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       Gabriel DRAGNEA 
 

 "Nu scriu despre diavoli, fiindcă sunt 
superstiţios" - interviu cu scriitorul, teoreticianul şi 
eseistul Andrei Pleşu (n. 23 august 1948)
 

 După un efort care a început în urmă cu 
aproximativ 10 ani, timp în care a fost întrerupt de câteva 
aventuri politice, Andrei Pleşu a reuşit să termine cartea 
sa, "Despre îngeri". Legat de acest aspect cosmogonic, 
se spune că îngerii sunt dublura omului, partea evoluată
şi pură a lui. Stând în umbra divinităţii, omul are şansa de 
a se salva moral şi spiritual împrumutând atribute şi 
trăsături ale perfecţiunii îngerilor. Vorbind despre volum, 
autorul a motivat dorinţa de a scrie pe această temă: "Nu 
se poate ca lumea spiritului să rămână, pentru conştiinţa 
curentă, un loc unde nu se întâmplă nimic, sau în care se 
întâmplă câteva evenimente pe cât de misterioase, pe 
atât de fatale: viaţa postumă, judecata finală, ceremo-
niile îngereşti din jurul Tronului suprem. Am nevoie de 
mai mult. Vreau să am intuiţia anticipativă a peisajului 
transcendent, a regnurilor sale, a climatului său. Vreau 
să ştiu cum funcţionează energiile increate, vreau să-mi 
fac o idee despre sociologia cerului, despre programul şi 
strategiile îngerilor. Cu ei, capătă dintr-o dată culoare, 
dinamism, viaţă". 
 

 - Domnule Andrei Ple şu, cea mai recent ă car-
te a dumneavoastr ă, "Despre îngeri", s- a vândut ca 
pâinea cald ă. Ea este o adev ărată provocare, atât 
pentru dvs., cât şi pentru cititori. V-a ţi gândit s ă scri -
eţi şi o carte despre diavoli? 
 - Este caracteristică această curiozitate moder-
nă. Multă lume m-a întrebat de ce n-am scris mai mult 
despre rubrica asta nocturnă, a ierarhiilor îngereşti, 
pentru că şi diavolii sunt şi ei îngeri, îngeri căzuţi. În 
general, lumea socoteşte că subiectul care acoperă sfera 
demonicului e mai palpitant, mai pitoresc, mai interesant 
decât subiectul îngerilor. Nu m-am referit decât foarte 
rapid la problema răului şi a demonilor în această carte. 
Despre diavol s-a scris destul de mult. Unele lucrări s-au 
tradus şi în româneşte, spre exemplu “Partea diavolului”
scrisă de Denis de Rougemont. Nu simt nevoia să mă
pronunţ în mod special asupra acestei teme, pentru că
sunt superstiţios. Există lucruri pe care, dacă le 
pomeneşti prea des, rişti să se înfiinţeze. 
 

 - Ştiu c ă aveţi un exemplu concret, chiar legat 
de acest autor despre care a ţi amintit chiar la 
lansarea c ărţii "Despre îngeri". 
 - În perioada aceea era în America, în timpul 
războiului şi cartea a terminat-o noaptea, pe la ora 2:00 
când a constatat că, treaba fiind încheiată, ar trebui să
mănânce ceva. Şi a ieşit pe stradă găsind la ora aceea    

 
 
un bistro deschis în care era o singură masă
ocupată de doi beţivi. S-a oprit puţin în uşa bistro-
ului şi, în clipa aceea, unul dintre cei doi beţivi şi-a 
îndreptat privirea spre uşă, l-a fixat şi a spus: 
"Diavolul"! Denis de Rougemont a fost traumatizat 
de această etichetă, de această identificare şi a 
simţit că, scriind despre diavol, ceva din luciul 
metalic al demonului îi marcase înfăţişarea. M-am 
tot uitat în oglindă de-a lungul scrierii acestei cărţi şi 
n-am observat nicio contaminare angelică. Sunt 
încă deschis, ca să zic aşa, dar n-am senzaţia că
am căpătat amprenta pe care aş fi visat-o. În 
general devii ceea ce contempli, te contopeşti cu 
peisajul la care te uiţi. Suntem în aşa fel alcătuiţi 
încât devenim până la urmă produsul atenţiei 
noastre. La ce suntem atenţi, asta ne marchează. 
 

 - Ce alte supersti ţii mai ave ţi şi despre 
care nu vre ţi, în mod special, s ă scrie ţi? 
 - Era o metaforă, totuşi, nu sunt chiar o 
babă nebună, dar mie mi s-a părut că despre diavol 
oamenii ştiu, în mod spontan, mai mult decât despre 
îngeri. Asta deoarece diavolul are o prezenţă mai 
agresivă, mai pregnantă, mai eficace, uneori, în timp 
ce îngerii au fost reduşi, decenii şi secole întregi, la 
o imagine roz, diafană, graţioasă, ştearsă. Mi s-a 
părut mult mai important să detaliez acest registru al 
lumii, decât registrul aproape banal al demonicului, 
care are un anumit prestigiu romantic.
 

 - Dincolo de aceste atribute pozitive ale 
îngerilor, n -ar trebui s ă avem o oarecare team ă 
faţă de aceştia? 
 - Nu. Îngerii sunt buni, dar necruţător de 
buni. Una din figurile cele mai cunoscute ale 
îngerului este aceea a celui războinic, a îngerului cu 
sabia, exterminator. Îngerul nu este o dădacă dulce, 
care te ajută să mergi sau să dormi liniştit. Este un 
pedagog. Şi pedagogul are episoade de severitate 
maximă - e una din temele cărţii mele. Îngerul nu 
este un însoţitor placid, este un criteriu sever pentru 
desăvârşirea interioară. 

 - Cum vede ţi rela ţia dintre om şi divini -
tate? 
 - Trăiesc eu, cel puţin, dar cred că şi dum-
neavoastră, într-un asalt al imediatului, într-o ţară
foarte obositoare, în care realităţile sunt invada-
toare, sufocante, brutale, greu de suportat. Dacă
într-un asemenea peisaj nu faci din când în când o 
referinţă în afară, dacă nu arunci din când în când 
un ochi în sus eşti lichidat. Există un personaj în 

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

mitologia greacă, despre care am vorbit şi la lansarea 
cărţii mele, Anteu, care-şi ia puterea din faptul că, din 
când în când atinge pământul. E nevoie de un Anteu pe 
dos în lumea de azi. E nevoie de cineva care nu-şi poate 
păstra puterea dacă, din când în când nu atinge cerul. 
 

 - Cum a ţi receptat succesul c ărţii dumnea -
voastr ă? 
 - Eu mă bucur că are succes, că subiectul acesta 
a stârnit atâta interes. În rest, cărţile au destinul lor şi mă
bucur să-l urmăresc de la o oarecare distanţă. 
 

 - Care este provocarea vie ţii dumneavoastr ă?
 - Să fac ceea ce trebuie să fac. 
 

 - Ce pregăti ţi pentru cititori? Fire şte, a trecut 
pu ţin timp de la apari ţia volumului "Despre îngeri", v ă 
întreb, îns ă, pentru c ă sunte ţi un scriitor imprevizibil.  
 - Lucrez la un comentariu despre "Geneză" şi am 
într-un proiect mai îndepărtat nişte comentarii la epistolele 
pauline. Dar astea sunt, încă, nişte lucruri vagi. 

� 

 
 "Mi-am făcut prieteni în stare să suporte 
critica" - interviu cu criticul literar Nicolae Mano-
lescu (n. 27 noiembrie 1939) 
 
 Două luni mai târziu acordării acestui interviu, 
criticul literar Nicolae Manolescu devenea câştigătorul 
secţiunii "Opera Omnia", în valoare de un miliard de lei, în 
cadrul celei de-a III-a ediţii a "Marilor Premii Prome-
theus", decernate la clubul cu acelaşi nume din Bucu-
reşti. "Acum sunt cu adevărat emoţionat. Este cel mai 
mare premiu pe care l-am primit în viaţa mea", a declarat 
emoţionat Nicolae Manolescu. Şi pentru că acesta încă
lucra la "Istoria critică a literaturii române", directorul 
României Literare s-a declarat mulţumit de primirea 
acestui premiu, considerându-l binevenit: "Ai bani, lucrezi 
cu mai mult spor". Numit de Dan C. Mihăilescu "singurul 
critic român, după Lovinescu, pentru care autori români 
au scris cărţi", Manolescu s-a numărat printre membrii 
juriului la ediţia din 2002 a premiilor. Referitor la acest 
eveniment amplu, Andrei Pleşu, care a prezidat juriul, a 
declarat: "Este bine că există ceva continuu, ritmic, care 
să atragă atenţia asupra a ceea ce este valoros în cultura 
română". El a afirmat că, la fel ca la ediţiile precedente, 
alegerea câştigătorului dintre finalişti a fost extrem de 
dificilă, nominalizările aducând în prim plan valori egale. 
Printre finaliştii care au pierdut în faţa criticului literar s-au 
numărat pictorul Sorin Dumitrescu, dirijorul Iosif Conta şi 
actriţa Coca Bloos. 
 

 - Descrie ţi în câteva cuvinte activitatea dum -
neavoastr ă de critic literar. 
 - Îmi este destul de greu s-o fac sumar, dar nici 
pe-ndelete nu mi-ar fi lesne. Scriind de peste 40 de ani, 
profesia se identifică cu însăşi existenţa mea profesională
şi morală. Am început, oarecum din întâmplare pentru că
directorul revistei "Contemporanul" din vremea aceea, 
George Ivaşcu, m-a solicitat să fac cronică literară. N-a-
veam nici o bănuială în momentul acela că o să-mi  

consacru 32 de ani de viaţă cronicii literare. Mă ve-
deam romancier, poet... La 22 de ani nu puteam să
refuz o aşa ofertă generoasă, de a scrie la o 
asemenea revistă. Ar fi fost o neghiobie să spun 
“nu vreau, nu pot, nu mă pricep". Şi am zis "ce-o fi,
o fi" şi m-am aruncat cu capul înainte. Ardelean 
fiind, destul de conştiincios de felul meu, dacă m-
am apucat de ceva o duc până la capăt. Am ţinut-o 
din aproape în aproape scriind la "Contemporanul" 
şi "România literară" până în 1992, când am 
abandonat considerând că ajunge. O viaţă intelec-
tuală suprapusă pe comentarea cărţilor apărute 
între 1962 şi 1992. 
 

 - V-aţi temut vreodat ă de cons ecin ţele 
anumitor cronici nefavorabile? V-a ţi pierdut pri -
eteni? 
 - Nu. Mi-am făcut prieteni în stare să su-
porte critica. La rândul meu am fost criticat şi nu 
ştiu dacă poate veni cineva să spună că m-am 
supărat pe el, pentru că a exprimat un punct de 
vedere negativ despre mine. Era dreptul lui. Eu am 
spus întotdeauna ce-am crezut. Sigur că uneori m-
am înşelat. Dacă astăzi aş reciti aceleaşi cărţi de 
acum 20-30 de ani, n-aş folosi aceleaşi idei de 
atunci. În "Istoria critică a literaturii", la care lucrez 
acum, mulţi dintre autorii pe care i-am comentat în 
decursul timpului într-un anume fel, aici vor fi 
analizaţi altfel. Nu-mi fac iluzia unei consecvenţe 
atât de mari, încât la 65 de ani să citesc cărţile ca 
la 30, 25 sau 22 de ani, când am debutat. Inevitabil, 
tot sistemul de referinţe se schimbă. Totul este să
spui ce gândeşti şi să încerci să-ţi dovedeşti 
observaţiile, analizele sau judecăţile de valoare. 
Deci, să încerci să-i convingi şi pe alţii. Dacă
reuşeşti asta, aproape nimic nu mai contează. 
Critica literară nu este o disciplină obiectivă, strict 
aplicată pe o materie. A avea dreptate înseamnă a 
spune un lucru în modul cel mai convingător. 
 

 - Cum defini ţi o carte bun ă? 
 - Cea care îmi spune ceva, indiferent ce. O 
carte care mă instruieşte într-un mod plăcut, care 
 

(continuare în pag. 5)
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nu mă plictiseşte, care îmi atrage atenţia asupra unor 
lucruri pe care nu le-am văzut niciodată, fie că e vorba de 
psihologia unor oameni, ori de societate, de morală, 
întâmplări sau biografii. E ceva care îmi captează atenţia 
asupra unor aspecte la care eu nu m-am gândit sau, le-
am văzut, dar le-am perceput altfel. Dacă e o povestire 
contează să aibă o anumită suită, dacă e un roman să nu 
fie construit la voia întâmplării, iar în cazul prozelor 
realiste, dacă există consecvenţă. Multe lucruri contează, 
dar în fond este important ca acea carte să-mi spună
ceva, într-un mod care să mă captiveze. 
 

 - Aţi făcut vreodat ă, obligat sau nu, cronic ă 
favorabil ă vreunei persoane? 
 - Nu. Nimeni nu m-a obligat, nici înainte de 1989 
şi nici după. De multe ori am făcut cronică favorabilă, mai 
mult decât aş fi vrut, dar nu pentru că m-a silit cineva, ci 
pentru că eu însumi am fost în mijlocul unui concurs de 
împrejurări neplăcute. Citeşti cartea unui autor despre 
care afli că are o boală incurabilă şi, din momentul acela 
nu mai poţi scrie exact ce-ai fi vrut despre acea carte. Un 
critic care ajunge să-i cunoască pe toţi scriitorii, în 
mijlocul cărora trăieşte, nu poate face abstracţie de faptul 
că îi cunoaşte, că au fost la bere ori s-au vizitat acasă
reciproc. Cine spune că a scris despre cărţi ignorând 
autorii, minte. Nu poţi să-i ignori. Totdeauna vor exista 
presiuni de acest gen, care au destulă importanţă sau 
greutate, dar e greu de măsurat. Dacă nu afectează
esenţialul, mergi mai departe. Sigur, şi eu aş vrea să
respir în oraşul ăsta un aer nepoluat, dar nu se poate. 
Acelaşi lucru este şi în critică. Nu poţi să respiri aerul pe 
care-l vrei tu. Îl respiri pe ăla pe care îl respiră toţi scriitorii 
cu care te-ntâlneşti. 
 

 - Care sunt calit ăţile necesare pentru a fi un 
bun critic? 
 - Celui care doreşte să devină critic trebuie să-i 
placă să citească. Apoi, să aibă răbdare. O carieră de 
critic se face în timp, cu tenacitate şi consecvenţă. Sunt 
unii colegi, mai tineri, care îşi amână duminică pentru luni 
predarea materialului pentru revista "România literară", 
din diferite motive. Ori aşa ceva nu se face. Vreme de 32 
de ani nu am avut duminici libere, pentru că aşa era 
orarul gazetei. Este nevoie de ordine în propria viaţă. 
Însuşirile unui critic n-au legătută cu literatura: răbdare, 
abstragere, concentrare, calm. Toate acestea îţi trebuie 
pentru o mulţime de lucruri în viaţă, nu doar pentru critică. 
 

 - Care sunt problemele cu care se confrunt ă 
un critic? 
 - Probleme de viaţă şi profesionale. Nu găseşti 
cărţile pe care le cauţi, bibliotecile sunt cum sunt, nu 
există monografii, biografii şi bibliografii. Trebuie să ţi le 
faci singur. 
 

 - De când lucra ţi la aceast ă carte de istorie a 
criticii? 
 - De aproape 20 de ani. Am avut o foarte scurtă
pauză după `90, când am intrat în politică, dar şi atunci 
încercam să-mi fac timp pentru lucrare. Ea va cuprinde 
comentarii la cărţile mai multor sute de autori, de la origini 
şi până în 1990, pe care i-am considerat importanţi. 
Lucrarea îi va cuprinde pe scriitorii care consider eu că
reprezintă fondul principal în literatura română, care sunt  

 

în canon, care mai sunt citiţi sau care ar trebui să
fie citiţi. Contractul cu mine şi cu editura înseamnă, 
de pe acum, încă vreo patru ani de muncă. Dorinţa 
mea cea mai puternică în plan literar este să-mi 
văd cartea terminată, apoi vom mai vedea. 

� 
 
 

"Elenei Ceauşescu i-am scris o dedicaţie în 
bătaie de joc" - interviu cu romancierul Nico-
lae Breban (n. 01 februarie 1934) 
 
 Cu toate că are o vârstă deosebit de 
onorabilă, scriitorul Nicolae Breban  dovedeşte în 
continuare putere de muncă şi ambiţie pe tărâm 
literar. Chiar el preciza că cel mai mare talent al 
său a fost foamea de lectură. Pentru că în copilărie 
nu se putea lăuda nici măcar cu o modestă
bibliotecă, Nicolae Breban împrumuta cărţi de la 
prieteni, cu care se întâlnea şi făceau comentarii la 
cele citite. 
 Fostul redactor-şef la revista "România 
literară", în perioada 1970-1973 este autorul multor 
lucrări, dintre care amintim romanul "Francisca ", 
succesiunea de nuvele "În absen ţa stăpânilor ", 
"Îngerul de gips " sau "Animale bolnave ". Odată
ajuns la maturitate artistică, scriitorul N. Breban 
mărturiseşte: "România produce, în ciuda limbii 
periferice, genii capabile de un limbaj universal. 
Dar noi trebuie să credem în noi; un fel de 
nebunie, un fel de manie stă la baza vocaţiei 
artistice. Adică acea manie, acea nebunie să crezi 
că ai ceva important de comunicat lumii. Dacă nu 
eşti posedat de această manie toată viaţa, vei fi, 
bineînţeles, înfrânt. Tu trebuie să fii primul şi 
ultimul care să crezi în nebunia ta". 
 

 
 Tot Nicolae Breban a fost, nu demult, ţinta 
unor publicaţii care îl acuzau că este un linguşitor 
al regimului comunist, dedicând vreo două cărţi so-
ţilor Ceauşescu. Cu toate acestea, prin vasta sa 
activitate literară, Nicolae Breban şi-a câştigat, 
totuşi, un binemeritat loc în istoria literaturii româ-
ne. 

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

 - Cum v- aţi descrie cei peste 40 de ani de 
activitate? 
 - Ca o perioadă fericită. Răspunsul pare puţin 
paradoxal pentru cei care-mi cunosc viaţa, uneori destul 
de agitată, care pare că se contrazice cu opera mea, 
care este destul de unitară şi liniară. Sunt bucuros că
împlinesc aproape patru decenii de activitate profesio-
nală. Primul meu roman, "Francisca", a apărut în toam-
na lui `65 şi a avut multe cronici de succes, punându-mă
în linie cu mari scriitori români şi europeni. Poate la 
mijloc este şi meritul de a nu mă fi dezis de roman. Încă
din tinereţe, am vrut să devin romancier. Îi admiram pe 
Ionel Teodoreanu, pe Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu, 
dar şi pe marii străini, chiar şi pe cei de mâna a doua, a 
treia, scriitori cu romane triviale. Am constatat cu încân-
tare că şi pe maestrul meu Dostoievski îl interesau scrii- 
torii triviali. Ei au un nivel intelectual foarte scăzut, însă
există o pasiune a scrisului şi o tensiune a dramei, pe 
care, adeseori, cei de mâna întâi nu o au. Am refuzat să
public debutând cu nuvelă, aşa cum au făcut colegii mei 
de generaţie Fănuş Neagu, D.R. Popescu şi Sorin Titel. 
Chiar dacă un volum de-al meu de nuvele exista în 
programa de publicare a unicei, pe-atunci, edituri din 
România, am renunţat, deoarece se duceau lupte 
enorme pentru a reuşi. Au fost doi ani de sărăcie, de 
nelinişte, de ridicol. Mi-am asumat acest risc, pentru că
nu voiam să încep ca nuveliştii. Deşi mai toţi romancierii 
români au început cariera ca nuvelişti, eu am avut 
această aroganţă tinerească să debutez chiar cu un 
roman. Şi-ntr-adevăr, după primul roman am mai 
publicat foarte repede încă două. Aproape în fiecare an 
câte o carte: "Absenţa stăpânilor" în 1966, "Animale 
bolnave" în 1968 etc. Apoi, am lipsit din ţară un an de 
zile, am intrat într-o activitate politică, m-am lăsat înşelat 
de Ceauşescu - împreună cu alte sute de inşi - şi, 
dezamăgit puternic, mi-am dat demisia de la Paris, m-
am întors în ţară şi am început un alt tip de roman, o 
scriitură cu o altă problematică, mai înaltă, considerată
abisală, deşi elemente de abisalitate au existat şi în 
primele cărţi. Patru romane, care n-au făcut multă vâlvă
decât în sens negativ, ele fiind atacate de presa literară
şi de cea de partid, mai ales romanul "Bunavestire". Dar 
mi-au permis să intru într-o a doua fază stilistică şi 
psihologică, o fază pe care n-aş fi bănuit-o nici eu în 
tinereţe. A urmat o a treia fază în străinătate, în exil şi 
apoi, la întoarcerea în ţară, după 1990. 
 

 - Ce aţi învăţat de la via ţă? 
 - Aproape nimic. Un scriitor învaţă nu din viaţă, 
ci de la colegii săi mai mari, mai vechi şi literaţi. Eu am 
învăţat enorm de la Stendhal, primul meu maestru, apoi 
de la Balzac dorinţa sa orgolioasă de a crea un sistem 
epic deosebit, pe care l-a reuşit în cele peste 80 de 
volume, Thomas Mann, Zola, Dickens, pe care îl citeam 
de la 14 ani - un Dostoievski englez, dar fără vârfurile 
scriitorului rus. Viaţa mi-a folosit ca termen de reper. 
Afundat în creaţia marilor scriitori şi în propria literatură, 
rareori priveam pe geam şi vedeam cum trec pe stradă
un soldat, un preot, o babă, un cămătar, adică tipologia 
clasică a romanului şi îmi spuneam că aşa arată ceea 
ce vreau să fac. Nu eram îndemnat să-i descriu, ci 
verificam dacă, unde se întâlneau ei, corespund, în 
mare, cu tipologia romanelor mele.    

 

 - Aţi fost atacat în pres ă pentru dedica ţiile 
oferite so ţilor Ceau şescu. Ce vi s-a repro şat? 
 - În primul rând nu este admis să se publice 
dedicaţiile. Ele sunt o corespondenţă secretă între 
autor şi cel căruia i se dedică respectiva carte. Ele 
trebuie să urmeze regimul acestor scrisori, în care 
ambii autori trebuie să fie de acord să apară. Într-o
dedicaţie, ca şi-ntr-o scrisoare poţi să spui lucruri 
intime, care nu-s făcute să fie publice. Dedicaţia 
pentru Ceauşescu, dată pe cartea "Bunavestire", a 
fost publicată iniţial în 1992 de revista "România Mare" 
şi apoi, după zece ani, un cotidian n-a făcut decât să
repete acelaşi lucru, dar cu extensie de comentarii, 
adeseori injurioase. Ce m-a uimit a fost că un ziar 
important, cum este "Adevărul", a publicat un articol al 
unui ins necunoscut, care se întreba ce caut eu în 
literatura română, făcându-mă în toate felurile. Eu am 
răspuns, atunci, că nu întâmplător "Adevărul" stă în 
aceeaşi clădire a fostei "Casa Scânteii". Numai 
"Scânteia" stalinistă, acel stalinism ticălos şi abject 
opera cu asemenea campanii de denigrare a unor 
scriitori români. Probabil că "Adevărul" a fost neliniştit 
că eu intru în politică şi a vrut să mă atace într-un fel 
sau altul, dând senzaţia că eu sunt un fals disident, că
pe faţă eram contra lui Ceauşescu, iar pe ascuns îi 
dădeam asemenea dedicaţii. Cartea cu pricina a fost 
singura lucrare îndrăzneaţă din ţară, care a apărut fără
cenzură, deşi manuscrisul avea peste 2.000 de obser-
vaţii. Dedicaţia a fost, ce-i adevărat, puţin excesivă. 
Rugat fiind, i-am dat şi Elenei Ceauşescu o carte cu o 
dedicaţie scrisă în bătaie de joc, folosind eu atunci 
expresia "această protectoare a artelor". Nu mă supă-
ră atacurile asupra mea, pentru că Breban este un 
scriitor tare şi rezistent, dar sunt uimit şi revoltat de 
atacurile contra marilor scriitori români, ca George 
Călinescu, Eminescu sau Nichita Stănescu, care ţin de 
patrimoniu românesc. Nimeni nu pretinde ca Cristian 
Tudor Popescu să-l înţeleagă pe Nichita, dar nici să
loveşti în vârfuri ale literaturii române, care ţin de iden-
titatea românească şi de stabilitatea psihologică. 
 

