe tărâm pictural și le va 
conferi o aură de lucru desăvârșit în pictura icoanelor pe 
sticlă. Pasiunea pentru acest gen pictural s-a concretizat 
în peste 70 de expoziții personale, cu sute de icoane pe 
sticlă, organizate în multe centre europene, dar și peste 
Ocean, în S.U.A, impresionând - prin exponatele sale 
inspirate, toate din tradiția creștinească - prin tehnica 
folosită și prin coloristica - de cele mai multe ori închisă și 
sobră, cum și reclamă tematica religioasă. Autoarea a 
preluat și a dus mai departe o lungă și frumoasă tradiție 
iconică, practicată de meșterii iconari din Țările Române, 
mulți dintre ei rămași anonimi, dar care au zugrăvit 
mănăstirile și lăcașele de cult românești și-au realizat 
acele bastioane de credință creștină apreciate de toată 
creștinătatea, venită la noi în pelerinaj sau turism 
ecumenic.Pentru arta sa, pentru interesul arătat tematicii 
religioase Patriarhia Români i-a acordat înalta distincție 
Crucea Patriarhală în semn de prețuire și de recunoaș-
tere a lucrului bineplăcut lui Dumnezeu săvârșit spre 
propășirea bisericii și a credinței mântuitoare. 

Legată intim de Tecuci, de leagănul copilăriei și 
adolescenței sale a revenit de mai multe ori în orașul 
nostru, cu mai multe personale și-a fost bine apreciată de 
publicul tecucean. În S.U.A. a expus la Centrul Cultural 
Român din New York, la București a expus la Institutul 
Cultural Român și la Palatul Parlamentului, dar a 
cunoscut un mare succes de public și cu prilejul 
expozițiilor din Italia, Grecia,Venezuela și Republica 
Moldova. Asupra picturilor sale s-au exprimat elogios 
mulți critici cunoscuți și cu reputație în domeniu, care au 
 

 
Pictorița Mihaela Profiriu Mateescu 

 

subliniat talentul, coloristica și abilitățile autoarei în 
redare pe sticlă a scenelor religioase. Peste tot, pe 
unde și-a expus lucrările s-a bucurat de frumoase 
recunoașteri din partea criticilor de artă, iar presa 
culturală din țările respective n-a făcut economie de 
cuvinte elogioase la adresa sa și a lucrărilor sale.  
Nici critica românească n-a rămas insensibilă la arta 
sa și fiecare nouă personală a constituit un alt prilej 
de a culege noi aprecieri și recunoașteri publice din 
partea unor prestigioase personalități ale culturiii 
noastre contemporane. 
 Legată intim de Tecuci, de leagănul copilăriei și 
adolescenței sale a revenit de mai multe ori în orașul 
nostru, cu mai multe personale și-a fost bine 
apreciată de publicul tecucean. În S.U.A. a expus la 
Centrul Cultural Român din New York, la București a 
expus la Institutul Cultural Român și la Palatul 
Parlamentului, dar a mai expus și în Italia, Grecia, 
Venezuela, Republica Moldova și în multe alte țări. 
Cele peste 70 de personale cumulate până în prezent 
reprezintă un palmares greu de atins de un pictor într-
o singură viață de om. 

Cu prilejul expoziției din New York, Mihaela 
Țăranu Rațiu făcea în New York magazin - ziarul 
emigrației românești (Anul I, nr. 37) câteva observații 
pline de patos și entuziasm: Mihaela Mateescu 
Profiriu a redescoperit ce înseamnă Frumosul și s-a 
îndreptat spre lumea minunată a icoanelor în elanul 
său de a ne comunica necesitatea întoarcerii la el. 
Portretele sale, mai remarca publicista din New York, 
sunt surprinse în mișcare și redă întregul dramatism 
al sufletelor celor aflați în momente tragice. O altă 
trăsătură pozitivă importantă în icoanele Mihaelei îl 
constituie talentul de a folosi culorile cele mai 
potrivite, în deplină concordanță cu imaginea și cu 
simbolistica scenelor reprezentate. Ele sunt totdea- 

 

(continuare în pag. 86) 
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(urmare din pag. 85) 
 

una rezultatul amestecului altor culori anterioare. Pictorița 
stăpânește știința amestecului de culori și a găsirii nuanței 
celei mai potrivite temei reprezentate.  
 Este, putem spune, o demnă continuatoare a tradițiilor 
picturale tecucene reprezentate de Gheorghe Petrașcu și 
Dimitrie Hârlescu, deși evită cu bună știință nuanțele vii și 
stridente pentru a face loc tonurilor sumbre, mai potrivite 
cu viziunea religioasă de unde își extrage subiectele.  

Alte aprecieri senine și binecuvântate, prilejuite de 
aceeași expoziție newyork-eză mai semnează și Lucia 
Olaru Nenati, în revista poetului Theodor Damian, Lumină 
lină (vol. II, nr. 4 din noiembrie-decembrie 1991) unde 
precizează că alături de Mihaela a mai expus și sculptorița 
Ana Rus, că la vernisaj actrița Lucia Mureșan a recitat 
versuri din Lucian Blaga și că alături de artistele mențio-
nate s-a mai aflat și Sofia Vicoveanca recitând din versu-
rile sale, recent adunate în volum. A fost o seară încărcată, 
dar, cum precizează Lucia Olaru Nenati, punctul central al 
serii a constat în vernisajul expoziției de icoane pe sticlă, 
semnate de Mihaela Profiriu Mateescu.  
 

 
 

Și mai spune ceva d-na Nenati: De astă dată, Mi-
haela Profiriu Mateescu, plasticiană cu multe expoziții în 
palmares, în țară și peste hotare, dovedește că în artă 
niciodată nu a fost totul spus. Că arta ei, venind din stră-
vechimea copilăriei omenirii, se revigorează trecând prin 
alchimia unei solide cunoașteri culturale și se pregătește 
pentru a întâmpina noul mileniu cu valorile inconfundabile 
ale spiritului românesc, prea puțin cunoscut și prețuit în 
lume. 

Alte considerații pertinente despre icoanele Miha-
elei Profiriu Mateescu face și George Rogojanu, care îi și 
solicită un scurt interviu, cu multe mărturii lămuritoare în 
ceea ce privește înțelegerea esenței sale picturale.  

Părerea mea, mărturisește autoarea în acest 
dialog ocazional, este că icoana trebuie să fie fru-moasă. 
Nu te poți închina la ceva urât. La Sinodul celor 100 de la 
Capitole din anul 1551 se interzicea celor lipsiți de har să 
zugrăvească icoane, pentru a nu sluți și necinsti icoana lui 
Dumnezeu. În cuvinte puține pictorița și-a expus de fapt 
profesia sa de credință căreia i-a rămas credincioasă în 
toată cariera sa artistică.  

În martie 1996 a deschis o expoziție de icoane pe 
sticlă la Palatul Parlamentului din București, eveniment de 
referință pentru artistă, dar și pentru amatorii de arte 
vizuale din Capitală. A fost ca o poartă a sufletului, cum 
observa, cu destulă îndreptățire Paula Romanescu în 
comentariul său despre eveniment.  
 

 

Pictarea bisericii maramureșene. În 1999 i 
s-a propus pictura unei biserici maramureșene, 
construită din lemn de meșterii maramureșeni pentru 
comunitatea românească din Caracas (Venezuela). A 
acceptat cu mare greutate oferta, pentru că nu mai 
făcuse, până atunci pictură murală, dar și-a asumat 
această lucrare împreună cu buna sa prietenă Tatiana 
Niță Popa și-a fost nevoie de un efort supraomenesc 
de-a dat-o gata în doar patru luni de lucru necon-
tenit.Împreună cu prietena mea, mărturisea reporterei 
Cristina Zaharia, am lucrat timp de patru luni de la 7 
dimineața până la 11 noaptea. Duminica, pentru a nu 
lucra, desenam. Întindeam pe jos colile și lucram 
pentru întreaga săptămână. Am căutat, mai spune 
pictorița, să punem sfinți români- Teodora de la Sihlea, 
Dimitrie Basarahov, Filofteia, Paraschiva, Ștefan cel 
Mare cu Daniil Sihastru, Brâncovenii, iar în altar, lângă 
harta României Mari, Sfinții Patriarhi români. Și mai 
spune ceva de interes biografic. La mine în familie 
există o tradiție pentru pictură. Fiind de sorginte vene-
țiană, am venit cu o încărcătură de artă. Acum 2-3 ani 
am fost și eu în Veneția pentru o zi și am căutat și găsit 
casa în care s-a născut bunicul.  

Croită și executată de meșterii maramureșeni, 
biserica a fost transportată în Venezuela și, la 
amplasarea și montarea ei a fost invitată pictorița care 
s-a folosit de ocazie și-a organizat și la Caracas o 
expoziție de icoane pe sticlă, ceea ce a însemnat un 
mare succes de autor. 

Climatul actului de creație Dacă-i adevărat 
ce se spune, că performanța actului de creație este 
direct proporțională cu climatul și atmosfera în care e 
procesat, atunci putem spune că Mihaela Profiriu Ma-
teescu beneficiază de tot confortul subiectiv care s-o 
elibereze de inhibiții și griji, să-i faciliteze dispoziția 
pentru creație și să-i optimizeze inspirația. Soțul său. 
Gheorghe Mateescu este un oltean hâtru și plin de 
râvnă, inginer, doctor în Fizică Atomică și-a fost 
director la Institutul de Fizică Atomică de la Turnu 
Măgurele.El confecționează ramele pentru icoanele 
realizate de soția sa. Pictorița este deja mamă a doi 
feciori cu care se mândrește și care, de ceva timp i-au 
conferit statutul de tânără bunicuță. Fiul cel mare, 
Valentin Simion este pilot, deci urmează o tradiție a 
familiei,pentru că fratele bunicului Aristide a fost pilot 
și chiar aviatorul Prințului Bibescu, iar fiul cel mic, Cla-
udiu este specializat în transporturi navale. Și dacă fiii 
brăzdează cerul și oceanele, ea a rămas să dea sea-
ma de uscat. Bineînțeles că ceva din armonia acestui 
climat familial este transferat de artistă și în coloritul 
icoanelor sale pe sticlă, iar bucuria cea mai mare a 
artistei este să-și vadă familia reunită în jurul aceleiași 
mese, pentru ca ea, bunicuța, în calitate de gazdă, să-
și copleșească fiii și nepoții cu tot felul de bunătăți.  

Expoziția de la Palatul Parlamentului. A fost 
una dintre cele mai reușite și mai de efect din cele 
multe organizate în toată cariera sa Expoziția de la 
Palatul Parlamentului a fost una de referință. iar 
vernisarea s-a petrecut în prezența unui numeros 
public și importante personalități ale vieții cultural-
artistice românești. Au vorbit despre autoare și despre 
lucrările expuse Ioan Grosaru, președintele asociației  

 

(continuare în pag. 87) 
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(urmare din pag. 86) 
 

italienilor din România, Viorel Burlacu din partea orașului 
Tecuci - locul de naștere al autoarei, și, surpriză, Margareta 
Labiș - o admiratoare a acestui gen pictural, și, firește, al 
pictoriței care îl promovează - Mihaela Profiriu Mateescu. 
În cuvântul său a subliniat importanța evenimentului și 
importanța icoanei în general în actul care conferă temei 
credinței și rugăciunii. Sora poetului de la Mălini mai 
participase și la alte expoziții anterioare, îi urmărea evoluția 
și era entuziasmată de iconografia pictoriței.  

În general, vernisajele Mihaelei Profiriu Mateescu 
erau asociate cu momente de destindere și de detensio-
nare a atmosferei. La vernisajul din New York s-a bucurat 
de prezența cunoscutei soliste bucovinene Sofia Vico-
veanca - venită acolo ca solistă, ca ambasadoare a folclo-
rului româneasc, dar și pentru a-și prezenta un volum de 
versuri. Amintesc doar în trecere și fugos că populara 
solistă este și autoarea mai multor florilegii poetice, de 
mare sensibilitate și rafinament. 

 
 

Ionel NECULA 
 

Salcia pletoasă se revarsă 
 

Am mai scris despre poeta ca o salcie pletoasă – 
dar asta s-a întâmplat- oho-ho, cu mulți ani în urmă - și-mi 
amintesc că titlul se deconta mai mult din părul său lung, 
mătăsos și cu miroznă de mere coapte, - decât din deliciile 
lirismului său cald, sincer și plin de candoare. Văzusem 
cândva, cu ani în urmă, într-o revistă ilustrată, o imagine cu 
un nud învăluit în niște plete lungi și resfirate de vânt și mă 
gândeam dacă nu cumva poeta i-a servit fotografului de 
model. Era un gând aiurit și o asociere nesusținută, pentru 
că la vremea când a apărut revista, poeta abia dacă învăța 
să stea copăcel.  
  Două sunt comorile gestionate cu mândrie și 
demnitate de Coca Popescu; în primul rând părul său lung 
și ademenitor, o raritate pentru zilele noastre, cum purtau 
odinioară doamnele din alte veacuri și, cu nimic mai prejos, 
lirismul său cald, sincer și învăluitor ce-și trage sevele dintr-
un fond interior de trăiri și simțăminte neîngrădite. Totul, în 
poezia autoarei, se legitimează din învolburările unor vise, 
iluzii, speranțe și dorinți pătimașe care-și caută o formă de 
împlinire în real,în existare, în viață. Și pentru că viața este 
nevolnică iar realitatea e îndărătnică poeta nu le reprimă și 
nici nu le refulează psihanalitic, ci convine să le deverseze 
în lirism, să le învăluie într-o carcasă glazurată și să le 
articuleze într-o poezie sinceră și simțită. Pe umeri, podoa-
ba de plete îți pică/ Femeie!/ Ai miere în glas și ochi șovăiel-
nici/ Flori de bujor în obraji/ Din catifea îți este pielea/ pă-
șești ca un fulg/ Să nu te atingă trecerea vremii. Cât ești de 
frumoasă!/ De mijloc te cuprind cu gândul/ Când vântul își 
mângâie cântul/ Te privesc cu dorințe ascunse/ Muză 
transformată-n condei/ Apărută din vise (Vibrații).  
  Este profesia de credință a autoarei, conștientă fi-
ind de darurile sale native. Cum era de așteptat, tema cea 
mai frecventă care revine în poezia semnată de Coca 
Popescu este Erosul, iubirea dezinhibată, activă și prădal-
nică, indiferent de circum- stanțele de loc și de timp. Iubim 
dimineața!/ Poartă deschisă spre viață/ Pe podea lascivă, 
cămașa pică/ Umbra se vâră în sufletu-mi candid/ 

 
 

Goliciunea ne îmbracă pe amândouă/ Umbra și 
ființa/ între două stânci de vise/ Savurează existența 
(Dimineața cu aromă de cafea).  

Există în poezia autoarei o doză de sin-
ceritate dezarmantă, prin poezia sa, prin felul în care 
bătătorește templul plăcerii interzise, Erosul se vân-
tură nebunatic și capricios generând emoții și trăiri 
dintre cele mai complexe și mai învolburate. N-aș 
spune că poeta scrie o poezie monocordă, centrată 
exclusiv pe fenomenologia Erosului inflamant, dar 
toate subiectele pleacă și revin la devălmășiile din 
subiect pe care acesta le generează, le conservă și 
le întreține.  

Nu-mi place titlul noului volum, O noapte și 
câțiva pași (Editura Detectiv literar, București, 
2020), dar cred că noul volum certifică maturitatea 
autoarei, care cioplește de multă vreme la templul 
sacru al poeziei și cred că și-a conturat deja o 
identitate aparte. Și mai cred, că reprezintă o voce 
distinctă în imaginarul lirismului contemporan. 

Am creditat-o și o creditez în continuare și-s 
convins că înnoiește fericit fenomenul poetic româ-
nesc. O citesc cu plăcere și-o recomand călduros 
tuturor celor doritori de poezie bună. 
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    Ana-Mirabela DIACU 
 

A venit toamna în cătun... 
 

Ieri am reușit să găsesc ciuperci; ce bine că am 
pădurea atât de aproape! Am știut, de când am venit aici, 
că ea îmi va fi prieten bun. Am reușit să culeg suficiente 
cât să pun și pentru iarnă. 

Pădurea era de nerecunoscut: puzderie de frunze gal-
bene, roșiatice, purpurii. Un covor gros s-a așternut deja; 
în curând copacii vor rămâne goi. Printre crengi stră-
pungea o lumină caldă, aurie; era cald și plăcut. Am avut 
și un musafir: o veveriță s-a apropiat sfioasă; am hrănit-o 
cu miez de nucă și  apoi a fugit, ca un prieten nerecu-
noscător. Nici măcar nu s-a uitat în urmă! Sunt sigură că 
o voi regăsi în zilele următoare, voi avea grijă să am 
câteva nuci în buzunar pentru micuța roșcovană. 

După-amiază am reușit să culeg fructele din măr și 
gutui; o parte le-am pus în pod, restul în cameră. Mirosul 
e divin! Cu siguranță Dumnezeu s-a gândit la cei singuri 
când ne-a lăsat gutuiul pe pământ! 

Mireasma aceasta de fructe mă duce cu gândul la cei 
mai frumoși ani de până acum: copilăria mea! Ea poartă-
n desaga-i aurie miros de portocală, de brad și de fulgi 
rotofei în rostogolire. În Paradisul copilăriei mele încă 
miroase a cozonac bine crescut și rumenit, a zăpadă 
proaspăt cernută, a bucurie nedeslușită. În acest tărâm 
totul este posibil; aici nu există limite, nu există sfârșit și 
nici bariere. Copilăria mea a fost, dincolo de toate, o fe-
reastă: fereastra mea către toate galaxiile universului. Pe 
geamul ei puteam să privesc până dincolo de timp și spa-
țiu, către Absolut și către largul ocean al visării. Copilăria 
are o naivitate sfântă. Ea îți spune că toți oamenii sunt buni 
și că nimeni nu îți va face niciun rău. 

