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Ţară unde ţigănia, nu ţiganul, e rege. 
Ţara lu’ folclorucontraatacă, ţară 
de andreibănici şi nicoletelucii 
de simpatizanţi ai lui vadim 
ţară care îţi întoarce stomacul pe dos 
şi îţi îndeasă dosul în stomac. 
Ţară unde se poate cu mult talent mult muri 
unde e o meserie să poţi rămâne, aşa, deodată, rece 
 
Ţară unde ţigănia, nu ţiganul, e rege. 
 
 
Felul în care te-am iubit a fost problema mea 
 

Problema, problema mea 
a fost felul în care te-am iubit, 
diferenţa specifică 
între iubirea mea şi iubirea altora 
ori chiar felul meu de a înţelege iubirea. 
 

Cred că ţine de neverosimilitatea tinereţii. 
De neverosimilitatea tinereţii trebuie că ţine  
                                                 cu siguranţă. 
 

Am fost mereu ca-n bancul ăla, 
eu te-am iubit sincer, ca pe maimuţă. 
Viaţa-i ca-n bancul ăla, întotdeauna e un banc 
care să se potrivească. 
 

Dragostea mea a făcut urât, 
a dizlocat pavaje şi a aruncat cu ele  
                         în oamenii de ordine, 
s-a revoltat, a fost rebelă 
a scuipat minerii drept în faţă 
a făcut din domnul iliescu o ţintă de darts, 
din curaj – un stindard, 
din vomă, o stelă. 
Din iubire, o schelă. 
 
 
 
Cadână de Ferentari 
 
România mea se uită la showurile lui lazaroff. 
Cu neveste de fotbalişti ţi manelişti. Face reiting. Ar 
face mai mult reiting dacă s-ar întinde cu toate 
ordurile de pe la benzinării. Toarnă mari subproducţii 
obscene pe la periferii. România mea a ajuns plină 
ochi de cocalari şi gândirii. De spoi-tingiri ai 
televiziunii. 
De găozari ai esenţei. De andreimarini şi ştefanbănici. 
Bălăioare. Fustangii. Blonde ai spiritului umblă 
prin literatura română. 
România, ea-însăşi, a ajuns o cadână. De Ferentari. 
Dar ce cadână! 
Vezi, bă, Românie, să nu-ţi cază iaşmacul din mână! 

 
 
 (din volumul „România aproximativă”, ed. Vinea, Buc.,2011) 

� 

 

       Mihail G ĂLĂŢANU 
 

Patria mea e ca o dulceaţă pe mâini 
 

Patria mea e ca o dulceaţă pe mâini 
cu toţii ne murdărim de ea 
dăm şi pe haine 
devine lipicioasă 
până la taine 
 

vin muştele şi ne bâzâie 
albinele şi ne bâzâie 
 

Patria se ia cu greu sau 
nu se mai ia 
se mai întâmplă 
se poate întâmpla oricui 
 

pare evadată dintr-o chesea uitată, deschisă 
volatilizată 
noi ne lingem degetele după ea 
ca după o minune 
şi, la urmă, coborâm printre cutume 
 

Patria se ia cu greu 
sau nu se mai ia 
deloc 
din viaţa mea 
se întâmplă 
se mai întâmplă 
se poate întâmpla absolut oricui 
uite aşa:) 

 
 
 

Ţară unde ţigănia 
 

Ţară unde ţigănia, nu ţiganul, e rege 
Ţară de fotbalişti 
şi de soţii de fotbalişti 
de manelişti 
şi de tabloizi 
anabolizanţi 
şi de sugători de pixuri de manelişti şi de tabloizi 
 

Ţară de antrenori 
de ţiţidumitrii 
se belalii 
şi de giovanibecalii 
de dinuvămuitori la borcan 
şi de cristiborceanişti 
de cumetrii 
de şuţi fiţe caralii 
şi de ibovnice sulememenite de şuţi şi de caralii 
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Gheorghe A. STROIA 
 

Liviu Ofileanu: „Instincte canibalice” sau  
„Arta poetică – necesarele valenţe retorice ale 

cotidianului cultural contemporan” 
  

 Noul volum de poezie al poetului hunedorean 
Liviu Ofileanu, intitulat: „Instincte canibalice”  (Editura 
A.T.U. Sibiu Hermannstadt - 2010), cu accentele sale 
ironice ori mai bine-zis autoironice, este un nou mod de 
percepere a realităţii. Cele 65 de poeme ale cărţii repre-
zintă episoade ale unui posibil scenariu al decadenţei 
înfiorătoare a lumii acesteia, care-ţi dau impresia unei 
piese de teatru în trei acte, ce se completează în fluxul 
continuu al retorticelor distilări. Pe parcursul fiecărui 
poem există scări ascendente şi descendente, prin 
urcarea ori coborârea cărora te poţi simţi în siguranţă 
deşi, uneori, simţi că o astfel de scară se năruie treaptă 
cu treaptă, fără a-ţi da răgazul de a reacţiona măcar. 
Cartea poetului hunedorean este inovatoare, nu atât 
prin limbajul său cu „veleităţi” postmoderniste, ci mai 
ales prin viziunea sa originală asupra surprinderii 
esenţelor şi instituirea polemicilor ca regulă de bază a 
scrierilor sale. O carte al cărei mesaj este pe cât de 
profund, pe atât de adevărat, „vorbind” despre o lume în 
care arta devine vorace, antropofagă şi care-şi va 
„consuma” în final creatorul. Un mesaj legat de 
imposibilitatea găsirii unui loc al său, printre sloiurile 
glaciaţiunii sociale ori morale, întoarse pe dos de o 
dubioasă morală a vremurilor. Cartea este împărţită, cu 
destulă rigurozitate, în trei părţi: apocrife la cântecele 
lui j. alfred prufock , camera surd ă  şi antropopha -
gia , părţi de altfel simetrice şi bine structurate.  
 Deşi are ca sursă de inspiraţie o carte bazată 
pe întâmplări adevărate: „Instincte canibalice sau 12 
zile” (a scriitorului mexican José Luis Calva Zepeda, 
poreclit de presă el canibal), cartea lui Liviu Ofileanu 
este o subtilă încercare nu atât de acceptare, cât de 
înţelegere a caracteristicilor sufletului uman, în genere. 
Crearea unui personaj situat în centrul fiecărei acţiuni, 
împovărat cu trăirile sale şi „obligat” să recunoască 
evidenţa, este un demers liric îndrăzneţ. Cartea este 
presărată pe alocuri cu un limbaj pseudo-licenţios, 
menit să accentueze doza de raţional şi autenticitate a 
celor relatate. Există în carte două variante ale aceleiaşi 
cazuistici: un plan în care se întâlnesc două personaje 
sau două planuri între care pendulează acelaşi 
personaj. El – criminalul – este cel care hotărăşte dacă 
fapta sa rămâne la nivel ideatic sau la nivel pragmatic. 
El este cel care se dedublează, fiind când victimă, când 
asasin. 
 Această împletire de epic şi liric, cu accente 
dramatice derulate în secvenţe episodice, dă substrat 
poeziei lui Liviu Ofileanu. Semănând pe alocuri a paro-
die, împrumutând profunzimile unui rechizitoriu, poezia 
sa are o evidentă taxonomie psihologică, amintindu-ne 
de intrigile dostoievskiene ori de scenarii hitchcockiene.
În prima parte se fac prezentările de rigoare şi se 
trasează indicaţiile regizorale - „a, era său uit… mă 
cheamă josé luis calva zepeda”. A doua parte contu-
rează intrigile pe care poetul le resimte acut, găsind ca 
şi modalitate de depăşire a crizei identitare, dezvoltarea 
unor tribulaţii pe varii teme psihologice, sociale, etice, 

 

morale. În partea a treia se produce fulguraţia, 
iluminarea, prin intermediul căreia totul sună a 
împăcare şi acceptare a sinelui, o asumare 
completă a propriilor acţiuni.  
 Propunând şi abordând teme consistente 
în diferitele planuri existenţiale, poetul Liviu 
Ofileanu reuşeşte să se ridice deasupra condiţiei 
oarecum ingrate, de marionetă a gustului public, 
printr-o poezie a unei pseudo-serii „negre”, cu 
vădite influenţe din clasici ai genului: Didier 
Daeninckx, Jean-Claude Izzo, Dominique Manotti 
sau Tonino Benacquista: „e-un chin să fii un soi de 
arheolog, / să sapi cu lopăţica de nisip şi peria de 
haine / să diferenţiezi precis / osul-fosilă şi osul de 
cal / şi vântul să fisureze frumuseţea de probă –
mai ales că / luciul scheletului se pierde încă din 
viaţă.” (îndrumar pentru scobitul în ceaf ă, p. 9). 
 Personajele cărţii pot fi văzute ca fiind 
umbre ale aceleiaşi identităţi, ce „adună”
contrastele specifice speţei umane. Nu se poate 
face o delimitare clară între pozitivitatea ori 
negativitatea acestor personaje, între procentul de 
„bine” sau cel de „rău” pe care îl reprezintă fiecare, 
tot aşa precum îţi este imposibil să separi (uneori)
durerea de plăcere. Bine creionate cu penelul unui 
pictor surrealist (prin arhetipologii) - „…în fiecare 
seară voi veni să te văd / fiindcă frumuseţea ta 
ucide, / fiindcă numai pe cineva asemenea ţie / se 
exersează imaginaţia lui Dumnezeu” (prima mea 
iubit ă, p.11), personajele cărţii ating realismul 
profund al speţei umane (ca într-un exposeum al 
lui Molev) - „mobilul existenţei noastre: un soi de 
revoluţie, / un protest eroic şi o erată la 
imbecilitatea omului; / satisfacţia că nu ai murit ca 
un hamster / îţi mângâie sufletul asemenea 
rugăciunii” (gambitul damei , p.25).  
 Dincolo de firul „epic” al cărţii, în profun-
zimea trăirilor poetice se delimitează un univers 
particular, în care se rostesc adevăruri, se 
definesc noi concepte, se sugerează ipoteze, ori 
se conturează un sistem axiomatic propriu. 
Efemeritatea autorului, în raport cu perenitatea 
artei sale, este una dintre realităţile ce au 
preocupat constant mediile literare, dar pe care 
Liviu Ofileanu o acceptă ori şi-o asumă cu 
stoicism: „prin stearpa obedienţă / poetul nu aduce 
mai aproape clipa eliberării: / întrucât moartea lui e 
însăşi Poezia” (motive de tr ăit , p. 17) sau „dar 
lumea se descurcă şi fără tine, măi omule, / aşa 
cum a început…” (metamorfoza - insecta 
captiv ă, p.36). De fapt, poetul încearcă să tragă 
semnale de alarmă asupra locului pe care-l are 
arta (inclusiv arta poetică) în contextul 
modernităţii.  
 Lăsând la o parte (auto)ironiile, zâmbetul 
larg desenat pe „chipul” clipei dinaintea sfârşitului, 
ori scenele parodiace (în care omul devine o 
parodie a demersurilor iniţiale ale genezei), 
sesizăm omul care are totuşi un reper. Un sistem 
referenţial - ce-l consumă treptat, ca pe o gură de 
aer proaspăt. Ca pe o nevoie ancestrală a omului 
de mitologie: „oamenii au nevoie de mitologie / aşa 

(continuare în pag. 5)
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locului poetului şi implicit a poeziei în contempo-
raneitate, Liviu Ofileanu atenţionează asupra decă-
derii moralei societăţii civile, prin subminarea 
încrederii oamenilor în ei înşişi: „detonarea încrederii 
în tine are loc în ceilalţi, / ei te judecă fără să 
priceapă / şi arată cu degetul geamantanul cu 
hârţoage arse în public/ în vreme ce lumina geniului 
tău le ustură ochii”(păpuşa strecur ătore – coaps ă, 
p. 60). Mai mult decât atât, se produce o „atrofiere” a 
sentimentelor profund umane, inerentele valori ale
poeziei, ce ne diferenţiază de celelalte specii: „şi 
astfel elimin din vocabularul uzual cuvintele de 
prisos/ cum ar fi suflet inimă soare şi lună,/ vis iarbă 
înger şi piatră,/ iubire şi fântână fereastră şi odaie…”
(chitan ţe şi bonuri alimentare , p. 64). Concluzia 
poetului este tristă. El se îndoieşte profund de 
nobleţea sufletului uman, de existenţa şi 
recunoaşterea valorii: „ … - ştii că sângele albastru / 
a expirat odată cu invenţia ghilotinei. ”(coliba din 
pădure , p. 65). 
 O carte de poezie puternică (cu perso-
nalitate), dar care trebuie citită într-o stare de 
luciditate severă, existând „pericolul” inducerii unui 
delirium tremens. O carte „tare”, ce te va impresiona 
de la prima sa poezie. Originalitatea împletirilor de 
epic şi liric, polemica asupra unui fapt real căruia i se 
acordă sensuri noi, stilul relaxat al autorului şi scara 
ascendentă a stărilor care încordează simţurile la 
maximum, ar fi câteva dintre valenţele cheie ale 
cărţii. Dacă ar fi să enumăr aspectele mai puţin 
plăcute (mie – ca cititor) mi-ar fi foarte greu s-o fac. 
Totuşi, mi-ar fi plăcut să descopăr (în hăţişul de 
aspecte degradante evidente ale societăţii, eticii şi 
moralei umane) stări – „soluţii”. Stări poetice pozitive 
care să anihileze răul şi nu să-l amplifice, stări –
„izvoare” de lumină. Mi-aş fi dorit să-l descopăr pe 
poet mai optimist, mai versatil. Bineînţeles că 
misiunea poetului nu este aceea de a căuta soluţii, ci 
de a crea dileme, de a adânci misterul – prin poezie. 
Pentru mine, personal, există în jur suficientă 
„vizibilitate” a fenomenelor degradante în toate 
„substraturile” vieţii, încât stările mortificatoare mi le-
aş dori străine. Cu toate acestea, sunt stricte puncte 
de vedere, sunt păreri ale unui cititor care încă mai  
 

(continuare în pag. 23)

(urmare din pag. 4) 
 
cum peştele se bucură în clipa morţii lui / de secunda 
luminată în aer” (chupacabra , p.32). Acest reper este 
Dumnezeu. Nu doar un nume propriu, ci singurul reper 
pe care poetul îl respectă. Observăm că nu uită nicio 
clipă să-i scrie numele cu literă mare, fiind singurul 
reper pe care poetul îl respectă. Observăm că nu uită 
nicio clipă să-i scrie numele cu literă mare, fiind singurul 
„personaj” căruia i se acordă acest privilegiu. Pe acesta 
îl vede şi îl invocă: „uităm că Dumnezeu nu poate muri,
/ că e singurul copil care creşte fără să îmbătrânească.
/ mi-e dor şi urât – ascult o nocturnă de chopin / şi ora 
se învecheşte. / zâna bună e muzica. Ea alungă moroii,
/ ceaţa despletită în valuri / revăd un dans cu alejandra, 
apoi mă trezesc: pielea de şerpoaică nemiloasă”
(camera surd ă, p.40)  
 Conştient de micimea creatului, în faţa măreţiei 
Creatorului, poetul de autodefineşte: „profanul trăieşte 
magia propriei descompuneri, trupul-de-jos e absorbit 
prin gura celui-de-sus; / deasupra întunericului nimicul 
se vede levitând, / un uriaş glob ocular” (orbul 
bartimeu , p.45). Insistând cu vehemenţă, se fixează 
reperele morale şi etice ale unei lumi decadente, în 
care protestul valorii împotriva nonvalorii anulează 
acţiunea în sine: „sunt un copil geopolitic / am pierdut 
casa, familia, ţara şi limba, / aerul ce îl respir pe datorie;
/ am pariat toate lucrurile până la os” (pariul pierdut , 
p.49).  
 Planul ideatic al poetului hunedorean surprinde 
prin vastitate şi epatează prin limpezimea mesajului 
formulat. Clar, concis şi febril, el afirmă că: 
„originalitatea nu există – chiar şi asta este un clişeu, / 
fiindcă original nu e nimic, nici vestitul scris de mână”
(aerofagia , p.52). Oricum gestul pe care îl face poetul, 
va fi interpretat în diferite feluri, bazându-ne pe limitate 
capacitate a omului „modern” de înţelegere şi acceptare 
a oricărui demers cultural: poate aşa vor şti că există pe 
undeva un înger, o piatră / ce sare în ajutorului vasului 
scufundat. / şi cum unele întâmplări au loc la timp –
moartea / celui zidit între vorbe de duh va să fie 
crezută” (motive de tr ăit , p.17). Ba, mai mult decât 
atât: „…ghimpii noştri de / trandafir sunt unghiile, glasul 
şi textul” (pluralul  substantivului gând – „gândaci” , 
p.42). Printre efuziunile de episoade epice împrumutate 
din cotidian, există şi momente lirice speciale, ce incită 
imaginaţia lectorului: „răcoarea nopţii, produsă de 
ventilatoare, / face luna să vâneze – păsări adormite în 
chiparoşi, / umbra lăsată de un băiat la o fată”
(călătoresc cu atlasul , p.23), ori „şi oboseala i-a pus 
pe figură zâmbetul vechi / din tabloul ascuns în valiză” 
(mixaj poetic , p.14). 
 Instinctele canibalice completează peisajul 
picaresc în care are loc - de fapt - dedublarea 
personajului. Poetul reconstituie coordonatele 
cotidianului - aşa cum îl cunoaştem - un cotidian 
macabru, care incită la violenţă. Un cotidian în care
valorile autentice sunt anihilate prin abundenţa de 
nonvalori, în care zâmbetul nu-şi mai găseşte locul pe 
chipurile oamenilor: „o seară ca oricare alta, cred că 
toate sunt la fel: / cu ştiri macabre, suiciduri şi alte 
chestii picante / care prin comparaţie / infernul vieţii 
noastre suportabil” (instincte canibalice – primul 
semn , p.57). Continuând discursul liric asupra rolului şi  
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Ştefan Lucian MURE ŞANU 
 
 

Metanoia formelor literaturii şi a omului nou 
 

Crepuscul poetic 
 
 Literatul adevărat sădeşte slovele, care 
înfloresc când cititorul se simte luminat de profunzimea 
adâncului respirat al ideilor ce emană culturalismul 
incandescent. O lumină puternică se înalţă în Univers 
spre matricea scriitorului hărăzit scânteierii. Undele 
imaginarului împresoară Pământul şi tainele creaţiei sale 
desprind energii din energiile celor care ştiu să se prindă 
în jocul luminii. Cei luminaţi pătrund adevărul scrisului 
său, cei profani rămân, undeva, în cercul lor strâmt.  
 Cutez să mă aplec peste înscrisuri dictate de 
geniul creaţiei, strâng mâinile la piept şi mulţumesc 
Cerului că ochii mei îmi mai dau posibilitatea să mă 
regăsesc într-o lume uitată de abjecţiile neiniţiaţilor lumii 
pseudointelectualilor. Pornesc, împreună cu alţi iubitori 
ai scrisului românesc, pe un drum mărăcinos şi 
întortocheat al iniţiaţilor lumii secolului XXI. Ne oprim, 
deseori, şi încercăm cu puterile noastre modeste să 
scoatem din întuneric alţi doritori de lumină pură, nu 
obscurişti, ci clarvăzători ai ideilor literaturii libere.  
 Cineva m-a întrebat ce este literatura liberă? I-
am răspuns, încercând să o definesc cât mai succint: 
care transmite noul prin idei ce au luminat cândva 
întunericul evoluţiei noastre. Răspunsul a fost ca 
durerea unei răni deschise pe suferinţa dureroasă a unui 
popor lipsit vreme îndelungată de puterea de a respira 
singur.  
 Azi, poeziile sunt scrise cu pricini, cu tânguiri ale 
lungilor suferinţe ale poetului lipsit de puterea de a se 
văita... Poetul nu se vaită, nu geme, el se tânguieşte, 
emană lumină şi cine are lumină primeşte razele lui, 
încălzindu-se cu sufletul la ele, simţind cum sângele îi 
umple corpul şi îl hrăneşte cu sănătate spirituală. Poeta 
Elena Armenescu ne spune cu nostalgie: Azi am fost din 
nou / La nucul de argint / Aşa cum sta, în plină lumină, / 
în mijlocul câmpiei, / acoperită de zăpadă / srălucitoare, 
orbitoare / singur / cu crengile proiectate pe cer… Unde 
s-ar fi putut îndrepta acele crengi decât spre lumina 
cerească, de unde poetei i-au venit în minte să îmbrace 
într-o podoabă atât de strălucitoare nucul, pom sacru şi 
trăitor în mijlocul câmpiei, o libertate pe care numai 
poeta şi-o doreşte în taină. Mi-am lăsat gândurile într-o 
mare uitare de sine, se alătură idolatriei noastre 
Cezarina Adamescu, continuând: De pe ruinele lor, 
pămătufuri de fum alb se înalţă / la fel ca pe acoperişul 
lumii când un cardinal elector…, nu voi continua cu 
versurile poetei, ci doar voi încerca să parafrazez, cu o 
deschidere voită a frumuseţii, care înnobilează versul cu 
dorinţa de a plăsmui tot ceea ce este mai pătrunzător. 
 

 
În sfârşit, Călin Derzelea ţine să ne amintească 
de sufletul nemuritor şi de geneză: Acasă e în 
nor, / străin e lutul meşterit / de mâna focului şi că 
poetul rămâne singur oriunde ar fi, pentru că 
numai în lumea lui el creează fără vibraţii, care 
să-i întrerupă legătura cu inspiraţia.  
   După toate chinurile şi ispitele pămân-
teşti, după ce cuvântul lui s-a înălţat spre ade-
vărata lumină a Celui de Sus, poeţii mai au suflul 
de a anunţa sfârşitul: E drumul limpezit să vadă 
mântuirea, / El bate-n ziua sacră, s-a despărţit 
plângând. / Străbate timpul mitic, cu el e nemuri-
rea, / Se uită-n urmă, plecă, şi-a terminat râzând
sfârşitul genial, cum maiestuos descrie drumul 
spre nemurire Elisabeta Iosif, în poezia Cântec 
pentru Grigore Vieru sau să ne inundăm interiorul 
minţii cu nonconformismul lui Cristian Neagu, 
râzând de sfidătoarea figură a existenţei dure: 
Căci inima, peste cerebrala raţiune, / Descoperă 
tardiv superlative consistenţe.  
 Câtă tărie poate să aibă un biet trecător 
făurit din lutul genezei şi dăruit lumii, spre 
nemurire, să poată încăpea în sufletul lui diferit de 
al tuturor acelora ce nu îl înţeleg. Câtă forţare a 
mimicii înţelepte a acceptării poetului faţă de 
grosolăniile încremenite în teluric a profanului 
râgâitor de jalnice bunătăţi culinare. Câtă 
persistenţă în puterea de a sta alături de infami şi 
câtă nostalgie după o linişte a foşnetului 
primăvăratec al frunzelor din codru. 
  Lumina lină coboară peste el şi-i mân-
gâie trupul obosit de acceptări. Viziunea poetului 
nu este clară pentru cel care nu înţelege existenţa 
ca mijloc de creaţie şi de iubire, nu întotdeauna 
de frumos sau de real, ci mai mult de increat. 
Poetul vede lumea prin versurile lui şi o 
aureolizează cântându-i imn şi slavă îi ridică întru 
nemurire, pentru că el va fi cel ce va dăinui în 
Univers ca o fantasmă siderală. El nu proslăveşte 
talentul ca procreare umană, ci ca pe un dar divin 
al unicităţii sale şi nu poate avea în grijă alt 
destin, pentru că acesta îi este indiferent. Poetul 
îşi spune că singurătatea îl deosebeşte de lumea 
profană, care îi ia în derâdere talentul deusian de 
profund versificator: Semeni au răscolit Cerul, / 
destră-mând, în ştiinţificele lor concluzii, / 
constelaţii…2 În lumea pe care şi-o doreşte, sunt 
puţini dintre cei ce ştiu să-i ureze bun venit sau 
drum bun atunci când se detaşează de ei 
contemplând Universul ca studiu al viitorului său 
centru de creaţie: eu rămân geometric şi ce dacă 
/ mă resemnez / în aceeaşi măsură suntem 
împreună simpli / cu anemonele noastre / pe o 
faleză sau pe un deal…3     

Nu putem spune că în existenţa sa poetul 
are tihnă, el este un malaxor în care fără oprire 
ideile se zbat în mintea lui să-i dea profitul fericirii 
creaţiei sale, pe care niciodată nu o vede 
perfectă. El este cel ce mântuieşte slova spre o 
nouă înălţare, o închină duhului, care îi este 
martor fluxului său de răbufniri, de neajunsuri ce  

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

le face faţă meditând. Meditaţia îi este singura formă de 
evadare din lumea ce îl înconjoară: îmi era frică dar nu 
reuşeam / să mă desprind din patul în care aşteptam / 
dimineaţa / şi în jurul căruia tiptil păşea o pisică de 
munte / în culori de alb şi gri…4  Cele două culori sunt 
ale confuziei, ale incapacităţii poetului de a se şti când 
fiinţează teluric şi când sideral; în lumea lui, prin ceea 
ce creează, de fapt el este un produs al Universului, 
unic şi debusolat. Stabilitatea poetului nu este definită 
pentru că nici timpul lui nu este mărginit şi, ca atare, 
locul său existenţial este o lume pe care nimeni nu o 
poate întâlni, decât numai el: nu e raiul meu ăsta / de 
aceea nu judec pe nimeni îmi permit / să fiu trist / când 
dau pe gât alcoolul cu ambiţia oarbă / că înainte de 
comă voi ajunge / pe dealul cu soare / îmi aştept 
sfârşitul / momentul acela de scrum dar nu lipsit / de 
coeziune…5 Poetul are un destin al viciului, un viciu 
elevat al coexistenţei cu lumea şi a curiozităţii acestuia 
de a trăi cu oameni viciaţi, de care profită încântându-i 
cu talentul lui înnăscut şi cu uşurinţa mestecării ideilor 
şi a rostirii acestora în măiestre cuvinte. El îi îndeamnă 
să bea alcoolul pentru că îi ştie efectele, să procreeze, 
pentru că din plăcerea acestora îşi completează dorinţa 
de a se desfăta şi a-şi uşura pofta desfrâului. El 
creează versuri şi desface taine, rupe inimi şi subjugă 
pentru sinea lui viciaţii: la naiba cu punga de 
medicamente / sexul meu funcţionează şi cu bonuri / de 
masă / sau pot să-ţi rad o metaforă / peste / urechi de 
să… ca o Sură a Vacii / crede-mă / frumuseţea ta pute 
de la o poştă / a var şi tetraciclină / DANSEZI?6     

Viaţa poetului nu este şi nu poate fi controlată 
de nimeni, este imprevizibil, dar mult introvertit. 
Vorbeşte de toţi şi de toate, dar nimic despre el. Ochiul 
lui e ochiul minţii, care răscoleşte nevăzutul: dezordinea 
obiectelor din privirile tale / îmi poate stârni Furia / îmi 
poate aţâţa Frica / însă, vai, nu Mirarea!7 Oare de care 
dezordine vorbeşte ascuţişul slovelor sale lansate ca 
nişte lame subţiri şi tăioase de cuţit? Este viaţa pe care 
el ţi-o vede în lumina ochilor, şi patimile, şi urile tale, şi 
tot neadevărul pe care îl ascunzi sub valtrapurile vieţii 
materiale dar, furia şi frica lui nu sunt decât semne, 
pentru că mirarea de mult l-a întărit în lumea aceasta în 
care a trăit atât de agitat şi neînţeles. Idealul lui este 
iniţierea şi detaşarea completă de partea materială, el 
creează, nu cred că pentru tine, ci pentru eternitate, 
pentru că cei din lumea prezentă lui este o adunătură 
amorfă, citită la feştanii şi la pierdere de timp. Timpul 
pentru poet este sacru, el îi acordă, atât cât există 
teluric, o importanţă deosebită: Că timpul trece şi 
aspreşte / Cel must ce curge-n ceas şerpeşte / Şi-
urcuşul întru vânătoare / Se face pe-un covor de floare / 
Vremelnic ceas, de neuitare / Iubire tu, cu blânde 
fiare…8 El nu iubeşte ca un pământean iar femeia în el 
este un simbol, o inspiraţie şi o dorinţă a liniştirii 
instinctelor. Muza este iubirea lui supremă, cea care îl 
inspiră şi îl face nemuritor, este dătătoarea lui de 
fericire şi de împlinire pe toate planurile sale 
existenţiale. E mult sau puţin, nu ştie nici chiar el dacă 
veritabilitatea sănătăţii sale emană luciditate sau 
obscurantismul defavorabil îi macină fiinţa însă nu şi 
egoul, care se fortifică prin iniţiere: E viaţa labirint care 
nu are / Nici uşi şi nici ferestre şi nici chei. / În fiecare 

 
colţ e o-ntrebare / Ce-aşteptă-o cât de mică 
dezlegare.9      

Scriitorii valoroşi sunt unici, stilul lor 
particularizează prin trăiri şi mesaje, elevaţi şi 
iniţiaţi, departe de a fi calea de acces a cuiva, care 
nu cunoaşte codul înaintării spre lumină.  

Când am început acest eseu, cu o 
îndrăzneală voită, mi-am spus că nu voi cita nimic 
din tot ceea ce au spus despre poeţi criticii 
timpului, erudiţia lor am cochetat-o şi am lansat-o 
în Univers odată cu dorinţa mea de a vorbi, în 
general, despre scriitor, şi în particular, despre 
făuritorul de stihuri, de mângâietorul nocturn al 
formelor măiestre ale literaturii în versuri.   

Aş putea face o comparaţie între poetul-
om şi omul-poet. Sunt două structuri cu totul 
diferite, chiar dacă au în comun esenţa luminii 
eterne poet, un concept ce a terorizat şi mai 
terorizează lumea criticilor de literatură versificată. 
Poetul-om este încă din pântece plămădit făuritor 
etern de ideal, de erudiţie profundă dar şi de vaiete 
şi neîmpliniri sentimentale. El este unic prin 
gândire, prin mod şi detaşare de profani. Omul-
poet se naşte ca oricare, adună sentimente şi le 
aşterne în unde, le vântură, dar mişcările lor rămân 
nesesizate de cei din lumea luminată. Cutreieră şi 
cer, li se dă şi trăiesc pe măsura dorinţei de 
îndestulare. Poezia lor nu spune nimic decât 
sughiţă sau rumegă ca unele necuvântătoare…    

 
 

    metanoia,  etimologic, cuvântul este format din doi 
termeni distincţi: meta = dincolo, deasupra şi nous = 
minte; ambele noţiuni derivă din greaca veche, cuvântul 
reprezentând o modalitate spirituală de schimbare a 
modului de gândire, o privire dincolo de lucruri. Nu 
întâmplător, metanoia a fost asociată cu educaţia, mai 
precis cu forma sa elevată: educaţia morală. 
   2 Berceanu, Barbu , Poetul, vol.Pe hârtie de ziar, p.58, 
Ed. Semnalul, Bucureşti, 1992 
   3 Iordache, Dan, Cristian, Omisiune aproape, vol. 
Abel şi eu, p.11, Editura Brumar, Timişoara, 2010. 
   4 Iordache, Dan, Cristian, Ai grijă, vol. Abel şi eu,
p.130, Editura Brumar, Timişoara, 2010. 
   5 Iordache, Dan, Cristian, Peisaj scufundat, vol. Abel 
şi eu, p.108, Editura Brumar, Timişoara, 2010. 
   6 Nicolau, Felix, Prinţesa de cartier, vol. Bach, manele 
şi Kostel, p.14, Editura Perpessicius, Bucureşti, 2006. 
   7 Nicolau, Felix, Requiem, vol. Bach, manele şi 
Kostel, p.66, Editura Perpessicius, Bucureşti, 2006. 
   8 Grigoriu, Florin, Iubeşte-mă, cât încă-s tânăr, vol. 
Clipe răscumpărate, p.103, Editura Perpessicus, 
Bucureşti, 2008. 
   9 Crihan ă, Marcel, Obştescul labirint, p.64, vol. Povara 
răutăţii noastre, triolete, Editura Perpessicius, Bucureşti, 
2002.  
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Când noaptea se chinuie… 
 

Ochiul încătuşat de curcubeu unde apele strânse nu 
mai pot să plângă De vânt trezite broderii de nouri 
strânse crâmpeie de gânduri zbuciumate 
în poarta sufletului oare cine bate rupând zăvoarele 
de vise - pe crucea răstignirii - piroane bătute-n glas 
de clopot Unde astrele drămuite mistificări mai 
muşcă ţărmuri unde eşti rană în scoici meditative 
închistată Rachetele nu nasc pâini pentru săraci ci 
dimpotrivă le striveşte rădăcina zilnic alt soare este 
planton ceresc şi zilnic alta ne este lumina… 
Poate în mine piramida îndelungatei melancolii 
surpase-va Digurile ideii rupe-se-vor de clocotiri de 
nervi încordaţi Pe porţi deschise răzbate-va numai 
cavaleria liniştii în pas de valsuri ceaikovskiene 
tăcerea pişcând-o precum struna viorii ciupită în 
descântul divin Poate voi mai atârna  
şapte sute de grame 
de iubire în policandre de vâsc Din câmpuri de grâu 
macii vor mai răsfăţa comunista culoare de cristianică 
însângerare Poate ne vom îmbrăca în veşminte de  
agonie  Când noaptea se chinuie să ne maturizeze 
dorul unei imprevizibile nefericiri de-a trăi… 

 
Refluxul renăscării 

 

Sunt începutul cicatricei Tale înspre învăzduhare 
trezit în fiecare zi când toaca inimii utrenia-şi începe 
în temniţă de trup unde încep reziduuri de trăiri 
sălăşuind intrate clandestin pe subt porticuri de visare 
adunând stropii luminei Tale de suspine ispititor 
mocnită în crepuscul când noaptea  
îmi strânge tălpile în  
ciorapi de întuneric parşivi de oboseală  
şi-n mine se iscă 
vulnerabilitatea amăgitoarei libertăţi -  
refluxul renăscării… 

 
Cehoviană 

 

Mai fierbe matiuşka pahliopca îmblânzită cu o 
stakană de rachiu fiert împiperat să văd subt pleoape 
împăienjenite cum balta se mută lângă lotca 
şi pelicanii ar ţipa ca pescăruşii preluându-le ţâşnirea  
înspre înalt E-o noapte precum trupul fragmentat de 
gânduri când Dumnezeu mă autopsiază  
deşi încă sunt 
viu subt bisturiu de stea şi intră-n mine strada nu 
eu păşesc pe ea Se învârtoşează  
din nufărişuri energii 
stranii în mine Cu duhul bălţii m-am împrietenit 
sub deltaice serafice făpturi de El alcătuite… 
Noi faza de amanţi am depăşit Musteşte acum în noi 
prietenia-cioburi morganatice în infinit… 

 
 

(din „Elegii tulcene”, vol. VIII în curs de apariţie la editura 
„Harvia” Tulcea) 

 

 

 
Ion TUTUNEA - HERCINICUL 

 
Baladă eseniană 
 

O, Serghei Esenin - troică de iubire 
alergând, bezmetic, cu caii buiaci, 
trupul tău a ars - candelă subţire 
şi-ai rămas în lume sufletului vraci… 
 O, Serghei, Serioja lumea e pustie 
 fără râsul tău- plâns de zurgălăi 

fără ochii-ţi aştri albăstrind poteci 
 Sângele-ţi zvâcneşte rotunjit în vie, 
 Duhul tău răzbate sclipitor prin văi… 
Din potir vulcanic beai rachiul nopţii 
şi, şerpeşte, vântul scurs printre uluci 
scârţâia fântâna şi, pe pragul porţii 
oftau după tine zveltele fătuci. 
 Şi, împurpurate, le tresărea pieptul, 
 deşirau priviri prinse-n paşii tăi 
 se-ndrăcea armoşca; a trecut Poetul 
 însoţit de-o şleahtă doar de nătărăi… 
Nu te mai aşteaptă mamuşka în tindă 
i s-a rupt paltonul vechi şi demodat, 
îşi priveşte chipul, zbârcit în oglindă 
cugetând:- Serioja este veşnic beat 
 Sub condurul lunii schiaună căţeaua 
 lingându-şi copiii, foşneşte scoruşul, 
 plopii fulguiesc puf mărunt ca neaua, 
 pe corzi de vioară e ţeapăn arcuşul… 
Rece-i samovarul, vodca-mi pare acră, 
geme-n ţintirim vântul vagabond, 
nu poate pătrunde prin albita lacră 
să-ţi zbârlească părul inelat şi blond…  
 Hai la cazaciok, ce o fi să fie, 
 să ciocnim, Serioja, stakane cu vin, 

chiar de are viaţa gust de păpădie, 
 Cerul e…cerul E-SENIN, 
 Esenin…, AMIN! 

 
Printre graţiile gândirii mele… 

 

Zumzăia în imperiul cranian capcana 
ideilor năstruşnice 
nestrunite Fibrele sufletului sunt retezate de securile 
timpului Când dorul mă rupe lăsându-mă împărat 
îmbrăcat în veşminte ţesute din pânză de  
păianjen cu cruce Când 
îmi împânzeşti împăienjenindu-mi ochii cu vise unde 
de din adâncuri urlete lucrează lăvuitoare salahorind 
în metroul sufletului misterios de singur unde deşi 
împreună cu voi fiinţând caut un Mecena să-mi 
sponsorizeze singurătatea Eu sortitul să  
îşi uite soarta… Când 
reuşi-vei visul să-mi filmezi într-o capsulă 
extrapământească voi rămâne  
              şi nu mai răsufla-vor 
gândurile-mi dorurile-mi înspre Tine Va fi o 
primăvară secerată din care nu vor scăpa nici 
scaieţii de însihăstrare Printre gratiile gândirii 
mele hălăduiesc atâtea triburi de idei Se 
sting în apele de zâmbete-aiurite subterane 
care încearcă pe pământ să mă destrame… 
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         Victor CILINC Ă 
 

Toate rele şi la locul lor 
 
Doamna Aneta pregătise tot: colivă aromată, 

învelită, pe porţii, în celofan, “sanvişuri” cu unt şi icre 
albe ca spuma, felii de pâine albă tăiate în două şi unse 
cu zacuscă asortată cu măslinuţe şi castraveciori bine 
muraţi, copănele de pui rumenite frumos şi tăiate fiecare 
în trei, sărmăluţe în foi de viţă, legate cu sforicică roşie, 
câte două, pe o “plută” de pâine. Alături, pâinică tăiată 
felii, “de rezervă”, “să fie acolo”, un sifon plin, o sticlă de 
jumătate cu vin alb, şi mai albit cu puţină apă proaspătă, 
un bidonaş de cafea, cum îi plăcea răposatului, învelit 
bine în ştergare, să-i rămână duhul cald până la cimitir. 
Alături, o sticlă mare, din plastic, pentru spălat pe mâini, 
pahare de unică folosinţă, nu ca sufletul bieţilor robi ai 
lu’ Dumnezeu, lumânări şi tămâie, vreo două cutii de 
cibrituri, flori culese dis-de-dimineaţă din grădină, de sub 
rouă, pentru presărat pe mormânt... Mai la fund, un 
pachet de ţigări (ptiu, drace!), că şi mahorca îi cam 
plăcea răposatului, Dumnezeu să-l ierte! Că poate, 
păcatele noastre, după ce i-o chema pe răposaţi la 
masă acolo, Sus, i-o lăsa mai la o parte pe cei nărăviţi, 
s-o mai întoarce Sfântu’ Petru drăguţu’ o ţâră cu spatele, 
o mai închide şi el un ochi-acolo, să tragă şi al ei un 
fum-două, că doar n-o cădea ceru’ din asta! Coana 
Aneta dădea întotdeauna ţigările la sfârşitul pomenii, 
uitându-se cu grijă în stânga, în dreapta şi către zarea 
de deasupra capului şi cerând autoritar celui miluit: “Să 
nu zici bre bogdaprosti, că-i păcat! Da’ domnului Friptu îi 
plăcea să pufăie... O ajunge la el, n-o ajunge... ce ştiu 
eu? Măcar încerc!” Cândva, răposatul fusese arestat, cu 
o “neînţelegere” politică şi tot aşa dădea ea şi atunci 
gardienilor ţigările: ajungeau, nu ajungeau, dumneaei 
barem încerca...    

Doamna Aneta Friptu se baza  întotdeauna pe 
ajutorul Elisabetei. “Basarabeanca”, cum îi zicea strada, 
deşi se refugiase pe la noi chiar după război, era 
nelipsită la pomeni, ajuta pe fiecare şi se căpăta, 
bineînţeles, cu câte un pachet ori două de mâncare, cu 
colaci, cu câte un ştergar nou sau cu câte o strachină. În 
dulapul ei ăla mare din perete, spaţios cât o cameră de 
conac boieresc, în cincizeci de ani de pomeni se 
adunaseră mii de străchini care, puse în ordinea 
cronologică în care se făcuseră pomenile, ar fi putut 
constitui o adevărată istorie a artei kitch-ului. Nu se ştie 
de ce femeia nici nu le folosea, nici nu le vindea sau 
dăruia cuiva: le ţinea pur şi simplu acolo, păzindu-şi ca 
pe ochii din cap o singură strachină veche, cu cocoş 
pictat, cu care venise ea de peste Prut într-o noapte! 
Strachina era ciobită, iar cocoşul nu mai era în culori, nu 
 

 
rămăsese din el decât un brun decolorat... 

Împreună, cele două femei, ţinându-se 
una de alta, plecau de dimineaţă la cimitir, ca să 
scape de soarele cel fierbinte de pe la prânzişor, 
ca să nu le lovească, Doamne-fereşte, damblaua! 
Mai ales doamna Friptu se sprijinea 
neputincioasă de “bulgăroaica” ei - că aşa o 
“alinta” ea în secret. Grija că nu va ieşi bine, că 
nu vor găsi pe nimeni la cimitir, sau pe nimeni 
demn  de pomana puţintică însă “de lux”, o făcea  
pe madam Aneta să aibă palpitaţii. Dar dacă i-o fi 
rău pe drum, cu greutăţile? Că nu îndrăznea “s-o 
încarce”  pe cealaltă şi nici prea mare încredere 
nu avea în “bulgăroaică”, că n-ar “pune mâna” pe 
drum şi n-ar şparli ea vreun pachet cu mâncare. 
Dar dacă n-o mai fi nimeni în cimitir? Dacă e prea 
devreme sau prea târziu? Dacă nu vor găsi preot 
să cetească? Multe, multe probleme avea în acea 
dimineaţă doamna Aneta, ajungând la poarta 
dărăpănată a cimitirului, călcând pe pietrele alu-
necoase care abia se iţeau din pământul mocir-
los. 

Nici n-au intrat ele bine în cimitir când 
inima doamnei Aneta “dădu semn”. Cu fruntea 
brobonită brusc de sudoare, bătrâna se opri, 
apăsând mâna cu poşetă pe inima care bubuia.  

“Ţi-e rău, madam Friptu?”, se sperie de 
formă basarabeanca. În atâţia ani, coana Aneta 
îşi făcuse părerea: cu siguranţă, vecina ei nu 
avea inimă, ci vreun ceas, o maşină cu arc care 
se întoarce dimineaţa cu cheia. Căci coana 
Elisabeta se ducea la toţi morţii, mergea pe la 
toate pomenile, mânca şi la pomenirea de 
patruzeci de zile, dar se ghiftuia şi cu mortul pe 
masă! Îmbălsămat, sau nu, decedat mai proaspăt 
sau întârziat mai multe zile la domiciliu înainte de 
îngropăciune, madam Elisabeta nu se ofensa  şi 
rădea tot din farfurie. Nimeni n-o văzuse 
niciodată, la nici o ocazie , vărsând o lacrimă! 
Nici când îi murise şi ei fata cea mare, ofticoasa. 
Plânsese puţin doar atunci când îi călcase 
tramvaiul pisica... Ce mai, “bulgăroaica” era pe 
viceversa! 

Acum, ca să nu-i dea prilej de satisfacţie, 
coana Aneta zise că n-are nimic, că-i doar un 
junghi, din cele care n-o lasă să doarmă 
săptămâni întregi. Elisabeta dădu atunci expert 
din cap, cum era de altfel de aşteptat: şi ea avea, 
de ani întregi, ezact tot junghiuri “din alea”. Că nu 
putea omul să se vaite că are o boală ca madam 
Elisabeta să nu şi pretindă că are trei boli, mai cu 
moţ şi de mai multă vreme! 

Se opriră deci, să răsufle, să-i treacă 
inima. Elisabeta, care nu avea inimă, se opri şi 
ea, că aşa se cădea, veniseră doar împreună şi 
pomana era, toată, în sacoşele umflate pe care 
cealaltă nu le slobozea din degetele învineţite de 
efort!  Un cerşetor bătrân şi descărnat, cu barba 
albă ca hârtia de cerere pentru casă, părăsi 
atunci răscurucea şi se aproprie cu ochii rugători. 
Îi era foarte foame, zicea el, era bătrân şi singur 
şi îi era foame. Inima coanei Aneta se înduioşă,  

 

(continuare în pag. 10)
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(urmare din pag. 9) 
 
că era miloasă de felul ei, dar datoria  era mai 
puternică: trebuia  să ajungă la mormânt mai întâi, să 
sărute crucea, să pună florile cele noi, să ude 
mormântul, să tămâieze, să stropească, în cruce, cu 
vin, să aprindă şi să vegheze la căpătâi lumânările. Să 
spună răposatului ce se întâmplase cu pământul de la 
ţară. Să-l găsească Elisabeta pe părintele, să-l aducă 
să cetească; dacă o mai fi vreun popă în cimitir, la ora 
asta! Apoi, să dea pachetele cu pomană, pachete 
“asortate” cu de toate, celor care se aventurau pe 
aleea aia înfundată unde se învredniciseră ei să-şi ia 
locul de veci! De obicei, încălecând gărduţurile 
mormintelor zgribulite unele în altele, sărind peste 
ierburi şi movile cu gunoaie, bucăţi putrede de 
scândură şi ciolane de om, veneau plozi zdrenţăroşi, 
ţigani înfricoşători, obişnuiţii cimitirului care noaptea 
mai dormeau prin cavouri, beţivani de tot felul. Rareori 
“oameni serioşi”! În drum spre casă, coana Aneta se 
cutremura gândindu-se că bunătăţile ei ar fi putut fi 
aruncate de vicioşii care nu cereau decât vin! Sau date 
la porci de ăia care veneau la cimitir ca să adune uşor 
trufandale pentru râmătorii din bătătură! De multe ori 
avea însă noroc şi găsea lângă crucea “lui” pe domnu’ 
Marin, şi el văduv, pe care îl servea cu pachetul cel 
mai bun, anume pus deoparte... Stăteau şi puţin de 
vorbă de ai lor din pământ, mai făceau puţină “politică” 
şi apoi plecau mulţumiţi acasă, fiecare pe drumul lui. 

Acum însă,  sărăntocul cu barba ca hârtia de 
cerere le cerea să facă escep ţie şi să descarce adică 
în drum bunătăţile rânduite cu multă socoteală de 
acasă, de din noapte!  

- Vezi mata că nu se poate, nu avem nimic de 
dat!, spuse bătrâna, iar Elisabeta repetă ca un 
papagal: “Nu avem  de dat!” 

Bătrânul, convins acum că nu va primi nimic, 
începu să mormăie singur, repetând mormintelor 
tăcute din jur că el nu a mâncat de nu mai ţine minte, 
că măcar o coajă de pâine de-ar fi apucat...  Inima 
coanei Aneta nu e de piatră! ţinându-se cu cealaltă 
mână, plină de sacoşe, de inima care bătea încă prea 
tare, îi spuse moşului să stea locului, că-i va da ea 
câte ceva la întoarcerea de la mormânt. Dar deja mâna 
ei, mai obişnuită cu mila, se apucase să răscolească 
prin sacoşă, în ordinea perfectă de acolo, amestecând 
paharele de sticlă cu cele din plastic, linguriţele şi 
chibriturile, rupând frenetic hârtii şi pungi, scormonind 
cu mâinile tremurătoare în căutarea unui pachet 
potrivit. Lăsaseră pur şi simplu sacoşele grele în glod 
şi, aplecându-se greu, cele două femei îşi încurcară 
mâinile căutând pâinea, vinul şi cafeaua aburindă. Alţi 
cerşetori apărură ca din pământ, ca turcii pe reduta de 
la Vidin, înconjurând cu mâinile întinse doamnele. 
Figuri descărnate sau buhăite de băutură, albicioase, 
pământii sau de culoarea vişinii putrede, femei şi 
bărbaţi semănând mai degrabă cu nişte strigoi 
înfiorători decât cu nişte oameni vii strângeau parcă 
cercul în jurul celor  două bătrâne rămase aproape fără 
aer. În timp ce pacheţelele zburau parcă spre gurile 
hămesite şi sacii murdari anume pregătiţi, paharele 
mici din plastic mergeau din mână în mână, erau date 
peste cap şi urma câte un “Săru-mâna” sau 
“Bogdaproste, doamnî!”, după educaţia fiecăruia.  

 
Bătrânul tot nu terminase povestea lui 

lungă şi tristă: abandonat de copii, dat afară din 
casa lui, cu femeia prăpădită de mult, aciuat din 
când în când pe la Spitalul TBC, unde tuşea câte 
o iarnă, moşul nu mai aştepta nimic de la viaţă. 
Când primi pachetul cel mare, cel hărăzit 
domnului Marin, bătrânul nu-l desfăcu, ci se 
apucă mai întâi să facă cruci largi, repetate, de 
parcă o minune i-ar fi luminat zilele, de parcă 
Cineva i-ar fi coborât baba din Cer ca să-l ducă 
până la fosta lui casă... 

Doamna Friptu, care mai pitise un 
pacheţel mic şi feliile de pâine într-o traistă, grăbi 
acum pasul, ca una tânără, spre locul de repaos. 
Era mulţumită într-un fel, chiar dacă nu acţionase
după tipic. Simţea că nu făcuse tocmai rău. Din 
când în când, mai întorcea privirile în urma 
drumului, către bătrânul deşirat, cu barbă albă, şi 
moşul se ploconea de la distanţă, fără să 
deschidă  încă pachetul. Femeii i se strânse puţin 
inima: dacă moşul minţise şi nu-i era foame şi 
acum tocmai ducea pachetul hărăzit de acasă 
domnului Marin şi-l dădea la porci? Dacă 
slăbiciunea lui fusese înşelătorie? Dar moşul 
refuzase băutura: “Doamnă, dacă beau, cad jos şi 
or să mă bată ş-or să-mi fure mâncarea”, 
spusese el eperiat. 

Doamna Friptu termină mai liniştită 
treburile la mormânt şi apoi, obosită, o luă spre 
casă, urmată de “bulgăroaică”. Elisabeta iar n-o 
ajutase mai deloc! Când să iasă din cimitir, îl 
descoperiră pe bătrân în iarba înaltă dintre două 
morminte. Recunoscură hârtia pachetului pentru 
domnul Marin: cu faţa toată cufundată în belşugul 
interior al pachetului, bătrânul mesteca hulpav, cu 
fericirea care se vede uneori la câinii vagabonzi 
atunci când le arunci o neaşteptată bucată de 
carne. Moşul înghiţea de parcă n-ar fi mâncat 
nimic de la începutul Lumii! Cu lacrimi de bucurie 
în ochi, femeia mulţumi atunci bunului Dumnezeu. 
Aşa cum Darwin pretinsese că maimuţa evoluase 
până la Homo sapiens , moşul din cimitir 
evoluase  şi el: sărăcise, îşi pierduse apoi 
nevasta bolnavă, fusese aruncat din propria casă 
de copiii lui buni, zăcuse prin spitale, fusese 
mereu bătut de oamenii răi şi, în plus, nu 
mâncase cel puţin de la Facerea Lumii...  Şi toate 
acestea cu un rost, anume parcă pentru a 
corespunde  ofertei speciale a doamnei Friptu! 
Căci nimic nu-i întâmplător pe lumea asta, toate 
stau la locul lor, ca şi pacheţelele în sacoşele 
coanei Aneta. 

Când le observă pe bătrâne, moşul lăsă 
bucatele, se sculă în picioare şi iar începu să se 
ploconească în faţa lor şi să-şi facă cruci după 
cruci, de la distanţa care era. Acum, doamna era 
mulţumită: îi ieşise bine! 
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Anne Marie BEJLIU 
 
valuri de ploi 
 

ating în gesturi apatice 
zborul 
floare de colţ 
steaua-şi aruncă 
printre filele ierbarului învechit, 
strâns în pumnul culorilor 
nedefinite 
trupul îndreaptă vârful sunetelor 
spre tăcere. 
pleacă de vrei... 
primul sau ultimul, 
va rămâne 
tot cerul 
şi umbra ta 
rătăcind printre mâinile mele 
de gând 

 

cântă prin tine 
 

ninsoarea de versuri 
şi-n caldele note 
ninge cu noi 
ne-acoperă visul 
şi zborul cu glasuri 
şi-n uimiri adormim 
regăsind noi poteci 
 

spre tine din mine 
aleargă lumina 
în pumni puf de dor 
zvâcneşte spre nalt 
în inima ta 
regăsesc bucuria 
strănutul de foc 
împlineşte o stea 
mi-aştern capul uşor 
s-ascult ritmul 
şi-n fire 
inima ta 
îmi alină dureri 
  

vers cald 
din tine prin mine 
lunecă blând 
rădăcină îmi eşti... 
  

tulpină de suflet 
creşte şi fură 
din mine cu tine 
izvoarele albe 
 

ale lumii cereşti 

 

fuga din arcul iernii 
 

cu ţurţurii incolori 
ai fricii de frig 
aninaţi estetic 

 
 

însingurarea 
urcă treptele de gheaţă 
încercând cu un deget timid 
fisura prin care, 
poate redeschide nişa... 
celula 
flăcării de smarald... 
pâlpâindă, 
păstrează speranţa de viu, 
de zbor, 
spre Înalt... 
 

neliniştea liniştii 
cu colţii de piatră, 
încinge focul de tabără 
al risipirilor... 
 

în arc alb 
se închid aripile frânte. 
 

apoi, 
în şoapta caldă 
a fiinţei flămânde, 
blândeţea 
redevine pansament, 
din esenţa placentei 
 
începuturilor...  
 
 
 

nu mă mai tem 
 

doar ascult 
gerul îmi desenează o nouă lecţie 
printre pietrele rostogolite uniform 
pot construi şiragul valorilor 
îmi promit solemn 
să mi le asum 
tac. 
adun în neştire fuga, şi simplitatea, 
şi sinceritate 
din trupurile picăturilor primite 
de-a lungul unei vieţi acum preaştiute 
mă numără norii 
printre vaporii nereuşiţi ai întâmplărilor 
şi m-aruncă de zidurile clădirilor... 
cutii în care furnicile-oameni 
mimează la nesfârşit viaţa 
agitând mâinile îngheţate 
inutil 
se anină falduri de pânze colorate 
prea colorate pentru un timp în care cenuşiul
e ridicat la rang de acţiune 
de imbold, de speranţă 
mă doare un cântec 
îi aud trupul de sunet curgând prin mine 
îi gust lunecarea dulce 
iar trupu-mi chircit în aşteptări 
se destinde... 
  