 - Dincolo de toate acestea, v ă sim ţiţi un 
scriitor împlinit? 
 - Da. Mai ales în ultima vreme. Am împlinit de 
curând 70 de ani şi-i mulţumesc proniei divine că m-a 
suportat să ajung până la acest mal. Fiecare deceniu 
trecut este un mal atins. Tânărul Breban avea nevoie 
de timp ca să-şi dezvolte întreaga construcţie româ-
nescă. Noi, cei din nord, avem nevoie de timp ca să
ne dezvoltăm. Eu n-am fost un precoce, în schimb am 
fost mereu un ambiţios. Deşi am îmbătrânit, ambiţiile 
mele au rămas adolescentine. Vreau totul sau nimic. 
Am vrut roman psihologic, de construcţii ample, am 
vrut o operă, nu doar unul-două romane. Nu am fost şi 
nu sunt tentat şi nici fascinat de capodoperă. A fost o 
perioadă în care mulţi nu ştiau cum să dea lovitura de 
graţie printre scriitori, cu o carte scrisă foarte bine. Pe 
mine m-a interesat viaţa ca operă şi construcţia unei 
opere, ca şi Thomas Mann şi ceilalţi. 
 

 - Cu siguran ţă că v-aţi făcut un bilan ţ al 
vie ţii. Ave ţi ceva s ă vă repro şaţi? 
 - Nu doar un bilanţ, ci mai multe. Atât în Ro-
mânia, cât şi în exil, unde am petrecut aproape 25 de 
 

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

ani. A fost un exil, poate mai mult estetic, dar şi politic, exil 
pe care unii mi-l refuză. E adevărat că aveam cetăţenie în 
R.F.G. din 1972, iar traiul meu de la Paris şi publicarea 
unor romane acolo a părut mai mult un exil estetic. Îmi 
reproşez în fiecare zi foarte multe lucruri, dar mărunte. 
Mereu facem zeci de greşeli şi le vom face până la moarte. 
Din cele mari îmi reproşez un singur lucru. Faptul că m-am 
însurat cu o femeie, Maria, lucru pe care nu trebuia să-l fac. 
Ea a ispăşit dramatic acest lucru. De la moartea ei se 
împlinesc trei decenii... Nu eram potriviţi pentru a fi soţ şi 
soţie. Cu toate acestea, i-am dedicat Mariei, la vremea 
respectivă, cartea "Bunavestire". Asta este marea eroare a 
vieţii mele intime, care m-a cutremurat ani de zile. În rest, 
într-o vreme mi-am reproşat că m-am apropiat prea mult de 
Ceauşescu. Nu aveam nevoie de asta. N-am fost niciodată
membru U.T.M., în schimb am fost mereu dat afară din 
şcoli şi facultăţi. Am fost privit ca o oaie neagră, ca un 
duşman al comunismului ce eram şi făceam greşeala să o 
spun pe faţă. De la filosofie am fost exmatriculat de două
ori, pentru că în loc să-i admir pe Lenin şi pe Stalin, îi 
admiram pe Schopenhauer şi Nietzsche. 
 

 - Care este cea mai mare bucurie a dumnea -
voastr ă, acum, la cei 70 de ani împlini ţi? 
 - Sunt mai multe. În primul rând, că România este 
liberă şi că a căzut comunismul. În consecinţă, mă bucur de 
14 ani, fără încetare, lucru esenţial pe care mulţi l-au uitat. 
Ne-am îngropat în prezent, care adeseori are forme 
negative, triviale, duşmănoase, ridicole, chiar groteşti, 
dramatice şi există pericolul să piară elementul cel mai 
preţios al unei societăţi, care este speranţa. Cred că, până
la urmă, speranţa va renaşte în România. 
 

 - Ce-şi dore şte omul N. Breban pentru viitor? 
 - Mi-aş dori ca lucrurile din literatură să se 
normalizeze, cât de cât, să se refacă acea unitate de 
odinioară; să se investească mai mult în cultura vie 
românească. Timp de zece ani, după revoluţie, au existat 
lupte fratricide literare, între diverse grupări, lupte în urma 
cărora mulţi oameni au avut de suferit. Mi-aş dori să se 
redeştepte interesul pentru carte, pentru cartea bună şi 
televiziunile şi presa în general să sprijine mai mult 
fenomenul cultural. În plan personal îmi doresc să-mi 
păstrez sănătatea, în sensul lucidităţii intelectuale. Să fiu 
lucid şi activ în meseria mea. Visul meu este să pot lucra 
până în ultima zi a vieţii. 
 

 - Revenind în sectorul literaturii, ce preg ăti ţi 
pentru cititorii, care v ă iubesc şi vă apreciaz ă opera? 
 - Anul acesta pregătesc trei cărţi. Am terminat în 
iarnă, la Paris, cel de-al treilea volum din tetralogia "Ziua şi 
noaptea", roman ce poartă titlul "Puterea nevăzută", care va 
apărea cu sprijinul "Uniunii Scriitorilor". În toamna acestui 
an voi publica volumul de comentarii, prin parafrază, pe 
marginea maximelor lui Nietzsche, care sunt, de fapt, 
editorialele mele din ultimii doi ani din "Contemporanul". 
Acest demers al meu vine ca urmare a dorinţei de a explica 
unor lectori de-ai mei, dar şi mie însumi, de ce m-a 
interesat şi fascinat Nietzsche şi de ce am trăit cu el peste 
40 de ani. A treia carte la care voi lucra-n vara aceasta este 
volumul al doilea de memorii "Sensul vieţii", care va fi 
publicat tot de "Editura Polirom". 

� 

 
Camelia CONSTANTIN 

 

D e z i l u z i i 
 

 În temniţa minţii cauţi deziluzionat ieşirea 
spre lume. Bâjbâi prin întuneric, păşind cu teamă 
prin hrubele gândurilor ascunse. Iluzii deşarte. 
Deschizi ochii, îi închizi, repeţi acţiunea. Beznă 
deplină. Ai săpat furios în peretele de granit, cu 
degetele, cu unghiile şi dinţii. Cauţi o pală de aer, 
multă lumină. Lupţi cu coşmarurile, cu clipele… nu 
ştii dacă-i zi sau noapte. Prizonier în abisul 
meditaţiei, cufundat în nisipurile mişcătoare ale 
conştiintei. Conştiinţă? N-o cunoşti pe «individă»! 
N-a făcut parte din cercurile tale “selecte”. Te 
cufunzi mai tare în prăpastia neagră, auzi 
îndemnuri şoptite cu viclenie, sfaturi amestecate…
spirite înşelătoare îţi dau târcoale: «Aruncă-te! A-
cum! Hai, nu-ţi fie teamă, te prindem noi… Acum… 
acum!» 
 Râsete lugubre. «Ai grijă, se hrănesc doar 
cu frica ta!» O greutate fierbinte îţi mocneşte în 
piept, inima creşte, creşte… sângele pulsează fu-
rios, biciuieşte arterele trupului, adâncurile creie-
rului. Explozia lichidului roşu îţi inundă ochii, gu-
ra… simţi gustul metalic, iute. «Aruncă-te… arun-
că-te… ce aştepţi? Laşule!» «Nu asculta!» 
 Se prăbuşea, alunecând, ceva îl susţinea, 
căderea era lină. Unde se duce? Mai jos de iadul 
remuşcărilor nu era nimic… vid… 
 Vârtejul nebun îţi scurmă creştetul, dangăt 
de clopot, bubuituri insuportabile… spirala a smuls 
în calea ei ultima rămăşiţă de viaţă. Nemiloasă, 
sfâşie din carnea şi spiritul tău, căţeaua în doliu, 
nesătulă. Întuneric, întuneric de smoală, gros, cu iz 
greu. Dezumanizare, nepăsare... 
 Dublă crimă cu premeditare… uciderea 
conştiinţei, a spiritului. Te prinzi cu disperare de 
haina cernită, tragi cu ură viscerală, zgârii, lupţi, e 
viaţa ta, dreptul tău... 
 «Care drept? L-ai pierdut în nevolnica ta 
existenţă... când ai sugrumat speranţa».  
 Îi aude râsul lipsit de milă, răsună înfrico-
şător, ca un ecou. L-a înşfăcat de piept, l-a arun-
cat, zdrobindu-l de peretele colţuros. 
 «Ai pierdut pariul, ţi-ai vândut sufletul pen-
tru câţiva arginţi, ageamiule…» 
 Răsuflarea îngheţată îl cuprinde ca un bici. 
 «Sunt vinovat! ai ţipat cu ultimele puteri».  
 Vinovat… vinovat. Ecoul. S-a sfârşit. Chi-
nurile te-au lăsat, te-au abandonat, au scurs din 
tine seva.  
 Prin ceaţa minţii auzi zgomote, voci. 
 “Respiră slab. Resuscitează-l!” 
 O căldură plăcută mângâie faţa. Soarele, 
el trebuie să fie. Ai deschis pleoapele grele… întu-
neric. Evadare. Primeşti şansa supravieţuirii... dar 
cu ce preţ… Vei vedea lumea numai cu ochii sufle-
tului. Ai plătit dobândă mare la pariul cu moartea. 

� 
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t i m p  ş i  l e g e 
                              

se-adună vremea la mine în soartă 
să-i vorbesc despre ale toamnei roade 
dar aud cuvântul cum din gând roade 
ulmul ce-a făcut azi ultima poartă 
 

lăsată deschisă spre nefiinţă 
acum poate intra în inima mea 
orice rază stinsă din apusă stea 
şi mă încarc cu divină credinţă 
 

atât de aprins de sfânta lumină 
că ard până la suflet în sonete 
ca mireasma merelor din grădină 
 

orice înger poate acum culege 
taina din versuri fără să regrete 
că n-am mai ţinut cont de timp şi lege 
 
 
r u g ă 
 

vine vremea reducerii la absurd 
toată viaţa n-a fost decât un vis  
am dorit doar să ajung în Paradis 
la minunile lumii am rămas surd 
 

chiar am trudit de la o zi la alta 
să-i fac fericiţi pe cei din jurul meu 
am trecut peste patimi atât de greu 
de-aud şi-acum cum bate-n cuget dalta 
 

acestei soarte fără de prihană 
ursită-n taină înainte de-a fi 
ajută Doamne să trec de-această zi 
 

vindecă-mă de năpraznica rană  
unde  curge noaptea fără limite 
nu lăsa tăcerea să te imite                        
  
 
o g l i n d i r e 
 

imaginea mea se răsfrânge-n mare 
atât de infinită-i noaptea-n spaţiu 
de-o calculez algebric cu nesaţiu 
şi nu găsesc formula drept cărare 
 

care să ducă direct în paradis 
să visez fericit o veşnicie  
şi-n spirite axă de simetrie 
când tot universul nu-i decât un vis 
 

pe care l-a visat tainic Dumnezeu 
de-a făcut lumea noastă cu Duh Sfânt 
să moară infinitul în noi mereu 
 

cum se stinge toamna lumina în rod 
să crească arborii în mai din pământ 
ca glasul bisericii într-un prohod 
 
(din volumul de sonete Crucea din muguri ) 

� 

 

        Aurel M. BURICEA 
 

a r b o r i   d e   v i s 
 

în oglinda unui cer uitat se sting  
amintirile celui ce-am fost atunci 
tânăr şi ferice ca pasărea-n lunci 
când zborul din spirit nu pot să-l cuprind 
 

cu aripa frântă în noapte cobor 
arborii de vis se desfrunzesc în cale 
între ieri şi mâine cresc porţi de zale 
iluzia veşniciei plânge-n dor 
 

Te aştept Doamne cu fiecare clipă 
de imagini din nevăzut mi-e sete 
mi-a  zidit viaţa calea de risipă 
 

drumurile toate au dus către cer 
singurătatea creşte din regrete 
voi învăţa dincolo limba de ger 
 
 

v i n e   v r e m e a 
  

se uită amintirile la mine 
nimic din ce-am fost nu-i lumea reală 
urcă în gânduri bolta ideală 
îngheaţă timpul în straturi saline 
 

pribeag prin altă lume şi nu mai ştiu 
cum să-l descopăr pe cel trudit de atunci 
natura spune basme foştilor prunci  
lumina divină se pierde-n pustiu 
 

vine vremea să-l plâng pe cel ce- am fost 
sub alt univers gânduri de zăpadă 
îmi caută trupul fără niciun rost 
 

m-ai făcut Doamne un cuvânt călător  
între două lumi cine să mai vadă 
cum se-nchide viaţa c-un zăvor 
 
 

d e d u c ţ i e 
 

tainic se stinge lumea val după val 
fluviu fără-nceput şi fără finit 
ştim doar izvorul din care ne-am ivit 
nevăzut cade jalnic al nopţii mal 
 

cine poate opri trista cădere 
gândul flămând de lumina divină 
găseşte-n real partea mea de vină 
de trece trupu-mi în neagra scădere 
 

scot masa şi timpul din lumea de apoi 
numai spirit infinit în Sfântul Duh 
voi fi pentru eternitate altoi 
 

din care va-nflori izvoare cereşti 
de-a pururi hrana unui etern văzduh 
şi-n absolut Doamne Te deduc cum eşti  
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Redac ţia 
 

Revista de cultură Boem@ 
trei ani de la apariţie 

 

În urmă cu trei ani, în spaţiul cultural dunărean, 
la Galaţi, dar şi în cel naţional şi internaţional, şi-a făcut 
apariţia o nouă revistă de cultură. Ea s-a numit Boem@ 
şi avea la acea dată ca deviză asumată „live literature”, 
formulă prin care publicaţia şi-a propus să includă toate 
tipurile de creaţii literare şi artistice la modă în ţara 
noastră şi nu numai, în primul rând în spaţiul online, 
lunar, dar şi în variante tipografice trimestriale de lux. 

Înfiinţată şi lansată în martie 2009 (ISSN 2066-
0154), în prezent revista a ajuns la cel de-al 39-lea 
număr online lunar şi se apropie de cel de-al 14-lea 
număr tipografic trimestrial. Este editată de InfoRapArt 
şi apare sub egida ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru 
Promovarea Realizărilor Artistice) din Galaţi. 

Publicaţia literară îl are ca director pe scriitorul 
gălăţean Petre Rău şi înglobează în prezent în caseta 
de redacţie un colectiv de însemnaţi scriitori români, în 
majoritate profesionişti, membrii ai USR: Mihail Gălă-
ţanu (redactor şef), Victor Cilincă (redactor şef adjunct), 
redactorii seniori Paul Sân-Petru, Saint-Simon Ajares-
cu, Constantin Oancă, Dimitrie Lupu, A. G. Secară, dar 
şi Patricia Lidia, Cristina Roşu, Cristina Dobreanu şi 
secretarul de redacţie Antoaneta Dobreanu. Grafica a 
fost asigurată în permanenţă de profesorul informatician 
Elena-Liliana Fluture, dar şi de Victor Cilincă şi Carmen 
Racoviţă. De asemenea, revista s-a bucurat şi de spriji-
nul unor colaboratori externi, precum poeta şi jurnalista
Maria Timuc din Bucureşti, scriitoarea Melania Cuc din 
Bistriţa, scriitorul Tănase Caraşca din Tulcea şi, nu în 
ultimul rând, poetul şi traducătorul de limba română din 
Milano, Luca Cipolla. 

Revista poate fi vizionată online la adresa 
www.boema.inforapart.ro, pe un site original, plăcut şi 
elegant structurat, aşa încât fiecare vizitator să poată
naviga şi răsfoi în cel mai simplu mod. În plus, de la 
această adresă, revista Boem@ poate fi şi descărcată, 
număr de număr, în format pdf, adică în formatul în care 
fiecare o poate printa şi reîntregi la imprimanta de aca-
să, aşa încât să arate la fel ca şi cum ar fi scoasă la o 
tipografie. 

La nivel naţional au existat până în prezent mai 
multe încercări de a aduce în faţa publicului noi reviste 
culturale, însă nu toate au rezistat. Majoritatea au eşu-
at, în primul rând din faptul că au fost greu de accesat 
sau de asimilat, nu au avut un public ţintă şi nu s-au 
adaptat prea bine cerinţelor culturale de astăzi. 

În aceste condiţii ne-am pus şi noi întrebarea 
legitimă dacă noua revistă de literatură şi artă va rezista 
sau nu pe piaţa românească. Răspunsul a fost, desigur, 
afirmativ. Dacă vom compara revista “Boem@” cu 
propria ei spiritualitate, poate vom rămâne un pic deza-
măgiţi. Dacă însă o vom raporta la alte reviste similare 
existente, nu avem cum să nu-i remarcăm profesiona-
lismul. Boema este o revistă bine făcută, fapt observat 
încă de la primul ei număr. 

Ca revistă, Boem@ este prea puţin pedantă. 
Pe lângă literatură (de aproape toate genurile) şi 
articole deloc savante, în fiecare număr sunt prezentate 
şi ilus- 

 
traţii şi desene artistice, în cea mai mare parte origi-
nale, toate color în varianta online. În plus, după cum 
mărturisesc realizatorii, revista nu se doreşte a fi una 
de polemică, de partizanat şi party pri-uri, nu-şi pro-
pune să impună noi manifeste ale tinerei generaţii, 
nici să coaguleze vreun grup exclusivist, nici măcar 
să concureze alte reviste de cultură existente. Nu se 
doreşte decât să surprindă, pe cât posibil, diversi-
tatea literaturii care se scrie azi. 

Interesantele secţiuni pe care le întâlnim în 
revista Boem@ trădează tot atâtea teme abordate: 
poezie, proză, eseu, teatru, umor, meridiane, cărţi, 
cronică de carte şi de cenaclu, diaspora, comentarii, 
opinii, editorial, eveniment, foileton, idei, interviu, is-
torie literară, filosofie, jurnal, personalităţi, artă ciber-
netică, din valurile vremii, publicitate, diverse şi încă 
multe altele. 

Pe lângă cei câţiva specialişti în realizarea 
revistei şi plasarea ei în spaţiul virtual sau în varianta 
tipografică, publicaţia dispune (cel puţin din ce s-a 
văzut până în prezent) de numeroşi colaboratori din 
rândul unor scriitori valoroşi şi nonconformişti, recep-
tivi la spiritul vremii. 

La această dată revista nu beneficiază de 
nicio finanţare, apariţia ei fiind asigurată în condiţii 
dificile numai prin voluntariat şi prin contribuţia mo-
destă a asociaţiei ASPRA şi a editurii InfoRapArt, 
fapt care, deocamdată, împiedică întrucâtva revista 
să ajungă într-un număr suficient de exemplare la 
cititorii interesaţi şi/sau la autori. Se speră însă că 
această situaţie va fi depăşită cât mai curând posibil. 

Cert este că revista Boem@ există şi că evo-
luţia ei merită urmărită cu atenţie. Noi o recomandăm 
tuturor celor interesaţi să citească literatură nouă, 
culeasă, ordonată şi prezentată şi într-un alt mod de 
cum am fost obişnuiţi să vedem până acum. 

Ce i se poate dori unei tinere reviste mai 
mult şi mai frumos decât viaţă lungă? În condiţiile 
grafice şi de conţinut calitativ actuale ne aşteptăm ca 
încă tânăra publicaţie să se bucure în continuare de 
un real succes. Aşadar, nu putem să-i urăm altceva 
mai bun revistei „Boem@", la aniversarea celor trei 
ani de existenţă onorantă în spaţiul culturii literare 
româneşti, decât să se bucure de sănătate şi de 
longevitate. 

� 
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          Luca CIPOLLA 
 
DELIRUL LUI LULE 
 

Farurile maşinii tăiau noaptea, noaptea aia fără Dumnezeul 
sunetului unui radio îndepărtat, 
"Carried away by a moonlight shadow"; 
n-aveam multe de spus mie însumi, nimic de adăugat, de 
altfel aşa se întâmplă între prieteni; 
când o aveai în gură era ca să simulezi, poate o făceai din 
instinct sau mai bine din interes. 
Am călătorit des în mintea ta şi în spaţiul tău, şi nu era doar 
ca să iau un avion şi să vin la Bucureşti sau 
la Iaşi, era să-mi caut un ego, ideea că în lume exista o 
idee, un loc ideal, 
dar mai ales amintirea de cum a fost odată aici; 
acum sunt deja bătrân, 
mintea mi-e arsă ca în iulie o mirişte... 
Mă acuzai că n-am crescut, că nu sunt liber, că ascult prea 
mult de ai mei, 
dar acum iată sunt din nou aici şi farurile maşinii încă mai 
taie noaptea. 
Cântă puradelul ăla din metrou şi mă priveşte ca un câine 
bătut în timp ce sora lui  
i-aduce un acordeon. 
Aşa mă primea ţara ta şi nu era prima oară. 
Încercam să râd cu tine, să nu simt singurătatea, să te ţin 
de mână, 
şi să ştiu că pentru tine şi eu eram român. 
"Nemo propheta in patria"... dar oare era doar o iluzie; 
stins e totul acum, dispărut din pământ, fixez în eter 
amintirea acelei seri, 
în depărtare o cometă şi spaţiul, universul, lumea cealaltă, 
totul atât de aproape, 
şi singurătatea aceasta a târfelor şi a substanţelor 
psihotrope, 
chinul ăsta care mă face să plătesc pentru o simplă 
amiciţie, o iubire. 
...Şi când îţi vorbesc / îmi vorbeşti în camera aia nu reuşesc 
să nu mă gândesc la tine la marginea patului 
când îţi scoţi ciorapii şi apoi pe sub pături într-o împreunare 
a emoţiilor şi a mirosurilor 
să-i povesteşti ziua ta celui care te iubeşte; eu aş vrea să 
fiu acela. 
Aerul crispat îţi taie răsuflarea şi noaptea n-are milă de câini 
vagabonzi 
ca o mamă critică şi severă, nu acceptă filme fără tramă şi 
face să-ndure 
ca şi cum viaţa ta să respire aerul ei şi la fiecare adiere a 
vântului să-ţi ceară cont. 
Călătoresc des cu mintea şi în spaţiu, o maşină a timpului, 
rada era acolo, în ochii de lună în care mă proiecta lumea ei 

 
eram un extraterestru, nu se putea să-mi vadă din 
câmpurile galbene de rapiţă, 
nici măcar veşmântul corporal nu mă părăsise, un 
nou Armstrong cu ochii mari şi holbaţi, 
speriaţi, ca ai unui mic chinez speriat, 
aşa mă ridicam în aer, fără gravitate, tot numai gând. 
Cum era lumea dinspre acolo sus... 
ciudat că nu vedeam pământul, dar numai secundele 
curgeau, minutele treceau - balastul -  
orele şine, kilometrii ore care devin zile şi trenul timp 
care se deznoadă 
dedesubt, aproape ca un şarpe mic, senzual şi ireal. 
Este aşa, că pământul începu să tremure dar din 
crăpături numai zăpada, zăpada care umplea şi 
stăvilarele izvoarelor, 
debordând şi strângându-mă o după-amiază să 
vorbesc o cvasispaniolă cu o cvasiprietenă, 
prietenă de cuvinte, prietenă de plăcere, 
astfel precipitând într-un vid, dar ridicat de energia 
unui tunel care îmi vorbeşte despre pescuit, 
o altă după-amiază şi unchiul meu şi copilul care eu 
sunt şi Lucio Dalla, treisprezece ani şi privire de fată, 
o manta părăsită printre cadavrele şanţului, alge, 
apă, un cimitir vechi care atinge secolul al XIX-lea, 
un "duce" şi regele, un strigăt printre rândurile de 
orez, goana aceea printre tulpini şi planarea în aer... 
revăzui atâtea piei cu atâtea culori, briza în fire din 
părul lor 
şi un copil mă arăta cu degetul, un copil care 
murdărea iarba cu plânsul lui, cu genunchiul zgâriat, 
mirosul pământului, chemarea unei vârste ingenue şi 
france... 
Cartea, nu prea departe, în aer 
aş vrea s-o ating şi frica obişnuită de a întoarce 
foaia, ce nelinişte, 
Dumnezeule, acoperă-mă cu veşmântul alb, 
mă uit în sus la orice greşeală comisă, 
de mine şi de cei care mă precedă, 
din fereastra aceea, 
zâmbetul ei, tatăl meu m-a ţinut de mână şi m-a dus 
acolo, 
acum atomi, doar mintea mea în delir, 
vis sau un miraj, Venus neagră, plosca întinsă la 
chemarea mea, 
am văzut din nou fereastra şi eram acolo, prezent la 
judecata timpului, limbile de ceas fărâmiţate, 
patul desfăcut, zâmbetul lui, săracul Mario, 
veşmântul candid, pudoarea lui,  
de imaginat, 
farurile stinse, 
singur, 
îmi îngheaţă sângele de-a lungul văii lui Iosafat. 
 