Doar când ești copil poți să iubești asemeni unui înger 
și doar atunci ești cel mai aproape de versiunea ta divină. 
Ți-e sufletul izvor și pajiste, cer senin și pădure fremă-
tândă; ești bucurie și dragoste, libertate și nemărginire. 
Nimic nu-ți îngrădește zborul iar aripile te poartă peste 
lumi ca gândul.  

Tu când ai fost ultima dată liber cu adevărat? 
……………......................................................................... 

De ieri seară plouă neîncetat! E cerul greu și plum-
buriu. Șantul nu mai face față, dacă nu se potolește ploaia, 
în curând apa va pătrunde în încăpere pe sub ușă. Vântul 
urlă și crengile metalice trosnesc! Nu am reușit să mă 
odihnesc! Am luat pisica în casă, cu mine! E caldă și 
toarce a pace în patul meu mic. 

Din tavan, printre scânduri, au început să cadă câțiva 
stropi: pic, pic! Coliba aceasta mi-a fost pe rând și prieten 
și inamic! Trebuie să mai lucrez la acoperișul putrezit 
înainte să vină iarna; îmi e destul de greu să fac asta sin- 

 
 

gură, dar cea mai apropiată casă e la câțiva kilometri 
distanță și acolo locuiește o bătrână văduvă, deci... 
totul se reduce la propriile-ți puteri în cătun. Sunt 
câteva case în zonă, dar la distanță mare una de 
cealaltă. 

M-am obișnuit, cred că liniștea acestui loc face 
parte din mine și am căutat-o mereu! Nu cred că aș ști 
să mai trăiesc printre oameni... 

Am încercat să scriu la romanul meu, însă nu 
reușesc! Afară e potop și vântul vâjâie prin pod, împin-
ge cu putere în fereastră. Focul arde în sobă și tros-
nește mut. În cameră s-a mai încălzit; am luat pisica în 
brațe, mai aproape de vatră și asteptăm să treacă 
urgia. Flăcările și căldura mă liniștesc; întotdeauna 
avem ceva din noi ce trebuie să ardă, sunt amintiri care 
doar prin mistuire ne părăsesc, cel puțin o perioadă, 
până la următorul foc.  

Mi-am făcut un ceai și am aprins candela. Furtuna 
s-a potolit; se mai aud, când și când, stropii care cad 
din tavan: pic-pic... Sper să pot dormi în noapte asta! 
Mâine sunt atâtea de făcut! Am început să lucrez la 
gard, de câteva zile. Iernile sunt lungi aici, iar lupii și 
urșii se apropie periculos de mult. 

Nu mai știu nimic de mama, de mult... de mult, prea 
mult timp. Am zile în care mă gândesc la chipul ei, la 
mângâierea ei caldă, mă întreb dacă e bine, dacă mai 
trăiește... 

Trebuie să ajung la stână să aduc lână pentru 
plapumă, nopțile vor fi tot mai reci de acum. Ultima 
dată când am urcat către stână, am văzut pustnica ce 
se anevoiește în pădurile de aici. Auzisem de ea, dar 
nu o văzusem niciodată. Avea chipul frumos și lumi-
nos, chiar palid; hainele negre erau prăfuite și sfâșiate 
în partea de jos a poalei. Mi-a zâmbit și și-a continuat 
drumul prin pădure. Am privit-o cum dispare printre 
siluetele de stejar, împietrită cum eram, fără să apuc 
să-i spun măcar un „Doamne ajută!” Era foarte fru-
moasă și nu mă așteptam să o întâlnesc! Chiar aveam 
dubii în ceea ce privește existența ei, o credeam mai 
degrabă o poveste, o scornire a cuiva. Bătrânii din 
aceste ținuturi o văd ca pe o sfântă și spun că rugă-
ciunile ei ne ajută să supraviețuim aici. 

Poate așa este, poate că nu. Cert este însă că după 
întâlnirea cu ea, nu m-am mai simțit singură aici nicio-
dată! 

Privesc prin fereastra mică și udă: pădurea a pier-
dut bătălia cu furtuna: nu a mai rămas nicio frunză pe 
ram. 

A venit toamna în cătun... 
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        Stejărel IONESCU 
 

amnistie pentru viață 
 

și încă ne mai ninge, vânt ne bate, 
ne doare sufletul și-i gheață peste noi, 
și gândurile sunt schiloade și curbate, 
în nemurirea nației suntem flămânzi și goi, 
 

și încă vânturi grele ne viforă pribege, 
plânge natura iarăși ni-s ochii înlăcrimați, 
ne așteaptă după casă pădurea de toiege, 
când nopțile sunt goale și pașii sfărâmați, 
 

ascultă plânsul apei și munții hohotind, 
pustiul e de humă și toamna-i argintie, 
aproape ne sunt vecii când anii socotind, 
extragem firul vieții și cerem amnistie. 
 

un cântec de iubire și de jale 
 

de vrei poți să îmi cânți 
în astă seară un cântec de iubire, 
căci anii îmi sunt deja cărunți 
și n-am să-i dau vieții de știre, 
 

e pianul acordat și totul e pregătit, 
bate vântul în poartă, luna mă privește, 
nu sunt decât un om bătrân și ramolit, 
un om trecut prin lumea ce încet se veștejește, 
 

să-mi cânți te rog, ce vrei sau ce știi, 
sau dacă nu să-mi cânți un cântec despre viață, 
căci sigur am uitat demult a mai iubii, 
și mi-am pierdut la fel demult și anii vieții în ceață, 
 

ascult, cum în bătăile de vânt 
se aude un cântec vechi, cântecul de jale, 
și fac cu timpul tristul legământ, 
ce v-a rămâne scris prin vechile anale, 
 

ca vântul să mă poarte precum un cânt de pian, 
peste întinse mări, și peste munți și ape, 
oprindu-se cu mine numai din an în an, 
iar la sfârșit, la capătul de lume mormântul să mi-l sape. 
 

durerea timpului 
 

mă caut și tac, durerile sunt mari, 
din pașii mei doar umbrele rămân, 
când lumea iar se roagă la altari, 
durerea mea cu greu mi-o mai amân, 
 

mă doare coasta mea femeie dragă, 
e coasta mea din care ești făcută, 
mă împunge cu o suliță și-o rangă, 
durerea timpului de mult trecută, 
 

mă dor și tălpile de-mi calc durerea, 
amurgurile toate-s violete, 
din ceruri mă veghează doar tăcerea, 
și toamna iar se așează în șevalete, 
 
 
 
 
 

 

e pictorul cu lumea lui tăcută 
prin parcurile cu frunze argintii, 
când tu femeie, o necunoscută, 
încerci să te întorci, spre mine să revii. 
 

noaptea beată iluzorie 
 

afară timpul s-a carbonizat 
și norii sunt mai negrii ca tăciunea, 
plouă haotic peste sat, 
iar morții și-au pierdut rațiunea, 
 

vântul îmi bate iarăși în ferești, 
scârțâie cumpăna de la fântână, 
cad pe pământ astre cerești, 
haotic sună ploaia în grădină, 
 

se aude moșul cum tușește în beci, 
e dus de astă toamnă după vin 
și umblă prin butoiul viei seci, 
icoana lui e semnul meu divin, 
 

iar bate un nebun la mine în poartă, 
e miezul nopții, noaptea e pustie, 
iar dimineața e mai mult deșartă, 
când îmi trezește tâmpla-mi argintie. 
 

se tocmește toamna iar cu moartea 
 

s-a răstignit iar crucea, prescură și lumină, 
toamna e grie, picură furtuni în noapte, 
plouă încețoșat, e moartea prin grădină, 
și doarme în hău câmpia închisă într-o carte, 
 

te chem cu mine iubito, cadavre descompun, 
și strada e blocată de-a lumii catafalce, 
căci morții, moartea nu o mai răpun, 
și moartea încearcă viața să o calce, 
 

luăm masa în oraș prin triste cimitire, 
ciocnim câte un pahar din vinul cel amar, 
apoi ne îngropăm cu moartea în iubire, 
și ne îmbătăm cu vinul adus de-un cârciumar, 
 

când se tocmește toamna iar cu moartea, 
semnează în ceasloave, pe  brazda unui plug, 
și pleacă iar în lume, aruncă în ape cartea, 
și până în primăvară își leagă moartea în jug. 
 

femeia nopții – altă știre 
 

femeia nopții – cafeneaua-i goală, 
chiștoacele tronează, scrumierele sunt pline, 
și vinul curge peste guri de oală, 
înmoi cu pâinea în sare, uleiul de măsline, 
 

amurgul stă afară, parcul a înțepenit, 
pe bănci , doar mamelucii nopții, 
ce stau cu noaptea iarăși la iubit, 
diametral mă duce, nepusu-n infinit, 
 

femeia nopții – cafenea de știri, 
telejurnalul încă nu s-a dat, 
cafeaua este neagră de atâtea nesimțiri, 
și moartea mai condamnă la moarte un soldat, 
 

în hol oglinda vieții mi-arată altă stare, 
și se îmbracă în hohot și-n falduri de lumină, 
ne îmbată fără să vrem cu lacrimile amare, 
apoi ne dă să bem a morții vitamină. 
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   Vasile Dan MARCHIȘ 
 
EXERCIȚIU EXTREM 
 
Fără concordanță cu meteorologia 
și hidrologia, 
marea își propagă prin valuri nebunia 
și fantezia 
ca o răzbunare 
pentru cei ce n-au eliberat cenușa eroilor 
în adâncurile ei 
ca punct de orientare, 
înălțând valuri 
cum în onor negre steaguri 
dorind parcă a se situa prin asta la rang de paradă 
dar e o mascaradă 
cum că nu se pot 
forma munți în toată măreția lor 
doar din apă chioară 
care să biruie în canoane… 
Ca un război hidrologic 
dintre geografie și istorie 
pentru monumente de orice fel 
zăpezi veșnice și eroi 
valurile îmi cuprind ambarcațiunea 
dând peste cap binecuvântările… 
În premieră mă împresoară muza 
ca un nevăzut colac de salvare 
fără să știu ce vrea să-mi pună la încercare, 
felul cum scriu,sau cum înot ! 
Cum să mă prezint acum în fața muzei 
fără noimă,fără temei? 
Înotător sau scriitor? 
Deja sunt în valuri și înot parcă scriu pe o mare  
de hârtie lichidă… 
Controlându-mi cu brațele poziția și fizionomia 
Adică: 
fără să pot scrie ceva ferm în fața muzei, 
măcar o virgulă credibilă între mine 
și lucrurile imprevizibile … 
Muza mă impulsionează ca niciodată astfel: 
”Înoată că acum nu te pune nimeni să scrii!” 
Mai mult mă avântă: 
”Înoată cu curaj să ai unde scrie…” 
Incredibil, ce încurajare din partea muzei 
pentru un scriitor… 
Ceva nu este curat aici… 
Muza mă cronometrează îngerește 
ca pe un pește 
de parcă eu trebuie să o inspir pe ea în funcție de cum 
înot ! 
Și chiar vehiculează: 
”Înotul acesta va fi inspirația mea pentru tine...” 
Un val ridicându-mă ca pe un steag, 
ca pe un banner de parcă astfel marea 
 

 

dă onorul muzei... 
Onorul mării în fața soarelui răsărind 
mi-e dat să-l simt 
pentru cei ce nu de rău de mare 
sau de dorul ei au murit, ci de sete... 
Înot cu teama că nu-i va ajunge muzei, 
marea până la țărm 
ca inspirație 
ci va trebui să mă întorc fâstâcit înapoi în larg... 
Câtă hârtie de scris îmi va trebui după această 
incursiune acvatică 
pentru a putea prețui gramatical marea la cotele ei... 
Cu muza la cârmă înot cu consimțământul că astfel 
nu trișez victoria... 
Ajung pe mal cât că pun picioarele pe uscat 
când muza îmi dă impuls astfel: 
”De ce stai așa ca o virgulă incredibilă 
între mine și mare? 
Acum nu te pune nimeni să înoți! 
Scrie...!” 
 
 
 
ÎNCERCAREA CEA MAI GREA - 3 
 
S-a constituit încă un certificat medical 
al Limbii române. 
Acest nou virus a făcut 
ca textele de orice natură 
din mâinile unor medici specialiști,clerici și critici 
să pară refugiate.... 
Lipsurile semnalate în rândul 
unor elemente gramaticale 
și mulțimea cuvintelor adiacente 
rămase ca sihaștrii, 
au făcut ca gramatica să se poată conjuga 
doar la timpul trecut 
riscând astfel să devină istorie... 
În acest sens iubirea s–a manifestat 
doar prin semne,fără cuvinte 
pentru a nu se arunca declarațiile, 
pe un teren fără acoperire. 
S-a constatat că doar gesturile de mim sau actor 
(fără a te exprima și prin viu grai) 
în fața celor cu deficiențe de vorbire și auz, 
sunt imune la acest virus, 
Însă nu se știe care gest 
sau semn este curat 
deoarece acestea nu se fac întotdeauna 
din respect doar pentru cei care nu pot vorbi și auzi 
ci mai ales pentru că vrei să maschezi ceva 
ce nu poate fi dat spre auz din cauze 
suspecte,ilicite... 
Încercarea cea mai grea 
a specialiștilor de diferite domenii 
este să bocească cuvintele dispărute 
pentru ca gramatica să se mențină identificabilă... 
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   Iulia-Maria CIHEREAN 
 

Claca – un obicei de toamnă 
 

Mihai Pop oferă numeroase definiții obiceiurilor, astfel 
că: “Obiceiurile sunt, fără îndoială, pentru cei care le pri-
vesc de dinafară, manifestări folclorice, mari spectacole. 
Dar, dincolo de acestea, ele încifrează înțelesuri profunde 
asupra relațiilor omului cu lumea înconjurătoare, cu natu-
ra, asupra relațiilor interumane, asupra mersului normal 
al vieții sociale și asupra soluțiilor pe care, într-o evoluție 
de multe ori milenară, omenirea le-a găsit pentru a face 
ca lucrurile să reintre în normal atunci când orânduiala 
lumii a fost, dintr-o pricină sau alta, stricată.”1 Astfel, pu-
tem afirma faptul că: “[…] obiceiurile exprimă viața socială 
a comunităților umane, diversele aspecte ale rânduielii ei. 
Le exprimă și, totodată, contribuie la realizarea lor. Sunt 
expresii ale vieții sociale și mecanisme prin care viața 
socială funcționează.”2 

Obiceiurile au roluri complexe în societate, precum 
acela de a forma ,,un mecanism creator și păstrător de 
ordine, un mecanism creator de cultură.”3 Ele au un limbaj 
propriu, complex, iar acțiunea pe care o implică deține un 
mai mare grad de intensitate decât orice alt act de limbaj 
bazat pe vorbire. Au la bază elemente de muzică, de 
teatru, de coregrafie, de gestică, de mimică, care toate 
împreună creează un ansamblu extraordinar de armo-
nios.  

Privind rolurile diverse ale obiceiurilor în societatea 
folclorică, Mihai Pop propune interpretarea acestora ca 
acte de comunicare, însă ele se deosebesc de comunica-
rea verbală propriu-zisă pentru că implică și alte tipuri de 
limbaj: „muzical, coregrafic, gestic, mimic - sau limbaje 
specializate ca cele ale miturilor, riturilor, ceremonialelor, 
obiceiurilor, modurilor de comportare, bunei-cuviințe.”4 
Astfel, aceste acte de comunicare au sarcina de a oferi 
un schimb de informații cu partenerii din diferitele gene-
rații, un schimb de bunuri și de servicii. “Mesajele schim-
burilor culturale sunt fapte delimitate, realizate și fixate în 
semnele proprii limbajului prin care se exprimă, de cele 
mai multe ori printr-o pluralitate de semne de natură 
diversă, datorită sincretismului de limbaje ale oricărui fapt 
de cultură tradițională. Mesajul în cadrul actului de co-
municare, deci obiceiul ca act cultural, este un întreg 
structurat, un sistem de semne.”5 Planurile în care se pot 
realiza obiceiurile sunt de mai multe tipuri: socio-econo-
mic, sacral, artistic, ceremonial.  

Un alt rol al obiceiurilor este acela că acestea “au un 
caracter colectiv și au puterea unor legi, respectate de 
membrii comunităților. Sunt fapte culturale dinamice, pen-
tru că, deși actualizează tradițiile și reprezintă, pentru 
acestea, factori de continuitate culturală, totuși obiceiurile  
 

 

cuprind și schimbarea, sunt manifestări dinamice care 
se adaptează noilor valori ale unei comunități”6. 

Pe lângă rolurile pe care le au obiceiurile, putem să 
aducem în discuție și o clasificare, pe care specialiștii 
în domeniul folcloristicii au realizat-o. Astfel, vorbim de 
trei mari categorii de obiceiuri:  
     a) obiceiuri calendaristice de peste an; 
     b) obiceiuri nelegate de date fixe;  
     c) obiceiuri ale vieții de familie.  

Din aceste categorii de obiceiuri fac parte multe 
subcategorii ce cuprind diferite tradiții din diferite zone 
ale țării, punând apoi accent, desigur, pe obiceiul care 
interesează, pe clacă, un obicei ce se desfășura cu 
precădere toamnă și iarna.  