The Winner Takes It All... 
 

(continuare în pag. 12)
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în palmă-mi arde gândul 
 

şi-n inimă 
tăcerea... 
  

zvâcneşte-aprinsă 
firea, 
când din chitară-ţi 
fuge, 
un sunet 
ce mă cheamă, 
să-mi frâng 
în mii petale, 
privirea... 
spre cătuşe... 
  

s-aleg 
doar coarda fină, 
a inimii ce pune, 
scânteia în baladă... 
  

şi coloritul... 
  

sumbru 
pentru acei ochi, 
orbi să vadă, 
să muşte, 
să sfâşie, 
sămânţa de iubire, 
ce ne-a legat 
mereu... 
  

se-aruncă 
şi cuvinte, 
şi din imagini 
fade, 
se crede 
că vreodată, 
un prag 
se va-nălţa... 
  

dar între noi, 
orbire, 
n-are sol bun 
rodirii... 
  

ştiu că 
în clipe terne, 
odată, 
va seca... 
  

tu cântă-mi, 
cântă, 
cântă... 
  

ascult în taină - 
albastru, 
cum 
dintre universuri, 
coboară lin 
în trupu-mi... 
 

deal viu 
în armonie, 
între-alb negru 
-adastă... 

 

 
Eduard DORNEANU  
 
 
Gothic în trei semne 
 

o parte din inimile mele 
sunt inimi moarte 
aruncate de alţii. 
o parte din visele mele 
sunt vise mute 
abandonate de alţii. 
o parte din aripile mele 
sunt aripi arse 
blestemate de alţii. 
doar sângele meu e pur 
în risipirea întunericului. 
 
 
Text nerecomandat 
 

sunt unul din îngerii căzuţi 
pe patul tău de iarnă stupidă. 
picioarele noastre leagănă cuvintele rămase 
în paharele goale. 
la uşă bate paznicul 
invocând 
timpul pierdut în jocul vulgar. 
doar sânii adorm în palmele mele 
obosiţi să tresalte. 
îţi inchid buzele  
apăsând întunericul. 
 
 
Rugăciune gothică 
 

cerul e negru, 
cărbune stins pe inima mea. 
Dumnezeu e rătăcit în labirint purpuriu 
aşteptând morţile accidentale 
ale marinarilor trişti... 
 
 
Horoscop 
 

sunt născut în zodia fără nume 
asemeni lunii, asemeni stelelor. 
ursitoarele mă caută nebune prin toate 
gările. 
pe toate oceanele, 
în toate paturile. 
mă ascund în spatele umbrei, 
albul ne primeşte pe amândoi.... 
 
 
Frăţia trandafirului rupt 
 

templier stând de strajă 
adun sângele risipit 
de buzele tale. 
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Femeia ca entitate care, cândva a fost una cu 

bărbatul, constituie de-a lungul cărţii, un soi de placă 
turnantă, - când frivolă, când responsabilă, frumoasă, 
complexată... Expusă ca într-o vitrină, - dar 
întodeauna în relaţie existenţială cu bărbatul. Despre 
această relaţie, dintre sexe, aşa cum o readuce pe 
tapet Suzana Deac, prefaţatoarea cărţii, Virginia 
Paraschiv, spune: “Erosul subtil şi spiritualizat îşi face 
simţită prezenţa, El şi Ea, contopiţi mai degrabă în 
tensiunea stării (....)”. 

Dincoace de lumea plăsmuită în carte, pornind 
de la umbra firului de iarbă, trecând prin Alpii Elveţiei, 
la Techirghiol etc. prin tot atâtea locaţii care pot fi 
atinse, - există o realitate creatoare, în care autoarea 
caută aproape întotdeauna iubirea. Dragoste şi durere! 
Două faţete ale aceleiaşi monede. Liniştea de dinainte 
de furtună, mai apoi, dezastrul. Între cele două, stă 
firul insignifiant al unui păianjen, ce se numeşte: 
Destin. 

Fiecare scriere din carte este o poveste, are 
tâlc şi o citim cu plăcere pentru că, lumea însăşi este o 
poveste fără început şi sfârşit, pentru că noi toţi facem 
parte din această Poveste. Ceea ce ne rămâne în 
urma lecturii, este definitoriu pentru omul modern. 

Suzana este un fin observator al societăţii 
dublat de naratorul de excepţie. Are stil şi nu se 
aruncă în vâltoarea desfăşurării epice până când nu 
simte că acolo este punctul, în care se intersectează 
imaginile de care are nevoie, pentru ca scrisul ei să 
aibă acţiune, culoare. 

În proza aceasta există şi eşantioane inedite 
de stări psihologice clasice, dar şi spaţii obişnuite, prin 
care, de obicei, trecem zilnic cu indiferenţa omului 
grăbit să ajungă acasă. 

Pagină după pagină, Podul suspendat  ne 
lasă să înţelegem că noi suntem doar acrobaţii, care 
facem spectacol, fiind prinşi de firul subţire al unui 
păianjen. Podul suspendat  este istoria individului, 
care află că este la mâna Destinului, că lupta sa este 
inegală şi că drumul nostru contează mai mult decât 
destinaţia. 

Prin tehnica personală, de redare a emoţiilor 
umane, Suzana Deac merge în echilibru perfect,-
îmbinând sensibilitatea poetei cu atitudinea frustă a 
prozatoarei. 

Iată un demers literar de calitate certă şi unde, 
ea ştie foarte bine, când să treacă de la starea de 
beatitudine a fericirii la starea de ,,avarie,, a vieţii.
Scriitoarea nu dă sfaturi profesionale, nu vine cu 
formule magice. 

Cartea nu este măciniş de stări, nu este nici 
colaj din culori, sunete, arome şi atingeri de înger. 
Podul suspendat, dintr-o copertă în alta, musteşte de 
Viaţă! Este Viaţa, cu urcuşurile spectaculoase şi, mai 
ales, cu prăbuşirile inevitabile. Lecţii personale.
În acest sens, toponimele, cele mai multe preluate de 
pe harta geografică, te ajută să localizezi personajele 
în spaţii deja cunoscute şi cu potenţial de imaginaţie 
magic-real. 

Şi totuşi, autoarea ne vinde, ca oricare scriitor 
veritabil, ne oferă iluzii. Vinde vise ambalate în 
sintagme bine şlefuite. 
 

(continuare în pag. 23)

 
Melania CUC 

 

”Podul suspendat” sau... 
Jonglând pe firul unui păianjen 

 

Volumul de proză scurtă Podul suspendat , 
semnat de Suzana Deac  şi apărut în 2011 la Editura 
Transilvania din Baia Mare are girul Proiectului Cititor 
de proz ă şi Republica Artelor , cu sediul la Londra, 
coperta fiind semnată de Maia Martin. 

Criticul literar Virginia Paraschiv, într-o prefaţă 
care beneficiază de toate ingredientele de care numai 
un profesionist ca domnia sa dispune, îi face lucrării, o 
prezentare la obiect, schiţând în tuşe fine şi portretul 
scriitoarei: “Suzana Deac oficiază ca prozator în 
volumul Podul suspendat , un ritual de exorcizare a 
fantasmelor morbide, induse de ,,programatorul de 
suflete” - accidentalul traumatizant sau durata 
cleioasă a cotidianului cenuşiu”. 

Modestă, ca o privighetoare care îşi cunoaşte 
valoarea lirică, Suzana iese în luminile rampei litera-
turii contemporane doar când are ceva a spune, când 
imaginile şi ideile sale de creator autentic au ajuns la 
maturitate, deţin esenţa comunicării. Suzana nu este o 
feministă utopică, nu este luptătorul care se aruncă în 
arenă pentru ca mai apoi să-şi descrie aventura. Ea 
este observatorul inteligent, tenace şi care ştie să 
decanteze sterilul de diamantele care, în cazul de 
faţă, devin literatură. 

După mai multe volume scrise în limba 
română şi în limba maghiară, cărţi de beletristică, dar 
şi de specialitate (cu accente în psihopedagogia 
persoanei) Suzana Deac revine pe piaţa de carte cu 
un volum de proză scurtă deosebită. Lecţii de viaţă!
Într-o perioadă în care creaţia literară depăşeşte cu 
mult numărul cititorilor de carte, un autor care ştie să-
şi aleagă subiectul va reuşi să se evidenţieze, să se 
bucure de recunoaşterea publicului larg, dar şi de 
aprecierile criticilor. 

Nimic nou sub soare! Şi totuşi, Suzana Deac 
reuşeşte să evadeze din locul comun printr-o 
transcedere aproape geografică, prin paralelisme de 
stări şi situaţii la limită, - tot motive bune pentru a 
susţine un scris cu tentă firesc, feminină, dar care este 
dublată de persectiva pe care i-o impune, pragmatic, 
obiectiv, psihologul. 

Folosindu-se de darul literar hărăzit de Sus, 
adăugând travaliului creativ ştiinţa psihologiei omului 
modern, autoarea face în Podul suspendat  un 
exerciţiu de decuplare de la “tihna” spre care ne 
împinge tot mai mult confortul cotidian (maşina, 
televizorul etc). Ne obligă să gândim, să ne redefinim, 
să ne regăsim în situaţiile speciale, pentru a deveni 
parte din personajele sale. 

Lumea prin care “cotrobăie” după Artă, este 
lumea pe care o trăim laolaltă sau separat, familia, 
concetăţenii, prietenii virtuali, - cunoscuţii şi necunos-
cuţii. Ştirile din massmedia, preluate la cald şi 
procesate mai apoi, până devin Operă, - sunt alt 
material de construcţie pentru cartea de faţă, autoarea 
se mişcă firesc într-un conglomerat de acţiuni pe care 
îl transformă în proză de calitate. 
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         Viorel BUCUR 

 
 

Perfecţiune de sferă 
 

ţin în braţe 
albia secată a râului 
mănunchi de flori de gheaţă 
poleite în albul zăpezii 
va fi acum mai uşoară urcarea  
spre bolta din frunte 
degete ude vor opri lunecarea 
adunându-mă-n palme 
sub colinele goale presărate cu muguri 
şi doamne ce mult timp voi avea 
să veghez în noaptea agăţată de lampă 
cum se zdrobesc 
tăcut pietrele râului  
cum îşi topesc măreţia de stânci prăbuşite 
în perfecţiunea de sferă 
a bobului de nisip 
 
 
Te voi numi lebădă 
 

te voi aduce oricum înapoi. 
tu să te-mbraci în cămaşa albă de zbor, 
iar eu 
te voi numi lebădă. 
 

(nu ştiu cât de sus poate zbura o lebădă, 
dar tu 
va trebui să te hrăneşti în aer,  

     asemeni păsărilor, 
acolo nu-ţi va intra praful în ochi) 
 

voi fi în golul de după tine 
împrăştiat în toate neputinţele posibile. 
dar, doamne, 
nu mă prigoni 
să-mi supravieţuiesc 
mie 
însumi. 

 
 

Zbor  
 

Zborul meu 
mai scurt 
decât 
întunericul 
dintre 
două bătăi  
ale pleoapei 

 

 
Vârsta trunchiului ars 
 

ucisă 
seară de seară 
învie ziua mereu 
 

tot mai întreagă 
marea 
hrănită cu cioburi de valuri 
 

dar 
 

cum să găseşti 
răscolind prin cenuşă 
vârsta trunchiului ars? 
 
 
Veşmânt de izvor 
 

cineva te-a-nveşmântat 
în izvorul 
unde-mi încălzesc 
zi de zi 
mâinile 
şi de-atunci 
curg şi eu 
împreună cu frumuseţea ta dezgolită 
 
 
Tăcere  vie 
 

mă doare tăcerea 
cum doare doar liniştea 
clopotului cu limba tăiată 
 

şi tac să mă doară 
 

doar vrabia mută  
se bucură cântându-şi în sine 
 
sau fumul din capătul flăcării 
mângâiat de foşnetul viu al hârtiei  

           când arde 
 
 
Zadarnica ta frumuseţe 
 

aş vrea să vezi 
cum aşez, 
rotund, 
pod de cenuşă 
peste umbra în flăcări 
a valului 
 

străpunsă de ultimele raze 
ale unui soare pe moarte, 
uşor unduită, 
fără să mai ştie demult 
de ce a fost zămislită, 
se topeşte uşor de forme 
zadarnica  
ta  
frumuseţe 
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cu o dexteritate uluitoare, acest veritabil roman-
caleidoscop, în care se răstoarnă în imagini şi scene 
stupefiante realitatea în fantastic, învăluindu-se, 
irumpând una din alta. Şi dincolo de imaginile atât de 
fluide, prinse parcă în legănarea unei ape întunecate, 
se aude în surdină glasul invizibilului ambasador, 
îndemnând la trezvie: „omul nu trebuie să-şi 
pervertească sufletul pentru a lăsa loc întunericului  
să se cuibărească în fiinţa lui…”. Pentru că răul exista 
pretutindeni, iar omul şi-a pierdut legătura cu 
transcendentul, rupându-se de credinţă („Ce a făcut 
civilizaţia din noi…Decenii întregi regimul ne-a vârât în 
cap că nu există transcendenţă. Că nu există decât 
raţiune...Crezi că mai e loc şi pentru suflet acolo unde 
este prea multă raţiune?!...Lumea se călăuzeşte după 
cu totul alte principii decât raţiunea pură…Încă o dată 
te întreb: la ce-i foloseşte omului atâta raţiune, odată 
ce înăuntrul său e atâta bezna?...În zilele noastre 
totu-i cu fundu-n sus…orice metamorfoză e 
posibilă….Trăim într-un secol bolnav, în care nu 
numai omul, ci şi lucrurile şi-au pierdut măsura”). Iar a 
trăi în stare de trezvie, înseamnă a trăi cu mintea 
treză şi sufletul curat,  regăsind acel simţ al măsurii în 
„credinţa din suflet care te călăuzeşte în viaţă şi 
dincolo de ea”, pentru că, spune autorul, „lipsa de 
credinţă naşte monştri. Şi excesul de credinţă la fel”. 
 

   Tania Nicolescu: V-aţi lansat ultimul roman  
„Ambasadorul invizibil” şi la Tulcea. De ce Tulcea? 
   Nichita Danilov:  Prima dată l-am lansat la târgul de 
carte de la Torino, în vara anului trecut, apoi la Iaşi, la  
Bucureşti  la Cluj, Dej, Craiova…la Tulcea…pentru că 
sunt legat sentimental de oraşul Tulcea; este un oraş 
care-mi place foarte mult, mă simt în largul meu acolo, 
faleza este extraordinară, eu sunt un om care este 
atras instinctiv de ape şi când ajung la Tulcea, parcă  
respir din tot sufletul şi cerul de deasupra şi cerul ce 
se oglindeşte în apele Dunării. În afară de aceasta, 
comunitatea ruşilor lipoveni este una foarte bine 
închegată; avem câţiva reprezentanţi de marcă, 
oameni oneşti, buni organizatori, cu dragoste de 
cultură şi aş numi aici pe domnul Ampleev Andrian…
este sediul comunităţii care este o adevărată Casă de 
Cultură… Am rămas foarte uimit când am venit prima 
oară şi am văzut ce s-a ridicat acolo. Şi am prieteni şi 
la Tulcea şi la Sulina, unde iarăşi merg cu mare drag. 
 

(continuare în pag. 16)

 
Tania NICOLESCU 

 
FEŢELE  INVIZIBILULUI 

 

- Interviu cu Nichita Danilov    - 
 

Motto : Fii atent la gândurile tale; ele devin cuvinte. Fii 
atent la cuvintele tale; ele devin fapte. Fii atent la 
faptele tale; ele devin obişnuinţe. Fii atent la 
obişnuintele tale; ele devin caracterul tău. Fii atent la 
caracterul tău; el va deveni destinul tău. (TALMUD)  

 

Poetul şi totodată prozatorul ieşean de etnie 
ruso-lipoveană, Nichita Danilov, a fost desemnat de 
curând, câştigătorul Premiului Ariel pentru “Cartea  
anului” - ultimul său roman, “Ambasadorul invizibil”. În 
toamna anului trecut, scriitorul şi-a lansat cartea şi la 
Tulcea, la sediul Comunităţii Ruşilor-Lipoveni 

Romanul începe cu o imagine simbolică, ce 
ilustrează  concepţia lui Nichita Danilov cu privire la 
menirea omului (şi în speţă, menirea scriitorului) şi
anume,  imaginea unui turn construit din carcase vechi 
de  maşini, care devine” punct de reper pentru navele 
aflate în larg” , turn dotat cu reflectoare, care să lumineze 
calea celor aflaţi în valurile vieţii. Şi această imagine m-a 
dus cu gândul la Testamentul lui Arghezi („nu-ţi voi lăsa 
drept bunuri după moarte, decât un nume  adunat pe-o 
carte/ în seara răzvrătită care vine/de la străbunii mei 
până la tine”). 

La două sute de ani de la avertismentul lui 
Francisco Goya - „somnul raţiunii naşte monştri” - autorul 
ne reaminteşte faptul că ne creăm cu propriile gânduri 
realitatea („uneori puterea gândului poate modela nu 
numai sufletul, ci poate conferi o altă formă şi aerului din 
jur, făcându-l să mustească de imagini”) şi de aceea,  
când gândul este otrăvit cu drogul narcisismului şi 
egoismului ce visează la puterea de a cotropi, de a 
poseda lumea doar pentru sine, prin remultiplicare în zeci 
şi zeci de faţete („sau unul singur risipit într-o infinitate de 
entităţi…”), aceasta se transformă într-un adevărat
coşmar. Pentru că puterea „îl stoarce pe om de orice 
simţământ”,” din om te face neom…e ca lepra”.  

Cartea lui Nichita Danilov dezvăluie viziunea 
autorului asupra psihicului uman, pe care-l înţelege ca pe 
o realitate dinamică, ale cărei stări sunt potenţiale, 
oscilând mereu pe graniţa subţire dintre viaţă şi moarte, 
între raţional şi iraţional, între adevăr şi minciună, între 
real şi imaginar, sub influenţa exercitată de dominanta 
uneia sau alteia dintre  instanţele: conştient, subcon-
ştient, inconştient („Omul e suma tuturor animalelor din 
el. Dacă stai să studiezi cu atenţie embrionul, vei găsi 
acolo de toate. Şi vertebrate şi nevertebrate. Vei găsi 
viermele din măr, dar şi şarpele şi maimuţa căţărată pe 
cracă…Vei găsi în el şi leul şi hiena care se hrăneşte cu 
cadavre. Vei găsi păunul, dar şi papagalul…”.  „…Omul e 
construit anapoda. E şi într-un fel şi în altul. Totu-i 
amestecat în el. Nu poţi distinge în interiorul său nici 
binele de rău, nici adevărul de minciună…Niciodată nu 
vei şti unde-l duc ideile care-l animă…”). De aceea, 
conchide autorul, „psihicul uman poate absorbi orice 
ideologie. Pe solul lui se nasc o floră şi o faună ce pot 
supravieţui oricăror intemperii. S-au produs mutaţii”. 

Pe parcursul a peste patru sute de pagini, cu un 
umor mucalit alternând cu tonurile grave, Nichita Danilov 
oferă cititorului spre contemplare, rotindu-i în faţa ochilor 
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(urmare din pag. 15) 
 

   TN: Ce ne puteţi spune despre anii de formare ca 
scriitor? Cine sunt cei care au avut un rol în formarea 
dumneavoastră, care sunt împrejurările care şi-au pus 
amprenta asupra evoluţiei dumneavoastră ca scriitor şi 
cum? 
   ND: M-am format cumva de unul singur, destul de 
haotic, într-o perioadă în care nu prea ştiam exact unde 
vreau să ajung şi care sunt impulsurile care mă direcţio-
nează, care mă fac să mă manifest artistic, nu ştiam de 
ce sunt atras nici de literatura nici de alte arte, oscilam 
cumva între pictură, arhitectură şi literatură. Dar aş 
spune că un rol important l-a avut faptul că am venit în 
Iaşi şi că am avut parte de profesori excelenţi şi de un 
mediu propice dezvoltării personalităţii unui tânăr. Şansa 
mea, a fost probabil colectivizarea. Eu sunt născut în 
nordul Bucovinei, într-un sat situat la graniţă, în Climăuţi 
şi - fac o paranteză, această graniţă în 1941 a picat -
când Bucovina a fost împărţită, între satul de unde-i 
mama şi satul de unde-i tata. Satul mamei, Fântâna 
Albă, unde se afla şi Mitropolia de rit vechi, a rămas 
dincolo, iar Climăuţiul unde m-am născut, a rămas în 
continuare la români. Pentru că bunicii mei din partea 
mamei erau oameni foarte credincioşi, iar ocupaţia a fost 
una comunistă, ei şi-au părăsit casa, toată agoniseala şi
s-au refugiat în România (bunicul, bunica şi alte trei 
surori de-ale mamei care era deja stabilită cu tata la 
Climăuţi). Asta ar fi o scurtă istorie. 
 

 
 

După mai multe peregrinări, bunicii s-au stabilit la 
Rădăuţi, iar noi am rămas la Climăuţi). Imediat cum a 
venit colectivizarea şi cum familia noastră era mai 
înstărită, am fost priviţi ca un fel de mici chiaburi în sat şi  
atunci tata care lucra în zona Iaşului, s-a gândit că nu 
mai are rost să rămână la Climăuţi şi că cel mai bun 
lucru pe care-l poate face, ar fi să ofere copiilor săi 
posibilitatea de a face şcoli serioase. Şi atunci, noi am 
venit la Iaşi şi am făcut liceul la Eminescu; era un liceu 
cu tradiţie veche, unde am avut parte de profesori 
formaţi în perioada interbelică, deci am avut parte de o 
educaţie foarte bună în perioada liceului aici la Iaşi. Apoi, 
nu ştiam încotro să mă îndrept, nu eram decis, abia 
începusem să scriu, dar ca orice tânăr, nu ştiam dacă 
într-adevăr ceea ce scriu este bine sau nu, nici nu 
arătasem la prea multa lume şi atunci m-am format 
cumva în singurătate şi pe parcursul anilor, de unul 
singur, mi-am făcut acest parcurs literar. Am debutat în 
1977 sau 1978 întâi la Radio Iaşi şi tot în 1977 la o 
revista studenţească , apoi în Convorbiri literare, Cronica 
şi Viata Românească. Consider că adevăratul meu 
debut în presă, este grupajul de la Viaţa Românească, 
revistă care m-a susţinut foarte mult. 

 

   TN: Spuneţi că aţi început să scrieţi puţin mai 
târziu. Care este imboldul interior, ce vă determină să 
scrieţi? La început -  spuneaţi  -  nu prea vă dădeaţi 
seama. Acum ce-aţi  putea spune? 
   ND: Eram un spirit creativ şi am rămas la fel; acum 
sunt format ca scriitor şi modul meu de-a fi se 
conjugă şi cu modul de a gândi cumva în imagini şi 
metafore, în parabole, într-un anumit ritm… e ceva 
care deja face parte din structura mea internă. 
Acuma mi-ar fi foarte greu să nu mai scriu… pentru 
că în fiecare zi eşti provocat… orice te provoacă, 
uneori realitatea… alteori nu-ţi dai seama ce te 
provoacă,  un simplu cuvânt auzit pe stradă, sau o 
imagine, un sunet… sau chiar nimic... o amintire 
dintr-un trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat, 
poate ceea ce urmează să se întâmple, o premoniţie, 
sau pur şi simplu starea în care eşti atunci, sau 
trăirile  care s-au sedimentat de-a lungul timpului…
Vedeţi, sunt două moduri de a scrie; când scrii 
poezie, atunci poezia înseamnă cristale; e o anumită 
sinteză, sunt trăiri condensate, cristalizate în timp, iar 
când scrii proză… aproape este cumva acelaşi lucru, 
însă cristalul acesta devine mult mai larg, el 
explodează şi-ţi antrenează toate sentimentele şi 
gândurile în această explozie care vine din interior şi 
provoacă  exteriorul. Când scrii proză, cred că este şi 
un efort, dar e pe undeva şi o răsplată, pentru că  
după un anumit efort, vezi că la un moment dat, 
lucrurile parcă vin de la sine gata constituite în 
structuri… e ca şi cum forţând să accesezi o anumită 
realitate, după ce ai construit o parte din ea, întregul 
e deja construit în altă  parte şi el îţi vine, ţi se 
transferă pe bucăţi. E un lucru foarte straniu, pe care 
eu l-am trăit scriind „Ambasadorul invizibil”, scriind  
„Maşa şi extraterestrul”…Explicaţia pe care am dat-o, 
e una de natură psihologică; eu spun că aceste 
lucruri există undeva în subconştientul fiecăruia, dar 
un scriitor accesează probabil şi inconştientul 
colectiv, acel depozitar de arhetipuri şi stări. 

În ceea ce priveşte poezia mea - autorul de 
obicei nu vorbeşte prea mult despre propriile sale 
creaţii… eu mi-am mai exprimat gândurile în unele 
interviuri sau texte teoretice legate de poezia mea 
sau a altora, în legătură cu actul creaţiei -  pe mine, 
ceea ce mă interesează în literatură este condiţia 
umană, psihicul uman, limitele pe care le avem şi 
cele la care ajungem fie prin extaz, fie prin suferinţă, 
mă interesează istoria, traumele şi ecoul pe care-l 
transmit generaţiile ce se succed în timp. Adică eu 
sunt sigur că, de pildă, fiecare dintre noi are de trans-
mis un anumit mesaj: mesajul care e asimilat pe de o 
parte din rădăcinile pe care le ai, prin sângele care 
este ca o cronică vie, şi-n care e înscrisă o parte din 
istoria neamului din care vii şi pe de altă parte, din 
magma aceasta socială în care îţi e dat să exişti. 
Contactul acesta dintre arhetipurile pe care le 
depozitezi în interiorul tău şi provocarea realităţii 
sociale, culturale de orice natura ar fi, se crista-
lizează în anumite imagini, în poezii, care sunt în
sinea lor structuri ce tind spre perfecţiune. Desigur că 
nu ai posibilitatea să atingi această perfecţiune în tot 
ce scrii, dar, din când în când,  probabil unele poezii 
 

(continuare în pag. 17)
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avut un rol mult mai mare, de a influenţat şi alte 
naţiuni. Deci din acest punct de vedere, rolul unui  
scriitor, al unui creator, este foarte important. La fel e 
valabil pentru pictură, dar şi pentru cinematografie. 
Sunt tablouri sau filme care au marcat o epocă, au 
declanşat o modă, un anumit fel de-a fi. 
   TN: Ce părere aveţi despre ceea ce Dan Puric, 
denumea ca fiind un „capitalismul de grotă”, care „nu 
are nevoie de cultură”. Care credeţi că sunt efectele 
unei vieţi trăite fără cultură? Este nevoie de cultură? 
   ND: Se referea probabil la capitalismul de tranziţie 
pe care-l traversăm…dar în perioada de început, a 
revoluţiilor burgheze, în capitalism au apărut scriitori 
şi curente extraordinare. Prima dată, capitalismul a 
produs şi o mare cultură. Acum, efectul acesta al 
disipării culturii nu se datorează „capitalismului de 
grotă” cu care fireşte nu sunt de acord, ci se 
datorează schimbărilor care s-au produs în toată 
această perioadă nu doar la noi, ci în toată lumea. În 
momentul în care imaginea a avut câştig de cauză în 
faţa cuvântului şi mă refer la imaginea facilă, 
transmisă de televiziuni, de internet, aceasta a avut 
ca prim efect care ar fi de lungă durată, tocmai o 
anumită exacerbare a lucrurilor facile. Dacă până 
acum erau repere, modele culturale, acum, prin 
intermediul televiziunilor, modele au devenit altele şi 
consecinţele se văd. Şi acest fenomen, nu este doar 
la noi în România sau doar  în estul sălbatic, ci este 
vorba de un recul al vestului, pentru că această 
mentalitate noi am preluat-o mai mult din vest. Şi 
ceea ce importăm - şi am să mă refer aici doar la 
filmele de duzină americane, care sunt nocive; n-au 
nici un Dumnezeu, sunt făcute pe bandă rulantă şi în 
afară de câteva excepţii, în rest…este cum ai spune 
că sunt… maculatură. Şi am preluat şi anumite 
emisiuni care la noi au dezvoltat un alt specific şi au 
devenit nocive. Şi toată această degringoladă este 
generală. O întâlneşti oriunde te-ai duce, poate mai 
puţin în lumea arabă care a rămas o sferă mai 
închisă la influenţele globalizării. Ce e de făcut acum, 
nu ştiu…. La ora actuală, ca şi în orice domeniu, 
există mari artişti, dar sunt puţin vizibili, pentru că 
televiziunile, antrenează tot ce este nociv, “piperat”, 
„ardeiat” şi nu există nici un spaţiu acordat eveni-
mentelor culturale - aşa cum există pentru cele 
sportive – ca să  scoată în prim plan şi oamenii de 
cultură, să-i facă cunoscuţi. Televiziunea nu este 
interesată de acte consistente, ci de spectacol. 
Probabil soluţiile vor veni în timp, prin saturaţie faţă 
de  fenomenele manelizării culturale… poate lumea 
va simţi nevoia să-şi îndrepte faţa şi spre lucrurile 
mai consistente…cum de altfel  am văzut acum că la 
Bucureşti există o dezvoltare a interesului pentru 
teatru, când prin 1990, teatrul era locul unde se juca 
cu scaunele fără spectatori. Iată că acum lumea 
începe să simtă şi nevoia unor altfel de spectacole. 
Să sperăm că din toată această nebuloasă, va 
câştiga partea bună a lucrurilor şi că răul va deveni 
mai mic. 

 

 

(urmare din pag. 16) 
 

tind să devina ca nişte sfere… În ce priveşte proza, 
aceasta - ca să fac o comparaţie -  tinde spre ceea ce 
se numeşte frescă, sau tablou. E o alta provocare; dacă
şi-n proză lucrezi cu structuri, tinzi tot spre o sinteză, 
totuşi acoperi mult mai mult, şi e un alt puls acolo… 
acolo e vorba de mult mai mult, e vorba şi de personaje, 
de psihologii,  de conflicte… 
   TN: Se scrie şi se publica mult, există şi numeroase 
cenacluri on-line pe care pot posta toţi cei doritori de un 
feed-back…Care este impresia dumneavoastră asupra 
literaturii actuale? 
   ND: Literatura actuală este un fenomen viu, care în 
ciuda condiţiilor şi a lipsei de receptare pe care o 
traversăm, continuă să provoace scriitorul şi cred că şi 
lectorul ce se apleacă asupra a ceea ce se scrie. În 
ceea ce priveşte literatura on-line, eu nu prea sunt 
familiarizat cu ea, nu accesez prea multe cenacluri. 
Sigur că din când în când mă uit totuşi pe facebook, sau 
întâmplător deschid unele linkuri…nu sunt totuşi nişte 
creaţii extraordinare  acolo, pentru că totuşi dacă este 
vorba de o anumită literatură, de o anumită ştachetă, 
aceasta apare în cărţi. Există ca în orice breaslă, o 
anume ierarhie care se formează aproape natural. 
Scriitorii buni care scriu la ora actuală, indiferent de 
generaţie sunt cunoscuţi, dar nu sunt foarte mulţi. Sigur 
că literatura on-line poate oferi surprize, dar este şi mult 
amatorism acolo. Cred că acolo unde apar astfel de 
cenacluri, ar trebui să existe un  grup sau  un spirit 
tutelar care să aibă suficient  discernământ, să dea o 
anume direcţie să-şi imprime personalitatea asupra 
grupului, cenaclului, altfel, totul se transformă într-o 
masa amorfă, greu de perceput, valoare din nonvaloare 
în care se amestecă literatura adevărată cu maculatura 
care invadează astăzi nu doar paginile on-line ci şi 
editurile, piaţa cărţii, piaţa revistelor…totul. 
   TN: Ce aţi putea spune despre scrierile dvs., dacă le-
aţi putea privi, citi, detaşat de faptul că sunteţi autorul 
lor…aşa, ca şi cum nu  v-ar aparţine? 
   ND: Eu aş fi foarte mulţumit de ele. Pentru că în ceea 
ce am scris am exprimat un anumit adevăr general 
uman.  
   TN: Care credeţi că este menirea scriitorului? 
   ND: Să scrie; să transmită mesajul pe care-l are de 
transmis semenilor săi. Vedeţi …şi aici am să mă refer 
la  marile cărţi, la cărţile care sunt de vindecat pentru 
alte generaţii, ele au menirea de a schimba în timp 
lumea aceasta în care trăim. O carte nu este un 
obiect… pur şi simplu, pe care-l citeşti şi îl uiţi. Sunt 
naţiuni care iau naştere, care se dezvoltă având ca 
reper anumiţi autori şi aici putem da exemple în orice 
literatură nu doar cea română…ne învârtim în jurul 
câtorva cărţi şi autori care au avut un rol import în 
formarea generaţiilor; să ne gândim la Ion Creangă, la 
Eminescu sau Caragiale, care marchează  de altfel şi 
perioada actuală… cred că trăim încă în opera lui 
Caragiale de care nu ne putem debarasa. Realitatea 
românească - şi politica la fel - par să se fi împotmolit în 
câteva din scrierile lui Caragiale. La fel, marea literatură 
rusă a avut influenţă asupra dezvoltării societăţii ruseşti
şi asupra istoriei Rusiei moderne sau chiar a celei 
contemporane. Sunt cărţi care au marcat fie pozitiv fie şi 
negativ spiritul de acolo. Sau literatura franceza sau, 
dacă luăm ca reper literatura engleză, Shakespeare a 
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Eccoti, nuda dei tuoi elementi, 
atomi che vibraron un tempo, 
intoccabile, 
pazienza e vana speranza.. 
un semitono di bellezza 
resta. 
Lascia lo spazio vaneggiar  
e me morir, 
l'alea aggrovigliata 
che si dipana e danza,  
danza  
all'ombra d'un cielo cupo, 
gronda tesa e mare in tempesta. 
Priva, 
spoglia della tua essenza, 
chimica imperfetta; 
un semidio di bellezza 
resta. 
  
 
Sorge l'acqua, 
è terra fertile 
ove la tua voce si fa carne; 
spogliami di finte sembianze, 
del tuo olio rendimi grazia 
ché a nuova vita io risorga; 
tu, fonte d'acqua pura, 
i pesci danzan al tuo canto 
ed io vibro nell'etere 
ov'eterno mi sollevi. 
Non ho che scender nella valle, 
senza timor scordar l'oblio 
e, solo, 
cercarti 
ov'è miele, ov'è latte; 
come cieco vagar e toccarti 
a nord di Sion, 
là dov'al fin possa trovar pace. 
  
 
L'arpa 
 
Mano tesa all'incanto  
di seta crini sfiori, 
memorie che il cuore gela 
da ferace terra smuovi; 
la tua voce Eolo chiama 
e spira a nuova vita, 
alma finora piegata 
tu richiami la spiga. 

 
 
         Luca CIPOLLA  
 

- Italia - 

 
        

Luca Cipolla are 35 de ani şi 
locuieşte la Cesano Boscone-Milano. 
Scrie versuri din adolescenţă şi timp 
de şase ani a studiat limba română. 
A mai publicat în revista “Climate 
Literare” din Târgovişte (nr. 32, iunie-
iulie 2010) şi în revista Boema (nr. 
10/2010, 1/2011). Este şi traducător. 
 

 
 
Iată-te, goală de elementele tale, 
atomi care au vibrat odată, 
neatinsă, 
răbdătoare şi vană speranţă. 
un semiton de frumuseţe 
rămâne. 
Lasă spaţiul să aiureze 
şi pe mine să mor, 
soartă încâlcită 
care se depanează şi dansează, 
dansează 
la umbra unui cer întunecat, 
jgheab întins şi mare furtunoasă. 
Lipsită, 
despuiată de esenţa ta, 
imperfectă chimie; 
un semizeu de frumuseţe 
rămâne. 
  
  
Apa izvorăşte, 
e pământul fertil 
unde glasul tău se face trup; 
despoaie-mă de trăsăturile prefăcute, 
din uleiul tău redă-mi iertarea 
să reînvii într-o viaţă nouă; 
tu, izvor de apă pură, 
peştii dansează în cântul tău 
şi eu vibrez în eter 
unde etern mă ridici. 
N-am decât să cobor în vale, 
fără teamă să uit uitarea 
şi, singur, 
să te caut 
unde e miere, unde e lapte; 
ca orb să colind şi să te ating 
la nord de Sion, 
acolo unde în sfârşit pot să-mi gasesc pacea. 
  
  
Harpa 
 
Mâna întinsă a vrajă 
perii mătasei mângâie, 
amintiri pe care inima le îngheaţă 
din pământul roditor smulse; 
glasul tău Aeolus cheamă 
şi bate a viaţă nouă, 
suflet până acum îndoit 
tu rechemi spicul. 
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Am pierdut 
imaginea aceea care reflecta egoul tău; 
nu înţelegeam 
dacă mă duceai departe şi acel departe ca adult 
era plânsul de copil. 
un deşert de mirişti, 
un vânător scund, 
ceaţa şi o sobă, 
ratează pâraie şi mă aleargă. 
oglinda apei n-are greutate 
dar transpare 
şi imaginea reflectează egoul meu. 
o stepă ornată cu mister, 
toamna care ascunde bestia 
şi din rigolă culoare de sânge 
bâtlanul se distrage şi zboară 
aducându-mă. 
  
 
Maestre, tu îmi predai, 
drumul e scurt 
şi e deja şcoală. 
Maestre, tu mă asculţi, 
eu un pescăruş 
şi e pudoare 
în leagănul care mişcă anii. 
Nu mi-e teamă, 
sunt gol faţă de tine, 
un copil şi mama lui. 
Dă-mi voce să pot vorbi 
fiindcă tăcerea este durerea înceată; 
dă-mi mâna să pot atinge 
fiindcă în momentul acela seninul trăieşte. 
 
 
Ecoul tăcerii 
devine trup şi aplaudă 
întorcerea mea. 
Nu au glas lamentările, 
steaguri la jumătatea de catarg 
a unei existenţe efemere; 
noroiul umple pantofii 
şi are savoarea de acasă 
unde copitele nerăbdătoare 
taie strada 
la suflarea din pâclă, 
la suflul unei sobe. 
 
 
Nu dincolo de tine. 
reflexul acela îmi ricoşează 
zâmbetul tău 
unde am curăţat 
trecuturi ale sufletului autumnal. 
Încă plouă 
şi mă tem de un zeu 
făcut din siliciu 
pe acest arat pământ 
care germinează cu greutate. 

 

  
Ho perso, 
quell'immagine riflette il tuo ego; 
non capivo 
se mi portavi lontano e quel lontano così adulto 
era pianto di bambino. 
un deserto di stoppie, 
un cacciatore nano, 
la nebbia e un focolare, 
l'anatra stride e mi fugge. 
lo specchio d'acqua non ha peso 
ma traspare 
e l'immagine riflette il mio ego. 
Una steppa adorna di mistero, 
l'autunno che la bestia nasconde 
e dalla roggia color sangue 
l'airone si distrae e vola 
portandomi via. 
  
  
Maestra, tu m'insegni, 
la strada è corta 
ed è già scuola. 
Maestra, tu m'ascolti, 
un gabbiano io 
ed è pudore 
nell'altalena che gli anni muove. 
Non ho timore, 
son nudo innanzi a te, 
un bimbo e la sua madre. 
Dammi voce ch'io possa parlare 
perché tacere è lento soffrire; 
dammi la mano ch'io possa toccare 
perché nell'istante il sereno vive. 
  
  
L’eco del silenzio 
si fa carne e plaude 
al mio ritorno. 
Non han voce i lamenti, 
bandiere a mezz’asta 
d’un’effimera esistenza; 
il fango riempie le scarpe 
ed ha sapore di casa 
dove zoccoli impazienti 
taglian la strada 
al fiato della bruma, 
al soffio d’una soba. 
 
 
Non oltre te. 
quel riflesso mi rimbalza 
il tuo sorriso 
ove ho mondato 
trascorsi d'animo autunnale. 
Ancora piove 
e mi paventa un dio 
tracce di silicio 
su quest'arata terra 
che stenta a germogliare. 
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Nicolae R ĂDULESCU 

 
Celţii de la Dunărea de Jos 

 
Foarte des în istoria veche a Europei, întâlnim 

întinsul neam al celţilor. Atât scrierile istoricilor şi 
geografilor antici greci şi latini cât şi cercetarea 
arheologică ne furnizează ştiri pe baza cărora ne putem 
evalua trecutul istoric al acestui neam. Să-i amintim în 
ordine cronologică pe cei mai însemnaţi; 

- Hecteu din Milet(c560 - c480aH) în lucrarea Perie-
gesis - Descrierea Pământului 

- Herodot (c480 - c425aH) - lucrarea „Historia” 
- Polybios (c200 - c120aH) - lucrarea „Historia” 
- Strabon (c64aH - c26pH) ne-a oferit lucrările „His-

toria Hipomnemata” - Comentarii istorice şi „Geo-
graphike” - Geografia 

- Ptolemeu (c83 - c161pH) lucrarea Geographike 
hiphegesis” - Îndreptar geografic 

- Iulius Caesar (100 - 44aH) „Commentarii de Bello 
Gallico” - Însemnări despre războiul cu Galii. 

Mai târziu, istoricii greci şi latini i-au numit pe celţi, 
gali. De aceea, în cele mai multe lucrări de istorie se 
foloseşte termenul compus „galo-celţi” procedeu adoptat 
similar şi de istoricii români când se referă la geto-daci. 
Se susţine că în zona istorică în care a avut loc procesul 
de etnogeneză a celţilor a fost Sudul Germaniei, Boemia 
şi Estul Galiei. În a doua jumătate a mileniului II aH, a 
început marea migraţiune a acestui neam, când s-au 
extins peste întreaga Galie (Franţa de astăzi) în Insulele 
Britanice şi mai târziu în Peninsula Iberică (celtiberii) şi în 
Nordul Italiei. 

Din neamul cel mare al galo-celţilor îşi trag obârşia 
următoarele ramuri: 

- Scoţienii şi irlandezii care se pretind celţi 
- Englezii şi galezii (cei din Cornwal şi Walles - vestul 

Marii Britanii) îşi spun gali, datorită faptului că jumă-
tatea de sud a Marii Britanii a fost provincie romană. 

- De neam celtic au fost şi vechii locuitori ai Penin-
sulei Iberice - adică celtiberii. 

- Locuitorii străvechi ai Franţei au fost numiţi de 
romani, gali (salici - de câmpie; ripuari - la maluri) 
iar Ţara (provincie romană) purta în antichitate 
numele de Galia. Cel mai bine despre acest adevăr 
istoric, ne oferă ştiri Iulius Caesar, în opera amintită 
anterior. 

Marea migraţiune a celţilor (care s-a extins din 
Insulele Britanice până în Asia Mică şi Egipt) a început, 
spune Hecateu din Milet, prin secolul VI a H. apoi, în 
secolul IV a H, se vor revărsa asupra sudului Europei 
astfel că, la anul 387 a H, sub conducerea vestitului rege 
Brennus „îi înving pe romani la râul Allia şi apoi cuceresc 
şi jefuiesc cumplit Roma”. De atunci a rămas în memoria 
istoriei întâmplarea cu „gâştele sacre” care au salvat 
Capitoliul şi legat de aceasta dictonul „vae victis”. În 
secolul III a H, celţii au migrat în peninsula Balcanică şi 
în Anatolia. În partea de nord-vest a Peninsulei, pe 
teritoriul Serbiei de astăzi s-au revărsat Scordiscii care 
au întemeiat oraşele Noviodunum (pe râul Sava) 
Singidum (Belgradul de azi) şi Vinimacium (lângă Turnu 
–Severin). O altă uniune de triburi, a Prausilor, condusă 
de căpetenia Brennus (coincidenţă de nume cu Brennus 
 

 
care i-a învins pe romani) la anul 280 a H, 
invadează Peninsula Balcanică, îl învinge pe regele 
macedonean Ptolomeu Keraunos, pustieşte cumplit 
Macedonia şi apoi la anul 279 a H invadează Grecia 
Peninsulară şi incendiază sanctuarul Delphi. 

Rănit în luptă Brennus, supunându-se legilor 
nescrise ale codului onoarei, care erau conforme cu 
ideologia precreştină a războiului, l-a desemnat 
succesor pe Achiarios şi apoi s-a sinucis   (Horia C 
Matei, Enciclopedia Antichităţii – Ed. Meronia 
Bucureşti 2004 pg.66). 

Dacia. Teritoriul Daciei preromane, întins de la 
Dunărea Mijlocie până la Burg, a fost activ cutreierat 
de triburile celtice venite încă din sec.IV a H din 
vestul Europei. Drept urmare, din sec. II a H, pe 
teritoriul Daciei se generalizează faza a doua a 
metalurgiei fierului, dând naştere unei arte originale 
care se exprimă prin motive zoomorfe şi antro-
pomorfe. Horia Crişan în lucrarea „Burebista şi Epo-
ca sa”(ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică - Bucureşti 
1977) subliniază că „Civilizaţia La Tene a creat 
premisa internă fundamentală de consolidare a 
statului condus de Burebista” Arheologia subliniază 
prezenţa activă a triburilor celţilor pe văile Mureşului, 
Someşului, Crişurilor, în Oltenia şi Moldova. Prin anii 
60 aH triburile celţilor Boii, Taurescii şi Anarţii vor 
purta crâncene războaie cu Dacia lui Burebista.
Astfel, într-una din confruntările purtate în Câmpia 
Panonică de către armatele dacice conduse de 
regele lor Burebista, cu Boii si Tauriscii, regele 
acestora, Critasiros, avea să cadă ucis în luptă de 
unul din călăreţii daci ai Tarabostes-ului Costas”( 
N.Radulescu Lemnaru; Burebista; Ed. Eminescu-
Bucureşti 1982 pg.86). De-a lungul timpului istoric, o 
parte a celţilor a părăsit teritoriul Daciei, altă parte 
avea să fie asimilată de către autohtoni. 

Anatolia.  Pătrunderea triburilor galo-geţilor în 
Anatolia nu este prezentată în documentele istorice 
prin respectarea unităţii cronologice. Cea mai frec-
ventă şi mai verosimilă dată se referă la anul 278 a 
H care este susţinută şi de Henri Hubert (Celţii şi 
civilizaţia celtică; Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică 
Bucureşti 1983 pg.298). Atunci, o uniune formată din 
triburile Tolistoagilor, Tectosagilor şi Trocmerilor, 
detaşată de armata lui Brennus, sub conducerea lui 
Leonnarios şi Leotarios, au trecut Helespontul şi au 
întemeiat în centrul Peninsulei Anatolia o structură 
statală numită Galateea, cu capitala la Ancyra 
(Angora – 1402;Ankara de astăzi).Ultima prezenţă în 
istorie a acelei structuri statale apare prin anii 60 p H 
când apostolul Pavel a rostit epistola către 
Galateeni. 

Regatul Tylis. Conform ştirilor oferite de 
istoricii greci, o grupare a celţilor - Brito - Galii, la 
anul 279 s-a desprins din armata lui Brennius şi sub 
conducerea lui Comantorius, întemeiază în 
Peninsula Balcanică un regat care în zona sa 
centrală cuprindea munţii Haemus, iar la nord se 
întindea până dincolo de Dunărea Maritimă, a cărei 
zonă strategică avea să fie atent fortificată. 
Reşedinţa noului stat avea să fie stabilită în localita- 

(continuare în pag. 21)
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(urmare din pag. 20) 
 
tea Tylis care din punct de vedere arheologic n-a fost 
identificată (de fapt există încă multe locuri istorice 
neidentificate arheologic). Dar se presupune că oraşul 
s-a aflat acolo unde astăzi se găseşte localitatea 
Tulovo. Noul stat va dăinui în memoria istoriei sub 
numele de „Regatul din Tylis”. Această structură statală 
a cunoscut o stare de prosperitate economică şi de 
consolidare a sistemului de apărare. Aşa se explică şi 
faptul că la Dunărea Maritimă a fost creată o centură de 
fortăreţe care aveau pe lângă funcţia strategică şi 
funcţie economică. Ne referim la oraşele cetate 
Bononia (Vidin), Durostorum (Silistra), Arrubium 
(Măcin), Noviodunum (Isaccea) şi Aliobrix (Cartal). În 
scurt timp, regatul din Tylis a cunoscut o stare de 
prosperitate economică şi de consolidare a capacităţii 
de apărare. Pentru susţinerea acestor afirmaţii aducem 
ca argumente faptul că în jurul anului 200 a H sub regle 
Kauaros a fost bătută monedă de aur. Istoricii greci, 
pretindeau că în vremea regelui Kauaros, Regatul din 
Tylis atinsese un nivel de organizare superior. Henri 
Hubert completează în lucrarea sa Celţii şi Civilizaţia 
celtică pag.297 că :” Regatul din Tracia pare să fi avut 
cel puţin un şef excelent: acel şef a fost regele 
Kauaros”. Tot istoricii greci vorbesc laudativ şi despre 
funcţia economică a Regatului din Tylis. Ei arată că 
celţii britogali erau buni agricultori fiindcă foloseau 
plugul cu brăzdar de fier şi regulile sistemului trienal al 
culturilor. În plus erau pricepuţi constructori, în special 
în ridicarea unor fortificaţii de piatră şi lemn cum a fost 
Noviodunum.În anul 193 a H, regatul din Tylis îşi 
încheie existenţa, se pare în urma unor răscoale ale 
tracilor. Este însă probabil ca aristocraţia războinică 
celtică, să fi socotit că o alăturare cu consângenii din 
Galateea era mai potrivită. Conform unor instincte 
ancestrale, au împachetat în fugă şi au plecat peste 
Helespont la fraţi. 

Noviodunum. Făcea parte din sistemul de 
apărare al Regatului din Tylis. În acelaşi timp asigura 
legătura cu celelalte zone intrate sub influenţa celţilor, 
respectiv oraşele cetate care se desfăceau într-un 
adevărat evantai până-n Galiţia. Presupunem că 
întemeierea a două fortăreţe aşezate faţă în faţă – ne 
referim la Noviodunum şi Aliobrix – s-a datorat faptului 
că în acel punct strategic (Isaccea de astăzi) Dunărea 
îşi desfăcea braţele formând Delta. Un al doilea motiv 
era acela că o altă uniune de triburi, aşa cum am mai 
lăsat să se înţeleagă, se aşezase în Bugeac şi 
fortificase linia fluviului Nistru cu un sistem strategic de 
avanposturi în care se distingeau şi jucau un rol 
însemnat oraşele cetate Vibantavarum, Corodunum, 
Maetonium şi Eractium. La rândul lor, acestea uneau 
sistemul de la Dunărea Maritimă cu cel al galocelţilor 
din Galiţia, care era dominat de oraşul cetate 
Camodunum. Facem precizarea că ştirile şi datele 
istorice despre aşezarea celţilor în această zonă a 
Europei ne sunt oferite doar de literatura istorică greacă 
şi latină, fiindcă probabil din motive obiective, 
cercetarea arheologică nu a reuşit până acum să 
demonstreze că celţii au zăbovit 100 de ani la 
Noviodunum şi la celelalte oraşe cetate de la Dunărea 
de Jos. Strabon(c 64 a H – c 26 p H)în lucrarea sa 
„Geogrphika” numeşte Noviodunm „polis” – oraş, 

 

dovadă a stadiului de dezvoltare la care ajunsese 
înainte de cucerirea romană. 

Făcând analiza etimologică şi simbolistică a 
toponimului „Noviodunum” putem adăuga că: 

- reprezenta cu adevărat „Noua Forţă” şi 
respecta prin semnificaţie principiile ideologiei 
precreştine a războiului: 

- era un toponim ales, venerat de celţii viteji şi 
aducem ca argument adevărul că pe râul Sava 
şi pe teritoriul Galiei, existau oraşe cetate cu 
nume similare. 

- Astăzi, numele oraşului celţilor de la Dunărea 
de Jos se află prezent în toate cărţile mari de 
istorie ale Europei. 

  
Câteva date despre via ţa cel ţilor  

 

Forme de organizare. La celţi viaţa excela în 
jurul reşedinţelor tribale fortificate, aşa numite 
OPPIDA, care erau în acelaşi timp reşedinţe princia-
re, dar şi centre meşteşugăreşti şi comerciale. În 
societatea lor, de mare influenţă se bucurau druizii, 
un fel de preoţi sau înţelepţi, care aveau sub 
autoritate partea magică şi religioasă a comunităţilor, 
dar şi educaţia tineretului, care era privită cu multă 
responsabilitate. De asemenea pregătirea militară, 
războinică, juca un rol preponderent. Iulius Caesar, 
descrie societatea celţilor ca fiind divizată în: 

- druizi - castă a preoţimii cu însemnat rol politic 
- equites (cavalerii) - adică aristocraţia prin exce-

lenţă războinică 
- mulţimea -  care ducea un mod de viaţă 

îngrădit. 
 

Civiliza ţia material ă şi spiritual ă. La mijlocul 
mileniului I, celţii ajung în epoca maximei înfloriri a 
civilizaţiei lor. Civilizaţia creată – superioară faţă de 
restul Europei, avea să fie foarte repede răspândită 
pe continent, datorită marii migraţii care începe la 
mijlocul mileniului I a H. Concret, celţii oferă vechii 
Europe o nouă metalurgie a fierului, consacrată cu 
titulatura „a II-a vârstă a fierului” sau civilizaţia La 
Tene. În scurtă vreme, pe continent se vor răspândi 
metode şi mijloace noi de utilitate dintre care 
menţionăm: 

- tehnici avansate de prelucrare a metalelor 
- un variat şi diversificat evantai de unelte şi arme 
- vase de metal şi ceramică 
- roata olarului cu turaţie rapidă 
- arderea ceramicei în cuptoare cu reverberaţie 

intensă 
- mori circulare pentru măcinat cereale 
- podoabe artistic modelate, cu motive zoomorfe 

şi antropomorfe 
- celţii, pentru prima dată bat monedă de aur în 

Europa. 
 

Limba cel ţilor. (trunchiul indoeuropean) împreu-
nă cu greaca, latina şi germana, alcătuiesc grupa 
Centum a limbilor vorbite în Europa şi în întinse teri-
torii din alte continente. S-au păstrat şi se vorbesc 
actualmente pe continentul nostru următoarele limbi 
celtice: 
 

(continuare în pag. 23)
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Destinul meu din zile de marţi 
 
Destinul meu din zile de marţi 
se descurcă mai bine cu Calea Lactee 
decât cu intersecţia de la capătul străzii... 
 
Greu de spus ce-i de făcut... 
 
Timpul mă ţine captivă între două mâini stângi, 
nu mai interpretez stelele, 
încerc să le aduc pe cer, 
e prea linişte în această celulă rece, 
aici soarele răsare doar desenat pe peretele 
zorilor din trup. 
 
Dumnezeu nu mai joacă barbut -  
mi-a pierdut destinul prea de multe ori la pariuri 
ca să îl mai iert... 
 
Destinul meu din zile de marţi 
mi-a furat timpul şi anii şi clipa, 
prizonieră în irisul său blând. 
 