 
 

traducere din italiană de Luca Cipolla  (Milano) 
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prea multul curaj de a-L provoca pe Dumnezeu, 
cum o făcea şi Tudor Arghezi, în poezii precum 
Totul era hotărât  sau  În viaţa asta jocurile sunt 
făcute. 
        Să urmărim mai îndeaproape aceste motive, 
iubirea fiind primul dintre ele. În poezia Doamne, 
cum mai spuneam, poetul se simte condamnat la 
iubire „nu-mi mai da iubire / nu cred că mai ştiu ce 
să fac cu ea”. Nu ştie, dar de aici au ieşit aceste 
poeme. Autorul lor este atât de sensibil şi curat 
încât îndrăznesc să spun că această stare este 
superioară unei credinţe de rând - evlavie de formă. 
Neliniştea îl urmăreşte şi aici, poetul neezitând s-o 
exprime în finalul poemului Totul era hotărât: „eu voi 
continua să-mi hrănesc spiritul cu iubire / şi trupul 
cu păcate”. Dar până când? Până la întâlnirea cu 
desăvârşirea, iar iubirea de Dumnezeu este singura 
desăvârşire pe măsura noastră. De aici vin 
rădăcinile şi zborul  în poezia lui Tudor Gheorghe 
Calotescu. Chiar dacă şi copacul are rădăcini la 
modul concret, el „duce cerului seva pământului”, o 
altă formă de zbor. Toate lucrurile unesc aici 
pământul cu cerul. Ce să mai vorbim despre om?! 
Nichita Stănescu zice: „Oamenii sunt păsări 
nemaiîntâlnite / cu aripi crescute înăuntru / care bat 
un aer mai curat / care e gândul”. Cum copacul 
renaşte din rădăcinile sale, la fel e şi cu omul, până 
nu moare omul vechi din noi, nu poate să se nască 
cel nou, moartea fiind doar o etapă fără de care 
viaţa n-ar putea continua. Rădăcinile omului nu sunt 
în pământul acesta, ci în acela transfigurat din 
ultima carte a Bibliei (poezia Eu nu ştiu să mor). La 
urma urmei la ce sunt bune cunoştinţele despre 
rădăcini fără ştiinţa de-a dărui? (poezia Nu vreau). 
„Un măr / ce se dăruie înflorit / pe o mângâiere de 
vânt” (poezia Doamne) este poetul care ajunge prin 
rădăcini la lumină, prin moarte la viaţă. O altă 
corelare între lumea aceasta şi cealaltă este 
sugerată şi în Visător: „când zborul nu e de-ajuns / 
împachetez aripile / şi reînvăţ mersul”, zborul 
apărând ca un frate geamăn al mersului, cum 
eternitatea n-ar putea exista fără viaţa aceasta. 
 Visul, un alt motiv ce ne conduce dincolo. 
Visul în poezia Concasăm vise nu-şi are locul în 
lumea de azi, ci în cea eternă, dinlăuntru. Lumea 
excesiv de reală este un concasor „unde facem praf 
de uitare / din orice vis”.  

(continuare în pag. 4)

        Constantin OANC Ă 
 
 

Lumea cealaltă se vede din lumea asta 
 
 
 Azi am făcut cu adevărat cunoştinţă cu poetul 
Tudor Gheorghe Calotescu, pentru că abia acum am 
trecut prin emoţia lui de-o clipă turnată în poemele 
universale ce alcătuiesc recentul său volum Într- o 
lume oglind ă. Am sentimentul că sunt pe poziţie, că 
nu greşesc vorbind la superlativ despre el. E suficient 
să-i citeşti câteva poezii precum: Concasăm vise, De-a 
v-aţi ascunselea, Cad păsări, Întorc ceasul, Să ningă, 
Nu vreau, Axioma iubirii, Iluzia libertăţii ţine cât o 
prăbuşire, În viaţa asta jocurile sunt făcute, Te zidesc, 
Nu mai pictez, La supermarket, Lumea se comprimă, 
La amanet, Sunt o poveste, Doamne, Mamă (şi 
numărul lor poate continua) pentru a-ţi da seama că 
acest poet nu e unul obişnuit, făcut, ci unul născut. 
 Se vede că nimic nu e căutat, poezia îi iese în 
întâmpinare din fiecare lucru, iar rolul lui este doar de-a 
o scrie. Asupra lui se dă un adevărat asalt căruia 
uneori nici nu-i poate face faţă, singur o sugerează în 
poezia Doamne: “nu-mi da iubire / nu cred că mai ştiu / 
ce să fac cu ea / abuzez de nebun / sufoc lumea / 
păcătuiesc ca un măr / ce se dăruie-nflorit / pe o 
mângâiere de vânt / mă îngrop rădăcină / visez lumină / 
îmi despletesc frunzele / mă îmbrac cu omăt / şi-ţi 
promit primăvară /  mugurul meu // Doamne / cât de 
mult te iubesc”. Cu cât mai multă iubire, pe atât mai 
multă poezie. E ca şi când nu poezia ar fi a lui, ci 
invers. Se confirmă în felul acesta adevărul potrivit 
căruia noi suntem înconjuraţi numai de lucruri “bune 
foarte”,  dar pentru a le vedea trebuie să ni se deschidă 
ceilalţi ochi.  
 Din cele mai umile cuvinte scoate esenţe 
întocmai ca alchimiştii, esenţe ce sporesc lumea  
„lucrurilor care nu se văd”. El e străin în lumea asta ori 
lumea-i străină în el? Spun aşa pentru a-i spori lui între-
bările, ca şi când cele de până acum nu i-ar fi 
suficiente. Zice el în Iluzia libertăţii ţine cât o prăbuşire: 
„sunt plin de întrebări / dezamăgit de răspunsuri” Sper 
ca răspunsul meu să nu-l dezamăgească / poetul 
trăieşte într-o lume străină. 
 La Tudor Gheorghe Calotescu rădăcinile, 
zborul, visul, iubirea, ninsoarea şi omul de zăpadă, 
dorul, zâmbetul, primăvara, timpul şi clipa, albastrul etc. 
sunt categorii-metaforă ce mărturisesc despre perma-
nenta lui căutare şi apropiere de Dumnezeu, dar în 
stilul apostolului Toma, care nu crede până nu vede. 
De aici sfâşierile lui între îndoială şi certitudine, 
întrebări şi răspunsuri, între fascinaţia cunoaşterii şi 
înţelegerea smerită în faţa neputinţelor. De aici uneori  
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(urmare din pag. 3) 
 
 Să revenim la iubire - aceea care mişcă sori şi 
stele, cum spune Dante Alighieri, calea regală a 
mântuirii, conform Sfintelor Scripturi - este la loc de 
cinste în creaţia poetică a prietenului nostru. În poezia 
Iubire poetul face responsabil acest sentiment de toate 
întâmplările vii. Mai întâi este o furtună, şi de aici conse-
cinţele: desfrunzeşte, luminează, sfâşie, oferă zborul. În 
Sună a vis dar e iubire vine mai întâi „starea de floare / 
ce-şi cheamă fluturele” (zâmbetul), după care urmează 
dăruirea ca expresie a iubirii adevărate. În iubire 
rămâne ultima speranţă, ultima licărire de viaţă: „te duc 
iubire / poate reuşesc să-mi cumpăr o pâine”. Unde? La 
amanet. 
 Dorul care întrece memoria ne ţine legaţi nu 
atât de trecut, cât de viitor. În finalul poemului Uneori ai 
de ales, dorul apare ca o mulţime de stele, ca apoi în Te 
zidesc să asistăm la zborul Meşterului Manole către 
adâncul durerii din el, în ciuda faptului că pământul îl 
roagă să-i fie rădăcină, zbor în urma căruia se alege cu 
destinul stelelor. 
 Ninsoarea şi Omul de zăpadă apar frecvent în 
acest volum ca nevoie de purificare a maculatului. Fulgii 
şi bulgării de zăpadă sunt stele căzute pe pământ, iar 
omul - tot de zăpadă - există cu condiţia de a nu ajunge 
decât în primăvara altui pământ. Un îndemn la renaş-
tere, la ieşirea din lume (comandamente biblice), căci 
despre ce altă lume poate fi vorba în sintagma sfârşitul 
lumii dacă nu aceea din care suntem îndemnaţi cu insis-
tenţă să ieşim? Problema nu e sfârşitul lumii, cât ieşirea 
din lume. 
 Zâmbetul prefaţează iubirea. Zâmbetul în aştep-
tarea iubirii este „ca o stare de floare / ce-şi cheamă 
fluturele” (poezia Sună a vis dar e iubire). 
 Primăvara e prezentă şi ea, dar nu aceea pe 
care n-o apucă omul de zăpadă, ci a „universului în care 
te iubesc” (E primăvară). De fapt lumea iubirii are un 
singur anotimp. 
 Timpul este „o şoaptă pe nisipul clepsidrei”, iar 
clipa „o bătaie de inimă între două iubiri”. Trecerea 
timpului se ascultă cu inima iubitei cum „oceanul se 
ascultă într-o scoică” (poezia Desculţ). 
 Şi albastrul este un vis, iar visul acesta este 
drapelul pământului nostru, ori o staţie pentru Voroneţ. 
Iată cum în Lumea se comprimă poetul adoarme lăcri-
mând în cerul albastru de pe fundul oceanului: “încerc 
să-mi respir viaţa / dar nu mai am adânc / l-am înecat 
pe o plajă / o dată cu atlantida / îmi e din ce în ce mai 
strâmt / în tăcerea / dintre două guri de apă / şi un vis 
albastru / cu delfini şi stele / tot ce-mi amintesc e albul 
nesfârşit / o mână de femeie ce mă plânge / şi acest 
sentiment ciudat / căruia îi spunem iubire / toate 
acestea / au gustul oceanului / ceva între lacrimă şi 
nesfârşire”. 
 Să revenim la clipă. Bătăile inimii sunt „un fel de 
morse / bătut în neştire de un ciocârlan / în colivie” (La 
amanet). Anii ca anii, clipele contează să nu le pierdem. 
 Şi hazardul este un element dintre cele mai 
reprezentative ale acestei lumi: „sunt pline străzile de 
morţi vii / ce locuiesc în coşciuge de beton / stau cu 
timpul la tâmplă / şi joacă ruleta rusească”. 
 Câteva imagini rarisime. Iată cum apare senti-
mentul primăverii în Sunetul vieţii. Florile sunt „subţirele  

 
obraz al firii”. Că cine, la o adică, a aflat de unde le 
vin acestora culorile şi miresmele? 
 Îmbrăţişarea e ca un transplant (O 
îmbrăţişare); dimineţi de ceară (Închid ochii); 
gânduri rostogolite spre vârf (Iluzia libertăţii ţine 
cât o prăbuşire); să ningă neted, imens (Să ningă); 
între două prăpăstii... / un loc unde iubirea / nu va 
fi vinovată / decât de absenţă (Într-o lume 
oglindă); ţin minte că atunci când te iubesc / e 
întotdeauna lună plină / sau doar inima mea 
pictează cerul (Nu mai pictez); vise de plastic (La 
supermarket); dar nu mai am adânc / l-am înecat 
pe o plajă / o dată cu atlantida (Lumea se 
comprimă); îmi număr dorul stea cu stea (Uneori 
ai de ales); vinovat de adâncul cerului e albastrul 
oceanului (Vinovat) etc.  
 În lumea cea mai de jos din La 
supermarket, La amanet ori Concasăm vise
întâlnim poezia. Toate lucrurile de aici îşi arată 
poetului, cu ochii larg deschişi, goliciunea, ceea ce 
ar putea duce pe un neavizat la deznădejde, dar 
pe poet această panoramă a deşertăciunilor îl 
împinge delicat în braţele lui Dumnezeu. Aici stă 
adevărul din cuvintele Toate lucrează înspre 
binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu şi tot în 
acest sens trebuie înţeleasă şi constatarea făcută 
de Creator, la finalul Genezei, cum că toate 
lucrurile sunt bune foarte. Toate cântă, toate 
vorbesc despre o altă realitate. Prin cuvânt poetul 
schimbă lumea, chiar fără s-o ştie, după modelul 
Celui Prea Înalt. 
 Mă opresc în câteva cuvinte în faţa 
poeziei Te zidesc, ce se încheie aşa: „tu fântână / 
eu stele / tu / Ana / eu / Dor”. Se subînţelege 
aluzia la balada Meşterului Manole. Eroul acestei 
balade n-a murit, căci a zburat spre stele, iar 
Tudor Gheorghe Calotescu se simte locuit de 
spiritul legendarului personaj. „Şi tu te supui 
cărămidă / în mâinile mele aspre / de căutare / de 
nesfârşit / te amestec cu nemărginirea”, se 
adresează poetul Anei lui, care este una cu 
cărămida aceea de forma inimii din mâinile-i 
aspre. Şi după această zidire-rugăciune poetul 
zboară spre două zări: „adâncul durerii din mine”
şi „înaltul iubirii din tine”. 
 În Într-o lume oglindă ni se sugerează ide-
ea că în lumea asta pot fi citite tainele Împărăţiei 
viitoare, iar poezia, în peregrinările ei, s-a oprit 
pentru o clipă să-şi întâlnească poetul în persoana 
prietenului nostru Tudor Gheorghe Calotescu. 

� 
 
 

 
desen de Dragoş-Radu Popescu 
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Categoria 8-14 ani 
   - Marele premiu: Radu-Alexandru BĂLAN 
   - Premiul „I.L.Caragiale” (eseu): Dragoş HOMNER 
   - Premiul pentru compunere/eseu: Andreea-Me-
lania POPA 
   - Premiul pentru stil: Bianca Stephanie ION, Sabi-
na ABADGERU 
   - Premiul pentru originalitate: Diana PETCU, 
Claudia-Andreea SMADU 
   - Premiul Revistei „AXIS LIBRI”: Elena PÎNZARU, 
Călin-Andrei JUGĂNARU 
   - Premiul Revistei „BOEMA”: Dragoş HOMNER 
 

Categoria 15-21 ani 
   - Marele premiu: Georgiana STAN 
   - Premiul „I.L.Caragiale” (eseu): Simona-Andra
DOGARU 
   - Premiul pentru compunere/eseu: Livia STRAT 
   - Premiul pentru stil: Andra-Elena CIOBOTARU, 
Nelu NĂDEJDE 
   - Premiul pentru originalitate: Milena-Maria MIS-
TODIE, Alexandru BEZMAN 
   - Premiul Revistei „AXIS LIBRI”: Alexandru PĂDU-
RARU, Emilia SORESCU 
   - Premiul Revistei „BOEMA”: Georgiana STAN 
 

 Revista Boema adresează şi pe această cale 
sincere felicitări atât câştigătorilor, cât şi tuturor par-
ticipanţilor la acest act onorabil şi convingător de 
confruntare artistică. Menţionăm totodată că o parte 
dintre lucrările concurenţilor au fost selectate pentru 
publicare în paginile revistei. 

� 

 
 

Festivalul Naţional al Cărţii, “Axis Libri” 
Galaţi, 23-27 mai 2012 

 

 În perioada 23-27 mai 2012, Biblioteca Judeţeană 
„V.A. Urechia“ din Galaţi, în parteneriat cu editura Eikon 
şi sub patronajul Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, cu sprijinul Consiliului Judeţului, a Consiliului 
Local şi Primăriei Municipiului Galaţi, Universităţii 
„Dunărea de Jos“, Universităţii “Danubius”, Inspecto-
ratului Şcolar, Palatului Copiilor, Direcţia Judeţeană pen-
tru Cultură şi Patrimoniu naţional, şi în colaborare cu 
instituţiile de cultură: Teatrul Muzical „Nae Leonard“, 
Teatrul „Fani Tardini“, Teatrul de Păpuşi Guliver, Muzeul 
de Istorie, Muzeul de Artă vizuală, Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos“, Casa de Cultură a Sindicatelor şi Casa 
de Cultură a Studenţilor din Galaţi, a organizat cea de-a
IV-a ediţie a Festivalului Na ţional al C ărţii „AXIS 
LIBRI“ , adresat iubitorilor de carte şi lectură, atât cititori 
cât şi creatori, editori şi difuzori, care au participat în nu-
măr mare la programul generos prezentat prin diversitate 
şi calitate. 
 Dedicat tuturor vârstelor şi etniilor, evenimentul s-a 
petrecut în acelaşi plăcut spaţiu gălăţean devenit tradiţio-
nal, pe Aleea Domnească (Zona „P“-urilor, spre Elice), 
unde a fost realizat un complex expoziţional cu circa 30 
de standuri mobile outdoor, cuprinzând produsele a circa 
180 de edituri româneşti şi străine. Târgul şi-a propus să 
stimuleze interesul pentru lectură, să cultive satisfacţia 
dialogului viu între producătorii şi consumatorii produselor 
culturale specifice, dăruindu-le bucuria întâlnirii cu cei 
mai cunoscuţi scriitori, organizând dezbateri deschise pe 
teme de interes cultural, aducând în atenţia lor cele mai 
recente apariţii, precum şi volume îndrăgite. 
 La târg, editura InfoRapArt şi revista Boema au fost 
prezente anul acesta în mod activ, implicate fiind în mai 
multe acţiuni: prezentare şi promovare de cărţi noi apăru-
te la editura InfoRapArt de la precedenta ediţie şi până în 
prezent, lansări de cărţi îngrijite de aceeaşi editură menţi-
onată, implicarea în buna desfăşurare şi în jurizarea con-
cursului de creaţie literară pentru elevi etc. 
 Astfel, în cadrul Festivalului s-a disputat concur-
sul de creaţie literară pentru elevi, sub titlul “Scriitori de 
ieri, de azi şi de mâine ”, concurs care a cuprins două 
categorii de vârstă: 9-14 ani şi 15-21 ani. Devenit de 
acum  tradiţional, şi anul acesta concursul s-a bucurat de 
o atenţie deosebită. Juriul a fost compus din scriito-
rii: Petre Rău, Angela Ribinciuc, Paul Sân-Petru, prof. 
Violeta Lungeanu şi prof. Letiţia Buruiană. Acesta a notat 
şi nominalizat câştigătorii. Câştigătorii acestui concurs şi 
premiile atribuite au fost următoarele: 
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Din punct de vedere al abordării critice, 
Gheorghe A. Stroia practică un discurs elaborat 
ce parcurge periplul bio-bibliografic, deopotrivă cu 
cel analitic. Notaţiile exegetice cultivă tonul armo-
nios, interpretarea generoasă, abordarea eclec-
tică, diagnosticul critic ce configurează punctele 
de rezistență ale operei analizate. Recuzita criti-
cului înregistrează cu atenție semnificațiile, sim-
bolurile, fără a omite structura sau pilonii de rezis-
tență ai scrierilor supuse dezbaterii analitice și 
consemnând, de asemenea, elementul de origi-
nalitate.  

După cum deja am mai precizat, Gheor-
ghe A. Stroia este adeptul convins al scrisului 
constructiv, mișcându-se cu lejeritate și dincolo de 
canoanele critice rigide. Știe să sublinieze foarte 
bine eleganţa unui vers, supleţea unei fraze, intu-
iţia unei lucrări sau profunzimea unei gândiri. În 
acest sens, are în vedere scrieri aparţinând unor 
autori precum: Cristian Petru Bălan, Victor Ste-
rom, Florina Zaharia, Constantin Severin, Ion 
Croitoru, George Pașa, Viorela Codreanu Tiron, 
Lucian Gruia, Doina Drăguț, Răzvan Alexandru 
Oţetea, Elena Toma, Adina Sorohan, Doina Po-
pescu-Brăila şi alţii. 

Prin volumul Dincolo de vitralii, Gheorghe 
A. Stroia ne facilitează o privire ce invită la o inti-
mitate anume cu operele prezentate, mizând pe 
tehnica sugestiei, a misterului ascuns în spatele 
vitraliilor intens colorate, pe hermeneutica ges-
tului de apropiere, conciliere şi complementaritate 
în spaţiul literar şi cultural.  

   � 
 

 

Monica GROSU 
 
 

Gheorghe A. Stroia sau despre armonia 
unei priviri dincolo de vitralii 

 
 
Dincolo de vitralii este noul volum al scriitorului şi 

publicistului Gheorghe A. Stroia, redactorul revistei “Armo-
nii culturale”, în paginile căreia spiritul solidarităţii şi al 
prieteniei literare sunt dominante.  

După un lămuritor “Argument”, scris în virtutea 
simplităţii şi generozităţii în Cuvânt, structura cărţii mai 
înglobează trei segmente: I. Sub ploile albastre ale poe-
ziei, II. Prizonier al prozei - Oglinzi paralele şi III. Cititor de 
scriitor. Acestora li se adaugă o fişă de autor şi un 
minialbum foto ce încheie imagistic templul prieteniei 
literare în care autorul se încăpăţânează să creadă, 
făcând abstracţie de neînţelegerile, ponegririle şi dezbi-
nările existente adesea în viața şi presa literară. “Nimeni 
nu are dreptul de a face dintr-un act de cultură, un josnic 
atac la persoană şi, mai mult decât atât, nimeni nu are 
dreptul de a-şi satisface setea animalică de sânge, pentru 
a-şi demonstra ferocitatea - fie ea şi din raţiuni „pur 
literare” ori „estetice”. Nu avem dreptul să călcăm în 
picioare munca nimănui, nici să ne considerăm superiori 
tuturor (după cum făceau inchizitorii ori cruciaţii), sub 
pretextul dreptăţii, de partea căreia ne place să credem că 
suntem. Ar trebui să ne gândim la faptul că fiecare gest 
pe care-l vom face, fiecare gând negativ, pe care-l 
manifestăm, se va întoarce ca un bumerang, împotriva 
noastră!” (p.6-7). 

Înţelegem, aşadar, că autorul rândurilor ce ţintesc 
profunzimea “vitraliilor”, ceea ce este dincolo de formă şi 
culoare, îşi aşază demersul sub un spectru totalmente 
constructiv, urând obiceiul unora din mediul cultural, şi nu 
numai, de a răspândi în jur atotputernicia, distrugerea, 
intriga. 

Aşa cum autorul argumentează în Cuvântul 
introductiv, cartea sa realizează un inventar de cronici, 
recenzii, prefeţe şi aprecieri asupra unor volume sau 
studii pe care le-a citit cu aceeaşi abnegaţie pe care o 
pune în tot ce întreprinde pe tărâmul cultural-literar. 
Materialele însumate în volumul Dincolo de vitralii sunt 
scrise în perioada februarie-iulie 2011 şi au fost publicate 
în diverse reviste din ţară, majoritatea în format electronic, 
având astfel, nu doar acoperire naţională, ci şi interna-
ţională. Dintre acestea, menționăm câteva: “Constelații 
Diamantine” (Craiova), “Plumb” (Bacău), “Vatra Veche” 
(Târgu-Mureș), “Moldova Literară” (Iaşi), “Armonii Cultu-
rale” (Adjud), “Agero” (Stuttgart), săptămânalul “New York 
Magazin”, revista sebeşeană româno-germană “Der 
Underwald”, “Basarabia literară” (Republica Moldova) etc.  