Obiceiurile și sărbătorile toamnei sunt în marea lor 
majoritate legate de strângerea recoltei din anul res-
pectiv și de pregătirea celei viitoare. În obiceiurile prac-
ticate toamna-iarna se regăsesc: Claca și Șezătoarea. 
Pe lângă partea practică a muncii în comun, clăcile și 
șezătorile “prilejuiesc manifestări folclorice care au 
drept urmare conservarea datinilor și tradițiilor moș-
tenite de la înaintași.”7  

Potrivit “Dicționarului Explicativ al Limbii Române”, 
claca este “o muncă benevolă prestată de țărani pentru 
a se ajuta unii pe alții, care adesea este însoțită ori ur-
mată de o mică petrecere, de glume, povestiri etc.”8 O 
altă definiție a acestui obicei este aceea conform căreia 
claca este o formă de executare a muncilor cu ajutor 
din partea celorlalți, munci de diferite tipuri: munci 
agricole, munci mai grele sau munci ce nu pot fi amâ-
nate și sunt urgente. 

Traian Gherman, definește claca ca fiind: “Cea mai 
veche și cea mai răspândită formă pentru recoltarea 
lanurilor întinse de holdă a fost claca, formă care se 
mai păstrează într-o bună parte a satelor românești din 

Transilvania.”9 
Claca era “un mod de a se ajuta sătenii unii pe alții 

la anumite munci grele, de lungă durată: culesul po-
rumbului, fărâmatul porumbului, adunatul fânului, tor-
sul fuioarelor de cânepă etc.”10 Claca era un obicei de 
muncă răspândit pe aproape întreg teritoriul țării noas-
tre, prezentând unele particularități determinate de 
caracteristicile ocupațiilor specifice zonelor etnografi-
ce. 

Clăcile se organizau și “la sapă, la coasă, la arat, la 
dusul gunoiului și al lemnelor cu carul atunci când 
cineva își construia o casă. Tot un fel de clacă este și 
atunci când se construiește șopronul (cortul) în care va 
avea loc nunta.”11 Se mai puteau constitui clăci și 
pentru construcția unei case, a unei fundații, pentru 
cărat de lemne și pentru a transporta piatră.  

Claca “a căpătat sensul de muncă voluntară, care 
se face de obicei între vecini, spontan şi gratuit, cu 
caracter de reciprocitate; se face în general pentru 
muncile câmpului, pentru construcţii şi între femei, 
pentru treburile gospodăreşti, terminându-se de obicei 
printr-o petrecere, cu băuturi şi jocuri de societate.”12 
Cei care munceau la clacă (clăcașii) prestau o muncă 
gratuită, “fără recompensă materială și personală, e o 
prestație din considerație față de persoana căreia îi fac 
clacă și față de care se simt obligați să-i răsplătească 
unele servicii de ordin moral și intelectual pe care aces- 

(continuare în pag. 92) 
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(urmare din pag. 91) 
 

ta le face în folosul comunității.”13  
Astfel, claca era un obicei ce se caracteriza prin 

desfășurarea unei munci colective, fiind totodată și un 
obicei de întrajutorare a comunității. Clăcile erau un 
schimb permanent și neîncetat de servicii reciproce, 
realizate cu scopul de a susține și de a păstra uniunea 
socială a colectivității prin relațiile de solidaritate între 
oameni. Tot un fel de clacă este și ajutorul “împrumutat 
între vecini și neamuri pentru legăturile de prietenie și 
ajutorare împrumutată în diferite împrejurări ale vieții, sau 
clacă pentru unii ajunși în situații grele, de boală sau de 
lipsa brațelor de muncă ale membrilor familiei, cum a fost 
cazul în timpul celor două războaie mondiale.”14 În toate 
situațiile amintite, toți cei care participă activ la clacă nu 
primesc personal nicio plată materială de la cel căruia îi 
fac ziua de clacă. În acest mod, “[…] cel puțin indirect, 
fiecare clacă se poate socoti ca o prestație de muncă 
gratuită din partea clăcașilor.”15 

Claca avea și un rol inițiatic, deoarece în cadrul ei 
tineretul se deprindea cu munca și se obișnuia cu spiritul 
de colectivitate și competiție. Prin participarea la dansuri, 
tinerii își puteau dezvolta atașamentul pentru dansul 
popular, pentru muzica populară și pentru portul național. 

Claca, pe lângă că este un obicei de muncă pentru 
strângerea recoltelor, este și un obicei ritual. Cununa (obi-
ectul ritual) de la sfârșitul adunării holdelor avea diverse 
roluri și semnificații ritualice despre care voi aminti în cele 
ce urmează. 

Claca era deseori asociată cu șezătoarea, obicei 
investigat îndeaproape în acest studiu. Astfel, “de multe 
ori, clăcile erau totuna cu şezătorile, căci şi colo şi colo se 
muncea, se glumea, se dansa etc.”16 Pe lângă că la ambe-
le obiceiuri se muncea, “clăcile și șezătorile prilejuiesc 
manifestări folclorice care au drept urmare conservarea 
datinilor și tradițiilor moștenite de la înaintași. Zilele moho-
râte ale sfârșitului de toamnă și cele ale iernii sunt scurte. 
Astfel, ele nu ajung pentru ca fetele și nevestele să-și 
termine toate lucrările. Îndeosebi, torsul cânepii și lânii, 
precum și confecționarea obiectelor de îmbrăcăminte sunt 
specifice șezătorii.”17 

Pentru seceratul holdelor cu clacă, gazda nu ținea cont 
în mod special de o zi specifică a săptămânii să scoată 
claca. Odată ce holdele erau coapte și spicul începea să 
se încârlige, gazda avea datoria de a scoate claca în orice 
zi a săptămânii, pentru a nu pierde recolta. Totuși, nu se 
scotea claca în zilele de miercuri sau vineri, căci erau 
considerate zile de post, când gazda nu putea să răsplă-
tească clăcașii cu mâncarea potrivită unei zile de sărbă-
toare, unei zile de ospăț, când se puteau consuma alimen-
te de dulce (lapte, carne, ouă ș.a.). Claca era considerată 
o sărbătoare complexă, un obicei cu diverse roluri.  

Există și zone unde claca se scotea în ziua de duminică 
sau chiar într-o zi de sărbătoare mai mare, când ar fi 
practic interzis a se munci. Din cauză că poate o amânare 
de chiar o zi ar fi putut afecta holdele, se fac excepții de la 
regulile prestabilite și se scoate claca într-o zi ce era 
potrivită pentru odihnă. Zone unde se întâlneau aceste 
lucruri: pe Mureș, în zona Sibiului, pe valea Someșului 
etc.18 
     În unele părți se scotea claca de obicei într-o zi de 
marți. În zona Arieșului se proceda în maniera aceasta. În 
 

 

schimb, în zona Bistrița-Năsăud, în unele sate (Figa), 
claca se scotea într-o zi de joi sau sâmbătă. Și în 
Rodna, claca se scotea tot sâmbăta.  

Claca putea să țină o zi întreagă, de dimineața 
până seara, însă putea să fie și doar o jumătate de zi. 
În Cara, aproape de Cluj, de exemplu, claca avea loc 
doar o jumătate de zi, de dimineața devreme și până 
la amiază. După încheierea clăcii, clăcașii mergeau și 
duceau cununa realizată gazdei. Apoi, mâncau și 
începea jocul până târziu în noapte. Astfel, o jumătate 
de zi era destinată muncii, iar în cealaltă jumătate de 
zi se petrecea, se jucau diverse jocuri, se fredonau 
cântece și predomina o bună dispoziție.  
 
   1 Mihai Pop, Obiceiuri tradiționale românești, ediție revăzută, 
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     Alexandru CAZACU 
 

Așteptări 
 
Să vrei să vezi marea în Aprilie 
cu valurile ei albe dincolo de casele roșii  
cand insulele sudului te vizitează  
si potrivești orologiul cu cifre fosforescente  
iar salcâmii înfloresc cu încetinitorul  
ca și cum ar reconstitui un anotimp  
din vechi cărți poștale 
cu așteptari si zile lungi  
Lumina scoate un țipăt  
din lama cuţitului de bucătărie 
Hainele atârnate în cuier  
încep să nu-ți aparțină 
Pe buze ne tremură cuvintele celorlalți  
care pot cere orice de la tine  
 
 
Un cuvânt  
 
Februarie  
când mecanica își adună puterile în pasări  
ce se înaltă bătând de două ori  
mai mult din aripi decât de obicei 
picurul luminii sapă în geamuri  
si te așezi la masa unde  
ceaiurile nu mai au rabdare cu tine  
 
Februarie  
sâmbăta aceasta  
ca o mică spărtură în anfora iernii 
unde saluți incurajându-te 
statuia rămasă din vremea fanarioților 
si ar fi prea mult sa treci  
dintr-o parte în alta a camerei  
s-ar putea interpreta că astfel vei dori  
un deznodământ neașteptat pentru glaciațiunile 
nordului 
O panică rezonabilă pândește intersecțiile  
Ai vrea să rostești un cuvânt  
dar îl vei spune mâine.  
 

 

La lumina mâinilor tale 
 
O prăvălie de reparat umbrelele  
cu obloane scorojite 
pe lângă care treci 
cu umbra liptită de zidurile umede 
cu acea senzație care te încearcă  
atunci când ieși printre oameni  

 

după o convalescență lungă  
La lumina mâinilor tale  
se vor citi scrisori  
se vor intrezări chipuri  
și armătura în care stă ancorat  
imobilul acela scund  
si pereții pneumatici  
ai grădini unde ninge 
iar o Diotimă de gips își coboară privirea 
când urci interminabilele trepte  
ale unui castel 
cu turnuri de zăpadă  
 
 
Milimetri 
 
Nu mai sosesc întrebări  
nu mai este nimeni laș ori curajos 
când arborii seculari suferă în picioare   
iar spiritul orașului își trage sufletul 
peste amalgamul arhitectonic  
unde adrese pierdute se regăsesc  
și nu se mai recunosc  
precum adevărul și iertarea  
din biografia celor care au așteptat  
și nu mai așteaptă  
În cele patru colțuri ale odăii ne așteaptă 
duminica  
ca un copil cu mărul-țintă deasupra capului 
Milimetri de panică  
se adună în cuprinderea oricarui văz 
Transparentă amintirea este de partea noastră 
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           Petre RĂU 
 

Tipologia scriitorimii 
 

Pe scriitorii de până azi îi ştim gratulându-se între ei şi 
oferindu-şi tot felul de formule de politeţe, dintre cele mai 
ingenioase. De pe margine, ceilalţi îi privesc şi îi admiră 
pentru talentul şi priceperea lor în arta cuvântului scris. Ştim 
bine că publicul larg manifestă o oarecare curiozitate pentru 
indivizii cuprinşi în tagma scriitoricească şi pentru lumea lor. 
Şi îmi vine să bănuiesc faptul că şi-ar dori să afle - chiar şi 
într-o manieră neriguroasă - un răspuns la întrebarea des-
pre câte tipuri de scriitori există. Asta pentru simplul motiv 
că orice clasificare a acestora trebuie să fie interesantă şi 
să ne spună ceva. De aceea încerc să atac această proble-
mă, poate găsesc lucruri ce-mi vor fi şi mie de folos, ca şi 
dumneavoastră. 

Scriitorii ar putea fi clasificaţi în multe feluri. De pildă, 
după comportamentul lor vis-à-vis de cititori: unii care scriu 
întrebându-se permanent ce va crede cititorul despre cele 
scrise de el, alţii care scriu pur şi simplu fără să le pese 
deloc de părerea cititorilor. Sau, după categoriile de scrieri 
pe care le abordează, de exemplu, scriitorul total: critic şi 
istoric literar, eseist şi estetician, prozator şi poet, dramaturg 
şi publicist (vezi George Călinescu) etc. Sau încă, având în 
vedere consideraţii mai noi, de pildă după ceea ce ne-ar pu-
tea rezerva viitorul: se presupune că, în special datorită in-
ternetului, vom avea de-a face cu trei tipuri de scriitori: a)  
scriitorul uman care, ca şi predecesorii, scrie şi publică tra-
diţional încă pe hârtie, b) neuman care, ajutat de calculator, 
complementează sau chiar înlocuieşte activitatea sa, şi c) 
consumator de cultură care, folosind tehnologia viitorului, 
devine propriul său furnizor de produse culturale. 

Cum am putea însă să-i împărţim cel mai bine pe scriitori 
altfel decât ţinând seamă de faptul că ei alcătuiesc o breaslă 
iar caracteristica lor de bază este creaţia literară? Scrisul 
este o profesie care, din nefericire, la noi se practică abia 
către ultimele vârste, pentru că, în tinereţe, un (viitor) scriitor 
trebuie să se preocupe de altceva ca să aibă din ce trăi. 

Şi fiindcă există o teorie a creativităţii, într-un fel destul 
de bine pusă la punct, cred că ar fi indicat să împrumutăm 
de la ea câteva idei interesante, precum şi o terminologie 
adecvată, ca să ne atingem scopul propus, anume acela de 
a realiza mult dorita clasificare. 

Desigur, cei mai mulţi dintre indivizii care alcătuiesc 
specia umană sunt necreativi din punct de vedere scriito-
ricesc. Ei au, în majoritate, cunoştinţe relativ puţine, o capa-
citate combinatorică a minţii destul de mică şi un fond ener-
getic stimulatoriu scăzut. Cei care sunt înzestraţi cu un fond 
energetic mai ridicat pot fi împinşi de ambiţie să realizeze 
câte ceva, dar rezultatele nu vor fi pe măsura cantităţii de 
energie consumată. În acest caz vorbim despre o energie 
neproductivă, ineficientă, ce ar trebui canalizată mai degra- 

 

bă spre alte activităţi decât cele creativ literare. Din a-
ceastă categorie îi distingem pe cei care sunt apreciaţi 
că “vor, dar nu pot”, la ei predominând latura afectiv-
motivaţională în detrimentul celorlalte. Capacitatea 
combinatorie a minţii lor, absolut importantă în actul de 
creaţie, lipseşte sau se face simţită într-o mai mică 
măsură. În această categorie îi includem şi pe cei care 
beneficiază de multe cunoştinţe şi din domenii variate, 
dar care nu se descurcă să le combine într-o manieră 
nouă şi originală spre a crea ceva. Aşadar, chiar dacă 
sunt instruiţi şi deţin un volum apreciabil de informaţii 
şi cunoştinte, unii oameni nu sunt productivi din punct 
de vedere creativ. Chiar şi dispunând suplimentar de 
un fond energetic motivaţional care să-i ajute în 
acumularea de fapte, opera lor nu va ieşi în evidenţă.  
 

 
 

În fine, există şi unii dintre cei care, deşi au calităţi 
de ordin combinativ, pot rămâne în afara creativităţii. 
De pildă, o oarecare lipsă de voinţă, cumulată şi cu o 
energie insuficientă, pot face de multe ori ca cele mai 
multe realizări ale lor să rămână în stadiul de proiect, 
neputând fi duse până la capăt. 

De-abia de acolo de unde întâlnim o mare ca-
pacitate combinatorie putem discuta că avem de-a fa-
ce cu scriitori adevăraţi, creativi, autori incontestabili 
de creaţii literare. Chiar şi când un individ nu dispune 
de cunoştinţe bogate, asocierea acestor informaţii in-
suficiente cu o deosebită capacitate combinatorie îi 
poate permite să realizeze lucrări cu un indice de crea-
tivitate mediu sau chiar ridicat. Este bine cunoscut ca-
zul unor scriitori cu o fantezie bogată şi o inteligenţă 
prodigioasă, care au creat parcă din nimic. Ei au prins 
“din zbor” cunoştintele şi au avut capacitatea de a 
realiza lucrări inedite în planul creativităţii artistice. O 
bună parte dintre ei au avut şi tăria de a-şi confrunta şi 
susţine opiniile, întărindu-şi permanent poziţia pe tărâ-
mul actului creator. 

Scriitori de excepţie întâlnim printre cei care, în 
mod suplimentar, dispun de o cantitate mare de infor-
maţie, au cunoştinţe foarte multe, profunde şi variate 
iar acestea se asociază cu o mare capacitate combi-
natorie pe un fond energetic ridicat. Ei sunt cazurile 
cele mai fericite, dar şi cele mai rare. Scriitorii care a-
parţin acestei categorii nu rămân de obicei la un sin-
gur domeniu de creaţie, ci tind să iradieze în aproape 
toate celelalte. Cu cât energia lor este mai mare, cu 
atât capacitatea de a se manifesta multilateral, de a 
crea multe elemente noi şi originale, de a le finaliza, 
este mai mare. 

Sunt scriitori care au multe idei. Majoritatea lor 
o întâlnim angrenată în diferite activităţi de concepţie, 

(continuare în pag. 98) 
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     Marian HOTCA 
 
trec desculț prin sângele luminii 
 

îngreunat de cuvântul-zeu 
ce strânge în el  
singurătatea pietrei 
 

câtă spaimă 
gata  
să se rostogolească 
în arhitectura pașilor povestiți 
va respira aripa nevăzută a întâmplării  
 

e ușor  
să descoperi zei  
în umbra binelui 
când fiecare își zidește din rugină 
idealuri răsunătoare 
pentru prezentul  
ce se stinge  
 
vom străbate împreună 
 

aceeași bucată de înger 
cunoscând 
lumina 
ce se sacrifică 
luminii  
 

în întunericul ecoului 
silabele vechi 
respiră o altă formă 
a cuvântului nespus 
 

fiecare timp 
ce se zidește disperării 
își are secunda lui de glorie 
în ochiul ce comprimă 
lumea creată  
într-un gând  
 
cresc cuvintele grele în piatră 
 

umbra păsărilor 
ce poartă în cioc  
cântecul întâmplării 
dilată morțile întinse pe asfalt 
 

imaginea mea ștearsă 
cerșește un nou chip  
necunoscut pentru lumină 
 

dintr-un cuvânt în altul 
traversez de-a curmezișul 
posibila viață 
ce se îmbulzește 
în mine 
cu toată depărtarea sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

vor coborî pietre 
 

din adâncul luminii 
rușinând turma de vremi 
ce scurmă-n molozul ființei 
 

și vom intra 
în apă  
să zărim  
anotimpurile 
cum își împart pe ascuns 
ploile calde 
din suflet  
 

umblând  
desculți până la sânge 
vom visa 
cireșii resemnați 
cum își scutură din ramuri 
copilăria 
 
acest gri măreț  
 

al existenței se întinde  
pe o margine de viață 
folosită 
știută doar de îngerul hrănit cu rugină 
el însuși își scutură aripa plină de colb  
cât să-ți ajungă de-un răsuflu  
 

cuvântul nestingherit  
își întinde trupul 
în rana-oglindă 
zidind încă un vis 
pentru golul din inimă  
 
să facem un popas atipic  
 

în ochiul sfinxului  
să ne potolim ultimul vis 
în negura  
dintre cuvintele îngropate 
în tăcere 
 

un alt ochi 
dă contur lumii 
prelungindu-se 
cât să-ți ajungă de-o aripă  
pentru a șterge  
praful  
 

se pune un punct mare 
frământat  
între degetele improvizate 
apoi se ia totul de la capăt 
ca și cum te-ai zvârcoli 
în flacăra tulbure 
ce dă contur  
acestei vieți  
insesizabile  
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Cum ar fi dacă 

în loc de oameni 
am fi râuri 

cu umbre ascunse 
între munți 

și albastrul purtat 
către mare? 