Etern m-a cedat pentru o clipă... 
Un final mai bun decât ne dă viaţa 
pe străzile Căii Lactee... 

 

 
O  viaţă 
 
Când m-am născut, 
timpul nu a stat în loc. 
Alerga nestingherit 
în cămaşă de noapte 
prin părul meu caramel, 
furtuni de o clipă stârnea 
pe genele-mi 
păcatul ancestral 
din Adam şi Eva 
ne tragem toţi, 
o lume atât de mică 
de încape între două palme 
de timp... 
 
Ca o telenovelă 
de proastă calitate, 
reluată la nesfârşit 
în faţa unor telespectatori 
limitaţi 
de orizont. 
 
Când voi muri, 
timpul nu va sta în loc. 
Va alerga prietenos 
în haine de sărbătoare 
printr-un alt păr roşcat... 
şi pe alte gene va aşeza 
dragostea fără nume. 
 

� 
 

             Patricia LIDIA 
 
 

Trei 
 
Eram din ce în ce mai puţini şi mai nesiguri, 
cu timpul am rămas doar noi, 
eu, cu mine şi ego-ul meu, 
zburând printre stele, 
trei pe doi îngeri... 
 
Din mine se scurgea un vuiet adânc, 
un fel de canon pe care l-am mai auzit înainte  
                                                          de la alţii, 
chiar de nu îmi pasă ce cred ei despre mine, 

mă dor toate trădările ce mi-au construit  
                       un teritoriu de autoexilare, 

un ego absurd şi îngâmfat în osul vocii amare... 
 
Suntem trei, 
eu, cu mine şi ego-ul meu, 
întâmplător pe doi îngeri... 
 
 
Vâlvătaie de himere 
 
Timpul mă credea o zebră 
alergând disperată în cerc, 
niciodată pradă leilor, 
mereu în goana spre nicăieri... 
Eu eram doar un cal vărgat, 
niciodată în herghelie, 
mereu între zidurile invizibile 
ale conjugării la trecut 
a verbului „a iubi”... 
 
Niciodată nu am crezut cu adevărat 
că jocul ăsta 
de-a timpul prezent 
e doar o cursă în care se ţine 
pentru veşnicie 
preludiul unei invazii de fluturi... 
 
Mereu dansul continuă, 
niciodată nu e prea târziu 
să fiu din nou 
mireasa nepângărită a timpului, 
copilul vitreg al tăcerii... 
 
Ce odă ne cântă 
frumuseţea eternităţii 
la cina grecească... 
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(urmare din pag. 5) 
 

crede în frumuseţea lumii, încă mai visează la 
ridica-rea omului spre verticalitate, încă mai crede în 
valori, măcar pentru copiii noştri, cărora le doresc să 
dobân-dească puterea de a vedea lumina!  
 

*** 
 Liviu Ofileanu s-a născut la Hunedoara, la 6 
septembrie 1972. A debutat literar în revista Kilometrul zero, în 
1994. În perioada 1190-2003, a frecventat cenaclurile „Lucian 
Blaga” şi „Katharsis”, realizând emisiuni la Radio Sica din 
Hunedoara. A publicat în revistele Viaţa Românească, Vatra 
Veche, Dacia Literară, Steaua, Agero Stuttgart, Semne, Poezia, 
Oglinda Literară, Arhipelag, Axioma, Ardealul Literar şi artistic, 
Algoritm literar, Provincia Corvina, Opinii Culturale, Sinteze 
literare, Fereastra, Literaria, Citadela, Constelaţia Dragonului. 
Dintre premiile obţinute de Liviu Ofileanu, în scurtul răstimp de la 
debutul său literar, amintim: Premiul I şi premiul Ermia la 
Festivalul interjudeţean „Vlaicu Bârna” (Brad, 2002), Premiul 
revistei Viaţa românească la Concursul naţional de poezie „Porni 
Luceafărul” (Botoşani, 2002), Premiul I şi Premiul „Ioanid 
Romanescu” al Muzeului Literaturii Române din Iaşi, Premiile 
revistelor Convorbiri literare şi Sinteze literare la Festivalul 
naţional de poezie „Costache Conachi” (Tecuci , 2002), Premiul 
revistei Steaua la Concursul naţional de poezie „Aron Cotruş” 
(Mediaş, 2002), Diplomă acordată de Societatea scriitorilor „C. 
Negri” (Filiala Ploieşti, 2002), Premiul „Octavian Goga”(Cluj, 
2009), Premiul I la Concursul Naţional de poezie organizat de 
Fundaţia EDO (Bucureşti, 2010), Premiul I la Festivalul Naţional 
de poezie „Agatha Grigorescu Bacovia”(Mizil, 2010) şi Premiul 
Orfeu al Scriitorilor Danubieni Mehedinţi la Festivalul Naţional de 
poezie „Nicolae Drăgan” (Gâlda de Jos, 2010). A mai publicat 
volumele „Corigent la fericire” , (Editura Ermia, Deva, 2003) şi 
volumul „Atlantic” (Editura InfoArt Media, Sibiu - 2011). Este 
redactor la revista de creaţie şi atitudine culturală: „Armonii 
Culturale” 

� 

 
 
 
 
 
(urmare din pag. 13) 
 

Nimic în plus. Nimic în minus în construcţia 
cărţii care, are consistenţa călătoriei cu un tren de 
noapte. Unul după altul, personajele urcă în 
vagoane, îşi povestesc viaţa intimă unor oameni, pe 
care ştiu că nu îi vor mai întâlni niciodată. Coboară 
din haltă în haltă, anonimi, lăsând în urmă amprenta 
poveştilor lor. Totul devine Destin colectiv. 

Ne recunoaştem în persoanjele cărţii 
Suzanei Deac pentru că ea, autoarea este un 
observator fin al lumii care ne înconjoară, un Om cu 
talent, care ştie să adune în pagini de proză, 
evenimente, stări, spaţii de conflict, - dar mai presus 
de toate ştie cum să declanşeze, în noi, declick-ul 
întrebărilor. De ce? Unde? Cum? Felicitări, Suzana! 

 

 

(urmare din pag.21) 
 

- bretona - Peninsula Bretagne Franţa 
- scoţiana - (gaelique), Scoţia, Marea Britanie 
- cornica - din graiul bretonic, Cornwal – Sud-

Vestul Angliei 
- galeza - Walles, Ţara galilor 
- irlandeza - Irlanda, SUA şi Argentina 
- manx - În Insulele Manx din Marea Irlandei, 

pe cale de dispariţie. 
 

Se susţine nu fără temei, că de origine celtică 
sunt şi termenii: 

- Britania - care-şi are originea de la 
substan-tivul celtic „Brit – cositor”; 

- Mama - provenit din substantivul celtic 
Man-tres (Marius Sala şi Ioana Vintilă 
Rădulescu, Limbile lumii, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1981). 

 
Religia cel ţilor. Celţii erau politeişti, religia lor 

având ca izvor de inspiraţie forţele şi fenomenele 
naturii. Era reprezentată prin 400 de zeităţi. Cei 
mai importanţi zei erau: 

- Teur sau Teutates – zeul suprem, patronul 
războ-iului 

- Taramis – zeul tunetului şi al fulgerului 
- Lug – zeul luminii, protectorul meşteşugarilor. 
 
Ca o particularitate, celţii venerau şi zeităţi 

ahtoniene, adică cele ale încarnării. În plus, prin 
anumite ritualuri erau aduse zeilor şi sacrificii 
umane. Preoţii celţilor, druizii, erau foarte veneraţi 
şi aveau autoritate deplină. În încheiere să ni se 
permită să ne întrebăm retoric: 

Oare celţii au introdus aceste ritualuri păgâne 
şi în Noviodunum? 

Aşteptăm răspunsul cercetării arheologice. 

 
 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Melania CUC – Expoziţie de pictură 
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Melania CUC – Expoziţie de pictură 
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Petre Rău 

 
 

Lângă liniştea creaţiei 
 
 

 
Poetul Dionisie Duma a scos în anul 2008 la 

editura “Pax Aura Mundi” din Galaţi volumul bilingv 
intitulat „Lângă liniştea inimii”, cu o traducere în limba 
franceză de Paula Romanescu. 
 Poemele incluse se adresează unui cititor 
modern de poezie, care nu mai are timp de pierdut şi 
vrea să se convingă repede că merită să-i citească 
volumul. În cele ce urmează mă voi opri în principal la 
aspectele de promovare a valorii literare a cărţii, voi 
încerca să susţin prezenţa acesteia în spaţiul public, să 
desprind şi să transmit mai departe mesajul intenţionat 
al poetului, în speranţa că l-am putut percepe corect, 
participând totodată, cu modestul meu condei, la 
procesul de educare estetică a publicului. 
 Chiar dacă este un modernist convins, până şi 
titlul cărţii, dar mai cu seamă conţinutul ei, îl recomandă 
pe Dionisie Duma drept un nostalgic incurabil şi un 
adept al expresivităţii retro. Autorul cultivă în poezia sa 
un limbaj poetic deloc ameninţat de primejdia închiderii 
în sine sau de pierderea legăturii cu viaţa. Aparent, 
multe dintre poeme pot da senzaţia că sunt construite 
în vers alb, numai că poţi avea surpriza să le descoperi 
rima în altă parte decât în locul ei obişnuit. La fel de 
surprinzător avem de-a face, în multe poeme, cu versuri 
rupte în succesiuni regulate, de aşa natură încât să 
păstreze, ba chiar să accentueze ritmicitatea conţinută 
de acestea. Ca poet modern care se respectă, Dionisie 
Duma se simte oarecum eliberat în cea mai mare parte 
de formele de constrângere formală ale versificaţiei, 
preferând uneori să-şi exprime direct emoţiile. Cu toate 
acestea, versurile libere, tonul dat de ritmul interior al 
poeziei, sunt adesea învăluite de versuri cu rimă şi ritm, 
chiar şi de combinaţii de cuvinte care ajută să dea 
forma. Ritmul poeziei urmează cu desăvârşire ideea, o 
subliniază, o conturează, precum curgerea unei ape 
netulburată de nimic în cale: “Starea de a fi / orb se / 
învaţă. / Uite, cum / vin undele / cum trec / secundele / 
ia-le în / inimă, / ascunde-le!” (Îndemnuri, p.12). 
Aparent, acest poem este unul ludic. În fond, jocul de 
cuvinte creează un spaţiu imaginar de o complexitate 
fascinantă. Mai precis, dimensiunea ludică a scrisului 
poate să nu fie prea lesne vizibilă, dar ea există în 
versurile poetului, iar uneori capătă chiar accente grave 
sau este însoţită de inocente ironii. 
 Iubirea în poezia lui Dionisie Duma apare 
deseori în stări lirice complexe, motivul fundamental 
fiind cel al revelaţiei. Iar asta se întâmplă chiar şi atunci 
când sentimentul este invocat într-un moment de 
descurajare: “Nimic / pe lume / mai trist / ca zăpada / 
strivită / de / urmele tale!” (***, p.10). Din perspectiva 
abstractă a durerii, apăsarea adâncă a semnelor unei 
iubiri rememorate învăluie complet universul stărilor 
sufleteşti ale eului liric: “Camera respira / din aerul / 
plămânilor tăi / şi fiecare obiect / îţi purta / amprentele” 
(Macromolecularo, p.14), în timp ce iubita este văzută 
în orice crâmpei de natură, fie şi în momentele de 
indisolubilitate: “Îmi sari în / braţe plină / de rouă / şi 

 

 

pielea ta / o imensă câmpie / înfloreşte sub / ochii 
mei / aburiţi” (Duminică spre luni, p.20). 
 În poemul care dă şi titlul volumului poetul 
preferă să fie bacovian, prin trăirea sumbră a delirului 
care năruie orice speranţă pe mai departe: “Mâna ta / 
trezeşte sunete / pe harpa târzie / alunecând / spre 
delir... / ... Văd cum / ajungi la / puterea / lacrimii 
mele.” (Lângă liniştea inimii, p.46).  
 Dorul e sentimentul care bântuie fiinţa 
umană ori de câte ori înmugureşte primăvara. Atunci 
pare că divinitatea retrezeşte totul la lumină, că 
întunericul de până atunci era de mult aşteptat să 
dispară: “Mă bântuie un dor de-a ta făptură / Pe 
crengi albastre mugurii plesnesc / Şi vine Zeul, 
singur, în trăsură / Cu chip de heruvim 
dumnezeiesc.” (Epistolă, p.52). Cu uşoare atribute 
romantice, poemul este o reflecţie asupra actului de 
iubire absolută, aşa cum numai actul creştin mai 
prescrie. Iată, din nou primăvara, cu sărbătorile ei 
pascale, când reînvierea te îmbie să fii statornic, să 
reiei bătălia cu existenţa şi să o duci până la capăt: 
“Ca un fulg neştiut / mă îndrept înspre cer / prin 
liniştea pură / mi-a-nflorit în Prier / Rugăciunea pe 
gură. / Nu aştept nici / un tren / de plecare-n Neunde 
/ mă pătrunde-un refren / numărat în secunde” 
(Duminica Mare, p.54). 
 Multe secvenţe poetice devin meditaţii pe 
tema trecerii timpului. Timpul este esenţial, el 
acaparează totul, înghite chiar şi spaţiul echivalat cu 
universul poetului. Timpul este cel care transportă 
totul către armonia divină, acolo unde nu există nicio 
disonanţă în ritualul metafizic al devenirii. Pe aceeaşi 
treaptă cu timpul, creaţia poetică a lui Dionisie Duma 
aşază iubirea, cea fără de care însuşi poetul nu-şi 
are sensul. Părând un senin abandon, eul liric îşi 
găseşte modalitatea de a fi permanent sub aripa 
sublimului din dragoste: “...pentru siguranţă / deplină 
mi-am / trans-ferat inima / în pulsul / timpului tău.” 
(Perspectivă, p.30). 

În timp ce viaţa este înfăţişată extatic, 
moartea apare cel mai des invocată ca pe un fel de 
stare de calm mioritic. De pildă, eul liric îşi îngăduie 
contemplarea unui presupus final, în apropierea 
căruia până şi muzica interioară se dogeşte. 
Ritualurile cotidiene evocate nu ne spun decât că, 
până la urmă, lumea este în continuă surpare: 

   

(continuare în  pag. 27)
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(urmare din pag. 26) 
 

“Moartea face / exerciţii libere / încordându-şi aripile... / 
... Şi ultimul Cântec / trece prin mine / ca printr-o / 
spartă / vioară...” (Ultimul cântec, p.16). Pretextul este
mai mereu unul ironic. Moartea este provocată la 
discuţie şi, în ciuda faptului că ea “operează” cu 
oameni, eroul liric îi demonstrează făţiş imposibilitatea 
de a fi ”umană”: “Moartea, oare, ce-o mai fi zicând? / 
Mai cotrobăieşte prin unghere? / Am visat-o, două nopţi, 
la rând / Prăbuşită-n propriile-i mistere... //... Doamne, 
într-o zi prea luminoasă / Să înveţe ce înseamn-o 
coasă!” (Lecţie, p.38). 
 Chiar purtând sensul unor aluzii pseudobaco-
viene şi preluând din expresivitatea poetului plumbului, 
poemul “Pseudobacoviană” (p.28) are revelaţia unora 
dintre cele mai stranii viziuni: “Picură ploaia şi mă 
pătrunde / Gândul se-ascunde în clipe rotunde // Şi tu, 
din ceruri, furi rouă de stele / Şi umpli paharul viselor 
mele // Toamna, pe dealuri, şi-ascute cuţitele / Şi păsări 
de iarnă plutesc, obositele”. Aici, poetul îşi priveşte viaţa 
din perspectivă ameţitoare a senectuţii. El nu lasă nimic 
la voia întâmplării, dar mai ales nu lasă cuvintele să se 
înghesuie după bunul lor plac, nu lasă ideile să umble la 
voia întâmplării, nici metafora doar să grimeze poemul. 
Fiorul liric este continuu prezent, starea de bine care ţi-o 
produce se metamorfozează într-o ispită seducătoare. 
 Deşi aflat la o vârstă la care este şi drept şi 
onorabil să o simtă, poetul nu trece printr-o criză de 
natură existenţială, iar acolo unde dă semne de aşa 
ceva reuşeşte să depăşească momentele de cumpănă 
prin meditaţie. Însă anii adunaţi ca experienţă de viaţă îl 
îndreptăţesc să se pronunţe, uneori făţiş, alteori cu mai 
multă sfioşenie, dându-ne impresia că timpul este o 
problemă pe care o poate stăpâni riguros şi exact atât 
cât trebuie. Aşa încât, putem avea senzaţia că aceleaşi 
momente din zi sau aceeaşi stare spaţială 
nondimensională dezlănţuie în eul liric un misterios 
impuls de a repune în discuţie şi de a regândi totul. 
Pentru că, vom observa în versurile din volum, 
reflectarea devine o veritabilă stăruinţă ce coagulează şi 
structurează poezia, oferindu-i o axă şi un centru de 
greutate. 

 
 

 Într-un poem cu rimă interioară (ca multe altele), 
un gând de fugă spre nicăieri se naşte abia atunci când 
fiinţa nu-şi găseşte ţelul şi când nu mai sunt speranţe de 
a-şi regăsi liniştea sufletească: “Şi dacă e vară / şi dacă 
e toamnă / şi dacă... / Trenul merge pe / aceleaşi şine / 
spre o gară / inventată de noi. / Zâmbetul tău / spulberă 
orice / tentativă / de întoarcere / înapoi...” (În tren spre 
Comăneşti, p.66). Este o poezie a miraculosului şi a 
vieţii care se prelungeşte în moarte.  

 

 Deşi esenţial modernă, poezia lui Dionise 
Duma revalorizează într-un mod original elementul 
tradiţional, în special esenţa liricităţii. Poemul 
“Ultima partitură” (p.68) este o mostră de poezie 
aparent modernă, căreia îi pasă de metaforă pentru 
că ştie că poate ieşi în haine literare în stradă. 
Singurătatea de sticlă e fără leac pentru că permite 
comunicarea iluzorie, cu nimeni, prin însăşi vederea 
lucrurilor, ambiguizând disperant totul, prin falsă 
claritate. De prea multă singurătate eul liric percepe 
şi cele mai ascunse surse sonore care îl înconjoară 
din toate părţile: “Liniştea cu / ochi dilataţi / de 
nesomn / bătută în / cuie în / camera mea / fără 
pereţi”. În opinia mea, acest poem poartă în el o 
substanţă edificatoare, atât pentru universul 
metaforic, cât şi pentru cel semantic. 
 Iată însă un alt poem, în care poetica este 
în egală măsură a existenţei şi a cunoaşterii. 
Subiectul cunoaşterii este însă eul liric, autorul 
considerând că în jurul acestuia se circumscrie 
întreaga lume reală. În acest poem, deşi poate 
părea că poetul se lasă mai interesat şi mai 
emoţionat de sentiment decât de idee, condiţia 
socială devine imperioasă atunci când i se 
descoperă o parte din tragism şi când te prinzi să 
judeci blând rosturile ei într-o lume care nu se 
judecă pe sine: “Bătrănii dorm în paturi suprapuse / 
Ei sunt bolnavii vechiului spital / N-au niciun sens şi 
niciun ideal / Doar amintiri din vremurile-apuse.” 
(Bătrânii, p.70). Rima, atunci când este folosită, 
când în stil clasic, când interioară, creează un efect 
de armonie eliberatoare care contribuie în plus la 
aspectul tensionat al poemelor. 
 Mai rar, dar fără să le ocolească, într-o 
tonalitate mai stinsă ce conferă poemelor o 
frumuseţe stranie, pot fi recunoscute şi drame 
sufleteşti, de regulă invocate din rememorări. Pentru 
că, trebuie să recunoaştem, multe din poemele 
autorului stau într-o perspectivă memorialistică. 
Stilul acestora este însă mai solemn şi mai 
accentuat penetrabil. De fapt, la nivel stilistic, 
autorul redescoperă formula tradiţională, căutând să 
repună în valoare substanţa spirituală, ca şi pe cea 
lirică, ambele induse prin vers. Încurcat de 
vicisitudini peste care păşeşte permanent cu trezie, 
probabil tocmai când credea că şi-a desluşit trăirea, 
eroul liric descoperă că încă mai sunt semne de 
întrebare ce îl vor silui pe mai departe: “Vin din zona 
sufletului mut / Văduvit de orice alinare / Între un 
sfârşit şi-un început / S-a ivit un semn de întrebare” 
(Lucrurile, p.72).  

La Dionisie Duma, forţa cuvintelor, 
aşezarea lor măiestrită în poeme, determină 
cristalizarea unor frumoase dantelării lirice. Din 
cuvinte alese meşteşugit se creează imagini diferite, 
cu rezonanţă afectivă care alcătuiesc de fapt un tot.  
 Dionisie Duma - un poet care explorează şi 
vede esenţial lucrurile, reuşind totodată să le 
comunice într-un mod profund.  

� 
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   Constantin GHERGHINOIU  
 
 

1 
 
 
 

frumoasa pasăre a morţii vine adusă de vânt, 
intră în templul toamnei, acolo faraonul se face abur 
şi iese pe horn ca un suflet expiat,  
pasărea morţii îşi ţine respiraţia, vântul o admiră, 
şi începe să predice: 
ce vreţi de la moşneagul acesta? 
nu vedeţi că este într-o doagă, 
că a dat în mintea copiilor? nu vedeţi că  
supărările lui asupresc frunza şi suspinul pădurii? 
cum vreţi să duceţi mai departe existenţa voastră,  
precară,  
dacă babalâcul ăsta capricios, năzuros, mânios, 
continuă să controleze timpul şi frunza ce sunteţi? 
pasăre, o întreb, cine eşti şi ce cauţi  
pe aceste surpate meleaguri, unde ora nu mai trece 
din veacul celălalt? 
şi ce vrei de la noi, pasăre? 
nu vezi cât suntem de singuri şi fără Dumnezeu, 
Pasăre? 
nu vezi? 
 
 

2 
 
 
 

din depărtarea ta atât de tristă, părinte,  
arunci blestemul,  
să se ridice asemenea valului 
blestemul peste biata mea viaţă, 
peste lumea asta prăbuşită, risipită  
şi goală de zei, 
fereastra ochiului tău se întunecă, părinte, 
dincolo de geam se petrece o scenă idilică, 
cineva se face lacrimă, 
cineva adoarme sub streaşina unui cântec de leagăn, 
eu dorm sub resturile acestei lumi prăbuşite 
şi nu ştiu ce să fac: 
să te blestem sau te proclam zeu de lume nouă? 
 
 

3 
 
 
 

mai târziu decât viaţa am surprins  
carnea asta plângând, cred că plânsul trupului 
era atunci un fel de lectură a morţii, 
nu este lege, i-am spus trupului, nu este lege 
care să te scutească de trecerea înot a apelor negre, 
ai face bine să te împrieteneşti cu acel corăbier 

 

burduşit de invective, 
de ce plângi, domnişoară, am întrebat-o şi ea 
a început să hohotească,  
plângea ca un cutremur, ah, domnişoară, 
o să te schimb cu altceva, 
cu frunza de vie atinsă de brumă, 
am să te schimb cu iarna dintre stele şi el, 
Dumnezeu îmi face cu ochiul şmechereşte, 
mă aprobă, ideea să te schimb 
cu o formă de vis, de fum, de negură ademeneşte 
pe Dumnezeu, 
l-ar scuti de sumedenie de neplăceri legate 
de trecerea de la o stare la alta 
 
 

4 
 
 

într-o altă viaţă am văzut cum demonul alb 
a plătit soarele să cânte la nunta unor constelaţii, 
eram acolo şi în trecere eram,  
nu aveam ani pentru acolo 
şi nici Dumnezeu nu inventase încă penaţii. 
sigur este că doream o lume mai vie, aparte, 
sigur este că Dumnezeu îşi ştergea ochii  
                                              cu lacrimi, 
sigur este că pe moşiile acelei vieţi pierdute 
stăpână era o fată cu numele moarte, 
sigur era că vieţile mele de după  
erau vorbitoare şi mute 
aşa că nu i-am mai povestit lui Dumnezeu nimic, 
am tras obloanele Împărăţiei şi magistral  
                                              am plâns, 
Dumnezeu se prefăcea că nu mă vede şi a urcat 
de bunăvoie pe dric, cu mâinile în cruce pe dric, 
şi totul de jur împrejur era distracţie  
                            universală şi râs 
 

 
5 

 
 

îngăduie, Doamne, să-ţi aduc aminte  
                                   când şi când, 
îngăduie să-ţi reamintesc darul de moarte,  
                                             pre moarte 
călcând, 
uneori este nevoie să ne gândim la moarte, 
                                                  Doamne, 
o ştiu pe de rost dintr-o zi, 
va fi nevoie să răspunzi la chemările de dragoste, 
ale frumoasei, ale preacurvitei, 
nu eşti un zeu vorbăreţ, nu eşti în nici un fel, 
în tine se ascunde nimicul, Doamne,  
printre vorbe, 
moartea tot printre vorbe se strecoară, 
tot din spatele trunchiurilor de cuvinte  
                                    vine moartea, 
demni şi tineri vom fi şi copleşiţi 
de vigoarea cuvântului moarte, 
în spatele acestui cuvânt înfloreşte  
                           nisipul cuvintelor 
şi vine vântul de seară şi spulberă totul, 
chiar şi pe noi amândoi, Doamne, ah,  
                              cum ne spulberă 
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6 

 

marea civilizaţie albă, marea civilizaţie neagră 
înseamnă sfârşitul omului, Doamne,  
omul adevărat şi cu chip de om îşi schimbă 
timpul care bate în sângele său, 
este un sânge limpede şi gata să curgă tulbure 
în nu ştiu care mare a morţii, 
încotro să ne ducem? încotro să pierdem 
astăzi când suntem pierduţi fără drept la recurs? 
pace şi odihnă de unde să luăm,  
când în sângele nostru explodează un timp descris  
de o istorie oarbă? 
marea civilizaţie albă poartă pe umeri stindardul 
pieirii omului, 
marea civilizaţie neagră se ascunde  
                          în spatele nimănui, 
noi unde să ne ducem, Doamne? 
unde? 
 
 

7 
 
 

plictisit de trup, aspir către starea de fum, 
fumul cuvintelor urcă şi ajung în preajma tronului, 
fumul îţi mângâie gleznele, Doamne, 
îţi mângâie fumul, nimicul şi golul, 
trebuie să mă obişnuiesc,  
starea de nimic este, există şi îţi ajunge, 
eu cine sunt şi cine dintre noi să nu fie? 
întrebarea se preface surdă la răspuns  
şi lumea se bucură, 
toate răspunsurile sunt surde la întrebări, 
neliniştea se întoarce acasă,  
casa îşi ia pereţii în spate 
şi fuge departe, în lume fuge, 
frica dintre pereţii trupului este mai mare decât, 
sângele tremură între pereţii trupului, 
poţi tu, Doamne, să dai surdă convenţie 
prin care să desfiinţezi plictisul şi trupul, 
pereţii? 
 

8 
 

de azi pe mâine, de pe o zi pe alta, 
este legea trecerii prin lume, aşa îmi scrii,  
aşa, Doamne, 
nu te gândeşti că definiţia este aceasta? 
de ce te expui şi te împrăştii ca fum? 
vorbele se nasc pe buze,  
cuvintele vin din adâncuri, 
tu, Doamne, ce cauţi pe buzele tuturor? 
vorbele nu sunt cuvântul, 
tu cine eşti? 
într-o zi vor veni la tronul tău şi în genunchi 
îţi vor explica dimineaţa şi grădina-peisaj, 
acolo l-ai părăsit pe Adam, pe fratele nostru,  
acolo, 
cu noi ce ai de gând? te întreb, ce? 
cuvântul zace pe spate în pâcla celei de pe urmă 
poveşti 
şi povestea zice vorbe şi cuvânt zice despre  
viaţa noastră, pierduta noastră în veci 

 

9 
 

împrăştie ceaţa asta, Doamne, împrăştie lumea, 
am loc de inimă deasă care nu mă fereşte  
de lovituri, 
dar unde sunt calea, adevărul şi viaţa? 
într-acolo am pornit,  
ceaţa m-a acoperit şi viaţa s-a dus, 
cad în genunchi în faţa grădinii, şarpele exultă, 
Dumnezeu înghite pilula amară, 
noi ce să facem, aici? 
la cine să ne rugăm? 
şarpele inventează armonia universală,  
simetria dintre mine şi Dumnezeu o fi de inventat? 
tace Dumnezeu, protestează,  
strig cu limba păsării 
din mine: 
cred oare? şi dacă nu cred, încotro mă îndrept? 
 
 

10 
 
 

furnicături în picioarele de plumb ale gândului, 
în grădina castelului trage să moară Dumnezeu, 
vine îngerul negru, urlă,  
aici suntem la poalele 
Pământului, domnilor, aici nu există milă 
şi nici îndoială, 
aici eu sunt Dumnezeu, 
aţi vrea să fac vreo referire la lipsa de calităţi a  
Cuvântului? 
tac. mi se pare că sunt balega marelui Eu. 
nu poţi fi fotoliul de aur al îndoielii 
fără să jigneşti infinirea aceluia, 
a Cuvântului care tace, 
de ce taci, Domnule Cuvânt? 
spune vorbe şi duh, spune măcar o treime firavă, 
universul e liber de moarte,  
moartea e liberă, liberi suntem 
să ne alegem sinuciderea perfectă,  
                      împreuna sinucidere 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Prof. dr. Ion PACHIA-TATOMIRESCU 
 
 

Erou liric şi lebădă de smoală 
 
 

Noul volum de poeme al Melaniei Cuc, Lebăda 
pe asfalt  (2010*), ţine de o interesantă strategie a 
creaţiei acestei artiste polivalente ce, după cum 
remarca Artur Silvestri (în prezentarea de faţa a patra a 
coperţii), «impresionează deopotrivă prin diversitate, 
exuberanţă în a se exprima şi încredere în steaua ei; 
această atitudine este neobişnuită la scriitorul român 
recent, care îşi traduce spaima de a nu se putea defini, 
într-un amestec de îndrăzneală neconţinutistică şi o 
privire venită „de sus“…; nimic din acestea în alcătuirea 
inactuală a Melaniei Cuc, unde ceea ce se creează, 
într-un fel rapsodic, se aseamănă cu încrederea 
absentă, fără de nici o clătinare, ce ne impresionează 
contemplând natura; […] scrie cum respiră».  

 

  
 

Metafora-simbol „leb ăda pe asfalt“ , din titlu, 
se „decodifică“ deopotrivă în spaţiile epicităţii (fără a 
cădea în prea multe aridităţi descriptivist-jurnalistice ale 
realităţilor trăite cotidian de ensul-protagonist tulburat, 
răvăşti, agresat etc.) şi ale energetismului eroului său 
liric, sângerând între piroanele ieşite din medaliile
modernelor / contemporanelor Golgote: «Învăţ învie-
rea mergând / […] / Ca o medalie peste care s-a 
suprapus sufletul» (p.5); «Creşte vremea la sânul meu 
/ Ca puiul de gâscă între ruinele / De la Colosseum» 
(p.6); «Am fost o cetate cu oameni, / Pâine frântă pe 
roată» (p.10); «Păpuşile cu genunchi anchilozaţi / În 
cutiile frumoase, perfect sigilate. / – Vââând garoafe 
din hârtie roşie! / Strigă un telal de-a lungul / Şi de-a 
latul oraşului invadat / De grâul ce a germinat direct din 
colivă» (p.15); «Roşu-chinezesc creşte noaptea / La 
metrou, la teatru…» (p.41); «Prin centrul ochiului public 
/ Trece prima lebădă de la balşoi-teatru. / Şi-a dezlegat 
limba / Şi nojiţele pantofilor de satin roz. / E fericită să 
mai poată atinge o dată / asfaltul ciuruit de tinerii 
grauri…» (p.46) etc.  

 
Lângă lebăda de smoal ă, eroul liric al 

Melaniei Cuc mai constată că: «nu mai rodeşte / 
pironul din lemnul răstignirii» şi că «în cimitirul 
eroilor este răcoare şi / miros de vodkă siberiană» 
(p.57); mai ştie că este minţit de ochiul lentilei chiar 
şi în tot ce spune «Despre noaptea cu pielea 
umezită / De lacrima privighetorilor de la / Katin» 
(p.72), în vreme ce «fulgii cosmici cresc ca 
nebunii» (p.82).  

Şi dacă receptorul priveşte atent melanian-
cuciana eroină lirică din „cuşca lupilor lui Decebal“, 
unde-a intrat («Mamele de îngeri / Îmi fac semne 
de disperare / Din spaţiul natal. / – Cu mine cum 
rămâne?! / Întreabă, în timp ce / Eu caut nojiţa şi 
copacul falnic / de care să îmi spânzur / Frica de 
de toate» - p.89), are surpriza să descopere că 
poeta noastră de azi se identifică în lebăda 
asfaltului, adică în „lebăda neagră“, ce-şi rosteşte 
cântecul, izbindu-se furtunos de aceleaşi limite 
tragice.  
 
 

     *Melania Cuc, «Lebăda pe asfalt», poeme, Bucureşti, 
Editura Anamarol, 2010; pagini A-5: 104; ISBN 978–606–8049–
36–6. 

� 
 
 
 

Elena M.CÂMPAN 
 

Melania Cuc prin SEMNE (ÎN)SEMNATE 
 
 Este bine să credem în semne. Dar semnele 
vin de undeva, din cer sau de pe pământ, uneori 
ca nişte semnale, nu au autor şi trec neobservate 
dacă nu ştim să oprim clipa, să trăim ce ne-a fost 
dat sau să ne lăsăm purtaţi de val. Unele dintre 
semne capătă valoare numai după ce le-a trecut 
momentul, valabilitatea, intrând în folclorul lui „ţi-
am spus eu”. Nu e mai puţin adevărat că faţă de 
semne suntem destul de circumspecţi, întrebându-
ne bănuitor „oare ce să însemne”? Credinţa în 
semne este constructivă; ea dezvoltă o atenţie 
sporită la detaliu, la timpul semnului şi la urmările 
lui. Într-un fel, ne conştientizează de unele peri-
cole, de urmări. 
 Melania Cuc, scriitoare cu 25 de cărţi, este 
ea însăşi un semn, un semn bun al faptului că 
trebuie să ducem mai departe însemnele artei. 
Melania Cuc tace şi scrie. Melania Cuc tace şi 
pictează. Melania Cuc tace şi vorbeşte. Frumosul 
nu-i dă pace. Şi atunci îl aşează într-o pagină de 
carte, pe o pânză dintr-un material neconvenţional, 
într-o emisiune în direct. Frumosul ei artistic nu e la 
îndemâna oricui. Femeile ei cu aripi sunt 
întruchipări ale unei fantezii bogate. Expoziţia 
intitulată SEMNE, deschisă recent la Centrul 
Cultural Municipal din Bistriţa e o invitaţie de a 
trece dincolo de aceste semne, de a ne căuta pe   
 

(continuare în pag. 31)
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destin.  Scris în timpul taberei de creaţie de la Cas-
telul Lăpuşna, jurnalul Melaniei Cuc este unul des-
criptiv, mai mult decât de idei, este o imagine în oglin-
dă, inversă, a ceea ce înseamnă „Jurnalul de la 
Păltiniş”. El marchează o activitate culturală, o întâl-
nire înaltă, unde spiritul e la el acasă, unde creatorii 
sunt ocrotiţi şi răsfăţaţi, dar ei rămân în continuare 
sănătoşi, fără a avea nevoie de tratament ca-n „Mun-
tele vrăjit”. Oameni şi locuri se regăsesc în paginile 
acestui jurnal, ca-ntr-o echipă, ca-ntr-o prietenie 
pecetluită de aceleaşi idealuri, de valori adevărate. 
 În aparentul amalgam de cuvinte, propriu 
Melaniei Cuc, o idee centrală capătă foarte bine 
contur, demolând aparenţa de discurs necontrolat. 
Dând la o parte foaie după foaie, petală de petală, 
ca-ntr-un joc secund, matur, se remarcă o tehnică 
bine stăpânită de scriitoare, căreia îi reuşesc, într-un 
exerciţiu impus, texte cu dimensiuni aproape fixe.  
Frapează această constrângere şi libertate totodată 
care fac casă bună şi dau impresia unui studiu 
îndelung asupra obiectelor, deşi Melania Cuc 
mărturiseşte că scrie în timp record, aproape la 
comandă. (Comanda ei, comanda editorului...). 
           Acestea au fost operele Melaniei Cuc, ale 
anului 2010. Un posibil cuprinzător portret al artistei, 
pentru că „Autoportret”-ul (Editura Nico, Târgu-
Mureş, 2010) a fost lansat la înfiinţarea Clubului 
„Boema”. Este greu să scrii patru cărţi, apropiate în 
timp, şi ele să nu semene una cu alta. Totuşi, 
Melania Cuc reuşeşte să fie altfel cu fiecare apariţie 
editorială, în acelaşi timp rămânând în stilul ei, deja 
consacrat. 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 

(urmare din pag. 30) 
 

noi  în spatele imaginii, de-a ne găsi, dacă nu în întreg, 
măcar într-un strop de lumină. Imaginea generală a 
operei poate fi sintetizată într-un simbol reprezentând 
un snop legat în orice situaţie, fie că este de grâne, de 
flori (în sens concret) sau de linii, de priviri, de culori, de 
gânduri, de vise (în sens abstract). Adunarea în 
mănunchi, de la mâna care simte această realitate şi 
până la ochiul care se bucură de împlinirea formei, face 
ca energiile să se adune, ca nişte vectori de idei, în jurul 
fiinţei, reprezentate atât de diferit, de multiplu. Toate 
acestea vin de mai înainte, din trecut, şi trec de noi. Nu 
suntem decât resturi ale trecutului. Ajungem coperte, 
rame, dantele. Cărţile, tablourile sunt resturi din noi. 
Totul poate fi refolosit, cu alt sens. Cine ar fi crezut că 
dintr-o sită, dintr-un material banal, rest textil, se poate 
dezvolta o altă lume, suprapusă. Şi, parcă, tot mai mult, 
împărţirea la noi înşine dă cu rest. 
 Melania Cuc nu este doar un nume al Bistriţei, 
dar şi al istoriei literare contemporane şi al celei 
plastice. S-a spus că Melania Cuc scrie precum respiră, 
dar ea uită câteodată să mai tragă aer în piept, dând 
totul şi neluând nimic. 
 Semne am văzut şi-n cărţile ei, proaspăt lansate: 
trei la număr, impar, putând fi adunate şi ele într-un 
buchet de semnificaţii. „Vânătoare cu şoim” (Editura 
Dacia XXI, Cluj- Napoca, 2010) e o carte de tablete 
şotron. Tableta la Melania Cuc nu are nimic ironic, nici 
pamfletar, ca-n bilete, „Bilete de papagal”. Aceste specii 
mici, create pentru flash-uri ale memoriei, reuşesc în 
condensarea lor să dea tărie de foc gândului care altfel 
s-ar stinge. Tabletele sunt aranjate sub forma unui joc 
din copilărie, cu reguli bine stabilite. Cine n-a sărit 
şotron în copilărie mai are prilejul să recupereze timpul 
pierdut citind şotronul format din tablete. Melania Cuc 
porneşte la vânătoare însoţită de şoim, în care am văzut 
inspiraţie, putere, semn al victoriei. Mărimea tabletelor 
este aceeaşi pentru fiecare, ca şi cum Melania Cuc ar fi 
proprietara unui pat al lui Procust, care ştie să 
comprime pe placul ei, pe placul nostru: „Eu sunt numai 
o jumătate din linguriţa cu bucuria şi durerea umanităţii”. 
 „Lebăda pe asfalt” (Editura Anamarol, Bucureşti, 
2010), poeme, e un paradox. Lebăda, simbol al 
balerinei din Lacul lebedelor, ajunge în cotidian, pe 
asfalt. Amestec de senzualitate şi îndârjire, de rană şi 
vindecare. De fapt, o anume latură de războinic o 
caracterizează pe Melania Cuc de-a lungul întregii ei 
creaţii. La nivel lexical, apar cuvinte din sfera aceasta 
războinică - revolver, soldat, bombe - compensând 
parcă fragilitatea ideii: „Liniştea mea la maturitate/ Este 
cu mult/ mai fierbinte decât lumânarea”, dar „ Pe aici nu 
se trece!/ Latră degeaba şi claxoanele./ Nu se mai 
găsesc kamikaze/ Bucuroşi să poarte cătuşe, / Să-şi 
golească buzunarele... Cum să vă spun, oare?/ E crimă, 
beznă, război.../ Pacea asta convenţională/ Conflagraţia 
în care/ Până şi păpuşa barby/ Are rochie de şerj cazon/ 
Cu rezistenţă la gloanţe.” Trecând peste aceste 
încercări, Melania Cuc ştie „să bea semne de dragoste/ 
pe săturate”. 
 „Jurnalul de la Lăpuşna” ( Editura Nico, Târgu –
Mureş, 2010) este un model pentru felul cum ar trebui 
să se respecte şi să se considere artiştii între ei. Cu sau 
fără şoim, lebădă sau asfalt, fiecare împlineşte un  
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Llelu Nicolae V ĂLĂREANU (SÂRBU)  
 
 

Într-un alt anotimp 
 

Anotimpul poemelor nescrise 
femeie izolată între mine şi scris 
izvor între sete şi moarte-n pustiu. 
Clipele furate de ape, 
nuferii poartă copiii pe frunze 
lângă lacuri au fost văzute viori 
la care grierii n-au voie să cânte. 
Păsările au luat instrumentele de suflat 
au trezit zburătorul din poveste 
prin cântecele târzii ale serii, 
l-au izgonit în noaptea făgăduită somnului 
la fetele dintre ape şi păduri. 
 

Mângâindu-le a şoptit fiecăreia în vis 
viaţa şi sufletul lui furtunos, 
lămurind stele-n mişcare 
la retragere în castele de iubire 
din inima de nisip a poeţilor. 
Odată cu ceasul cocoşilor de lună 
când se vor crăpa zorii 
şi muzele ies din letargie 
îşi vor scrie poemele 
pe palma dreaptă a soarelui 
într-un alt anotimp. 

Nopţile albe 
 

Acum ştiu ce doreşti 
Ce ascunzi în cutele nevăzute ale minţii 
Am pătruns în labirintul inimii 
Cum prind seminţele rădăcini în pământ 
A-nceput să se ridice negura 
Cerul meu se înseninează la faţă 
Nopţile devin albe, zilele lungi 
De împotrivire când te vei rupe 
Voi simţi cum se topesc clipele de bucurie 
Pe care nici un zid de vată 
Nu le poate opri 

 
 

Un fel de ardere 
 

în miezul iernii 
bucuria mi-a încălzit inima 
trupul ei şi trupul meu 
sunt două jumătăţi de clepsidră 
în care arde nisipul 

 

 

Să te ridici pe coloane de aer 
 

mereu omor câteva gânduri 
prin nenumăratele căutări zadarnice 
toate pe drumuri neumblate 
 

mă înghesuie pofta de nimicuri 
să le sortez înăuntrul meu pe rafturi 
şi nu mă mai găsesc 
nu mă pot aduna acasă 
deşi plouă într-una cu piatră 
 

m-am încăpăţânat şi am reuşit 
să mă rup din strânsoarea ta şi din plictis 
 

sunt prins în clipele 
care-mi tulbură somnul 
femeile îmi aruncă privirile ţintă 
dincolo de ele nemărturisirea, dincoace 
mândria 
şi lipseşte pacea 
lipseşte statornicia 
 

acum mă consolez instantaneu 
că lucrurile se pot întâmpla foarte repede 
pe retina ochiului şi pe feţele anotimpurilor 
şi nu-i greu să te resuscitezi 
sau să te ridici pe coloane de aer 
 
 
În trăsură de epocă 
 

Nici o dimineaţă coclită de toamnă 
nu-mi opreşte pornirile pe drum, 
plopii declamă pe margine solitudinea. 
 

Ochii sub pleoapele ţesute şi reci 
caută sub învelişul cochiliei de sidef, 
sămânţa ascunsă-n pântecul femeii. 
 

Nopţile aşteaptă nervoase la rând 
să se spovedească de ultimile păcate, 
înainte ca iarna să-şi calce pe răni. 
 

Doar sărutul învinge surâsul împlinit 
cu o lumină penetrantă pe sub pleoape, 
dincolo de orice aşteptare învinsă. 
 

Se deschid în amândoi ferestrele zilei 
dragostea intră pe porţile cetăţii, 
o prinţesă în trăsură de epocă. 
 

 
Închidere în sine 
 

Zilele se dilată, 
smoală pe şosele 
sub greutatea 
soarelui arzând.  
Ţi s-a împuţinat vederea, trupul, 
şi gândurile de dragoste 
pe care le alungi 
mai tot timpul 
de acasă 

� 
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Georgiana STAN 

 
Oraşul în lumini  
   

la ora opt: treizeci şi patru  
toate luminile albastre  
se închid  
până când soarele cade  
vertical pe suflet,  
luminile se zbat printre   
visuri trecute   
prin mâinile zeilor  
ce se cuibăresc în cer,  
de acolo toarnă ei  
băutura fericirii,  
pierdută de oameni cu umbrele  
ce se feresc de iubire.  
Dumnezeu a stins de mult lumina. 
 
Cădere lină  
   

am căzut din timp,  
dintr-un nor al întâmplării  
în pădurea de beton, colorată  
cu rugină păstrată încă  
de pe vremea dacilor,  
când statuia amiezii  
strălucea ca un  
foc pe nisipul  
mângâiat de valuri,  
acum doar Dunărea  
dansează în jurul  
oraşului  
în care spiritele  
au uitat  
că ceasul a stat.  
   
Fantomele au învăţat să meargă  
   

fantomele oraşului au învăţat  
să meargă pe sub străzi,  
pe sub blocuri  
şi gâdilă trecătorii  
pe la tălpi,  
le fură umbrele  
şi le închid în cufere  
aruncate apoi  
în Dunăre.  
Dunărea a ştiut întotdeauna  
Să vorbească trei limbi:  
a vieţii,a morţii şi engleza.  
   
*** 
privesc într-o vitrină  
o amintire  
s-a furişat acum două zile   
în afara mea  
credea că scapă  
dar eu nu o voi lăsa  
să se piardă în oraşul  
cu frunze  
prea verzi  
şi lumină prea dulce  
e periculos să îţi 

   

laşi inima afară  
poate traversa pe roşu  
poliţistul de la colţ   
îi va da amendă.  
 
Aşteptare   
   

aştept în gară  
un tren ce nu va veni   
niciodată  
adierea se sfarmă  
în bucăţi,  
cioburile cad peste şinele  
de tren umplut  
cu aşteptările fiecăruia  
de parcă viaţa nu mai trece  
suntem opriţi cu toţii   
în aşteptare  
de fapt,ce aşteptăm?  
   
Vis de noapte 
 

m-am trezit odată,noaptea  
în centrul oraşului  
şi nu era nimeni  
magazinele îşi închiseseră ispitele  
oamenii pleoapele şi visurile  
iar eu respiram un   
aer altfel întunecat şi rece  
uneori avea nuanţe  
de albastru  
degetele mi se prelungeau  
în imagini albe  
în spate îmi creşteau aripi  
de fluture colorat  
şi după umăr săreau  
bucăţi de lună  
sunetele fulgerate-n stele  
m-au trezit acasă-n suflet  
   
Primăvară dulce  
   

Ieşim din umezeala blocurilor reci  
Ca dintr-o închisoare de beton.  
E altfel afară, soarele e băgat în priză.  
Tu simţi că e altfel, că suntem liberi  
Inspirând aerul cald de flori,  
Mă iei de mână, tremur,  
Zâmbeşti, iar primăvara aruncă fiori peste noi, 
Atunci să ne jucăm cu ea,  
Alergăm pe străzile verzi,  
La un moment dat cred că zburăm.  
Suntem toţi organisme  
Ce funcţionează cu primăvară.  
   

Haide, ieşi în primăvară,  
Ai curaj şi respiră-i aerul!  
 

Lucrare premiată la Concursul de creaţie literară “Scriitori 
de ieri, de azi şi de mâine”, ediţia a III-a a Târgului de 
Carte “Axis Libri”, Galaţi, iunie, 2011.  

� 
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             Adrian BOTEZ 
 

Unele riscuri ale îmbelşugării talentului: 
„Poezii de dragoste – antologie” de Ionuţ CARAGEA 
 
 Scoasă de Editura FIDES din Iaşi, în 2010, 
antologia scriitorului româno-canadian, Ionu ţ Caragea , 
intitulată, cu simplitate (nu ştim şi cu câtă modestie...): 
Poezii de dragoste  - 148 de pagini (cu o foarte incisivă 
cultural-problematizantă Prefa ţă, de Corneliu Leu) - nu 
este, în niciun caz, ceea ce pretinde a fi, un oarecare 
inginer de la U.S.R. (...vreau a zice, dl Horia Gârbea -
care, deocamdată, are mari dificultăţi cu cititul pe 
orizontală... al Prefe ţei lui Corneliu Leu - aşa că, „mai 
va” până la verticala, de Coloană Infinită, a Poeziei!!! –
...de aceea şi apar, pe blogul inginerului userist, alegaţii 
aberante, referitoare la secvenţe.. .”din alte filme ” -
vizionate de domnia sa, în realitate ori în... coşmarul 
imposturii!: „Ionu ț Caragea nu e un simplu grafoman,
mai exact e grafoman, dar nu simplu (…). Poetul 
începe s ă delireze despre «mitra genunii », 

«paingul orb » și alte tîmpenii (…)”  [1] etc. - …ce 
înţelept era latinul: „Si tacuisses, philosophus 
mansisses !” - ... dar de unde „înţelepciune ” la un 
individ care n-are de-a face cu literatura / arta, decât 
pentru că e Directorul de imagine al U.S.R. şi, implicit, 
ţuţerul / belferul d-lui acad. prof. univ. dr. N. Manolescu, 
şeful U.S.R.?! [2]) – ...însă, din păcate, antologia pe 
care o privim, în aceste momente, nu este nici ceea ce 
şi-ar fi dorit, în mod sigur, autorul - şi, fireşte, nici tocmai 
ceea ce ar fi aşteptat cititorul. 
 

 ...Există în acest volum inegal valoric, splendori 
impresionante, dar şi pulberi... – serafic-rafaelite imagini 
izbăvitoare de Duh: 
 

 . cf. Album , p. 24: „mă sfin ţeam în iordanul 
pulpelor tale ”, sau „naiva” (în sensul fermecător, post-
impresionist, al lui Henri-Julien-Felix-Rousseau „Le 
Douanier ”!), sfios-creştina Întrebare retoric ă, p.70: 
„oare o poezie / f ără tine şi fără mine / nu se va sim ţi 
părăsită / de dragoste? ”, inteligente şi dinamice 
crochiuri lirice: “vom face dragoste în rime /
îmbr ăţişate / încruci şate / până când toate nop ţile /
vor fi albe ” (cf. Nop ţi albe , p. 87) 
 
 … sau lirice tablouri luxuriant-expansiv-orien-
tale, pline de o religie păgână şi candidă a iubirii: 
“locuiesc într-o camer ă / cu pardoseala mozaic de 
săruturi / înc ă-ţi mai simt mirosul t ălpilor şi 
dogoarea ” (cf. Phantom limb , p. 90), ori adevărate 
 

 
 

 
 

kenoze (goliri de “ego”, de sinele terestru) heraldice 
ale iubirii: “Priveam infinitul de la umbra sânului 
tău, / pesc ăruşii zburau prin m ănunchi de fuior, /
pe umărul stâng î ţi plana un cocor, pe dreptul 
Soarele îşi trăgea răsuflarea ” (cf. Priveam , p.92) -
sau 
 

 … alcătuiri de mitologii “ad hoc”, dar…
vechi, graţioase, fermecătoare şi frumoase precum 
lumea şi… sirenele / ondinele / ştimele: “deseori 
iubita mea cânt ă / la miez de noapte / vrăjeşte 
pescarii ” (cf. În alt ă via ţă am fost un râu , p.118) - 
 

 alegorii şi elegii erotice, ipostazieri hieratice, 
de o melancolie atât de înaltă, încât te face să te 
cufunzi în Sinea Cosmică: “iubito, / m- ai învins şi 
mă declar iubit / zâmbeşti filigran la col ţul gurii 
de aur / îmi arunc ghearele ancor ă în spatele t ău
/ vântul î ţi bate în pânze valuri te poart ă / departe 
ia-mă cu tine arat ă-mi / cum se în şeală o moarte ” 
(cf. Aripi de pe şti , p.30) - sau, chiar, 
 

 întregul poem de debut al volumului, poem 
impresionant, prin delicateţea sa romantic-supra-
realistă - Am rupt o foaie de hârtie , p. 23: „dintr -
un caiet / dintr-un oarecare caiet / am rupt o 
foaie de hârtie / dup ă ce am lăsat-o plin ă de 
semne / am strâns-o în palme cu ur ă / şi mi- am 
îndreptat privirea spre co ş / şi parc ă… / şi parc ă 
ceva / ca un fo şnet de frunze / ca strig ătul unui 
copac trecut / prin nu ştiu câte genera ţii de 
prese  / şi parc ă ceva îmi spunea / să nu mă 
grăbesc / şi-atunci am desf ăcut încet-încet / acel 
cocolo ş de hârtie / şi… înăuntru / iubita mea 
stătea / cu capu-ntre genunchi / şi plângea ”) -
sau expresionista şi covârşitoarea panoramare 
cosmico-lirică a iubirii, din poemul În inima 
oraşului , p. 66: “Eu şi femeia din lacrimi / Ne 
desfăşuram via ţa / În fa ţa marelui ecran celest /
Undeva în arcuirea Lunii / Ne confesam 
gândurile clandestine ”… -   
 

 …dar şi alunecări spre banalul preţios - cum 
e cazul sintagmei “iubirea mea focoas ă” (cf. 
Întinderi abisale , p. 68: “aş vrea s ă fie-un tr ăznet 
iubirea mea focoas ă / şi tunetul s ă urle sub talpa 
mea mizer ă”), 
 

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

 …reuşite experimente, de tip marinsorescian -
întru acordarea viziunii poetice, la modernitatea 
tehnologică a veacului XXI, dar nepărăsind, nicio clipă 
măcar, tezaurul arhetipalităţii mitice a umanităţii: “au 
fost odat ă ca niciodat ă / doi ioni împov ăraţi de 
iubire / sta ţionau fiecare pe orbita lumeasc ă / ei 
ştiau unul de altul şi încercau s ă sfideze / teoria 
relativit ăţii se întâlneau în vise / îşi desc ărcau 
sufletele împ ărţeau trupuri şi st ări / centrul de 
greutate era în inima lor ” (cf. Ion şi Ioana , p.72) -
sau: “să învăţăm să pirat ăm iubirea / copyrightul 
unui sentiment extrem de costisitor / s- o tragem la
indigo în loc s ă mirosim liliac / să îi poruncim s ă ne 
facă pe plac / f ără prea mult efort / cu maxim de 
confort ” (cf. Să învăţăm să pirat ăm iubirea , p.96)… 
 

 
Scriitorul Ionuţ Caragea 

 

 …dar şi regretabile ratări, spre frivolitate în 
jocul rimelor şi insuficient control al semanticii (şi 
insuficientă observaţie a „istoriei” evolutiv-involutive a 
semanticii cuvintelor!): 
 

 a) “cu timpul aurul se schimba-n tinichea /
şi dragostea ţi se va p ărea lichea ” (cf. Inel de 
logodn ă, p. 61), sau: “Cu toate dorin ţele te voi 
cuprinde / Pân ă la a doua rund ă” (cf. Îndrăgostit de 
curs ă lung ă, p. 64), sau: “eu sunt în jungl ă un leu ţ –
coamă zburlit ă” (cf. Iubita de la cap ătul lumii , p.76), 
sau: “iubi (n.n.: sic!), / acuma des ăvârşesc arta ” (cf. 
Iubita mea, mar ţiană, p.80), sau diminutivări interzise, 
tacit, prin legea bunului-gust, de poezia ultimului veac: 
“Iubi-te-voi iubea ţă, iubire, iub ăreaţă / Drăgu ţa mea 
drăgu ţă” (cf. Iubi-te-voi, iubito , p.84) etc. - sau 
rămâneri / întârzieri, lipsite de farmecul stampelor ori 
de aromele vechimii, în secolul al XIX-lea: “Să te-alerg 
pe malul m ării,  / Să-ţi spun şoapte dulci de-amor /
şi în clipa s ărut ării / s ă sfid ăm natura-n zbor …” cf. 
Te-am dorit , p. 103) - mici blasfemii şi eclectisme 
religioase, destul de grosiere (ce pot fi, s-ar zice -
“trecute cu vederea”, în zile precum cele ale veacului 
XXI… dar, în sine, foarte stânjenitoare, pentru viziunea 
românească a Dumnezeirii!): “este acum o fat ă mărie
/ însămân ţată de dumnezeul ce se reîncarna în 
mine / a nu ştiu câta oar ă” (cf. Tanti, tanti , p.104).  

 
 b) ori chiar alunecare spre „banlieu” şi spre 
„ahturile” ţigăneşti-lăutăreşti (dar nu de secol al XIX-
lea şi nu „à la Miron Radu Paraschivescu”!), ale 
Demiur-gului-Poet; spre pildă, Ah, Ioano , p.44: „ah, 
şi ce pome ţi, / sinceri şi glume ţi (…) ah, şi sânii 
tăi, / plini de vân ătăi, / ah, şi ce buric, / fără 
şiretlic, / ah, şi ce mai spate, / de- o să am 
păcate,  / ah, şi ce mai bra ţe / or s ă mă înha ţe” 
etc.).   
  