Predispoziţia spre poeticitate se adevereşte încă 
din paginile introductive şi are menirea de a însoţi şi 
încânta lectura: “Fără frustrarea specifică firii umane, am 
pornit într-o căutare furibundă a poeziei autentice. Am 
început să caut poezia acolo unde nu aş fi căutat-o poate, 
niciodată: în verdele firului ierbii, în pletele vântului 
călător, în ochii lucitori ai astrelor, în spuma neîncepută a 
viselor, dar mai mult decât atât - în sufletele oamenilor” 
(p.5). 
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        Aurica ISTRATE 
 

U.P.U. 
 
 Umblă slobozi nebunii prin perimetrul UPU, 
îmbrăcaţi în halate albe, verzi, roşii, bleu, ca să treacă
drept ceea ce nu sunt: doctori, asistente, brancardieri. 
E a doua oară în timp de o săptămână când vin aici. 
Ştiu procedura deja. Mă înregistrez. Amabilă, femeia de 
la ghişeu confruntă cartea de identitate cu posesorul. 
Primesc un compliment cu care sunt obişnuită deja: Nu 
vă arătaţi vârsta! Are cu 10 ani mai puţin decât mine, îmi 
mărturiseşte. Să vi-i trăiţi frumos, îi urez. Vrea să-mi dea 
fişa în mână, dar se răzgândeşte când observă graba cu 
care scormoneam în buzunar. Se ridică, eu răsuflu uşu-
rată că am găsit ultimul şerveţel nazal pitit la îndemână
într-un fund de buzunar, apoi iese, închizându-mi uşa în 
nas. Îmi şterg nasul apăsat, să uit de contactul lui cu 
uşa şi ies. Zăboveşte o vreme dincolo de uşile spe-
ranţei. Când revine, mă trimite autoritară spre sala de 
aşteptare. Două rânduri de scaune pe două laturi ale 
sălii. Scaune de plastic, toate având urmele vremii sau 
ale durerii pe ele. Cine să mai ştie? Sunt câţiva nefericiţi 
ca şi mine care aşteaptă la rând. Data trecută ei aveau 
chef de vorbă, iar eu nu. Acum e invers. Eu abia am 
venit, ei stau de măcar trei ore. Tristeţe, oboseală şi 
durere, e tot ce pot citi pe chipurile lor. O femeie semă-
nând cu Nichita noastră de la TV, mă bagă în subiectul 
ei preferat: revolta. “Eu sunt operată de cancer, mă ştiu 
ăştia de nebună şi tot mă lasă să aştept de 4 ceasuri. 
Ultima dată m-am întors cu seringa în cur şi i-am tras 
uneia două labe". Dinspre uşa speranţei, o voce cenuşie 
strigă un nume. Nichita se ridică şi purcede în direcţia 
chemării. I-a venit rândul. Mă adun toată într-un adânc 
al sufletului meu. Acolo, doar tu şi eu. Îţi mărturisesc tot 
ce mă frământă.  
 Orologiul din sala de aşteptare numără mărun-
ţişul din buzunare. Nici o speranţă. Doar of şi vai, la fie-
care monedă netezită să-i afli valoarea. Pastila costă, 
fiola costă, zâmbetul nebunei cu seringa în mână, costă.
Doamna! aud dinspre uşa speranţei. Mă ridic. Pe mine 
mă cheamă. Junghiul mă ţine, tusea mă năruie.  
 Doi tineri, în halate nu chiar albe, mă privesc 
compătimitori, încurcaţi. Spuneţi, ce vă aduce pe la noi? 
Le spun istoria, le dau foaia de săptămâna trecută, se 
uită la mine şi mai încurcaţi. Radiografia, electro-
cardiograma, sunt în mâinile lor, le ridică, le coboară, nu 
ştiu ce să facă. 
 Întrebările vin pe rând, când de la unul când de 
la celălalt. Ascultă amândoi atenţi, dar ştiu că nu înţeleg 
nimic după felul în care se privesc. Aş vrea să-i întreb 
ce caută ei acolo singuri, fără doctorul cel cu experienţă. 

 
 Mă opresc la timp. La ce le-ar folosi expe-
rienţa lui? Poate ar învăţa să fie atenţi la… Lasă, e 
mai bine aşa. Ei măcar ascultă.  
 Unul din ei mă întreabă dacă am copii. Am, 
am doi flăcăi mai mari ca voi. Mă privesc surprinşi. 
E rândul lor să mă compare cu mama de acasă. În 
încăpere intră experienţa, dar cu studii medii. Îi sim-
te pe cei doi încurcaţi. Le sare grabnic în ajutor. Să
meargă să-şi ia o fiolă de Ketorol, mai punem noi 
ceva şi-i facem în venă. Tinerii aprobă. Mergeţi! Ok, 
le zic şi plec.  
 Farmacia e aproape, program non-stop. În 
slujba bolnavului. Aiurea, altă poveste bună de pus 
pe hârtie. 
 Fiola e de 2 lei. Farmacista mă întreabă ne-
dumerită, numai atât? Da, îi răspund, restul pun ei. 
Mă întorc la UPU. Experienţa cu studii medii mă ia 
din nou în primire. Îi dau fiola, se retrage s-o 
înnobileze cu “restul punem noi".  
 Începe metamorfoza.  
 Mă aplec să-mi inspectez poşeta. Începe să
simtă, simte că mă doare, rana mea e deschisă, su-
culentă. Bâzâie de harnică ce-i. E gata să mă salve-
ze, e gata să mi se aştearnă la picioare cu seringă, 
cu zâmbet cu tot. 
 Scot din poşetă un şerveţel nazal. Metamor-
foza ia dimensiuni cosmice. Urlă, că nu mi-am dez-
golit încă fesa în care să-mi înfigă ea calmantul. Îşi 
şterge marmelada zâmbetului de pe faţă şi-şi insta-
lează dispreţul faţă de mine şi poşeta mea doldora 
de şerveţele nazale. 
 Umblă slobozi nebunii prin perimetrul UPU.
De departe, cel mai profesionist dintre toţi e agentul 
de pază. El nu te întreabă ce te aduce aici, el doar 
veghează, veghează la liniştea lor, a nebunilor 
slobozi din perimetrul UPU.  

� 
 

desen de Victor Cilincă 
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Cici Maria DR ĂGAN 
 

PUZZLE - note de lectură 
 
 Ultimul volum ce poartă semnătura doamnei 
Tania Nicolescu, „Puzzle”, apărut la editura „Singur” din 
Târgovişte, ne dezvăluie o nouă latură a creativităţii 
sale. Dacă până acum vorbeam despre domnia sa ca 
despre un poet talentat, cu imaginaţie proaspătă şi cu 
mare forţă în mânuirea cuvintelor, iată că prin noua sa 
creaţie vorbim despre o prozatoare de perspectivă, 
înzestrată cu un ochi atent la realitatea înconjurătoare 
căreia îi dă glas. 
 Interesant este faptul că volumul nu este alcătuit 
doar din proze scurte, ele concentrându-se în cea de-a 
treia secvenţă, ci abordează şi alte sectoare, încercând 
să le apropie de literatură. Mă refer la tehnica interviului 
şi la observaţiile critice asupra unor producţii literare 
aparţinând scriitorilor tulceni şi nu numai. 
 Atât interviul cât şi notele de lectură încântă prin 
modul insolit de abordare a subiectului. Autoarea nu se 
limitează la simpla consemnare a cuvintelor celui inter-
vievat, ar fi fost simplu şi banal, prea puţin interesant. Ea 
are inteligenţa creativă de a construi ca suport o poves-
te, stârnind şi, mai ales, menţinând, până la finalul 
lecturii interesul cititorului. Un exemplu grăitor îl întâlnim 
în „Lecţia de iubire”, care foloseşte ca pretext al inter-
viului cu scriitorul Carol Feldman o inscripţie observată 
pe frontispiciul unei clădiri din oraş: „Tulcea, te iubesc!”. 
 Interviurile sunt interesante prin conţinutul lor, 
prin varietatea personalităţilor abordate, aparţinând unei 
elite din domeniul artei (pictori cu precădere), prin ele-
ganţa vocabularului elevat şi prin măiestria formulării 
întrebărilor.  
 

 

 Cea de-a doua secvenţă a volumului aduce, de 
asemenea, o noutate, atestând vocaţia şi intuiţia de citi-
tor avizat a doamnei Tania Nicolescu, precum şi înzes-
trarea cu un ochi capabil să deceleze comori acolo unde 
o lectură rapidă le poate ignora. Interesante şi pertinen-
te, observaţiile asupra creaţiei unor colegi de breaslă, 
precum Romeo Ghioc, Adrian Buşilă sau Nichita Danilov 

 

ajută cititorul să le descopere nota particulară. Au-
toarea punctează şi dezvăluie zbaterea sufletească 
proprie oricărui creator nemulţumit de universul bol-
nav în care acesta îşi trăieşte confuz viaţa. 
 Edificatoare mi s-au părut notele din „Pietrele 
visului” dedicate poetului tulcean Petre Lazăr, dispă-
rut înainte de a fi dat adevărata măsură a talentului 
său. Aprecierile doamnei Tania Nicolescu revelează 
cititorului sufletul vibrând de nelinişte şi de spaime de 
tot felul, provocate de contactul cu o lume obtuză, 
bolnavă, ostilă, în care poetul se simte claustrat şi 
neputincios. 
 

 

 Ultima parte a cărţii, cea mai substanţială, 
este alcătuită din douăsprezece proze scurte bazate 
pe o avizată şi conştientă analiză a stărilor sufleteşti, 
conflictuale, cel mai adesea. Cu o acuitate deosebi-
tă, autoarea, şi prin ea personajele, observă lumea 
înconjurătoare, se compară cu ea, îşi caută locul şi 
se amuză uneori mefistofelic, refuzând înregimen-
tarea. Se bucură sincer că este altfel decât se aş-
teaptă cei din jur să fie, indiferent dacă prin vocea ei 
vorbeşte şi gândeşte copila de trei ani sau adoles-
centa ce-şi recuperează universul, preocupată de re-
compunerea unui univers propriu, alcătuit din gâze, 
frunze, sunete, nisip sau banalele lumânări. Prin asta 
reuşeşte să ignore exteriorul banal şi destructiv, să 
se autoprotejeze într-un spaţiu al purităţii. 
 Prozele au ca punct de interes comun lumi-
na, devenită obsesie a fiinţei ce ţinteşte dincolo de 
limite. În căutarea ei se zbate, se frământă, se agită, 
până când contactul devine posibil, îmblânzind sau 
măcar atenuând nemulţumirea, tristeţea, estompând 
sentimentul neîmplinirii, lipsei rimei cu exteriorul. 
 Volumul, un mozaic în trei registre, poate fi 
definit ca opera unui creator ajuns la maturitate, 
preocupat de claritatea ideilor şi de exprimarea lor 
într-un limbaj bogat nuanţat. Este o lectură plăcută şi 
instructivă. 

� 
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noscător, sclav mai departe / al tarelor firii omeneşti” *
„Nu ştiu cum se decodifică muzica în sufletul meu / că 
pe Tine, Nevăzutule, pare că încep a Te zări” * „Uni-
versul biologic nu este cel pământean, ci cel care ne 
aşteaptă”... * „Tot mai mult, un trecut limitat îmi trăiesc 
şi-un infinit în viitor / Prea scurt prezentul, să nu-l 
ignor”...  
 Limbajul unui poet este şi nu este din lumea 
aceasta. E un limbaj inspirat. Al poetului Paul Sân-
Petru a fost întotdeauna mai apropiat de sacru decât 
de profan. Deși este o persoană şi un poet apollinic, 
aşa cum l-a numit unul din criticii lui, Paul Sân-Petru nu 
a fost un om fericit. Dar în poezia lui, acest amănunt 
trece neobservat. E de ajuns să citim Motto 2 al aces-
tei cărți, ca să ne dăm seama care este rețeta supra-
vieţuirii sale: „Când târâtoarele nu-ţi dau pace / Nu ai 
încotro, trebuie să zbori”...  
 Volumul „Alchimie lirică” este o spicuire, în 608 
pagini, a ceea ce Paul Sân-Petru a scris de-a lungul 
anilor în cărțile sale de poezie, plus un capitol de „Ine-
dite”. Cât de greu i-o fi fost editorului să aleagă! Şi aici, 
credinţa lui în Dumnezeu stă alături de crezul său poe-
tic. Mă refer la ciclurile poetice  „Poeme antisatanice” şi 
„Poeme creştine” - toate un imn închinat vieții. 
 Câteva spicuiri încercăm şi noi:  „Piscul nu-i un 
merit, ci un dar” - spune el în poezia „Semn”* „Truc prin 
deltele de somn (Fantasticul summum”) *„Şi dacă tot 
riscăm aici / Să nu riscăm neveşnicia” (Nu-ți compro-
mite veşnicia”)* „Nu pierde favoarea de a nu mai muri / 
Un sfert doar mai este din sfertul de zi” („Sfertul de zi”). 
 

   

 Din ciclul „Vernisaje marine”, inedite sunt ima-
ginile din poezia „Ningând pe mare”: „Pe mare ninge 
jumătate mut / la dunga sferei cercului cu marea / se 
ninge singur aerul pe el / şi-l arde-n tălpi scântei de 
peşti ca sarea // O noapte-a nins cu ancore subţiri / cu 
oaspeţi-nori în alb de Terra Nova / Ieşiţi băieţi, că ne-
ngropăm aici / hai să săpăm o pârtie la prova // dar 
marea parcă nu ştia c-a nins / simţea doar luciu-i clăti-
nat mai dulce / Pe lumea apei fulgii vin copii / şi n-au 
un pai de care să se-apuce”... 
 Sau „Noapte pe Marea Neagră”: „Cel care-a 
mers dormind-o i-a zis NEAGRA / eu din botezul meu / 
spre-a n-o mai pierde / trecut prin zorii acuarelei sale / 
cu verbe-am presărat-o / pân` la VERDE”. 
 Despre scris şi focul creației lui Paul aflăm din 
„Dublu rondel în coriamb al Pietrei Teiului” (un loc foar-
te drag sufletului său): „Scriu lângă foc / parcă aş pune 
de pâine / latră din cer stele-n formă de Câine”...  
 

(continuare în pag. 18)

           Violeta IONESCU 
 

Lansări de carte la Teatrul Dramatic 
 

Poeţii Paul SÂN-PETRU şi Constantin OANC Ă 
 

*Dumnezeu ne vorbe ște prin profe ţi şi prin poe ţi...* 
 

 Poetul Paul SÂN-PETRU , ajuns la venerabila 
vârstă de 76 de ani, a lansat, miercuri, 11 aprilie a.c., în 
foaierul Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi, două 
cărți de poezie: volumul antologal „Alchimie liric ă”, 
publicat la Editura „TipoMOLDOVA”, din Iaşi, colecţia 
OPERA OMNIA, şi „Fiin ţa mea de vânt şi măr oprit ”, 
volum de versuri spirituale, apărut la Editura InfoRapArt 
din Galați. Ambele, la fel de importante, deoarece trasea-
ză etape diferite ale creaţiei paulsânpetriene: antologia 
are o lirică aparte, „alchimică”, aşa cum o arată şi titlul ei, 
cealaltă carte fiind mai bine încadrată teologal decât 
metaforic, ea aparţinând meditaţiilor spirituale, sub formă 
de dialog cu sinele sau cu Dumnezeu. Pe parcursul a 
253 de pagini, ea nu este altceva decât o rugăciune con-
tinuă, formulată de poetul inspirat de divinitate. Această 
convorbire interioară induce la un moment dat cititorului 
impresia că el este cel care întreabă şi căruia i se răs-
punde. Sau nu. 
 

    

 Nu toate aceste solilocvii sunt neapărat poetice, 
dar toate crează un ansamblu prețios. Dacă cerni nisipul 
aurifer, nu se poate să nu găseşti pepite... Şi iată câteva: 
„Nemurirea sufletului? / Atunci cu-atât mai rău / pentru 
sufletul netrebnic / pătimaş, egoist / bârfitor / şi nerecu- 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BoemBoemBoemBoem@@@@        4444----5555----6 6 6 6 ////    2012012012012222    18181818    

                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 17) 
 

 Deosebit de interesant este volumul „Alchimia 
muzelor, unde titlul fiecărei poezii este același cu al unui 
tablou de N. Grigorescu. A transformat culorile în cuvinte, 
tușele în gânduri, nuanțele în intenții. A luminat aceste 
tablouri cu poezia lui: „Femeile-s născute penelope / că 
așteptarea-i habitatul lor“ (Fata cu zeste așteptând). Sau: 
„Ca Peer mă-ntorc din jumătatea lumii / să-mi regăsesc 
sărutul prea uscat” (Bordei în pădure). Sau: „Soția 
pictorului”: “El îşi privea femeia pe furiş / pe după pânza-
ntinsă ca o tobă / când chipul ei se lumina treptat / când 
pâlpâiau pădurile în sobă // De ce te-arăți și mă privești 
așa / de parcă iar îţi este dor de mine?” „Tu ești acolo, dar 
mai mult aici / suntem acum, dar și mai mult de mâine”. 
 Dacă a greșit cu ceva, Paul Sân-Petru știe că:  
„Poeţii sunt iertaţi prin poezie / pentru-ndrăzneala de-a 
iubi în plus / ei chiar de-ar mai trăi o veșnicie / tot n-ar 
sfârşi ce-ar fi avut de spus” (Poezia ca ispășire). 
 Paul Sân-Petru nu aruncă cu zaruri. El are 
întotdeauna un mesaj precis, spus cu infinită delicatețe.
El nu foloseşte cafea, ca Voltaire sau Balzac, alcool ca 
Poe, Hoffman, Verlaine, nici eter ca Maupassant. El a 
ales să trăiască la modul sublim, oriunde ar trăi, fie că e 
medic de ţară, medic pe vapor, proprietar la Poiana 
Teiului sau într-o poetică mansardă din Târgoviște, fie că 
e precum chiriașul lui Topârceanu prin diferite imobile. 
Oriunde s-ar afla, el îşi construieşte sanctuarul, precum 
viermele de mătase crisalida. Stă acolo şi îşi ţese 
borangicul. Acolo e „Parnasul” lui. 
 Medicul sortit să salveze vieţi este o fiinţă doar 
pozitivă, mereu deasupra liniei de plutire. Un învingător. 
El este solar, fiindcă vede soarele prin orice, chiar și 
printr-un geam afumat... 
 

 

 
 Constantin OANC Ă – „O corabie care nu 
mai sose ște”,  volum de asemenea de antologie 
poetică publicat la aceeaşi editură TipoMOLDOVA 
din Iași, în colecția OPERA OMNIA. 
 Pe Constantin Oancă nu-l cunosc decât 
prin poezia lui, dar pot spune că am regăsit şi aici 
un sol divin. Fiindcă nimic simplu nu vine de la sine. 
Poezia sa este de un lirism plin de substanţă. El 
meditează ca un poet şi nu lasă lucrurile să se 
închisteze în forma lor ştiută. Dar cel mai mult 
impresionează la poet simplitatea gândirii şi expri-
mării sale, ca în panseuri de genul: „De ce se 
omoară oamenii dacă tot mor singuri?” Este ca şi 
cum un copil ar întreba: „Tată, de ce-ți razi barba, 
dacă tot crește la loc?”... 
 O altă întrebare șocantă: „Cum poţi spune 
că ai prezenţă / când nu ţi se simte lipsa?”... Poe-
zia, la el, este omniprezentă: „Mi se apleacă scrisul 
ca iarba” * „Focul se întreține cu ochii” * „Poezia 
există în aer / doar că trebuie întins mâna”... 
 Iată cum vede el Paradisul pierdut: „În 
grădina Eden s-a făcut frig / Adame, unde eşti? / În 
loc de răspuns, lui Adam i s-au împăienjenit ochii / 
apele Tigrului s-au tulburat / iar târâtoarele i-au 
otrăvit izvorul”... 
 Ființa umană, întotdeauna duală, se recu-
noaşte, desigur, în acest vers: „Prin mine curge un 
Stix despărţitor”. Nu şi prin noi toți?... 
 Cum scrie Constantin Oancă, ne spune
chiar el: „M-am folosit de cuvinte din limba adamică 
a limbii române...”. A fost și mai este îndrăgostit, 
căci: „Fără îndrăgostire, n-aș fi ştiut că inima mea 
este un poem”. Şi: „Îndrăgostitul vede ce nu văd 
alţii - / îngerul din celălalt”. Se vede că Dumnezeu 
ne vorbeşte prin profeţi şi prin poeţi. Şi Constantin 
Oancă se pare că este un ales, fiindcă zice: 
„Dumnezeu mă privește cu toate stelele”... Se des-
crie ca un lunatic: „Luna este o însuşire a mea / 
cum înserarea este o însuşire a ta”... 
 Şi îşi motivează scrisul foarte simplu şi clar: 
„Mormântul în care eu voi intra / e atunci când voi 
uita să te mai aștept / Așteptarea este un ţărm / cu 
o corabie care nu mai soseşte”... 
 Noi credem că şi această carte, fiind „O 
corabie care nu mai soseşte”,  este o aşteptare a 
ce va urma, după această OPERA OMNIA...  

 

� 
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       Carmen SCHMIDT  
 
 

Între pământ şi între curcubeu… 
 

Când mâna ta străbate depărtarea, 
Unind fiori ai două întâlniri, 
Renaşte-n suflet dorul şi culoarea 
Ce-a picurat a ploi prin despărţiri... 
 
Când glasul tău cuvintele vibrează 
Renaşte gândul parcă adormit 
În suflet de copil care visează, 
La lumea lui, atât de fericit... 
 
Când lumea mea în lumea ta persistă, 
Când drumul tău străbate drumul meu, 
Rămâne dragostea, care există 
Între pământ şi între curcubeu... 
 

Calendarul vieţii 
 

O culoare de speranţă prinde cerul a-nviere 
Când roşind, răsare raza preaiubită, aurie 
Ce transmite, prin lumină, aşteptata mângâiere 
Strălucind pe infinitul dintre azi şi... veşnicie... 
 
Că e lumea prea curată, că e gândul prea murdar... 
Că e noaptea prea adâncă, că e visul amăgire, 
Noi vom trece zilnic viaţa într-un unic calendar 
Unde stă ades alături de iluzii... şi iubire... 
 
Călimara fermecată prinsă-n calea sufletistă, 
Sărutarea parfumată aderând spre împăcare, 
Stau preapline şi candide într-o lungă aşteptare 
Ţesând boburi de speranţă peste clipa pesimistă... 
 
Celui ce culoarea roză îi surâde a-mplinire  
Se transformă calendarul în culori ne-asemuite, 
Când a inimii bătaie ce vibrează-n simţăminte 
Nesfârşit cadenţa-şi scaldă printre visuri de iubire... 
 
Celui ce culoarea neagră-i mai persistă pe cărare 
Fără a-şi dori să-i poarte tăietura prea adâncă 
Speră-n taină că există, undeva în dos de stâncă, 
Valul care împlineşte modelări prioritare... 
 
De e valul cel ce-nvinge, de e rozul fericire 
Cine ştie a mai spune peste-o lume prea albastră? 
Calendarul va rămâne pentru toţi drept o fereastră 
Ce închide suferinţa prin izvoare de iubire... 
 