 

Cum ar fi dacă 
în loc de flori și de râuri 

am fi oameni 
crescuți din iubire 
cu genunchi arcuiți 

spre pământ 
și inimi bătând 

pe sub pleoape? 
 

Dar mai ales, 
cum ar fi dacă 
în fiecare om 

s-ar naște acum 
Dumnezeu!? 

 
ZBOR CĂTRE LUMINĂ 

 

Păsări își iau zborul 
din mine 

către Lumină. 
De câte ori ți-am spus 
că în fiecare dimineață 

Lumina mă strânge 
iar aripile îmi bat 

în pupile? 
Nu te speria, 

doar strigă-mă 
și atunci, 

pleoapele mele obosite 
se vor ridica, 

întunericul se va sparge, 
inima va pulsa, 

iar din albastrul ceresc 
păsări îsi vor găsi zborul 

spre tine. 
 

PLOUĂ ADÂNC 
 

Toamnă, 
clătinându-și norii 

când ochii mei 
își picură ploaia 
în ceasuri târzii. 

Lacrimi 
desprinse din cer 

căzând 
peste neputințele noastre 

în seri răcoroase 
lipite de inimi. 

 

Plouă adânc 
prin tăceri răvășite 
de gânduri ascunse 
de mine, de tine...  

 

 
 
 

 

      Mihaela AVRAM 
 

CÂNTEC 
 

Tu, arcuș, și eu, vioară – 
noi, un cântec de o vară! 

 

Sunetul pe care-l simțim 
este birul ce-l plătim 

pentr-o veche melodie 
pe care-o avem în custodie, 

iar pe coarda de vioară 
plângem visul care zboară. 

 

Printre note-mprăștiate 
stau tăcerile-agățate. 
Vara strigă după noi 

să dăm ceasul înapoi, 
dar a noastră partitură 

e a timpului pictură. 
 

Tu, un vers, și eu, o rimă – 
Noi, cuvinte ce suspină! 

 
TRANSFORMARE 

 

Prinde-mă, Toamnă, de mână 
și-aruncă-mă-n ploaie. 

Spală-mă 
de păcatele 

știute și neștiute. 
Transformă-ți frunzele 

în îngeri 
și pregătește-mă 
pentru albul iernii 

ce va veni. 
 

CUM AR FI? 
 

Cum ar fi dacă 
în loc de oameni 

am fi flori 
răsărind din pământ, 

 

cu verde întins 
spre lumină 

și petale-nsetate 
de ploaie?  
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Ignatie GRECU 

 

Lica Gheorghiu şi Mănăstirea Cernica 
 

 Mă tot întreb cum să încep, ca relatarea mea să fie 
credibilă. Prin 2010, într-o zi frumoasă de vară, spre seară, 
pe când eram la strană şi citeam Canoanele Maicii Dom-
nului, o doamnă în vârstă, să fi avut vreo 80 de ani, sprijinită 
într-un baston, se apropie de mine şi mă întreabă dacă eu 
mă ocup cu administraţia Cimitirului mânăstirii. 

-Da, Doamnă! Vă rog să aşteptaţi câteva minute şi 
vă voi sta la dispoziţie. 

După ce s-a terminat vecernia, m-am apropiat de 
respectiva Doamnă şi am întrebat-o, ca de obicei: 

- Cu ce vă pot fi de folos? 
- Uite, părinte, mă numesc D-na Schwartz şi am 

venit în ţară, de la Paris şi aş dori să merg la mormântul 
prietenei mele Lica Gheorghiu, (fiica lui Gh. Gheorghiu-Dej) 
şi să-i aprind o lumânare. Am aflat că este înmormântată 
în Cimitirul Sf. M-ri Cernica. Dumnealor sunt două foste ele-
ve de ale mele pe care le-am rugat să mă însoţească, 
având în vedere că eu acum sunt bătrână şi abia mai pot 
merge sprijinită, după cum vedeţi, în acest baston. Te rog, 
fii bun şi ne condu la mormântul Licăi Gheorghiu, prietena 
mea de odinioară. 

- Da, Doamnă! Să mergem! 
Şi încet, încet am ieşit din Biserică şi ne-am îndrep-

tat spre cimitir. Pe drum, i-am spus Doamnei Schwartz: 
 -Doamnă dragă, multe am avut de pătimit de pe ur-
ma prietenei dvs. Lica Gheorghiu, care fiind înmormântată 
în Bucureşti, în Cimitirul Sf. Vineri (1987), imediat după 
înmormântarea ei acolo, cimitirul a fost închis.  

Soţul ei, inginerul Gh. Rădoi, fost ministru al Con-
strucţiilor de Maşini (31 oct. 1963 - 17 martie 1965), apoi 
Vicepreşedinte al Consiliului de Miniştrii (18 martie - 20 au-
gust 1965), aflând că Cimitirul Sf. Vineri urma să fie dis-
locat, a venit la M-rea Cernica la începutul lui august 1988, 
cu o geantă plină de bani şi a solicitat un loc pentru soţia 
sa, Lica Gheorghiu, fiica lui Gheorghiu - Dej.  

Atunci stareţul i-a aprobat un loc pentru a o reîn-
huma la noi, la Cernica. După ce a cumpărat locul, Dl. Gh. 
Rădoi a construit un cavou din granit negru pentru Lica (aşa 
o numea el!) şi pentru el. 
 -Părinte, vrem să fie ceva care să rămână! A spus 
Dl. Rădoi. 
 După terminarea lucrărilor la cavou, primim într-o 
zi un telefon de la Dl. Rădoi: 
 -Mâine, părinte, o aduc pe Lica la Cernica. Vreau 
să-i facem o reînhumare cu slujbă, aşa cum se obişnuieşte. 
 -Bine, D-le Rădoi, vă aşteptăm! 
 Ei, de acum urmează calvarul. Dl. Rădoi n-a mai 
venit la Cernica pentru reînhumare şi nici telefon n-a mai 
dat. În schimb, părintele stareţ a fost chemat urgent la 
Patriarhie încă de dimineaţă. 
 După masă, când s-a întors, părintele stareţ mi-
aruncă pe birou o hârtie cu antetul Consiliului Popular al 
Municipiului Bucureşti - Comitetul Executiv – nr. 51546 / 
8.11.1988 - semnată de Prim-vicepreşedinte Dumitru Nec-
şoiu -  şi mânios îmi spune: 
 -Citeşte! Pentru asta m-a chemat Patriarhul. De 
mâine, cimitirul mânăstirii va fi închis. Iar mânâstirea desfi-
inţată. 
 

 
Mănăstirea Cernica văzută dinspre insula de pe lac pe care se 

află cimitirul (sursa: Wikipedia) 
 

 Pur şi simplu am uitat şi de Rădoi şi de Lica 
Gheorghiu. 
 Au urmat comisii peste comisii trimise de la 
Patriarhie care au cercetat în amănunt situaţia înmor-
mântărilor la zi şi a locurilor de veci concesionate. 
 Şi aşa, zi de zi, lucram şi număram morţii în-
mormântaţi, anii când au fost înmormântaţi, în vede-
rea deshumării lor şi reînhumarea în altă parte, care 
va fi stabilită de organele superioare - Biserică - Stat 
etc. Nu mai aveam somn noaptea.  

Acum cimitirul care era pe o insulă ce urma 
să fie scufundată, părea în situaţia respectivă să fie 
desfiinţat. Dar mânăstirea? Mânăstirea Cernica, ve-
che vatră de credinţă, sihăstrie şi cultură, cum să în-
drăznească să o desfiinţeze? 
 Nimeni nu venea cu un răspuns care să ne 
dea nădejde, că ceea ce s-a hotărât acolo sus nu se 
va întâmpla. 
 Dacă până atunci sectorul Relaţii externe al 
Patriarhiei trimetea delegaţii străine în vizită la Cerni-
ca, din momentul sosirii hârtiei cu pricina M-rea Cer-
nica a fost izolată complet. Chiar abandonată. 
 Patriarhul nici nu voia să audă. Iar Departa-
mentul Cultelor trimetea săptămânal un delegat ca să 
afle dacă s-au respectat directivele înscrise în acea 
hârtie emisă de Primăria Capitalei. Adică să nu se 
mai facă înhumări de vreme ce cimitirul este închis în 
perspectiva de a fi desfiinţat şi mutat în altă parte. 
 Când Dl. Niţă Pascu - inspectorul de la Culte 
intra în birou, întreba: 
 - Câte înmormântări aţi făcut? 
 - Cincisprezece, ziceam eu cu voce tare. 
 - Taci, taci, că mă bagi în puşcărie. Unde-i 
stareţul? Du-mă la stareţ!  

Şi-l duceam la stareţ. Stareţul îl îmbăta bine, 
îl suia în maşină şi dus era. Înmormântări se făceau, 
dar fără pompă, adică mai mult pe ascuns. Văzând 
că cei în drept să ne ajute nu catadicseau să ne spri-
jine cu nimic, stareţul mi-a zis: Înmormântează! 
 -Ei, părinte, să-ţi spun eu de ce s-a ajuns pâ-
nă într-acolo ca să interzică atât Cimitirul Sf. Vineri 
unde prietena mea Lica fusese prima dată înmor-
mântată şi apoi urma şi M-rea Cernica cu tot cu cimi-
tir. Părinte, am să-ţi relatez o întâmplare care este 
cheia tuturor neajunsurilor de care povesteşti mata. 
 -Era prin 1963 sau 1964 şi Lica, fiind fiica 
preşedintelui de atunci al ţării, Gh. Gheorghiu – Dej,  
 

(continuare în pag. 98) 

 

 



Boem@  140-141-142  (10-11-12) / 2020) 98 

                                                                                                                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 94) 
 

întrucât găsesc soluţii ingenioase în variate situaţii. 
La acest nivel, el însuşi foarte înalt, se pot mani-

festa şi unele abateri pozitive semnificative. De pildă, 
cei care au o imaginaţie foarte bogată, o funcţie combi-
natorie care lucrează în exces, chiar şi o funcţie critică 
ce operează în deficit, pot depăşi adesea graniţa posi-
bilului, al realului. Pe mulţi dintre aceştia i-am putea 
identifica printre onorabilii scriitori cu idei fanteziste. 

Atunci când imaginaţia are un curs liber şi este ur-
mată de o cenzură severă a raţiunii, avem de-a face 
cu scriitori care au înclinaţie mai mare spre critică. Ei 
au idei fecunde, realiste, noi şi originale. Însă critica 
este un domeniu pervers. De pildă, dacă această func-
ţie se realizează în exces, fantezia şi inteligenţa unor 
astfel de scriitori pot produce idei noi şi originale, dar 
majoritatea lor sunt ucise din faşă iar creativitatea, în 
cele din urmă, nu se va observa. 

 

 
 

Mai există şi un alt tip de scriitor, tot imagistic. Adică 
acel scriitor care este dominat de vizualizarea ideilor, 
chiar dacă are mai puţin capacitatea de a elabora idei 
noi şi originale. Un asemenea scriitor aşteaptă să prin-
dă din zbor subiectul, deci au vocaţia transpunerii origi-
nale a ideilor altora. 

Desigur, întâlnim şi scriitori care pot combina la mo-
dul ideal structura ideatică cu cea imagistică şi pot crea 
efectiv. Ei elaborează idei noi şi originale, dar le pot şi 
vizualiza şi transpune în practică. 

Scriitorii manifestă în general o largă disponibili-
tate de a pune în practică două din obiectivele pe care 
le propune ca operaţii de bază sinectica în domeniul 
orientării spre creativitate şi dezvoltării capacităţilor 
creative: a) să scrii despre un lucru “ciudat”, făcându-l 
să devină familiar, însemnând de fapt o fază de înţele-
gere şi o fixare a problemei, şi b) să scrii despre un lu-
cru obişnuit, astfel încât să devină “ciudat”, însem-
nând o orientare complet nouă în care acţionează ana-
logiile personale, directe şi simbolice. Cele două obiec-
tive reprezintă în acelaşi timp şi un alt criteriu intere-
sant de departajare a scriitorilor. 

Până la urmă, orice nouă clasificare a scriitorilor 
este proliferată, desigur, de valoarea intrinsecă a ope-
rei lor. 

 
(Din volumul “Întoarsele gânduri”, Editura InfoRapArt, 2011) 

 
 
 

 

 
 

(urmare din pag. 97) 
 

ne-a invitat pe toţi miniştrii cu soţiile lor la o sindrofie, la ea 
acasă. Eu eram pe atunci foarte apropiată de ea. Mă bucu-
ram de prietenia ei - fiind o actriţă foarte talentată şi o fire 
debordantă - şi-i cam plăcea să bea. 
 Când feciorul a anunţat că intră soţii Elena şi Nico-
lae Ceauşescu, prietena mea i-a spus cu voce tare să audă 
toţi invitaţii: 
 -Spune-i ţopârlancei să se descalţe! 
 Atât i-a trebuit Elenei Ceauşescu. A intrat, n-a 
servit nimic cât a durat petrecerea. Ne-a fotografiat pe toţi. 
Erau miniştrii cu soţiile lor şi alte persoane de rang înalt 
invitaţi la sindrofie. 
 După aceea, când Gheorghiu Dej a murit şi a venit 
la putere N. Ceauşescu, toţi care am luat parte la acea sin-
drofie am avut de pătimit. 
 Eu am avut noroc. Împreună cu soţul meu, care 
era o persoană însemnată la acea vreme, am plecat la 
Paris şi aşa am scăpat.  Ceilalţi au înfundat puşcăriile. 
 Iar pe Lica Gheorghiu, a spus atunci Elena Cea-
uşescu şi s-a jurat, că nici în mormânt nu o va lăsa. A urmă-
rit-o toată viaţa până a murit, chiar și după aceea, după 
cum s-a şi întâmplat. Ei, părinte, acum ştiţi pentru ce aţi 
pătimit toate acestea. Martor mi-i Dumnezeu că nu mint. 
 -Într-adevăr, Doamnă!  

Apoi, după revoluţie, în sfârşit a venit Dl. Rădoi şi 
a adus-o pe Lica Gheorghu şi a reînhumat-o la Cernica. 
 Când l-am întrebat de ce nu ne-a spus nimic 
despre toate acestea, a murmurat cu oarecare tristeţe în 
suflet. 
 - Dacă ai ştii, părinte, prin câte am trecut şi tot nu 
m-am lăsat biruit de dânşii. 
 - Care dânşii? 
 - Securitatea, părinte! 
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     Constantin OANCĂ 
 

Studiu în clarobscur, de Petre Rău 
 

Citind nuvelele şi eseurile ce compun cartea Studiu 
în clarobscur a lui Petre Rău îţi dai uşor seama că ele 
propun situaţii posibile în realitatea imediată unde aparenţa 
se impune în mod tiranic, dar cu toate acestea în multe 
dintre ele se ajunge la întrebări ce trimit dincolo de văzute. 
De pildă copilul, întâlnit pretutindeni, direct sau indirect, 
este singurul dotat cu nemurire, motiv pentru care amintirile 
din copilărie s-au sedimentat într-atât încât au generat 
dorul, dorul după lumina celor care ne-au fascinat prima 
parte a vieţii şi mă gândesc acum la textele Verde vale de 
rai şi Bunicul Constantin. De asemenea înţelepciunea bă-
trânului din nuvela Bătrânul are darul de a trece dincolo de 
văzute, într-o lume nebănuită până atunci, ca-n prozele 
fantastice ale lui Mircea Eliade. 

Alte întâmplări sunt palpitante prin crearea unor 
stări-limită, cititorii fiind puşi în situaţia de a asista la scene 
cu un puternic impact emoţional: Tăcerea paşilor în doi, 
Mistreţul sau Îngheţul. Prima dintre aceste trei nuvele este 
şi o pledoarie emoţionantă pentru prietenia naturală dintre 
om şi câine.  

Sunt şi păcate recunoscute ca fiind grave atât de că-
tre credincioşi cât şi necredincioşi. Iată-l pe părintele Dioni-
sie într-o relaţie amoroasă cu Nataliţa lui Vasile Mirişte, 
spionat noaptea de către paraclisierul moş Toader, care se 
decide să facă povestea cunoscută, însă nu reuşeşte, 
deoarece atunci se şi întâmplă să se înece în lacul de pe 
malul căruia spiona (Limba lui Dionisie). Relele veacului 
antrenează în vârtejul lor până şi legile naturii, atât cea din 
afară, cât şi cea din lăuntrul omului: apele îşi ies din matca 
lor, ca şi minţile ce o iau razna ale celor socotiţi până atunci 
ca fiind nevinovaţi. Sergiu (un copil de 15 ani) fuge pe jos 
de acasă la o mătuşă de-a lui dintr-un sat de lângă Galaţi, 
dat fiind în urmărire generală pentru vina de a-şi fi ucis tatăl 
în urma abuzurilor sexuale ale acestuia asupra sa. 