 Toate aceste ratări sunt riscuri deja 
asumate „din născare” ale manifestării dinamice a 
unui talent (prea) îmbelşugat, iar nu excrescenţe 
monstruoase, nefireşti -  pentru Poezia oricărui 
Autentic Poet. 
 
 ...Noi ştim foarte exact, acum (după ce i-am 
citit, lui Ionu ţ Caragea , câteva volume de excelentă 
Poezie!), la ce înălţimi suverane se ridică talentul lui 
Ionu ţ Caragea  - şi, tocmai de aceea, ne cuprinde 
nostalgia, văzând cât de neglijentă i-a fost selecţia 
poemelor. O „antologie ”, cel puţin aşa ar fi de dorit, 
ar trebui să adune/culeagă (...cu extremă răceală 
axiologico-chirurgicală, cu nemiloasă luciditate, 
folosind instrumente delicate precum firele pânzei 
de „paing”...) -  bijuteriile cele mai orbitoare ale 
„coroanei”, ale antecedentelor cărţi... - cărţi, poate, 
scrise prea impulsiv / intempestiv, la temperaturi 
maladive... şi, deci, purtând, agăţate de metalul 
preţios - inevitabilele zguri. Dar, din păcate, mulţi 
scriitori, chiar dintre cei universal consacraţi, îşi 
ratează „auto-retrospectivele”, nu stau la distanţa 
optimă faţă de „tabloul” creaţiei lor trecute, atunci 
când îşi execută selecţia pentru „marea sintez ă 
orfic ă”. Şi atunci, devin fireşti scurgerile de aluviuni, 
peste chipul Giocondei... Ar fi de preferat, zicem noi 
(după experienţa unor serii de „vizite” pe sub 
„simezele” retrospective ale poeţilor lumii) ca 
niciodată, vreun Poet, să nu fie încercat de 
luciferismul „auto-antologării”: antologiile să i le 
facă, totdeauna, fără excepţie, doar...posteritatea 
cititor-admirativă! 
 
 ...Dar, ceea ce este indiscutabil, este îmbel-
şugarea Harului, la Ionu ţ Caragea . De aceea, nici 
nu sunt atât de supărător-agresive „ratările de 
selecţie”. Cine are un talent viguros şi stufos, 
aproape furibund, precum Ionu ţ Caragea , este 
firesc să producă, pe lângă admiraţia faţă de 
sublimul coroanei avântate spre stele, şi umbră: îţi 
mai tragi sufletul, în conul de umbră al ne-izbutirii, 
pentru câtă sufocare cu Frumos te-a obligat să 
absorbi, prin bietele tale două nări şi două pupile, 
strangulate-îngustate, ca la feline, de atâtea năvale
de lumină orbitoare.     
 
 ...Totuşi, pe viitor, trebuie făcut ceva pentru 
a-l pune de acord pe (prea)plinul de Har-Poetul 
Princiar, Ionu ţ Caragea  - cu micii (sau mai marii) 
demoni ai deraierilor semantice (şi chiar de „gust”!).  

(continuare în pag. 36)
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Festivalul Naţional al Cărţii, “
Galaţi, iunie 2011

În perioada 1-5 iunie 2011
„V.A. Urechia“ din Galaţ

şi Patrimoniului Na
Consiliului Judeţului, a Consiliului Local 
Municipiului Galaţi, Universit
Inspectoratului Şcolar, Palatului Copiilor, Direc

ă pentru Cultur
Editurii Eikon şi în colaborare cu institu

zical „Nae Leonard“, Teatrul „Fani Tardini“, 
Teatrul de Păpuşi Guliver, Muzeul de Istorie, Muzeul 
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5 iunie 2011, Biblioteca Jude
ţi, sub patronajul Ministerului 

i Patrimoniului Naţional
Consiliului Local 

i, Universităţii „Dun
colar, Palatului Copiilor, Direc

 pentru Cultură şi Patrimoniu na
i în colaborare cu institu

zical „Nae Leonard“, Teatrul „Fani Tardini“, 
i Guliver, Muzeul de Istorie, Muzeul 

, Centrul Cultural „Dun
 a Sindicatelor, a organiz

ie a Festivalului Naţional al C
adresat iubitorilor de carte ş

i creatori, editori şi difuzori, care 
r mare la program

prin diversitate şi calitate. 
Dedicat tuturor vârstelor şi etniilor, evenimentul 

şi plăcut spaţiu gă
ional, pe Aleea Domnească (Zona „P“

spre Elice), unde a fost realizat un complex 
ional cu circa 30 de standuri mobile outdoor, 

cuprinzând produsele a circa 150 de edituri 
e. Târgul şi-a propus s
ă, să cultive satisfac
torii şi consumatorii produselor 
ăruindu-le bucuria întâlnirii cu cei 

i scriitori, organizând dezbateri desch
pe teme de interes cultural, aducând în aten

ţii, precum şi volume îndr
stivalului s-a disputat 

 pentru elevi. Sub titlul
i de mâine ”, concursul a cuprins 

14 ani şi 15-18 ani.
torii acestui concurs şi premiile atribuite 

Bocăneală Costina
Premiul pentru eseu: Strat Livia

: Stan Georgiana
Georgiana, Mereu

Premiul pentru originalitate: Podoleanu Raluca
Filip Laura, Dogaru Simona

Smadu Claudia 
Premiul revistei „Boema”: Marinescu Mihnea
Premiul revistei „Dunărea de Jos

Premiul Revistei „Axis Libri”: 
Ciurescu Alexandra-Cătălina

Boema adresează şi pe aceast
torilor, cât şi tuturor participan

şi convingător de confruntare 

� 

4444----5555----6666/201/201/201/2011111

ional al Cărţii, “Axis Libri” 
 

, Biblioteca Judeţean
sub patronajul Ministerului 

ţional, cu sprijinul 
Consiliului Local şi Primă

ii „Dunărea de Jos“, 
colar, Palatului Copiilor, Direc

i Patrimoniu naţional, 
i în colaborare cu instituţiile de cultur

zical „Nae Leonard“, Teatrul „Fani Tardini“, 
i Guliver, Muzeul de Istorie, Muzeul 

, Centrul Cultural „Dunărea de Jos“, 
organizat cea de

ional al Cărţii „AXIS 
adresat iubitorilor de carte şi lectură, atât 

şi difuzori, care 
la programul generos 

i etniilor, evenimentul 
ţiu gălăţean devenit 
ă (Zona „P“-urilor 

spre Elice), unde a fost realizat un complex 
ional cu circa 30 de standuri mobile outdoor, 

cuprinzând produsele a circa 150 de edituri 
a propus să stimuleze 

 cultive satisfacţia dialogu
i consumatorii produselor 

le bucuria întâlnirii cu cei 
i scriitori, organizând dezbateri desch

pe teme de interes cultural, aducând în atenţia lor 
şi volume îndrăgite.

a disputat şi concursul de 
. Sub titlul “Scriitori de 

concursul a cuprins dou
18 ani. 
şi premiile atribuite 

 Costina-Alina 
Strat Livia, Dragomir 

Stan Georgiana, Suruianu 
Mereuţă Cătă

Podoleanu Raluca
Dogaru Simona 

 
Marinescu Mihnea

rea de Jos“: Dragomir 

Libri”: Dima Ioana 
lina. 

i pe această cale fe
i tuturor participanţ
ător de confruntare 

1111    

 

 

ţeană 
sub patronajul Ministerului 

cu sprijinul 
i Primăriei 

rea de Jos“, 
colar, Palatului Copiilor, Direcţia 

ţional, 
iile de cultură: 

zical „Nae Leonard“, Teatrul „Fani Tardini“, 
i Guliver, Muzeul de Istorie, Muzeul 

rea de Jos“, 
at cea de-a
ţii „AXIS 
ă, atât 

i difuzori, care au 
generos 

i etniilor, evenimentul 
ean devenit 

urilor 
spre Elice), unde a fost realizat un complex 

ional cu circa 30 de standuri mobile outdoor, 
cuprinzând produsele a circa 150 de edituri 

 stimuleze 
ia dialogu-

i consumatorii produselor 
le bucuria întâlnirii cu cei 

i scriitori, organizând dezbateri deschise 
ţia lor 
ăgite. 

ursul de 
Scriitori de 

două 

i premiile atribuite 

Dragomir 

Suruianu 
tălin 

Podoleanu Raluca, 

Marinescu Mihnea 
Dragomir 

Dima Ioana 

 cale fe-
i tuturor participanţilor 

tor de confruntare 



Boema  4Boema  4Boema  4Boema  4----5555----6666/201/201/201/2011111    37373737    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Alina STROEA  
 
 

Sunt inger? 
 

Se făcea că erau 
Îngeri frumoşi şi veseli, 
Ca o mare liniştită 
Şi albă. 
Eram şi eu acolo 
Mică, singură, mirată… 

 

M-am trezit 
Să întreb: 
Eu, tot înger eram? 
 
 
La braţ cu Dumnezeu 
 
Dansez prin frunzele multicolore, 
Mimez un partener şarmant, 
Valsez cu zâmbetul pe buze 
Chiar şi dincolo de neant. 

 
 
În vizită 

 
În lumina dimineţii 
Cotropită de ger şi cafea 
Constat că sunt 
Mai tot timpul pe acest pământ 
În vizită. 
 
 
N-am timp să mor 

 
Aş vrea să mă ascund o vreme 
Nu prea mult şi nici prea departe 
Într-o clipă de uitare 
Fără de tine. 

 

Aş vrea să fug  
De toate câte sunt 
Dar pentru asta  
Nu am timp. 
 
 
Mai buni 
 
Mă îmbrac zilnic 
În raze de lună 
Stinse… 
Şi poate că aş vrea 
Să populez universul 
Cu nimic… 
Să renasc, să reînvăţ 
Să fiu. 
 

 
Te-am iubit 

 
Sub norul de spumă 
Timid 
A migdale şi vanilie  
Mirosind 
Veşnic supusă 
Fiind 
Te-am iubit. 
 
 
Cât o nucă 

 
Am strâns sentimente de sticlă 
Într-o inimă fără geamuri, 
Şi-am adunat crâmpeie de viaţă 
Într-un suflet 
Cât o nucă. 
 
 
De unde sa incep? 

 
M-am gândit să zidesc 
O lume a mea 
În care să cuprind 
Tot ce mi-e drag. 

 

Să iau anotimpurile 
Toate câte sunt, 
Să iau iubirea, 
Marea, poezia şi un cântec. 
 

 Apoi aş începe să clădesc 
Dar de unde să încep? 
 
 
Săptămâna 

 

Luni, 
Am să adun stelele  
Într-o clepsidră. 
Marţi, 
Zâmbete am să strâng 
Într-un balon. 
Miercuri 
Am să merg dincolo 
De soare. 
Joi 
Am să strâng norii 
În mână. 
Vineri 
Zâmbete am să împart 
Oamenilor. 
Sâmbăta 
Am să aduc fericire 
Şi noroc 

           Iar duminica 
           Am să dau o petrecere 
           Pentru voi. 
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Luna de pe cer… Ce să-i fac, dacă am prins-o în 
curtea omului!… Am prins-o… doar cu imaginaţia 
şi, chiar şi aşa, dacă ar fi să dăm crezare 
întâmplării, nu ştiu cum aş fi apucat-o că îmi părea 
tare tăvălită în polen de crini mortuari, din aceia 
care la Giurgiu se numesc zambaci şi sunt puşi în 
cavourile vechi, de pe timpuri, undeva pe câte-o 
măsuţă, cu o fotografie gălbejită alături, fără rost 
dealtfel sau, mai ştii?! Am ridicat geamul la loc şi 
am pornit.  
 Am reînceput curând a sfâşia cu farurile 
noaptea aflând mereu şoseaua sub noi ca pe 
tălpica unui schi uriaş ce ne ducea acasă, la 
Bucureşti. Şi atunci, în liniştea şi siguranţa maşinii, 
vegheaţi mereu de Luna aceea bolnavă ce se
încăpăţâna să se rostogolească pe linia orizontului 
după noi, mereu după noi, prin Grădiştea, Mogo-
şeşti, Varlaam, Adunaţii, Copăceni… pierzându-şi 
polenul de crini mortuari când deasupra unei curţi, 
când prin ghearele unor pomi ceva mai rămuroşi 
ori, mai ştii, poate chiar în apele Argeşului ce-şi 
purta respiraţia curgând altfel decât ducea drumul 
nostru, undeva nu prea departe, către Dunăre, am 
început a mă gândi, stimulat mai mult de întrebări 
naive, care şi ele, vezi, îşi au rostul lor. 
 “Cum se poate aşa ceva? Niciodată nu mai 
văzusem aşa ceva…”. Da, cuvintele îşi aflau în 
mine ecoul. Şi am început a vorbi, deşirând ghemul 
unor idei frecventate demult, dar care, atunci, 
uitându-mă mereu pe geam la ghemul acela porto-
caliu - bolnav ce se ţinea după noi desfăcându-şi 
vraja fără să ţină cont de pomi şi de curţi, îmi 
păreau a căpăta un alt înţeles...  Era atmosfera
aceea, aburul Argesului, respiraţia Pământului care 
vămuiau imaginea Lunii în noapte, amestecându-
se cu ea.  
 Asa ceva nu vezi în Bucureşti... N-ai cum,  
e prea jos şi sunt prea multe clădiri înalte… Da, la 
ora asta Luna e mai sus de obicei. Niciodată nu am 
văzut-o aşa de jos... Cine ştie, parcă în Bucureşti 
mai ai timp să stai şi să te uiţi la Luna!? 
 Şi tot mergeam. Am urcat dealul Grădiştei, 
pe lângă duzii cei bontiţi unde Argesul atât de 
aproape părea a-şi da uneori cu părerea, şoptind 
direct în mine… Luna după noi…  
 Mi-am amintit atunci că într-o dimineaţă, 
era destul de rece, şi venind spre Comana, când 
am făcut stânga la Adunaţi şi m-am uitat la Arges, 
nu mi-a venit să cred... Din el până departe ieşeau 
aburi, coloana misterioasă de ceţuri ce-l însoţeau 
în alai nemaivăzut în drumul lui spre Comana, ca 
un al doilea râu aerian, ca un suflet ieşit din apele 
sale, suflet care atunci voia să se facă văzut… Şi 
oamenii nu-l vedeau sau poate şi mai rău, îl 
vedeau şi nu–l recunoşteau, nu vibrau…  
 „Iată aşadar o componentă a misterului 
împrumutat Lunii de Argeş... Imaginea ei trece prin 
zidul de aburi ieşit din apele lui...” am zis eu atunci. 
 Da, dar am rezolvat noi oare problema 
dacă ştiam asta? Nici pe departe. Ştiam acum un 
element cauzal al straniei imagini ce ne însoţea dar 

(continuare în pag. 39)

   Dragoş Radu POPESCU 
 

“Omul care a răpit luna” 
 

 S-a întâmplat odată, nu chiar aşa demult, dar 
asta cui îi mai pasă, că mie, oricum, tot demult mi s-a 
părut de cum s-a petrecut, şi nu ştiu de ce... Sunt 
întâmplări care, chiar din momentul producerii lor, ne 
apar ca fiind vechi, petrecute altcândva aievea. Ce să
zic, or mai fi şi întâmplări vechi pe lumea asta, întâmplări 
care n-au fost niciodată noi pentru nimeni, întâmplări de 
care ne lovim doar din când în când... ca într-o lume 
circulară în care, câteodată, lunecă viaţa noastră, pentru 
a ieşi de acolo îmbogăţită cu reamintirea unui univers 
mereu pierdut. 
 Era noapte, târziu şi întuneric beznă, aşa cum se 
prezintă misterele spaimei de negru atunci când mergi cu 
maşina pe-o şosea ce traversează un câmp sălbatic. 
Veneam de la Comana împreună cu fiul meu şi prietena 
lui… Conducea el, ea stătea în spate iar eu, pe scaunul 
din dreapta şoferului.  
 Pe câmpul dinspre Grădiştea, după ce trecusem 
de troiţă, mi-am aruncat privirea prin geamul din dreapta 
şi... ce crezi că am văzut? Pe cerul negru care confi-
gurase cadrul uşii, departe, spre orizontul bănuit al nopţii, 
acolo unde într-un albastru închis, neclar, tulbure şi chiar 
enigmatic dacă n-aş fi ştiut că şi acolo, dacă m-aş fi dus,
evident, ziua, erau doar case şi oameni acolo..., aşadar, 
mi s-a părut că văd un ghem luminos, confuz şi roşu, dar 
şi portocaliu totodată pe marginile-i dezlânate..., ce mai,
un ghem bolnav, apărut ca o glandă inflamată a Firii în 
curtea vreunui gospodar de departe, de dincolo de câmp, 
ceva surprinzător şi straniu. Nu mai e nevoie să spun, 
era... Luna! Dar... ce oare căuta Luna în curtea unui om 
din Fălăştoaca, că aşa se numeşte satul acela, fie el şi 
cu casa la orizont?…  
 Am oprit o clipă. Am stins farurile, am lăsat 
geamul şi ne-am aplecat cu toţii să vedem! Bezna 
câmpului ne-a înghiţit atunci brusc sufocându-ne parcă şi 
lăsând la orizont doar arătarea aceea lânoasă, spre care 
scormonea, fiecare din noi în legea lui, cu ochii ţintuiţi 
spre ghemul gălbui, misterios şi bolnav ca o prevestire 
sumbră de care totuşi ne simţeam la adăpost acolo, în 
cabina automobilului, deoarece eram conştienţi că acolo, 
în ea, eram în alte timpuri… De fapt, ce era de văzut, 
văzusem de la început, dar nu mă mai puteam sătura şi 
totuşi ceva îmi era neclar: ce să caute Luna acolo, 
aproape în curtea omului acela cu casa la orizont, printre 
căpiţele de fân ce ghemuiau pe linia tulbure, înceţată, că 
dacă te-ai fi dus, într-un experiment imaginar, mai-mai că 
ai fi pus mâna pe ea şi chiar ai fi luat-o în buzunar sau în 
servietă sau, daca aş fi fost cel de-odinioară, aş fi băgat-
o în sân. Şi uite aşa aş fi ajuns “Omul care a răpit Luna” 
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misterul, misterul ei continua să lucreze… de ce oare? 
 Atunci mi-am amintit că explicaţiile nu reuşesc 
niciodată să alunge misterul… pentru că misterul, dacă 
îl simţi, ţine mai mult de tine decât de fenomenul în sine. 
Tu, cel ce-l receptezi, eşti adevărata cauză şi nu 
obiectul sau fenomenul vizat, tu eşti cel care trebuie să 
te explici… Abia atunci s-au prăvălit prin mintea mea în 
cabină o groază de subiecte, toate ducând ca o 
demonstraţie matematică spre acelaşi unic înţeles.  
 Poate oare să desfacă un chirurg gândurile unui 
om, sentimentele lui, să le pună pe masă şi să le 
cerceteze? Răspunsul este evident, nu! La sufletul 
omului nu ajungi, oricât te-ai uita în măruntaiele lui... 
Toate manualele, toate cărţile şi tratatele despre om 
care intră în capul unui chirurg pornesc de la o unica 
axiomă: „Toţi oamenii sunt făcuţi la fel”. Cu alte cuvinte, 
nici nu există mai mulţi oameni pe Pământ, există doar 
unul singur, multiplicat cu diferite grade de imprecizie şi 
de alterare, unul singur pe care îl învaţă medicii la 
şcoală, ca pe un fel de obiect casnic, un frigider, de 
pildă, un aragaz sau un automobil. Este evident că este 
fals. Omul merge la medic cu corpul său, nu cu sufletul 
său, pe acesta din urmă medicul nu-l poate cunoaşte 
oricât l-ar căuta desfăcând corpul. Nu-i acolo! 
 Îmi vine în minte misterul benzii de magnetofon, 
mult mai simplu, desigur, decât cel al omului, dar 
revelator. Se poate oare citi o bandă, se poate afla ceea
ce este imprimat pe ea, altfel decât prin traducerea ei 
electromagnetică? Oricât ai tăia-o bucăţi şi ai privi-o la 
microscop, orice i-ai face, nu vei avea altfel acces la 
adevăratul ei conţinut. Pe o aceeaşi bandă se pot 
imprima cântece diferite după cum un acelaşi cântec 
poate fi imprimat pe benzi diferite. Toate benzile de 
magnetofon sunt la fel, tot aşa sunt şi oamenii în ochii 
medicilor.  
 La fel este şi când citeşti o carte. Nu afli nimic 
despre hârtia din care este ea făcută, despre cernelurile 
folosite sau despre maşinile cu care a fost tipărită. Afli 
altceva însă, cu totul altceva..., afli mesajul unui suflet 
înscris pentru un timp pe nisipul mării. Altfel, am putea 
cu uşurinţă să spunem, ca şi medicii despre om, „Toate 
cărţile sunt la fel, doar că unele sunt mai vechi, altele 
mai noi, mai groase sau mai subţiri, cu o hârtie mai 
bună sau mai proastă...” şi cât este de fals acest lucru. 
Ceea ce îşi propune să facă  un medic când consultă un 
om bolnav este ceea ce ar face un tipograf care ar 
încerca să îndrepte povestea unui scriitor schimbând 
coperta, hârtia, caracterele... 
 Da. Cunoaşterea trupului nu duce spre suflet. 
Dar nici cunoaşterea sufletului nu duce spre trup. Îmi 
par două cunoaşteri care nu se întâlnesc, deşi suntem 
atât de tentaţi să credem că drumul spre una trece prin 
cealaltă.  
 Aşa şi cu Luna din seara aceea. Ce importanţă 
mai avea pentru noi că ştiam cauza fizică a fenomenului 
din moment ce el ne ajutase să citim misterul din noi,
palpitând o clipă la uşile de întuneric ale altor timpuri? 
Niciuna. Erau două cunoaşteri paralele. Tot aşa, Luna a 
deschis dintotdeauna sufletele oamenilor spre visare, i-a 
făcut misterioşi şi interesanţi, dând profunzime trăirilor 
lor... Oare Neil Armstrong, atunci când a păşit pe Lună, 
a pus el piciorul pe Luna poeţilor, a îndrăgostiţilor?  
 

 
A păşit el în Poezie? Nu, desigur, misterul Lunii a 
fost şi va exista mereu, chiar dacă vreodată, visa-
vom nopţi la Luni în care vom şti că-s  oameni şi 
oraşe, pentru că Luna, Luna e în noi. 
 Aşa şi cu Pământul nostru pe care noi, 
precum Armstrong pe Lună, păşim de când ne-am 
născut fiind, oricât am încerca, mereu cu picioa-
rele pe el... şi cine ştie dacă, la izvoarele speciei 
noastre, nu-i tot un Armstrong care a păşit pe 
Pământul de odinioară  tulburând, posibil, visătorii 
altor seminţii, de pe alte planete şi din alte timpuri. 
 Maşina a cotit la Adunaţi la dreapta, peste 
Argeş, spre Bucureşti. Ghemul acela gălbui şi 
bolnav lăsase vraja toată în curţile oamenilor, în 
crengile pomilor, în apele Râului. Pe cer era acum 
Luna, dar Luna pe care o ştiam demult, Luna din 
Bucureşti! Da, misterul acela se risipise pe drumul 
nostru, tot urmărindu-ne peste tot...  
 Iar dacă ar fi fost să probez că misterul 
Lunii rămăsese răspândit ca un polen peste tot 
de-a lungul drumului făcut, nu aveam decât să ne 
întoarcem, chiar atunci, în miez de noapte, şi să 
culegem iar polenul cel vrăjit al crinilor mortuari 
numiţi la Giurgiu zambaci, de pretutindeni unde o 
fi fost el căzut, refăcând astfel ce mai rămăsese 
din ghemul Lunii pentru ca, odata ajunsi în câmpul 
dintre Grădiştea şi Comana, să încercăm din nou, 
în miez de noapte, a opri maşina, a stinge farurile, 
a lăsa geamul şi, tiptil, tiptil, cu vata cea neagră a 
întunericului în ochi, să-mi las sufletul să zboare 
pe geam ca o ceaţă peste câmp cu ghemul cel 
gălbui, lânos şi bolnav, în sânu-mi  pentru a-l  
repune pe cer, aşa precum l-a vrajit pe el să mai 
vrăjească şi pe alţii în alte nopţi de taină ce vor 
mai fi cândva pe acele meleaguri de basm...  

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Gheorghe A. STROIA 

 
Constantin Severin: “Improvizaţii pe cifraj armonic” 
sau „Arhetipalele mesaje ale poeziei – componenţe 

ale unui univers liric inovator” 
 

 Constantin Severin  este o personalitate a 
culturii române, un Om în care se reunesc profilul 
Scriitorului cu cel al Artistului de renume. Ca 
manifestare a creativităţii sale şi sintetizând activitatea 
sa literară ca poet, îşi publică în anul 2011, OPERA 
OMNIA, intitulată: „ Improviza ţii pe cifraj armonic” 
(Editura Tipo Moldova, Ia şi - 2011) - proiect susţinut 
de Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. Cartea, 
apărută în condiţii grafice excelente, este structurată în 
cinci părţi, inegale ca întindere, formate din poeme 
selectate din cele cinci titluri de carte ce poartă 
semnătura distinsului poet. Astfel, sunt prezentate 
poeme din volumele: „Duminica realului”  (Ed. 
Junimea, 1984), „Zid şi neutrino” ( Ed. Vlasie, 1994), 
„Improviza ţii pe cifraj armonic” (Ed. Axa, Botoşani -
1998), „Axolotul” (Ed. Maşina de scris, Bucureşti -
1998), „Ora şul alchimic” (Ed. Dacia, 2002). 
 Universul poetic al lui Constantin Severin este 
unul de factură specială, uneori tern - alteori colorat, 
uneori calm – alteori feroce, împletirea stărilor contrarii 
făcându-se printr-o artă poetică vibrantă. Se constată 
în structura poemelor cărţii, prezenţa din abundenţă a 
formelor geometrice, în care predominate sunt: 
hexagonul  – ca formă a prefecţiunii naturale (nici 
albina „nu ştie” de ce, dar tinde către…) şi cercul  – ca 
formă a perfecţiunii absolute (nici omul „nu ştie” de ce, 
dar tinde spre…). Adeseori, poemele sunt străbătute 
de linii cromatice uşor sesizabile, ce pastelează prin 
efect şi viziune, trăirea stării poetice. Simbolurile 
întâlnite în poezia lui Constantin Severin sunt de tip 
expresionist, adeseori arhaice, venite din răstimpurile 
genezei şi prefigurând un contur al viitorului. Prin 
poezia sa, Constantin Severin este unic, cum şi în 
domeniul artelor frumoase, alăturând simboluri antice, 
cu simboluri moderne, într-un tot unitar cu valenţe 
speciale. Aproape fiecare poezie seamănă cu o pictură 
în ulei sau în acuarelă, unde umbrele amurgurilor se 
întrepătrund cu dârele de lumină ale soarelui.: „ea 
poartă o cunună de mirt/ şi un coş de cetină/ cu un con 
de brad/ un şarpe în spirală/ un ou şi un mesaj/ într-un 
sul de papirus/ ”naşterea-i un cataclism cosmic/ care-i 
preface pe cei vii în morţi” ”(Oraşul alchimic , p. 131). 
 Poezia lui Constantin Severin este de un lirism 
introvertit (subiectiv), vâltoarea creată de empaticele 
sale unde atrăgând ca într-un ochi de apă - aparent 
liniştit - tot ceea ce prinde.  O poezie de substanţă, 
deloc facilă, mai ales prin îmbinarea de simboluri şi 
timpuri. Ca într-o paradigmă, poetul priveşte fie 
retrospectiv, fie profetic, murmurul vibraţiilor timpului 
său poetic tulburând trecutul sau prefigurând viitorul. 
Universul poetic descris este amplu, prinzând între 
„diafragmele” sale, dimensiuni ale începuturilor şi 
constante ale sfârşitului. Printre hexagoane şi coloane 
minoice, se aud simfoniile psalmilor: „E prima noapte 
de primăvară/ o febră mută/ şi suferinţa precede 
semnificaţia”.(IV. Presto , p. 85). Fiecare vers este un 
 

 

experiment subcuantic, note ce oscilează armonic pe 
portativul eului. Pauzele, sincopele şi ritmurile acestor 
note sub subliminale, codate şi încifrate într-un 
ancestral alfabet: „o nouă eclipsă în densa claritate/ 
coagulează un orizont/ de obiecte figurale// orchestra 
continuă să traseze/ diafane ţesuturi sonore/ în 
reţeaua filtrată de magie şi linişte/ uşor petruşka 
poate fi prins/ în levitaţia unei nebuloase mişcări”(IV. 
Presto , pag. 84).  
 În poeziile lui Constantin Severin, timpul 
devine - pe cât de imperceptibil , pe atât de abstract -
un lut moale, frământat în palme şi modelat la o 
invizibilă roată a olarului, transformat apoi în esenţe. 
Din când în când, timpul se reînsufleţeşte, 
convertindu-se în arteziene fântâni, ce ţâşnesc din 
adâncuri, pentru a inunda arterele poetului cu viaţă: 
„mâna mea prin care curge măduva orei/ coboară în 
focul tău de vocale celeste/ aidoma cuiburilor ce 
apasă/ iedera exactă din liniile gândului”.(Numele t ău 
are auzul t ăcerii VIII , p. 11). În acest timp al 
extremelor ancestral-prefigurative, poetul îşi găseşte 
răgaz de a se simţi acasă, Însuşi acest loc - pe care 
poetul îl numeşte „acasă” - are o alchimie specială, o 
geometrie fluidă, forme ale liniilor eterice care-l 
inspiră: „umil alchimist în/ textul vieţii/ unde plaga 
materiei/ e indescifrabilă/ prin porii culorilor/ am zărit/ 
forma nocturnă a cuvântului” (Casă la Sucevi ţa, p. 
15). Tot aici – ACASĂ – răsare pădurea de liliac, la 
care poetul se reîntoarce cu penitenţă, definindu-se 
pe sine însuşi - veritabilă patrie a esenţelor tari: 
„blând poet visător al realului/ teamă îmi era să nu 
orbesc/ „orbii nu au patrie – gândeam - / doar un oraş 
de cărbune/ o ţară se învaţă/ pe linia de uimire a 
ochilor”// teamă îmi era să nu orbesc/ până într-o 
noapte a tuturor nopţilor/ hublou prin care îţi priveşti/ 
muşcătura astrală:/ - cândva poeţii orbeau/ în piscul 
  

(continuare în pag.41)
 



Boema  4Boema  4Boema  4Boema  4----5555----6666/201/201/201/2011111    41414141    

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag.40) 
 

oglinzilor” (Pădurea de liliac , p. 17). 
 Cărţile lui Constantin Severin au ceva special, 
implicit o lirică profund-meditativă ce necesită o lectură 
atentă, o stare anume. Fără a exagera cu nimic, invitaţia 
este făcută cu persuasiune, sublimitatea detaliilor, 
incredibilele asocieri de cuvinte întru zămislirea unor noi 
sensuri, chemările retortice ale fiinţialului, extaticele 
gânduri topite în zăpezi de cuvinte, toate acestea 
recomandă poezia sa, ca artă făcută cu un deosebit simţ 
de răspundere, care ajunge până acolo unde se va dori 
să se ajungă. Poetul dovedeşte efemeritatea artistului, în 
faţa artei sale, transformată – indubitabil - în „secvenţe” 
de nemurire. Casa timpului este, pentru autor, un dom al 
păpădiei, pe cât de efemer, pe atât de bine structurat din 
punct de vedere arhitectural: „în aerul ozonat al uzinei 
electrice/ într-o înserare a înserărilor/ auzeam cu trupul/ 
o idee legile/ ondulau câmpii şi oraşe/ cu o eclipsă aerul/ 
negru negru/ din domul păpădiei/ întunericul măsura 
orice întâmplare/ lângă bufniţa albă”(Zid şi neutrino. 
Poetul la New York , p. 22). 
 „Improviza ţii pe cifraj armonic”  este o carte în 
care autorul îmbină spectacolul vieţii „inconştiente”
(fireşti, naturale, logice), cu spectacolul vieţii „pur 
tehnice” – ca o construcţie gigantică, ascunsă sub un 
clopot de sticlă – (visate, raţionale, meditate, închipuite, 
asumate). Majoritatea scrierilor, ce poartă semnătura lui 
Constantin Severin, abundă în construcţii tehnice, într-o 
paradigmatică geometrie a formelor, cu elemente 
cubiste. Fiecare poezie este reflectarea pe o imensă 
pânză a unei construcţii picturale, semiabstracte, într-o 
gamă cromatică largă. Însăşi genul liricii sale este o 
îmbinare a mai multor tendinţe literare. Dacă accentele 
expresioniste (introversiunea) le preced pe cele 
impresioniste (subiectivismul construcţiilor), ori elemente 
realist-magice (reticenţa auctorială) le completează pe 
amândouă, atunci poezia lui Constantin Severin este o 
poezie a realului (aşa după cum spune însuşi autorul) –
o realitate pe care poetul o transmite într-o manieră 
proprie şi originală.  
 Valenţele filosofice ale poeziei sale sunt 
evidente, amintind de filosofia nietzscheniană, ca 
instrument pentru înţelegerea lumii. Astfel "esenţa cea 
mai intimă a existenţei - voinţa de putere" este şi pentru 
poetul sucevean o componentă a modului său de a 
percepe lumea: omul nu este atotputernic fizic şi 
intelectual, ci reprezintă o tendinţă în evoluţie, aşteptată 
şi dorită. Putem concluziona că „Improviza ţii pe cifraj 
armonic” este o simbioză de tendinţe poetice, ce 
impresionează prin originalitate. O poezie în esenţă tare, 
dublată de un univers artistic special, creat precum o 
sacră aureolă în jurul unui valoros artefact. Îmbinând 
valenţe pur estetice, cu valenţe pur literare, cartea este o 
reuşită în sine, argumentând valoarea - unanim 
recunoscută – a poetului. O carte valoroasă, publicată în 
ediţie limitată, a unui scriitor şi artist unic în panteonul 
culturii române contemporane, poate nu atât de apreciat 
sau de promovat, pe cât ar merita. O carte care va 
reconfirma – cu certitudine adevăratul sens al dictonul 
latin: „Ars longa, vita brevis! ”.  

� 

 
Gheorghe A. STRIOA 

 
Ion Croitoru: “Sub ploaia cepheidelor (Mozaic 
umoristic)”  sau “De ce am mai avea nevoie de 

încă un zâmbet?” 
 

 Dacă ar fi să reconstituim „pitorescul” vieţii 
actuale, atunci n-ar trebui să facem altceva decât 
să deschidem „cutia vorbitoare” (fie ea TV sau 
Radio), unde am găsi sau ne-am regăsi cu 
uşurinţă. Ascultăm tot felul de ştiri (care încep şi 
se termină sinistru), cu tot felul de narcomani, 
dependenţi, abuzatori, hoţi (cu hoţii declarate sau 
nu). Oare, atât a mai rămas din România, atât mai 
are românul de arătat? Cu certitudine…NU! Vă 
spun clar şi răspicat că toate aceste orori şi rele -
ale „unora” - nu ne reprezintă ca naţiune, ca neam, 
nu mă reprezintă pe mine – ca român! Că românii 
au infinit mai multe lucruri bune de arătat! Pentru a 
mă desprinde – fie şi pentru o clipă – de acest 
sumbru şi mortificator sentiment, mi-am permis 
câteva momente de terapie prin râs, în care mi-am 
adus aminte să zâmbesc şi mi-am dat seama că 
Lumea are nevoie de zâmbete. De cât mai multe 
zâmbete! Şi asta, nu pentru că nu am avea motive 
să râdem unii de alţii! Ci pentru a folosi râsul spre 
inducerea momentelor de bucurie, a rarelor
noastre momente de fericire!  
 Cu acest imbold, am deschis ultima (ca 
apariţie literară) carte a distinsului profesor 
adjudean Ion Croitoru, intitulată „Sub ploaia 
cepheidelor (Mozaic umoristic)”  ( apărută la 
Editura Pallas Atena, Focşani – 2010, 100 pagini). 
După cum se ştie - Cefeidele sunt stele variabile 
pulsante. La acestea, luminozitatea variază 
periodic, cu o perioadă care poate fi cuprinsă între 
o zi şi câteva zeci de zile. Numele de cefeida vine 
de la steaua Cephei, care este reprezentativă 
pentru acest tip de variabile. Variaţia luminozităţii 
este însoţită de variaţia spectrului. Viteza radială a 
stelei variază cu aceeaşi perioadă ca şi 
luminozitatea, de unde rezulta ca raza stelei 
variază periodic (steaua pulsează). La cefeide, 
observaţiile au pus în evidenţă o relaţie între 
perioada de pulsaţie şi luminozitatea medie, 
numită relaţia perioada-luminozitate. Aceasta 
relaţie are o deosebită importanţă practică şi 
teoretică. Importanţa practică rezultă din faptul că 
pe această relaţie se bazează determinarea 
distanţelor stelelor îndepărtate. Cefeidele fiind 
stele gigantice, deci stele de mare luminozitate, se 
observă până la mari distanţe. Închei aici mica 
mea paranteză astronomică, arhisuficientă pentru 
a da câteva detalii – necesare, poate – cititorului.  
 Ion Croitoru ca şi scriitor este unul 
deosebit de silenţios. Cu un umor greu de egalat –
dovadă stau mozaicurile sale umoristice, nu puţine 
la număr – domnia-sa nu bate în tobele de tinichea 
ale laudei, pentru a se remarca ori pentru a se 
face cunoscut în reviste literare tipărite ori mai 

(continuare în pag.42)
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(urmare din pag.41) 
 

nou, în cele on-line. Rezervat şi cu oarecare temere 
dubitativă asupra valorii scrierilor sale, domnia-sa 
aşteaptă din partea cititorului său un zâmbet, un hohot 
de râs, ca unică răsplată pentru travaliul său literar-
artistic. Tocmai datorită acestei modestii a autorului, m-
am decis să semnalez fiecare apariţie editorială ce 
poartă semnătura sa, ca expresie a cititorului pe deplin 
satisfăcut de dozele de umor furnizate în porţii mici, dar 
valoroase. 
 

 
 

 Placheta intitulată: „Sub ploaia cepheidelor”
cuprinde două părţi armonios proporţionate. În prima 
parte abundă epigramele, ca sancţiuni, amenzi (inclusiv 
penalităţile) pentru starea unor mofturi şi moravuri 
româneşti ce ne definesc specificitatea în concertul 
popoarelor balcanice. Sunt „aranjate” defectele, într-o 
taxonomie precisă şi disciplinată. Ion Croitoru ştie care 
sunt punctele „vulnerabile ” ale cititorului său şi 
plusează, tocmai pentru a obţine efectul scontat. 
Jucător abil şi dotat cu fair-play, domnia-sa respectă 
canoanele epigramei, realizând catrene fin şlefuite şi 
păstrându-şi respectul (caracteristic) faţă de cititor -
mai rar întâlnit în opera unui umorist.  
 Dacă ar fi să judecăm cele două părţi ale cărţii 
după semantica numelui primit de fiecare dintre ele, 
atunci ar trebui să precizăm: Cumarinele  sunt produse 
cristaline cu miros de fân proaspăt, extras din fructele 
unor plante sau preparat sintetic şi folosit pentru 
esenţe, parfumuri şi aromatizarea tutunurilor. Practic pe 
acest efect mizează şi autorul: acela de a aduce în 
atenţie esenţele „proaspete” ale unei realităţi pe care 
cititorul o recunoaşte şi o simte. Epigramele lui Ion 
Croitoru aduc tocmai această necesară briză, 
concentrând viaţa cotidiană – în esenţele sale 
umoristice. Vorba proverbului: „esenţele tari se ţin în 
sticluţe mici”.  
 Cu o deosebită ancorare în realitate, Ion 
Croitoru, „vizat politic” în mod direct - în calitatea sa de 
pensionar - prezintă, cu un umor circumvolut şi rafinat,
aspecte ale realităţii socio-politice actuale din România: 
„Nu le dă nimeni nici trei sute,/ Şi se gândiră (n-o să 
crezi),/ Pe termen scurt să se-mprumute/ De la piraţii 
somalezi”(Pensionari dispera ţi, pag. 7) 
 Are pentru fiecare om politic, vorba de duh  

 

„aferentă”, cu care ne descreţeşte frunţile, fără să 
facă un efort special în acest sens. Epigramele sale 
sancţionează pe „adevăraţii” vinovaţi pentru situaţia 
actuală, în conştiinţa populară: „Cei de la SMURD 
se aşteptau să vadă/ Un copilaş prin viscol rătăcit,/ 
Dar au rămas perplecşi când din zăpadă/ Îl 
scoaseră pe Boc înţepenit”(Prin viscolul siberian , 
pag. 8). Este subtil sancţionată predilecţia unora 
pentru moravurile uşoare. Prezentarea este făcută 
fără pudibonderii, dar într-o manieră elegantă, 
lipsită de trivialitate: „La iarbă verde ne-am distrat,/ 
Cu trei colege am dansat,/ Trataţi cu mici şi sucuri 
fine,/ Dar nu erau extravirgine. ”(Week-end în 
natur ă, pag. 8). Şi exemplele pot continua dar, mă 
opresc aici cu exemplificările, pentru a lăsa 
cititorului plăcerea de a le descoperi.   
 Reticulele ( revenind la semantica numelui 
celei de-a două părţi a cărţii) pot reprezenta desene 
sau structură de forma unei reţele, a unei plase. 
Cam pe această structură au fost gândite şi schiţele 
umoristice din această a doua parte. Fiecare schiţă 
este un fir dintr-o reţea, în „plasa” căreia este prins 
cu uşurinţă cititorul său. Ele poartă titluri sugestive, 
uneori paradoxale, iar acţiunile lor sunt variantele 
oximoronice ale unui umor la fel de subtil, aproape 
englezesc. Iată câteva dintre ele! Oraşul f ără cutii 
poştale  este povestea unei căutări febrile a 
adevărului şi aflarea sa acolo unde te aştepţi mai 
puţin – în propria judecată. Abonamente la 
Ghiuden  prezintă calitatea de „comerciant -
ambulant” înnăscută a românului, care face comerţ 
cu orice şi poate „traduce” pe oricine. Doi cerberi
este eterna poveste a sistemului sanitar românesc, 
în care totul trebuie „uns” ca să funcţioneze. Dilema 
este tot a bietului „beneficiar” al acestui sistem. 
Toate cele nouă schiţe umoristice împrumută 
umorul românului neaoş, fie el ardelean, moldovean 
sau muntean, ca probă a „(bio)diversităţii” multi-
culturale a României (nemţi, evrei şi alte neamuri).  
 Cu siguranţă, pot spune că am lecturat cu 
plăcere cartea lui Ion Croitoru. Mi-a indus o doză 
considerabilă de bună dispoziţie, suficientă cât să 
pot rezista, până la următoarea apariţie literară a 
scriitorului adjudean. Valenţele sale umoristice, 
ancorarea în realitatea clipei prezente, galeria unică 
de personaje antologate de către autor, culorile vii 
în care sunt descrise stările, stilul erudit - ce se 
dovedeşte a fi a unui literat de valoare, iată câteva 
din punctele forte ale lucrării de faţă. N-ai putea să 
nu zâmbeşti la citirea versurilor ori frazelor 
umoristice ale acestui Pantagruel modern, ce 
jonglează cu cuvintele şi pe care ţi le dăruieşte cu 
modestia sa extraordinară. O plachetă simpatică, o 
lectură agreabilă, care ne recomandă să ne luăm 
concediul binemeritat din eterna tristeţe şi angoasă 
cotidiană, spre a ne relaxa pe ţărmul unei mări mai 
vesele, mai calme, mai liniştite şi simplu intitulată –
Marea Zâmbetelor .  

� 
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Carol FELDMAN 

 
Bătrâna cu fustă mini din Tel Aviv 

 
V-aţi întrebat vreodată - dacă aţi simţit acest 

lucru - cum, la modul neaşteptat, apar uneori în 
memoria noastră imagini ale trecutului, chiar 
îndepărtat, cu o uimitoare concreteţe, fără nici o 
prealabilă pregătire sau aluzie? Eu m-am întrebat, nu 
numai o dată, dar, fiind leneş şi neconsecvent în 
această - să-i zicem - căutare, nu am găsit încă 
răspunsul "ştiinţific"... 

Asta nu înseamnă că nu continui să mă mir 
de acest fenomen; după trecerea anilor, unele imagini 
persistă pe ecranul memoriei; unele, chiar vii - există, 
reapar perceptibile acum, aidoma celor care au fost 
odată...! Sau poate, uneori, cu anumite schimbări... 

În urmă cu câteva săptămâni, aflându-mă în 
autobuz, pe Allenby, deodată, circulaţia s-a oprit la 
modul inexplicabil, până ce, oamenii dinăuntru au 
început să se uite pe geam afară şi într-un vacarm 
general al glasurilor agitate şi al claxonării maşinilor 
oprite, a fost descoperită cauza "pkak"-ului (1): o 
femeie bătrână, cu multe pachete, într-o evidentă 
totală nepăsare, mergea pe mijlocul străzii printre 
maşini, motociclete, biciclete şi autobuze, fără a se 
grăbi să ajungă măcar pe trotuar... Uitându-mă şi eu 
pe geam - de necrezut! - am recunoscut în femeia din 
centrul evenimentului, pe acea femeie sărmană pe 
care-o ştiam din urmă cu zeci de ani şi de-a cărei 
existenţă uitasem cu totul... Iată o incredibilă încar-
nare a ceva ce memoria a păstrat la modul cu totul şi 
cu totul independent de gândirea mea... O văd... ca 
atunci..., ca în urmă cu zeci de ani... 

...În primii ani ai venirii noastre în Israel, mai 
mult decât în cei care le-au urmat, prezenţa mea în 
centrul Tel Avivului, cerută de ocupaţiile mele, cu 
locurile de întâlniri, de târguieli, etc., era mult 
concentrată pe strada cu viaţa cea mai tumultoasă de 
atunci, strada lungă care începea de la scuarul Kikar 
Hamoşavot, până la malul mării, în vecinătatea vechii 
Opere, având pe desfăşurarea întinderii ei două 
puncte cardinale de înaltă frecventare - Şuk Hacarmel 
şi Kolnoa (Cinematograful) Mograbi; da, e vorba de 
strada Allenby, artera principală a Tel Avivului, 
zgomotoasă şi aglomerată în anii ’60-’80, care, cu 
timpul şi-a pierdut mult din legendara ei vitalitate, 
datorită mutării centrului de gravitaţie al oraşului în 
alte locuri... 

Dar, şi atunci, în urmă cu peste patru decenii, 
ca şi acum, pe mijlocul acestei străzi, oprind sau nu 
circulaţia vehiculelor, trecea nepăsătoare aceeaşi 
femeie; cu un batic negru, mic, pe cap, cu pachete de 
tot felul - în care Dumnezeu ştie ce ducea -, cu o 
bluză deschisă parcă provocativ pe piept, sau din 
lipsă de nasturi, şi cu o fustă neagră, mini, mini..., 
lăsând să i se vadă pulpele dezvoltate..., cu picioarele 
încălţate în sandale sumare... Aceeaşi femeie! Însoţită 
în trecerea ei nepăsătoare, de comentariile sau 
indiferenţa pietonilor de pe strada Allenby... 

De necrezut! Socot că de o mulţime de ani 
nu-mi mai apăruse în diversele derulări ale trecutului, 

 
figura acestei atât de nefericite femei. Ştiam, căci mi 
se povestise atunci când o văzusem pentru prima 
oară, că e o femeie singură - n-are pe nimeni, e 
bătută de soartă şi c-ar avea mintea rătăcită... Erau şi 
unii care ştiau a povesti chiar că ea ar fi fost cândva 
prostituată şi că-şi terminase "cariera" la modul 
acesta cumplit, ca o crudă expresie a înăspririi 
soartei ei nemiloase. Sunt convins că nimeni nu ştia 
exact cine e această femeie - de unde e, ce e, ce a 
fost. Căci nimeni, cred, nu s-o fi apropiat de ea să o 
întrebe aceste lucruri. Sau poate că da?... Şi atunci -
dacă da - de ce o lăsa El să trăiască (să-mi ierte 
Dumnezeu cuvântul!) aşa?! O văzusem destul de 
multe ori în anii aceia, pe Allenby. 

Mi-e oarecum greu s-o descriu, căci niciodată 
n-am privit-o mai de aproape; o zăream din autobuz, 
mergând nu chiar ca la plimbare... Avea un corp care 
arăta oarecare robusteţe, purtând, în general, 
semnalmentele omului căruia parcă nu-i păsa că e 
aşa cum e... Preocupată, se pare, doar de "traseul" 
ei... Părul negru, nu lung, acoperit de veşnicul mic 
batic-voal, înnodat pe ceafă. Murdară, cu - câteodată 
- pete negre de murdărie, pe faţă, pe mâini, pe 
picioare... Şi cu fusta mini, mini, care-ţi atrăgea 
efectiv privirea... Să tot fi avut atunci până pe la vreo 
40 de ani... Nu cred să mă fi întrebat vreodată în toţi 
anii de când nu o mai văzusem, ce s-o fi întâmplat cu 
fiinţa aceasta. A existat, fireşte, făcându-şi probabil 
"promenadele" pe Allenby, sau pe alte străzi ale Tel 
Avivului, dar eu nu o mai văzusem. O, asta nu i-a 
schimbat cu nimic soarta! Din păcate, nu!  

Iat-o acum, pe Allenby, printre maşini, 
mergând pe acelaşi drum fără să-i pese de cineva, 
parcă în aceleaşi vestminte... Mai ales, fusta aceea 
mini, mini... Aceeaşi?! După 40 de ani?! Şi cea care o 
poartă..., e şi nu e aceeaşi... E neschimbată în 
constanta ei nenorocire... Dar e deacum o femeie 
bătrână, bătrână... Cu părul rărit, alb, alb... peste 
care parcă atârnă micul batic negru... Cu picioarele, 
cu pulpele uscate şi cred că, mai murdare ca în urmă 
cu ani, căci mi-e greu să cred că cunosc gustul apei... 

Îmi amintesc că odată un homeless mi-a 
spus că nu-şi spală picioarele desculţe, ca de 
departe să se creadă că e încălţat în pantofi negri... 

...Şi privesc din nou prin geamul autobuzului 
spre femeia aceasta, bătrânica aceasta pe care o ştiu 
- nu o ştiu de atâta vreme... E ea, aceeaşi, cu mini 
fusta... Pe obişnuitul ei drum al rătăcirii printre maşini, 
mergând fără să-i pese de nimeni şi fără ca nimănui 
să-i pese de ea... 

Doamne, de ce curmi vieţi de oameni tineri şi 
fericiţi şi le prelungeşti într-atât viaţa chinuită a unor 
nefericiţi? De ce nu le curmi suferinţa? (Iartă-mi din 
nou întrebările, Doamne!). 

Memoria mi-a fost, iată, surprinzător 
resuscitată de această vie imagine a trecutului... Ea 
există încă... 
 
      (1) "Dop" de circulaţie (ebr.) 
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           Dan Ion SANDA 
 

Şmecherlâcul românesc 
Aluatul autohton 

 
În Olanda sunt tolerate drogurile uşoare, au femei 

în vitrine, dar se luptă de secole cu furia apelor, căci au 
un teritoriu neted aflat în majoritate sub nivelul mării. 
Construiesc diguri, importă pământ şi nisip şi îl cară cu 
vapoarele, şi răstoarnă de partea cealaltă până se ridică 
fundul ieşind din apă, sau o pompează pentru desecare, 
făurind aşa numitele poldere. Se spune că Dumnezeu a 
făcut lumea şi olandezii Olanda. 

În Danemarca, or bea ei serile prin cârciumi, căci 
de la slujbe se opresc drept acolo, şi nu mai ies decât 
pe trei cărări să se ducă la culcare ca dimineaţa să o ia 
iarăşi de coadă. Nu pun pe limbă în timpul lucrului,  sunt 
dedicaţi muncii şi muncesc cu o sârguinţă necunoscută 
la noi românii. În oraşul Odense, de pildă, după 5 pm,
nu vezi ţipenie de om pe stradă, mai ales iarna pe gerul 
sticlos. Oraşul în sine zici că e alcătuit din cristale de 
gheaţă.  

În Finlanda, acum 80 ani oamenii mâncau coajă 
de copac şi în prezent au ajuns să aibă o civilizaţie 
înfloritoare. Se spune despre finlandezi că unde sunt doi 
la un loc înfiinţează un sat şi dacă sunt trei înfiinţează 
deja o bibliotecă.  