Cine ştie de tu…, cine ştie de eu… 
 

Simt suflarea-ţi adâncă în gând încolţind o lumină în  
                                                          lacrimi vibrândă, 
Dar putere nu am să revin, să te-ating în tăcerea  
                                                      noastră crescândă… 
Ai rămas într-un ieri, am rămas într-un azi neputând 
                                                        a unii depărtarea 
Ce opreşte prin zidul din cetini de brazi strălucirea,  
                                                   dorinţa, chemarea… 
 
Simt amarul din pieptul mereu obosit de-a susţine  
                                                          a lumii tăcere, 
Zburătorul din tine, chipul tău părăsit ce adulmecă-n  
                                                             vis mângâiere… 
Nu ştiu cum aş putea să răsar printre flori alinând  
                                                     zi de zi rătăcirea 
Ce o simt mai mereu peste tine plângând, negăsind  
                                                  peste timpuri iubirea… 
 
Este greu să înveţi a zâmbi peste sorţi, a clădi  
                                           pas cu pas fericirea, 
Când tăcerea din jur nu te-nvaţ-a grăi, când în suflet  
                                                        îţi plânge durerea… 
Cine poate a şti cât de mult vom trăi, cine poate  
                                                     a spune e bine 
Într-o viaţă lovită de atâtea nevoi şi în lipsa de ea  
                                                               lângă tine…? 
 
Simt tăcerile toate adunând încercări de-a răzbate  
                                               de greu prin credinţă, 
E speranţa ce-mi spune că există cărări ce aspiră  
                                                        treptat biruinţă… 
O să fi doar un tu…, o să fiu doar un eu împletiţi  
                                               în aceeaşi culoare, 
Când prin suflet deschis reuşim fericiţi a aduce  
                                                lumina din soare… 
 
Nu fugim de trecut, nu fugim de prezent, ne unim  
                                                     în iubiri viitoare, 
Neştiind ce va fi răsărit de moment, înfruntând  
                                               fericiri trecătoare… 
Cine ştie de tu, cine ştie de eu vom găsi într-o zi  
                                                             împlinirea, 
Dar speranţa din noi sigur va înflori printre ramuri 
                                                     de visuri iubirea… 
 
 

Când… 
 

Când seara somnul mi-l alini cu tremurânda-nflăcărare 
Şi strălucirea-ţi din priviri rămâne unicul meu soare, 
Răsare luna între noi, ca mesager al înălţării, 
Sclipind aprinselor văpăi ascunse-n taina-mbrăţişării… 
 
Când buzele aprinse-n maci ating culoarea-n  
                                                        curcubeu 
Şi degetele le desfaci drept arşiţă pe trupul meu 
Deschizi minunile de stări atât de greu de definit 
Când toate cele patru zări tind dinspre noi spre infinit… 

� 
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 3. Inconştient sau nu, bazându-ne pe nişte 
dedicaţii ale autorului, dedicaţii date la un interval 
de şapte ani, acesta percepe poezia proprie ca pe 
un soi de păcat - probabil păcat literar, şi acesta ar 
fi fost un punct de pornire pentru o discuţie despre 
cum vede Victor Cilincă poezia şi poetul. 
 

 4. Oare dacă poezia din „Mezzoland” este 
considerată păcat de tinereţe, există oare o dife-
renţă între păcatele tinereţii şi cele ale maturităţii? 
 

 
  
 5. Ludicul aproximativ care contribuie la 
construcţia poemelor se îmbină cu meditaţii filoso-
fice, sistemul său filosofic, dacă va fi să fie ispitit şi 
de această slăbiciune a spiritului uman, putând 
avea la bază conceptul de jumătate: „Dacă nu pu-
tem iubi totul, / dacă nu putem cunoaşte totul / cu 
numai pe jumătate - / trăim pe jumătate, / În 
Lumea-jumătăţilor-de-măsură...”. 
 

 

(continuare în pag. 21)

 
A.G. SECARĂ 

 
Discurs rostit la lansarea volumului „Elegiile 

vieneze” de Victor Cilincă 
 
(11 aprilie 2012 – în Amfiteatrul Spitalului Clinic  

de Urgen ţă “Sf. Apostol Andrei”, Gala ţi 
cu participarea extraordinar ă  

a artistului plastic Mihaela Brumar) 
 
 Orientându-ne după scenariul şi regia eveni-
mentului, dar şi după faptul că suntem într-o zi de 11, iar 
cartea conţine tot 11 elegii (deşi ele sunt 15 de toate), voi 
încerca să spun câteva idei despre poezia şi cele două 
cărţi de poezie ale lui Victor Cilincă, idei pe care le-am 
cuprins în 11 fraze: 
 
 1. Deşi Victor Cilincă tot îşi pune la colţ poetul 
din el, noi, care îl cunoaştem şi ca prozator, jurnalist, 
dramaturg, putem spune că este cel puţin un poet 
onorabil, uneori chiar seducător, în linia literară, să 
zicem, poeţilor americani care au marcat poezia post-
modernă. 
 
 2. Mai întotdeauna lirismul său are un filon epic -
şi aici mă refer şi la poemele reunite în volumul „Mezzo-
land”, apărut în anul 2006, despre care am mai scris şi 
cu alte prilejuri. 
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(urmare din pag. 20) 
 
 6. Paradoxal, viziunea sa asupra lumii parcă 
reiese mai uşor din cărţile de poezie (doar poemele 
sunt esenţe, nu?) decât din celelalte volume ale sale: 
prin 2007 scriam că „blajinul Cilincă ni se arată uşor 
misogin, binişor postmodern, puţin gazetăresc, 
sarcastic cu măsură”... 
 
 7. În anul 2012 îl vedem poetic ca un cosmo-
polit... patriot, scuzat să-mi fie oximoronul, luptând 
brav cu destinul şi cu... Poezia, pendulând între 
amintiri trezite de prezent sau amintiri pur şi simplu, 
între stări generate de spectrul Kakaniei ori de spiritul 
la fel de fantomatic al unei Mioriţe metafizice, 
meditând asupra istoriei prin care a trecut aproape 
duios, scăldându-se heraclitic în apele Dunării la fel de 
suprafireşti, metafizice şi ele, ape care unesc oameni 
de milenii bune... 
 

 
 

 8. Aceste elegii sunt, în ultimă instanţă, un 
dialog cu îngerul său păzitor (observă că este „chinuit 
şi pensionabil”; sunt, după cum observă cu simţ 
autocritic, „o poezie demontabilă” scrisă de „un 
prozator demontat” şi un „dramaturg tăiat în fâşii 
pansate”... 
 
 9. Sunt, dacă vreţi, şi nişte poeme-pansa-
ment, şi pentru că, vorba ceea din „Have fun!”, „Totu’ e 
să scrii, să scrii / ca să nu pari naibii mort de-a 
binelea...”, sunt poeme algocalmin fiindcă Suferinţa şi 
Durerea, fiinţe care doar par alegorice, ştiu să fie atât 
de dure, atâît de dure, precum Zeul înfuriat... 
 
 10. Spune scriitorul: „Durerea nu mă execută 
încă, / Dar mă duce din când în când la zid” - E vorba 
de zidul poeziei pe care vedem „Calul deşeuat al 
prinţesei Sissi” care „paşte ciocolata apusului dintr-o 
baltă nouă”, îl vedem pe Einstein, invocat şi el, 
scoţând ca de obicei limba şi îl vedem pe Victor 
Cilincă, într-un autoportret... demontat, cum altfel, într-
o armată împrăştiată de un inamic invizibil, resturile 
armatei sale de carne şi oase stând întinse pe burtă în 
tanşee albe, foarte albe, alte resturi fiind prizoniere pe 
un pat arhetipal de spital; îl vedem pe Cilincă 
plimbându-se pe străzile Vienei, încet, pe trotuarele cu 
umbre netede, trecând pe o zebră oarecare pe străzile 
Galaţiului... 
 

 
 11. Îl vedem pe Victor cum urcă şi coboară 
dealul Poeziei, înconjurat de mici animale de spital, 
ba săritoare, ba leneşe, cum urcă şi coboară, şi iar 
urcă pentru a contempla „Norii de ceai roşu de 
deasupra Dunării” eterne... 
 

 
 

 În loc de concluzii, vorba lui Ion Zimbru din 
prefaţa la cartea de poezie din 2006: „Prozatorul a 
scris piese de teatru. Dramaturgul a scris proză. 
Amândoi au scris poezie”. Ceea ce era de de-
monstrat! 

� 

 
 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 

� 
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        Ruxandra ANTON 
 

Dragostea ta cu două tăişuri 
 

până la dragostea mea 
ai băut sângele cald al umbrei mele 
ai scris zeci de scrisori de dragoste 
ai închis ochii singurătăţii  
cu vântul aprins al dimineţilor  
ai cutreierat lumea în lung şi în lat  
cu obrazul ars de febra drumului 
în căutare de paşi cunoscuţi 
mi-ai strigat numele  
între pereţii întunecaţi ai ecoului 
şi ai ascultat râsul lui înăbuşit  
gândul la mine îşi căuta uitarea  
în care să fie gravat 
nimeni n-ar fi crezut  
că va fereca toate spaimele  
şi ne vom întâlni  
ai vorbit cu necunoscuţii întristaţi  
mai multe decât am ştiut eu despre mine vreodată 
şi decât ar încăpea pe corzile unei chitare 
 

acum cuvintele tale sunt cu două tăişuri 
nu-mi aduc flori 
nu mă iau de mână 
nu rămân multă vreme cu mine 
sunt ca nişte cai obosiţi  
înfometaţi şi legaţi de picioare 
care mă urmăresc cu privirea 
nu plâng nu strig îmi leg inima de picioarele lor 
şi refuz să mă mişc. 
 
Printre rochii şi îngeri 
 

toamna se grăbeşte  
mă caută în rătăcirile tale 
frunzele au înnebunit de când îţi scrii pe ele trădările 
şi mi le trimiţi prin curieri de ocazie 
 

tu nu mă mai iubeşti  
mi-ai legat întrebările de păsări migratoare 
cuvintele privesc în gol 
toate îmi arată vise scrise pe cruce 
toate dispar când vreau să le ating 
 

cineva râde tare 
cineva îmi scoate din suflet încă un înger mort 
îl fotografiază din toate unghiurile 
îl aşază într-un sac de haine transparent 
şi îl agaţă în dulap printre rochiile mele  
 

tu citeşti cu glas tare cuvinte de dragoste 
dintr-un buchet de flori uscate 

 

obrazul meu drept este ars de întrebări 
şi obrazul meu stâng este îngheţat de durere 
eu trag de un fir al tăcerii 
şi totul se deşiră 
printre rochii şi îngeri 
doar toamna. 
 
Ciorile lui Vincent şi ploaia 
 

Ca o sperietoare bătută de vânt 
stolul de ciori se roteşte pe cer 
mâinile mele în mâinile tale 
aleargă  
aleargă 
 

sub pleoape rulează filmul lui Hitchcock 
 

la noapte ciorile vor intra  
în tabloul lui Vincent van Gogh  
şi dragostea mea va intra la noapte  
în ochii tăi 
pe căi multe şi întortocheate 
 

aşa se întâmplă cu toate păsările 
 

ploaia şi-a coborât  
funiile de apă  
cu repeziciune 
ne împrăştie sărutul  
pe florile din parc 
uzi până la piele tremurăm  
ne spunem cuvinte foarte fierbinţi 
cuvintele intră dintr-o încăpere mare  
în alta şi mai mare 
oamenii trec grăbiţi 
în ochi li se cască  
gropi adânci de tristeţe 
dacă vreodată vom ajunge ca ei 
atât de obosiţi să mai visăm 
atât de obosiţi să mai avem sentimente 
te rog să fugim  
într-o ploaie ca asta 
ce astupă uitarea 
 

nu vreau o viaţă 
ca o săritură la trapez 
cu mâinile legate de suflet 
cu zile şi nopţi  
în care stolul de ciori 
zboară doar în muzeu. 
 
O pădure de bastonaşe 
 

la capătul străzii ornamente de iarnă  
cu multe beculeţe sparte 
se leagănă între stâlpi 
în lumina lor încremenită 
pietrele din pavaj se fac mai mari 
 

intri în magazinul second-hand  
cu haine înghesuite pe stative metalice 
ca nişte tufe de flori şi scaieţi  
dintr-un parc lăsat în paragină 
şi tu cu dinţii tăi strâmbi 
tu cu părul tău mirosind a ceapă 
printre ele 
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vânzătoarea ţine lesa câinelui într-o mână 
iar în cealaltă o rochie verde 
dintr-un tricot subţire 
cu o broşă imitând o pălărie cu panglici 
câinele scoate capul printr-o mânecă 
în globii lui oculari 
luna 
 

cabina de probă e mică 
de perete sunt rezemate găleata şi mopul 
frigul îţi intră direct în stomac 
mopul îmbracă rochia verde 
limba roşie a câinelui linge oglinda 
 

dar vă stă foarte bine 
de ce 
 

poza asta am mai văzut-o undeva 
mâinile tale reci 
trag fermoarul 
draga mea eu te iubesc 
 

de cealaltă parte a oglinzii 
cablul spiralat de care atârnă telefonul 
şi tonul de ocupat 
câinele la picioarele mesei 
în globii lui oculari 
drumul spre casă 
 

pe caiet mâna copilului scrie 
o pădure de bastonaşe 
bastonaşul mare e tata 
bastonaşele mijlocii 
probează rochii care să le schimbe viaţa 
bastonaşele mici lipesc fotografiile 
 

cât o să mai întârzie tata 
eu o să cresc mare 
eu o să trag fermoarul 
fără să mă mai urc pe scaun. 
 
Lumea e un scaun gol 
 

îţi îmbraci paltonul vechi 
de şcolăriţă 
îţi tragi ciorapii  
cizmele 
cu mâini tremurânde 
în faţa ta asistenta  
are halat de tablă alb 
ea scrie în registru 
datele tale 
ea înfige ace în frica ta 
 

cum se spune la frică 
într-o cameră goală?  
 

ea clatină din cap  
ce cuvânt lung necăsătorită 
tu vezi cum pe faţă îi creşte un cioc negru întors 
şi ciocul îţi ciuguleşte lacrimile 
nu ai voie să plângi 
în faţa străinilor 
pe masă e un pachet învelit în hârtie de ziar 
tu eşti pachetul legat cu o sfoară din cânepă 
lângă el e o vază cu flori din plastic 
tu eşti vaza cu flori din plastic 

 
braţele tale atârnă îngheţate 
aurul arde la gâtul ei 
aurul e greu 
aurul apasă degetele care scriu în registru 
aurul e o gutuie tare din care nu poţi muşca 
cum se spune la aur într-o ţară săracă? 
 

te uiţi la pisica neagră cu ochi galbeni din părul ei 
pisica doarme cu ochii deschişi 
şi vezi doar un pix roşu care scrie 
în pătratele gălbui din registru 
sarcină luna a treia 
şi nu mai nimereşti clanţa 
nu mai ştii încotro să mergi 
 

teama nu e din aur 
nu e din plastic 
nu o poţi înveli în hârtie de ziar 
 

şi doar ai rămas cât ai putut de mult 
în camera albă 
şi ai privit în adâncul ochilor galbeni 
până n-ai mai putut suporta 
şi ai ieşit 
 

afară zăpada sclipeşte 
şi printre fulgi vezi 
scene din love story 
ca prin vis vezi scene 
dintr-un film care ţi-a plăcut atât de mult 
zăpada face oamenii atât de frumoşi 
şi tu păşeşti prin ea  
tu intri în cutia ei muzicală 
unde balerine cu rochii din fulgi  
se rotesc 
 

dar nu durează mult asta 
şi zăpada devine un halat alb din tablă 
vezi pixul roşu scriind pe zăpadă 
şi repeţi în gând cuvintele 
pe care o să i le spui lui 
şi cu cât le repeţi mai mult 
cu atât fiecare cuvânt  
se preschimbă într-un scaun gol 
atât de gol  
de parcă n-ar fi stat pe el 
nimeni 
niciodată 
  

nu ştiu unde sunt 
două mâini mă conduc 
două mâini mă întind  
pe un pat rece 
îmi desfac picioarele 
şi trag copilul afară 
 

florile din plastic 
îmi intră în carne 
 

nu ştiu unde sunt 
oraşul e un pumn mic 
închis 
iar lumea e un scaun gol. 

� 
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Suzana SULIMAN 

 
Cealaltă vreme a vieţii noastre 

 
 Ne-am cunoscut în trenul de Iaşi. Eu mergeam 
la bunicii de la Adjud. Mi-a atras privirea ca un magnet, 
cu zâmbetul ei sincer, frumos şi privirea pătrunzătoare. 
Parcă mă cântărea, măsurându-mi undele pozitive. Era 
genul acela de femeie încă frumoasă "nearanjată" 
cosmetic, cam la 50 de ani, când ridurile dau un plus de 
senzualitate anumitor chipuri feminine. Ochii inteligenţi 
păreau că ştiu totul despre mine. Am mers un timp în 
tăcere, apoi s-a prezentat simplu: Ana. 
 - Din când în când mai merg pe la Iaşi... Încerc 
să reconstitui ce am trăit odată... dar, precum prinţul din 
povestea “Tinereţe fără bătrâneţe...”, găsesc mereu 
totul schimbat. Ce părea cândva al meu, căminul, 
amfiteatrul, parcul..., azi este al altor tineri care, mi se 
pare, te privesc ironic. Portarul te întreabă pe cine cauţi, 
unde mergi... Şi cum să-i spui că sufletul tău a rămas în 
fiecare colţişor pe unde ai trăit emoţii unice? Uite, aici a 
fost primul sărut, aici prima plimbare prin Copou, a fost 
fuga de privirile indiscrete, nu vroiam decât să fim noi 
doi. Mă uitam seara la geamurile luminate şi, ce crezi? 
Îi fericeam pe cei care aveau un colţ al lor unde să se 
poată iubi. Să nu crezi că idealizez trecutul, dar 
sentimentele acestea sunt unice. Mi-au îndeplinit visele 
mele de fată: era un poet romantic, un bărbat senzual, 
îmi inspira încredere şi totul visam frumos într-o 
naivitate care acum mă înspăimântă. Căci nimic din 
urâtul lumii nu ştiam pe atunci, nici minciuni, nici trădări, 
şi credeam că toţi în jurul meu sunt la fel... 
 - Cum v-aţi întâlnit? am întrebat eu, timid, să 
nu-i întrerup visarea.  
 Zâmbi discret, parcă unei amintiri plăcute, 
îndepărtate. 
 - Ei, vezi? Aici a fost flash-ul acela pe care îl ai 
poate o singură dată în viaţă. Venisem la Iaşi, eram fată 
cuminte, studioasă, romantică. Nici gând de "băieţi". 
Când privirile ni s-au întâlnit, am rămas hipnotizaţi (mai 
târziu ne-am explicat singuri atracţia asta). El era cu 
colegii lui, eu eram cu o cunoştinţă, un tip pe care nu-l 
pot numi prieten, şi cu colega mea de cameră, Tuca. 
Plecam cu toţii într-o excursie la Galaţi şi Brăila. În 
următoarele zile nu ne-am văzut deloc, dar la 
întoarcere, în întunericul vagonului, nu ştiu cum s-a 
făcut, el s-a aşezat exact lângă mine. “Domnişoară, 
unde vă e prietenul?” Avea o voce plăcută, caldă. ”Nu 
mai e!”, i-am răspuns râzând, uitându-mă la gura lui 
senzuală. Nu ştiam atunci, la 20 de ani, că acela era 
chiar destinul, acuma îl pot numi aşa. Din seara aceea 
am fi rămas împreună toată viaţa dacă...  
 - Îmi pare rău, am intervenit eu, trebuie să 
cobor! Cum voi afla ce s-a mai întâmplat? Oare v-aţi 
despărţit? 
 Mereu am ascultat vrăjit poveştile de dragoste 
ale oamenilor. Chiar îi întreb când îi văd, frumoşi, cum 
v-aţi cunoscut? Aşa am făcut şi acum cu Ana. 
Răscolisem ceva mult mai adânc decât aflasem din alte 
povestiri. M-am întrebat de ce mor iubirile mari, 
frumoase, cele adevărate, simţite cu fiecare bătaie a 
inimii? De ce nu ne spunem cuvintele acelea "mari" în  

 
locul multor banalităţi? De ce nu presimţim timpul 
scurt pe care-l avem de trăit împreună? 
 - Dă-mi adresa şi-ţi voi trimite continuarea... 
 Ne-am despărţit cu greu, parcă ne cunoş-
team de un veac. Îmi imaginam cele povestite şi 
continuam să mă întreb: oare ce intervenise între 
ei? Acum, cu ce văd în jurul meu, o asemenea 
poveste de iubire pare din basme. Puritatea trupu-
lui, cu fiorii primelor clipe... nu prea o mai simt tinerii 
de azi, grăbiţi să tot scadă vârsta. Doamne, oare 
până la cât?  
 Când a plecat trenul m-am uitat lung de pe 
peron spre geamul unde stătea Ana, să ne luăm ră-
mas bun, până departe. Oare îmi va scrie? Cum va 
fi revederea locurilor acelea dragi pentru ea? 
 Lunile au trecut şi nu am primit nimic de la 
ea. La telefon îmi spunea că mai degrabă să 
rămână aşa partea frumoasă a poveştii. Nu am 
insistat. Nu era sufletul meu în joc şi înţelegeam ce 
înseamnă acest refuz.  
 Cât eram de diferiţi! Cum pentru unii e 
necesitate hormonală (nici nu vreau să aud) iar 
pentru alţii sublimul! Uitându-mă înapoi, cred că 
atunci când iubeşti cu adevărat, timpul limitat al 
vieţii nu-ţi ajunge pentru a te bucura de cel drag. Te 
prind treburile vieţii, serviciul, casa, copiii, într-un 
ritm din care ieşi obosit, bolnav, bătrân. Când te 
dezmeticeşti, scuturi capul mirat şi te-ntrebi: când 
au trecut toate: iubire, tinereţe, speranţe?... 
 Mă gândeam la toate acestea când, iată, a 
sunat poştaşul şi mi-a adus un plic. Era chiar de la 
Ana. Îmi scria că acum, înainte de Crăciun îi e tot 
mai greu, deşi trecuse atâta vreme. Era mirajul 
sărbătorii de familie, de iubire şi dăruire care o 
copleşeau. Cu greu reuşea să-şi revină şi să 
meargă mai departe. Crezi, îmi scria ea, că doi ani 
frumoşi de maximă intensitate îţi pot ajunge pentru 
o viaţă întreagă? Tot ceea ce urmează apoi se 
petrece doar în virtutea inerţiei: muncă , alergătură, 
sex, iar muncă... 
 “Când ne-am întors în Iaşi, a doua zi, ne-am 
văzut în pauzele cursurilor. Vorbeam cu  bucurie 
despre toate, importante şi neimportante, orele mi 
se păreau lungi până ne revedeam. Atunci am aflat 
de la un coleg al său că avea numai note de 10 şi 
devenea şef de promoţie. Colegele îl vânau deja 
pentru repartiţie. Eu, ca bobocel, nu ştiam de toate 
acestea. Ne bucuram ca doi copii unul de celălalt. 
Învăţam, îmi pregăteam seminariile, toate 
problemele, pentru  toate orele acelea petrecute 
împreună. Niciodată iarna nu mi s-a părut mai 
frumoasă ca atunci, niciodată faţa mea nu a mai 
fost atât de îmbujorată de ger şi de sărutările lui... 
Când a venit vacanţa de vară şi a trebuit să ne 
despărţim, am simţit o suferinţă enormă. Nu 
credeam că voi rezista până-n toamnă! Îmi găsisem 
o ocupaţie nouă: aşteptam poştaşul! În fiecare zi. 
De acum mă ştia, se bucura şi el când "avea" ceva 
pentru mine! El îmi scria frumos, eram mândră, 
fericită! Grija mamei mele era însă pentru studii, că 
măritată, zicea ea, nu voi mai învăţa. Întâi să termin  
 

(continuare în pag. 25)
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(urmare din pag. 24) 
 
facultatea. N-am avut pe cineva înţelept care să-mi 
spună: bucură-te, fată, de ceea ce ai acum, că nu vei 
mai găsi în nicio bogăţie din lume, băgăţie ca acum, 
cum eşti iubită acum nu vei mai fi, cu toate diplomele 
din lume! Dar, când eşti tânăr, toate ţi se cuvin şi ţi se 
par eterne. Ne-am căsătorit şi am venit în Bucureşti, 
aşa, de mână amândoi, fără să ne gândim unde 
stăm, ce fac eu mai departe (eram studentă în anul 
trei), cum ne vom descurca cu cele ale vieţii. Dar uite 
că toate se rezolvă. Ne-am mutat în casa noastră, 
unde a venit "în zori, când cerul era înalt şi atât de 
limpede" fiul nostru care îi semăna leit. Toate erau pe 
drumul firesc, au trecut cinci ani în cinci clipe, până 
într-o zi... Era o zi senină şi frumoasă de mai "şi florile 
/ toate florile pământului au înflorit pentru el", mă 
grăbeam să termin treburile şi să-l aştept, să fim 
împreună. De aceea, când a sunat la uşă am crezut 
că e el şi i-am spus firesc: "Intră, e deschis!" Dar nu 
era el. Venise un prieten la noi. L-am invitat: "Ia loc, 
că vine şi Alex îndată! L-am văzut stânjenit, dar ce 
puteam crede rău? Şi a început... Să vezi că azi a 
fost pe la noi, pe urmă, pe drum s-a întâmplat un 
accident... Bineînţeles că am sărit ca arsă, hai să 
mergem la spital... Şi atunci a venit sentinţa aceea 
care te miri că te mai lasă întreg, păi nu... că a murit! 
Cum am vrut atunci să nu mai ştiu de nimeni şi de 
nimic, ştiam că şi viaţa mea adevărată murise odată 
cu el! Tot ce a mai urmat apoi, a fost aşa, că trebuia 
să fie, undeva la suprafaţă. Niciodată nu am mai privit 
pe altcineva cu candoarea şi fericirea de atunci. 
Niciodată inima mea nu se va mai deschide cu atâta 
încredere cuiva. Am aflat că există înşelăciune, 
minciună, trădare... şi nu sunt pregătită nici acum să 
le înfrunt, în cealaltă vreme poate, poate ultima a 
vieţii mele... 
 “Căci aspră e mânia poetului / La apusul 
soarelui! / Ruga lui / Frige / Ca o flacără. / El 
veghează mut ca un crin / La marginea drumului / Şi 
aşteaptă stelele. / Morţii muşcă din amintiri" 
("Singurătăţi crepusculare", Alexandru Boghiu). 