Situaţii imprevizibile şi nefericite vin să se adauge 
vieţii deja complicate datorită strâmbei alcătuiri a lumii, situ-
aţii în care personajele nu au decât două alternative pentru 
a ieşi din acest cerc, fie trezindu-se, luând drumul pribegiei, 
fie trecând din visători în visaţi. Astfel avem de-a face cu 
drame postrevoluţionare datorate mai ales fenomenului 
migraţiei, al dezrădăcinării românilor ca în nuvela Salt în 
gol. Alţii sunt luaţi în primire de către “umbra lor cea de toa-
te zilele”, cum se autodenumeşte moartea, că bătrâneţea 
cu singurătatea şi bolile ei sunt şi ele puternic resimţite ca 
urmare a golirii satelor de către tinerii plecaţi în afară în cău-
tarea unui loc de muncă. În atari situaţii apare moartea, ca 
un comentator, filozofând asupra condiţiei ei (“Numai eu 
sunt veşnică”, îşi zice) şi a muritorilor (Devoraţiuni pe 
portativul sufletelor şi Semnătura corporală). Deşi moartea 
reprezintă răul, ea se dovedeşte a fi superioară omului prin 
sfaturile pe care i le dă acestuia, prin răbdare, meticulozi-  

 
 

tate şi luciditate, condamnând superficialitatea şi 
nepăsarea cu care omul o tratează atât pe ea cât şi 
propria-i condiţie. În acelaşi timp ea mai vede ceva, 
vede lumea ca pe o pădure puternică: „Ştiu că tu faci 
parte dintr-o pădure puternică, în care fiecare copac 
îl sprijină pe celălalt, în timp de furtună şi vijelie. Însă 
ştiind totodată că în fiecare ceas te lupţi cu păcatele 
tale, de ce nu le-ai pune capăt odată pentru totdea-
una? Doreşte-ţi luminare şi nu întuneric! Nu trăi pre-
cum un osândit care neagă legea şi pe judecător, 
fără a se căi!”. Nu ştiu la adresa cui este parodia de 
aici, a morţii ori a omului lipsit de orice urmă de cu-
noştinţă privind subtilităţile ce se ascund dincolo de 
simţuri. Cert este că moartea îşi mustră ori ironizea-
ză mereu victimele. Iată finalul cu moartea care-şi 
asistă victima până la final. Zice moartea: „Când i-
am strâns mâna am simţit cum sângele cald i se 
scurge prin vine ca un val către țărmurile îndepărta-
te. Dar la sfârşitul unei nopţi de o limpezime nefireas-
că şi-a dat sufletul, pentru că valul vieţii sale atinsese 
adâncurile”. De aici întrebări şi întrebări ce plutesc în 
aer şi care vin, pentru minţile pătrunzătoare, din 
răspunsuri bănuite. 

Volumul de față se încadrează la realism, pen-
tru că vine din lume, lume care gândeşte mai mult 
prin efecte, după cum şi moartea o spune şi bine-i 
pare, că altfel ea nu-şi va mai avea rostul pe lume, 
pe când aşa, între toţi morţii, numai ea rămâne vie. 
 

[Petre Rău – Studiu în clarobscur, Editura InfoRapArt, 2019] 
 

(volum nominalizat în anul 2019 pentru Premiile USR Filiala Iași) 
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Toamna mea 

 

Toamna lină, dintr-un cer necopt 

Își prelinge bruma-n asfințit, 

La rever încă trei stele port 

De la noaptea-n care ne-am iubit. 
 

       Apa curge blând, ca o lumină, 

       Noi ne-mbrățișăm și povestim, 

       Dulce și frumoasă Bucovină 

       Cât răsfăț e-ntr-un pahar cu vin. 
 

Două căprioare fug spre munți 

Vara lor s-a stins în luminiș. 

Suntem numai noi. Dar suntem mulți... 

Ca o taină prin Mestecăniș. 
 

       În gutuie simt mirosul tău 

       Și cuvântul are gust de ruj, 

       Și mi-e bine, și apoi mi-e rău 

       Și cu tine-n gând ajung la Cluj. 
 

Ploile și vântul mă răsfață, 

Îngeri muritori se țin de glume 

Eu doar chipul tău îl am în față 

Toamna mea, hai să fugim în lume!    

     

 

Într-o seară  

 

Te voi duce într-o seară 

În liniștea unei biserici... 

Dacă am făcut păcate 

În dragoste 

Numai tu mă poți ierta 

Tu îmi cunoști cel mai bine dragostea 

Iartă-mă și spune-mi 

- Ce frumos miroși a păcat! 
 

 

Cartea sfântă 

 

Iubito, 

Ce-ai să scrii despre mine 

În Cartea Sfântă 

A sufletului tău? 

Că numele meu a îngenunchiat 

În fața dragostei tale 

Că inima mea a fost  

Singura fereastră 

Prin care fugeai uneori 

În lume. 

 

 
 

 
 

 

 

   
 

Ovidiu PURDEA-SOMEȘ 
 
 

Locuiesc în cântecul meu 

 

Locuiesc singur în cântecul meu 

Uneori vesel, alteori trist, 

Într-o tăcere mai simplă decât cerul. 

Un sfânt mi-a scris din greșeală pe o piatră 

„Să cânți si să rămâi singur 

Când cântecul va fi gata înlăuntrul tău”. 

De aceea sunt mândru 

Când cineva îmi calcă gândurile și singurătatea 

Și mă bucur de duminica în care 

Dumnezeu îmi deschide fereastra... 

Tu locuiești îngândurată într-un munte  

În care numeni nu cântă... 

Numai cântecul meu ca o pasăre sfântă 

Îți intră în mijlocul tulbure al odăii. 

Ești frumoasă și singură 

Și îmi faci semne cu mâna. 

Vino să ne întâlnim... Am nevoie de dragoste 

Cum tu ai nevoie de cântec!   

 

 

Limitele iubirii 

 

Dacă m-ai avea doar o noapte 

O noapte din întreaga viața ta 

O noapte din întreaga viața lumii 

Până unde ai întinde limitele iubirii? 

Ca om  

Până lângă ochiul lui Dumnezeu 

Să-l faci și pe el să plângă 

Ca poet 

Până în viile din Cântarea Cântărilor 

Să-mi simt cuvintele mai bune ca vinul!   
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Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Scrisoare despre Dumnezeul care-a uitat unde stau 
 

Iubito, în duminica asta pustiul s-a așternut peste orașul  
cu atâta moarte în el 
oameni vii populau străzile și ca-ntr-un ritual păgân  
treceau pe lângă semeni străini ca și ei 
se terminase slujba unde și-au coafat memoria  
și aveau de acum liber la desfrâu până duminica viitoare 
se târau ca și melcii pe străzi înspre farfuriile cu ciorbă 
la felul doi femeia se va scurma în cur și bărbatul va înjura 
de sfinți pentru că echipa lui favorită pierde un meci 
vor dormi profund și scama din buric va domina orizontul 
lor îngust atunci vei știi că-n brațele mele-ai fi putut cunoaș-
te fericirea de-a fi 
te-aș fi putut iubi ca patima celui ce-și poate da oricând 
ultima suflare aș fi putut să-ți fac altar în mijlocul patului lat 
ți-aș fi sărutat pântecul mustind de viață și picioarele abia 
aș fi așteptat să le dau la o parte. 
 

(Mai știi când ți-am spus că astăzi eu sunt doar ediția revi-
zuită a celui de ieri?) 
 

Așa a fost, Iubito, și ți-aș fi putut oferi zilei șansa de-a fi cea 
mai frumoasă din viața mea 
te-ai ascuns în spatele depărtării și nopții din noi i-ai dăruit 
adâncul și-naltul 
te-aș fi putut iubi cu disperarea celui care nu vrea să-ți 
rănească zâmbetul 
ți-aș fi luat mulajul cu palmele transpirate și fine 
cu ochii flămânzi de tine te-am dezbrăcat de o mie de ori 
câte o mie de ori 
știu când respiri și știu cum ai putea să gemi sub atingerile 
mele 
mai frumos decât porumbeii pe care-i hrănesc pe balcon ar 
zbura sufletul tău sub atingerile mele 
de aceea-n duminica asta cu atâta pustie în ea  
am simțit amândoi că-n jurul nostru s-au scumpit toate și că 
numai oamenii s-au ieftinit. 
 

(Mai știi când ți-am spus că mă consider familist câtă vreme 
mă culc cu femei măritate?) 
 

Așa a fost, Iubito, dar sufletul meu nu mai vrea să caute-n 
zece femei ce îmi poți oferi tu singură 
mi-am ascultat inima și mi-am pierdut mereu mințile și mi-a 
plăcut   am ascultat de minte și mi-am pierdut sufletul și nu 
mi-a mai plăcut 
atunci ți-am spus că atunci când am început să-mi întâlnesc 
prietenii la farmacie  mi-am dat seama că îmbătrânesc 
la 50 de ani te pot iubi și respecta mai bine de o mie de ori 
decât aș fi făcut-o-n tinerețea mea zbuciumată 
ascultă-mă-ntre ape ți-am zis ca să curgă prin sufletul tău 
toată liniștea mea 
emoțiile mele s-or atinge ca buzele de sânii tăi obraznici 
pe pântecul tău pe coapsele tale și pe șoldurile tale mi-aș 
scrie povestea trecerii mele prin lume 
te rog să accepți să vii la întâlnirea cu tine și pe mine să mă 
lași numai să te țin de mâna sufletului. 
 

(Mai știi că-n duminica pe care n-am petrecut-o niciodată-
mpreună am zis că n-aș vrea să îți strici ochii frumoși 
jelindu-mi neființa?) 
Așa a fost, Iubito, și timpul meu a venit deci jalea ta nu-și 
mai are rostul    acum de luminarea sufletului meu m-am 
ocupat singur mereu  

 

soarele și-a oprit mereu mâinile și buzele pe trupul 
tău ca de nimfă 
mereu am vrut să câștig bani fără să muncesc să 
iubesc fără să sufăr și să mănânc fără să mă îngraș 
atunci ți-am zis că Dumnezeu a creat oamenii buni 
pentru că El nu poate fi peste tot în același timp 
e duminică acum și Dumnezeu a uitat unde locuiesc 
și ce vreau 
dacă m-ar fi iubit măcar un pic acum ai fi fost în bra-
țele mele-nsetate de viață. 

 
Scrisoare despre Dumnezeul bunicilor mei 
 

Iubito, Dumnezeul bunicilor mei a fost mai pur decât 
Dumnezeul părinților mei 
Dumnezeul părinților mei e de departe mai bun ca 
Dumnezeul meu  
lumea mea Iubito nu mai are puritate-n priviri și nici 
semnul crucii în simțire și suflet 
astăzi Dumnezeu nu se mai vede nici măcar în 
mijlocul catedralei e străin până și-n casa Lui 
lui Dumnezeu îi e frig Iubito în bisericile înalte până 
la cer  
să nu-ți faci casă pe nisip spunea Dumnezeul 
bunicilor mei 
să nu strângi comori pe pământ zicea El în liniștea 
vieții și-a zilei de ieri. 
 

(Mai știi când ți-am spus că Iadul apare atunci când 
noi încetăm să credem că mai putem?) 
 

Așa a fost Iubito când am pierdut cealaltă cheie cu 
care puteam deschide seiful cerurilor 
așa a fost când pe bolta cerului Dumnezeu desena 
umbre și nori 
ploaia venea de la sine iubito erau lacrimile bunicilor 
mei să-mi curețe mintea și trupul plăpând 
atunci am știut că n-am să mai pot vedea niciodată 
Raiul de-aproape 
atunci am știut că până și speranța își poate da 
duhul la picioarele lumii din noi. 
 

(Mai știi când în dunga zărilor clopotele tristeții au 
anunțat Apocalipsa tăcerii?) 
 

Așa a fost Iubito atunci când nimicul acapara lumea 
când disperarea îngenunchea credința 
numai noi doi și preotul bătrân mai stăteam drepți în 
biserica joasă 
Sfinții priveau spre podele de atâta tristețe și gol în 
ceasul când se citea Crezul și Evanghelia 
femeile aveau decolteuri prea largi și fuste prea 
scurte și strâmte 
evlavia falsă plutea ca un blestem printre rugăciunile 
șoptite 
Dumnezeul bunicilor e mult mai blând și mai pur ca 
Dumnezeul meu prea îngăduitor 
prea multă nesimțire Iubito spurcă altarul  
prea multe femei păcătoase pângăresc icoanele azi 
prea multă tristețe înlăcrimează ochiul  
prea departe e cerul azi de mântuirea dorită de toți 
în cuvânt. 

 
 
 
„ 
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      Varga Istvan ATTILA 
 

Terorismul în afara actului 
 
În prezentul material se urmărește abordarea unei 

problematici cotidiene/existențialiste, dintr-o perspectivă se-
miotică dusă înspre metafizică, prin întrebarea „Ce este actul 
terorist?” Astfel, devine problematică, dacă se mai poate dis-
cuta despre fundamentalism religios - în sensul tradiţional -  
la atentatele teroriste, comise în spiritul unei religii?  
 

Pentru început, apropiindu-ne de problema teroris-
mului, fără doar și poate se atinge o problematică existen-
țialistă ce se manifestă prin suferință și insecuritate. Teroris-
mul este o formă specifică de a purta război, ce își datorează 
succesul în principal actului/cruzimii și nu puterii cu care lo-
vește. Actul în sine devine (și) este unul deosebit, implicând 
subiecți adiacenți, prin urmare se ridică într-un mod firesc în-
trebări cu privire la relația între act și subiect. 

Însă, înainte de abordarea subiectului dorit, este ne-
cesară definirea sau măcar problematizarea conceptului de 
fundamentalism şi al celui de fundamentalism religios, ur-
mând elaborarea unei judecăți de valoare privind posibilitatea 
trecerii de la realitatea prezentată prin fundamentalism, la o 
realitate a post-fundamentalismului. În final, chiar și întreba-
rea inițială va primi răspuns, iar terorismul va fi înțeles mai 
profund, fiind lipsit de judecăți de valoare, inutile, fiind deci 
perceput ca act pur într-o realitate (post-)fundamentalistă. 

În cultura noastră, după atentatul terorist din 11 sep-
tembrie 2001, se vehiculează tot mai multe idei ce asociază 
fundamentalismul religios și în principal cel islamic cu  tero-
rismul. Dar înainte de a face asemenea afirmaţii ar fi corect, 
nu doar din punct de vedere moral dar și pragmatic, să 
precizăm că fundamentalismul poate avea o formă religioasă, 
dar nu este unul exclusiv islamist.  

În acest context, chiar conform Dicţionarului explica-
tiv al limbii române, fundamentalismul este „1. Mișcare pro-
testantă exclusivistă, fondată la începutul sec. XX în America, 
militând împotriva secularizării și liberalismului în învăță-
mântul teologic;  2. Tendința de a menține nealterată doctrina 
de bază a învățăturii creștine, punând accentul pe interpre-
tarea literală a Bibliei”. Deci fundamentalismul nu este o 
mișcare apărută în sânul islamului, ci este un curent ce apare 
în America de Nord, ca reacţie la liberalizare şi mai ales la 
tendinţele ce încercau adoptarea Scripturii la modernitate. 
Astfel, ne aflăm în fața unei mișcări occidentale ce dorește 
renaşterea spirituală şi socială, venind ca o soluţie creștină a 
modernizării.1  
 Doar la punctul trei, ca sens conotativ, este mențio-
nat fundamentalismul islamic, prin menținerea caracterului de 
mișcare religioasă și politică având „scopul de a restabili 
adevărata comunitate islamică, prin întoarcerea la tradiția  
 

 

nealterată a islamului și neexcluzând nici războiul, 
nici atentatul criminal pentru atingerea scopului”. 
 Într-o asemenea spiritualitate, ce se do-
rește a-și reîntoarce viața la vechi principii morale, 
în ce mod pot fi aduse în relaţie tradiţiile morale ale 
islamului, cu acţiuni precum furturi, traficul de dro-
guri, trafic de persoane, crime și chiar sinucideri, 
când acestea sunt în contradicţie cu principiile is-
lamului? Răsună într-un mod și mai apăsător între-
barea dacă „nu se perverteşte, oare, însăşi esenţa 
religiei, prin astfel de acţiuni, care o neagă într-o 
asemenea măsură?”2  
 

 
 

Prin urmare, nu am de ales decât să cad 
de acord cu observaţia lui Karen Armstrong ce 
susţine posibilitatea că cei care au comis atentatul 
din 11 septembrie (devenit un adevărat arhetip) au 
depăşit pragul unei forme al fundamentalismului 
musulman, trecând într-un post-fundamentalism, 
unde nimic nu mai este sfânt3. Prin această meta-
morfozare a fundamentalismului poate fi dezvălu-
ită transformarea fundamentului (așa numit) reli-
gios într-unul valoric. Astfel, nu mai apare o con-
fruntare al islamului (să zicem) cu creştinismul, ci 
confruntarea unor triburi4/extremişti, care se aco-
peră cu o credinţă prefăcută.  
 Prin urmare, într-o realitate post-funda-
mentalistă, actul terorist este un act dintr-o regi-
zare, ce transformă subiectul distrus într-un indice 
al culturii din care provine. Victima este lipsită de 
orice individualism, devine doar un semn, într-un 
discurs atent construit, pentru ca publicul, care a-
sistă la acțiunile comise împotriva individului să 
descopere doar un semnal.     
 