În Japonia, or mânca ei direct cu degetele, şi nu 
s-or pricepe la limbi străine ca şi chinezii, dar sculptează 
peisajul, toarnă beton pe versanţii munţilor, şi prevăd 
cavităţi în care pun pământ şi plantează copaci. Trăiesc 
într-un cult al muncii.                                                   

În Grecia, se amărăsc cu măgăruşii ce cară 
molcomi bagajele oamenilor pe drumurile totdeauna în 
pantă. Peisajul e arid şi pietros, bun aproape numai 
pentru măslini şi pentru caprele care se caţără după 
câte o frunzuliţă.  

În Irak au călduri clocotitoare. Fierbe aeru-n jur.                            
Nu prea muncesc ci mai mult negustoresc. Muncile le 
fac străinii. Când îi vezi, pun covoraşul şi se roagă. Stau 
pe un lac de petrol. Ce să foreze, sapă 6 metri şi 
ţâşneşte în sus. E firesc să fie leneşi...  

În Libia dogoreşte soarele ucigător, astfel încât în 
mijlocul zilei nu vezi pe nimeni afară. Au livezi de 
portocali, lămâi, şi podgorii plantate însă de italieni. Viile 
sunt altoite pe loc cu material genetic adus din 
peninsulă. Dacă la trecerea turmelor moare vreo oaie, o 
lasă acolo în drum, căci nu deranjează pe nimeni, nu se 
împute deoarece se deshidratează rapid din cauza 
arşiţei. Ei, de la mic la mare, o zdruncină preocupaţi de 
jocul de 5 pietre. Joacă dispuşi în pătrat la umbră cât e
ziua de lungă. Aruncă piatra cea mai mare din cele cinci, 

 

şi cât ea este în zbor, dar atenţi să o prindă, le 
aranjează pe cele de jos în anumite feluri conform 
etapelor jocului. Îşi foloseşte fiecare din ei dexteri-
tatea, ca să nu “zbârcească”, şi în scopul de a birui 
adversarii. Joacă până uită de ei. Sub pânza care le 
acoperă vag trupul, nu poartă nimic. Sunt atât de 
leneşi, încât tocmai spre seară se ridică şi rămân 
acolo în praful gros, în culcuşurile lăsate de popou-
rile lor un număr de căcaţi egal cu numărul jucăto-
rilor. Nu moare nimeni de jenă şi nici de foame, căci 
au zăcăminte petrolifere. 

Aşa ar fi şi cu noi!...  
Românul, cu şmecherlâcul lui, a decăzut tot 

exersându-şi abilitatea de a se face din vorbe unul 
pe celălalt, şi considerându-se că e... adaptabil.
Având câmpii fertile, doar să scapi seminţe şi răsar 
plante, nu a fost nevoie de strădanie, şi dacă foa-
mea nu prea ne-a obligat să luăm treaba în serios 
atunci cine să o facă?  

Se spune pe bună dreptate că românul are 
din toate câte nimic. Nu s-a dezvoltat nici la individ 
şi nici la nivelul societăţii spiritul de conlucrare şi de 
muncă susţinută şi cinstită. Nefiind nevoie de ea, nu 
s-a dezvoltat nici perseverenţa. Românii se trag 
dintr-un popor de ciobani blânzi ca oiţele lor, de 
aceea s-a ajuns să sufere atât de tare de toleranţă 
şi de lene şi să “huzurească” şi cu minimum de 
parale în buzunar. Mama mea, când vede pleiada 
de “vedette” de la sumedenia de televiziuni, zice 
aşa: Nu vezi mă, toţi să fugă de muncă!... Minciuni, 
că fac treabă bună românii afară. Poate fac, însă cei 
cu educaţie precară, ce se lasă exploataţi, plecaţi 
încolo să-şi scoată familia din foame, ce au lăsat 
acasă guri flămânde şi muncesc ca şi deţinuţii ce au 
gândul să scape mai repede din puşcărie, ce îşi 
scurtează pedeapsa dacă depăşesc norma de lucru 
căci câştigă şi două zile într-una singură. Conştiinţa 
acestor români ce pleacă afară e un act volitive, dar 
nu de abnegaţie intrinsecă să muncescă, ci mai 
degrabă disperarea şi frenezia unui nou început, 
fiind prigoniţi de nevoi. Deşi discreditat astăzi 
deoarece făcea apologia socialismului, a avut 
dreptate cel care scria discursurile lui Ceauşescu -
Dumitru Popescu, poreclit Dumitru Popescu 
Dumnezeu - când a scris în cartea lui de eseuri 
’’Biletul la control’’, că în societatea capitalistă 
fiecare stoarce cât mai mult de la ceilalţi. Da, nu mai 
merge nimic pe încredere şi echitate, şi totdeauna 
cel care câştigă, câştigă păgubindu-I pe altul. Nu că 
ar fi ceva nou... dar noi românii chiar am făcut din 
capitalism un şmecherlâc. Ne-am confruntat prea 
brusc cu libertatea, şi şi-o gestionează fiecare după 
cum îl taie capul, iar pe unii chiar îi taie, şi sunt 
ticăloşi notorii, ce nu mai le e ruşine şi nici frică. 

Nu se mai teme nimeni de reputaţia acelei 
forţe nevăzute, care era securitatea, ce era eficientă 
mai mult ca o gogoriţă, prin spaima pe care o 
însemna ea cu mâinile ei sigure, secrete, căci mulţi 
dintre noi care ne vedeam de treaba noastră, nu 
prezentam niciun interes, deşi ne temeam. Acum 
chiar ar avea de lucru masiv, căci prea e la liber 
frauda, şi să îşi însuşească unii intreprinderi imense 
 

(continuare în pag. 45)
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(urmare din pag. 44) 
 

şi resurse naturale ce până mai ieri erau avuţia noastră 
naţională. Această japcă pe faţă se pare că o fi 
chintesenţa capitalismului. Ni se potriveşte mănuşă să 
ne fentăm unul pe altul. Românul e lacom, egoist şi 
mârşav, de aceea s-au ivit mulţi ce se autodefinesc cu 
gingăşie “clasă politică”, şi în loc aceştia să tempereze 
nesaţul “oamenilor de afaceri” fără scrupule, ei înşişi, 
storc fără milă şi, mai nou, sunt unii şi aceiaşi, sau 
tovarăşi de câştig. Se lamentează cu definiţii laxe 
precum oportunismul lor, chiar ei, care şi-au îndesat în 
buzunare averea stoarsă de la cei mulţi, şi care sunt 
răspunzători de generalizarea sărăciei, numai că acum 
folosesc cuvinte rare. Zic la teve: “pauperizare”, zic “se 
polarizează sistemul social”, zic “’nu avem o clasă de 
mijloc”, zic “avem obiectivul de a aduce societatea în 
normalitate”, ne aburesc cu sintagme de genul: “suportul 
celui apropiat este esenţial pentru recuperarea normali-
tăţii”…  

Suferă şi cei din clasa politică! Suferă, dar numai 
la nivel de discurs! Ei, de fapt, folosesc cuvinte dibace, 
dar nu mai respectă nimic, că “e regula că nu există 
reguli”, şi doar îşi rânjesc în barbă de câştigul lor propriu, 
conform sintagmei “după mine, potopul”. Şi mass media 
am făcut-o noi românii tot şmecherlâc. E ca o glandă 
genitală imensă între cele două picioare care poartă 
naţiunea prin istorie, sărăcimea şi bogătaşii. Creşte tot 
mai mare decât a ţărilor din jur, mereu mai virilă şi mai 
fermecătoare... fie ea de ziare de scandal, sau tabloid, 
fie de reviste lucioase, glossy, de cronici mondene 
siropoase, sau de televiziuni funy - comerciale. Această 
mass media nu luminează omul, ci îl atrage libidinos. 
Totul e năclăit în stufosul ei păr pubian. Grotescul, 
amăgirea şi păcăleala îmbracă straiele splendorii, 
veridicităţii, a etalonului şi a modelelor de viaţă, şi nu e a 
patra, ci prima putere în stat. O dă cotită cu graţie. Ne 
abureşte cinică şi penibilă cu jurnalistul dur, care pare 
chiar credibil. Cică e egal distanţat atât de minciună cât 
şi de adevăr. Cică moderatorul îl face-n sânge pe invitat, 
chipurile îi pune întrebări despre aspectul intim al trebu-
rilor lui de afaceri, dar se bate cu el pe burtă când intră 
calupul publicitar. Oameni din generaţia oropsită a 
copiilor sărmani crescuţi în prigoana foametei de după 
război, care hoinăreau printre ruine şi se-mbăiau în 
găleată, care trăiau laolaltă cu părinţii lor săraci lipiţi 
pământului, cu toţii în o singură cameră, dormind pe 
saltelele de paie, cum aveau la hanuri în trecut, şi care 
primeau porţia de mămăligă tăiată cu aţa întinsă pe arc 
de nuia, şi mai înainte de a o mânca le era pusă la răcit 
pe poliţă înaltă să nu ajungă să ciugulească hoţeşte... şi 
li se punea dinainte rece, să fi devenit săţioasă, să 
umple repede maţul, au devenit mai apoi ziarişti dintre 
cei oneşti, ce răspândeau cuvântul partidului, ce-şi luau 
de la “Pâine” Eugenii, cele mai ieftine femei, 75 bani, 
cum se zicea, şi le ţineau prin buzunare, la îndemână, să 
îşi alunge foamea, cum spune şi catrenul: la munte, la 
mare / în oricare-mprejurare / cereţi şi veţi fi serviţi / cu 
produsul biscuiţi /, şi mâncau doişpea slană cu ceapă 
sau salam cu muştar pe hârtia pătrunsă de grăsime, şi 
aşternută pe colţul biroului la Casa Scânteii, şi beau 
nechezol în ceşti ciobite, şi făcut la ibric pe reşou 
improvizat din cărămidă de BCA, sau fiert drept în cană 
cu termoplonjorul bulgăresc. Păi dacă chiar aceştia, ce 
 

 

şi-au trăit pruncia în copaia de legănat agăţată de 
tavan precum lustra, copilăria cu genunchii băşicaţi 
şi într-o foame nesfârşită, adolescenţa-n lipsuri şi-n 
haine peticite, tinereţea în frustrări şi dorinţe sexuale 
neîmplinite, şi până în revoluţie îşi făceau prânzul şi 
doar cu o japoneză sau c-o împletită goală, sau cu 
mâncare la sticlă, adică lapte covăsit, sau ciorbă la 
termos, că strângeau de Dacie, şi care jucau ţintar 
în pauza de masă, şi care mai au şi acum colecţia 
de ambalaje de gumă de mestecat, sau de pachete 
goale de ţigări străine, ascunse în camera rece de la 
parterul blocului, sau în pivniţa vilei, şi care mâncau 
mărul cu briceagul, şi foloseau drept scrumieră cutia 
de conservă, şi îşi ţineau creioanele în capac de 
delcou, şi îşi fericeau şefii de la partid că îşi făceau 
concediul la Soci sau la Balton, foşti zeloşi ziarişti 
proletcultişti, ajunşi după revoluţie mari editorialişti 
de stânga, ce îşi trăiesc tinereţile abia acum spre 
bătrâneţe, auzi că şi-au spurcat nevestele la Rio, 
Monte Carlo şi la Veneţii, este clar cu ceilalţi mai 
tineri şi mai perverşi. Chipurile ne tălmăcesc nouă... 
poporanilor, prin vorbe ce nu se sfârşesc niciodată, 
dedesubturile şi portiţele, şi cum exploatează unii 
lipsa legilor, sau ne dezvăluie războaiele de orgolii -
adică năravul porcesc după funcţii cât de-nalte.  

Trebuie că ziariştii aştia ce scriu şi cronici 
ditirambice despre lumea elegantă sau ne înnoadă  
mintea cu tot felul de asociaţii de idei la talk show-
rile politice, sunt nişte monştri de nu îi apucă 
lehamitea de atât cinism şi scriitură şi vorbăraie de-
a-mboulea, că nici nu mai poţi face faţă decât luând 
totul în derâdere, altfel înnebuneşti. 

Alţi şmecheri, care au avut abilităţi mercantile 
de a ieşi în faţă, care se pretind lideri, care sunt la 
locuri unde beneficiază de privilegii mari, şi al căror 
glas s-ar putea face uşor auzit, tac.  Lor le convine, 
căci dacă era să nu fi venit revoluţia ei ar fi fost în 
anonimat şi fomişti ca noi toţi. Comuniştilor le-a fost 
mai greu când au venit la putere, că au luat averile 
celor tari - adică bogaţilor, iar aceştia erau puşi rău 
cu noua ordine, şi trebuia să-i reducă la tăcere că nu 
se astâmpărau să stea cuminţi şi resemnaţi în banca 
lor, şi a fost necesar să se ia măsuri radicale. Au 
fost trimişi la canal, pe drumul gulagului, şi prin 
puşcării. Acum doar pârliţii sărăntoci ar avea motiv 
să cârâie, dar cine i-ar mai băga în seamă? Ei sunt 
ca râma care când o calci ridică şi ea capul să te 
muşte. Deci nu mai e niciun combatant serios contra 
“schimbării”, căci, dimpotrivă, ciocoii vechi şi-au luat 
bogăţiile înapoi, şi cei noi abia s-au spurcat. Stând 
acolo în frunte, guvernanţii şi intimii lor, care capătă 
de asemenea privilegii imense, vor să ascundă 
dânşii faptul că acum e fiecare pentru el. Vor să 
ascundă că românul e învăţat să n-aibă şi, dintr-o 
dată având, îi calcă pe ceilalţi în picioare, căci şi 
dintr-un om bun faci repede o jigodie, şi dintr-unul 
mai puţin bun faci la clipă o putoare ordinară, ce 
chiar se mândreşte cu acest statut.  

Vor să ascundă că ei bogaţii sunt de fapt uniţi, 
şi că etica şi echitatea s-a dus dracului, şi se declară 
făţiş că “nu a afirmat nimeni că societatea capitalistă 

 
(continuare în pag. 46)
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dreaptă!”. Vor să ascundă că fiecare dintre ei e o roţiţă 
într-un angrenaj şi că îi doare de noi cei mulţi fix în pix, 
şi de (p)rigorile legii îi doare drept în pălărie... şi că nu 
îi mai îngrijorează ilegalitatea care a devenit un mod 
de viaţă, şi fac legii pliind textul pe interesele lor. Ei 
între ei închid ochii unii pentru alţii când se 
îmbogăţesc peste măsură, când controlează vieţile 
altora şi când îşi creează faima de băieţi deştepţi - de 
fapt, lichele perverse. 

Nu le mai pasă de bătrânii pe care i-au adus la 
condiţia umilitoare de a nu-şi mai putea păstra nici 
măcar stima de sine, ce se îmbrâncesc pentru 
pachetele date pomană şi pe care i-au dat la găleata 
cu lături. Pe ăştia îi găseşti prin aziluri, dacă au cu ce 
plăti, sau îi vezi prin talciocuri încercând să vândă 
sărăcie, să facă un ban din vechituri la care nu se mai 
uită nimeni. Îşi pun pe ziare lucruşoare pline de semni-
ficaţii ce reprezintă propriul lor trecut, s-o mai scalde 
cu banii câştigaţi o lună, o săptămână, o zi. Îi vezi pe 
acolo pe unde şi-a rupt foamea gâtul, prin sate uitate 
de autorităţi, sau prin oraşe prin case părăginite, prin 
maşini ciocnite, părăsite, prin canale, prin ghene, 
când, de naivi ce sunt şi nefiind apăraţi de lege, acum 
când lichelismul e în floare, prin vicleşuguri şi 
combinaţii josnice li se iau casele. 
 

Gaura din tricolor 
 

Aceştia sunt victime adevărate, dar nu se mai 
îndură nimeni de soarta lor amară. Nu le mai ia nimeni 
partea acestor nevoiaşi ce nu sunt pregătiţi să facă 
faţă cerbiciei după şi mai multă îmbogăţire a celor deja 
bogaţi, ticăloşiţi şi lipsiţi de inimă. Au decupat atunci 
secera şi ciocanul de pe steag şi au lăsat o gaură... Ar 
trebui să pună acum pe noua stemă a ţării, în loc de 
blândul bour carpatic, un dragon vânăt, să îi prevină 
pe oameni cu înfăţişarea lui slută. În prezent ne-am 
proscris să servim UE de la străini, şi îşi freacă aleşii 
noştri degetele lor curăţate de cuticule de către mani-
chiureze personale. Sună frumos... “statele Uniunii 
primesc din România personal cu înaltă calificare”.         
Şi turcii ne luau cândva copiii şi îi făceau ieniceri, şi cu 
participarea lor apoi ne cotropeau tot pe noi. Măcar 
atunci mai investeau în ei, căci luau de fapt nişte ţânci 
pentru a-i turci. Nu se gândesc că “ăştia” acum 
vânează creiere dintre cei chitiţi pe carte. Şi aici e 
nevoie de oameni isteţi dar se duc mânaţi de orgoliul 
de a arăta că e ceva de capul lor, şi fug şi de părinţi şi 
de ţara natală. Sunt ademeniţi şi ei îşi oferă preaplinul 
energetic al tinereţii lor unor ţări aflate te miri unde pe 
mapamond. Ni-i iau de sub nas pe tinerii cu potenţial, 
gata crescuţi şi şcoliţi la noi. Şi-i naturalizează la ei 
pentru ca apoi, aceştia, dezrădăcinaţi, nerecunos-
cându-se sufleteşte în cei de pe acolo, căci orice s-ar 
zice, cei care îşi părăsesc locul natal nu sunt nişte 
oameni fericiţi, refulându-şi singurătatea deoarece în 
interior sunt tot români, să devină atât de cinici încât 
să-şi repudieze cetăţenia, şi să îşi critice poporul din 
care provin, şi să şi îl persecute, căci laolaltă cu cei 
din ţara adoptivă, ne opun nouă competitivitate, şi noi 
iarăşi să fim cotropiţi, de data asta pur economic. Ni  

 
se iau din elite şi suntem făcuţi piaţă de desfacere 
apoi, că ni se exportă tehnologie de vârf sau bunuri 
materiale făcute tot de ai noştri duşi pe acolo. 
Minciuna stă în capul mesei, căci după doctorate 
chipurile îi obligă să se întoarcă în ţările de baştină, 
dar găsesc ei metode să momească geniile 
autentice să rămână acolo.    
 

Bastardizarea nemului românesc 
 

Deşi în această privinţă toată lumea tace 
mâlc, acest fenomen constituie cea mai rafinată 
formă de subjugare a popoarelor mici de către cele 
mari, făcându-şi-le nu chiar colonii, ci dependenţele 
lor. Şi nu este îndeajuns răul că în loc să rămână şi 
să pună umărul să ne săltăm cu toţii, cei care se 
duc se vând pentru un trai mai bun, ci îşi lasă şi ai 
lor copii vânduţi încă din sâmbure, şi le 
(ne)norocesc viitorul, deoarece fără a le da 
posibilitatea de a alege, îi constrâng să trăiască în 
ţări adoptive, pentru ca apoi să se repete perpetuu 
cu generaţiile viitoare.  

Astfel dăm pentru câţiva taleri în plus însăşi 
neamul strămoşesc, spiritul de autoapărare, adică 
chiar solidaritatea naţională. Ţara respectivă îşi 
întinereşte populaţia, ca să plătească la ei asigurări 
sociale, ci nu la noi. Cine să mai facă gât, oamenii 
obosiţi care şi-au mâncat tinereţea chinuindu-se cu 
crescutul acestor copii care acum pleacă pe 
capete? Cine să cârtească, prăpădiţii de oameni 
nefericiţi, care rămân într-o ţară goală singuri în faţa 
bătrâneţii ce va veni?  

Dacă străinătatea ar atrage numai junghiuri 
ce în şcoală au băut cerneala ar fi mai acceptabil, 
dar în afară de vârfuri şi de aceşti prăpădiţi - după 
care nu ar fi cazul să plângem, mai ales de prin 
satele uitate de vreme, ei ademenesc şi tineret cu 
înzestrare medie însă integru.  

E tot un şmen, căci orice s-ar zice lumea e 
xenofobă şi aşa va fi mereu, şi ni-i folosesc mult 
sub pregătirea lor. Ajung tot muncitorime de cârcă 
şi slugi sub genunchi străin. Se alege praful de 
integritatea lor. Dar ei se duc ca fluturii spre lampă 
mai ales cei de pe la sate, obişnuiţi să trăiască în 
sărcie, şi devin imbecili ce ignoră lanţul robiei şi 
maxima umilinţă.  

Se adună la aeroportul Băneasa, sau la 
autocare, ca muştele pe bubă, deşi uneori sunt 
atenţionaţi că “pentru cazare, lucrătorii trebuie să îşi 
aducă cu sine un cort”. Bătrâna ciupercă a aero-
portului, cu turnul de control rămas acum pitic, era 
cândva emblema României. Acum e drena prin 
care ni se scurge vlaga ţării-ncet, şi demnitatea 
noastră de români. Mass media ni-i strică pe tineri 
şi vestul ni-i ia de tot.  

Acum poate zbura oricine şi fără bilet tradiţi-
onal, ci comandat pe internet la preţuri ridicole. 
Sunt transportaţi muncitori de ambe sexe, prin aer,
de companiile low cost, şi nu interesează pe careva 
din ei nicidecum implicaţiile de viitor asupra naţiunii 
la sânul căreia au fost alăptaţi.  

(continuare în pag. 47)
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Se duc orbeşte ca şi cum ar călări de-a-ndoa-
selea pe vreun animal.  România chiar o fi blestemată să 
îşi alunge oamenii?  

Noi românii, chiar om fi sclavi înnăscuţi?!  
Autorităţile nu or fi ştiind că forţa vie a unei ţări e 

tineretul sedentar, nu telegarii ce bat Europa? În loc să-i 
determine să-şi onoreze patria, îi încurajează pe toţi să 
fugă de ea şi de un mediu social statornic.                                                               
Practic, autorităţile îi alungă din ţară şi pe oamenii cum-
secade, care se întorc şi încearcă să-şi reia viaţa la noi. 
Li se pun beţe-n roate, adică sunt “scuipaţi”, ca să plece 
înapoi. Pare că se gândesc doar să scape de ei, să nu 
facă concurenţă celor care au ales să rămână, sau în 
cazul marii mase a poporului neinstruit sau şcolit precar 
să nu mai conteze la procentaj ca şomeri. Se gândesc 
să se confrunte cu mai puţine cereri de ajutor social.                                                                       
Nu se gândesc că facem export şi de carne fresh pentru 
toate bordelurile din vest.                                                

Noroc că vindem copiii de sugari şi fetele la 
proxeneţi. Noroc că a apărut “oportunitatea” ca mulţi de-
ai noştri să devină pârliţi de sclavi ai serelor de căpşuni 
din Spania, din provincia Almeria, sau de aiurea. Mare 
“noroc” pe ţară, căci altfel s-ar fi adâncit contrastele atât 
de mult încât un sfert din români ar fi cerşit. Nu că nu 
cerşesc, însă nu o fac neapărat numai pe străzi, 
tradiţional, ci şi scriind scrisori disperate la televiziuni, 
sau pe la potenţaţi. Se adună ciopor la pomeni 
electorale, la izvoare de tămăduire, la icoane care plâng. 

Se îmbulzesc şi îmbrâncesc pentru aghiazmă dată 
en gros din buţi pântecoase cu doage cercuite, vândută 
cu amănuntul în peturi cu eticheta Arhiepiscopiei... Se 
îmbărbătează bând apă din fântâni sfinţite de vreo faţă 
bisericească. Cerşesc graţia divină datorită naivităţii 
caracteristice românului şi din lipsă de combativitate. 

E tot un fel de şmecherlâc la nivelul de gândire 
populară. Pupă gloata patrafire şi icoane, căutând 
mântuirea. Sunt câtă frunză şi iarbă să atingă moaşte de 
sfinţi, ce sunt purtate prin ţară la ordinul mai marilor 
bisericii. Se înghesuie ca hulubii pe grăunţe. Vin din 
toate părţile ca şi furnicile la dulce. Sunt resemnaţi în
faţa destinului, şi cerşesc graţia divină.                                      
Speră să li se dea după credinţă. Dar Dumnezeu nu 
bifează în carnet dovezile lor de cucernicie şi nu li se dă. 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 

 
Elena TUDOSE 

 
 

Picuri de argint 
 
Picuri de argint se preling 
Din aripi de îngeri plutind. 
Valsează pe tâmple ca plângeri 
Şi intră în suflet ca frângeri. 
 
În străfunduri lumina dospeşte 
O dojană-nchinată-n amurg, 
Din care un imn izvorăşte 
Şi-n picuri de argint care curg. 
 
Picuri de argint se preling 
Valsează pe tâmple ca frângeri. 
E dojana-nchinată-n amurg, 
Plecarea mea către îngeri. 
 
 

 
Icoana 
 
Mamă Sfântă, chip de lut 
Cu portret pe lemnul mut, 
Ochii-ţi blânzi, de căprioară 
Revarsă lacrimi în seară. 
 
Fruntea ta, cu multe cute, 
Limpezeşte gânduri multe, 
Ale a celor ce nu ştiu 
Că au sufletul pustiu. 
 
Braţele-ţi mângâietoare 
Strâng la piept inima care 
Mă îndeamnă să fiu blândă 
Sărut mâna, Mamă Sfântă! 
 
 

 
Contopire 
 
Lumina ochilor 
Inundă sufletul. 
 
M-agăţ de speranţă 
Izbânda trupului. 
 
Lumina fiinţei 
Pragul cuviinţei. 
 
Revărsarea iubirii 
Modelează simţirea 
 
Mă contopesc 
Cu lacrima şi fericirea. 
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Petre RĂU 

 

Scriitoare în faţa lui Dumnezeu 
 

Mai rar îmi este dat să descopăr un roman mai 
plin de magie, în desfăşurarea evenimentelor, în 
decantarea mirifică a acţiunii în timp şi spaţiu, în 
savoarea cu care eşti tentat să întâmpini 
deznodământul, aşa precum este cel al scriitoarei 
Melania Cuc, “Femeie în faţa lui Dumnezeu”, apărut în 
anul 2007 la editura Eikon din Cluj-Napoca.  

Incontestabil, autoarea are un har natural de 
povestitoare. Romanul este o scriere consistentă 
despre un destin, în care se cultivă un psihologism 
palpitant al claustrării, reflectând o lume interioară 
insolită aflată sub imperiul fragilităţii şi incertitudinii, dar 
atractivă şi plină de farmec. Sunt amestecate gânduri, 
sentimente şi aspiraţii umane, chiar dincolo de masca 
unei lumi ştiute, într-o controlată dorinţă de defulare şi 
sub umbrela unui univers al inducţiilor de o puritate 
incontestabilă. 

Deşi unele sensuri pot fi desprinse cu o oarecare 
dificultate - şi asta chiar până aproape de paginile 
finale ale cărţii - nu este nevoie să faci imprudenţa să 
uiţi ultimele rânduri citite pentru a fi nevoit să le reiei, 
căci setea de lămurire, foamea de noi înţelesuri te 
atrage de la sine pentru a revedea pasaje întregi. Cam 
aşa cum mi se mai întâmplă la citirea unei cărţi de 
poezie.  

Protagonista romanului, tânăra Dacia Diugan, 
este o dansatoare celebră care pendulează în voie de 
la o lume la alta a oniricului. La început o întâlnim într-o 
ciudată călătorie cu trenul. Este o femeie frumoasă, 
graţioasă, iar ca artistă cu faimă este şi posesoarea 
celor mai scumpe picioare din lume, asigurate contra 
unei sume fabuloase. 

În plutirea nestingherită a gândurilor ei răvăşite, 
are surpriza să observe că, în staţia în care coboară, 
totul se volatilizează, dispărând ca prin ceaţă. Era 
iarnă, zăpada se aşternea cu brutalitate peste tot, iar 
Daciei i se pare că se prăbuşeşte şi ea pe pământ 
odată cu zăpada, nemairecunoscând nimic în jur, 
stăpânită de teamă şi pătrunsă de vraja unui delir: „Nu 
mai era nici ţipenie de om în tot trenul, apoi nu mai era 
nici tren şi nu era gară pe afară, nici peron cu felinare 
dincolo de albul zăpezii ce se repezea-n pământ cu 
furie de câine în turbare” (p.22). 

Mutu - vânător iscusit de fiare sălbatice, un fel de 
om al zăpezilor şi prieten al lupilor, o descoperă în 
miezul sălbăticiei, dansând în picioarele goale pe 
zăpada moale. Neînţelegând mare lucru din ce se 
întâmplă, îi oferă totuşi protecţie împotriva pericolelor 
pădurii, apoi o duce morarului din sat, târând-o prin 
zăpadă şi azvârlind-o ca pe un sac de gheaţă. Astfel, 
intră în scenă un nou personaj, pe nume Barbă – om 
de vază şi bogătaş al satului - care locuieşte la moară 
împreună cu fiii săi gemeni, Petru şi Pavel. 

Aşa intră Barbă în viaţa „Divei” („artistei”, „marii 
dansatoare”), Dacia Diugan - ca un salvator. Ea devine 
ascultătoare, ba chiar acceptă în prima zi ca Barbă să-i 
pieptene minunatul ei păr, negru şi lung, care îi creştea 
permanent. Însă lucrurile nu vor sta deloc aşa. Barbă 
va deveni repede nemulţumit de Dacia, fiindcă aceasta, 

 
 

chiar de a doua zi, începe să nu mai stea la 
pieptănat şi să-l ocolească pe bărbatul care o 
salvase. Şi nu a trebuit să treacă mult timp până să-i 
încolţească în minte gândul de a o abandona pe 
femeia aceasta nebună, care nu ştia să facă altceva 
decât să danseze.  

La început, satul o socoteşte şi mută şi surdă; 
mai apoi devine o povară grea pentru Barbă, care 
nu înţelege de ce aceasta preferă să danseze mai 
degrabă decât să mănânce. Chinul devine aspru şi 
se hotărăşte să scape de năluca din casa lui, 
considerată deja un fel de piază-rea: “După zile de 
muncă silnică şi fără speranţe în mai bine, Barbă nu 
mai credea că ar fi putut scoate din ea femeie de 
casă, o gospodină” (p.99). 

Mutu intervine la un moment dat pentru a o 
salva pe Dacia din gherele lui Barbă care îi aplica o 
pedeapsă aspră pentru nesupunere. În mijlocul 
satului se petrece un ritual aproape sălbatec, un fel 
de sărbătoare ciudată a fertilităţii, care atrage toţi 
bărbaţii tineri şi pofticioşi, chiar şi pe hidosul şi 
înfierbântatul Mutu. Femeile plimbă un falus din 
mână în mână, Dacia este luată la mijloc, în timp ce 
muzica îşi schimba permanent ritmul. Când simte 
pericolul ce o aşteaptă, ochii ei rugători îl caută pe 
Barbă, cerându-i ajutorul. Dacia însă zace în 
nălucire: “Nu-şi dorea să fi fost în altă parte de lume 
după ce consumase, ca pe un drog nou, experienţa, 
exersase până la epuizare dansul morţii şi al vieţii 
într-o singură clipă... acolo în faţa satului care o 
judecase, o condamnase la “izolare”” (p.98). 
De pe la jumătate, povestea începe să-şi dezvă-luie 
o parte din taine. Acţiunea pare că se luminează, 
încep dialoguri mai lămuritoare şi aflăm lucruri şi 
fiinţe mai bine poziţionate în timp şi în spaţiu. Se 
creează totodată şi iluzia că Dacia trăia de fapt o 
poveste de reîncarnare consecutivă, în care 
moştenise de la fiinţa anterioară doar dansul etern. 
Mai mult chiar, ni se sugerează un suflet care zace 
ca un abur pe deasupra tuturor lucrurilor, planând 
peste tot şi peste toate: “Numai aburul alb şi dens se 
ridica, plana peste ei clar şi liniar, fără să ştie încă 
încotro era sau nu era chemat” (p.104).  
 

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

Însă surprizele pe care ni le propune autoarea nu 
se opresc aici. Barbă şi fii săi o târăsc pe Dacia afară din 
sat şi se îndreaptă spre Cetate cu gândul de a scăpa 
definitiv de ea. Drumul este anevoios parcurs. Cel mai 
greu este însă pentru Dacia care este nevoită să-l 
parcurgă ca pe drum al Golgotei, în timp ce fiii lui Barbă 
mai ales, se dovedesc a fi neînduplecaţi şi cruzi în 
hotărârea lor. Este abandonată dincolo de zidul cetăţii 
unde va fi găsită de doi străjeri. Printre oamenii cetăţii i 
se pare că întrezăreşte un chip cunoscut, având 
înfăţişarea primului ei iubit, Sergio.  

În cetate îl va cunoaşte pe prinţul-olar, pe nume 
TalariK, care seamănă leit cu Sergio, actualul ei soţ, 
părând însă cu mult mai blând. Noua lume în care se 
închipuia Dacia acum era una care se conducea după 
legile unui stup de albine. În Cetate trebuia să ajungă la 
Matcă. Dar până atunci are loc o zi de lucru intens, în 
atelierul prinţului olar, ajutându-l să creeze o amforă, 
lângă care apoi cei doi se vor împreuna în mod animalic. 

Matca - mama prinţului şi stăpâna acelor locuri - îi 
cere fiului ei să se lepede de femeia aceea deloc 
potrivită pentru el - viitor rege al Cetăţii. Îi indică să-şi 
aleagă de nevastă pe una din mătcile pe care le 
cunoscuse şi posedase până atunci, pe cea pe care o 
crede mai vrednică, dar să renunţe definitiv la femeia 
aceea blestemată din viaţa lui, cu chip de vrăjitoare. El 
însă rămâne vrăjit de farmecul incomensurabil al 
dansatoarei: “Prinţul olar croia din lut crud altă amforă, 
după formele trupului ei de femeie” (p.127). 

La ordinul Mătcii, Dacia este legată în lanţuri şi 
pedepsită crunt în faţa mulţimii de curteni şi de sclavi ai 
Cetăţii. Este supusă la grele umilinţe însă, în cele din 
urmă, semnele cereşti îi vor arăta stăpânii cetăţii că 
trebuie să o elibereze pe nevinovata supusă. Pornind 
apoi un ritual bine pregătit, Matca pleacă în fruntea unor 
sclavi să o ducă pe Dacia sus, în vârful muntelui, pentru 
a o sacrifica zeilor. Pedeapsa îi fusese sugerată şi de 
faptul că prinţul TalariK se îmbolnăvise grav, suferea 
enorm şi nu mai putea trăi fără femeia aceea. 

În drum spre marele altar Dacia poartă pe cap 
amfora aceea construită de ea şi de prinţ, care conţine o 
nouă ofrandă pentru zei, cel mai bun vin roşu, din viţă 
sălbatică, cumpărat chiar de Matcă pe bani grei de la 
Barbă. 

Dansatoarea însă îi vrăjea în continuare pe cei din 
jur, însăşi natura se preschimba sub farmecul dansului 
ei, şi asta în pofida faptului că se îndrepta spre 
pierzanie: “Într-un loc primitiv clar, în care ea, 
dansatoarea celebră, carierista, artista de Gloria Mundi... 
era doar un abur, nu o materie cu consistenţă atomică
normală” (p.132). 

Sus, pe munte, se aşterne gheaţa şi frigul iar 
slugile vor fugi speriate la vale să se salveze. Cele două 
femei rămân singure şi reuşesc în cele din urmă să urce 
şi amfora cea plină de vin roşu „ca sângele bourului”. 
Vasul se sparge însă, ca din senin, şi licoarea cu care 
trebuia să-i ispitească zeii se scurge la vale pe toate 
cărările muntelui acela vrăjit. Tot ca din senin, cele două 
femei se trezesc înapoi în Cetate, coborâte nu se ştie
cum şi pe unde. Apoi Matca se va îmbuna, va căpăta 
mai multă bunăvoinţă şi nu-i va mai interzice prinţului să 
se întâlnească cu femeia aceea rău famată, care con- 

 

tinua să-i farmece cu dansul ei pe cei din jur: “Dacia 
se trezise cu muşchii din gambe zvâcnind, dansând 
mai apoi pe acel tril, păşind în lumina proaspătă cu 
ochii larg deschişi, cu părul ei negru crescut peste 
noapte până la brâu, până la călcâie...” (p.175). 

În pofida acestei răsturnări de situaţie se 
petrece, chiar sub ochii Daciei, o împreunare bizară 
între prinţ şi una din sclave. Apoi, prinţul şi 
dansatoarea rătăcesc prin sălbăticie, urmând o lume 
a cailor sălbatici şi participând împreună la naşterea 
unui mânz superb pe care Dacia îl va boteza Vifor. 
Mânzul purta un corn galben în frunte şi părea că 
avea înfăţişarea unui inorog. De îndată ce a văzut 
lumina zilei, el se va ridica pe picioarele lui şi o va lua 
la galop, dispărând în zare. Dacia se va întrista din 
cauza acestui abandon neaşteptat, iar prinţul se va 
enerva şi o va lovi crunt până o va doborî la pământ. 
Ea se va scufunda într-un somn profund. Apoi se va 
trezi undeva, într-o altă lume, care i se pare a fi una 
reală, pentru că îi va recunoaşte la căpătâiul ei pe 
gemenii lui Barbă. 

Barbă, atunci când (re)apare, se va purta 
omeneşte cu ea, tratându-i trupul rănit, aşa încât, în 
delirul ei, ajunge să aprecieze: “Barbă nu-i prinţ de 
onoare ca TalariK, dar nu-i nici insul care să mă lase 
să mor a doua oară”. Trecând prin clipe confuze, la 
un moment dat simte cum Barbă o ia în braţe şi o 
depune în crăpătura unui zid. Apoi, împreună cu fii 
săi, îi oblodeşte rănile, dar îi şi obturează trupul în 
perete, depunând bolovani şi pietre de tot felul până 
ce îl acoperă în întregime în zid, într-o procesiune 
care seamănă leit cu ritualul din cunoscuta legendă a 
meşterului Manole care a zidit-o în peretele mânăstirii 
pe soţia sa Ana. 

La scurt timp după aceea, Barbă o dezgroapă 
pe Dacia din zid, scoţând-o la lumină. Ea pare că se 
însănătoşeşte dintr-odată, capătă un alt chip şi 
trăieşte o altă viaţă. Însă poartă pe faţă o cicatrice 
hidoasă, nu mai este frumoasă, iar lumea începe să o 
ocolească. Va continua să fie neîndemânatecă, să nu 
se priceapă la nimic în afară de dans.  

Spre finalul romanului iţele se descurcă cu 
repeziciune, cortina care acoperea visul cade abrupt 
iar realitatea se dezvăluie dură şi rece. Deşi scurt, 
capitolul final vine pe de-a-ntregul lămuritor. Dacia 
Diugan apare în familie, dar într-un scaun cu rotile, 
ajutată din spate de soţul ei, Sergio Cantanio. Aflăm, 
aşadar, că, într-un accident montan, îşi pierduse 
ambele picioare şi fusese grav rănită la cap. Purta, 
într-adevăr, o cicatrice imensă pe faţă, iar picioarele
ei fermecate de dansatoare erau acum purtate de un 
cărucior. În plus, aflăm că soţul o păzeşte cu 
străşnicie, fiind beneficiarul asigurării din care se 
căpătase cu o sumă uriaşă.  

Într-o zi cei doi merg la un spectacol de circ. 
Sergio ţinea scaunul cu rotile aproape de el. În timpul 
spectacolului este adusă în arenă o trupă de cai 
arătoşi pe care dresorul îi alerga în cerc. Printre cai 
Dacia îl recunoaşte pe mânzul acela moşit la naştere 
de ea şi de TalariK, pe care îl botezase Vifor: “De la 
locul ei, din sală, văzuse armăsarul din vis, - un cal 
cu coama spulberată ca o zăpadă” (p.233). Era ace- 

(continuare în pag. 50)
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(urmare din pag. 49) 
 

laşi inorog ştiut, ceea ce îi demonstra că nu trăise deloc 
un vis. Puternic afectată, în pragul freneziei, ea se ridică 
pur şi simplu din scaunul cu rotile şi porneşte pe 
propriile-i picioare printre rândurile din sală, apoi pe 
culoar, în intenţia de a ajunge în arenă ca să-şi îmbrăţi-
şeze mânzul fermecat. Instinctul îi spunea că trebuie să-l 
atingă, să se convingă o dată pentru totdeauna că trăia o 
realitate. Mai mult, pronunţându-i numele, inorogul îşi 
recunoaşte stăpâna şi îi sare în întâmpinare. Dacia îl 
mângâie pe coamă, spre disperarea lui Sergio căruia nu-i 
venea să creadă că pierde definitiv suma aceea 
fabuloasă de pe urma asigurării nepreţuitelor picioare ale 
soţiei sale dansatoare. 

Între paginile volumului de faţă se află un flash din 
viaţa unei femei-artist. Într-un cadru de basm, întâlnim 
entităţi distincte, însă dansul este cel care domină, 
înfăţişându-ne arabescuri fantastice. Deşi totul în jur o 
oropseşte, eroina este permanent vie prin dansul ei 
incantatoriu. Dansatoarea de azi seamănă cu 
dansatoarea de milenii, prin dans putem descifra ceea ce 
se petrece cu noi şi, mai ales, că viaţa trebuie iubită. În 
fond, lucrurile se reinventează, capătă sensuri noi şi ne 
îmbogăţesc sufletul: “Era piruieta “Dacia Diugan” - o 
figură de stil, un pas colosal pentru coregrafia planetară 
a secolului XX!” (p.142). 

O povestire halucinantă, suficient de greu de 
digerat până spre final. Spaţiul este subsumat umbrelor, 
aflate într-o perpetuă şi bizară mişcare, pare lipsit de 
dimensiuni, suscitând fantasmagoric senzaţia de 
prăbuşire în abis. Dacia ne invită la feeria dansului, iar 
farmecul devine intraductibil. De altfel, limbajul corpului 
joacă şi un rol pervers, căci este supus vrajei, dar şi unul 
nonechivoc pentru cei care au răbdare să-i asculte până 
la capăt destăinuirile: “...caligrafiind cu propriul trup 
mesaje către oameni...” (p.176). 

Alambicarea prin oniric a planurilor ideatice induce 
riscul ca personajele şi faptele să devină disociative. Dar 
descoperim cu uşurinţă că, în fond, asta a fost şi intenţia 
autoarei, întrucât nu e nimic rău să ermetizezi un pic 
naraţiunea, ba dimpotrivă, sporeşte misterul şi indis-
creţia, prin sudarea la un fir epic tulburător. În fond, avem 
de-a face cu o poveste tulburătoare, de un dramatism 
generos, ascuns însă unei percepţii imediate. 

Cu siguranţă, citind povestea, devii captiv în 
propria-ţi lectură iar curiozitatea îţi va merge într-atât de 
departe, încât n-o mai poţi abandona decât la capăt. 

În trenul cu care călătorea iniţial, eroina întâlneşte 
o vrăjitoare care, intrând neinvitată în vorbă, îi va ghici în 
cărţile de tarot. Din amuzament, atunci când este 
întrebată cu ce se ocupă, ea declară că este scriitoare şi-
i promite că o va avea în vedere în scrierile sale: “Tu-mi 
dai hrană trecătoare, eu te fac, în schimb, nemuritoare!” 
(p.14). 

În fond, totul transpare în finalul povestirii: Dacia 
visa sub agonia trupului ei desfigurat în urma unui 
accident, Barbă este doctorul care trudeşte din răsputeri 
să-i salveze viaţa, gemenii Petru şi Pavel sunt, cel mai 
probabil, cei doi sfinţi „gemeni” din icoana prinsă în
peretele de deasupra capului bolnavei. 

Condiţia umană este pusă la grea încercare, 
îmbinând marginea de sus a umilinţei cu panta reveriei 
care ţine parcă să se substituie individului, să-şi facă loc 

 

în faţă cu orice preţ. Dacia este seducătoare, fasci-
nantă prin dansul ei sublim, venit parcă din 
străfunduri de lume. Dar, în loc ca lumea să rămână 
fascinată de forţa ei vitală şi de zbuciumul ei interior, 
dansul acesta devine mult prea obositor pentru cei 
prea preocupaţi de grijile cotidiene, care nu-şi alocă 
timp să descopere frumuseţi nebănuite. Aşa că, 
seducţia nu durează niciodată prea mult, lumea o 
condamnă şi o izolează de îndată ce descoperă 
lipsa de pricepere şi de implicare a omului în 
celelalte treburi lumeşti. 

Dacia pare iremediabil îndrăgostită de propria 
sa imagine. Ea nu se poate abţine să-şi expună 
singura plăcere pe care o are, dansul. Naturaleţea ei 
nativă naşte dorinţa de a pluti mereu la suprafaţă, 
dar cu apăsarea brutală a eliberării dintr-un 
legământ. Fiind beneficiara unor graţii structurale, 
dar şi posesoarea ideală a unor naivităţi şi 
impasibilităţi patologice, ea nu ştie să se comporte 
cu lumea reală şi nici să-i respingă tentaţiile. La 
toate aceastea, contrapune doar frumuseţea şi 
dansul: “Ea avea ten alb, ochi albaştri şi plete negre 
ce-i creşteau vizibil până îi acoperiră umerii, şira 
spinării, coapsele, genunchii, trecându-i de călcâie” 
(p.236), care se dovedesc a fi prea puţin pentru a 
contracara răul. 

Prin comportamentul brutal şi represiv îndrep-
tat împotriva celor firavi şi lipsiţi de apărare, 
personajele masculine din carte par de-a dreptul a fi 
brute, şi nu oameni. De-a lungul cărţii descoperim 
personalităţi ba egoiste, ba lipsite de sensbilitate şi 
compasiune, de regulă bărbaţi cu sufletul 
schimonosit, lipsiţi de maniere şi de educaţie aleasă, 
cu mintea întunecată de dorinţa obsesivă de a se 
impune, de a-şi demonstra superioritatea şi autori-
tatea asupra firilor mai slabe. 

Judecând după titlu şi făcând corelaţia cu 
subiectul pasionant al cărţii, am putea gândi că 
oamenii, printr-o luptă fantastică cu visul, par a-şi 
găsi sensul propriei existenţe abia când se 
eliberează din vis, când acesta se disipează şi 
dispare în neant. 
  Romanul este scris într-o manieră în care nu 
întâlnim aproape deloc metafore complicate, nici 
subtilităţi pretenţioase sau premise filosofice 
profunde. Textul în sine conţine un control al 
scrisului asumat de autoare. Scrierea este înbrăcată 
într-un stil simplu şi agreabil, cu o frazare limpede la 
nivel textual, dând senzaţia că poartă o singură 
topică, de regulă una lungă, ici, colo cu adaosuri de 
întărire, în care sunt scoase în evidenţă atât 
expresivitatea artistică cât şi puritatea limbajului. 
Aproape fiecărei fraze i se acordă rang de paragraf, 
până şi dialogurile suportă astfel de consecinţe. 

O carte vorbeşte şi singură. Paginile ei 
oglindesc, surprinzător de exact, satisfacţia finală. 
Eu m-am ridicat în picioare doar ca să mărturisesc 
despre un har inconfundabil. 
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Violeta IONESCU 

 
 

Pe Argeş în jos 
 

Lacrima de fântână se zvântă, Manole 
Cu aripi de şindrilă stanele 
Se-ntorc în pietrari. 
Iată-vă sus, pe-acoperişul luminii 
Şi negrul vodă care vă semnase dreptul 
La o singură moarte 
Iată-l cum însuşi, ridicându-vă schelele 
Se-nchină vouă 
Dumnezeilor lui. 
 

Mai e loc de nouă monastiri, nouă Ane 
Nouă Meşteri Manole... 
 

Ci numai tu vei rămâne 
Ci numai în fântâna tăcerii tale 
Se tulbură Ana 
Manole... 
 
 
Rugă pentru sănătatea iubirii 
 

Să ne rugăm 
Pentru cel ce iubire fiind 
Vede visul păsării fără trup 
Şi se trezeşte în celălalt 
 

Să ne rugăm 
Pentru cel ce iubire fiind 
Se trezeşte din visul păsării 
Fără trup 
În celălalt. 
 

Să ne rugăm 
Pentru cel ce iubire fiind 
Se trezeşte 
 

Fără trup 
În celălalt 
Să ne rugăm. 
 
 
Stai lângă mine 
 

Desigur tu ştii unde sunt eu acum 
Desigur priveşti prin pereţii de aer 
Acest fluviu de-a lungul căruia trec 
Aceşti sori înecaţi în propria flamă 
Aceste păsări dintr-o ţară mai de sus a zăpezii 
Aruncate de-a valma în golul rămas. 
 

Desigur cu mine aluneci şi ştii 
Aceste pletoase cruci care opresc fulgii 
Dar nu pot opri malurile 
Cu mine curgi spre unde se naşte 
Izbăvitor şi în slavă 
Tot ce e viu şi sub pleoape 
Umple munţii cu mare. 
 

Cât încă mai sunt şi mai suntem 
Stai lângă mine veghează şi  
ştii. 
 

 
Ancestrală 
 

Pe vremea când pe nisip se scriau 
Poemele lumii 
Şi timpul n-avea de pierdut 
Decât oameni 
Pe vremea când păsări albastre 
Se-adăposteau pe pământ 
Şi-n fiecare din noi 
Vom fi fost câte-o pană 
Din câte-un cuib 
Sau un fir de sfială 
Din câte-o iarbă 
Nimeni nu ştie 
Câte-om fi fost 
Şi nimeni nu ştie 
De vreme ce tot n-a fost scris 
Care din ele a rupt legământul: 
Pana? Sfiala? 
Sau gândul cosit dintre ierburi… 
 
 

Cântecul captivităţii 
 

În jurul cuibului ei crescuse 
O pădure de gratii ocrotitoare 
Dar ochii îi erau de ploaie 
Şi trupul hranei de câmp 
 

O generozitate naivă aruncă 
Nemaiauzitele-i aripi 
În libertatea râvnită 
Şi identificându-se cu ea 
Cântecul captivităţii 
Zbură. 
 
 

Floare de colţ 
 

Când sprijini liniştea 
De creasta valului împietrit 
Când luminezi trecerea 
Necunoscutului 
 

Cum cântă seara pe crupa dealului 
Subţiind apusul... 
Cum iese noaptea din trupul stelar 
Şi toate secundele alunecă 
Sub roată… 
 
 

Somn 
 

Dispari încet 
În mura dintre gene 
Sub crângul pleoapelor 
Te-apleci 
Te-afunzi mereu 
În iazul de-ntuneric 
Şi în retorta visului 
Te-neci. 
 
(din volumul în pregătire „Perpetuum nobile”) 

� 
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Tănase CARA ŞCA 

 

 Ale tinereţii  valuri 
 

Tăticule, îi spuse Milică, un flăcău, 
Părintelui său care îşi savura luleaua, 
Vreau să mă-nsor, tătucă, cu fata lui Sabău, 
Irina cea frumoasă, cu ochi ca albăstreaua. 
 

Se-negură bărbatul, se înroşi la faţă 
Şi gânditor, mai trase o gură de tutun, 
Apoi mişcă spasmodic din vârfuri de musteaţă 
Şi spuse:- Fătul tatii, mă ierţi de ce-o să-ţi spun. 
 

În tinereţe, mama Irinei ce-ai ochit-o, 
Era frumoasă tare, nimic nu-i rezista 
Şi eu, om cu păcate, o dată am iubit-o, 
Deci, treaba este clară, Irina-i sora ta. 
 

Se supără Milică, dar nu-şi urî tăticul, 
Trecu un timp de vreme prin oameni şi prin sat 
Şi când căldura verii dădea să coacă spicul, 
Simţi din nou Milică fiori de însurat. 
 

Pe Floarea lui Tudose vru s-o aducă noră 
Şi merse iar la tat-su să-i spună ce-a ochit, 
Dar îl opri bătrânul: - Băiete, îţi e soră, 
Că eu în tinereţe cu mă-sa m-am iubit. 
 

Oftă din greu flăcăul, că şi de astă dată 
Tot prost a nimerit-o, ca nuca în părete. 
- Mai cată, spuse tatăl, că numai cine cată 
Odată şi odată, tot căutând găseşte. 
 

Mai cercetă Milică prin ceata cea de june 
Şi tocmai înspre toamnă simţi un nou fior, 
Se duse deci la tat-su şi începu ai spune: 
- Cu Silvia lui Nuţu aş vrea să mă însor... 
 

Tătâne-su, cu-n deget se scărpină în barbă, 
Apoi înspre Milică privi îndurerat. 
- Băiete, cer iertare că dragostea e oarbă, 
Silvica îţi e soră, cu mă-sa m-am culcat. 
 

O disperare cruntă dădu peste Milică, 
Lăsă deoparte totul şi drept la mama lui 
Se duse şi îi spuse: - Eu nu mai pot, mămică, 
Să mă însor, că tata e tatăl satului! 
 

Ce-a fost, măicuţă, taur în tinereţe tata? 
Ce fată am ales să mă însor cu ea, 
De fiecare dată tăticu’ m-a dat gata, 
Mi-a spus că nu se poate, că este sora mea! 
 

Că el în tinereţe, chiar de-ţi era bărbat, 
Umbla pe la cumetre, bigam, ca un păgân. 
Acum surori mi-s toate, nu-i chip de însurat, 
Iar eu flăcău tomnatic pe viaţă-o să rămân. 
 

Păi bine, măi mămică, în casă-ai stat ca prostu’, 
Tot aşteptând să vină de seara până-n zori, 
Nu ai ştiut de tata, pe unde-şi află rostu’ 
Şi-acuma ia năcazul, că toate-mi sunt surori. 
 

- Prostii, răspunse mă-sa, însoară-te, băiete, 
Că-n tinereţe tac-tu a tot umblat hai-hui, 
Tu ia-o de nevastă pe-oricare dintre fete, 
Nici tac-tu nu-ţi e tată, nu eşti feciorul lui. 

 

Morala : 
  Tăticii să ia seama, 
  Că viaţa este crudă, 
  De multe ori doar mama 
                Îţi este sigur, rudă.    
 
 

La semicentenar  
(Recuno ştin ţă) 
 

Trăieşte omu-n viaţă cu soaţa-i hărăzită 
Având momente bune, dar şi cu gust amar 
Şi-ajunge printre toate, înaintând pe-orbită 
La nunta cea de aur, la semicentenar. 
 

Şi-atunci, se retrăieşte parfumul tinereţii 
Frumoasa amintire a zilei de-nceput  
Când creşte nerăbdarea să guşti din cupa vieţii 
În braţele iubitei, ca-n noaptea de debut. 
 

La nunta lor de aur, să fie mai cu rost, 
Doi bătrânei dorind momentul să-l repete, 
Au hotărât să meargă din nou, unde au fost, 
Să retrăiască noaptea aceea pe-ndelete. 
 

Hotelul i-a primit cu atmosfera-i plină 
Iar oamenii aceeaşi si ei trecuţi de ani 
Şi-au amintit de totul, de clipa lor sublimă 
Ciocnind cupele pline cu vin de Drăgăşani. 
 

Au vrut tot cămăruţa micuţă, dar intimă 
De sus de la mansardă, cu baldachin cochet,  
Ca şi în tinereţe, ţinându-se de mână 
Trecură peste prag cu pas mărunt, discret. 
 