� 

 
 
 

Poezii de Alexandru Boghiu 
 
 Într-o primăvară de Mai, când florile se 
deschid încrezătoare în miracolul anotimpului, un 
semen aflat la volanul unei maşini, accidentându-l, i-a 
curmat viaţa (1976). Poetul ştia că „anii au o 
numărătoare secretă”, dar avea dreptul să spere la 
tinereţea sa: abia împlinise 29 de ani. Ca şi pe Labiş, 
în plină putere de creaţie, „pasărea cu clonţ de rubin”, 
simbol al violenţei maşinismului, îl trecea în nefiinţă. 
 Poemele sale, nu atât de complete pe cât ar 
fi dorit-o Alexandru Boghiu, reuşesc să ne comunice 
adevăruri tulburătoare, ne oferă clipe de încântătoare 
lectură. Iată câteva din acestea: 
 

 

Alexandru BOGHIU 
 

Inimă 
 

Nu purta duşmănie semenilor mei, 
Inima mea, cristal ascuns, 
Scânteie desprinsă din iureş de stele, 
Arc de triumf pentru cei care mor, 
Săgeată otrăvită pentru semănătorii urgiei -  
Şi flacără vie pentru iubirea curată. 
 

Inima mea, cristal ascuns, 
Nu purta duşmănie semenilor mei, 
Care te-au ucis de mai multe ori  
                          într-o singură zi;  
Lasă-i pe ei să-ţi culeagă prinosul, 
Iar valurile aspru să-i bântuie până la mal. 
 

Fiului meu 
 

Zorii se-ngânau 
Cu stelele, 
Cerul era înalt 
Şi-atât de limpede! 
Au venit şi soarele 
Şi florile, 
Toate florile pământului 
Au înflorit pentru el. 
Ofranda noastră 
Neasemuit de frumoasă 
Dragostea mea, 
Dragostea mea 
 

Destin 
 

Într-o primavară 
Înmugurisem de-a binelea 
Şi-au venit  
Florile 
Să se deschidă în mine 
Cu durute tăceri 
Pentru naşterea fructelor mele 
 

E un posibil mai înalt în noi 
 

E un posibil mai înalt în noi, 
Totuna cu a vârstelor schimbare, 
O-ntoarcere a timpului-napoi 
Cu amintiri ucise la izvoare. 
 

Pustiu de oaze-n care cântă norii 
Şi cerul prea înalt de-atâta soare, 
Mânia prinsă când se crapă zorii 
Şi fug din noi demonice fecioare. 
 

Ochiul 
 

Val de nouri şi de ape 
Albia au să mi-o sape. 
 

Căci, cioplit numai din lut,  
Ochiul meu nepriceput 
Se-adânceşte des în noapte, 
Lacrimei, ce nu mai poate, 
Dându-i vis întors din moarte, 
Altă lume-n ochi să poarte... 

� 
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Constantin STANCU 

 

Liniştea lumii sau căutarea cerului  
la Adrian Botez 

 
Lini ştea lumii 1 este un titlu neobişnuit pentru Adrian 

Botez, spirit tumultuos, energic şi revoltat pentru mersul 
spre haos al lumii în care trăieşte, o lume care a uitat 
valorile curate ale creştinismului, o lume a căderii în gol...
E un popas în mişcarea sufletului spre infinitul spre care 
tânjeşte poetul, oprirea care se regăseşte în psalm, 
pentru că există psalmi în care apare brusc acest semn -
oprire! Cuvintele se prefac în peisaj, în cântec, în imn, în 
vis, în speranţă, dar sunt acolo, cu adevărul lui Dumnezeu 
în consoane sau vocale… 

Adrian Botez este un scriitor aplecat spre rânduială, 
îşi organizează volumele în cicluri care să reziste, anotim-
puri ale poeziei, iată că şi acest volum are mai multe părţi, 
legate între ele, simbolice, cu deschidere spre vibraţiile 
lumii: Cartea I: Lini ştea lumii; Cartea a II-a: Vârtejuri ;
Cartea a III-a: Dincolo de zare . 

Volumul mai cuprinde Opinii critice şi secţiunea
Personalitate şi oper ă, toate legate de mesajul poeziei 
lui Adrian Botez, aducând explicaţii, argumente, texte, 
pretexte şi bucuria lecturii şi a scrisului. 

Un volum complex în care autorul pune accentul pe 
valorile creştine, pe mărturia lui Dumnezeu în lume, pe re-
zistenţa creştinului, pe revelaţia personală, particulară, pe 
literatura ca şoaptă în cetate, şoaptă care pentru alţii, 
necunoscători pare ţipăt, ţipătul zimţat de la miezul nopţii. 

Brusc, în poezia lui Adrian Botez apar temele care 
pot aduce liniştea unui suflet ce tânjeşte să vadă dincolo 
de zare , prins în vârtejurile lumii, în valurile care zguduie 
lumea şi timpul în care trăim, pentru a produce netimp! 

Aşteptând florile, mântuirea, zăpezile, primăvara, săr-
bători de primăvară, metamorfozele, Visul Grădinii - toate 
devin elemente ale aşezării lumii în matca iniţială, cele 
care susţin posibilitatea existenţei ca realitate prin cuvinte, 
în Cuvânt. Dar lumea e prinsă în tentaculele aruncate de 
tsunami în această parte de univers, pentru că apar um-
brele: singurătatea de acasă, instabilitatea, vremuri fără 
ceas, jocul leprei în lume, spasmul cosmic, paştele orbilor 
(!!!), conversaţii cu un asasin. Dar speranţa se 
coagulează în posibilitatea vederii cu inima dincolo de 
zare: iubirea ca valoare, Hristos ca stâncă în vârtejurile 
lumii, mustrarea Domnului, supraidentitatea. Pendulând 
între poezia lirică a lui Octavian Goga, între cuvintele 
potrivite ale lui Arghezi sau metafora lui Nichita Stănescu, 
volumul lui Adrian Botez este unul al căutării echilibrelor 
posibile într-o lume care şi-a pierdut orizontul, iar oprirea 
pare o soluţie… Autorul, într-un moment de împăcare cu 
sine, dedică volumul soţiei, Elena, ca semn al reîntoarcerii 
în matricea familiei… 

Prezenţa Grădinii  în construcţia volumului este 
tânjirea poetului după raiul pierdut, dar posibil a fi visat, 
gândit, trăit prin imnul dedicat munţilor, anotimpului, 
florilor. Îngerii sunt bolnavi de roua dimineţii, iar Hristos 
visează într-o stea, raiul e aproape şi totul e promisiune 
sau clipă captată de poet în poemele sale. Dumnezeu cu 
barba în palme priveşte dincolo de orizontul mării, apa 
botezului curge spre noi rădăcini, trupul poate fi de rază, 
animale ucise de prea multă blândeţe… Prezenţa lui 

 
Hristos în peisajul lumii, Duhul Sfânt mişcând poe-
mul: „a fâlfâit Duhul Sfânt peste mine / de-am simţit -
…o, în sfârşit - că e bine…! / nu există frică - nici 
moarte: să ştii // numai om Dumnezeu vrea ca iarăşi 
să fii / …va trimite - la tine - alai cu făclii: / povesti-
vei - tihnit - ce durere-i în glii…” - A trecut Duhul 
Sfânt. 

Atâta linişte declanşează delirul  în primăvară, 
ca posibilitate a salvării: „o Doamne - Ţi-ai deschis 
comoara-n / ceruri / nu se mai văd arhangheli la 
creneluri: / nu merit izbăvirea - dar mă simt izbăvit /
în tot arde frăţia - deşi toţi m-au hulit!” – Delir de 
primăvară. Dar luciditatea poetului îl prinde în oglin-
da ei: partea corectă câştigă din ce în ce mai rar, 
trebuie să se schimbe ceva în lume din temelii, 
demnitatea umană a pierdut ritmul în faţa vârtejurilor 
de toate felurile (Balada şi rug ăciunea lui Joan 
Sala I Ferrer Serrallonga ). Dumnezeu poate să 
mântuiască, Dreptatea e Mireasa de Taină a lui 
Hristos, crima e legea celui tare, Hristos lăcrimează 
pe frunţile noastre uscate. Paralela bine-rău demon-
strează că răul poate fi învins prin binele pe care 
omul îl poate face în lumina divină, e o baladă a 
celui care tânjeşte după reformă, după schimbarea  
cea mare, după liniştea lumii care poate da roade în 
fiinţele noastre. Poetul e neîndurător cu negustorii 
burtoşi care au scos lumea la mezat, e prezent şi 
şmecherul cu aureolă în buzunar, patronul de stele,  
paiaţele lumii. Privind din perspectivă divină, Adrian 
Botez vede clar nevoia lumii după Dreptatea lui 
Dumnezeu, pentru că dreptatea oamenilor nu mai 
are efect, dreptatea oamenilor s-a stins pe un munte 
care s-a topit.  

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

Străinătatea de acas ă pare semnul depărtării de 
sine, pierderea identităţii, câinele mort în şanţ, copaci 
scheletici care cerşesc milă într-un secol al maşinăriilor de 
toate felurile, maşinării care imprimă viteză fenomenelor, e 
un „suflu al arogan ţei”! 

Metaforele poetului sunt sugestive: spinările cerului 
se ating, se freacă una de alta, masa la care scrie are 
mereu alte dimensiuni, niciun lucru nu e la locul lui! 
Luciditatea se mişcă în liniştea lumii, spiritul omului atras 
de miracole, de mântuire lucrează prin cuvinte, prin rugă-
ciune, prin apropieri… Sunt vremuri f ără ceas : „păsări 
vremuiesc cu glasuri sure / vremea nu mai ştie cum să fie
/ vântul bate parcă stă să-njure / o lume lividă – vineţie /” 
sau „Dumnezeul lumii e cenuşă / n-a lăsat pe nicăieri vreo 
uşă” – Vremuri fără ceas. 

Sfârşitul de vremuri fără de timp se vădeşte prin 
prezenţa Păsării Cenuşii, care îl priveşte pe poet în ochi, e 
moartea care are îndrăzneala să arunce fulgere cenuşii 
într-o lumea a culorilor căzute din curcubeu şi este o dun-
gă, fizic, inexplicabilă, căderea perspectivelor, orizontul 
care s-a topit în moarte. 

Poate că imaginea cea mai dură şi care depăşeşte 
durerea fizică e prezenţa fiinţei alunecate în moartea cea 
de toate zilele: „trag după mine un cadavru,-n salturi / nu 
mă trezesc - nu ştiu unde-l ascund: / nu-s vinovat - ci 
blestemat de–nalturi… / şi lepra-ncape-n timpul tot mai 
scund” - Adversarul. 

Speranţa, însă, e după zare, acolo, în aproapele din 
inimă: „aerisind luminile în păsări / ne sprijinim de cer 
spre-a trece-n linişti: / acolo nu-s recolte şi nici mirişti / 
doar cântec de incendii hialine”- Acolo.  

Dincolo de zare e un pisc de rugăciune, un munte 
care se poate urca prin stăruinţă sau încăpăţânare, munţii 
dau argumente pentru o altă viaţă, curg pâraiele din cer, 
muntele visa un om… E, desigur, Muntele Drept ăţii lui 
Dumnezeu ! Muntele acesta a fost văzut de proorocul 
Isaia (vezi Biblia), a fost urcat de Iisus, e motivul poemelor 
lui Adrian Botez, care se topeşte, după considerente divi-
ne, într-o lume în faliment.  

Natura  e parte a speranţei, natura e parte a creaţiei şi 
puterii lui Dumnezeu de a reforma cele văzute: verdele 
plin  al grădinilor, albastrul sever  al cerului, grădina, boa-
rea din grădină, păsările cântă prin copacii din rai, lumina 
cerului, mările lumii, porţi enigmatice, cirezile faptelor, 
ploaia de rouă ca o ploaie spirituală, aer sfânt, o lume 
proaspătă ce trimite la un alt cer şi un alt pământ din 
Apocalipsă (vezi Biblia ).  

Despre sine Adrian Botez mărturiseşte: „n-am fost 
bun – nici / rău: un oarece / om // am văzut ape-n amurg /
le-am înfruntat - am văzut / munţi în răsărit – şi / m-am 
înălţat” – Mărturia lui Dismas.  

În ultimul poem al cărţii care poartă un titlu frust şi 
mărturisitor - C.V. de cioban al cerului , autorul se vrea 
un biruitor, un luptător, unul care ştie sensul bătăliei spiri-
tuale şi care are argumente la înaintaşii săi, purificaţi de 
un foc divin. Se poate observa şi o anumită oboseală la 
poet, viaţa e un joc în care energiile se strivesc, se duc: 
„Doamne – stinge-mă undeva / între ape mari - cu ţărmuri 
ameţitor / depărtate - ţărmuri pline de / lacrimi” – Dor de 
stingere.  

Dar lumea tânjeşte după liniştea dintâi, e o lume în 
care Paştele s-a modernizat, care vrea altceva, dar nu  
 

 

găseşte: „nu-L mai plânge - astăzi – nimeni pe 
Hristos / nimeni nu-i mai simte dorul Lui de noi / 
Crucea-i grea n-o îndurăm - direct - pe os / nici 
hidosu-i strigăt - horcăind în toi / …nevinovată carne 
să înghită / în vina lui mereu deschisă-i poftă /
oricine-i pregătit - smerit - să mintă / să cumpere pri-
vata lui Golgotă…” - Modernizarea Paştelui.  

Poet incomod, dar pregătit să se ierte pe sine şi 
să-şi recunoască limitele, Adrian Botez recunoaşte 
că nu poate evada din această lume în care îşi 
cântă şi cântă nedesăvârşirea , ca etapă spre omul 
de dincolo de zare . Versurile sunt dure, cuvinte 
aparent nepoetice strivesc corola poemelor şi aduc 
mirare cititorului clasic de poezie, dar cel care citeş-
te Scriptura  ştie că sunt acolo cuvinte mult mai dure 
şi că Dumnezeu vrea să ne recunoaştem ticăloşia.  

Stilul său pendulează între clasic şi modern, vir-
gulele sunt înlocuite de linia care desparte cuvintele, 
ideile capătă astfel putere, versurile sunt sentinţe 
pentru cititor, uneori cuvintele curg simplu, cadenţat, 
alteori se caută complicat şi simbolic, e un simbo-
lism creştin, cu pecetea lui Hristos, vocalele strigă, 
consoanele caută liniştea nopţii, vechi linii ale litera-
turii române se regăsesc în scrierile acestea tulbu-
rate de vis şi dorinţe neîmplinite, lumea se deschide 
în faţa poeziei ca o carte a Privirii Extatice… Poate 
că poetul ar trebui să-şi cenzureze uneori discursul 
liric pentru a lăsa aurul din gând să iasă la supra-
faţă, prin versul cercetat de şapte ori… 

Luminiţa Aldea scria despre Adrian Botez: 
„Întâmplarea a făcut să citesc poezie scrisă de dom-
nul Adrian Botez şi să exclam fericită: Iată Poetul!… 
Tema dominant-esenţială a poeziei domnului Adrian 
Botez este credinţa - raportare la divinitate. Toate 
celelalte teme pălesc sau sunt mici, prin comparaţie 
cu tumultul şi vibraţia înălţător-sfâşietoare a căutării 
căii spre Cer” - Luminiţa Aldea, Cornul Luncii /
Suceava - Scrisul ca destin . 

 

         1 Adrian Botez, Lini ştea lumii , Editura „Dacia XXI” – Cluj-
Napoca, 2011, versuri, Colecţia Poezie şi muzic ă creştină. 
Cartea apărută în colaborare cu Primăria Gura Humorului. 

� 
 

 
desen de Dragoş-Radu Popescu 
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Olimpiu VLADIMIROV 

 
 
Alerg după apa din nori… 
Oare cine aşteaptă ploaia murdară 
ajunsă pe pământ? 
 
* 

 Cu nisipul scurs din clepsidră, 
n-am nici o speranţă 
să mai pot clădi ceva. 
 
* 
Întâi, să străbaţi un deşert 
pentru a putea spune, 
cu gura arsă, 
că renunţi la fântâni şi la sete, 
chiar dacă ţi-ai văzut mereu 
numai umbra ta zdrenţuită, 
lipsită de orice mister. 
 
* 
Răvăşită 
de atâta lună arsă, 
noaptea cerne cenuşă. 
  
* 
Nici glonţul suav 
în cătarea căruia mă aflu, 
nu este gratis. 
 
* 
Oasele îmbătrânite 
cresc ciocuri de harpii 
încovoind spatele, 
într-o curbă atipică, 
spre cuminţenia pământului. 
 
* 
În zadar biciuieşti îngerii… 
Nici ei nu cunosc 
drumul spre moarte. 
 
* 
Pe pleoape, lumina strânsă 
de aromele verii 
se depune în troiene. 
 
* 
Încolăcit 
pe lama cuţitului 
şarpele visează căldura pietrei. 
 
* 
Iubirea pierdută ţese pânze uitării… 
Din stânca sânilor 
lăcrimează izvoare. 
 

 
* 
Mirific dar 
căldura lemnului sănătos! 
Doar putregaiul îşi fumegă neputinţa… 
 
* 
În clipe de nimic 
am tăiat inima cangrenei; 
Pe mână, nici un abur de sânge. 
  
* 
Resemnat în ruşine 
şarpele şchiop îşi linge rănile; 
Numai veninul 
rătăceşte prin lume 
lăudând grădina raiului. 
 
* 
Mai erau câteva bucate pe masă 
dar harpiile, mereu, în ocol, 
spurcau şi ultima speranţă… 
 
* 
Minciunile se rostogolesc 
precum urările de Anul Nou; 
Ispitele poleite se adună în avalanşe… 
 
* 
Lanţul ridurilor încinge cerul frunţii; 
Mă dor urmele vinovate 
ale unei coroane de spini. 
 
* 
Struţul şi-a îngropat capul în nisip, 
dar furtunile deşertului 
se întrec în nesfârşite tornade. 
 
* 
Mă înfioară frigul adunat 
între pereţii care n-au purtat povara 
nici unui tablou. 
 
* 
Gardul minciunilor 
nu l-am sărit; 
zidurile urii, 
loc de ocol, nu m-au lăsat; 
Muntele vicleniei m-a orbit 
cu nisipul iluziilor poleite; 
Feţele neputinţei cutreieră 
Înţelepciunea tulbure a vârstei. 
 
* 
Melcul ridică amiaza pe coarne… 
Câtă lumină mai e necesară 
în interiorul cochiliei? 
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* 
Apără şi ajută, Doamne, 
viaţa hrănită 
de-o minte puţină! 
 
* 
 (lui Daniel Corbu) 
Apocalipsa fiecărei zile 
e noaptea tocmită cu ora 
să legene întunericul de adormit universul 
ca-ntr-o moarte trăită din basme 
pierdută în haosul calendarelor, 
până când dimineaţa 
îşi va odihni disperarea 
pe oasele-mi albe. 
 
* 
Urechea sângeră la un suspin; 
Rugăciunea 
doar mângâie rana… 
 
* 
Şi-a găsit sfârşitul 
spânzurat de-un tril 
al privighetorii. 
 
* 
Incredibile albumele de fotografii, 
păstrând un moto perfect: 
„o, clipă, rămâi!” 
 
* 
Fumul ţigării despleteşte fantasme 
în privirile care îmbrăţişează 
trupuri de femei necunoscute. 
 
* 
Degeaba, 
nu virtuţile veninului deschid 
porţile Raiului. 
 
* 
Înserarea coboară în iarbă 
căutând lumina zilei 
scursă în pământ. 
 
* 
O fericire 
nu seamănă niciodată 
cu o alta; 
Nu caut să intru în necaz, 
dar în mai toate cazurile, 
cineva, înaintea mea, 
se va bucura. 
 
* 
Adiere de vânt 
-cât o imaginară furtună- 
şi coroana păpădiei abdică. 
 

 
* 
Jocuri încinse de umbrele lunii 
nasc viclene fantome, 
până se lasă frigul în priviri. 

 
* 
Peste marea arsă 
ţărmul mai aruncă 
încă o pasăre. 

 
* 
Ninge în solzi – 
Agonia din plase 
Urcă pe marginea bărcii. 

 
* 
Autoportret –  
bucată de rocă rostogolită, 
la picioarele tale, de-un munte. 

 
* 
La marginea câmpiei 
îngrop prezicerile cucuvelei; 
Alături, moartea îşi ascute, încă, coasa. 

 
* 
De pe un val pe altul 
spinările apei 
urcă şi coboară cerul. 

 
* 
Peste gard 
cocoşii vestesc 
orele nunţii. 

 
* 
Ţi se cuvine măcar una 
dintre bătăile inimii mele, 
deşi secretul e coasta furată… 

 
* 
Din clipa naşterii 
lumina se stinge câte puţin; 
- flacără de lumânare topită –  

 
* 
Rugăciunea împinsă 
pe-o dungă de blestem 
vulgarizează durerea. 