   1 Vezi Sandu Frunză, Fundamentalismul religios și noul 

conflict al ideologiilor, Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, 

pp.  

   2 Ali Laïdi, Efectul de bumerang, House of Guides, Bucu-

reşti, 2007, p. 22.  

   3 Ibidem. 

   4 În sensul dat de Seth Godin. 
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Coriolan PĂUNESCU 
 

Paul Rotaru: Simfonie neterminată 
 

        A apărut, la Editura Olimpias, o nouă carte de poezie, 
semnată de poetul Paul Rotaru, cunoscut cititorilor și prin 
alte câteva volume de versuri, care atestă talentul şi marea 
dragoste a autorului, pentru acest nobil gen de literatură. 
De altfel, între motivele abordate, de poetul nostru, în 
cărţile sale, iubirea este întâlnită la tot pasul, fiindcă Paul 
Rotaru este omul care, în viaţa lui, de aproape opt decenii, 
niciodată nu a fost capabil de altfel de sentimente.             
            Ne convinge, de acest adevăr, şi scriitoarea Ceza-
rina Adamescu, în chiar prefaţa acestui volum, în care spu-
ne Domnia Sa, negru pe alb: ,,Pentru poet, iubirea a rămas 
semnul tutelar al omului, iar femeia: “Vestala gândurilor 
mele/Plutind pe un areal de vise” (Un gând fugar). Dar, aşa 
cum se întâmplă, în „viaţa noastră, cea de toate zilele”, la 
un moment dat intervin deziluziile, decepţiile, despărţirea: 
“Dar timpul, în zborul lui hain/ Le spulberă pe toate(…)/ 
Ce-a fost, nu va mai veni nicicând./ In urmă a rămas 
peronul…” spune poetul (în Retrospectivă autumnală). 
        O adevărată romanţă, ni se pare a fi poemul de la pa-
gina 22, intitulat ,,Printre rânduri rătăcind”: “Mă plimb agale 
prin grădini/Ingândurat de unul singur,/Dar fascinat de 
camerale/ De uverturi ce se transmit…/M-aşez pe bancă-
n aşteptare …”. Poezia lui Paul Rotaru, după cum se vede, 
induce cititorului o discretă stare de nostalgie tulburându-i 
sufletul. Intr-adevăr, fiinţa aşteptată pare să uite de toate 
promisiunile. Oamenii delicaţi, sensibili, sunt trădaţi uşor, 
cu o voluptoasă pasiune, atât în dragoste, cât şi în prea 
zilnicele noastre relaţii! Uităm, în primul rând, preceptul: 
“Iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi!”. 
        Insă, Paul Rotaru pare să nu fi uitat nimic din tot ce-
a fost cândva. Nici măcar străduţa de promenadă din 
orăşelul în care el, poetul, a văzut lumina zilei. “Pe străduţa 
din Bujoru/ fericit azi îmi duc dorul(…)” cânta, odinioară, 
Ioan Ardeleanu, un tânăr, din această localitate,  înzestrat 
cu harul compunerii şi a interpretării muzicii uşoare.  
         Ca şi predecesorul său, cândva, autorul poemelor 
din “Simfonie neterminată”, revendică, cu duioşie, zestrea 
de suflet a peisajului urban, de acum şase, şapte decenii: 
“Pe strada liniştită şi pustie / Plimbându-mă…de unul 
singur,/ La poarta unui vis/ M-a întâmpinat/ Rămasă din 
trecut/ O amintire/ Ca un tablou uitat la vernisaj-/ Făptura 
ta înconju-rată de speranţă(…)” (Pe o strada liniştită). Deşi 
simple, versurile lui Paul Rotaru au forţa de a ne face că 
retrăim,  ca cititori, prezentul de altădată! Capacitatea de 
a readuce în cotidian timpul pe care l-am întâlnit…nu 
demult, şi care, astăzi, ne face să retrăim întâmplări 
ascunse în cine ştie ce unghere ale memoriei. 
           Poetul, cu sufletul său, fragil, ca o foiţă de sticlă, 
uneori pare extrem de marcat de trecerea timpului, în care, 
şi el, ca atâţia alţii, retrăieşte - într-o absurdă singurătate - 
sentimente, şi stări de tot felul, care-l fac, pe autor, să 
mediteze, uneori chinuitor, asupra rostului pe care noi, 
oamenii, îl îndeplinim în această lume. “Cobor în fapt de 
seară/ Pe un peron pustiu /Ca sufletul din mine…/Nu-i 
nimeni să mă strige,/Să mă îmbrăţişeze/Şi să mă-ntrebe 
/Ce fac, cum mai trăiesc/ Şi unde-am fost atâta vreme(…)/ 
Şi chem în gândurile mele pe cei ce nu mai sunt…” (Din 
visele uitări). Chiar şi în aceste stări de firească dezamăgi-
re, poetul nu se revoltă şi nici nu ţipă din toți rărunchii!  

 

Totuşi, viu şi trist ca o toamnă bântuită de burniţi mol-
come, ca firea moldovenilor, de undeva răzbate, la 
suprafaţa conştientului, firul suav al unui plâns, deloc 
liniştitor, înăbuşit de disperare, încercând, cu vinovă-
ţie, să ocolească fiinţa şi privirea-i îndurerată.  
           Deşi Paul Rotaru rămâne un poet solar, pre-
cum îl ştiam din tinereţea lui, versurile-i de acum, au 
în ele un conţinut trist, nespus de trist, dovedind că 
timpul, în galopul lui, nu ni-i întotdeauna prieten. Paul 
Rotaru ştie acest lucru, şi spune: “Nu-i nimeni să m-
audă.../ Vorbesc de unul singur, cu gândurile mele./ 
Ascult cum trece timpul/ Pe un făgaş ascuns/ Lăsând 
în urmă ceaţa…”.(Vibraţii autumnale).  
          Aşadar, poezia lui Paul Rotaru este una de at-
mosferă, bazată nu doar pe sinceritatea sa, naturală, 
cât mai ales pe capacitatea poetului, octogenar, de a-
şi reimagina ipostazele în care este surprins de pro-
priul har poetic. Intre aceste ipostaze amintim: „pero-
nul în care nimeni nu coboară”, „pe o bancă-n aştep-
tare”, „pustietatea oraşului în care nimeni nu-l întrea-
bă”, „strada preferată de promenadă”, „florile poso-
morâte ca însăşi fiinţa lui”, „singurătatea care-l apa-
să”, „cerul cu stelele lui anonime” sunt desigur, numai 
câteva dintre tablourile/ipostazele sau, mă rog, din 
motivele în care se obiectivează, sonor şi vizual, tru-
pul, elegant şi sobru, al poeziei lui Paul Rotaru. In 
economia cărţii, o notă cu totul şi cu totul aparte, dis-
tinctă am putea spune, o dă poemul „Din eternitate”, 
închinat Cellei Delavrancea, în chipul unui omagial 
Rimember: ,,Incet, șoptit abia/In zumzet de andante, 
începe uvertura,/Pianul se trezește/ In lacrimi de vioa-
ră,/ In unduiri de vis/Ca roua dimineții./ Cu-prinde-
ntreaga lume (…)./ Apoi, în ropotul de tobe/ Și-n zbu-
ciumul de-alămuri/ Un violent alegro/ Trezi în-treaga 
sală/ Ca un sfârșit de lume/ Ce-avea să se abată/ Din 
muzica lui Wagner…”. In scrisul lui Paul Rotaru, 
aproape că vezi mișcarea orchestranților, și poți auzi 
virtuoasele sunete ale diferitelor instrumente.  
           Poetul își propune, desigur, un adevărat por-
tret colectiv, transgresat din lumea în alb/negru a 
umbrelor, care este și timpul său, de odinioară. Se 
distinge, firește, Cella: “(…) celebră pianistă, visătoa-
re/Ce-avea privirea străină/Pierdută în alte zări 
/Acoperite-n cețuri și friguri austere(...). /Coboară 
peste sală ca visul înspre noapte…”. 
        In ciuda tristeții, care învăluie întreaga-i con-
strucție poetică, Paul Rotaru  iese biruitor! Optimismul 
superior, ca liant material al zidirii sale, se vădește, 
totuși, datorită Poeziei, acesta fiind singurul motiv 
pentru care autorul trăiește o existență superioară, 
plină de speranță: “Mă hrănesc cu vise (…)./In zbor, 
și pentru mine,/ Cândva o zână va veni …”. 
          Totuși, dominantele poemelor, pe care astăzi le 
semnează Paul Rotaru rămân, așa cum am și spus-
o, singurătatea, tristețea și dorul după un timp, al său, 
pe care nimeni nu-l va mai întâlni vreodată.  
         Fără să fie un naiv, poetul Paul Rotaru rămâne 
un visător al prezentului, din păcate îndepărtat de 
lumea pe care o ocolește cu discreția și înțelepciunea 
vârstei ce-o poartă, ca pe o însorită mină de aur ce-i 
aparține parcă, de un timp. 

 

 
 



Boem@  140-141-142  (10-11-12) / 2020) 104 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CEȘTILE CU POVEȘTI 
 
Mă sorb din cafele uitate, 
necitite de spaima 
celor neștiute, 
gânduri rostite în oglindă 
de care fug 
în dimineți aglomerate. 
Omul care vinde povești 
ascunse în vechituri, 
udate cu votcă ieftină 
sunt asemeni cafelei, 
răsturnând povești disperate 
la mese unde 
râde cinismul impregnat în lacrimi. 
Povestește, omule 
cum este lumea dincolo de zaț, 
cum este să te speli în cești murdare 
unde avem o poveste fiecare. 
  
FEMEI DE CRISTAL… 
 
Stau bărbații ăștia 
și așteaptă perfuziile 
să lungească tânjirea 
după femei de cristal. 
Atâta chimie în aer, 
mătăsurile topite 
în flăcările bărbaților 
unde femeia arde 
asemeni unui cristal 
de la facerea lumii. 
  
SECUNDA REÎNTOARCERII 
 
Plecasem… 
am uitat telefonul în halatul verde, 
ăla cu care îmi dădeam aere de domn 
furat de elegiile din mintea mea, 
de femeile mele sau nu… 
Să găsești un răspuns 
la întrebările despre moarte 
în cărți, nu! 
Nu este loc să strecori concluzii 
în minte… nu 
are atâtea pe cap, 
poate în oasele care cad pe rând 
răsturnate la un curs de medicină. 
Acum nu le mai pot așeza în ordine, 
nici nu știți ce fragil poate fi 
un rătăcit prin lumea asta… 
Ș-apoi, de ce atâta sete? 
Aud știrile la urechile astea oarbe, 
până și plecarea este un vis… 
Atunci unde este tărâmul ăla 
de care spunea Paler 
că a plecat o clipă? 
Adică el sigur va reveni ca mine, 
nici nu știu dacă telefonul mă sună pe mine, 
oricum acesta este halatul care îmi convine. 

  
 

 

        Nicolae NISTOR 
 
ROCHIA NEAGRĂ 
 
Rochia neagră 
pe marmora rece 
Lacrimi după încolăciri 
de animale flămânde 
ultima iubire-ultima țigare 
noaptea cade definitv 
pe carnea zgâriată 
de disperare 
altă rochie neagră 
așteaptă să moară 
atârnată de ridurile 
ce se sting ca o lumânare! 
  
DINCOLO DE LACRIMI 
  
Nimeni nu mi-a spus 
că plânsul are 
sunete ascunse-n 
trupul căzut 
că niciodată nu 
le vor fura alții 
să confecționeze 
măști vorbitoare 
dincolo de lumea din pupile! 
  
VIS DE NOAPTE 
 
Uneori, mă ascund de tine într-o 
oglindă ce-mi convine, în spaime cu păsări de 
noapte ce alungă cerul din vis, 
transpiraţia spaimelor când fug în tunelul din mine, 
şi cercul acesta zvârcolit mă duce tot la tine, Isis – 
Uneori, mă ascund ca o vietate ce fuge de stele 
de mare, 
aleg să nu vorbesc, 
ascuns în vegetaţia neatinsă de om, 
agitaţiile din armoniile mării, iubirile 
scurte, viaţă au, oare, 
ce timp se scurge prin vine-albastre 
fericirea din algele pom. 
Ce nuntă frumoasă în somn, ce vesel alai mă 
duce la tine 
când eu încerc să ucid păsările din 
mine, nocturne păcate, te văd cum fugi goală, 
o nălucă ce iubește albul din mine, 
eu parcă-s Osiris ce te dorește, călare 
pe noapte de păcate, 
magia unui vis în mare cu noi, Isis, 
trăind uniţi în șoapte! 
  

VÂNĂTOAREA PERFECTĂ 
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care va trece probele de casă, uimind asistența și 
anunțând viitoarele teme de cercetare și performanțe 
ale redutabilului inginer Matei Kiraly. Această primă 
navă pe pernă de aer, construită în România, botezată 
020E, apare în partea de sus a copertei I și – după 
cum ne dă de înțeles chiar autorul, din felul în care și-
a conceput coperta cu pricina – reprezintă punctul de 
plecare spre înalta performanță a viitorului inginer Ion-
Nelu Jecu.  

Matei Kiraly a reprezentat primul model al 
viitorului specialist Ion Jecu, de altfel, scrierea, în dis-
cuție – însoțită de motto-ul: Free your mind, breaking 
style! – fiindu-i dedicată. 

L-am cunoscut și eu pe inginerul Matei Kiraly, 
un veritabil deschizător de drumuri în domeniul 
navalisticii românești – insuficient, cunoscut și prețuit: 
era un bărbat sobru, de o modestie pe care nu aveai 
cum să nu i-o remarci și care trăia într-o lume a lui, o 
lume a proiectelor viselor, adeseori,  concretizate. Pe 
planșeta de lucru, în atelier, în laborator... Era lumea 
care îl făcea fericit – în rest… nimic nu mai conta – o 
caracteristică a geniilor. 

În paralel cu pasiunea prin care consolida 
navă cu navă la Casa Pionierului, Ion-Nelu Jecu dădea 
atenția cuvenită studiului, fiind unul din elevii buni ai 
Liceului Vasile Alecsandri din Galați, un liceu de pres-
tigiu, ajuns, între timp, colegiu. Amintiri despre colegi, 
despre profesori, despre școală. Amuzantă și… 
nostalgică este și nemulțumirea (puțin spus) sa despre 
schimbarea denumirii liceului din LVA în CNVA. Da, 
este meritat statutul de colegiu, dar… ce frumos sună 
silabele „LE-VE-A”, spre deosebire de „CE-NE-VE-A”!   
În al patrulea capitol, Armata , ne relatează „amintiri” 
din perioada stagiului militar efectuat la TR-iști (termen 
redus), pentru ca, în 5-NAVE, să fie evocate momente 
din perioada facultății. Bineînțeles, întâmplări mai mult 
sau mai puțin amuzante din timpul studenției (cum se 
putea altfel?). Referitor la relația dintre studenți și 
profesori, ne explică, printre altele, paradoxul prin 
care, foarte simplu, un 10=2 (050) sau cum, la fel de 
simplu, într-o altă situație, se poate și 10=4 (061). Da-
că, în primul caz, egalitatea s-a adeverit, în al doilea, 
eroul a îndreptat, la timp, nefăcutele și s-a salvat. 
Profesori competenți, inimoși, buni pedagogi și… 
multe povești frumoase de spus celor care chiar vor să 
facă ceva în viață și au nevoie de modele. Urmează 
decolarea în cel mai important zbor, cel al maturității,  
 

(continuare în pag. 106) 
 
 

 
 
 
 

 

Florin MEȘCA 
 

Doar 200?! 
 
           Ion-Nelu Jecu ne propune un volum memorialistic, 
al cărui titlu principal - 200 Amintiri necesare - are, prin 
introducerea mențiunii de necesitate, alura unui conținut 
incitativ, tocmai pentru că reprezintă o cerință imperativă, 
în vreme ce titlul secundar – De la navele realizate la 
Casa Pionierului, la navele de azi; din orașul Victoria, 
la Hamburg – ne orientează către miezul preocupărilor 
sale: navele.  

Într-adevăr, Ion-Nelu Jecu este inginer navalist, 
iar această recentă apariție editorială se dovedește o 
lectură inedită, nu doar prin subiectele abordate, ci și prin 
maniera specifică de a sistematiza etapele evoluției 
profesionale, de a pune în valoare modele care i-au 
conturat definirea etc.: un ansamblu, durat cu pasiune, 
seriozitate și, îndeobște, o cultivată inteligență tehnică, cu 
alte cuvinte, o echilibrată raționalitate. Cartea de față, o 
probează.  

Cele 200 de amintiri reprezintă un șir de povestiri, 
care - ceva mai dezvoltate - ar putea coagula, cu ușurință, 
un veritabil roman. Tema aleasă de autor, are un potențial 
uriaș, prin urmare, merită toată atenția cuvenită tiparului 
său, pe cât de exigent și complex, pe-atât de... romantic...  
Afirmația mea se sprijină pe avantajul de a fi fost coleg de 
facultate și de promoție cu inculpatul, din această iposta-
ză, fiind, probabil, într-o măsură mai aplicată, în stare să 
înțeleg cât de ofertant este domeniul abordat.  