Noaptea trecu mai greu decât în tinereţe 
Şi se treziră-n zori fără să sune ceasul. 
Privi surprins bărbatul un gest fără nobleţe 
Cum doamna în cearceaf, puternic suflă nasul. 
 

- De ce faci asta, dragă? Esti doamnă educată 
Îi reproşă bătrânul, iar ea: - Las’ că ştiu eu,  
Atunci tu mi-ai salvat onoarea mea pătată 
Cu-o-nţepărură-n deget, acum e rândul meu. 
 
 

La nunta de argint 
 

Doi soţi ajunşi la nunta de argint, 
Un sfert de veac din anul cununiei… 
Simţi femeia dorul de alint 
Gândind la tinereţea căsniciei. 
 

Şi dorul ei, odată încolţit 
Îi da curaj şi îi dicta porunci 
Şi-i spuse tandru soţului albit: 
- Mai strânge-mă în braţe ca atunci… 
 

O clipă, soţul o privi atent 
Şi colţul drept al gurii-n sus se duse 
Îşi încruntă sprânceana a regret 
Şi-ngândurat, cu voce tare spuse: 
 

- Mai bine te strângeam de gât, Mărie, 
De-atunci, de-aş fi ştiut care-i urmarea, 
Făceam un sfert de veac de puşcărie 
Şi-azi liber, îmi serbam eliberarea. 
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Permutare 
 
Vine-un moşuleţ la doctor 
Vesel, mândru, zâmbitor 
Şi îi spuse cu  emfază: 
- Domnu’ doctor, mă însor! 
 
- Bade, îi răspunse omul, 
La 80 de ani ce-i ai 
Ţi-ar fi bună o băbuţă, 
Ea ţi-ar face viaţa rai! 
 
- Ce băbuţă, domnu’ doctor, 
Pe babe nu dau doi bani, 
Eu mă-nsor cu-o tinerică 
Ce-are 20 de ani.   
 
- În acest caz, spun o vorbă 
Pentru atenţionare, 
Că la vârsta dumitale 
Sexul poate să omoare. 
 
- Nu-i nimic, domnule doctor, 
Zise moşul, asta-i soarta, 
Dacă-o fi din sex să moară, 
O îngrop şi caut alta!  

 
 
 

Bumerang 
 
Amantul e amant, mon cher, 
Atunci când e în deplasare 
Precaut şi plin de mister 
Cum vine, tot aşa dispare. 
 
Se mai întâmplă câteodată 
Să vină soţu-ncornorat 
În clipa aceea aşteptată 
Acasă, dar neprogramat. 
 
Atunci, e un moment fierbinte,   
Amantul este disperat, 
Febril, îşi caută în minte 
Ceva, să simtă că-i scăpat. 
 
Nu te uita, înfrânge-ţi hazul 
Că nu sunt eu acel păţit,  
Pe altul la păscut năcazul 
Dar cum-necum, bine-a ieşit. 
 
Era acasă la amantă 
În patul din sufragerie  
Când pacostea sună stresantă 
Ţâr, ţâr prelung la sonerie. 
 
Sări amantul opărit 
Cu sângele-ngheţat în vene. 
- Stai, spuse ea, fii liniştit, 
E soţul meu deci, las’ pe mine! 
 

 

Se duse-n grabă şi luă 
Găleata cu gunoi şi iute 
Deschise uşa şi-ngână: 
- Te rog să o arunci, că pute! 
 

Bărbatul s-a supus pasiv, 
Amantul luminat la faţă 
Plecă gândind admirativ: 
„E şi frumoasă şi isteaţă”. 
 

Ajuns acasă, liniştit 
Urcă pe scări ca şi-altădată, 
Sună şi-n uşă s-a ivit 
Nevasta-n mână c-o găleată. 
 

Te rog să fii drăguţ o dată 
Să mi te duci la tămbărău 
S-arunci gunoiul din găleată 
Că eu nu pot, îmi este rău... 
 

Se-ntoarse soţul, vrând-nevrând, 
Plecă pe scări cu pasul greu 
Şi coborând îşi spuse-n gând: 
„Urâtă, rea şi cu tupeu!” 

 
  
 
Raporturi periculoase 
 

-Doamnă dirigintă-i 
Subiect complex 
Dacă discutăm  
Astăzi despre sex? 
 

Bolile de pildă,  
Ne-ar interesa 
Să putem, să ştim, 
A ne apăra. 
 

- Nu ar fi, răspunse 
Doamna, e posibil, 
Subiectul este 
Destul de sensibil 
 

Să vorbim deci, despre 
Bolile lumeşti 
De care să ştii 
Cum să te păzeşti 
 

De exemplu sida-i  
Boală foarte grea 
Si se ia perfida, 
Prin raport EL-EA. 
 

Şi raportul EA-EA 
E periculos 
De asemeni EL-EL, 
Nu e mai prejos! 
 

Din spatele clasei 
Veni o-ntrebare: 
- La raportul EU-EU, 
Riscul este mare? 

� 
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unde am umblat şi tot ce am văzut mai interesant. I-
am descris o mică secvenţă care putea face obiectul 
unei fotografii frumoase, dacă aş fi avut cu ce să o 
fac. Colegul meu a fost foarte încântat  de ceea ce i-
am povestit şi mi-a promis că atunci când se va 
întoarce acasă, o să-mi trimită prin poştă un aparat de 
fotografiat. S-a ţinut de cuvânt şi m-am trezit cu o 
cutie fotografică tip BOX pe film lat. Şi aşa a început a 
treia mare pasiune, după citirea cărţilor şi după marea 
plăcere de a fi cât mai mult în natură. 
 

 
M. T.: Care sunt subiectele şi temele dvs.

preferate? 
I.C.: Bănuiţi deja că, fotografiile mele au fost 

şi vor fi făcute în natură. Peisajul fotografiat în toate 
anotimpurile, dar cu predilecţie toamnele şi iernile mi-
au adus cele mai multe satisfacţii. Rostul unei 
fotografii este să circule. Cu cât e mai reuşită, cu atât 
este mai bine să fie văzută de mai mulţi. E o mare 
bucurie să poţi împrăştia bucurie în jurul tău şi, într-
adevăr, admirarea unei fotografii bune produce o 
mare plăcere. De aceea, iubitorii de frumuseţi care 
sunt şi făuritori de frumuseţi – drumeţii-fotografi – sunt 
îndrăgiţi şi stimaţi de toţi. În anul 1973, cu ocazia unei 
excursii de opt zile în Munţii Dacilor, Parângului şi 
Şurianului, am făcut primele mele fotografii pe film 
diapozitiv color. 

 

 
 

 
(continuare în pag. 55)

 

 
Maria TIRENESCU 

 
Un om şi pasiunile sale 

 
 Pe Iulian Cazan, îl cunosc de aproximativ 40 
de ani şi printre primele informaţii despre el au fost 
legate de două pasiuni: drumeţia şi arta fotografică. 
 
 Maria Tirenescu: Cititorii revistei Boema vor 
să-l cunoască pe Iulian Cazan aşa cum se descrie, 
începând cu primele lui amintiri.  

Iulian Cazan : Privind în urmă, încerc să 
găsesc în amintiri acel copil neştiutor, care caută să 
înţeleagă tainele naturii cu naivitatea caracteristică 
vârstei, fără idei preconcepute şi, prin urmare, 
receptiv la tot ce i se spune, în acea stare de spirit ce 
se poate numi „încredere copilărească” şi în care nu 
există urma vreunei îndoieli. Mă mulţumeam astfel 
cu învăţătura primită până la confirmarea sau 
dovedirea contrariului. Aşa am aflat că în natură şi în 
cărţi pot găsi tot ce doresc să ştiu. Că doar o gândire 
deschisă este capabilă de-a descoperi legătura de 
armonie care există între toate lucrurile. Dar aceste 
căutări n-au fost uşoare şi nici lipsite de suferinţe 
uneori. Dorind atât de mult să ştiu, am renunţat la 
multe plăceri potrivite copilăriei şi am preferat să caut 
în cărţi, în natura lucrurilor, ceea ce m-a ajutat mult 
mai târziu să întrezăresc răspunsul la câteva 
întrebări esenţiale existenţei noastre: cine suntem?, 
de unde venim? şi încotro mergem?  

Astfel, la vârsta majoratului am fost oarecum 
pregătit să-mi aleg pasiunile care să continue dorinţa 
de cunoaştere.  

 

 
 

M.T.: Când aţi descoperit că vă place să 
fotografiaţi? Cine v-a îndrumat primii paşi? 

I.C.: La 19 ani, fiind în staţiunea Buşteni şi 
întorcându-mă dintr-o excursie din Bucegi, am fost 
invitat de colegul meu de cameră (un om mult mai în 
vârstă decât mine) să-i povestesc despre locurile pe  
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(urmare din pag. 54) 
 

M. T.: Cu cine aţi colaborat, care sunt persoa-
nele care v-au impresionat? 

I.C.: Îndrumătorii mei au fost acei fotografi 
deosebiţi care şi-au expus experienţa în cărţi şi albume 
fotografice. De-abia după ce mi-am format stilul meu 
propriu, am întâlnit câţiva oameni cu multă experienţă 
şi talent, care m-au ajutat să-mi cizelez stilul de a
fotografia. În general, nu am adoptat şi nu m-am 
încadrat în anume curente fotografice, ci mai mult am 
simţit unde şi când să fac o fotografie. Marele meu 
avantaj a fost acela că am colindat multe locuri cu 
privelişti frumoase din care am reuşit să imortalizez 
ceea ce eu am înţeles să văd şi să pătrund din 
frumuseţea lor. Totuşi, doi oameni au fost cei care m-
au ajutat să continui progresul meu în ale fotografiei. 
Primul este profesorul Doru Sabău – căruia eu, de 
multe ori, îi spuneam Doruleţ – şi pe care l-am 
cunoscut în anul 2000. Acest Doruleţ este un om cu 
suflet mare şi plin de talent. Mi-a oferit prilejul să mă 
adaptez mai repede la noul stil de a fotografia cu 
aparatul digital şi, în acelaşi timp, să ne sfătuim cum să 
îmbunătăţim unele fotografii cu ajutorul calculatorului. 
Tot Doruleţ  mi-a făcut poate cea mai frumoasă 
surpriză, realizând cu ajutorul programului Pro Show 
Gold, un CD cu fotografii selectate şi pe fondul 
melodiilor celebrului cvartet muzical Transilvania. Cu 
acest CD, intitulat „Pasiunea mea, fotografia”, am făcut 
câteva proiecţii la diferite şcoli din Cugir şi Alba Iulia, 
dar cel mai mare succes a fost atunci când l-am 
prezentat la Simpozionul profesorilor de geografie din 
judeţul Alba, în mai 2008, organizat de Colegiul 
Naţional David Prodan din Cugir, fiind mult aplaudat. 
 Al doilea este Călin Şuteu, un tânăr arheolog, 
umblat prin mai multe ţări străine şi bine adaptat la 
noile tehnici de fotografiat şi prelucrat poze. Cu ajutorul 
lui, am reuşit să pot folosi cât mai multe din 
posibilităţile ce le oferă un aparat de fotografiat digital, 
iar eu i-am oferit prilejul să cunoască locuri noi, cu 
mare potenţial fotografic şi satisfacţii peisagistice. 
 

 
 

M.T.: La ce acţiuni şi cu ce aţi participat? 
I.C.: Majoritatea fotografiilor mele sunt cuprin-

se în câteva zeci de albume, mai mici sau mai mari, şi 
pe CD-uri, după procurarea, în anul 2006, a unui 
aparat digital. O serie de fotografii din împrejurimile 
Cugirului au făcut obiectul expoziţiilor din cadrul 
Festivalului „Toamna cugireană”, manifestare anuală. 

 
După ce am devenit cât de cât cunoscut şi 

apreciat ca drumeţ fotograf, mulţi profesori şi 
învăţători au organizat, în clasele lor, întâlniri în care 
am prezentat, la început proiecţii de diapozitive, iar 
mai apoi, expoziţii cu fotografiile mele, pe care le 
comentam şi le explicam elevilor unde şi cum am 
fotografiat. Mai eram solicitat la orele de desen ale 
claselor mijlocii, la ora de fotografie, să ofer din 
experienţa mea, pentru ca elevii să înveţe cât mai 
multe despre arta fotografică. 
 

 
M.T.: În loc de concluzii… 
I. C. : Dorinţa de cunoaştere apare  la vârsta 

copilăriei. Dacă  devine pasiune pentru tot ce este 
frumos, e un bun câştigat. Dar acest câştig se obţine 
numai cu multă răbdare, cu multe renunţări şi 
suferinţe, care de fapt înnobilează sufletul omenesc. 
Păstrarea dorinţei de cunoaştere şi a pasiunilor 
frumoase până la o vârstă înaintată, dă sens vieţii şi 
menţine tinereţea sufletească. 

 

 
M.T.: Vă mulţumim şi vă rugăm să ne ţineţi la 

curent cu ceea ce mai lucraţi! 
I.C. : Şi eu vă mulţumesc. 

 

� 
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           Melania CUC 
 

Rădăcinile romanului modern 
 

Apărut la Editura Transilvania,  în cadrul Colec-
ţiei Cititor de Proză, (aparţinând Proiectului cultural de 
anvergură coordonat de  cărturarul de talie europeană 
Emanuel Pope) - volumul  “Incursiune în romanul grec-
latin”, autor Dorina Şişu, se constituie în unul dintre 
evenimentele editoriale de marcă ale anului 2010. 

Nu trebuie să citeşti toate cele aproape 150 de 
pagini ale cărţii pentru a te dumiri că un astfel de 
demers literar nu a fost gândit pentru “ronţăitorii”
romanelor roz-bombon şi nici pentru cei care nu deţin 
dorinţa de incursiune în ceea ce ne place să credem că 
este matricea culturii europene, - avem aici geneza 
însăşi a Literaturii pe care noi o disecăm, mai mult 
dintr-o memorie colectivă la îndemână, decât după 
studii aprofundate, de gen. 

Dorina Şişu sparge pojghiţa blazării contem-
porane, coboară în tainiţe străvechi şi, cu uneltele  
căutătorilor de comori intelectuale indubitabile, 
reuşeşte să scoată pe piaţa de carte o lucrare care, 
cred eu, ar trebui să îşi aibă locul său pe raftul 
bibliotecilor şcolare, locul de unde  încep, sau ar trebui 
să pornească,  mai toate călătoriile spirituale. 

Dorina Şişu nu face Teorie de dragul teoriei  şi 
fiecare idee folosită drept cheie a logosului ziditor de 
pagini extrem de interesante nu doar ca istorie literară, 
dar şi ca Viaţă de dinainte ca romanul ca gen să aibă 
viaţă, - fiecare idee, zic, aici este aidoma unei cariatide. 
Structuri arhitectonice elevate şi stil particular, muncă 
de creaţie dar şi sisifică trudă de cercetare, - iată 
spaţiul  prin care autoarea se mişcă elegant, - aşa, ca 
şi cum ar caligrafia, pe falii de nisipuri nemişcătoare, 
codul cel prin care noi, cei mai mult sau mai puţin 
ignoranţi, să putem dibui universalitatea Cuvântului, să 
reuşim să ne împărtăşim din trezirea aceea urieşească, 
a două civlizaţii, a două fenomene colosale care stau la 
baza vremurile în care trăim. Prezentul se datoreză
trecutului. 

Incursiune în romanul grec-latin este un studiu 
vast, ambiţios şi pe măsura unei penelope care ţese cu 
şi printre însemne prăfuite de vechime. Autoarea prinde 
în pagini distincte toate cuvintele potrivite, împodo-
beşte textul-la-subiect cu ”purpura şi aurul” călătoriilor 
de iniţiere pe care, intelectual vorbind, le ducem cu toţii, 
noi muritorii, pe vîrful aripilor, sau... şontâc-şontâc. 

Ecuaţiile componistice, de „laborator” - tehnica 
mânuirii ştiinţifice a sintagmelor ce fac pod între lumea 
greco-romană şi Aventura umanităţii, cu apogeul său în 

 
Mileniul Trei, - raţiunea descifrării pasajelor peste 
timp, demersul făcut pas cu pas pe calea 
cunoaşterii pornind din punctul  zero al prozei 
europene, şi implicit a celei romaneşti, - ar fi putut 
duce la o inapetenţă pentru informaţie pentru 
cititorului de azi - care, vai, optează mai mult 
pentru lectura pe “diagonală” în devafoarea unei 
lecturi  sistematice, serioase. Nu a fost să fie aşa! 
Cartea te atrage magnetic. 

Dorina Şişu are stil, şarm personal şi  
harul scriitorului făcut, nu născut şi care, dacă ar 
vrea, ar putea scrie poeme până şi într-un caiet de 
Algebră. 

Împărţirea cărţii pe capitole şi, mai apoi,  
zidărirea fiecărui capitol în mai multe eseuri  
structurate pe teme interesante prin unicitatea 
abordării, - toată structura cărţii de faţă vine şi 
accentuează procedeul prin care studiul se deru-
lează firesc, prin potrivite într-un puzlle care te 
incită prin inedit şi enigmă. În acest sens, consi-
deraţiile critice nu pot fi decât unele favorabile. 

Poveşti şi umbre de “basm” antic se 
prefiră între tradiţiile care, aşezate fiind în oglindă, 
ne arată pe noi, oamenii, - aşa cum am fost, cum 
încă mai suntem: amatori de vise şi de aventuri 
fantastice.  

Plonjarea, cu sau fără lonjă de siguranţă, 
în golul de sub cupola Circului lumii atemporale, -
iată forţa şi raţiunea Dorinei Şişu, - talentata şi 
harnica autoare a unei cărţi în care zeii şi oamenii 
devin  persoanje. 

Pe parcursul lecturii nu poţi să nu te 
detaşezi de mediul ambiant modern, să nu uiţi 
pentru o clipă că există ornice electronice şi maşini 
infernale, cu combustie.  

Lectura te fură şi... te laşi în voia cuvin-
telor anume alese, aşa precum Ulise însuşi se 
lăsa dus de vântul opintindu-se-n pânza corăbiei. 

Dorina Şişu deţine o filosofie (care ţine de 
exerciţiul exploratorilor, a eroilor din romanele 
dintotdeauna) are tenacitate şi forţa nativă prin 
care discerne lucrurile importante din noiamul 
informaţiei de bibliotecă. 

Iată esenţa care stă la baza scrierii cărţii 
sale, - carte zidărită ca un pod de legătură între  
Odiseea, Metamorfozele  şi Don Quijote. Ne 
deschide porţi interesante către autorii din antichi-
tate, apoi doar sugerează jaloanele care, odată 
urmate, ar trebui să ne ducă spre taina şi destinul 
coloşilor literaturii din secolul tuşat de ritmul diabo-
lic al industrializării. 

Incursiune în romanul grec-latin este o 
lectură necesară, în aceste vremuri de redefinire, 
fie şi numai pentru a ne smeri, a recunoaşte că nu 
noi, cei de Acum şi de Aici, suntem Alfa şi Omega 
minunii ce se numeşte Literatură.  
  

� 
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Oana PANAIT 
 
 

Quo Vadis… filosofia? 
 

Motto: ”Historia magistra vitae”

 
 Dacă ne gândim că sufletul poate fi o adâncă 
simţire reducţionistă a unei stări de fapt, atunci senti-
mentele-trăiri iraţionale ale fiinţării întru Absolut  sunt o 
expresie încleştată în noi înşine, precum un copac cu 
frunze desfrunzite de conţinut. Sentimentul  sau 
“sentimentalismul” - azi, aparent speculativ şi egoist 
sieşi, afectul care generează acea angoasă nedefinită 
şi totuşi atât de ancorată între realitate şi iluzie, între 
oniric şi trezie, între finit şi infinit - poate să fie în 
vechiul spirit maniheist (Bine/Rău, Adevărat/Fals), o 
alterfaţă a gândirii raţionale, umbra unui spirit  
raţionalizant de tip cartezian opus în aparenţă unui 
dicton de tipul “Credo, quia absurdum” (iraţionalul 
suprem - “Cred, pentru că e absurd”), care a făcut  
ravagii în “întunecatul”, pe nedrept catalogat în
maniera aceasta, Ev Mediu, dicton atribuit greşit 
Sfântului - Preafericitului, în varianta ortodocşilor -
Augustin şi contracarat mult mai târziu de Steinhardt, 
“Cred, Doamne, ajută necredinţei mele” într-un… 
jurnal al fericirii. 
 Iraţionalul-dualul gândirii (ratio) l-a făcut pe  
Descartes să analizeze “rostul” de până la el (moder-
nitatea filosofiei descartiene) a unei gândiri cu multe 
variaţiuni pe aceeaşi temă, de secole. Ideea de suflet / 
spirit în sens platonic, idee preluată de neoplatonicieni 
şi dusă până în abisurile unei excluderi aproape totale 
a materiei / corp, totul culminând cu apariţia gândirii 
creştine, a filosofiei Sfinţilor Părinţi, cu “cearta 
universaliilor” şi cu scrierile patristice. Un Dumnezeu 
autorevelat care era atât de autoevident încât acea 
ratio părea un sacrilegiu inefabil într-o lume formată 
doar din valori care nu puteau trăda nimic din 
sentimentul de îndoială umană, atât de contingentă, 
imanent de ontologică per se. Apoi, secole în care 
“zeii” erau puşi din nou pe piedestal, pentru ca a doua 
zi să treacă în amurg, printr-un nihilism autodizolvant 
nietzscheean. [Sau să bea dintr-un pocal (nu neapărat 
Sf. Graal) însângerat thermidorian sau iacobin al Re-
voluţiei Franceze aducătoare de modernitate - Anatole 
France în  “Zeilor le este sete”]. Modernitate… socia-
listă?! a treia cale… 
 Dualitatea raţional-iraţional a continuat de-a 
lungul vremii să formeze generaţii de filosofi, tributari 
mai mult sau mai puţin începuturilor Marilor Taine. Dar, 
retorice, întrebările cu sinele şi despre sine au ajuns 
de la Marcus Aurelius până în ceasul de faţă la un 
deşert imaginativ, pe alocuri cumplit de speculativ, 
încât ne putem întreba dacă de atâta amar de vreme 
putem să vorbim cu adevărat de o primenire sau o 
(re)gândire a filosofiei. Reminiscenţe din vremuri 
trecute, concepte aparent noi şi totuşi anacronic 
“legitimate” prin prisma unei gândiri mult mai de... 

 
demult. Oare acum în secolul nostru atât de 
material şi materializant, pragmatic de real, 
anacronismul filosofilor mai poate să-şi găsească 
un loc într-un spaţiu şi timp-deloc atemporal -
printre computere şi robotică, societate de 
consum şi banalităţi cotidiene? Mai poate, oare, 
să subziste filosofia acum şi aici, unde prezentul 
e tot ce contează [dar nu în spiritul unui “Carpe 
Diem” în accepţiunea Antichităţii latine]. Mai 
poate omul “postmodern” - un termen uzitat 
abuziv azi- aliat cu un nou modus vivendi în plină 
viteză a luminii , să se uite curios la Cer. Şi doar 
atât? Omul secolului prezent va nărui în câteva 
decenii- dacă nu a făcut-o deja!- secole şi secole 
de gândire imaginativă şi abstractă, de reflecţie 
introspectivă şi, desigur, amăgitoare, dar totuşi 
atât de umană- sub paşii mici, dar uriaşi aproape 
selenar augmentaţi, de materiali ai unei lumi şi 
societăţi “la vedere”(stilul orwellian) şi nu ascunse 
de Marile Taine.  O societate aflată însă sub lupa 
cuceririi iluzorice a spaţiului cosmic infinit. 
 Acum, în mileniul III omul a redus 
filosofia de altădată la un cuvânt simplu, dar 
deloc simplist-RELIGIA. Dacă “a filosofa” în 
secolele amurgului gândirii Marilor Taine încă mai 
reprezenta o activitate aparent normală, după 
secolul XIX şi până azi, filosofia  tinde să devină 
strict apanajul unei elite împuţinate şi solitare, dar 
cu spirit de castă,  în ciuda gândirii  spaniolului 
Ortega Y Gasset-“Revolta maselor”,  care ar 
putea să dispară destul de repede sub greutatea 
fantastică a “actualului”, a ştirilor de senzaţie, a 
mersului-înainte, dar “încotro?” a unei societăţi 
aflată sub presiunea materialului, a acelui 
contingent atât de aproape de pământ încât orice 
frizează transcendentalul sau apariţia -
nefirească - a unei idei care înainte-vreme făcea 
Istorie, acum cade, după puţină publicitate, în 
derizoriu şi într-o desuetudine atât de 
fulgerătoare, încât “best-seller-ul”  care poate fi 
“citit” cu interes  pe computerul personal se poate 
foarte uşor rătăci printre alte fişiere de interes 
mult mai “actual”. 
 Este într-un fel paradoxal că acum 
suntem atât de aproape de cer, avem rachete şi 
navete spaţiale, şi totuşi atât de pământeni în 
gândirea noastră limitată la Terra. A fi filosof 
astăzi denotă în primul rând un mare curaj, să-ţi 
bei cucuta gândirii tainice în secolul vitezei luminii 
înseamnă să te aşezi confortabil la calculator 
pentru a-ţi tasta eseurile în timp ce sorbi 
insomniac cinci sticle de…Coca-Cola, neapărat 
dietetică. 
 O filosofie de consum, care, totuşi îţi 
oferă siguranţa că “best-seller-ul”  ţi-ar aduce a 
doua zi  prosperitate, care se poate cuantifica în 
titluri, funcţii şi neapărat, bani. Cucuta secolului 
nostru insomniac- Coca-Cola-dă frâu imaginaţiei 
repetând inconştient, parcă, ce au spus alţii… 
 

(continuare în pag. 60)
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Nicolae R ĂDULESCU 

 
Câteva adevăruri necenzurate 

despre maghiari şi despre Ţara lor 
 

Cine sunt ungurii, când şi de unde au venit ei, 
care au fost treptele devenirii lor ? Noţiunea de Ungaria 
Mare are vreo legătură cu realitatea istorică? 

Vom încerca să răspundem la aceste întrebări 
prin formularea unei lecţii de istorie şi nicidecum prin 
enunţarea unui discurs politic. 

Ungurii şi limba lor sunt de origine ugrofinică, în 
secolele VII şi VIII triburile lor se aflau aşezate într-un 
teritoriu cuprins între Volga şi Doneţ. Loviţi de pecenegi 
s-au împărţit în trei uniuni de triburi din care: cea a 
maghiarilor s-a aşezat o vreme în zona Atelcuz care se 
afla în sudul Basarabiei de astăzi. Aici au fost atacaţi  şi 
alungaţi de bulgari, astfel că, la anul 895 au găsit loc de 
aşezare în Câmpia Panonică, peste kazari, unde au înte-
meiat prima structură statală. 

În urma convieţuirii cu kazarii, au preluat de la 
aceştia  influenţe etnografice, dar mai ales lingvistice. 

Populaţie cu spirit războinic, în perioada 898-
955, ungurii au întreprins în Apusul Europei, pe teritoriul 
Italiei, Franţei, şi Germaniei de astăzi, 33 expediţii răz-
boinice şi de jaf. Ultima expediţie efectuată în Apusul 
Europei a fost cea din anul 955 când au atacat Imperiul 
German. Atunci, o oaste feudală maghiară a fost zdro-
bită pe Râul Lech de Impăratul German Otto I cel  Mare. 

De atunci ungurii (sau maghiarii) n-au mai  
îndrăznit să atace Apusul Europei şi aveau să-şi orien-
teze acţiunile războinice şi de cotropire spre Răsărit, în 
primul rând asupra Transilvaniei, locuită  din vremuri 
imemoriale  de români. 

Regele Ştefan I din dinastia Arpad, la anul 1001 
se va creştina (Ştefan cel Sfânt) şi odată cu el întreg 
poporul maghiar, astfel că Ungaria se va încadra în 
sistemul politic şi religios de tip occidental, dar după ce-l 
încercase şi pe cel răsăritean. 

La mijlocul secolului XI oastea feudală maghiară 
începe campania de cucerire a voievodatelor româneşti 
aflate între Tisa şi Munţii Carpaţi. 

Formaţiunile statale româneşti vor opune o rezis-
tenţă îndelungată, de aceea Transilvania va fi cucerită în 
etape, timp de 200 de ani. Expansiunea oastei maghiare 
începe pe la anul 1070 şi cuprinde trei etape distincte: 

- sfârşitul secolului XI când este cucerită zona 
Bihorului; 
- în prima jumătate a secolului XII este invadat  
centrul Transilvaniei; 
- în a doua jumătate a secolului XII şi la începutul 
secolului XIII maghiarii ajung la Munţii Carpaţi. 

 Voievozii români, Gelu, Glad şi Menumorut au 
opus o rezistenţă eroică, adevăr confirmat chiar de croni-
cile maghiare. Atunci când erau cucerite noi teritorii, 
ungurii nefiind destul de numeroşi pentru a le ţine în stă-
pânire, îi foloseau în acest scop pe secui. 
 Dar cine erau, cine sunt secuii? Se susţine că 
erau o populaţie hibridă, de origine turcică, urmaşă a 
triburilor Khabaro-Kazare care veniseră în Panonia înain-
tea maghiarilor. 

    O altă ipoteză pretinde că secuii erau urmaşi ai  
 

 
hunilor, despre care se ştie că, după dezastrul de la 
Câmpiile Catalaunice (451) au rămas în Panonia. 
 Etimonul «secui» derivă din cuvintele de origi-
ne turcică «szikil sikil» care ar însemna oameni de 
avangardă. Se pune întrebarea, de ce după cuceri-
rea Transilvaniei de către oastea  feudală maghiară  
şi după ce a fost colonizată cu secui, populaţia  au-
tohtonă românească nu a putut fi asimilată? Răs-
punsul este simplu, autohtonii au fost apărati de 
pericolul maghiarizării, în pofida presiunilor, pentru 
că şi-au păstrat convingerea că erau stăpânii ances-
trali ai locurilor şi că trebuia să-şi apere credinţa.  
 Se poate interpreta şi că ungurii i-au aşezat 
pe secui  în Transilvania dintr-o prevedere bine cal-
culată, mai ştii!? 
 După anul 1301 Regatul Ungariei traversează 
o perioadă de criză, pentru că, în urma morţii regelui 
Andrei al III-lea, tronul rămâne fără succesor.
Urmează o perioadă de interegn până în anul 1308, 
când este încoronat Carol Robert din dinastia de 
origine franceză - de Anjou. Se ştie, Carol Robert a 
încercat, ca de altfel şi urmaşii săi, să-şi extindă  
stăpânirea şi la sud de Carpaţi dar, la anul 1330 a 
fost învins la Posada de Basarab I. 
 Urmează o perioadă în care Regatul Maghiar 
poartă numeroase războaie, în special în Peninsula 
Balcanică unde face noi cuceriri, dar suferă şi înfrân-
geri. Aceasta până în anul 1526 când oastea feu-
dală maghiară este zdrobită de turci la Mohacs 
(Mohaci). În urma acelui eveniment, Ungaria dispare 
ca stat, fie până în anul 1699 când a fost semnată 
pacea de la Karlowitz dar, mai sigur, până în anul 
1920, când a fost parafată Pacea de la Trianon. 
 După Mohacs, teritoriul Ungariei a fost împăr-
ţit astfel: 

- partea de Nord-Vest intră în stăpânirea Im-
periului Habsburgic; 

- centrul şi sudul, cu oraşul Buda, revin Impe-
riului Otoman; 

- Transilvania, cu Banatul şi Partium (adică 
teritoriul din Vest, întins până la Tisa) devine 
principat autonom, vasal Imperiului Otoman. 

    Deoarece la Mohacs, regele Ungariei, Ludo-
vic II este ucis, se deschide (începe) lupta pentru 
domnie. La competiţie încearcă să participe şi Impe-
riul Habsburgic, ceea ce îi determină pe turci ca în 
anul 1541 teritoriul Ungariei stăpânit de ei, cu capita-
la la Buda, să fie transformat în paşalâc. 
        Starea de beligerantă între Imperiul Otoman şi 
cel Habsburgic este menţinută permanent, ca apoi 
să se aprindă într-un război îndelungat, care începe 
în anul 1683, când turcii asediază Viena. 

La asediul Vienei participă, alături de turci, şi 
voievodul român Şerban Cantacuzino care însă, în 
taină, îi  aproviziona pe asediaţii înfometaţi cu hrană 
şi cu informaţii utile. 

Din cauza asediului prelungit (17.VII - 12.IX.
1683) Viena ajunsese la capătul puterilor. Dar, ca 
din senin, apare regele Poloniei, Jan III Sobieski, 
care-i învinge pe turci. 

După izbândă, în bisericile vieneze s-a cântat 
  

(continuare în pag. 59)
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(urmare din pag. 58) 
 

imnul �Fosta om trimes  de Dumnezeu, cu numele de 
Ioan˝. Împăratul Leopold, care era un om bănuitor şi 
invidios, s-a arătat foarte puţin recunoscător faţă de vi-
teazul rege polonez. În loc să-i mulţumească şi să se 
arate îndatorat, el vorbea măsurat şi ceremonios, ceea 
ce l-a determinat pe Sobieski să-i spună cu ironie �sunt 
încântat că am putut face acest mic serviciu, Majestăţii 
Voastre˝. 

În anul 1699 s-a încheiat pacea de la Karlowitz, 
în urma căreia, Paşalâcul de la Buda şi Principatul 
Transilvaniei vor intra în componenţa Imperiului Aus-
triac. În concluzie, de la dezastrul militar înregistrat de 
unguri la Mohacs (1526), până la Pacea de la Karlowitz 
(1699), timp de 173 ani, cea mai mare parte a terito-
riului Ungariei a fost Paşalâc iar după acea dată, până 
la 1849, aşa zisul teritoriu al Ungariei a fost parte 
integrantă a Imperiului Habsburgic (Austriac). Şi un 
detaliu: din anul 1784, limba oficială în teritoriul locuit de 
unguri a fost limba germană. 

În sfârşit, la 1848-1849, guvernul revoluţionar 
maghiar şi-a extins pretenţiile asupra unui teritoriu 
cuprins între graniţe artificial pretinse, care includeau 
multe naţiuni iar capitala era stabilită la Pojon (Bratis-
lava) care nu era oraş al Ungariei propriu-zise. Guver-
nul revoluţionar maghiar a hotărât, fără să-i consulte şi 
pe revoluţionarii români, încorporarea Transilvaniei la 
Ungaria. Revoluţionarii români, în semn de protest, de 
respingere, au convocat la Blaj, la 3 mai 1848, pe Câm-
pia Libertăţii, o mare adunare populară la care au parti-
cipat peste 40.000 de români. 

Nemulţumirea şi replica  maghiarilor a fost necru-
ţătoare, fiind masacrate numeroase comunităţi ale ro-
mânilor. A făcut excepţie doar zona Munţilor Apuseni 
unde se concentrase o armată de revoluţionari, condu-
să de Avram Iancu supranumit de atunci Craiul Munţi-
lor. 

Ungurii au atacat poziţiile românilor, dar au fost 
învinşi. Au rămas de vrednică memorie luptele eroice 
de la Abrud şi Mărişel. 

După înăbuşirea revoluţiei din Principate, Nicolae 
Bălcescu l-a vizitat pe Laioş Koshut, conducătorul revo-
luţiei maghiare şi i-a cerut să se împace cu revolu-
ţionarii români transilvăneni, să acorde autonomie pro-
vinciei, să se unească în lupta împotriva dusmanului 
comun, mai ales că armata ţaristă terminase acţiunea 
în Ţările Române şi se afla în drum spre Transilvania. 
Koshut şi nobilimea maghiară au refuzat. 

Împăratul de la Viena adresase Rusiei cererea de 
a veni în ajutor. Şi o armată de 80.000 de soldaţi profe-
sionişti, la 13 august 1849 a învins oastea revoluţionară 
maghiară la Şiria - Arad. 

După înfrângerea revoluţiei, Avram Iancu, în frun-
tea unei delegaţii, a încercat să ajungă la împărat, dar a 
fost refuzat. În anul 1872, când împăratul  Franz Ioseph 
a sosit în vizită la Cluj, l-a invitat pe Craiul Munţilor la o 
discuţie. Acesta însă i-a trimis vorbă că nu are ce să 
discute cu un mincinos. 

Ura pe care şi astăzi, secuii - evident, unii dintre 
ei, o poartă lui Avram Iancu este o atitudine necugetată 
şi primitivă, trăiri şi atitudini care n-au legătură şi justifi-
care cu realitatea istorică. 

A pretinde că revoluţia maghiară putea să ţină  
 

 

piept unei armate ţariste, profesioniste de 80.000 de 
oameni şi că a fost înfrântă la Şiria  din cauza 
românilor, a lui Avram Iancu, este o aberaţie, este 
rodul unei judecăţi – hai să nu-i spunem bolnave, ci 
imaginare. 

Avram Iancu reprezintă simbolic însăşi con-
ştiinţa poporului român din Transilvania, amintirea lui 
este iubită şi venerată pretutindeni de români. De 
aceea, acel gest petrecut în ziua de 15 martie, anul 
acesta, a fost interpretat de noi ca un comportament 
normal pentru minţi rătăcite. Sperăm că majoritatea 
maghiarilor români vor dezaproba acea atitudine. 

Revenind la sintagma �Ungaria Mare˝ care se 
referă la un teritoriu ce era locuit atât de unguri cât şi 
de croaţi, sloveni, sârbi, români, polonezi, ucraineni, 
trebuie să conchidem că era vorba de o visare abe-
rantă. 

În sfârşit, să evocăm şi faptul că, după dezas-
trul militar de la Sadova (1866), maghiarii au apucat 
cu amândouă mâinile, pomana oferită de Franz 
Ioseph care se afla în stare de disperare. Atunci 
ungurii au salvat de la pieire �sacul cu petice˝ cum 
era supranumit Imperiul Habsburgic. 

După acel eveniment, care a fost compor-
tamentul maghiarilor faţă de românii Transilvaniei? 
Se ştie! 

Dualismul, în nici un caz n-a însemnat în fapt 
crearea unui stat sigur şi pentru maghiari ci a fost o 
soluţie disperată prin care, împărăţia de la Viena
vroia să depăşească  o stare de criză ireversibilă. 
Acceptarea dualismului de către unguri n-a fost 
altceva decât să prelungească agonia monarhiei 
habsburgice. 

Momentul istoric petrecut la 17 februarie 1867 
(crearea dualismului) nu poate fi invocat drept un act 
de creare a statului Ungaria Mare, ci un element de 
inflamare şi excitare a imaginaţiei ultranaţionaliste.
Motivul? Austro-Ungaria înghesuia în – �sacul cu 
petece˝, alături de austrieci şi unguri, pe sloveni, 
croaţi, cehi, slovaci, polonezi, ucraineni, bosniaci,
sârbi şi români. Iar nunta şi ospăţul de la 8 iunie 
1867 (încoronarea lui Franz Ioseph ca rege al 
Ungariei) a fost doar o seară de dragoste şi de 
euforie efemeră şi nu o etapă de statornicire a 
Ungariei Mari, care n-a existat niciodată. 

După 1849 între Imperiul Autro-Ungar şi Rusia 
Ţaristă au avut loc o serie de convenţii, pentru că 
aveau interese comune. În baza acestor convenţii 
Austro-Ungaria a preluat provincia Bosnia-Herţe-
govina, detaliu de la care avea �să răsară asfinţitul˝ 
împărăţiei Austro – Ungariei. 

După pierderea primului război mondial, cea 
mai disperată soluţie a ungurilor a fost opţiunea 
pentru comunism, fiindcă de la hidra bicefală, în 
disperare s-a adoptat secera şi ciocanul! 

Dar, cum s-a ajuns la soluţia comunistă? Iată 
cum: La 31 octombrie 1918 în Ungaria se crează un 
guvern provizoriu, fără graniţe, doar cu pretenţii.
Noul guvern ungar a trimis emisari pentru a purta 
discuţii cu părţile pe care le pretindea în cadrul 
Ungariei Mari. De exemplu, la 14 noiembrie 1918, la 
Arad, reprezentantul guvernului maghiar, Oskar Jazi  

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

- ministrul naţionalităţilor (deci, acum existau şi naţiona-
lităţi în interiorul Ungariei Mari !) s-a întâlnit cu  repre-
zentanţa Partidului Naţional Român care era condusă 
de Iuliu Maniu. 

Emisarul ungur a propus ca provincia româ-
nească Transilvania să rămână în cadrul Ungariei Mari 
ca provincie autonoma. Iuliu Maniu a respins propu-
nerea şi atunci, acolo s-a hotărât convocarea Marii 
Adunări de la Alba Iulia, pentru data de 1 Decembrie 
1918. 

Maghiarii, în noua situaţie, la data de 24 
noiembrie 1918 au creat la repezeală, Partidul 
Comunist. Se poate deduce că soluţia era sugerată de 
căpeteniile Rusiei bolşevizate. 

Şi, la 21 martie 1919 a fost proclamată Repu-
blica Sovietică Ungară care imediat a declanşat acţiuni 
războinice în teritoiile pretinse. La 25 noiembrie a fost 
creată Armata Roşie Ungară. Toată maghiarimea de 
sentiment naţionalist sprijinea acţiunea comunistă! 

La 16 aprilie  1919 Antanta intervine declanşând 
acţiuni  militare din toate orizonturile . Armata română, 
dupa ce îi linişteşte pe extremiştii din Transilvania, la 4 
auguat 1919, ocupă Budapesta. 

În Ungaria avea să vină la conducere un guvern 
ale cărui lider era  amiralul Horty şi care, la 4 aprilie 
1920 avea să semneze Tratatul de Pace de la Trianon, 
care a fixat graniţele în care se află astăzi Ungaria. 

Realitatea istorică pe care n-o poate contesta 
nimeni este aceea că, în perioada 29 august 1529 – 4 
aprilie 1920, poporul maghiar n-a avut stat naţional ci 
nişte improvizaţii nesigure. 

Scurta perioadă cuprinsă între anii 1867 şi 1918 
în care Viena i-a acordat Budapestei  dreptul de a 
administra, în cadrul dualismului, pe croaţi, sârbi, 
slovaci şi românii din Transilvania, nu înseamnă că 
aceste teritorii aparţineau Ungariei. 

În concluzie, subliniem, că sintagma Ungaria 
Mare pe care o agită episcopul Lazlo Tökeş  şi susţină-
torii lui este o iluzie, o noţiune simbolică şi abstractă. 

Să invocăm şi faptul că la Paris, în noiembrie
1947, când se dădea ultima formă a Tratatului de Pace 
încheiat după al doilea război mondial, reprezentantul 
Ungariei l-a provocat la o discuţie pe Andrei Vâşinski, 
reprezentantul Uniunii Sovietice, întrebându-l de ce  
U.R.S.S. nu sprijină rămânerea Ardealului de Nord la 
Ungaria. 

Vâşinski i-a replicat scurt – pentru că până atunci 
nu i s-a explicat de ce Ungaria a participat la război 
împotriva ţării sale. 

Reprezentantul Ungariei i-a atras atenţia că, la 
război a participat şi România. 

- Da, dar România a explicat motivul pentru care 
a intrat în război. 

    Replica l-a surprins pe reprezentantul ungur care 
a întrebat mirat : 

- Ce-a motivat reprezentantul României ? 
- Ne-a spus că a vrut să ia înapoi Basarabia, dar 

voi ? 
N-a mai avut ce să răspundă. 
Dar, putem să răspundem noi – Ungaria vroia 

să-i achite lui Hitler nota de plată pentru Ardealul de 
Nord şi pentru o parte din Slovacia. 

 
Sumar cronologic  

●    895 – 1526,  regatul medieval Ungaria 
●  1526 – 1699,  paşalâc turcesc 
●  1699 -  1867,  provincie a Imperiului 
Habsburgic 
●  1867 – 1918,  parte a imperiului dualist 
●  1918 – 1919,  statul communist a lui 
Bela Kun 
De la 4 aprilie 1920, Ungaria a foat aşezată 
în graniţele etnice şi juridice.  
Glosar 
●  ugro - finic,  grup de neamuri, provenit la 
origine din spaţiul Ural – Volga 
●  unguri,  popor de neam ugro – finic 
●  ungur,  derivat  din eponimul, ugric 
●  finlandez,  derivat din termenul, finic 
●  maghiar,  una din uniunile de  
triburi ugrice 
●  Ungaria Mare(ţara visată)-care nu a 
existat niciodată 

� 
 
(urmare din pag. 57) 
 
 Să nu mai fie în secolul XXI nimic 
“original”? Un Da Vinci se mai poate naşte în 
acest secol al grabei? O grabă înţeleasă, totuşi, 
după atâtea secole de stagnare aparentă, graba 
de a ajunge cât mai departe, de a nu sta pe loc şi 
reflecta, poate de a coloniza alte planete, de a 
inventa roboţi care să muncească, să vorbească, 
să gândească în locul nostru… Să scrie…
filosofie?! Să înlocuiască Omul? 
 21 de secole de creaţie, de lupte, de 
inovaţie, de progres şi totuşi…. 
 21 de secole de  incertitudine retorică la 
doar două întrebări pe care ni le poate pune cu o 
inocenţă desăvârşită şi  naivitate primitivă orice 
copil astăzi: de unde venim? 
 Unde ne ducem?  Întrebări dezarmante, 
doar două întrebări-quintesenţă a întregii umani-
tăţi. O filosofie simplă în spiritul cartezian al îndo-
ielii. Oare, dacă în secolul XXI cugeţi,  mai exişti? 
 Mari Taine care nu-şi mai au rostul într-o 
lume în continuă mişcare spre stele… 

� 
 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 



Boema  4Boema  4Boema  4Boema  4----5555----6666/201/201/201/2011111    61616161    

                                                                                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liber arbitru 
 

Las lacrima 
sa facă ce vrea 
pe pământul arid, 
să resoarbă amintiri, 
să-mi încălzească 
chiar 
sufletul ombilical 
şi mai sus, la vedere, 
sau sa-mi ude 
secunda 
adâncită  
parietal 
(zona interzisă, aş spune), 
las lacrima 
să-mi redescopere 
zâmbetul îmbobocit 
pe ramura  
verticală 
a timpului… 
 
 
 

Teorema a-II-a 
 

Litera destinului 
scrisă pe trupul 
cunoaşterii 
e ceea ce ar trebui 
să existe 
pe talpa fugarului 
înduioşat 
de trecerea relativă 
a apei 
prin sentimentele 
întâmplătoare 
ale norilor… 
 
 
 

Des-cântec 
 

Ritmul ielelor 
nebunelor, suratelor, 
codanelor, 
pe zidurile nopţilor  
şi-a suflat, răsfirat 
îndoielile, 
pe şira surâsului 
şi-a adormit bunăvoinţele, 
pe şoaptele necurate 
ale gândului, 
 

ritmul ielelor 
mai dalb a-nsurzit, 
şi mai dalb a-ncernit, 
visătoarelor. 

 
 

(din volumul în pregătire „Solzi de primavară”) 

  � 

        Ioan GHEORGHIŢĂ 
 
 

Parimie 
 

Realitatea îmi curge 
din ochii adânci, 
din ochii pretutindeni 
ca lacrimile 
pe tâmpla albastră 
a dorinţei, 
cineva mi-ar spune că-i plâns, 
cineva mi-ar lua dragostea 
rotundă ca piatra de izvor 
şi mi-ar arunca-o 
dincolo de asfinţit, 
cineva mi-ar ciopli 
tristeţea profundă 
chiar aici, în elementele 
primordiale, 
unghia tăcerii, 
sau epiderma întinsă, netedă 
a pământului, 
cineva mi-ar ridica 
realitatea mea 
călcată 
în picioarele inconştientului 
şi ar privi-o 
indecent de candid. 
 