� 
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Ion TUTUNEA - HERCINICUL 
 
DUHUL BĂLŢII ----    o carte  scrisă de Gheorghe PETRE 

                                     
Hotărât lucru. Trebuie să ai curaj, mult curaj să 

mai scrii în zilele de azi un reportaj literar clasic, temei-
nic, cu trăiri interioare, cu compoziţie, cu perspectivă 
sau ştiinţă, cu har, cu scântei neaşteptate de idei sau 
sentiment, cu drag de lumină, cu dor de umbră… 
 Destinul necruţător a vrut să-i întrerupă brusc, 
neaşteptat, cursul vieţii, destul de întortocheat, în 
momentul în care se hotărâse să-şi strângă cu migala 
caracteristică, într-un volum reportajele publicate în 
decursul vremii în presa locală, dar mai ales întâmplările 
şi peripeţiile pescăreşti şi vânătoreşti care lăsaseră 
urme adânci în inima sa. Era cunoscut de către cei mai 
apropiaţi lui drept “Ghiţă” sau “nea Geo”, sau mai intim 
“moşu” (avea el o vorbă dacă te simpatiza mai mult:
“moşule ce tânăr eşti”!). Era de o modestie şi de o 
simplitate desăvârşite, bun coleg, gata oricând să te 
ajute, să-ţi dea o parte din sufletul său mărinimos. Să-l 
pui la rană - aşa era bunul meu prieten - jurnalistul 
Gheorghe Petre, “Gicu lui mămica” – cum îi spunea 
preablajina, preamilostiva şi preacredincioasa sa mamă 
pe care o însoţeam când se organiza câte o vizită la 
mormântul sfinţilor martiri de la Niculiţel. 
 În clipele sale de linişte, de aparent repaos şi 
totală încremenire Gicu cădea într-o deplină, netulburată 
melancolie, aşa cum se dezvăluie în cartea, pe care cu 
mult drag a scris-o şi în care autorul dă frâu liber 
bogăţiei imagistice de care din abundenţă dispune, 
urzind o plămădeală de vis şi de culoare. 
 Cartea cuprinde capitole întregi unde sunt 
descrise locurile, lucrurile, faptele, obiceiurile locale, aşa 
de bine, aşa de fidel, încât prin intermediul imaginilor, 
epitetelor şi comparaţiilor dar, mai ales prin mijlocirea 
sfintelor metafore le individualizează, le dă unicitate, 
măreţie, făcându-le inconfundabile. Găsim capitole cu 
Aventuri la pescuit pe lacul Saon, Bulboana Diavolului, 
Razelm, Peripeţii la Balta Ascunsă, Pescuit la avat la 
Balta Zăludă, Bibăneală la Ghiolul Câşlei, Podul 
Marinarilor, Reverii de vacanţă pe Lacul Roşu, La scutu-
rat setcile cu moş Axinte pe lacul Roşu. 
 Cucerit de frumuseţile desfăşurate în faţa ochiu-
lui într-o cavalcadă captivantă de privelişti de nedescris, 
artist fotograf desăvârşit al peisajelor văzute şi în acelaşi 
timp poet remarcabil printr-o sensibilitate deosebită, 
Gheorghe Petre se dovedeşte un fin observator al 
personajelor sale, un temerar frecventator al reportajului 
literar fără tăgadă. Bineînţeles că uşurinţa cu care  
 

 
concepe scriitura sa literară se datorează în mare 
măsură faptului că autorul este prin excelenţă o fire 
poetică. A scris multă poezie şi, să o spunem 
răspicat, poezie bună, peste nivelul mediu al celor 
consacraţi. Dar, ca pe mulţi alţii, o aşa-numită 
decepţie intervenită în urma aranjamentelor făcute 
în atribuirea unor premii literare, îndeosebi la 
diferite concursuri, l-au dezamăgit. 
 Nu a mai scris poezie, nu a mai 
perseverat, a rămas în aceeaşi stare de stagnare, 
ascultându-le pe ale altora şi amintirile îl 
năpădeau. A început să-i placă fotografia şi s-a 
angajat ca fotograf la cotidianul “Acum ”. Lucrează 
ca fotograf la acest ziar până când, în urma unui 
concurs organizat de redacţie, devine fotoreporter. 
Lucrează apoi la “Obiectiv ” şi, o “tristă” dar scurtă 
perioadă, la “Inedit ”.  

Cea mai furtunoasă perioadă din 
activitatea sa jurnalistică este cea desfăşurată la 
jurnalul “Obiectiv ”. Aici, ocupându-se de proble-
mele sociale ale oamenilor simpli, le dezvăluie 
necazurile, le împărtăşeşte soarta şi încearcă să le 
vadă problemele rezolvate, să-i vadă fericiţi, să-i 
vadă împliniţi.  

Acum, Gicu nu mai este. Nu mai este 
glasul lui susurat, murmurat, calm. A rămas lumina 
sângerie a amurgului care le rumeneşte trupul 
lipovencelor, curtea pustie a casei de ţară cu 
potecile spoite cu lut galben, grădina tihnită în 
ceasul toropitor al amiezii, câmpia încremenită 
chemându-l cu tăcutele şi trecutele minuni 
cromatice, faleza fascinantă şi Dunărea cu 
deschiderea ei amplă, şarpele de asfalt al şoselei, 
labirintul canalelor strâmte şi singuratice subt 
sprânceana de nouri. 
 Au rămas răsărite în minte bălţile nemăr-
ginite cu tufişuri de sălcii ieşite din păpurişuri şi stu-
fărişuri dese, forfotind de raţe sălbatice, stârci, cor-
morani şi egrete, lişiţe şi pelicani, lebede şi gâşte 
sălbatice, lupi şi vulpi, enoţi şi mistreţi, armăsari 
sălbatici şi bizami. Apă şi aer - loc de izvor şi loc de 
întoarcere. 
 A avut două expoziţii fotografice personale 
la Casa Cărţii din Tulcea: prima, în 2006 cu ocazia 
lansării volumului VI şi a doua, cu ocazia lansării 
volumului VII de Elegii tulcene ale poetului Ion 
Tutunea-Hercinicul. 
 Ochiul princiar al autorului, vine să 
detaşeze tabloul spic al unui colţ de natură, 
singular şi lesne identificabil dintre tot felul de fidele 
reproduceri plastice săvârşite pe plan pictural de 
monştri sacri consacraţi în peisajul deltaic: Con-
stantin Găvenea, Al Ciucurencu, Eugen Bratfanof, 
Eugen Barău, Viorel Poiată şi naivul nonagenar 
care nu ştie ce valoare are visul, Gherasim Maxim. 
Iartă-ne, Doamne, pre noi vremelnicii pre acest 
tărâm şi înveşniceşte-ne, acolo unde însâmbureşte 
nostalgia...                                     

� 
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      Ştefan Radu MU ŞAT 
 
 

Epitaf  
 (la moartea unui înger) 
 
 

La-nceput am fost un  vis 
la celălalt capăt întunecat al veşniciei, 
visul a venit de la celălalt capăt 
al luminii, 
iar lumea a devenit umană şi temătoare, 
cu fiorul reîntregit din foc nepământesc pe tâmplele  
                                                                         de lut, 
şi-atunci  s-a împlinit 
mugurul de viaţă 
prin bunăvoinţa Celui Preamărit ; 
acum am rămas  înger prigonit în osânda veşnică, 
dar vrednic de ecoul tuturor dorinţelor desăvârşite 
în bucuria şi echilibru lumii, 
aripile mele sfidează renunţarea 
în adâncul cerului. 
Acolo am semănat cu alb 
cea dintâi mireasmă a primăverii 
să-nduioşez umbra uscăţivă a morţii, 
vremea să nu mai grăbească  rânduiala vieţii, 
revărsată până-n temelia verde a pământului. 
Astfel am adus din nou speranţa 
să lumineze anotimpul celor trişti  
cu zilele căzute galben în nostalgia toamnelor târzii, 
pentru răscumpărarea timpului pierdut 
în nopţi trecute prin tăcere, 
păcatul şi minciuna  
le-am întemniţat  
în era întunericului, 
nimeni să nu le vadă,  nimeni să nu le-audă, 
ei să trăiască imaculat,  
departe de ispită şi ademeniţi de rai, 
eu să rămân în rugăciunea lor - Lumina. 
 
 
Tristeţi bacoviene... 
 

Amanţi sublimi  nu se mai pierd sub Lună,  
                       în golul toamnei despletite, 
nici frunza nu mai pică în greul din adâncuri,  
                                               chibzuit de lut,   
că noaptea îşi deşiră clipele pe rând în armonii  
                                                           de plumb,  
iar singurătatea  tot mai des apare  
la geamul din odaie; 
cuvintele sunt  multe şi neîncăpătoare să definească  
                                                           plânsul de poet  
pe umerii portretului  cu zâmbet de madonă, 
mesteacănul scheletic răsună a pustiu şi nu mai cade  
                                                                   nicio frunză; 

 
un panoramic violet, 
în miniatură doliu ... 
 

Trecut de miezul nopţii, 
femeia nu mai ţipă în desfrânări târzii, 
iar singurătatea e mult mai apăsătoare, 
emoţia rămâne ferecată  şi lumina lămpii  
                                se frânge de oglindă,  
prilej de bucurie pentru  necurat că întunericu-şi  
                              arată splendoarea  goliciunii 
pe-o scripcă înnegrită 
care a fost cândva a unui trubadur de birt  
                                   ce fredona romanţe 
în graiul provensal; 
pe margini de pahare îl completau beţivii, 
trecuţi şi ei demult peste hotarul vieţii,  
                             sub ropotul satanic. 
 
Nu mai există fericire,  
există  neînţeleşi cu chipuri palide de vise, 
se uită cu ochi trişti în parcul  stăpânit  
              de un decor asemeni funerar; 
deplâng cu sincere regrete aleile-ngustate  
                     de tăcere şi odaia cea pustie, 
unde singurătatea a devenit  mai încăpătoare, 
încât încape întreg Pământul cu cele rânduite; 
nu mai există aşteptare, nici ură, nici destin... 
Un lung suspin a mai rămas, şi nopţile târzii; 
un panoramic solitar, 
în miniatură doliu. 
 
 
** din volumul (bun de tipar): Confesiuni aleatorii din 
singur ătate  

� 

 
 

 
desen de Dragoş-Radu Popescu 
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Cristian TIRLEA 
 
 

ARS POETICA  (3) 
din ciclul : zburd cuvinte 
 Motto: 
 observându-mă atent 
 din când în când 
 realizez 
 că aparenta mea evoluţie 
 dinspre animal 
 nu-i decât un moft  
 

creierul le coace 
celelalte zburătăcesc prin aer 
desigur că fără ţintă 
 

trebuia să fi 
din capul locului părtaşă 
rămăsesei singura 
şi la tine veneam 
 

încercând să-nchizi robinetul 
ţeava s-a spart 
în aceeaşi secundă 
m-ai împroşcat 
cu teiubescuri inutile 
 

trecuse de mult vremea 
când mai sorbeam din ele 
 

bine că nu-mi crezi adevăr 
te joci cu 
"dacă dragoste nu e..." 
etcaetera 
 

minciună 
 

ce e nevoie de dragoste 
când există atâta ură? 
 

convinge-te 
uitând în juru-ţi! 
 

eu? 
eu te iubesc cu ochii închişi  
 

creierul zburătăceşte prin aer 
celelalte nu mai sunt 
 

Morala: 
 

în loc să dea din clape 
pianul zbătea din pleoape 

 

Dezechilibru 
fluctuat nec mergitur 
 

suntem doi naufragiaţi pe un buştean prea 
lung 
pentru a ne găsi simultan 
centrul de greutate al supravieţuirii 
 

cand eşti tu prea departe 
sunt eu prea aproape 
sau invers 
 

hai amândoi 
de la capete în acelaşi timp aceeaşi direcţie 
dar în sens contrar 
sincronizându-ne mişcările 
şi frânând oportun pentru ca nu cumva  
să ne contopim 
 

iubito 
mai e mult până la ţărm 
aş vrea să ajungem împreună 
teferi 
capabili 
de un nou naufragiu de o nouă incursiune 
în apele nechibzuinţei 
 
Soare 
peremptoriu 
 Motto: 
     Nu ştiu, alţii, 
     cum este dorinţa, 
     de la capătul fragilităţii. 
     Presimt o urcare, pe tânjală, 
     când n-o iau pe cărarea lui Panurge. 
 

1. 
amărăciune 
nor veşnic nemulţumit 
Soare în casă 
 

2. 
gheaţă topită 
acolo în vârf Soare 
rugi diletante 
 

3. 
psalm încovoiat 
ochi transpiraţi de jale 
Soare răsare 
 

4. 
neliniştire 
pămătuf de ouşor 
încordare-n calm  
 

5. 
dincolo de Eu 
la un butoi lumină 
o lampă veche 
 

6. 
rumegătoare 
amiază-n mare caldă 
idee lipsă 
 

7. 
nori rupţi în coate 
zămislire imberbă 
ploaie cu Soare 
 



BoemBoemBoemBoem@@@@        4444----5555----6 6 6 6 ////    2012012012012222    33333333    

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aventură 
în trei acte 
 

Veni 
 

ursitor cioc alb 
o personna non gata 
freamăt al vieţii 
 

Vidi 
 

Soare frig lume 
sperietură de vis 
binele cu voi 
 

Vici 
 

laptele matern 
măreţie de freamăt 
o existenţă   
 
Mereu 
 

luni 
a căzut în septembrie 
într-o săptămână mare 
cât o zi de prost 
 

marţi 
era gras 
în primăvara unui an gelos 
 

miercuri 
s-a-ntunecat 
mergeam la inimi de furat 
 

joi 
era toamnă şi 
Moş Crăciun 
avea ouă roşii în sac  
cred că era beat 
 

vineri 
era pe seară 
ba nu a doua oară  
când împleticeam iubescuri 
în pletele-ţi jilave  
 

sâmbătă 
ei na 
a morţilor 
a celor neuitaţi 
a foştilor 
bunici părinţi şi fraţi 
 

duminică 
despopim  
dând de-a dura drăgălăşenii 
doinite despre dor 
 

mai vreau o zi  
una 
doar a mea  
cum s-o numesc 
Măria-ta?  
mereu? 
 

îmi place 
 

deci mereu 
e ziua-n care se tace 
să ţi-l asculţi pe EU 
 

 
ARS POETICA  (2) 
din ciclul : zburd cuvinte 
 Motto: 
  sunt mort 
  de mult ce-am înviat 
ce vreau să-ţi spun acum 
e adevăr 
cu şurubelniţa 
din sufletu-mi 
l-am extirpat 
 

dimineaţă 
când m-am trezit 
te-am fluierat 
n-ai auzit 
deşi era încă întuneric 
 

lumânarea care 
în treacăt fie spus 
a râs toată noaptea 
se metamorfozase 
spre zi 
în inima mea 
şi picura sânge 
 

tot timpul 
căutai  
să mă faci a înţelege 
că tu nu exişti 
 

ce prostie! 
ştiam 
mi-am dat seama 
cu mult înainte 
să-mi şterg lacrimile 
 

ciudat este  
că tu habar nu ai 
de inexistenţa mea 
 

te-am amăgit 
fără să-mi dau seama 
 

Morala: 
 

de la rând dispăruseră două babe 
şi nimănui nu îi păsa. 

 
Pretenţii feciorelnice 
 

o muză necunoscută 
mi-a învolburat memorii 
instigam aiurea  
păreri roase de molii  
reîncepusem  
aşa, deodată, să respir dragoste  
eram, din nou, un tânăr dezinvolt  
ce pacoste! 
luam sărutări 
şi mângâieri de la oricare 
atât voiam, pe-atunci, 
şi-n plus să fie 
fată mare. 

� 
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            Patricia LIDIA 
 

Poetul Adrian Munteanu,  
câştigător al Premiului „La Cariera”  

Premiul Internaţional de Literatură NUX 
 

Comitetul de organizare al Salonului Interna-
ţional al Cărţii de la Milano a anunţat că scriitorul Adrian 
Munteanu a fost desemnat printre cei trei poeţi care vor 
primi în acest an Premiul Internaţional de Literatură 
NUX la Târgul Internaţional de Carte de la Milano, care 
se va desfăşura în perioada 26-29 octombrie 2012. Ală-
turi de Adrian Munteanu vor fi premiaţi poetul nord-irlan-
dez Desmond O’Gra-dy şi scriitorul francez Daniel Ma-
ximin. 

Premiul Internaţional de Literatură NUX este 
acordat scriitorilor curajoşi aleşi de Comitetul Intern al 
Târgului de carte, care s-au distins în lumea artistică şi 
au adus o contribuţie culturală majoră pentru umanitate. 

Pe Adrian Munteanu l-am cunoscut numai prin 
operele sale şi i-am admirat fiecare literă şi fiecare cu-
vânt pe care l-a incorporat în sonete. Pe parcursul a 7 
ani (2005 – 2011) a publicat 7 volume de sonete, specie 
literară ce s-a dovedit a se potrivi cel mai bine cu struc-
tura lui interioară: “Tăcerea clipei ” (Sonete 1), editura 
Arania, Braşov, 2005, “Casa fără ziduri ” (Sonete 2), 
editura Arania, 2006, “Paingul Orb ” (Sonete 3), editura 
Arania, 2007, “Ferestre în Cetate ” (Sonete 4), editura 
Arania, 2008, “Femeie!… ” (Sonete 5), editura Minerva, 
2009, “Orele Tăcerii ”, editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 
2010 şi “7″, editura Arania, 2011. 

Marin Mincu, scriitor, critic literar, semiotician, 
traducător, italienist (coperta a IV-a a volumului FEME-
IE!… (Sonete 5), editura Minerva, Bucureşti, 2009): “În
sonetele sale, Adrian Munteanu cultivă ardoarea erotică 
specifică acelui «dolce stil novo» despre care a vorbit 
Dante atunci când s-a referit la Guido Guinizzelli. El 
 

 
Adrian Munteanu 

 

reuşeşte să menţină treaz interesul cititorului pentru un 
gen liric revizitat, astăzi, doar de cei mai curajoşi. Nu 
mă îndoiesc că virtuozitatea sa prozodică va stârni 
plăcerea îndrăgostiţilor şi nu numai a acestora”. 

„Invitaţia de a fi prezent ca invitat special la 
Salonul de Carte de la Milano, acolo unde deţin această 
calitate doar trei scriitori europeni, a venit pe neaştep-
tate şi nici acum nu mă dumiresc ce s-a întâmplat. 
Paradoxul este că eu nu am texte traduse în limba 
italiană (cine se încumetă să traducă sonete, acolo 
unde ai tot felul de obligaţii metrice şi ritmice?), dar mi 
s-a spus că este vorba de o monitorizare din partea 
juriului, mai ales a uneia dintre membrele comitetului de 
organizare, româncă de origine, care a citit cam tot 
ceea ce am scris, adică cele şapte volume de sonete. 
Cred că şi această performanţă a mea, probabil unică 
în lume, a sensibilizat juriul în patria lui Petrarca. Pentru 
mine este o realizare de vârf, acum, la încheierea 
proiectului meu sonetistic, odată cu apariţia volumui “7″, 
la editura Arania, şi un indiciu că drumul nu a fost greşit. 
Cea mai mare satisfacţie o am sesizând că textele mele 
ajung la public, emoţionează cititorii, îi fac să vibreze –
nu o dată mi s-a spus – ca şi cum ar fi propriile lor stări 
interioare. Pentru un scriitor care are numai 8 ani de 
când scrie şi care asta îşi doreşte cu prioritate, să fie 
iubit de cititori şi nu de critică, prea adesea încorsetând 
omul şi opera lui în compartimente gândite cerebral, 
este idealul şi se poate gândi la mişcările viitoare, 
totdeauna apropiate de oameni. Este şi o recunoaştere 
care poate fi tradusă în câteva concepte generale: nu te 
poţi desprinde de rădăcini, nu e nici firesc şi nici 
productiv să o faci; literatura nu începe cu tine; poezia 
fără emoţie nu există. Dacă vreţi, ca o idee supremă, ţin 
foarte mult la conceptul “avangardă prin tradiţie”. 
Dincolo de toate, va decide TIMPUL”, a declarat poetul 
Adrian Munteanu  pentru AgenţiadeCarte.ro 

Mircea C ărtărescu , scriitor (din Recomandare 
pentru primirea lui Adrian Munteanu în Uniunea Scriito-
rilor): “Sonetele poetului Adrian Munteanu au multe cali-
tăţi pe lângă simpla stăpânire a meşteşugului şi a for-
mei fixe. Sînt sonete moderne, de o manieră viguroasă 
şi acidă, autorul nesfiindu-se să apeleze, arghezian, la 
crudităţi de limbaj care dau prospeţime formei clasice 
de sonet. Nu lipsesc însă nici suavităţile, nici senti-
mentul melancolic al trecerii timpului şi-al degradării 
încete a tuturor lucrurilor. Mai ales poemele cu temă 
erotică excelează în expresivitate şi, nu de puţine ori, 
într-o graţie feroce”. 

Sunt mândră de şansa de a fi contemporană cu 
Adrian Munteanu şi de a putea citi operele sale aproape 
în momentul în care au fost ele scrise. Astfel de reuşite 
îmi şterg gustul amar lăsat de epoci de uitare şi 
defăimare a literaturii române. 

 

� 
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Ion TUTUNEA - HERCINICUL  
 

PERSONALITĂŢI TULCENE   
de Iosif Colcer  

 

 Editura „Karograf” – mai nouă în peisajul publi-
cistic tulcean prin eforturile depuse, de la o tipăritură la 
alta, prin munca susţinută a d-nei Rodica Căliman, 
încearcă să ridice ştacheta editorială la nişte cote cali-
tative apreciabile din punct de vedere al modului de pre-
zentare a cărţii. 
 Ne vom ocupa aici, de lucrarea binecunoscutului 
autor Iosif Colcer  care a început să deznoade ghemul 
amintirilor despre personalităţile tulcene cunoscute în vas-
ta lor activitate didactică, el însuşi ajungând o perso-
nalitate tulceană provenind dintr-un biet copil de trupă, 
hrănit mult timp cu pâinea amară şi neagră a sărăciei. 
 Cele 42 de personalităţi prezentate în carte, cu o 
dragoste sinceră, recunoscută de la bun început, sunt 
oameni de ştiinţă de renume naţional şi internaţional, 
ingineri, medici, profesori, artişti plastici, muzicieni care au 
trăit şi muncit în mod exemplar în Tulcea: români, lipoveni, 
ucraineni, greci, germani, turci, evrei, macedoneni, armeni, 
etc. deci oameni de cele mai diferite naţionalităţi, dar pe 
care îi uneşte omenia. Prin „Personalit ăţi tulcene ” autorul 
înţelege nu numai personalităţile născute pe pământul 
judeţului Tulcea, ci şi proveniţii sau „veneticii” - cei născuţi 
în alte părţi ale ţării, dar veniţi şi stabiliţi aici, pe deplin 
asimilaţi de comunitate. 
 Amintirile se derulează de la prefectul judeţului 
Tulcea, Ioan Neni ţescu  - cunoscut poet, participant activ 
la Războiul de Independenţă, profesor de istorie şi 
pedagogie, doctor în filozofie şi pedagogie, publicist, 
colaborator permanent al revistelor „Convorbiri literare”, 
„Albina” şi „Revista Nouă”, membru activ al Societăţii 
„Junimea” şi până la multîndrăgitul „om bun” al tulcenilor, 
Dumitru Ivanov  - Director General al Şantierului Naval 
Tulcea, „om de pus la rană”, „cel bun ca pâinea lui 
Dumnezeu” sau „Sfântul Mitică Blajinul”. Cartea continuă 
cu Grigore Antipa , care a fost un pilduitor pentru contem-
porani şi  este un îndrumător pentru generaţia de astăzi. În 
calitate de Administrator al Pescăriilor Statului între anii 
1895-1914, ca inspector al Pescăriilor din întreaga ţară a 
iniţiat Legea pescăriilor adoptată în 1896 şi a elaborat tex-
tul legii din 1906, legi îndreptate împotriva abuzurilor unor 
arendaşi ai bălţilor, cherhanagii proprietari de unelte pes-
căreşti, care ignorau cele mai elementare cerinţe ale pro-
tejării mediului natural şi regenerării fondului piscicol. A în-
fiinţat o fabrică de celuloză din stuf, a pus bazele Insti-
tutului de bioceanografie din Constanţa, a iniţiat înfiinţarea 
unor Şcoli profesionale pentru pescuit în deltă etc. 
 Urmează marele geolog, geograf şi pedolog 
Gheorghe Munteanu-Murgoci , Constantin Moisil  – înte-
meietorul Şcolii Numismatice româneşti, profesor la Liceul 
de băieţi din Tulcea; Constantin Br ătescu , geograf istoric 
şi etnograf - despre care Simion Mehedinţi scria cândva: 
„Putem afirma fără teamă de eroare că de la Herodot 
părintele geografiei şi etnografiei, nimeni n-a privit cu mai 
multă înţelegere, ţinuturile Dunării de Jos decât geograful 
şi etnologul Constantin Brătescu… A fost un fel de preot al 
strămoşilor săi de lângă mare, care a închinat ţinutului 
dintre Dunăre şi Marea Neagră o grijă mai plină de pietate 
decât oricare alt geograf, fie român, fie străin. 
 Jean Bart  - pseudonimul lui Eugeniu P. Botez, 