Pe scurt, semnatarul acestei lucrări, a urmat 
Facultatea de Construcții Nave din convingere și, în 
consecință, a performat, ca inginer, la cel mai înalt nivel.  
Prin intermediul celor 200 de amintiri, Ion-Nelu Jecu ne 
prezintă, cursiv, treptele dezvoltării sale profesionale, fără 
detalii care... să-l pună în valoare. Nu a făcut-o nici când 
și-a prezentat aportul la realizarea primei nave pe pernă 
de aer la Casa Pionierului din Galați, nici când a lucrat la 
proiecte de anvergură ca inginer proiectant angajat la 
ICEPRONAV Galați sau la diverse firme din străinătate. 
Dar… să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului: rândurile sale 
spun multe (și la obiect), într-o stil dinamic, atractiv, ușor 
de citit, mai ales că autorul se dovedește și un fin umorist. 
Volumul 200 de amintiri necesare este alcătuit din opt-
sprezece capitole, fiecăruia, atribuindu-i-se un titlu inspi-
rat și  percutant, relevând, ca și prozele din cuprins, pute-
rea de sinteză a scriitorului.  

Cuvântul Înainte – se referă la motivația și 
principiile care au propulsat apariția volumului de amintiri. 
Primele capitole interesează, după cum am sugerat, 
momentele conturării și conștientizării sale vocaționale: 
atracția față de tot ceea ce însemna vas de navigație s-a 
manifestat, începând încă din clasa a VII-a (capitolul 
KIRALY) atunci când, la îndemnul unui coleg, se înscrie 
Casa Pionierului din Galați pentru a intra în fascinanta 
lume a construcției de navomodele. Aici are șansa de a fi 
instruit de un mare pasionat, un veritabil pionier al 
construcției navale din România, redutabilul inginer Matei 
Kiraly. Alături de acesta, noul discipol nu va participa doar 
la construcția unor navomodele de mici dimensiuni ci va 
sări la o etapă superioară, cea a construcției primei nave 
pe pernă de aer (o premieră absolută în România), navă  
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(urmare din pag. 105) 
 

cel în care nu mai ești dirijat și/sau protejat de nimeni. 
Tânărul inginer este repartizat la Tulcea, se transferă apoi 
la ICEPRONAV, dar ascensiunea specialistului nu se 
oprește aici,  pentru că, datorită aptitudinilor demonstrate, 
este trimis în Florida, ajunge apoi în Louisiana și revine în 
Europa: Germania, Norvegia, cu escale în Olanda, 
Suedia și Danemarca, în ultimii ani, lucrând pentru diferite 
firme de proiectare din Galați.  

La capitolul performanțe, inginerul Jecu nu ne împăr-
tășește (din păcate) decât satisfacția colaborării, din „peri-
oada germană”, la proiectarea celei mai mari nave de 
plantat țevi pe fundul mării – Pipe Layer – „Castorone”, 
navă a cărei imagine/schiță apare pe coperta 1. Am vizi-
onat câteva înregistrări video pe YouTube cu Pipe Layer 
și, într-ade-văr, cel puțin pentru speța navaliștilor, este im-
presionantă. Un motiv suplimentar să regret că inginerul 
nu „s-a lăudat” mai mult, oferindu-ne și alte relatări despre 
marile proiecte la care a participat.  

După ce își prezintă, succint, evoluția profesională - 
repet: fără niciun strop de emfază! - ajuns la vârsta pensi-
onării, inginerul specialist Ion-Nelu Jecu simte nevoia în-
chiderii cercului prin prezentarea originii: loc de naștere, 
familie, prieteni, școli urmate, orașele prin care părinții săi 
s-au tot mutat (Victoria, Turnu Măgurele, Brăila, Galați). 

Încheierea, este o incursiune într-un viitor nedefinit al 
autorului, traversat de reflecții filosofice despre existența 
inteligenței în Univers sau despre timp etc.  

De altfel, pe parcursul lecturii, am mai descoperit câte-
va teme socio-filosofice, două dintre cele mai dezvoltate, 
referindu-se la „Spiritul Liber” și „Spiritul de Grup”. Moto-
ul se referă la „Spiritul Liber” care coexistă cu „Spiritul de 
Grup” și l-am ales gândindu-mă la Kiraly, acesta potrivin-
du-i-se ca o mănușă, fiindcă toată viața lui „a ieșit din rând 
și a făcut altceva…”, adică, Nave pe Pernă de Aer, con-
struite pentru prima dată în România (Cuvânt înainte). 

De-a lungul paginilor, cele două sintagme vor fi, frec-
vent, invocate de autor, în contexte reprezentative pentru 
semnificațiile acestora. 

Ultimul capitol (Fotografii), cuprinde cinci imagini din 
perioada în care elevul Jecu Ion făcea pionierat în 
construcția navelor pe pernă de aer la Casa Pionierului 
din Galați. Apare și elevul în câteva imagini dar, din pă-
cate, în niciuna nu l-am regăsit pe maestrul său, inginerul 
Matei Kiraly. 

Ar mai fi de remarcat că autorul, pe tot traseul vieții, dă 
dovadă de un ascuțit spirit de observație, împletit în mod 
fericit cu cel al umorului. În foarte multe dintre „amintiri” 
intercalează, pentru a sublinia anumite aspecte, alte a-
mintiri și/sau bancuri vechi, toate acestea potențând scri-
sul. 

În concluzie, cele 200 Amintiri necesare reprezintă 
chintesența vieții unei persoane obișnuite, care, prin inte-
ligența, pasiunea, seriozitatea și, mai ales, a Spiritului său 
Liber , a făcut saltul la calitatea de personalitate, cu tot ce 
implică aceasta, finalmente, cartea de vizită a lui Ion-Nelu 
Jecu: Inginer Specialist în Proiectare Navală, de-acum 
înainte, adăugându-i-se și titlul de scriitor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 81) 
 

convertită la transport de mărfuri, iar acum, după semna-
rea alianței cu englezii, devenită iarăși a corsarilor, cu 
instrucțiuni clare împotriva spaniolilor.  

Nu putea să îi povestească unei necunoscute despre 
Gorgona și binecuvântarea stranie pe care o primise, și 
de care își amintea ca prin ceață. 

- Ești francez? veni întrebarea următoare. 
Era logică, din moment ce îi spusese că navigase sub 

pavilion francez. 
- Nu, venețian.  
Încă un amănunt încântător și neobișnuit. Curiozi-

tatea Fionei creștea cu fiecare răspuns al naufragiatului. 
Măcar asta explica faptul că avea nume de fată.  

Hanul era cam aglomerat pentru așteptările lui, însă 
Fiona părea a fi de-a casei.  

O ospătăriță cu ochi buni se apropie să ia comanda. 
Cidrul a venit primul și a fost turnat frățește în patru pa-
hare. 

- Pentru viață, și pentru ca marea să dea înapoi ce i 
se încredințează! toastă Fiona. 

- Și pentru frumoasele sirene care îi salvează pe nau-
fragiați, răspunse Andrea. 

Fiona roși. Doar gândurile lui știau că toastul nu era 
doar pentru ea, ci în primul rând pentru Gorgona.  

Andrea se întrebă ce îl atrăgea la irlandeză, fiindcă 
multe femei erau frumoase, și totuși îl lăsau rece. Cuce-
rirea femeilor nu era sportul lui preferat. Îi lipseau îndrăz-
neala și siguranța de sine pe care le aveau unii foști co-
legi de echipaj cu femeile pe care le întâlneau în porturi.  

El fusese Îngerul lui Mireille. Toți cei șase ani, cât timp 
Mireille îl voise lângă ea, nu o înșelase nici măcar cu 
gândul. Ea hotărâse despărțirea, când își găsise un soț, 
un negustor bogat, văduv, care avea copii mai mari decât 
ea. Suferise mult după aceea. Se mira de ce, dacă atâta 
vreme fusese trist și nemângâiat de pierderea ei, în sea-
ra asta lucrurile erau diferite.  

Deocamdată, nu îl deranja febra, ci epuizarea, foa-
mea și setea. Toate adunate, îi dădeau această impresie 
că se află într-un vis - al lui sau al altcuiva.Această sire-
nă cu păr roșcat, de lemn scump, adus de departe, avea 
un efect neobișnuit asupra lui. Un zâmbet și o privire de 
culoarea ierbii fuseseră suficiente să îi trezească intere-
sul. Voia să o cunoască mai bine, să petreacă mai mult 
timp cu ea. Nici măcar nu semăna cu Mireille, ceea ce 
constatase imediat după ce deschisese ochii, pe țărm. 
Totuși, se cunoscuseră în circumstanțe similare. Poate 
asta avea o însemnătate pe care nu o putea descifra.  

Mireille îl salvase, acum șapte ani, pe cheiul Marsiliei, 
după o bătaie soră cu moartea primită de la genovezi. 
Cu ajutorul ei începuse o nouă viață, de corsar. Acum, 
cea care îl salvase era Fiona, și era firesc să o urmeze – 
din nou, croindu-și alt destin. Oare valurile flămânde care 
înghițiseră frumoasa “Marie Gallante”, pe el scuipându-l 
viu pe țărmul din Tortuga, reușiseră să spele și inima lui 
de cenușa iubirii pierdute? S-ar bucura să se întâmple 
așa, mai ales că își amintea doar parțial promisiunile 
făcute Gorgonei. 
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Înconjurată de cele mai puțin nocive 
de cele mai simple și ușoare cuvinte 
îmi înalț palmele 
ca pe niște frunze imense 
fâșii glorioase de carne prinse la colțuri  
în ninsorile calde 
ce acum îmi acoperă ochii și ceafa 
sau ar putea fi 
ploi de muguri întorși de la rostuirile lor 
ei par chiar mai adevărați 
decât toamna 
 
Raiul gâzelor 
 

iarăși se schimbă 
o imagine cu alta mai repede 
decât pot face față 
sufletul spânzurat de cerul gurii 
privește din interior panorama deșertăciunilor 
anotimpul zarzărilor în floare 
se îngustează 
iar mestecenii au devenit 
o simplă idee 
în parc acolo unde ar fi trebuit 
să fie raiul gâzelor 
animalele 
sângerează lângă porumbeii de piatră 
lacul lebedelor o să înghețe și el 
căci zeul acvatic se 
coboară în plasme 
arunc cu cenușă 
peste pădurea de bambus 
și nu-mi amintesc 
cum mă cheamă 
fă rai din ce ai 
de acum înainte 
mă voi numi 
fără nume 
 
Farul 
 

împărțim apa 
împărțim umbra 
peste caii verzi ninge trist 
barca nu se mai lasă dusă de val 
demult ne imaginam stăpânii unei lumi 
împlinită din vârful tulpinii 
până la rădăcină 
o lume unde nu existau nici amăgiri 
nici ținuturi deșertice 
pentru că 
înflorirea îl privea numai pe Dumnezeu 
eram precum bizonii din preerie 
asudam numai gânduri 
știam să ne cerem iertare  
pietrelor încălzite la soare 
pe înserat luam parte la ritualuri șamanice 
sau la întruniri cu bufoni și poeți 
ei aveau valve puternice 
prin tranșeele săpate în propriul trup 
reușeau să înghită cuțite și flăcări 
astfel viața se înfiripa la izvoare 

 
 

      Diana TRANDAFIR 
 

Amintire 
 

stăteam pe acea bancă lipiți 
îmbrățișați până la sufocare 
orașul se albise de tot 
și se decolorase precum 
apa amestecată cu sare 
 

glorios intrau în cetate 
hoardele de microbi și dușmani 
le lăsam să treacă să treacă 
numărând secole 
sau poate ani 
hohotele mele de râs 
îngrădeau parcul pustiu 
eram jumătatea ta aproape perfectă 
și-aș fi vrut să tot râd 
ca să pot să-ți mai fiu 
 

trăgând cortina  
peste omul care și-a pierdut cumpătul 
ai întors fața spre cer 
pe sub pleoape ți se citea  
altă carte 
restul - mister 
 

Zei și salcâmi 
 

în palma deschisă  
mi-au apărut câteva linii 
care mi-au adus aminte de o călătorie ciudată  
făcută printre omografe 
zei și salcâmi 
a trecut prea repede  
prin mine  
 

oasele toate îmi tremurau 
cușca pieptului s-a umplut 
cu îngeri mici cu obraji bucălați 
ce rostogoleau printre coaste 
 

abia atunci m-am liniștit 
și mi-am luat rămas buncu sfioșenie 
de la moarte 
 

Transparențe 
 

când jarul arde mocnit 
mă desfac din tighele de galben 
abia dându-mi seama  
cum de m-au strâns deopotrivă 
ziua cu transparențele sale de foc 
noaptea în capcanele ei gri de muzici obtuze 
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     Ana-Mirabela DIACU 
 

Hoinar 
 

Cercelul ei perlă ascunde multe tristeți, 

tu știi asta fără să ți-o spună nimeni. 

Vântul îți îmbrățișează trupul 

pierdut pe alei umbrite 

și te gândești că nu o să o mai vezi nicicând. 

Siluete apar și dispar  

pe măsură ce înaintezi prin ceața densă. 

Drumul acesta nu duce nicăieri; 

Orașul te urmărește prin turle desperecheate. 

Te ning gândurile, amintirile. 

Se sting, pe rând, toate luminile 

în timp ce tu hoinărești 

printr-un oraș străin 

purtând în buzunarul de la piept 

cercelul ei perlă cu toate tristețile 

închise în el.  

 

Spre nicăieri 
 

Cearșaful păstrează urma caldă și parfumată 

a trupului tău, 

cafeaua așteaptă fierbinte să îți sărute buzele moi. 

O altă dimineață în care ești și nu sunt; 

la ce te gândești, de cine ți-e dor? 

Mereu singur ca un rege pierdut pe o tablă de șah 

din care regina s-a prăbușit; jucătorii au murit. 

Pe cine visezi, ce îți dorești? 
 

Cămașa ta miroase a esențe scumpe,  

a cer rece de iarnă, a stea polară; 

te grăbești, ca în fiecare zi,  

către un loc doar de tine știut. 

„Noi nu avem timp”, mi-ai spus... 

și cuvintele s-au spart sub goana pașilor grăbiți 

ai celui care pleacă întotdeauna primul 

spre nicăieri. 

 
Mâini 
 

Voi deconstrui din amintire atingerea mâinii tale 

Până la cea mai scurtă și fierbinte apropiere dintre 

degetele noastre; 

Vreau să resimt până în ultima celulă a ființei mele 

Căldura palmelor tale care lasă urme în carnea mea 

 

Ca pașii mici de pisică rătăcită  

prin zăpada abia așternută,  

Pe o strada neștiută de nimeni. 
 

Vreau să le simt parfumul și amprenta  

atât de păcătoasă 

peste fiecare centimetru din mintea mea  

Mult prea ocupată de tine  

și de tot ce însemni tu. 

Să deslușesc harta din palmele tale  

și să descopăr din ea drumul 

Către comoara ascunsă în sufletul tău,  

Ca un pirat neînfricat pe un vas prea bătrân 

pentru valurile  

Neînchipuit de mari și spumoase 

Ce vin din adânc. 

 

Știam că mă vei găsi 
 

Am scris despre tine 

Cu mult înainte să te am. 

Știam că o să apari de nicăieri 

Ca o adiere de primăvară 

Printre cireșii înfloriți. 
 

Te-am construit din cele mai frumoase cuvinte  

Și te-am așteptat cu tâmpla rezemată de icoane. 

Cumva știam că de acolo trebuie să apari! 
 

Ți-am întâlnit privirea 

Cu mult înainte să te cunosc 

Și am știut că mă vei iubi 

Ca pe o muză. 

Poemul acesta e pentru tine: 

Știam că mă vei găsi într-o zi! 

 

Un fel de recviem 
 

Ți-aș fi spus că e prea devreme, 

Dar afară moartea își flutura aripile triumfală; 

Ți-aș fi spus că mai sunt multe de făcut 

Însă mă izbea în spate un miros de „prea târziu”. 

Ți-aș fi spus tot ce nu ai auzit până atunci 

Dacă nu mi-ar fi urlat în timpane tăcerea 

apăsătoare și grea. 
 

S-a oprit ceasul înghițindu-și speriat ticăitul. 

E o nemișcare în aer care mușcă din noi. 

Ți-aș fi spus că  e prea devreme pentru despărțiri 

Însă cuvintele mi s-au înfipt dureros  

în piept și am plâns. 
 

Ți-aș fi spus... 
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Ștefan Radu MUȘAT 
 

                           Copilul este forma pură a omului...  

Vis de copil 
 

În zadar șerpi de mătase în răchite albe dorm 
Că îi scutură lumina, iarăși Luna n-are somn. 
Trezit este și omătul când o lampă la fereastră 
Își revarsă raza lungă și se pierde-n noaptea albastră. 
 

Vreascul adormi în sobă într-o pătură de jar; 
Arlechinul alb de cârpă, învelit cu un fular, 
Larg zâmbește unui înger care-și făcu aripioare  
Din surâsul unei fete care aleargă un pui de soare. 
 

Dormi copile, ceasul bate ora doișpe jumătate. 
Ca un sol al lunii pline strălucește peste sate 
Neaua nopților albastre, la gura izvoarelor 
Unde se-nchinau pe vremuri spiridușii apelor. 
 
 
Tăciunel 
 

În odaia mult prea mică, 
Se alintă o pisică. 
Tăciunel, pisoi de tuș, 
E poznaș și jucăuș. 
 

Când fețița-i dete turtă, 
Tăciunel intră sub cârpă: 
- E târziu, Mărie, și mi-e tare somn, 
Vrei să-mi spui o snoavă? Că vreau să adorm... 
 

Spune-mi, te rog, o poveste, 
Una de vreo ‘’cinci ferestre’’. 
Stelele sunt înghețate, 
Toate-s albe peste noapte ! 
 

Iară Luna subțirică, 
Adormi într-o răchită 
Învelită pân’ la cot 
Cu trei pături de omăt. 
 
 
O fetiţă necăjită 
 

Într-un capăt de cărare, 
Domicilii încăpătoare. 
Bradul este împodobit, 
Moşul pare c-a venit. 
 

Mai în sus de drumuri ninse, 
O fetiţă printre vise 
Desenă castel de nori, 
Fereşti albe cu ninsori. 
 