 
 
Doină 
 

Mi-am lungit auzul 
pe o apă lină 
colorând mirosul 
lângă luna plină, 
 

glasul nevorbit 
e lumina oare? 
mugurii frumoşi,  
gânduri dau în floare, 
 
mi-am lungit auzul 
într-un con de pin, 
rupt ca un miracol 
firesc de străin, 
 

mi-am lungit auzul… 
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           Viorel DARIE  
 

Kostea Kuzmenco 
 

 Recent am avut ocazia să-l aud vorbind pe 
Kostea Kuzmenco la o întrunire publică numeroasă. Un 
domn ca de 50 de ani, robust, plin de sănătate, cu chip 
frumos, păr şaten, glas blând, domol. Despre acest om 
nu s-ar fi vorbit niciodată, întrucât nu i-ar fi adus 
celebritate nici originea părinţilor săi din Huşi, nici a 
soţiei sale născută în Basarabia, nici funcţia sa de 
ofiţer în armata Marii Uniuni Sovietice. În Uniunea 
Sovietică erau ofiţeri câtă frunză şi iarbă. Deci Kostea 
Kuzmenco era un om cu totul obişnuit, anonim ce-şi 
ducea traiul liniştit, împreună cu soţia sa, pe pământul 
Ucrainei. 
 Notorietatea vine când nu te aştepţi. În data de 
26 aprilie 1986 era o zi frumoasă de primăvară, iarba 
răsărise peste tot, oile ieşiseră la păscut pe izlazuri. Se 
făceau pregătiri intense pentru sărbătorirea zilelor de 1 
şi 2 Mai. Unii îşi căutau undiţele pentru pescuit. Alţii 
plecaseră în excursii la munte. 
 Nimeni nu presimţea ceva deosebit. Din 
Suedia, însă, nişte „copoi” electronici au detectat un 
„miros” neplăcut în atmosferă. S-a declanşat o veste 
apocaliptică: apăruse pe cer un nor puternic de radiaţii. 
Vestul a fost alertat imediat. Autorităţile ruseşti 
fuseseră deja alertate, erau în mare fierbere şi au 
reacţionat imediat. Dar nu s-au grăbit să dea un 
comunicat internaţional în legătură cu explozia 
reactorului 4 de la Centrala atomo-electrică de la 
Cernobâl. Suedezii au scăpat ieftin: vântul şi-a 
schimbat direcţia, întorcând norul radioactiv spre 
Ucraina, Rusia şi România. Şi spre alte ţări. 
 Autorităţile sovietice încă aşteptau să treacă 
zilele de sărbătoare. Dar la locul dezastrului de la 
Cernobâl era deja agitaţie mare. Kostea Kuzmenco 
primise ordin militar pe data de 28 aprilie, să urce în 
elicopter şi să plece la Cernobâl în calitate de 
coordonator al unei echipe de 66 de militari, cu rol de 
„lichidatori” ai dezastrului nuclear. Iniţial, ordinul a fost 
pentru trei zile, dar şederea lor în acel loc sinistru s-a 
prelungit până la urmă la 254 de zile. Nu toţi au rezistat 
atâtea zile, mulţi s-au prăpădit doar după câteva. 
 Ce se întâmplase? Centrala atomo-electrică de 
la Cernobâl producea electricitate pe baza uraniului, 
electricitate care, în mare parte, era exportată în Vest, 
pe valută. Dar lacomii conducători sovietici au introdus 
unele experimente suplimentare în cadrul exploatării 
centralei, fapt ce a dus la declanşarea dezastrului. A 
fost o explozie de proporţii. Nu s-a ajuns chiar la o 
explozie de tip “ciupercă”, dar nici mult nu a mai fost. 
Materiale nucleare, deşeuri, au fost aruncate la mari 
 

 
depărtări. Un incendiu uriaş, sinistru, a cuprins toată 
zona. 
 Sovieticii, apoi şi străinii, au mobilizat forţe 
masive să stingă incendiile, să lichideze dezastrul. 
Populaţia de pe o rază de zeci de kilometri din jur a 
fost evacuată. Mii de oameni şi foarte mulţi copii, au 
murit. Unii n-au murit atunci, imediat, ci mai târziu. 
Alţii au rămas cu infirmităţi pentru toată viaţa.  
 Echipa lui Kuzmenco nu era singură. Erau 
acolo mii de soldaţi care-şi dădeau viaţa pentru 
lichidarea dezastrului. Kostea Kuzmenco şi cei 66 de 
soldaţi coordonaţi de el au fost desemnaţi să meargă 
pe linia întâi în iadul acelui reactor explodat. 
Misiunea lor era să cureţe întâi zona de blocuri de 
grafit foarte radioactive. Cu mâinile goale, luau 
blocurile, le puneau în containere care apoi erau 
luate de elicopterele care aşteptau deasupra şi care 
transportau containerele undeva departe, ca să fie 
îngropate adânc în pământ. Kuzmenco şi oamenii lui 
ştiau şi nu prea ştiau ce înseamnă radiaţiile. Vedeau 
doar cum unii camarazi de-ai lor cădeau fără vlagă. 
Unii chiar mureau repede prin infirmerii. Echipa lui se 
tot rărea. Seara, după ce se duceau la odihnă, nu 
puteau dezbrăca hainele de pe ei, căci acestea se 
lipiseră de pielea plină de răni, de la căldura imensă 
din incinta reactorului. Li se spusese că vor sta doar 
trei zile, dar au fost uitaţi acolo 254 de zile. Degajau 
materialele radioactive. Tăiau copacii şi-i îngropau 
adânc în pământ. Îngropau tot ce se putea îngropa.  
 Oamenii lui Kuzmenco dispăreau însă pe 
capete. Mulţi mureau în zonă, încă înainte de a fi 
duşi la spitale. Cei încă vii aveau feţele, mâinile şi 
picioarele umflate de arsuri. Dinţii le cădeau din gură, 
de-i puteai smulge cu degetele. 
 După cele 254 de zile, căzu de pe picioare şi 
Kuzmenco. A apucat să fie dus la spital. Era într-o 
stare foarte gravă. Medicii au depus toate eforturile 
pentru a-i salva pe eroii lor. Dar ce se mai putea 
face, când iradierea era cu mult peste limita admisă, 
când toate organele interne erau inflamate şi oamenii 
pierdeau mult sânge! 
 Soţiei lui Kuzmenco nu i s-a dat voie să vină 
să-l vadă la spital. În schimb, au venit părinţii de la 
ţară. Erau disperaţi de situaţia fiului lor. 
 Şansele de supravieţuire erau slabe. 
Kuzmenco pierdea masiv sânge. Doctorii îi înlocuiau 
continuu sângele, făceau tot ce se putea pentru a-l 
ţine în viaţă. Părinţii stăteau amândoi pe aproape. Se 
rugau neîncetat la Dumnezeu să le scape băiatul. 
 De două ori Kuzmenco a murit şi a înviat. 
Prima dată i s-a oprit inima, timp de aproape două 
minute. Părinţii i-au fost scoşi din salon, împinşi 
undeva într-un balcon, ca să nu vadă ce se petrecea. 
Medicii, disperaţi, au recurs la toate mijloacele de 
care dispuneau. Ca prin minune, după două minute, 
ca urmare a unor electroşocuri, inima a început să-i 
funcţioneze din nou. 
 Efemeră salvare. Nu după mult timp, inima 
lui s-a oprit iar. Medicii îşi pierduseră speranţa că îl 
mai pot salva. Inima lui nu mai bătea de aproape 3 
minute. Corpul se învineţise, se înnegrise. Doctorii 
au tras un cearşaf alb peste el. Dar părinţii, care  
 

(continuare în pag. 65)



Boema  4Boema  4Boema  4Boema  4----5555----6666/201/201/201/2011111    63636363    

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roland VOINESCU 

 

Centenarul 
 

 Discursul preşedintelui unui partid politic: 
- Stimaţi colegi, anul acesta sărbătorim, dacă se 

poate spune aşa, centenarul... centenarul de la 
abominabilele răbufniri petrecute cu numai o sută de ani 
în urmă. Ce înseamnă o sută de ani, pentru un om o sută 
de ani e mult, dar pentru omenire o sută de ani sunt o 
clipă. O sută de ani nu înseamnă mai nimic pentru 
omenire, şi-n aceşti o sută de ani s-au schimbat multe 
lucruri, foarte multe. În 1907, cu numai o sută de ani în 
urmă, ceva inadmisibil, nişte lihniţi, nişte desculţi, că nu 
pot să le spun altfel..., ce făceau în barbaria lor... 
priogoneau nişte oneşti boieri, de parcă aceştia erau 
nişte lipitori care le sugeau sângele. Era oare necesară 
prigonirea acestor oameni, nişte oneşti boieri, de către 
bande de lihniţi şi desculţi?... De ce făceau lihniţii aceste 
lucruri inumane în nebunia lor, de parcă nebunia mai are 
nevoie de motive, şi totuşi, de ce se făceau vinovaţi acei 
oneşti boieri, de ce se făceau vinovaţi... luau şi ultima 
bucăţică de pâine de la gura copiilor acelor barbari, lihniţi 
şi desculţi, că... nu pot să le spun altfel. Dar ce înseamnă 
o bucată de pâine, merită să te dedai la astfel de acţiuni 
abominabile pentru doar o bucăţică de pâine? 
 Astăzi s-au schimbat vremurile, în ziua de azi, 
după o sută de ani, lumea s-a schimbat radical, pot 
spune chiar că lumea s-a schimbat fundamental. În 
perioada scursă de la evenimentele de un barbarism 
abominabil, noi am dezafectat statuia, nu de alta dar să 
nu le mai dea idei şi altora, am dărâmat monumentul din 
capitală care amintea de abominabilele fapte, de 
prigoana îndreptată împotriva a celor care cu sudoarea 
frunţii şi-au ridicat câteva conace şi se lăfăiau pe la Paris. 
Ce făceau la Paris? Aşa cum a spus poetul, învăţau să-şi 
facă nodul la cravată. În ziua de azi, aceşti mari cinstiţi ai 
neamului ce fac, au pus taxe, de exemplu, taxa de 
drumuri, n-au făcut în zece ani nici măcar o autostradă, 
dar au plantat panouri cu inscripţia: ,,Aici sunt banii 
dumneavoastră”; sau taxa auto, pentru prima 
înmatriculare, sau pentru ultima înmatriculare, după caz, 
pentru aceia care, la ce bani au, nu vor mai avea 
posibilitatea să-şi mai cumpere vreodată altă maşină. Şi 
lumea ce face?... În loc să se dedea la practici inumane 
de un barbarism abominabil ca acei lihniţi şi desculţi de 
acum o sută de ani... Nu!... Lumea îi iubeşte, îi aclamă, 
face poze cu ei prin cârciumi, alte vremuri... Cum s-au 
schimbat vremurile!... Extraordinar! Lumea îi iubeşte, îi 
aclamă, numai e ca pe vremuri, să te răzbuni într-un mod 
barbar pe cel care ţi-a luat şi ultima bucăţică de pâine de 
la gură, inadmisibil, ce barbarism! Astăzi, la numai o sută 
de ani, ce evoluţie spectaculoasă a societăţii în care 
trăim, astăzi, da, astăzi lumea se bucură de batjocora la 
care este supusă de către marii cinstiţi ai neamului, 
lumea este fericită, în extaz, marii cinstiţi ai neamului îi 
batjocoresc şi îi umilesc în fel şi chip şi ei se bucură, se 
bucură de batjocoră. E ca şi cum ar veni nişte hoţi să-ţi 
fure din casă, iar tu le-ai deschide uşa vesel, iar la 
plecare ţi-ai face poze cu ei, mândru. Lumea plăteşte o 
grămadă de bani la sistemul de sănătate, de exemplu, iar
în spitale nu e oxigen pentru operaţii şi mor pacienţiii ca 
muştele, dar lumea nu se mai dedă la barbarisme ca-n 
 

 

trecut, nu! Astăzi, cartiere întregi se debranşează de 
la căldură pentru că lumea nu mai are bani să 
plătească căldura şi să dea şi de mâncare copiilor... 
iar la marginea oraşului răsar nu vile, ci cartiere întregi 
de vile... Extraordinar! Cum s-au schimbat vremurile! 
Ce ne învaţă istoria?... Bine, nu centenarul faptelor 
abominabile despre care discutăm acum. Istoria ne 
învaţă că arta cere sacrificii. Aşa cum Meşterul 
Manole a zidit-o pe Ana, tot aşa... aceşti mari cinstiţi 
ai neamului au ctitorit... vile luxoase! Marii cinstiţi ai 
neamului au zidit la temelia vilelor lor pe aceia care au 
cam sucombat, pentru că medicamentele de care 
erau dependenţi nu au mai ajuns în farmacii. Dar... 
dar sacrificiul lor n-a fost în zadar, ci pentru ca marii 
cinstiţi ai neamului, cu banii de la medicamente să 
ctitorească cartiere de vile.  
 Şi totuşi... totuşi, încă şi-n ziua de astăzi, în 
urma acestor schimbări radicale petrecute în 
societatea noastră, când lumea se bucură de 
batjocură şi umilinţe, când lumea face manifestaţii în 
stradă de adeziune şi de sprijin pentru marii cinstiţi ai 
neamului, mai apar unele specimene, nişte nebuni, 
nişte turbaţi care... care, la fel ca barbarii de acum o 
sută de ani care prigoneau lipitorile care le sugeau 
sângele, aceste specimene, ceva inadmisibil, folosesc 
violenţa... în limbaj. Auzi, să spună ei că un mare şi 
incomensurabil cinstit al neamului, care i-a făcut vilă 
lu’ fii-sa de sute de mii de euro, este un criminal... De 
ce? C-a luat banii de la sănătate şi-a murit lumea prin 
spitale că nu erau medicamente, vai, da’ să spună 
aşa ceva! Ce mare lucru că au murit câţiva pacienţi 
din lipsa banilor în spitale?! Facem nişte reportaje la 
televizor în care-i acuzăm pe medici că nu şi-au tăiat 
unghiile şi gata, dar să foloseşti violenţa de limbaj, să 
te dedai la asemenea manifestări abominabile ca acu’ 
o sută de ani... Inadmisibil!... Să spui că unul dintre 
cei mai mari cinstiţi ai neamului a furat banii de la 
învăţământ, când mai sunt şcoli la care elevii merg cu 
lemne în ghiozdan pentru a încălzi puţin soba din 
clasă. Da, mai sunt zone unde copiii merg pe jos 
kilometri, şi iarna, şi vara, sau sunt duşi cu tractorul la 
şcoală. Dar ce era să facă sărmanul cinstit, oricum nu 
sunt bani să ia maşini de lux la toate şcolile, aşa că, 
sărmanul cinstit şi-a luat el maşină de lux cu acei 
bani, ca exemplu pentru învăţământ. Nu de alta, dar 
banii trebuiau cheltuiţi. Tocmai acei nebuni care 
folosesc violenţa de limbaj îi acuză pe marii cinstiţi ai 
neamului că nu cheltuiesc, nu absorb fondurile venite 
de la UE, chiar ei spun despre un cinstit al neamului 
că e bandit că şi-a luat maşini de lux din banii 
oamenilor, în timp ce copiii n-au cu ce se încălzii în 
şcoli. Inadmisibil! 
 Astăzi, lucrurile au evoluat, la centenarul 
abominabilelor prigoniri ale marilor cinstiţi ai neamului 
de către lihniţi şi desculţi... astăzi... tuturor ne este mai 
bine, vile, maşini de lux, excursii exotice... lumea este 
în extaz, aşa cum am mai spus face poze-n cârciumi 
cu marii cinstiţi ai neamului, aceia care i-au împovărat 
cu taxe şi nu numai atât, dar banii strânşi din taxe i-au 
folosit numai pentru interese proprii şi de grup... 
Lumea se bucură de batjocora şi umilinţele la care 
este supusă. Vezi pensionari care după o viaţă de  
 

(continuare în pag.65)
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Boema  Boema  Boema  Boema  4444----5555----6666/201/201/201/2011111    64646464    

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mentele vremii(1897-1898 )”, cu privire la presa 
scrisă şi unele documente ce atestă preocupările 
timpurii ale isaccenilor pentru continuitatea moşteni-
rii scrise lăsată urmaşilor.   
 A urmat un moment când fostul dascăl şi 
director al liceului din localitate, cercetătorul istoric, 
scriitorul şi omul de înaltă ţinută morală Nicolae 
Rădulescu, a salutat asistenţa şi şi-a exprimat bucu-
ria de a se afla din nou printre oamenii care i-au fost 
o seamă de ani concitadini. Cu dăruire, voce caldă, 
dar puternică şi bine articulată, a prezentat „Isaccea 
în vremea Primului R ăzboi Mondial ”, cu descrieri 
ale unor întâmplări, nume de oameni şi faptele lor, 
dar şi cu eroii acelor timpuri vitrege. 

A urmat o scurtă pauză de cafea, după care 
elevii Liceului de Artă „George Georgescu” din 
Tulcea, Maria Cernat cl. a XI-a, o voce lirică 
strălucitoare acompaniată de clapele pianului mân-
gâiate cu măiestrie de degetele prof. de pian Ste-
panschi Corina şi Ion-Dănuţ Preda, cl.a X-a la pian, 
au dăruit celor prezenţi un splendid recital de 
muzică clasică. 

De aici, întreaga asistenţă s-a deplasat în 
moderna sală de consiliu a primăriei, unde d-l 
Olimpiu Vladimirov a prezentat un „Buletin cultural -
informativ Noviodunum ” - 10 ani de existenţă, 
legat de împlinirea unui deceniu de la apariţia 
primului număr al acestei publicaţii realizată cu şi 
despre oamenii din Isaccea. D-l Olimpiu Vladimirov 
a continuat cu prezentarea uneia dintre cele mai 
proeminente figuri ale oraşului, aducând în prim 
plan figura isăcceanului Paul Barbăneagră (1929-
2009), regizor, eseist, producător de filme documen-
tare de artă, om de radio, ziarist. Din anul 1964 a 
trăit la Paris şi a lucrat alături de Monica Lovinescu, 
Virgil Ierunca, Neculai Constantin Munteanu şi cei-
lalţi, la Radio Europa Liberă.. 

În aceeaşi locaţie a urmat o interesantă şi 
utilă expunere „Strategia de energie alternativ ă şi 
eficien ţa energetic ă a unui ora ş mic ” prezentată 
de prof. dr. Ionuţ Purică de la I.P. Bucureşti, care a 
captat interesul general cu sistemele hibride de 
producere a energiei, dar şi printr-un mod original 
de a împleti alternative atât de serioase şi bineveni-
te cu momente şi întâmplări care au creat în sală o 
atmosferă de bună dispoziţie. 

 

 
 

(continuare în pag. 65)

 
Tănase CARA ŞCA 

 

 
 
 

Ediţia a XV-a a Zilelor Culturii la Isaccea, 
organizată anual de Casa de Cultură, Biblioteca 
Oraşenească, Primărie şi Consiliul Local Isaccea, s-a 
desfăşurat pe parcursul a două zile, 28 şi 29 mai 2011. 
Programul, meticulos întocmit de organizatori a cuprins 
o serie de manifestări cultural-artistice de interes local, 
dar şi cu trimiteri în alte spaţii româneşti cu invitaţi pe 
măsură. Manifestarea aduce anual în mijlocul locuito-
rilor oraşului oameni de seamă ai locului, care au avut 
legături cu instituţiile din Isaccea, sau care au însemnat 
ceva pentru urbe şi au lăsat ceva în urma lor. Într-un 
cuvânt, toţi cei care au făcut, fac sau vor face cinste 
acestui spaţiu dunărean supraîncărcat cu istorie, dar şi 
cu un prezent care, iată, încearcă şi reuşeşte în mare 
măsură să facă cinste locurilor asupra cărora şi-au lăsat 
o amprentă. 

În frumoasa dimineaţă a zilei de 28 mai, cu 
emoţii, cu căldură şi cu mare drag gazdele au primit 
oaspeţii veniţi din afara oraşului, în curtea Casei de 
Cultură. Conform programului, la ora 10, în sala mică a 
edificiului cultural, primarul oraşului, d-l Ilie Petre a 
deschis şirul manifestărilor, adresând celor prezenţi 
cuvântul de „Bun venit”, după care, directorulului Casei 
de Cultură, d-lui Mihail Stelian i-au fost acordate 
prerogativele de coordonator al programului. Derularea 
acestuia a demarat cu prezentarea lucrării „Noviodu -
num - şantier arheologic 1995-2009 ”, prezentată de 
arheologul Victor Henrik Bauman, secondat de prof. 
Marian Dopcea. Expunerea a stârnit un viu interes în 
rândul asistenţei, mulţi dintre cei prezenţi fiind de-a 
lungul timpului participanţi direcţi la lucrările arheologice  
sau cunoscători ai reperelor prezentate. Încărcătura 
istorică a acestor locuri, străvechiul Noviodunum, bizan-
tina Vicina, Genucla toponim geto-dacic şi mai nou 
Pereslaveţ, nume cu puternice rezonanţe slave, toate 
plasate de unii cercetători istorici în toposul Isaccei de 
azi, sau în jurul acesteia, au generat discuţii de interes 
general, cu poziţii pro şi contra, faţă de unele afirmaţii, 
susţineri sau negaţii cu privire la localizări. 

D-na prof. Mariana Sima a făcut o interesantă, 
amplă şi documentată prezentare „Isaccea în docu-  
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(urmare din pag. 62) 
 

urmăreau evenimentele de la geamul dinspre balcon, 
când au văzut cearşaful alb peste băiatul lor, au intrat 
disperaţi în salon implorându-i pe doctori să mai încerce 
încă o dată repornirea inimii. Insistenţele lor disperate, 
rugăciunile la capul fiului lor, i-au determinat pe medici 
să mai facă o ultimă încercare. Au adus instrumente 
speciale cu care i-au injectat nişte substanţe direct în 
inimă, ca să mai dilueze sângele. Apoi au decis să pună 
electrostimulatorul la puterea maximă. 
 Minune! Încet de tot, a apărut un puls slab al 
inimii. Şi de atunci pulsul acela nu s-a mai oprit nici până 
în ziua de azi! Minune de la Dumnezeu! 
 Dar necazurile lui Kuzmenco nu s-au încheiat 
atunci. A trăit mai mult prin spitale. A urmat tratamente 
costisitoare, dar statul nu s-a zgârcit pentru eroul lor. A 
fost dus la tratamente şi în străinătate, la Hamburg, 
unde i s-a făcut un transplant de măduvă. Doctorii de 
acolo au mărturisit că este o minune că acest om mai 
trăieşte. Cazul devenise cunoscut în toată lumea. 
 Timp de vreo opt ani, îngrijindu-se mereu de 
sănătate pe la diferite spitale din lume, a ajuns şi în 
Israel. Nu se putea ţine pe picioare, din cauza pierderilor 
de sânge. Doctorii de acolo erau foarte interesaţi de 
cazul lui. Dar, într-o zi, s-a dus la o biserică protestantă 
din acel oraş. I-a povestit toată istoria sa pastorului 
acelei biserici. Impresionat de situaţia dramatică a lui 
Kuzmenco, pastorul s-a hotărât să facă o rugăciune 
specială pentru el. După două săptămâni de pregătire 
spirituală, în faţa unei biserici pline, pastorul rosti o 
rugăciune solemnă. 
 Din nou, minune! Din ziua aceea Kuzmenco s-a 
văzut perfect sănătos. Nu l-a mai durut nimic, nici până 
în ziua de azi. A redevenit om normal. L-am văzut şi eu, 
era un om cât se poate de sănătos. Chiar şi pastorul 
protestant din Israel a afirmat că, după ce şi-a rostit 
rugăciunea, a simţit o putere trecând prin corpul său. 
Dovadă că Dumnezeu face minuni şi în zilele noastre. 
 Azi, Kostea Kuzmenco trăieşte în Ucraina, nu 
departe de Cernobâl, împreună cu soţia, fiica şi ginerele 
său. Au vândut proprietăţile şi s-au angajat într-o acţiune 
de întrajutorare a copiilor handicapaţi ca urmare a 
dezastrului de la Cernobâl. 
 A fost întrebat câţi tovarăşi din echipa sa de 66 
de „lichidatori” mai sunt azi în viaţă. Cu mare durere în 
suflet, Kuzmenco a răspuns: doar unul (adică numai el)! 
 Această poveste ne-a spus-o în limba română, 
într-un discurs cât se poate de cursiv. Uneori îşi mai 
căuta cuvintele, dar se exprima foarte fluent. A trăit zeci 
de ani în Ucraina, aproape că uitase limba română. De 
doi ani, însă, şi-a amintit că părinţii lui erau români. Şi şi-
a propus să reînveţe limba română. Mărturisea că simte, 
din toată fiinţa, că aparţine poporului roman. Omul nu-şi 
uită rădăcinile străbune! 

(Relatare după fapte absolut reale) 
 
 

� 

 

(urmare din pag. 64) 
 

La Biblioteca Orăşenească asistenţa a 
găsit un spaţiu în care expoziţia de goblenuri 
„Pictur ă cu acul ”, organizată cu mult gust şi 
îndemânare de Varvara Teliceanu şi Doiniţa 
Petre, a fost dublată de lansări de carte: D-na 
Elena Netcu a adus în faţa concitadinilor săi 
volumul de versuri „Cavalerul Cuvintelor ” şi 
romanul „Lenka ” , iar prof. Adrian Pal volumul 
memorialistic „De 35 de ani profesor ”.  
Prezentarea volumelor a fost realizată de criticul 
Marian Dopcea şi poetul Olimpiu Vladimirov, 
membri ai U.S.R. şi primită cu multe aplauze de 
cei prezenţi. 

Cea de-a doua zi a manifestărilor, 
duminică 29.05.2011, a debutat la ora 17 pe 
scena în aer liber din Piaţa Civică sub genericul 
„Zi de mai în s ărbătoare ” - spectacol muzical-
coregrafic susţinut de formaţii artistice locale, 
invitaţi din localităţile judeţului, dar şi interpreţi 
consacraţi care au susţinut recitaluri: Sorina Botea
(folclor moldovenesc), Ion Amititeloaie (muzică de 
petrecere) şi un super show cu trupa VMC. 

Închiderea manifestărilor „Zilele Culturii la 
Isaccea”, ediţia a XV-a 2011, s-a încheiat la ora 
22:00, într-o atmosferă de sărbătoare a cărei 
evaluare, impresii şi propuneri de viitor vor fi 
făcute în zilele următoare. 

� 

 
 
 
(urmare din pag. 63) 
 

muncă n-au ce mânca, dar îi vezi fericiţi cum se 
înghesuie la cozi unde marii cinstiţi ai neamului îi 
mituiesc cu câte ceva de-ale gurii de pomană. 
Acei pensionari îi laudă şi îi iubesc pe marii cinstiţi 
ai neamului care, după ce le-au luat tot, absolut 
tot, acum îi mituiesc cu câte ceva de-ale gurii, 
bineînţeles, tot din banii pe care marii cinstiţi ai 
neamului i-au strâns de la populaţie, de la 
pensionarii în extaz. Că, doar, atât timp cât lumea 
se bucură de batjocora şi umilinţele la care este 
supusă, făcând mitinguri de adeziune cu marii 
cinstiţi ai neamului... asta merită!  
 Bucuria oferită de schimbarea societăţii 
noastre chiar în anul centenarului faptelor 
abominabile comise la 1907, bucuria generată de 
batjocora şi umilinţele la care este supusă lumea, 
această bucurie este umbrită de câţiva 
iresponsabili care îi acuză pe marii cinstiţi ai 
neamului, folosind violenţa de limbaj. 
 

� 
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 Marin MOSCU  
 

Coasa 
 

Zilele clocesc 
În braţele arţăgoase 
Ale timpului. 
 

Tu prinzi ridul 
Sufletului 
Pe şiragul lui 
Însângerat – 
 

Verbe 
Despre funeralii 
Izbesc faţa oricui 
Pe neaşteptate… 
 

Zilele clocotesc, mamă, 
Şi coasa timpului 
Îşi ascute limba. 

 
Trecerea orizontului 
 

Orizontul se curbează 
Odată cu zarea, 
Eu rămân neclintit 
Vopsind  
Perfecţiunea imaginară. 
 

Voi închide zumzetul liniştii 
Atunci când 
Orizontul va trece 
De mine 
Prin mine! 

 
Joc la două capete 
 

Soarele joacă la două capete – 
Răsărit şi apus. 
Între nord şi sud 
Toamna sufletului  
Scutură semnele 
Răului: 
Un rid la ochi,  
Un rid în inimă. 
Cine suspină naiv 
În gingia fără dinţi 
A vântului? 
 

Viaţa şi moartea. 
Pe roata lui Ixion, 
Scânteilor se pun semne: 
Naşteri la rând, 
Plecări pe sărite! 

� 

 

Olimpiu VLADIMIROV 
 
Rugă 
 

Pe aripile rănite 
ale îngerilor, 
durerea se întoarce acasă; 
 

Zadarnic urmăresc cum rămân 
gesturile ruginite-n lumină; 
 

Cu buze strânse 
murmur o rugă: 
să înnoptez în tandreţea 
îmbrăţişărilor tale. 
 
Câmpia 
 

Nemărginire bolnavă, câmpia… 
Icoana din ochii de dropie 
E tristă. 
 
Cicatrice 
 

Înfiorate, mările cerului 
privesc faţa lunii, tăiată 
de umbra furtunii. 
 
Vârstă 
 

De la tânărul sclav al viselor 
vrăjit de hiperbole 
încerc acum identitatea 
bătrânului din colţ, 
negustor obscur pentru toate 
regretele adunate cu umilinţă. 
 

N-am părăsit locul 
de la capătul funiei 
pe care-l ţine, încă, Dumnezeu. 
 
Toamnă 
 

Străjuind pervazul ferestrei 
gutuile recită elegii 
lângă umbrele parfumate.   
 
Ploaie 
 

Ploaie istovitoare - 
Picăturile ursuze 
putrezesc tăcerea. 
 
Aşteptare 
 

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

Umbrele pescăruşilor 
îmi foarfecă 
urâtul aşteptării. 
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- DEBUT - 
 

Camelia CONSTANTIN 
 

Dantela 
 

 Luna se sufundă în marea de nepătruns a nopţii 
întunecate! Liniştea temporală pătrunde în adâncurile 
dimensiunii atemporale a conştiinţei noastre. Unde se 
află sentimentele umane? În lumina divină a razelor 
solare! În ritmurile universului în care am fost creaţi!  
 Am pornit pe o cale şi am ajuns... unde? Privim 
spre înalturi la sublimul act dumnezeiesc, profund prin 
strălucirea pasiunii cu care am fost investiţi! Tot ce fa-
cem în numele iubirii are forţă supremă! Imaginaţia este 
copilul drag al magiei, în funcţie de treapta evoluţiei.  
 Individualitate şi destin! O cărare în viaţă e o 
certitudine, dar şi o provocare. Depinde de cum se 
raportează fiecare la misiunea încredinţată! 
 Dantela trăirilor este ţesută în borangicul argintiu 
al afecţiunii. Aşterne constelaţii de vis, cu condiţia să 
avem ochii spiritului deschişi şi spălaţi în lacrimile pro-
venite din suferinţele păcatelor strămoşeşti. 
 Sunt semnul de întrebare şi aştept răspunsul din 
secretul existenţei mele! Un punct mic în infinitatea de 
virgule şi semne ale exclamării!  
 Muzica este cheia sol ce descuie porţile inter-
zise. Ea rupe zăgazurile abisului. Fiecare ritm marchea-
ză un pas, un vers dintr-o poezie ne transpune în stele,
iar arta, indiferent sub ce formă se manifestă, ne 
întăreşte statutul uman.  
 Cu ce te pot ajuta pe tine, care ai luptat pentru o 
lume de poveste? Ai adus mesajul de bine, sclipirea 
divinităţii în pădurea de nepătruns a nedreptăţii si nepă-
sării! 
 Tu, spirit rătăcit, verşi lacrima înţelegerii, priveşti 
trist, dar cu demnitate, obrazul schimonosit al răutăţii şi 
chipul hidos, stafidit al mârşăviei. Tremuri! Răceala 
indiferenţei, frigul neantului îţi tulbură aura. Poţi să-ţi 
culci gândul obosit pe perna inimii mele! Sufletul meu 
să-ţi fie înveliş, să nu simţi furtuna sau viscolul ce agită 
perfecţiunea clipelor.  
 Închide pleoapa-ţi obosită, călătoreşte în lumea 
pasiunii! Visurile de basm să te poarte pe tărâmuri 
necălcate de necurăţia coşmarului! 
 O linişte senină se aşterne pe fruntea ta.
Respiraţia devine liniştită. Zâmbeşti, semn că acel copil 
nevinovat din străfundurile fiinţei tale se bucură de 
dansul îngerilor ce-ţi ocrotesc somnul! O sărutare adie 
abia simţit pe tâmpla ta, ca un fluture  jucăuş... 
 Tresari şi obrazul tău se răsfaţă în dantela inimii.
Surâsul cuminte este geana din dansul norilor. 
 Să admirăm genialitatea formei în puterea 
naturii, limpezimea apelor în şoapta vântului. 
 Mediul înconjurător e o enigmă pentru noi. Plin 
de culori pastelate şi  nuanţele curcubeului. 
 Să învăţăm să fim liberi din zborul păsărilor. Să 
avem semeţia şi distincţia munţilor, gingăşia plantelor,
căldura soarelui, limpezimea de cleştar a apelor, 
inocenţa copiilor... 
 Macrameul alb al paradisului... 

 
 

Cheia 
 
 Cheia de la seiful inimii a fost ascunsă... 
dar tu ai găsit-o! Te-ai infiltrat uşor ca un fir de 
stea şi ai descuiat toate sertarele! Ai atins cu 
iubire fiecare ungher din adâncuri şi ai aprins 
lumina! 
 Într-un sertar se afla dorinţa… se 
întindea languroasă, toropită de plictiseală! Ai 
mângâiat-o pe obraz... şi-a scăldat privirea în 
lumina ochilor tăi şi a alunecat afară pătrunzând 
în fiinţele celor ce au înţeles mesajul!  
 Al doilea sertar nu vroia să se deschidă.
Ai dat peste morocănoasa rutină. A bombănit 
ceva neânţeles, ai deranjat-o! Ai râs, cu 
prospeţimea dragostei răspândite în lume şi ea a 
tresărit speriată, făcându-se nevăzută! 
 Speranţa… fosforescentă, te-a iubit de 
prima dată! Ţi-a promis sprijin necondiţionat!
Unul din prietenii rari pe care i-ai avut! 
 Al patrulea sertar s-a închis şi s-a 
deschis furios, făcând gălăgie! Glasul tău a 
fredonat  o melodie de dor şi ura a adormit 
sforăind zgomotos!... 
 Următorul ascundea cutiuţa muzicală, cu 
cântecul dulce al copilăriei. L-ai lăsat deschis! A 
urmat sertarul roşu… pasiunea în purpură dansa,
unduindu-se în ritmuri senzuale. Ea te-a cuprins 
în vălul ei vrăjit şi ţi-a încredinţat cea mai 
puternică forţă divină... iubirea! Ai pus-o în 
cutiuţă de catifea, în buzunarul de la piept! 
 Bătaia puternică a inimii se împleteşte cu 
ritmurile sufletului curat şi se înalţă în sferele 
înalte ale visului suprem... perfecţiunea! Nimbul 
de lumină a inundat centrul spiritului şi a creat 
geniul, pe care l-ai împărţit cu fiecare dintre noi!
Nu pleca prea departe! Se apropie timpul! Tic 
tac-ul timpului îţi va încredinţa misiunea de-a 
împrăştia pulberea magică a imaginaţiei 
creatoare în conştiinţa sufletelor alese să 
absoarbă frumuseţea îngerilor ce te-au investit 
cu harul artei tale! 
 Ai lăsat răvăşite sertarele, te-ai strecurat 
afară... dar ai lăsat să ardă flacăra luminoasă a 
vieţii! O dulce muzică încântă auzul şi linişteşte 
aleanul aşteptărilor şi suferinţele omenirii!
Balsamul sunetelor eterice liniştesc durerea 
lumii! Te-am oprit să deschizi ultimul sertar! 
 Ţi-am strâns mâna, ţi-am sărutat zâm-
betul şi te-am rugat să nu-l descui… acolo sunt 
ferecate... lacrima şi dorul! 
 
 

� 
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A.G. SECARĂ 

 
Marin Moscu - Calea pustieCalea pustieCalea pustieCalea pustie    

Ed.Rafet, Râmnicu Sărat, 2010 
 

Un interesant proiect literar... prozaic, ne 
propune poetul Marin Moscu , prin „scurtisimele” sale 
(astfel este subintitulat volumul de 32 de proze scurte 
şi foarte scurte, apărute, dacă nu mă înşel, şi este 
foarte posibil să greşesc, cel puţin parţial, în mass 
media locală), un mozaic al întâmplărilor, neîntâmplă-
rilor, al aşteptărilor şi al uimirilor bine temperate livresc 
vizavi de condiţia umană în general, cea românească 
în particular. 

Primul text este borgesian la propriu, putând 
să te inducă în eroare, dacă te raportezi la aşteptările 
generate. Următoarele sunt fantastice şi nu prea, dar 
dovedesc, pentru a câta oară, că omul poate fi 
surprinzător de rău (fantastic chiar!), remuşcările şi 
redempţiunile pălind încă în faţa crimelor (premeditate 
sau nu). 

Aşadar, primul text, „Peisaj de iarnă”, 
îmbinând fatalismul cu fantasticul pur, nu cel derivat 
din maliţiozitatea astronomică de care poate da 
dovadă Homo sapiens sapiens, ni-l jertfeşte pe micul 
Pavel unui lup desenat chiar de către victimă. 
Gheorghe A.Stroia, într-un articol recenzie apărut on 
line, scrie ceva de o asemănare cu Vasile Voiculescu 
sau D.R.Popescu, aici justificat, ca şi, în alte cazuri, 
unde se fac referiri la Sadoveanu sau Agârbiceanu... 

„Cărarea foametei” ne aduce aminte de faptul 
că homo homini lupus şi că, în condiţiile penuriei de 
alimente de după cel de-al doilea război mondial, chiar 
şi un preot poate fi criminal. Finalul este un pic confuz 
(mai multe, dar nu foarte multe, dintre scurtisime nu 
sunt cizelate la acest capitol, al clarităţii, la acest mic 
păcat al cărţii adăugându-se neîmplinirile din punct de 
vedere editorial, mai exact, în ceea ce priveşte 
corectura dar şi concepţia grafică) dar cutremurător, 
saltul în neant al victimei fiindu-mi reamintit de o 
fotografie văzută ulterior, o fotografie premiată la un 
concurs internaţional, în care se vedea un individ din 
Haiti, aruncând un copil de 10 anişori, mort... 
Cadavrul, ca o păpuşă, se învârte, parcă încetinit în 
aer, pentru a ateriza pe o grămadă de alte cadavre, 
aducându-ne aminte de faptul că toţi suntem, într-un 
fel, pe o cale pustie, pe care numai bunătatea şi 
frumuseţea omenească, reflectând asemănarea şi 
chipul divinităţii, pot face minuni simple, dar atât de 
importante... 

Accentul prozelor lui Marin Moscu cade însă 
mai mult pe monstruozitatea (ceea ce, etimologic, 
trebuie arătat, dar nu pentru a fi urmat) unor ştiri care 
sunt aproape de cele ale posturilor de televiziune care 
cred în orele 17 mai mult decât în omenie... 

„Trăsnetul” este un... alt accident de 
vânătoare, unde moare un om, fără a trezi prea mari 
remuşcări asasinilor care se descurcă, pentru a scăpa, 
într-un stil pur românesc. Probabil o mică atenţie şi 
fenomenul natural amintit în titlu este învinuit de... 
crimă. Şi „Pomana” este tot... istoria unei crime,  

 
involuntare de această dată, cum este, într-un fel, 
şi în „Trăsnetul”, în urma căreia „criminalul” - care 
doar provoacă moartea unui bătrân zgârcit, printr-
o glumă proastă, făcând cinste unora din banii 
moşului, găsiţi cumva şi aunţându-l abia la urmă –
pare să-şi fi pierdut minţile... 

„Secretul”, o destul de încâlcită şi banală 
poveste de iubire şi... de armată, putea lipsi, 
tensiunea surprinsă atât de bine în primele texte 
lipsind, cel puţin ca intensitate. Este o povestire 
din Epoca de Aur, probabil, ca şi următoarea, 
„Ceaţă, gheţuş, prietenie” (se şi foloseşte formula 
„epocă de aur”), unde, pe lângă povestea de 
vânătoare (sau de braconaj, după legile vremii) 
apare şi una cu tăierea (tot ilegală) a unui viţel... 
Bref, o noveletă (e şi mai întinsă ca dimensiuni) şi 
cu miliţieni! Apropo de bancurile cu aceştia şi cu 
urmaşii lor, poliţiştii! 

Încet, încet, cronologic, ne mutăm în 
lumea nebună a capitalismului sălbatic şi 
dezordonat din ultimii ani: „Momente dificile” este 
un text... dificil de ţinut în frâu, greu de crezut mai 
ales în a doua parte - despre „păcate carnale”. 
„Pariul” este cu glume proaste, de crâşmă, făcute 
pe seama unor soţii... pârlite cu asemenea soţi 
glumeţi. „Suflet de om” este mai reuşită, din multe 
puncte de vedere: claritate, poantă finală, 
construcţie. Sonia, nerespectată de către soţ, îl 
părăseşte în urma unei discuţii, întorcându-se la 
prima iubire. Soţul părăsit se răzbună furând... 
câinele noii vechi relaţii. „Drăgaica” este o poveste 
tristă de dragoste, parcă neverosimilă prin finalul 
brusc, nefiresc: cei doi se îneacă împreună într-un  

 

(continuare în pag. 69)
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(urmare din pag. 68) 
 
lac, momentul dramei fiind tratat oarecum neglijent, 
sau, dacă vreţi, în grabă, aproape fără o logică. „Sunt 
îndrăgostit de tine!” este ceva între un poem patetic şi 
o altă schiţă de poveste de iubire quasiimposibilă, 
greu de clasat fiind şi „Corbina”. 

Aproape de Sade sau de mult mai rafinatul 
Kundera ar fi „Dragoste la cravată”. Dar, ca şi în cazul 
altor texte, „scurtimea” dăunează ansamblului, 
nereuşind să surprindă tot ceea ce trebuie pentru a 
metamorfoza textul într-unul de referinţă. Între o 
aventură la vânătoare şi una dintr-un vis erotic se 
situează „Fulgi de nevastă” iar „Aluniţa” este 
povestioara unui conflict prostesc, tipic românesc, 
care pleacă tot de la „bufet”. Crâşmă, care va să 
zică... 

Ceva mai consistentă ca volum, „Călugăriţa”, 
este şi, într-un fel, una dintre cele mai aproape de 
reuşită (exceptând, bineînţeles, iritabilele greşeli de 
tehnoredactare). „Letiţia, fata din Râmnicu Sărat” este 
o povestire din lumea scriitorilor (şi nu numai), cu un 
final neaşteptat, în acest text fiind şi o aluzie la o 
persoană dragă tuturor, „doamna director Letiţia, 
adjuncta de la Biblioteca Urechia” din Galaţi (p.60). 
Într-adevăr reuşită, şi din punctul de vedere al 
clarităţii, este „Moştenire”, chiar dacă iţele destinului 
sunt tare ciudate. În „Strugurii acri” avem de-a face cu 
un personaj demn de Stephen King: moş Costache 
Cernat, un Hagi Tudose dus pe cele mai înalte culmi 
ale monstruozităţii. Oarecum bizar este „Pustiul 
necunoscut”, dar demne de apreciat sunt texte 
precum „Biblia însângerată”, „Revoluţia furată”, 
„Agonia doctorului Suru” (aici găsim un fragment care 
s-ar potrivi multora dintre personajele din calea pustie 
a umanităţii: „ei discută orice despre destinul lor uşor 
şi efemer. Nu discută nimic important. Nimic despre 
viaţa reală, despre progres şi civilizaţie, despre fluxul 
şi refluxul uman, despre seismele cunoaşterii 
adevărate. Sunt tare “subţirei”, exemplare în acest 
sens fiind personajele centrale din „Apollo şi Afrodita”, 
nişte dezmoşteniţi ai omeniei, bunului simţ, individa 
suferind de un soi de bovarism mioritic dezgustător. 
Aici trebuie să subliniem şi noi importanţa onomasticii 
personajelor!). În „Demisia” şi „Culoarea preferată” se 
intră în culisele corupţiei din satele şi comunele 
româneşti de după revoluţia din 1989, tarele societăţii 
româneşti, aproape eterne şi fascinante pentru un 
studiu antropologic, fiind într-un fel personajele 
centrale ale acestei cărţi care merită mult mai multă 
atenţie la o reeditare, fiind o oglindă literară a unei 
realităţi care are nevoie de cât mai mulţi martori, 
scriitori au ba, pentru o eventuală schimbare la faţă a 
României. 

Într-un viitor oarecare... deoarece tot vor trece 
anul acesta 100 de ani de la naşterea lui Emil Cioran! 
 

 

 
 

 

Mihnea MARINESCU 
 

elev clasa a III-a, Şcoala Gimnazială Nr.28  
“Mihai Eminescu” Galaţi 

 

Galaţi, oraşul dintre ape 
                                                                                              

 Noaptea se lasă tăcută şi solemnă. Luceferi 
mulţi răsar pe cerul senin de primăvară şi se privesc 
în oglinda apei care scaldă oraşul. Sub tainica 
mângâiere a lunii, Dunărea pare că visează. Obosită 
de lungu-i drum, măreţul fluviu îşi calmează apele, îşi 
scutură umerii de pământ şi descoperă oraşul Galaţi, 
ca un dar al propriei existenţe milenare. 
 Nici nu se putea visa un dar mai preţios şi mai 
binefăcător pentru oraşul nostru decât aceste 
minunate ape care ne înconjoară. Asemeni Dunării 
albastre, Siretul, Prutul, lacul Brateş şi lacul Cătuşa, 
toate contribuie prin caracteristicile lor  deosebite la 
dezvoltarea unuia dintre cele mai măreţe şi mai 
însemnate porturi din ţară. Ca şi oraşul, portul se 
desfăşoară ca un vast amfiteatru. Frumuseţea 
oraşului în această zonă verde scăldată de valurile 
aurii este izbitoare. Faleza Dunării este un minunat 
loc de promenadă, unde se petrec frecvent concerte 
muzicale şi întreceri sportive. Sculpturile din metal, 
originale şi colorate, frumoasele vaporaşe 
transformate în restaurante însufleţesc faleza. 

O altă zonă deosebit de frumoasă pentru 
odihnă şi recreere este Grădina Publică. Brazii înalţi, 
veşnic verzi, florile multicolore şi panorama excelentă 
asupra lacului Brateş transformă grădina într-un colţ 
de rai în care pluteşte un aer de bunătate, linişte şi 
curată şi înţelegătoare iubire... 

Oraşul dintre ape se mândreşte şi cu Muzeul 
de Ştiinte ale Naturii, o construcţie grandioasă ce 
domină malul stâng al Dunării, cu Biserica Sf. 
Precista, construcţia cea mai veche din Galaţi, cu 
impresionanta Catedrală “Dunărea de Jos”. 

Edificii impunătoare prin arhitectura lor, 
Palatul Administrativ, Palatul Navigaţiei şi Palatul 
Universităţii ocupă locuri de seamă în peisajul ora-
şului datorită monumentalităţii lor. 

Patrimoniul ştiinţei, artei şi literaturii cuprinde 
şi contribuţiile aduse de numeroase personalităţi care 
s-au născut sau şi-au legat numele de oraşul Galaţi: 
primul domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza, a 
cărui casă memorială se află în oraşul nostru, Fani 
Tardini, renumita actriţă, muzicianul Nicolae Leonard, 
pictorul Nicolae Mantu ş.a. 

Azi Galaţiul priveşte cu mândrie peste trecut, 
peste nesfârşita împărăţie a apelor care îl înconjoară.
Luna galbenă străluceşte, lungind pe Dunărea 
albastră umbrele oraşului. E o noapte frumoasă. Pe 
cer se aprind candelabre de stele... 
 

Premiul Revistei BOEMA la Concursul de creaţie literară 
“Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, ediţia a III-a a
Târgului de Carte “Axis Libri”, Galaţi, iunie, 2011.  
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        Andreea SITARU 
  

Acelaşi ziar 

 
Pe bulevard, printre castani 
Încerc sǎ zbor. 
De mine râde-un cerşetor. 
Palton peticit, 
Violet, în carou. 
Un ziar mototolit. 
În acelaşi buzunar 
Un ceas fǎrǎ timp, fǎrǎ minutar. 
Vorbe, amintiri. 
O pipǎ arsǎ-n jumătate, 
Tutun, alcool. 
Râde un cerşetor. 

 
 Drumul spre casǎ... simt cǎ nu-l mai cunosc. 
Aceeaşi aglomeraţie, acelaşi trotuar, acelaşi cerşetor cu 
acelaşi ziar; acum par toate altfel şi totuşi nimic nu s-a 
schimbat.  
 Cred cǎ este dimineaţǎ, cerul încǎ violet şi aerul 
rece, mult prea rece şi îmi şuieră vântul pe lângǎ tâmple. 
Fir-ar! Mi-a zburat eşarfa de la gât cu destul de multǎ 
brutalitate, ca şi cum un tâlhar ar fi smuls o poşetǎ de la 
braţul unei cucoane. Eşarfa e dusǎ de vânt, o urmǎresc 
cu privirea agerǎ cum se opreşte într-un felinar alǎturi de 
o bancǎ. Mǎ urc pe bancǎ, mǎ agǎţ de stâlp, încerc sǎ 
agǎţ cu un deget eşarfa. În lumina dimineţii pare sǎ aibǎ 
tonuri de violet şi turcoaz, pare mai frumoasǎ ca nicio-
datǎ, aşa prinsǎ în felinar. O las acolo, mǎ aşez pe 
bancǎ, sunt obositǎ, vreau acasǎ, drumul nu mai este la 
fel. Lângǎ bancǎ, un ziar mototolit. În ziar o monedǎ.  
 A dispǎrut eşarfa, zǎresc; iau moneda, las ziarul, 
fug. Eşarfa nicǎieri. Mǎ opresc în dreptul unui tonomat, 
pun moneda, comand cafeaua, curge ceaiul. Ceai de 
mentǎ cu scorţişoarǎ, ceai ce-l beam cândva parcă, ce 
parfum! Ochii mi se opresc în aburii ce se desprind din 
pahar, au o tentǎ violet-turcoaz, de la cer probabil. Ce 
cer, ce luminǎ! Mǎ întorc de unde am pornit. 
 Pe aceeaşi bancǎ, acelaşi ziar mototolit, în ziar 
altǎ monedǎ. Poate mi se nǎzare, poate nu e bun ceaiul, 
poate sunt doar obositǎ... 
 Iau moneda, iau ziarul, iau şi ceaiul şi mǎ întorc 
spre drumul care nu-mi mai pare cel spre casǎ; acelaşi 
trotuar, aceeaşi aglomeraţie, acelaşi cerşetor fǎrǎ ziar.  
 Ziarul. 
 Mǎ îndrept cǎtre cerşetor, îi întind ziarul, îi dau 
moneda, îi dau şi ceaiul din care încǎ ies aburi spre sur-
prinderea mea, iar paharul încǎ e fierbinte. Le primeşte, 
se uitǎ parcǎ prin mine. Zâmbeşte. Se apucǎ de recitit 
ziarul. 
 Azi nu am avut nici un ban şi nici acum nu am, dar

 

mǎ simt mai bogatǎ ca niciodatǎ, mai liberǎ iar 
eşarfa e in cuier. Ce cautǎ acolo, nu ştiu. E acelaşi 
cer mov, probabil încǎ e foarte dimineaţǎ. 
 Mǎ culc, mǎ trezesc imediat, e noapte; mǎ uit 
pe geam, vǎd banca în parc, vǎd felinarul, vǎd un om 
scotocind într-un ziar. Felinarul lumineazǎ violet, o 
luminǎ ce pǎtrunde în catifeaua nopţii şi ceva ce 
fâlfâie de felinar în bǎtaia vântului rece, prea rece. 
 Mǎ culc la loc, mǎ trezesc brusc, amorţitǎ, cu 
dureri de ceafǎ, s-a fǎcut frig. Deschid ochii, e 
luminǎ; ce cer violet! Dumnezeule, ce nǎzǎrire! Ce 
amintiri! Am în mânǎ acelaşi ziar, stau pe acelaşi 
trotuar şi cu un pahar de ceai aburind şi cu o 
monedǎ în buzunar. Strada pare la fel. 
 
 
 

Dunărea 
 
 Vară… Multă vară, ziua caniculă iar noaptea 
sunt doar un aluat de pâine închis într-un cuptor 
încins cu reflexii argintii. Faleza pare mai ponosită în 
seara asta şi picioarele mi se scufundă în veşnicele 
surpături. Aerul umed şi intens nu aduce decât 
furtună iar eu nu ajung acasă… Dunărea se leagănă 
molcom a teamă iar vârtejurile mă aruncă în pânte-
cele clocotite şi negre. La noapte apa îmi va pune  
gând rău.  
 Pontoanele freamătă; parcă simt cum mi se 
scurge rugina pe frunte şi mă las ameţită de jocul 
avid al valurilor. Pescăruşii pendulează atemporal 
deasupra Dunării. Prevestesc o noapte rea, furtună 
mare; curând se porneşte un vânt cald, venit din 
direcţii necunoscute, dintr-o sobă uitată în iarnă, jarul 
mocnind nebun… mă frige ceafa şi privirea se 
înnegreşte şi nu mai văd nici Dunărea, nici faleza, nu 
mai aud nici un pescăruş şi încheietura se eliberează 
de ceas… 
 Pe unul dintre pontoane stă o femeie îmbră-
cată elegant şi ciudat, probabil s-a rătăcit de la vreun 
botez nocturn din mijlocul apei. Picioarele desculţe 
atârna spre apă iar rochia crem e murdară de mâl şi 
alge. Lumina lunii o loveşte în creştet şi cu cât o 
privesc mai mult, dispare încet… pescăruşii îşi reiau 
zborul zgomotos şi ea se dizolvă uşor în Dunăre ca o 
plasă aruncată de pescari. Oboseală, dogoare... 
paşii au uitat drumul spre casă şi ameţeala mă lasă 
imobilă undeva pe faleză. 
 Închid uşa în urma mea, mă descalţ, îmi arunc 
hainele oriunde; mă trântesc în cearceaful meu crem 
şi îmi şterg sudoarea cu miros de fier de pe frunte...
încă aud pescăruşii şi un somn nebun mă amor-
ţeşte... şi privirea se înnegreşte şi mă scufund în 
perne şi... 
 Şi simt cum luna îmi luminează pleoapele şi 
picioarele atârnă în gol... cearceaful e ud şi miroase 
a mâl... pontonul se clatină lin ca un leagăn de copil 
împins de Dunăre...  
 Dunărea îşi îngrijeşte tot timpul copiii. 

� 
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     Claudia RUSU 
 

Amintiri de imperfect  
  

Şi aş fi vrut ca luna să-mi deseneze în tresăriri  
Umbra viselor verzi!  
Inima îşi legase, cu lanţuri de fier, artera plăpândă  
De copilăria cuvintelor tale  
Ce se zbăteau firav la fiecare şoaptă a serii din noi.  
   

Cred că am început să uit ce înseamnă efemerul  
Iar în loc de suflet mi-a rămas   
Minciuna rostită de timp.  
  

Mi-am desprins de ochi retina,  
Am pictat pleoape cu negru de mormânt.  
   

Metamorfozarea mea a gustat lasciv  
                           apogeul reîncarnării,  
Oasele tale mureau îmbibate în valuri demonizate.  
   

Ah! Dumnezeul creaţiei noastre a uitat!  
Am uitat şi eu, şi plânsul  
sângelui tău de sare a uitat!  
Nu ştiu de ce, dar azi „Te iubesc!” îmi aminteşte  
                                              de suflul unui înger   
Din tine! 
 
 
Numărători din patul minţii   
   

Cutreierându-ţi sufletul cu degetele moarte de păcat  
Ţi-am prins în palmă ochiul.  
Oh! câte visuri tinere, câte lumânări fără lumină,  
Câte stele îngrămădite  
Într-un punct cu miros de sânge  
Dormeau acolo, în albastrul cerului!  
   

Degetele mele îţi albeau prezentul 
Mi-ai părut ca un gram de credinţă în Dumnezeu   
Într-o minte perfect lucidă   
Stropită cu ziua de mâine.  
   

Te-am privit imobilă ore în şir 
Poate au fost zile, sau ani, sau decenii...  
Nu mai ştiu 
Apoi ţi-am închis pleoapele!  
   

Gata! E timpul mântuirii!  
Pe cer apare semnul crucii  
Şi eu încă îmi număr cuiele din palmă!   
   
 
Dorinţa  
 

Letargia celui ce ai fost  
Te aruncă în abisurile  
Sufletului meu.  
 

-Întinde mâna! Prinde-mă de aripă  
şi întregeşte-mă! 
 

 

Rugă către Eminescu  
   

Luminează-mi umbra pleoapelor închise  
Cu stele care-şi uită în abis mormântul!  
Luminează-mi visele de seară  
Cu lacrima ce-ţi închega cuvântul!  
   

Sculptează-mi în trăirile cu râsete de îngeri  
Condeiul sacru al nemuririi tale!  
Sculptează-mi sângele amar, cu gust de efemer,  
În timpul care-ţi curge în vene şi în cale!  
 

Îndreaptă-ţi azi privirea spre basmul muritor!  
Ascultă-l, simte-i glasul ce-ţi cheamă coborârea.  
Alunecă pe-o rază şi stinge-ne un dor,  
Tu, geniu strălucit ce-nvinge nemurirea!  

 
Minunea unei nopţi de vară  
   

Îmi curgeau prin vene sticle sparte  
Şi aveam în loc de sânge   
Vin roşu.  
   

În beatitudinea unei nopţi de vară  
Trăiam fericită, străpunsă doar de amintiri.  
Mi-am strâns în palmă venele, visele, viaţă  
Dar... dintr-o dată ai apărut tu!  
Mi-ai plâns durerea, m-ai rănit adânc cu regrete,  
mi-ai gustat sângele, credinţa, moartea,  
Iar apoi... Ah!  
Te-ai îmbătat cu mine! 
 
Către cel ce-a fost 
 

În adâncul sufletului meu a răsărit un copac bătrân. 
Mi-am împletit firele de duhuri rele   
şi le-am atârnat pe pereţi.  
   

Apleacă-ţi creanga ta cea înţeleaptă   
Şi ajută-mă să răsar o floare, un ochi,  
O ceaţă,  
Un cântec,  
Un pântec,  
O viaţă!  
   

 
Comedie  
   

Vedeam cum îţi vorbeau în rime  
imperfecte toate oasele de muritor...  
Te cutremurai la fiecare şoaptă  
Pierzându-ţi în neant  
culoarea ochilor.  
 

- Ha! Ha! Ce comedie!  
Căci lacrimile tale râdeau nestăpânit.  
Hilarul prins în tine părea reînviat  
Şi tu...  
Ai adormit! 
 
 

� 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Boema  Boema  Boema  Boema  4444----5555----6666/201/201/201/2011111    72727272    

                                                                                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ţină tot înainte, prin pădure, ghidându-se după 
scoarţa copacilor şi după soare. Trebuia să se 
ferească de sârbi - ăştia erau răi şi te puteau da 
înapoi “autorităţilor româneşti”, chiar aşa se 
exprimase Szabo. Îi ură noroc şi, cum era vineri-
seară, “un week-end plăcut în Iugoslavia!” Cuvântul 
week-end, încărcat de rezonanţele sale dulci-
capitaliste, îl făcu pe Dănuţ să se îmbujoreze de 
plăcere. Szabo îi strânse ceremonios mâna şi tânărul 
păşi peste arătură spre ceea ce credea el că este 
“Lumea liberă”. În realitate, flăcăul nostru, cu dosul 
întors hotărât graniţei cu sârbii (care se găsea, într-
adevăr, cam cu un kilometru mai încolo, înţesată de 
grăniceri români) păşea acum la fel de hotărât spre 
interiorul ţării proprii, România, de unde - Szabo avea 
deja vechime în treaba asta - avea să-şi găsească şi 
puştiul acesta un rost, într-o bună zi. Cât priveşte 
plata, aceasta putea fi trecută la capitolul “amenzi”, 
iar Dănuţ nu ar fi avut, nu-i aşa, tupeul să se ducă la 
Miliţie şi să reclame: “Ştiţi, unu’ m-a minţit că mă 
trece graniţa!”... 
 Deşi era întuneric şi iarba udă i se înfăşura 
de bocanci, Dănuţ se aventură cu curaj în pădure, 
sub o lună mereu ascunsă de nori. Frunzele foşneau 
şi băiatul se întorcea mereu să se asigure că nu e 
urmărit. În pădure auzi mereu ecoul paşilor tău, dacă 
te aventurezi noaptea. Deşi cunoştea acest lucru, 
Dan continua să tremure la gândul că va fi prins prea 
devreme de grănicerii iugoslavi. Auzise însă că, dacă
nu erau ceruţi de români pentru vreo crimă impor-
tantă, prizonierilor li se dădea drumul mai departe, în 
Italia... 
 Şi fu sâmbătă dimineaţă. Puţin cam frig, 
parcă cu puţină brumă, însă Dan se încălzise 
mergând, cât mai aproape de marginile pădurii, chiar 
dacă aşa risca să se abată de la direcţia spre Italia. 
Dimineaţă lătraseră la el nişte câini, dar şi lătratul 
acestora i se păruse prietenos. Copacii erau şi ei mai 
înalţi şi mai drepţi, mai drepţi decât văzuse parcă el 
în România. Cerul, albastru cum nu-şi amintea să fi 
fost vreodată în ţara pe care “o părăsise”, îi sporea 
încrederea în viitor. Mergând, bocancii i se uscară. 
Avu noroc să găsească şi nişte mure, cu un gust 
deosebit de... liber. Se culcă puţin pe frunze, dar  se 
trezi surescitat, un pericol îl alarmase. Ciuli urechile. 
Auzi  undeva pe cineva înjurând în româneşte. Era 
bine de notat, deci: la o adică, ar fi avut cu cine să se 
înţeleagă, pentru că băştinaşii din zonă ştiau, nu-i 
aşa, româneşte. Uite, Iugoslavia este o ţară în care 
găseşti de toate: şi câini amabili şi  ţărani conversând 
şi în româneşte, izvoare la tot pasul (descoperise 
două de dimineaţă!), mure şi libertate. Totul era atât 
de diferit de România, cu orăşelul lui prăfuit şi poluat, 
cu primi-secretari care au copii bătăuşi, cu miliţieni 
răi, cu copaci piperniciţi, fără frunze,  la rădăcina 
cărora urinează beţivii şi câinii maidanezi, ai căror 
stăpâni zac prin închisori pentru că au încercat să 
treacă graniţa sau pentru că “au deschis gura” 
împotriva regimului... Cam asta era în capul lui Dănuţ 
sâmbătă pe la prânz, când, îmbătat de libertate şi
flămând, se adânci în pădure. Seara, deasupra 
Iugoslaviei lui Dănuţ coborî ceaţa... 
 

(continuare în pag. 73)

 
Victor CILINC Ă 

 
   “-  Cum se ajunge din capitalism în comunism? 

- Prin revoluţie. 
- Dar cum se ajunge însă din comunism înapoi în capitalism? 

- Prin Iugoslavia.” 
(banc predecembrist)

Week-end în Iugoslavia 
 

 Szabo îl văzu pe “copil” imediat ce acesta intră 
în barul întunecat. Judecând după culoarea ţigărilor 
care afumau localul, 90% din atmosfera de aici 
aparţinea Statelor Unite. Kentul alb, fabricat de altfel la 
sârbi, nu putea lipsi unui învârtit sau unui dandy român. 
Danuţ nu avea încă optsprezece ani, dar n-ar fi 
recunoscut în ruptul capului asta în faţa lui Szabo. “Vrei 
să treci?”, îl abordase destul de direct omul, care citea 
în mintea lui Dănuţ ca într-o carte. Tânărul confirmă, 
emoţionat. O vreme tăcură; patrula de miliţie intrase 
însă ca să-şi ia “darul” de la barman. Plutonierul îşi roti 
privirea prin sală, dar nu veni spre masa lor. Într-un 
orăşel de graniţă, toată lumea cunoaşte pe toată lumea, 
şi dacă un străin rămâne la vreme de noapte, orice 
miliţian, grănicer sau chiar simplii trecători deveneau 
bănuitori şi  te trezeai imediat legitimat şi eventual 
“înhăţat”. Dan auzise tot felul de poveşti despre 
brutalitatea grănicerilor, care te băteau cu patul puştii 
dacă te prindeau pe fâşie sau, şi mai rău, aveau ordin 
să tragă. Totuşi, mulţi se încăpăţânau să treacă; 
treceau uneori dincolo  familii întregi. Din câte 
observase deja, grănicerii erau simpatizaţi de populaţie. 
Să fi fost disperarea celui care rămâne, în timp ce alţii 
ajung în libertate sau o incapacitate de a înţelege pe cel 
care alege calea exlului. Observase la unii, chiar şi la 
tatăl lui, un fel de mândrie - i se părea prostească - de a 
rezista la mai mult, la mai greu. Aşa cum unii bătrâni îşi 
etalează beteşugurile, spasmele, neputinţele, cu 
plăcere masochistă... 
 Discutară preţul. Dănuţ nu avea dolari, dar 
acceptă să-i dea călăuzei cei douăzeci de mii de lei - o 
sumă care i se părea enormă. Erau economiile lui pe un 
an şi banii pe care-i furase de la maică-sa. Mama îi 
adunase pentru un avort clandestin, când era să nu se 
nască Dănuţ… Moaşa clandestină greşise avortul şi 
astfel Dănuţ ajunsese în plin comunism, «cea mai bună 
dintre lumi»!  
 Dănuţ considera că ceea ce făcuse el era de 
fapt “în lgitimă apărare”. Îl bătuse pe băiatul primului 
secretar, îl bătuse bine şi pe chestia asta hotărâse să 
fugă din oraş. Apoi dăduse peste banii maică-sii şi se 
gândise că era mult mai bine să fugă “afară”. Luase 
trenul şi... 
 “Să nu-ţi pară rău de bani, domnule”, îl sfătuise 
Szabo. “Cine te-o sfătuit să vii la mine, te-o sfătuit bine! 
Nici un paricol: eu cunosc la perfecţiune drumul!” Într-
adevăr, nu avea de ce să se teamă. Skoda hârbuită a 
călăuzei, după ce-l zdruncinase pe drumuri de căruţă, 
întortocheate, tăie un deal de-a dreptul prin mirişte şi se 
opri în faţa unei fâşii arate, ale cărei capete se pierdeau 
în noaptea care se lăsase. Dănuţ coborî cu strângere 
de inima din maşina caldă, plina de fum de tutun. Szabo 
îi mai explică o dată: era extrem de simplu, trebuia s-o  
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(urmare din pag. 72) 
 

 Şi fu duminică dimineaţă. Toată noaptea, 
Dănuţ tremurase de frig. Luna se ascunsese în nori şi-i 
fusese frică să meargă prin întuneric. Tresărea ori de 
câte ori stomacul “făcea muzică”. Îl durea burta de 
foame şi simţea că ameţeşte. Frunzele pe care stătea
erau ude, ceaţa îl îneca. Ai lui trebuie să se fi culcat, 
după ce văzuseră unicul film serial la televizor şi se 
certaseră gospodăreşte. Dimineaţa se trezi (dacă 
somn fusese chinul din acea noapte!) cu părinţii lui în 
gând. În fond, tata îl înjura, dar nu-l mai bătuse de vreo 
patru ani. Acum, dacă era cumva ora nouă, abia se 
sculau din pat, unde duminica le plăcea să lenevească. 
Pe Dan l-ar fi trimis după bere, cu ordinul să vină 
repede. Bineînţeles, s-ar fi întors la prânz, la timp ca să 
scape de scatoalce... 
 Frigul continuă să-i intre în oase. Copacii înalţi 
îi păreau acum cu totul străini faţă de confraţii lor “din 
România” - aveau coaja aspră şi te răneai când îi 
atingeai cu degetele. Rugi răi muşcau de picior, prin 
pantalonul subţire, iar frunzele nu mai voiau să stea în 
copacii goi... La prânz, se întâlni cu o apariţie care-i 
mută inima din loc: un bou amărât, cu coaste 
numărabile, speriat şi el. “Ăştia îl bat, cred”, îşi spuse 
Dan privind cu milă animalul jigărit şi înfometat, legat 
drept pedeapsă de un copac uscat. Dacă ar fi fost o 
vacă, poate ar fi încercat să o mulgă... 
 Ceea ce puse capac la toate: un izvor invizibil, 
sub stratul de frunze, îi udă bocancii. Dănuţ începu să 
plângă, ca în copilărie. Continuă să meargă, dar 
bocancii fură aceia care îl conduseră mai departe. 
 

 Seara, luă “hotărârea cea bună”. În fond, era 
destul de matur ca să aleagă. Experienţa “ultimelor” 
zile îi demonstrase că era un prost, că nu putea să se 
rupă de ai lui, “de glia lui strămoşească” etc., etc. Va 
trece cu curaj înapoi şi va fi iertat, întocmai ca şi fiul 
risipitor. Ba chiar s-ar putea să-i dea şi o decoraţie: 
era, nu-i aşa, primul român de care auzise că a fugit 
“din străinătate în România!” O luă deci, cu paşi 
voiniceşti înapoi, “spre graniţa română”... 
 Printr-un noroc al începătorului, paşii îl duseră 
aproape pe acelaşi drum pe care venise. Până la un 
kilometru de graniţă se hotărâse să continue şi să ter-
mine liceul. Nu stabilise încă exact cu cât va lua baca-
laureatul, uimindu-şi părinţii şi colegii, când pasul, care 
străbătuse într-o noapte cât alţii în două zile, strivi sub 
talpă bulgării de pământ de pe “fâşia” lui Szabo. Trecu 
de ea şi o piatră i se ridică de pe inimă. Mai făcu cam 
un kilometru, “tot mai spre inima României”, şi începu 
să fluiere fericit: nici măcar nu-l observaseră grănicerii. 
 Nu-şi dădu seama că se înşală nici atunci 
când, ajungând în faţa “fâşiei” adevărate, care stătea 
între el şi Iugoslavia, încercă să păşească mai departe. 
Grănicerul trebuie să se fi speriat de arătarea aceasta 
care mergea drept, fără să se ferească, fluierând cu 
mâinile în buzunare. Degetul soldatului apăsă trăgaciul 
a.k.m.- ului, reglat la “foc cu foc”... 
 Şi, aşa cum se spune, glonţul care te loveşte 
trece prin tine fără ca să-l auzi! 

� 
 

 

Clelia IFRIM 
 

Iarba de la Kusatsu  
 

 Baston de orb – 
 clopoţelul cheamă din depărtări  
 primăvara*  
 

 Cred că o călătorie, chiar şi virtuală, până la 
leprozeria din Kusatsu, sau Ţara Ierbii, unde trăieşte 
poetul Murakoshi Kaseki presupune o pregătire 
specială. Am ales primele trei gânduri care  mi-au 
venit în minte: bunul şi dreptul Iov din Biblie, poemul 
Sylviei Plath "Lady Lazarus" şi o imagine a unui sat 
din Dobrogea, unde se află ultima leprozerie din 
Europa.  
 Un bărbat, o femeie şi o colectivitate. Aceste 
trei elemente constituie pentru mine imaginea unui 
clopoţel de pământ. Poate este chiar clopoţelul 
pierdut, aşa cum spune Murakoshi Kaseki în alt 
haiku. Sunetul lui îmi va fi călăuză în călătoria spre 
Kusatsu, sau Ţara Ierbii unde trăieşte Murakoshi 
Kaseki, bolnav de lepră de la 16 ani. Un poet 
contemporan, sau un copil care încă visează un vis 
al mamei lui. Chiar şi acolo, în colonia de leproşi,
izolat într-o curte, orb, copil şi mamă nu pot fi 
despărţiţi. La Kusatsu, tocmai pentru că este un loc 
special, trecerea anotimpurilor nu are
decât o valoarea temporară. În ordine spirituală, la 
Kusatsu, este o primăvară eternă. Ea are chipul 
mamei. Copil şi mamă visează acelaşi vis. Iarba, 
dinainte de   a fi născut. 
 Când am citit pentru prima oară despre 
leprozeria de la Kusatsu unde trăieşte Murakoshi 
Kaseki, am căutat locul  pe o hartă de pe internet.
Este la nord de Tokyo. Vroiam să văd acest loc, 
deşi ştiam că nu o astfel de vedere "materială" se 
cere pentru a înţelege  haiku-urile lui Murakoshi 
Kaseki.  
 Am sunat din nou clopoţelul găsit şi am 
mers după sunetul lui, ca după o hartă luminoasă. 

 

Podul de pământ -  
primăvara a venit  
şi-acolo deja**  

 

 Suntem în zorii unei zile de primăvară.
Undeva departe, munţii ca nişte martori tăcuţi, 
solemni. Zgomotul lumii trecătoare a rămas undeva 
departe, în urmă. Vântul adie uşor prin  iarba până 
la genunchi. 

 

Munţi înverziţi - 
când mă voi naşte din nou  
aş vrea să fiu un cal***  
 

 În folclorul românesc se spune că atunci când 
visezi un cal,  va veni în visul tău o fată tânără şi 
frumoasă. Primăvara de la Kusatsu are imaginea 
acestei  fete frumoase, cu pletele fluturând în vânt.
Iarba de la Kusatsu, după  ce ai fost născut. 
 
*/**/*** Murakoshi Kaseki, revista Ko, primăvaravara 2004 

� 
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        Radu MUREŞAN  
 

Din Serai furăm mileuri 
 

 Generaţia 1990 este de multe ori pusă în 
situaţia recunoaşterii simbolurilor comuniste şi implicit 
distrugerea lor prin mijloace de afirmare adoptând 
unul din cele două mari curente ideologic-
comportamentale ce brăzdează România, manelismul 
şi... încă ceva...  

Făcând parte din această generaţie mi-e uşor 
să găsesc aceste simboluri comuniste doar în filmele 
cu tentă comunistă de melancolie şi de renumeraţii 
storcătoare şi cât de cât prin site-uri diverse de pe 
internet sau poveştile părinţilor. Dar noi cu toţii, pentru 
voi, noi aceşti copii, mereu cu sapa în mână de 
suveniruri roşii atrăgătoare, vom purta stigmatizaţi 
viaţa voastră, viaţă ce din păcate nu o putem înţelege 
şi, chiar mai rău decât în comunism, trebuie să o trăim 
ca libertate supremă, nu ca obligaţie supremă de 
beneficii aducătoare. 

Tot ce ne-a condus aici, atât de departe de 
ţărmul comunist însă în derivă, acelaşi lucru ne ţine în 
viaţă, şi anume, amintirile isoriei noastre ce cu gijă şi 
respect o învăţăm însă cu fală şi manelism o afişăm, 
uitând ziua de mâine.  

Poporul român este cu adevărat binecuvântat 
de Dumnezeu, însă e binecuvântat cu darul uitării, 
acest preţios dar de însemnătate milenară şi progres 
în regresia dezvoltării. Societatea este cel mai bun 
călău al ei însăşi. Ea a rămas încă la stadiul de planuri 
cincinale şi astfel, răspunde afirmativ la întrebări de 
viaţă bună interogatoare. Pentru societate, ecranul 
subţire şi leasingul sunt cele două mari chivoturi la 
care în vremea Congreselor, nu se putea ajunge.  

Jucăriile copilăriilor la indigo din perioada 
pesimistă încă miros a plastic ieftin însă zâmbitoare 
sunt la fel ca părinţii cu „brăţări de aur” purtate pe 
braţele ce ţineau mamuţii din fier şi poluare... noi vrem 
electricitate şi benzină să topim plasticul jucăriilor 
storcând o lacrimă din ochii părinţilor, şi poate atunci 
vom realiza ce însemnă perioada socialistă... 

Neînţelegerile nu se opresc însă aici... părinţii 
bătăturilor din palme vor odrasle şcolarizate însă 
salariul visat e dat de clientul servit pe vas. Expresiile 
şi cuvintele neînţelese mai mereu de tineri, lipsa de 
proprietate a termenilor în general, transformă maste-
ranzii facultăţilor renumite rural în pacienţi sociali. 

Închistarea nu se reduce doar la libertatea de 
exprimare ci şi la limitarea alegerilor cu privire la 
modelele de urmat. Comunismul lasă în urmă pata de 
cerneală sub care se află scris cuvântul “emancipare”. 
Prin neînţelegerea termenului de către popor în 
general, emanciparea se traduce la români prin  

 
călcarea în picioare a valorilor morale şi culturale
pentru a deveni cunoscut şi deci, cu bani şi
“valoare”. 

Latura migratoare a poporului român 
este termometrul aerului extern, schimbul de 
temperatură în acest caz nu se poate face,
franjurile perdelelor de fier nu o lasă... tinerii mai 
mereu pleacă într-o ţară în care părinţii nici nu 
visau să ajungă, plecarea copiilor fiind o mare 
creatoare de frică dar şi de laudă în acelaşi timp, 
pentru părinţi, printre vecini... 

Familia e importantă, la fel de importantă 
ca pentru fiecare latin, însă la fel de mafiotă ca 
pentru fiecare slav... funcţiile scoase “la bătaie” 
sunt paravane pentru lucrul în echipă, atât cole-
gială cât şi familială.  

Blocurile ridicate de părinţi, aceste 
creatoare de locuri de muncă şi de copii, sunt 
transformate brusc în ritmuri de hip-hop imediat 
după revoluţie, realitatea crudă răceşte cd-urile 
piratate ale artiştilor, furtul din apartamente 
declanşează orbirea morbidă a justiţiei şi postu-
rile TV din ce în ce mai multe încep să se 
desculţe la intrarea în apartamente. Însă o mică 
afacere nepotistă instalează semafoare la trece-
re, aceste creatoare de lumină dar şi de reguli, 
excitând sentimente progresive în rândul cetă-
ţenilor de modernitate colectori. 

După atâţi ani de la răscoală nu suntem 
în stare decât să furăm motive consolatoare din 
trecut, motive ce explică nimicnicia noastră, 
exprimată prin cuvinte de ideologii otrăvitoare. Ne 
legăm de trecutul nostru ca un brand de ţară, 
consolidat de cel răpus de gloanţele celor ce 
doreau ca el să tacă... şi vom continua să furăm, 
să ne amestecăm, să facem şi să dregem detalii, 
uitându-ne rostul şi idealurile înălţătoare măcar în 
aparenţă, şi vom continua să blamăm pe oricine 
până când şi părinţii ne vor fi duşmani, şi atunci 
vom vedea, poate, adevăraţii duşmani ai socie-
tăţii, ascunşi în sufletul nostru maroniu mereu 
ironizat. 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Nicolae TOMA 
 

Invocaţii 
 

1. 
Doamne 
Nu mă prigoni 
Eu o biată umbră  
A Ta 
Pâlpâi între naştere şi moarte 
Speranţe clădind 
 

2. 
Doamne nu-mi lua flacăra 
Libertatea nestinsă niciodată 
Şi nu mă lăsa 
Cu bună ştiinţă 
Să-ţi iau numele 
În deşert 
 

3. 
Doamne 
Dă-mi răbdarea unui sfânt 
Ruperea de lume a unui sihastru 
Înţelepciunea unui proroc 
Şi sacrificiul femeii îndrăgostite 

 

4. 
Doamne 
Înainte de a te găsi pe Tine 
Lasă-mă să mă întâlnesc 
Cu mine însumi 
În mine 
Şi amândoi să purcedem 
În slava Ta 
 

5. 
Doamne  
Fiecare are un ţel 
Un crez al său 
Dar tot timpul mă întreb 
Cine sunt 
De unde vin 
Şi unde oare mă duc 
Dar câteodată 
Mă chinuie întrebarea 
Unui egoist aşa cum sunt 
Ce vreau eu de la Tine 
 

6. 
Doamne 
În fiecare clipă 
Plutesc într-un ocean de aşteptare 
Ignor cu bună ştiinţă realitatea râncedă 
Şi primesc pumni în gură 
Iar eu zâmbesc 
De parcă aş fi de lut 
Rostind despre lumina Ta 
 

7. Doamne 
Sunt singur şi deseori trist 
Nimeni nu-mi mai deschide poarta 
Iar când trec arareori pe străzi cântând 
Şi cer un pahar cu apă 
Ce să mai vorbim 
Cerându-l mă trezesc 
Cu el pe faţă 
Cu limba picături adunând 

 
8. 
Doamne 
Iată spovedania mea 
Prea multă bogăţie 
Prea multe vise 
Prea multă iubire irosită 
Lăcomia mă urmăreşte şi în vis 
Şi dureri fără număr 
Toate acestea cu numele Tău în gând 
Ca o flacără arzând 
 
9. 
Doamne 
Dependent de lacrimi 
Te ador şi înţeleg chemarea ta 
O asemăn unui drog 
Iar uneori nătâng 
Pe la răscurci îţi scriu numele pe pământ 
Lacrimi de deznădejde 
Sau poate nici eu nu ştiu ce sunt 
 
10. 
Doamne 
Trec prin faţa gloatei mute 
Nevăzut cu sufletul gol dau bineţe 
Şi nu mă aude nimeni 
Unii sunt chiar miraţi că mai respir 
Din gol în gol spre gol călcând 
 
11. 
Doamne 
Deşi crucea mea 
E semnul Tău tainic divin 
O târăsc la margine de timp 
Libertatea mea iluzorie 
Ca o vită mugind 
 
12. 
Doamne 
Nu mă prigoni 
Eu o biată umbră a Ta 
Mereu cer mai mult de la viaţă 
Decât vreodată mi-ai putea da 
Sunt păcătos şi nu mă condamn 
Trăiesc şi sper 
În universul de speranţă  
În universul tău întâmplare 
Recucerit în fiecare zori de zi 
 
13. 
Doamne 
Nu mă lăsa de izbelişte 
Eu o biată moleculă a Ta 
De ce uneori mă simt 
Stingher şi inutil 
O biată insectă ce zboară din gând în gând 
Sălbatic lăsând urme pe pământ 
 

� 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Boema  Boema  Boema  Boema  4444----5555----6666/201/201/201/2011111    76767676    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gheorghe A. STROIA 

 
Cititor de scriitor: Doina Drăguţ - “Nelinişti prin timp” 
sau “Un Univers încărcat de sensurile precise şi 

sensibilitatea artei scrisului 
 

DOINA DRĂGUŢ (născută la Craiova) este 
poetă, eseistă, prozatoare, jurnalistă şi - nu în cele din 
urmă - exegetă. Dintre volumele publicate de-a lungul 
timpului, amintim: Ceasuri de îndoieli  (poezii, prefaţă 
de Ovidiu Ghidirmic, Ed. Spirit românesc, Craiova, 
1994); Arabes-curi  (eseuri, Ed. Spirit românesc, 
Craiova, 1995); Detaşare într-un spa ţiu dens  (poezii, 
Ed. Spirit româ-nesc, Craiova, 1995); Individualitatea 
destinului  (eseuri asupra individualităţii destinului în 
artă, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1996); Spaţiul din 
nelini şti  (poezii, ref. cop. IV: Constanţa Buzea, Ovidiu 
Ghidirmic, Ed. Scribul, Slatina, 1998); Ochiul de lumin ă
(poezii, prefaţă de Constantin Dumitrache, postfaţă de 
George Sorescu, Ovidiu Ghidirmic, Constantin M. Popa, 
Ed. Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2000); 
Suferin ţele unui redactor  (roman-jurnal, prefaţă de 
prof. Ion N. Dinca, Ed. Alma, Craiova, 2006); Este 
prezentă în antologii, precum: Verticala curgere spre 
soare , Întâlniri mirabile cu Mitropolitul Nestor , Al 
cincilea patriarh , Mărturisirea de credin ţă literar ă, 
Noul Orfeu.  

Sintetizând activitatea sa de eseist, publicist, 
critic literar şi de artă, Doina Drăguţ publică în anul 2010 
volumul intitulat: Nelini şti prin timp  (Ed. Sitech, 
Craiova, 170 pagini). Cartea este realizată în totalitate 
de autoare: coperta, tehnoredactarea, machetarea, 
pictura de pe copertă (inclusiv scrierea textelor). Cu o 
deosebită minuţiozitate şi atenţie pentru detalii, reuşeşte 
să facă din ultima sa apariţie literară o carte cu o ţinută 
grafică deosebită. M-a surprins plăcut introducerea -
mărturisirea de credinţă literară - în care se motivează 
stilul, se definesc principiile în lumina cărora s-a afirmat 
ca om de litere: “Am vrut să fixez cu ajutorul culorilor 
eternitatea în mişcare, am vrut să depăşesc clipa, 
încercând să fiu dincolo de timp şi să găsesc o legătură 
între materie şi idee pentru a crea emoţia, încântarea, 
admiraţia, frumuseţea. Dominată de întrebările De unde 
venim? Ce suntem? Încotro ne îndrept ăm? (titlul 
celebrului tablou al lui Paul Gauguin), care sunt 
întrebările oricărui individ în faţa destinului său şi care 
se află la baza oricărei biografii, consider că opera de 
artă şi opera literară (cei hărăziţi pot spune astfel) nu 
sunt altceva decât exteriorizarea însăşi a artistului /
scriitorului. Sunt formele lăuntrice care se înfăptuiesc 
mai întâi în interior şi care apoi izbucnesc cu toată forţa 
în afară…Scrisul nu este o meserie ca oricare alta, 
scrisul înseamnă artă, înseamnă o formă de libertate în 
exprimare, transformarea sentimentelor lăuntrice în 
emoţii exterioare la care să participe şi cititorul, 
înseamnă comunicarea gândurilor şi ideilor în simboluri 
expresive” (“Mărturisirea de credin ţă literar ă” – un 
„document de conştiinţă colectivă” conceput şi orânduit 
de Artur Silvestri, Ed. Carpathia Press, Bucureşti, 2008). 

Cartea cuprinde patru părţi, în care sunt catalo-
gate: articole şi eseuri (partea I), prefeţe (partea a II-a), 

 

 
 

recenzii şi cronici (partea a III-a) şi cronici plastice 
(partea a IV-a). Întregul în care se reunesc aceste 
patru părţi poartă un nume foarte sugestiv. 
“Nelini şti prin timp” . Se cristalizează între 
paginile cărţii o nelinişte specială - dedicată, 
generoasă şi profund umană -  neliniştea crea-
torului în faţa creaţiei. Stăteam deunăzi de vorbă 
cu talentatul poet tecucean Vasile Sevastre 
Ghican, care afirma că a scris de-a lungul activităţii 
sale literare -  zeci de recenzii, cronici şi prefeţe, 
dar pe care nu le-a antologat. Trebuie să ne 
gândim la faptul că o astfel de muncă - valoroasă 
prin esenţa şi valenţele sale - s-ar putea pierde şi 
ar rămâne necunoscută marelui public. Putem 
argumenta importanţa acestor “antologii” pentru 
simplul motiv că prin intermediul cronicilor, 
recenziilor, articolelor, se exprimă şi se dezvoltă 
opinii personale asupra unor opere literare sau de 
artă, ce pot căpăta valori de referenţial. Izvorâtă 
dintr-o necesitate firească, aceea de a-şi prezenta 
rodul anilor de muncă pe câmpia culturii române, 
cartea de faţă întocmeşte un tablou a ceea ce a 
scris autoarea în decursul perioadei 1992-2010. 
Astfel, sunt antologate materiale ce au fost 
publicate în reviste şi gazete precum: “Mesagerul 
Olteniei ”, Revista “Lamura ”, Revista “Luceaf ărul
Românesc ”, “Cuvântul Libert ăţii ”, “Universul 
Literar ”, “Epoca ”, “Universul c ărţilor ”, “Ecoul ”, 
“Jurnalul de Dolj ”, “Dacologica ”, “O carte pe zi ” 
ori difuzate în emisiunile “Radio Oltenia Craiova ”. 

Prima parte a cărţii este o eclectică 
îmbinare de evenimente literare, artistice, religi-
oase, istorice, având în centrul lor personalităţi de 
seamă ale culturii şi spiritualităţii române, precum: 
Mihai Eminescu, Constantin Brâncuşi, Tudor  

(continuare în pag. 77)
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(urmare din pag. 76) 
 
Arghezi, George Călinescu, Mircea Eliade, Marin 
Sorescu, Marin Preda, Patriarhul Teoctist dar şi 
personalităţi marcante ale culturii universale: Jorge 
Luis Borges, Ernest Hemingway sau Denis de 
Rougemont. În prefeţele realizate în partea a II-a a 
cărţii, Doina Drăguţ descoperă elementele valoroase 
ale cărţilor  unor autori aflaţi la debut sau ale unora 
consacraţi: Daniela Luca, Nicolae Maroga Enceanu, 
general N. Portocală. Acoperind domenii vaste, 
precum literatura şi istoria, Doina Drăguţ scrie, 
dovedind o profundă cultură generală, argumentele 
sale - pro sau contra – fiind construite pe baze solide, 
cu seriozitatea şi minuţiozitatea unui arhitect. În partea 
a III-a a lucrării, sunt prezentate cronicile sau 
recenziile de carte scrise de autoare în perioada la 
care se face referire. Sunt recenzate cărţi de poezie, 
proză sau lucrări ştiinţifice ale unor personalităţi 
culturale, precum:  Nicolae Maroga Enceanu, Florentin 
Smarandache, Janet Nică, Ştefan Marinescu, Al. Florin 
Ţene, N. Portocală, Alexandru Doboş, acad. Radu P. 
Voinea, Ion Zamfirescu. Dacă “un scepticism înţelept 
este primul atribut al unui critic bun” - aşa cum preciza 
James Russell Lowell, atunci stilul Doinei Drăguţ este 
al unui astfel de exeget. Pe lângă faptul că 
evenimentele sunt prezentate în conformitate cu 
adevărul istoric, autoarea dovedeşte talent şi erudiţie 
în alăturarea unor date relativ inedite. Cu un veritabil 
„har” de investigator, aşa cum îi stă bine unui exeget, 
îşi structurează cronicile sau articolele pe adevăruri 
cuantificabile, îmbogăţite cu opinii personale, docte şi 
convingătoare, menite să pună în valoare elementele 
forte ale scrierilor respective. Imparţială, lucidă şi 
documentată, prin modalităţile utilizate în demersurile 
sale analitice, i se dovedesc meticulozitatea şi 
disciplina impusă de formaţia sa intelectuală - ca 
matematician. Integrarea operelor analizate în spaţiile 
„carteziene” ale culturii naţionale sau internaţionale, 
prin intermediul unor funcţii precise şi utilizarea unor 
instrumente de analiză şi argumente palpabile, 
concrete - toate acestea sunt armele redutabile ale 
criticului Doina Drăguţ.  

În pofida formaţiei sale de om al cifrelor, 
scriitoarea craioveană dovedeşte rafinament şi 
sensibilitate, în realizarea unor cronici ale unor opere 
de artă sau evenimente artistice,  din spaţiul 
expoziţional craiovean. Majoritatea operelor literare şi 
de artă prezentate sunt ale artiştilor olteni, ceea ce 
dovedeşte profunda apartenenţă a Doinei Drăguţ la 
spaţiul cu care rezonează intim: Oltenia. Sunt 
prezentate opinii şi impresii asupra operelor artiştilor 
plastici români: Victor Pârlac, Marcel Chinoagă, 
Claudia Mandu George Vlăescu, Arcadie Alexandru 
Răileanu , Paula Tudor dar şi asupra operelor artiştilor 
plastici europeni (danezul Soren Skov). Ce este inedit 
în aprecierile critice pe care le face Doina Drăguţ, pe 
lângă rigurozitate, precizie, stil şi erudiţie? Aş putea 
spune că prezentarea punctelor de vedere critice este 
făcută nu atât din perspectiva exegetului (în sensul 
criticii tradiţionaliste), ci şi din punctul de vedere al 
cititorului sau al amatorului de artă: simplu, inteligibil, 
sensibil, incitant (în sensul criticii moderne). Practic, 
atât cititorii cât şi admiratorii de artă sunt invitaţi cu  

 
persuasiune să descopere gama unică de senzaţii 
pe care doar scrierea sau opera de artă - de 
calitate - o poate induce. 

Aş concluziona, prin a vă reaminti 
cuvintele unui mare clasic al literaturii române, ce 
definea sintetic - în termeni simpli, dar de o 
profunzime aparte - valenţele criticului şi ale 
actului critic, în general. Iată ce spunea marele 
Tudor Arghezi: “De obicei, critica literatului 
incapabil consistă în afirmarea însuşirilor ce 
lipsesc dintr-o lucrare literară din pricină că 
aprofundarea calităţilor evidente îi este dificilă ”. 
Între aceste delimitări conceptuale poate fi  
încadrat actul critic al exegetei craiovene, pe 
deplin justificat în “Nelinişti prin timp”. Consider 
cartea Doinei Drăguţ o reuşită şi o apariţie 
editorială necesară în spaţiul literar actual. Numai 
prin însumarea eforturilor făcute de-a lungul anilor 
şi prin publicarea unor astfel de cărţi, vom reuşi să 
redescoperim peste ani: oameni - scriitori sau 
artişti, opere - literare sau artistice, despre care s-a 
meritat să se scrie. Numai aşa vom avea 
continuitate în construirea parcursului culturii 
române, ca valoare de necontestat în patrimoniul 
culturii universale. Prin ultima sa carte, Doina 
Drăguţ contribuie la construirea acestui parcurs 
cultural, depunând mărturie, în lumina adevărului 
artistic şi literar, căruia îi conferă valoare de 
document.  

Iată perpetuumul mobile al scriitoarei 
craiovene (martor pe coperta a IV-a a cărţii sale) –
legat de temerea iminentă a oricărui autor: testul 
de rezistenţă al operei sale în faţa implacabilului 
timp. Un timp care converteşte clipa în râu, care 
transformă lumina în stea şi destinul în eternitate: 
“A rezista în faţa timpului înseamnă a fi dincolo de 
timp, a depăşi clipa; înseamnă a crea un ideal, 
care să devină realitate; înseamnă a comunica un 
gând sau o idee în simboluri expresive; înseamnă 
a găsi o legătură între spiritualitate şi materie 
pentru realizarea unei emoţii. Oricare ar fi spaţiul şi 
timpul în care te naşti, există un singur drum care 
te duce spre împlinirea destinului – destin ce a fost 
ales şi suportat sau destin care a ales şi a călăuzit 
spre finalitate” O felicităm pe această cale pe 
autoare, dorindu-i cât mai multe scrieri, prin care 
se vor construi, pas cu pas, noi elemente în 
arhitectura infinitei coloane a literaturii şi artei 
române! Urmărind întocmai valenţele crezului său 
literar-artistic, va reuşi să convertească 
efemeritatea vieţii în perenitatea artei, ca expresie 
a celebrului dicton latin: “Ars longa, vita brevis! ”  

 

� 
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telefonista acră, cu vocea ei mălăiaţă, te invita-n 
difuzor: “Bucureşti, cabina trei!”, te repezeai să 
apuci receptoru-n disperare şi îl lipeai de obraz. Şi 
puneai căuşul palmei pe partea cu microfonul, să-i 
şopteşti nestingherit că o iubeşti şi-o adori. Aerul 
vibrând purta vocea ei înfrigurată, şi cabina se 
umplea de inflexiuni măiestre. Şi ţi se încreţea 
pielea de emoţia iubirii, şi te cuprindea năvalnic forţa 
bărbăţiei tale... Şi trăgeai canatele uşii făcute din 
sticlă, să nu risipeşti vreo şoaptă la amărâţii de-
afară.  
 Deşi nu poate şti nimeni ce este-n cuibarul 
minţii fiecărui om în parte şi cum percepe iubirea, tu 
atuncea, te simţeai deasupra lor şi la propriu, căci 
aveai senzaţia că ai putea să te desprinzi de 
pardoseala de jos, şi ţi se părea că acolo, în sala 
aceea mare, erau numai nătăfleţi. Şi aveai un 
simţământ că dacă ai fi privit fix, şi ai fi întins mâna 
spre Teatru, concentrându-te puternic, acesta ar 
levita. 
 Te înfiora teribil acel sentiment de forţă, şi 
parcă pluteai tu însuţi spre cer cu toată cabina. 
Însă, nu doar cu cabină, cu toată clădirea poştei!... 
Jumătate din procesul de îndrăgostire constă în 
glasul blând al iubitei, ca un mod desăvârşit de a te 
învălui cu afecţiunea ei şi de a-ţi desface grabnic 
toate ’’dragostile’’ vechi. Vocea ei fremătătoare era 
parcă alcătuită numai din sunete pure, fiindcă îşi 
cizela timbrul ca un cântăreţ de psalmi. Îţi cobora 
pacea-n suflet, dar nu cea molatică, ci aceea furtu-
noasă şi furioasă pe timp, ce îţi răscolea ambiţii şi 
planuri de viitor.  
 Îţi simţeai viscerele cum se urcă instinctiv ca 
o energie-n piept, aţâţat de nerăbdarea de-a o face 
fericită. Când te soma centralista c-a trecut timpul 
prepaid, cereai minute în plus şi atârnai receptorul şi 
te repezeai grăbit să întinzi banii necesari. Este o 
mare minune să ai aşa sentimente. Cum să fii aşa 
mârşav de să nu doreşti atunci din toată fiinţa ta să 
îi arăţi zânei tale că şi tu eşti iubitor?! Ar trebui să se 
arunce flaiere din avion, să se lipească afişe, să se 
pună un verset pe coperta Bibliei, să se-ntindă ban-
nere pe deasupra străzilor, pe care să fie scris că 
bunătatea femeii stârneşte tot bunătate în sufletul 
bărbatului, ba chiar şi un simţământ ciudat de înda-
torire. Cum să-ţi calmezi vâlvătaia, cum să nu te
însori cu ea? Nici pomeneală să-ţi zici, acum după 
atâta timp, că atunci te-ai cam pripit, sau că acum te 
căieşti, chiar dacă-n anii din urmă, pe lângă alte 
fonfleuri, şi la un cent pe minut vorba tot nu-i e 
domoală şi-ţi răspunde în sictir: ’’hai, opreşte-te, că 
costă!’’.  
 Acum vorbeşte cu tine arătându-ţi spatele, 
şi nu te mai onorează cu privirea aceea blândă din 
acei ani de demult, şi este maliţioasă, şi e neîndură-
toare, însă nu regreţi nimic. Şi nici măcar nu-i porţi 
pică fiindcă nu ştie ce face.  
 Femeia uită trecutul cu o mare uşurinţă, 
cum uiţi pe şosea maşina pe care ai depăşit-o. A 
uitat cum s-a aprins ca becul incandescent când i-ai 
arătat inlelul şi i-ai pus acea-ntrebare ce-o aşteaptă 
orice fată. 

(continuare în pag. 79)

           Dan Ion SANDA 
 

Imensa duioşie a începutului 
 
 ’’Rămâi pe loc acolo unde eşti, iubire, bibelou de 
porţelan...”. Face fiţe de tot felul nevestica ta iubită, nu te 
mai vrea lângă ea. Nu îi mai pasă de tine, a devenit 
năzuroasă. Cum era atunci demult la timpul ei de-nflorire 
pururea nu va mai fi.  
 Venea parcă drept din rai, mereu prima la
întâlnire, la ceas la Universitate, sau la ea în Belvedere, 
la căminul medicinei, sau oriunde-i propuneai, cum 
spune şi Alifantis: ,,plouaa inferrnaaal, şi noi ne iubeeam 
prin mansaarrde’’.  
 Avea pielea catifea şi îi mirosea a fân. Te sufoca 
cu atenţii şi-ţi dădea şi mărţişor, cum zice că-i prin 
Moldova, şi te alinta cu îmbrăţişări suave şi iubiri 
impetuase, însă tu nu abuzai de dominaţia ta, să îi 
pretinzi şi mai mult…  
 Când îi cuprindeai un sân, i-l simţeai în palma ta 
ca pe o porumbiţă ce freamătă resemnată-n voia bună-
tăţii tale. Eraţi tineri şi oneşti, încât nu realizaţi că sunteţi 
privaţi de drepturi, eraţi foarte mulţumiţi de tot ce vedeaţi 
în jur. Şi eraţi indiferenţi la conceptele de atunci, la 
spiritul acelei epoci, numite socialism, deşi beneficiaţi din 
plin de trai relaxat şi sigur.                                                            
 Visul era cenzurat, însă exalta şi atunci, chiar 
dacă avea cumva semnificaţii aparte, şi vă trăiaţi liniştiţi 
viaţa de studenţi. Totul era minunat în Bucureştiul de 
atunci. La dancingurile din ASE, sau la cele din CD-
Institutul Politehnic, deşi nu se bea alcol, era de vis 
atmosfera, şi participaţi cu toţii, stipendierii străini şi 
căminiştii români. Şi aveaţi muzica live cu formaţii de 
chitare, cu synthesizer şi clape, şi vă cântau Mondial, 
Savoy şi Roşu şi negru, în stil hendrix, rolling, beat, că şi 
atunci se ţinea pasul cu ce se petrecea-n lume. Vă 
susţineaţi exaltarea unii altora, fiind acolo-ntre colegi ca 
într-o mare frăţie. Însă nu numai acolo, ci şi la plimbări în 
doi, fiindcă strania iubire, biruie unicitatea fiecăruia din ei, 
făcându-i pe-ndrăgostiţi, chiar de sunt stingheri şi singuri 
printre oamenii grăbiţi, într-un oraş neştiut, să-şi fie 
suficienţi unul altuia şi sieşi, preschimbând înstrăinarea 
în acea lume comună, numai şi numai a lor. Făceaţi talpă 
îndelung pe aleile din parcuri şi-şi strecura mereu mâna 
delicat în mâna ta. Când o luai după umăr, ea se 
cuibărea în tine, şi-şi dădea capul pe spate sub bărbia ta 
pândind şi ademenindu-te să-i întâlneşti buzele.  
 Când nu era-n Bucureşti, să vorbeşti interurban 
cu ea de la telefonul public, făceai ’’undiţă’’ din aţă şi-o 
monedă găurită, ţinând-o cu dibăcie doar cât să ia
contact, dar să nu cadă-n container, vorbeaţi gratis ore-n 
şir. Când primeai apoi aviz la Poşta mare-n Constanţa, şi 
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(urmare din pag.78) 
 

Avea abia două grame, şi era aşa subţire de ziceai că e 
din liţă, că eraţi încă studenţi. Putea fi chiar din plastic, 
nu asta ar fi contat, ci sufletul tău conta, arhiplin de 
idealuri, pe care i le-nchinai. A uitat vremurile acelea,                                                                   
când deşi purta sandale făcute din dermatină                    
era tare mulţumită de viaţa ei şi de tine, şi a uitat cum 
răspândea în jur numai voie bună, cum ţopăia fericită şi 
te-mbăţişa cu drag, şi cum îi luceau cireşe pe buze când 
îţi jura că te face fericit.  
 Trecerea timpului a rupt-o nu numai de toţi ai ei, 
a rupt-o şi de ea însăşi. Fericirea omului e mai 
puternică-n cuplu, dar ajungem fiecare iarăşi la singură-
tate. După ce o bună parte din viaţă va fi trecut, 
Dumnezeu ne pregăteşte să acceptăm mai uşor nesfâr-
şita însingurare, care-o aşteptăm cu toţii şi care uneori 
vine ca o mare uşurare şi trecem în nefiinţă resemnaţi, 
fără regrete, şi uneori cu speranţa că acolo e mai bine.  
 A uitat, dar ea rămâne cea pe care ai iubit-o, 
căci ţi-a dat atunci demult tot ce putea să îţi dea, şi sunt 
rari în lumea asta cei care cunosc fiorul şi bucuria iubirii. 
Tu ai avut-o pe ea, să o iubeşti şi să-ţi dea dragostea ei 
arzătoare. Acum, acele trăiri sunt cuprinse pe vecie în 
sfera gândirii tale. Nu se vor sfârşi nicicând şi nu ţi le 
mai ia nimeni. Impresiile se păstrează vii în mintea ome-
nească, memoria sentimentelor rămâne nealterată. Vei 
trece în nefiinţă cu ea-n gând, şi jinduind s-o reîntâlneşti 
acolo în locul făgăduit, pentru un nou început, iarăşi pur, 
imaculat. 
 Ce dacă nu se mai lasă nici măcar îmbrăţişată.
Ce dacă nu te mai crede că tu încă o iubeşti. Ce dacă 
vocea-i e aspră, şi cuvintele ei ustură precum fructul 
năpădit de acele filamente ce compun miceliul. Şi ce 
dacă s-a dus vremea când îţi surâdea tot timpul. Chiar 
de-a fost şi actoreală pe atunci la începuturi, privind cu 
ochii minţii-ndărăt o vezi tot dezmierdătoare, fiindcă aşa 
şi era. Doamne, cât ai vrea de mult, să mai fie ca atunci, 
fie şi ca joc de scenă sau ca prefăcătorie!... 
De tot ce-i frumos în viaţă se va alege nimicul, şi până la 
urmă omul e decât un pasager, şi din ce în ce mai sin-
gur, şi însoţit doar de amintiri. Le ai şi tu-n mintea ta, 
însă nu e de ajuns. Acum, o dată încheiată tinereţea 
furtunoasă, când ar trebui să capeţi şi tu acea aură a 
moderaţiei adulte şi a sedimentărilor, tu te laşi ros de
îndoiala că viaţa ta n-a atins desăvârşirea menirii.
Cazna asta a prăsit-o cel de sus în carnea noastră, şi nu 
e cale de mijloc.  
 Supărarea îndelungă cu propria ta jumătate e 
mai grea decât aceea ivită din alte pricini, mai ales că 
liniştea după care tot tânjeşti e acum foarte fragilă, 
fiindcă-i căşună pe tine din orice se nimereşte. Nu îţi 
spune dinainte ce-i provoacă supărări, ci lasă să ia 
amploare şi trece direct la ceartă. Caută cu dinadinsul 
să-ţi transforme sistematic orice ieşire-n cusur. Se zice 
că Dumnezeu îl lasă pe om aşa, nu-i mai schimbă 
sufletul. Atunci de ce tot belşugul acela de sentimente s-
a dus aşa în neant? Şi de ce simţul estetic, şi de ce 
delicateţea caracteristice femeii, ce-au înfiripat iubirea, 
s-au transformat în prezent, în uimitoarea răbdare de a 
căuta hachiţe. Oare toată frumuseţea şi graţia feminină 
să fi fost doar o celestă şi-o perfidă strategie, ca bărbaţii 
să îşi vâre gâtu-n laţul căsniciei?   
 Că femeia are multe vieţi ca şi pisica, nu se  

 
referă la faptul că ea trăieşte mai mult, ci la faptul 
că devine mereu o altă persoană...  
 Când te însori, crezi că o faci cu o singură 
femeie dar nu e deloc aşa, căci în ea sălăşuiesc 
mult mai multe, şi acestea, de găsesc terenul 
slab, devin din ce în ce mai haine, de zici că 
mănâncă oameni şi-s din ce în ce mai scunde de 
la osteoporoză. Parcă ar fi păpuşi Matroşka, aşa 
ies una din alta. 
 Vreo genă contagioasă e exclusă, căci se 
stie, vina o poartă hormonii! Uite aşa ai ajuns! Nu 
mai capeţi pasiune, nici măcar compasiune, că ea 
nu mai este omul cu care să împarţi casa, căci şi-
a luat abuziv rol de factor de ghidare, pe de o 
parte urând sexul, de să te urci pe pereţi, pe de 
alta dând porunci, şi tot beştelindu-te de parcă ai fi 
lighioană.  
 Sacrifică din timpul ei menit pentru 
relaxare să finalizeze cearta. Pune suflet… să te 
aducă odată pe drumul bun. Pare că este valabil 
şi-acum proverbul sârbesc: ’’Să nu îţi cauţi 
dreptatea la Stambul în Turcia, să nu-ţi laşi 
corabia să navige în Marea Neagră, şi să nu îţi iei 
nevastă chiar din Ţara Românească’’... Nu te 
lasă, nu cedează, nu poţi să te relaxezi, te priveş-
te cu ochi strânşi. Nu mai poţi să stai de vorbă 
omeneşte, pe îndelete, scorneşte pe loc motive 
să-şi revendice ceva.   
 Şi o scoate din sărite şi traiul de zi cu zi, 
tot ce e sunet sau vorbă, miros, curent şi păreri, 
căţeii de pe afară, oamenii pe la maşini care 
trântesc portbagajul, alarmele declanşate, şi por-
nirile ratate, cotoiii de pe garaje. Dar ce vină porţi 
tu oare că oamenii nu-s surdo-muţi, că nu au 
paraplegii, sau că nu sunt catatonici, că n-au
decedat cu toţii, să se-aştearnă liniştea. Acum e 
pe Captopril. Nu-şi recunoaşte defel noua stare 
diferită de a unui om normal. N-a ajuns încă la 
Prozac, dar nici nu i-a trecut vremea, ca şi cu 
sfârşitul lumii: nu a venit, dar sunt semne. 
 După ce i-a încetat funcţia ovarian şi 
începe să îi pută nevestei tale iubite, umbli capiu 
şi te întrebi dacă nu cumva chiar eşti ticălos cum 
zice ea. Şi în aceşti ani cumpliţi lumea ce ţi se 
părea ispititoare, imensă a devenit acum cât între 
patru pereţi. Acum ştii ce-a devenit mirifica te 
iubire, însă este prea târziu să mai intreprinzi 
ceva. 
 Nu s-a întâmplat îndeajuns de repede 
pentru a fi sesizabil, să dai cu pumnu-n masă la 
timp. Nu a învaţat-o nimeni să se opună schim-
bării, nu te-a-nvăţat nici pe tine să fii puţin mai 
prudent.  
 Circulă despre femeie poezii şi cântece, 
anecdote şi proverbe, şi mesaju-i limpede, dar 
este luat în râs. Nu ai bănuit nimic. Nici n-ai 
învăţat la clasă. Degeaba ai tot răspuns, şi ai făcut 
bine-n teze. În zadar tot panteonul de înţelepţi ce 
născocesc cugetări care animă spiritul uman din 
noi, căci mai toate sunt pe lângă. E nasol!... 
Aceste vorbe definesc un adevăr. Dar tu ce să faci 

(continuare în pag. 80)
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(urmare din pag. 79) 
 
acum? Rămâne să împaci cruda cu cealaltă, nesărata.
N-o să îţi regândeşti viaţa şi să-ţi trasezi noi ambiţii?! N-
o să i te aşterni preş, ca s-o îmbunezi odată, şi n-o să-i 
boceşti în poală precum un copil nătâng. N-o s-o faci cu 
sânge-n nas, căci bătaia, cum se spune, înjoseşte 
căsnicia. N-o să îi pui botu-n ghips, sau să-i propteşti 
cotul în sân de să îi prăseşti noduli, sau să joci cartea 
din urmă şi să te laşi ispitit de acel fior cumplit, de s-o 
zideşti ca pe Ana. Doamne! Îţi face semnul crucii. 
Încerci să-ţi ţii nervii-n frâu, şi-i zici doar că este dusă, 
sau că este nemintoasă. În astfel de împrejurări cauţi 
vorbe potrivite, te căzneşti să le încarci cu semnificaţie, 
să-i alungi nemulţumirea, încercând s-o lămureşti că 
omul de-i rău cu alţii, asta nu îl defulează, dimpotrivă-l 
copleşeşte căci răutatea se-ntoarce îndărăt asupra sa, 
ca un prim factor de stress, ce-n final îl nimiceşte.                                                                      
Dacă nu ai aplicat severitatea la timp, nu merge-acum s-
o dregi cu expresii cordiale, căci le ia de viclenii.                                                                        
Şi-ţi este peste putinţă să încerci cu resemnarea, să-i 
arăţi că eşti dispus să primeşti învăţătură.  
 De ridici drapelul alb să faceţi vreun armistiţiu, şi 
încerci s-o abordezi aşa într-un fel deştept, combinând 
cuvinte blânde, cu acel ton de dojană, ea se umflă 
precum broasca când orăcăie pe baltă, de zici c-o să 
facă icter de tare ce se agită.  
 Pe când ne-nsuram cu ele, fetele ne exaltau 
orgoliul masculin şi noi ne aşteptam să rămână tot aşa, 
cum te aştepţi cu emoţie ca sub rochia de mireasă să 
dai peste un bikini împodobit c-o fundiţă. Atunci îşi 
exercitau măiestria linguşirii, arătându-se încântate de 
dezlănţuirea noastră, de vigoare şi de forţă şi noi am 
crezut ca proştii că aşa o să rămână. Doar păreau genul 
cucernic, sfielnic şi devotat, şi că ar fi disperate să le fim 
mereu în preajmă, dar ele de pe atunci erau pe picior de 
luptă, şi îşi camuflau dibace spiritul lor agresiv şi 
ostilitatea-ascunsă, să ne adoarmă vigilenţa...                                                                       
Ne bizuiam pe iubire şi am crezut ca naivii în eternitatea 
ei, şi că ea se va întinde şi dincolo de rutină.                                                                             
Dar lucrurile sunt aşa doar în cărţi, nu şi în viaţă. 
Dragostea!... Pare că-i o noţiune atât de încăpătoare, 
dar în ea nu sunt incluse îngăduinţa, blândeţea, şi nici 
generozitata. Noi credeam că ea oferă bucurii la 
nesfârşit, când colo zilele bune ne erau numerotate.                                                                         
Răutatea ei se vede după ce s-a măritat, înainte nu-ţi 
oferă şansa să pricepi ceva, să-ţi dai seama ce te-
aşteaptă. Până s-o îmbraci în alb, afli numai ce vrea ea, 
ştii doar ce îţi povesteşte, de ţi se şterge din minte orice 
urmă de prudenţă, şi te-ademeneşte dulce cu o artă 
prea subtilă ca tu să pricepi ceva, că diplomaţia ei 
depăşeşte cu prea mult gândirea ta de bărbat; tu, în 
simplitatea ta eşti victimă sigură. Zici, mamă ce chilipir… 
dar apoi te întrebi de-aiurea cum să poţi trăi aşa, şi cum 
să repari ceva, fiindcă te împotmoleşti, ghiftuit în 
desfătare, ca musca-n melasa dulce. Cum să o mai 
lămureşti că mintea ta cugetă în singurătatea nopţii, că 
ai încă-n inimă sentimente şi trăiri, şi că-nseamnă mult 
mai mult decât banii de la bancă, şi disciplina din casă, 
şi a nu lăsa vreo scamă pe covor şi pe fotolii.  
 Cum să poţi să-ţi stăpâneşti avalanşa de
îndoieli, de întrebări şi de gânduri! Totul este în zadar. 
Gândul singur niciodată nu schimbă nimic în viaţă.      
Ce a fost n-o să mai fie. 

 
Dar ieşi puţin şi-n câştig, fiincă dacă povesteşti o
să te alegi c-o carte. Vor scrie şi ăştia! Ce dacă 
zbârnâie încă, şi în ignoranţa lor cred că viaţa li 
se-ntinde în faţă la nesfârşit. Îi vezi bărbătuşi 
feroce, şmecheri în maşini bengoase cu vreo 
bunăciune-n dreapta. Îi vezi relaxaţi la plajă, la 
sală, la drumeţii, sau îi vezi în haine şic baletând 
prin cafenele, şi cum călaresc prin cluburi 
scaunele cal de bar, şi cum se dezlănţuie, cum îşi 
pasează femei, ignorând pericolul că-n final vor 
încasa-o de la vreuna din ele, fiindcă fiecăruia din 
ei îi este rezervat dreptul sacru să primească 
ţepe-n viaţă. Îi vezi în gară-n Constanţa, luând 
marea cu asalt, parcă ai fi tu cândva când veneai 
dinspre peron, şi coborând scările ca să ajungi 
sub cupolă, şi văzând bronzul splendid pe sâni şi 
pe fese dragi, ţi se făcea ghem stomacul.                                                                              
Acuma îi vezi pe alţii înfometaţi de amor, tineri 
scăpaţi de babaci, ei cu cămaşa pe-afară, ele cu 
burtik goală, cu shuvitze şi codiţe, şi onduleuri 
ushoare… din generaţia mess, cu ochelari police 
puşi lejer peste şepcuţă, şi cu piersing în 
sprânceană, în nas, în buric şi-n limbă, 
nerăbdători să se guste. E exact ca şi atunci, că îi 
vezi cum îi vânează ofertanţii de cazare iară ei la 
rândul lor, îi privesc superior. Vezi această 
relaxare şi la unii ce-s copţi bine, la bucureşteni 
moderni, scăpaţi şi ei de birou, de sarcini, şi de 
neveste, şi veniţi incognito. Şi îi vezi cum nu se 
lasă doborâţi de senescenţă, şi nu stau de lemn 
Tănase. Se dau mereu după viaţă, încercând să 
ţină pasul. Nimeni nu poate să-l ţină!... Vor afla 
într-un final cum sunt aruncaţi la coş. Vor scrie şi 
ei odată. Vor vorbi cu mobila, sau vor vorbi cu 
pisica, se vor roti pe călcâie precum fac oligofrenii.                                           
Niţel timp doar să mai treacă. 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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