- Moşule, aş vrea să-ţi scriu… 
Am stat până mai târziu, 
Însă eu am adormit 
Şi tu încă n-ai venit. 
 

Pe obrajii trişti şi goi 
De necazuri şi nevoi, 
Două lacrimi trec lumina. 
Glas de vânt trezi grădina… 
 

Umbre frânte – case goale 
Cu scaieţii prinşi de poale. 
În vârtejuri vântul sună: 
Zboară, înoată, se adună. 
  
 

 

 
De prin curţile vecine 
Bate uliţa un câine. 
Şovăie. Apoi tresare 
La un colţ beteag de soare... 
 

- Doamne, aş veni la Tine 
Pentr-un colţ uscat de pâine ! 
Căţeluşul meu pitic 
Încă n-a primit nimic. 
 

Lumea parcă îşi îngroapă 
Basmele de altădată, 
Dar eu cred în Moş Crăciun, 
Străin călător pe drum. 
 
Poveste de iarnă 
 

Tremură-n amiaza mare 
Umbra galbenă de soare, 
Spiriduși pe cai de pluș 
Mână norii albi de ață – 
Câinii scheaună la uși. 
 

Crivăţu’ se oţărăşte 
La o poartă - o izbește. 
Urcă-n moara hodoroagă, 
Însă roata-i risipește 
Trei cojoace de zăpadă. 
 

Pe sub arc de clopoţei 
Stau de strajă patru zmei. 
Doarme fata de împărat 
În cetăţi de iarnă albă, 
Pe înserat. 
 

Tremură pe la fereastră 
Umbra naltă şi albastră 
A răchitei solitare. 
Sus pe cer se limpezesc  
Drumuri reci de felinare. 
 

Statul este troienit, 
Câinii toţi au amuţit. 
În zăvoiul din colină 
Urlă lupul singuratic - 
Lună plină. 
 
 
Sufletul ploii 
 

Îi lucesc în iarbă ochii adânci de ploaie, 
Cred că e rănită pasărea-văpaie… 
Când răsună glasul muntelui de fier, 
Inima vântoasei tremură în cer. 
 

Poa’ să fie duh căzut din paradis - 
Ce să fie, mamă, pasăre ori sfinx? 
Cum zice legenda, s-a întâmplat odată, 
Duhul prinse viață într-un fir de apă… 
 

Nu este nălucă din vremuri uitate, 
E sufletul ploii venit de departe. 
E demult acolo, l-am văzut cândva, 
Era piatră seacă, pământ nu era. 
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          Angela BURTEA 
 

Moș Nicolae 
 

E Ajun de Moș Nicolae. Seara coboară pe furiș, 
aruncându-și mantia cenușie peste satul de la marginea 
pădurii. Una câte una, luminițele cerului se aprind, iar bolta 
cerească se desfată în mirajul artificiilor, împrumutând 
Pământului din strălucirea sa.  

Umbrele caselor se zăresc anevoie, întunericul se 
întinde ca o pânză de păianjen, iar Nicușor nu-și dezlipește 
nasul de pe sticla ferestrei, sperând ca Moșul să treacă și 
pe la el. Mai trecuse o dată, doar o dată, cu vreo trei ani în 
urmă, pe vremea când era la grădiniță. Acolo găsise darul, 
așezat deasupra pantofiorilor de interior, pe care îi lăsa de 
fiecare dată în partea de jos a dulapului său, după ce 
termina programul. 

Într-o punguliță, pe care era desenat chipul fericit al unui 
copil, se răsfățau o mașinuță și-o punguliță cu bomboane, 
învelite în staniol de toate culorile, plus două banane și trei 
portocale. Acasă n-apucase Moșul să vină, doar la grădi-
niță.  

Deși trecuseră trei ani, n-a uitat o clipă bucuria acelei 
dimineți, amintindu-și cum i se cânta La mulți ani, timp în 
care el, desculț încă, așeza pe măsuță darul descoperit.  

Nedumerit, se întreba de ce i se acorda atâta atenție, de 
ce toți colegii deveniseră atât de prietenoși și de ce îi 
urmăreau, pas cu pas, mișcările. Îi privea pe furiș și, la 
îndemnul lor, scotea la suprafață darurile aflate în punguliță. 
Se părea că, dintre toți, doar cu el fusese Moș Nicolae atât 
de generos și nu înțelegea misterul. Oare ce se întâmplase? 

Văzându-i nedumerirea, Măriuca, o fetiță zglobie, cu ochi 
mici și verzi ca două mărgele, întotdeauna cu zâmbetul pe 
buze și tare împăciuitoare, se desprinse din grup și se 
apropie de el, șoptindu-i la ureche:  

-Nicușor, darul este de la Moș Nicolae! Te roagă să-l 
ierți, fiindcă n-a reușit să ajungă până la casa ta, nici la mine 
n-a ajuns, dar l-am întâlnit  pe cărarea ce duce la moara 
satului. Mi-a spus că n-a uitat niciun copil, să știi că avea în 
mână o listă lungă, dar o parte din mesagerii lui s-au rătăcit, 
încurcând adresele. Bucuros de întâlnire, Moșul m-a rugat  
pe mine să-l ajut și… nici nu știi cât de fericită am fost! 

Auzi, să devin eu mesagera lui Moș Nicolae, iar când am 
auzit că darul trebuie să ajungă la tine, bucuria a crescut ca 
pâinea scoasă din cuptorul bunicii și… să știi că e mare și 
pufoasă pâinea bunicii, nu glumă! 

Măriuca întinse mâinile spre băiat, le așeză pe umerii lui 
și-ntrebă mirată:  

- De ce plângi, Nicușor?  
- Nu plâng! încercă el să se salveze. Credeam că Moș 

Nicolae m-a uitat… Mulțumesc, Măriucă! 
Fără a mai rosti un cuvânt, fetița îl îmbrățișă și le zâmbi 

complicitar celorlalți colegi. 
Acum, Nicușor este deja școlar, iar Moșul nici chip să 

apară. Sătul de-atâta așteptare și tot mai trist, se îndepărtă 

 
 

de fereastră și se așeză pe marginea patului. Cu 
mâinile sub bărbie și coatele pe genunchi, Nicușor 
stătea gânditor, încercând să-și ascundă lacrimile 
care nu-i dădeau pace.  

Dintr-odată, o umbră groasă păru că trece prin fața 
ferestrei. Băiatul se năpusti spre locul cu pricina, privi 
cu maximă atenție, schimbându-și locul, când în 
stânga, când în dreapta, când mai în spate, pentru a 
vedea mai bine, dar ceea ce ar fi dorit să vadă nu era 
de văzut! Mi s-o fi părut, de-atâta așteptare tot umbre 
văd! își spuse  dezamăgit.  

Doar stelele luceau în înaltul cerului, doar ele 
păreau că-i zâmbesc.  

Scârțâitul ușii îl făcu să tresară, iar glasul mamei îl 
smulse din gândul său: 

-Nicușor, tu nu auzi, nu vezi nimic nou în seara 
asta? 

Băiatul fugi spre ușă. Peste ghetuțele sale stătea 
cuminte o pungă sclipitor de frumoasă, așa cum 
văzuse el, cândva, la unul dintre unchii săi, plecat de 
un an în străinătate, la muncă.   

-Mamă, strigă copilul din răsputeri, mamă, cine a 
fost, doar ce-am văzut o umbră trecând prin dreptul 
ferestrei, ce se ascunde aici? 

Mâinile lui Nicușor năvăliră în interiorul pungii, 
înainte ca mama să-i răspundă. Băiatul scoase tot 
belșugul, după care continuă: 

-Mamă, chiar a fost Moș Nicolae? Doamne, și cât 
l-am urmărit! Știu, știu când a venit, atunci când m-
am așezat pe pat, iar lacrimile mi-au încețoșat 
privirea, o clipă de neatenție și Moșul cel bun mi-a 
luat-o înainte! Și câte n-aș fi avut să-i spun… 

-Oare ce i-ai fi spus tu lui Moș Nicolae, dragul 
meu? întrebă mama cu voce blajină. 

-I-aș fi spus că îi port numele cu cinste și că am o 
mamă minunată, pe care o văd uneori obosită, dar 
niciodată tristă, și să mă ierte dacă l-am judecat gre-
șit!  
 

(continuare în pag. 113) 
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Cum se cheamă floarea care 
Se împleteşte după soare? 
Dinţii-s galbeni, ca de pâine, 
N-ar putea muşca un câine. 
Drag copil, e ghicitoare: 
Poţi să-mi spui ce este oare? 
 
 
Sărut mâna, Mamă Floare 
 

Mândra floare de sulfină, 
Plecă dis-de-dimineață 
Cu o veche mandolină 
La serbarea din colină. 
 
Fiindcă-i neam cu altă floare 
Are casa mai la vale, 
Iar surorile ei, două, 
Sună-n clopoței de rouă. 
 
Floricica se opri, 
Cu tulpina-n poartă bate, 
- Sărut mâna, Mamă Floare: 
Uită-te cât sunt de mare! 
 
În căsuţa din colină, 
Ceasul bate în surdină 
Și vestește-n grabă mare. 
Că e noapte la hotare. 
 
Veni noaptea cea albastră, 
Însă floricica noastră 
Prinse Luna de spinare 
Și urcă în Caru’ Mare.  
 
 
Fiica Soarelui cea mică 
 

Într-un cuib de levănţică  
Rânduieşte licurici,  
Cozi de stele cu panglici  
Fiica soarelui cea mică.  
A plouat un ceas sau două  
Şi-n condeiul ei de foc  
Ard trei stele la un loc  
Pe un curcubeu de rouă.  
Cântă-n flori de pepeni graşi  
Mai ceva ca un voinic,  
Spală-n rouă un ilic  
Mărunţelul greieraş.  
 
 
Flori de gheață 
 

Floarea nu înseamnă speranţa propriu-
zisă,  
Este ceea ce se numeşte prefaţa speranţei. 
Iar dacă iarna împuţinează florile, 
Îngerii au suplimentat numărul acestora  
cu flori de gheaţă. 
 

 
 

 
 

 

       Camelia OPRIȚA 
 
Car cu boi de stele tras 
 
Curg din ceruri flori cereşti, 
Veni iarna cu poveşti. 
Noaptea-i albă ca o coală, 
Stelele au vise-n poală. 
 
Este albul necuprins, 
Parcă Dumnezeu a nins 
O planetă înstelată 
Din eră diamantată. 
 
Un luceafăr stând de veghe, 
Luminează lumea. Șede 
Peste anii ei cei mulți, 
Iară magii trec tăcuți. 
 
Și mergând cu Luna-n pas, 
Car cu boi de stele tras, 
Magii noștri se tot duc 
Să-L vadă pe Fiul-Prunc. 
 
Anii vin și trec prin foc, 
Dar Colindele deloc. 
Ele-s Cântece Domnești 
Ca în basme românești. 
 
Cu puțină îndrăzneală, 
Închid vechea călimară  
Până vine Noul An. 
După care scriu un basm. 
 
 
Bradul 
 
Înghețat de ger, 
Norul singuratic, 
Are-n căptușeală 
Stelele din cer. 
 
Și cum ninge iară 
În zăvoi pustiu, 
Îmbrăcă deodată 
Bradul argintiu. 
 
Ninge ca-n poveste 
Și ninge întruna. 
Bradu’ are-n creste 
Soarele și Luna. 
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   Elena-Liliana FLUTURE 
 

 
 

Se apropie Crăciunul şi mereu noi colindăm, 
Pe la case de prieteni şi din suflet vă urăm, 
S-aveţi parte de IUBIRE, SĂNĂTATE şi BELŞUG, 
S-adunăm RĂUL din lume şi să-l ardem pe un rug. 
Rug făcut din brazii ţării, care falnici străjuiesc, 
Hotarele ROMÂNIEI, ţara scumpă ce o iubesc. 
Veniţi, haideţi la hotare mâinile să ni le dăm 
Şi din suflet cu PUTERE colind sfânt să colindăm. 

 
 

Colinde vechi din Ardeal auzite de la bunica… 
  

Un colind de Crăciun este un cântare pe tema Cră-
ciunului, cântat în mod tradițional chiar de Crăciun sau în 
timpul sezonului de sărbători de Crăciun. Wikipedia e tot-
deauna prima care rezolva orice întrebare pusă pe net. 
 Un tânar din Ardeal adună din spusele bunicii Lumi-
na colinului ardelenesc. 

 
Î 
 

 
Într-o zi Maria sta 
Singură la vatra sa. 
Dar deodată ce văzu, 
Casa toată se umplu 
De-o lumnină lucitoare 
Ca lumnina cea de soare. 
Îngerul Gavriil intrase 
La Sfânta Maria-n casă. 
Ea văzând s-a spăimântat 
Şi din gur-o cuvântat: 
- Ce-ar putea fi asta oare? 
- De la Domnul cuvântare 
Că vei naşte-un fiu frumos, 
Ce-I va fi numele Hristos. 

 
          Mereu aceeaşi căldură şi aceleaşi simţăminte 
se cuibăresc în sufletele noastre in decembrie. Să 
primim colindătorii îngerii Domnului care vin să ne 
purifice sufletele pline de temerile vremurilor, să-i 
primim cu sufletul deschis şi cu căldura neamului 
românesc. 

 
 

În grădina Raiului, 
Apa Iuărdanului, 
Şade Adam cu Eva 
Şi-şi plângeau păcatele, 
Le plângeau cu bănuire 
A Raiului despărţire. 
Raiule, grădină dulce 
Din tine nu m-aş mai duce! 
Iar şarpele-nveninat, 
El pă Eva o-nşelat, 
C-o mâncat din pom oprit, 
Din care n-o trăbuit.  

  

O mare importanță i se acorda colindatului, 
în satul tradițional. Vestea Nașterii Pruncului Iisus 
trebuia împărtășită, întreaga comunitate participa, fi-
ind o sărbătoare a celor mici, a celor mari, a celor 
înstăriți și a celor mai puțin înstăriţi.  

Rolul colindelor este acela de a vesti. Deri-
vat din verbul „calare“, care se traduce prin „a vesti“ 
provine din latinescul „kalendae“. 

 

(continuare în pag. 113) 
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(urmare din pag. 112) 
În Ardeal se întrebuinţează forma feminină 

“corin-dă” pe când forma “colind” e întâlnită mai ales în 
Ţara Ro-mânească, iar în Moldova forma “colindă”. 
 Funcţia de bază a unui colind este urarea, dar 
acesteia i se asociază şi altele, secundare, cum ar fi 
funcţia mitologică, funcţia catharctică, funcţie religioasă, 
toate ca o manifestare a bucuriei, a protecţie, a coeziunii 
de grup. 
 

 
 
Răsărit-au două stele. 
Una râde şi-una plânge. 
- Tu sorucă de ce plângi? 
- Da io soră cum n-oi plânge, 
C-am auzit pă mamá 
Povestindu-şi cu tatá, 
Că pă mine să mă deie 
Unde-a înflori tiperiu, 
Să nu viu până-i ceriu 
Şi pă tine să te deie 
Unde-a înflori tămâia, 
Să nu vii până-i lumea. 

 
Sursa: 
https://luciansin.wordpress.com/2009/12/12/colinde-vechi-auzite-de-
la-bunica/ 

 
La mulţi ani sănătoşi! La mulţi ani fericiţi!  
La mulţi ani 2021! 

 
 

 

(urmare din pag. 110) 
 

Mama se apropie de el, observând lumina așezată 
pe chipul copilului ei. Fericirea lui o făcu să uite orele 
muncite peste norma de lucru, să șteargă nopțile de 
nesomn, noianul de gânduri și enorma grijă pentru 
farfuria cu  mâncare ce avea s-o așeze a doua zi pe 
masă. Sărutul ei cald atinse fruntea senină a copilului 
și rămase câteva clipe într-o îmbrățișare miraculoasă, 
cum numai o mamă știe să o dăruiască. 

-Mamă, uite, uite ce-am găsit printre dulciuri, o 
bucată de nuga, e preferata dumitale, nu?! Știam eu că 
și tu ești pe lista moșului… 

Femeia întoarse privirea spre ușă, zâmbi și-și șter-
se cu băgare de seamă lacrima de bucurie revărsată 
din adâncul sufletului. Fracțiune de secundă, imaginea 
fratelui său, acum departe de țară, îi trecu prin fața 
ochilor, fiindcă doar el, când se întorcea acasă, de 
oriunde ar fi fost, îi aducea în dar o bucată de nuga. 

-Cum le știe Moș Nicolae pe toate, măi Nicușor! 
rosti mama, strângându-și copilul la piept. 

Băiatul se smulse din brațele mamei, deschise ușa 
casei și strigă din toate puterile: 

-Moș Nicoale, Moș Nicolae, îți mulțumesc și iartă-
mi gândul cum că m-ai fi uitat! Te iubesc, Moș Nicolae, 
și… nu uita că anul viitor te aștept din nou! Ura-ura-
ura! Câte daruri ne-a adus Moșul nostru drag! 

Pentru o secundă, băiatul închise ușa, apoi o re-
deschise strigând și mai tare: 

-Moș Nicolae, să știi că pot fi și eu unul dintre mesa-
gerii tăi, în caz că vei avea nevoie, am crescut, sunt 
mare acum, am opt ani, nu glumă! 

Târziu, când stelele îmbrăcaseră deja bolta cereas-
că, Nicușor dormea liniștit și, din când în când, pe 
chipul său apărea câte un zâmbet plin de mulțumire, 
semn că îngerul păzitor îi era aproape, iar Moș Nicolae 
îi auzise strigătul.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://luciansin.wordpress.com/2009/12/12/colinde-vechi-auzite-de-la-bunica/
https://luciansin.wordpress.com/2009/12/12/colinde-vechi-auzite-de-la-bunica/
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