 

căpitan de port şi comisar maritim la Sulina, autorul 
volumelor „Datorii uitate” şi „Europolis” - tipărit în 
numeroase ediţii, cea mai importantă operă a sa -
roman care evocă viaţa oraşului multinaţional Sulina 
în primele decenii ale secolului al XX-lea . George 
Călinescu aprecia opera literară a lui Jean Bart astfel:
”Arta lui este de o fermecătoare simplitate. Nu e nimic 
decât o apă întinsă, albastră, statică în totalitatea ei şi 
mişcătoare în fiecare punct, fără subiecte mari, fără 
podoabe mari, plină de fineţe în percepţia pe care o 
traduce sau dimpotrivă lucioasă prin stil, acolo unde 
fenomenul e de obicei întunecat, nu e decât un 
element clar, fluid ca sticla şi ca cerul”. 
 Panait Cerna , cel mai important poet dobro-
gean de până acum, ocupă numai patru pagini în 
semn de omagiu, pentru că despre marele poet -
autorul „Liricii de idei” s-au scris volume întregi. 
 George Georgescu  - genialul muzician, al 
cărui bust a fost ridicat la Sulina, oraşul natal, şi la Li-
ceul de artă din Tulcea care îi poartă numele. La tre-
cerea în nefiinţă a marelui muzician, George Călines-
cu consemna: ”În faţa şi în incinta Ateneului, George 
Georgescu merită un bronz grandios care să sune 
când îl loveşti cu degetul, sonor ca şi sufletul lui”. 
 Ion Jalea  - autorul statuii lui George Enescu, 
situat în faţa Operei Române, despre care Petru Co-
marnescu spunea: „Lirismul enescian şi-a găsit cuve-
nita corespondenţă în lirismul lui Jalea”, iar statuia 
ecvestră a voievodului Mircea cel Bătrân domină în 
toată măreţia ei impunătoare, scrutând zările, în Piaţa 
Civică din oraşul nostru. 
 Alexandru Ciucurencu  - cel care a drumuit 
pe cărările artei, cu toate greutăţile, necazurile şi 
privaţiunile vieţii, iar după absolvirea Şcolii primare îşi 
ajută familia muncind într-o cărămidărie, într-o ceai-
nărie, într-un atelier de cizmărie şi, în sfârşit, la 13 ani 
ca ajutor de zugrav de biserici.  
 Întâlnim în carte date despre Mihail Moru -
zov , asul spionajului şi contraspionajului din Româ-
nia; Nicolae Georgescu-Tulcea  - avocat, senator de 
Tulcea, prieten cu Virgil Madgearu, Iuliu Maniu, Mihail 
Ralea, Nicolae Titulescu; Traian Co şovei  şi Victoria
Mihăileanu-Ştefănescu, sensibilă poetă care şi-a pre-
simţit moartea în volumul „Soare cosit” apărut postum 
şi din care cităm un fragment: 
 „Fiule, voi dormi într-o umbră, 

La capătul acestui răsărit 
Şi toate zilele cu care strălucesc 
Vor fi acolo soare cosit. 
 Şi vor cădea din mine privirile 
 Şi vor pleca din mine uimirile 
 Şi-mi voi închide în gură de lut 
 Psalmul iubirilor neîncăput. 
Voi respira pomenirea de sfere 
Tot lunecând în marea tăcere…” 
Lucrarea este însoţită de fotografii ale celor 

42 de personalităţi, reproduceri ale pictorilor tulceni şi 
fotografii tematice. Este o lucrare bine gândită, uşor 
de citit, scrisă într-un stil accesibil şi plăcut. Aştep-
tăm, cu interes, următoarea carte aflată sub tipar la 
Editura „Karograf”, intitulată „Amintiri din Maroc”. 

� 
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  Ion IONESCU BUCOVU  
 

CARAGIALE ŞI EMINESCU 
  
În toamna anului 1868 Caragiale era elev la cur-

sul de declamaţiune al lui Costache Caragiali. Avea nu-
mai 16 ani, un tânăr bine legat, cu studiile întrerupte şi 
pus pe căpătuială. 

În anul 1868, adunat de pe drumuri de Costache 
Caragiale, Eminescu se ataşază de trupa lui de teatru. 
Văzând în el un copiator de texte excelent, cu un scris 
impecabil şi iubitor de teatru, Costache Caragiale îl 
angajază ca sufleor şi copist la Teatrul Naţional. 

Soarta face ca acum să se întâlnească cei doi 
mari scriitori, Caragiale şi Mihai Eminescu. 

Întâlnirea lor e unul din cele mai frumoase epi-
soade ale vieţii noastre literare. Un adolescent, cu studii 
întrerupte, setos de cultură, aruncat prea devreme în 
vâltoarea vieţii, e pus faţă în faţă cu un tânăr pribeag, 
fugit de acasă, răzvrătit contra şcolii şi găsind timp, între 
munci istovitoare, să-şi înzestreze sufletul cu o co-
moară de cunoştinţe. 

Cu doi ani mai mare decât Caragiale, Mihai se 
investeşte în ochii acestuia ca un tânăr de excepţie. 
Eminescu îi apăruse frumos ca o sculptură antică sau 
ca un sfânt hărăzit muceniciei. Cu un temperament 
pasionant, cu alternanţe de euforie şi tristeţe ce-i 
caracteriza vârsta adultă, rămâne impresionat de perso-
nalitatea lui. “E prea frumos să fie adevărat!” avea să 
exclame Caragiale mai târziu, aducându-şi aminte de 
întâlnire. 

Și lui Eminescu figura lui Caragiale la 16 ani i s-a 
părut a fi a unui dandy îmbrăcat bine, cu multe cunoş-
tințe literare, dar şi un mare iubitor de teatru. Acum în 
această sesiune teatrală dintre anii 1868 şi 1869 s-a 
înfiripat marea lor camaraderie. Peste toate deosebirile 
de temperament, care vor fi fost net conturate, îi va fi 
unit o egală pasiune pentru literatură. 

Câte discuţii s-au depănat între dânşii, în cea-
surile lor libere, petrecute laolaltă, între două spec-
tacole sau în dosul scenei, ne putem închipui. Pasiunii 
pentru idei a lui Mihai se potrivea demonul dialectic al lui 
Ion Luca, iscoditor, iubitor de contraziceri, dar şi de 
cultură. 

Caragiale a fost martor şi la plecarea lui Emines-
cu la Viena, însoţit de fratele său, Iorgu. De aici înainte 
se vor fi întâlnit ocazional poate, dar nu mai sunt date 
care să ateste legăturile lor. Între timp Eminescu se 
distinge prin cultura lui, prin poeziile scrise şi publicate 
la “Convorbiri literare”. Maiorescu îl laudă în “Direcţia 
nouă” (1872), punându-l imediat după Alecsandri. Să fi 
stârnit aceste succese ale poetului invidia lui Caragiale? 

În toamna anului 1877, Eminescu vine la ziarul
„Timpul” în Bucureşti adus de Maiorescu. Având nevoie 
de redactori, Eminescu se grăbeşte să-l cheme în 
redacţie pe Caragiale, spunând că un altul mai bun ca 
el nu există în tot Bucureştiul. Se vede treaba că  

 
 
Eminescu îi urmărea mersul lui la ziarele „Cla-

ponul” şi „Calendarul Claponului” sau la „Ghimpele”. 
Primele articole ale lui Caragiale de la „Timpul”, „Naţi-
onal-liberarii” și „Liberalii şi conservatorii” nu au darul 
să atragă atenția şefilor junimişti precum articolele lui 
Eminescu.  

Slavici, care lucra împreună cu cei doi la ziar, 
ne-a lăsat cele mai preţioase amintiri despre atmos-
fera redacţională şi despre prietenia dintre Eminescu 
şi Caragiale. Cu „Roma învinsă”, Caragiale pătrunde 
la Junimea. Cu talentul său scenic, a prezentat juni-
miştilor piesa aproape jucată de el, mimând, gesti-
culând şi rostind apăsat vorbele, dând întâietate gra-
iului vorbit asupra limbii literare. Cei trei puseseră la 
cale să scrie şi o „Gramatică”, împărţindu-şi rolurile, 
Eminescu - etimologia, Caragiale cu sintaxa şi Slavici 
cu topica, proiect care nu s-a finalizat niciodată. Ca 
să înveţe de la Eminescu, Caragiale juca rolul lui 
„gică-contra” tratând drept moftangii pe Kant şi pe 
Schopenhauer, ascultând pe Eminescu cu adevărate 
lecţii de filozofie. După ceasuri lungi în redacţie ei se 
căutau şi prin oraş, izolându-se la nesfârşite taclale. 
Cei doi îşi câştigaseră întâietatea şi la “Junimea”, 
unde, cu toate că erau cei mai tineri, dobândiseră un 
adevărat prestigiu prin precizia şi fermitatea vederilor 
critice. Eminescu se mulţumea cu  încuviinţarea lui 
Maiorescu şi se bucura de admiraţia mută a lui Cara-
giale, „Las’ c-a tăcut şi hâtrul de Caragiale!” Slavici 
ne spune că „era o plăcere nu numai pentru dânşii ci 
şi pentru oricine care vedea cum petrec împreună”. 

La ziarul “Timpul”, Caragiale trăgea mâţa de 
coadă, lăsând beleaua mai mult pe Eminescu şi 
Slavici. 

După ce a participat câtva timp la şedinţele 
“Junimii” din Bucureşti, îşi schimbă atitudinea dintr-
odată şi-l atacă şi pe Titu Maiorescu, care l-a primit în 
casa lui şi l-a publicat în revistă. Ţine conferinţe 
împotriva-i, deşi mai târziu l-a linguşit prin telegrame. 
Marele critic l-a calificat “canalie” şi n-a mai vrut să 
aibă cu el decât relaţii “literare”. 

Caragiale era un “graeculus” înfigăreţ şi foarte  

(continuare în pag. 37)
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(urmare din pag. 36) 
 

agil. Observând că nu-i poate întrece pe Eminescu în 
poezie şi pe Slavici în proză, el se axează pe comedie, 
continuând pe Alecsandri, sfătuit şi de Eminescu, care 
văzuse în el un bun comediant. “Junele pesimist, scep-
tic şi cinic” - cum îl caracterizase Eminescu, se desfă-
şura în voie. Lipsit de scrupule, persiflant, dărâmător de 
valori, indiferent la morală, zeflemist, negativist din prin-
cipiu, polemist redutabil, încrezut peste măsură în pute-
rile lui, Caragiale nu se putea să nu intre într-un conflict
iremediabil cu Eminescu, om de altă talie etică şi artis-
tică. 

Primul conflict deschis  cu Eminescu a fost atunci 
când Caragiale i-a sustras nişte acte compromiţătoare 
pentru Costache Roseti din sertarul ziarisului Eminescu 
şi i le-a dat “andrisantului”. După opt zile de absenţă din 
redacţie, Caragiale este numit inspector şcolar cu 800 
de lei pe lună de către „andrisant”. 

Colaborarea lui Caragiale la „Timpul” s-a prelun-
git din primăvara anului 1878 până la mijlocul anului 
1881, când a trebuit să părăsească redacţia, silit din 
motive pe care numai el le cunoaşte. Istoriografia 
literară ne vorbeşte şi de ruptura prieteniei dintre ei, la 
mijloc fiind mai multe cauze, dar cea mai plauzibilă 
rămâne femeia care juca un rol dublu pentru Eminescu,
adică Veronica Micle. Pe Veronica Micle, Caragiale o 
cunoscuse prin intermediul lui Eminescu, cu ocazia vizi-
telor ei la Bucureşti. Femeia era frumoasă şi atrăgea 
atenţia bărbaţilor, mai ales lui Caragiale, care era un 
amorez tip Rică Venturiano. Ocazia se iveşte tocmai 
când Eminescu este în conflict cu Veronica. Numirea lui 
Caragiale ca revizor școlar pe județele Neamţ-Suceava 
în anul 1881 cade bine dramaturgului, care-şi găseşte 
consolare în casa femeii, fie la Târgu-Neamţ, fie la Iași. 
Cei doi au întreţinut şi o corespondenţă, dar Caragiale, 
fiind un om secret în materie de amor, a rupt scrisorile 
de la Veronica. Şi nici Veronica nu le-a păstrat pe-ale 
lui. Dacă le păstra, poate posteritatea avea să cunoas-
că mult mai multe taine din relaţia lor. 

Numit revizor şcolar pe circumscripţia Neamţ-Su-
ceava, I. L. Caragiale o asaltează pe Veronica Micle cu 
atenţiile lui de amorez şi veştile sale proaste despre 
Mihai. Fostul prieten îl critică pe Mihai faţă de ea tocmai 
în perioada când femeia trecea printr-o epocă de supă-
rare cu poetul. Scipione Bădescu îl pune în gardă pe 
Eminescu despre legăturile lui Caragiale cu Veronica la 
Târgu-Neamţ, legături fanteziste şi exagerate de infor-
mator. Veronica l-a primit pe Caragiale în casa ei şi l-a 
ascultat. L-a rândul ei, i-a destăinuit şi ea secretul 
despre “boala” lui, “păcat” pentru care Eminescu o 
iartă. Eminescu s-a manifestat de mai multe ori „într-un 
acces de gelozie!” faţă de Caragiale. Se spune că chiar 
ar fi vrut să-l împuşte cu un pistol pe care i-l fluturase 
pe la nas. 

Nu l-a iertat însă niciodată pe Caragiale pentru 
comportarea sa şi i-a cerut să restituie scrisorile primite 
de la Veronica. O asemenea scenă dură se întâmplă 
chiar într-una din şedinţele Junimii, în casa Kremni-
tzilor, de Crăciun, când cei doi scriitori se ceartă ca la 
uşa cortului, “dimpotrivă, Eminescu şi Caragiali 
certându-se unul cu altul” (Maiorescu). 

Veronica nu era disponibilă să facă “prostia” de a 
se îndrăgosti de Caragiale, Junimiştii, în frunte cu Titu 
 

 
Maiorescu, încurajau această dihonie, pentru a-l 
despărţi pe poet de femeia iubită, mai ales că Emi-
nescu îi propusese căsătoria. Titu Maiorescu merge 
mai departe şi insinuează o intriga specifică lui Cara-
giale cum că dramaturgul “i-a înşirat pe toţi prietenii 
intimi ai doamnei Micle, printre care şi el înşuşi”. 

Duiliu Zamfirescu, într-o scrisoare către Titu 
Maiorescu, îl caracteriza astfel pe Caragiale: “Ce pă-
cat că nu se poate face nimic dintr-un asemenea 
om! Firea l-a înzestrat bine şi viața l-a tentat cu toate 
prefăcătoriile şi bunurile ei: a fost sărac, a fost bogat, 
a avut slujbe, le-a pierdut; o fi iubit probabil şi o fi 
fost iubit, niciodată nu şi-a uitat menirea, pe care cel 
ce l-a zămislit se pare că i-a suflat-o la ureche, după 
ce l-a gătit, zicându-i, cu un picior în spate: „du-te să 
fii trivial!” 

La moartea poetului, printre necrologul lui Ca-
ragiale, străbate un sentiment de regret, un fel de 
mea culpa, pentru ce i-a făcut poetului. 

Cu toată bârfa lumii, Eminescu a fost alături 
de Veronica până la sfârşitul vieţii. O fotografie, 
descoperită recent, îl arată pe Eminescu lângă
femeia iubită ieşind de la teatru, chiar cu un an 
înainte de a-şi da obştescul sfârşit. Iar zeflemistul 
Caragiale în faţă duelează cu actorul Ştefan Iulian, 
departe de fostul său prieten din tinereţe. 

  
 

� 
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      Ioana Camelia POPA 
 

Reproş 
 

Cuvintele de praf s-au existat orbeşte  
Ca şi cenuşa phoenixului mort: 
Eu m-am sacrificat! 
Sângele ni se crispează-n chisturi maligne 
Deoarece se moare… inutil 
 

Duhuri rele sar sprintene în casă 
Dintr-o gură-ntr-alta… hain 
Respir. Aspir. Expir. 
Iubirea mea  
Nu este doar în glume rânjite  
Pe buzele cele mai sterpe… 
Degeaba mint cu trudă 
În jertfele inerte. 
Se moare… inutil. 
 

Iubirea se poate sufoca-ntre perne 
Crezând că doarme… 
Dar eu n-o las. N-o las, şi gata! 
 

Un monstru rumegă-ncet tot inocentul 
Ce a legat celulele-ntre ele… 
Scuipă doar foc şi fiere. Ard. 
 

Deşi încă m-am cauzat într-un efect prea slab, 
Mai am timp să învii… 
Eu 
Nu mor inutil! 

 
Atenţie: muşcă! 
 

Criza economică, înjunghiind speranţa,  
A născut  
Vârcolacul ce ni se plimbă-n alb imaculat… 
Din carne, ca din pâine, muşcă –  
Din carnea ţării şi-a limbii româneşti -   
Plimbarea pe la noi e lungă şi scremută, 
Iar vârcolacul nu se sperie de noi, 
El are-acum sânge machiat în sfânt,  
Are rugăciuni şi litere noi, de scris, 
În oameni moi … 
 

Este uscată apa cuvintelor noastre, 
Gâtlejul cu ochii ne confundă,  
Unde-i gura şi unde-i setea, ele nu mai ştiu …  
Amarul sensului de vorbi 
Ne gustă limba asta… 
Vârcolacu-i liber astfel ca să scuipe  
Agramat 
Şi să poată muşca cât mai legal… 

 

 

Substantiv fără litere 
 

Numele meu este gorgona, 
substantivul comun al acestei specii de femeie, 
totul împietreşte privindu-mă 
şi nu sunt deloc simplu, azi... 
Sunt fără şerpii de tipar ai leacurilor din cuvânt şi slab, 
iar fără tine, pasiune, dorinţa de a fi sau nu - sunt sterp 
Substantiv fără litere, 
trăind în orice femeie, 
fără un nimeni - cratimă silabelor. 
 

Dar dacă îmi vei fi tu litera, 
Propriul, tocmai devenit îşi va atinge sensul 
în substantivul nostru simplu: Iubire... 

 
Modus Operandi 
 

Pe fiecare dintre noi dorul îşi pune degetul, 
Ne trasează forma pe fiecare celulă, 
O trasează cu linie albă şi inocentă 
Ca într-un loc unde a avut loc o crimă: 
Nu e lângă mine... 
 

Când se apropie, linia albă se sperie 
Se ruşinează şi roşeşte de ciudă 
Şi pretinde că nu mai este: 
Linia se contopeşte  
Deasupra formei buzelor sale... 
 

Când depărtarea îşi înfige pumnalul 
Se trasează iar linia albă, 
Rămânem goi ca pe o masă de operaţie 
Pentru a fi totul împărţit la doi. 

 
Drept 
 

Poligami din copilărie, 
Harem de bărbaţi sau femei, 
Adulter, sodomie... Etcetera, 
Ai alege tu să nu comiţi ceva de liber ce eşti? 
 

Poveşti de-adormit copii putem face din toate 
Căci pentru ei rostim învăţături de tras...  
Privind spre animale i-am speria  
Cu stropul de sacru care arde pielea, carnea, patima. 
 

Le-am povesti cum uneori oamenii  
Sunt leii cu harem şi teritorii de marcat 
Salivând după o mie de păcate. 
Le-am povesti despre corcituri sociale 
Ce-şi caută locul în anonimat 
Ca zebra-n turmă şi ca lupul în haită... 
 

Cum le-am arăta ieşirea din această junglă?  
Şi cât de clar le-am desena oare 
Libertatea-ntr-un păcat? 
 

În această poezie, nimeni să nu se simtă! 
Inocentul ce simte primul său păcat, să plângă! 
Pentru că toţi avem în spate: harem, copil şi sfat. 
Şi astfel lumea are dreptul să aleagă... 
 

Tac de-acum...  
Nu pot rosti prea multele avorturi de virtuţi... 
Mi-e teamă... 

� 
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Georgiana STAN 

 
Bătălia dintre ape  
   

La fel ca oamenii, 
Apele sunt împărţite     
În popoare  
Ce se războiesc pe teme economice  
(politica încă nu a ajuns la ele)  
Bătăliile lor fac să explodexe oxigenul  
 

hidrogenul a fost întotdeauna  
Neutru 
  

Spuma este rămăşiţa apei,  
Învinsă,  
Înmormântarea se va face în mare,  
Marea a fost mereu diplomatică.  
 
Reflexie matinală  
   

Reflexia din apă îmi spune,   
În fiecare dimineaţă,  
La oră exactă:  
“Aici e locul”  
Nu ştiu ce vrea să spună,  
Încâlcite sunt căile apei  
Ce străbat pământul ars  
De prea multe idei.  
Să spună oare că  
Singura scăpare e   
În apă?  
Că doar acvaticul e pur,   
Neatins de suflet?  
Azi reflexia tace.  

 
Umbra uitării  
   

Mi-am aşezat umbra pe apele tale  
tulburate de atât soare, 
s-o ducă departe,  
să fie uitată în mare,  
să o zgârie nisipul pe tălpi,  
să-şi pună tâmpla pe pietre.  
 

Apele tale sunt cufăr al uitării,  
vin de nicăieri,  
se pierd în nimic.  
 

Vidul creat de lipsa umbrei  
ce mă doare ca o conştiinţă.  
   
Poem 
 

Oare ochii din apă,  
Ce mă privesc cu mirare  
Şi frică  
Sunt ai mei?  
Apa este un ochi universal.  
Pământul este un ochi.  
Focul este un ochi.  
Aerul este un ochi.  
  

Eu sunt ochiul. 
 
 

 

Altfel 
 

S-a născut un nou popor, 
Oamenii altfel 
Ce trăiesc în apă,  
   

Ei respiră prin valuri  
Şi se hrănesc   
Cu gândurile celor ce  
Se scaldă pe teritoriul lor.  
(Nu ar trebui să-i acuzăm   
De canibalism 
Gândurile sunt returnate  
În cea mai bună stare) 
Oamenii aceştia sunt veşnici,  
Veşnicia lor se măsoară  
În ore de iubire.  
Am uitat să spun   
Că oamenii aceştia sunt altfel,  
Că oamenii aceştia iubesc?  
 
Dureroasa evoluţie  
   

Într-o zi, Dunărea  
A ieşit la plimbare   
Pe străzile oraşului.  
Se unduia pe lângă oameni,   
Îi mângâia cu valuri mici,  
Blânde.  
Aceştia se speriau,  
Fugeau, se închinau,  
Urau.  
Copiii însă se aruncau în apele ei,  
Inventau jocuri,  
Stropeau strada   
Cu trotuarele călcate în picioare.  
Erau fericiţi.  
Dunărea nu le făcea rău.  
Din când în când, Dunărea   
Mai iese la plimbare,  
Dar nimeni nu se mai joacă.  
Copiii au crescut.  
   
Masca stelelor 
 

Pe muzică de jazz,  
Ascultam ploaia de stele,  
Pesemne au învăţat   
Că în cer propoziţiile  
Se termină mereu  
În consoană.  
Voiau libertatea unei  
Vocale, Dunăre.  
Vis trudit al imaginaţiei noastre  
Captive în labirintul unei măşti  
Purtate prea des  
De neoameni.  

 
Lucrare premiată cu “Premiul revistei Boema” la Con-
cursul de creaţie literară “Scriitori de ieri, de azi şi de 
mâine”, ediţia a IV-a a, categoria de vârstă 15-21 ani,
Târgului de Carte “Axis Libri”, Galaţi, 23-27 mai, 2012.  

� 
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Adrian BOTEZ 

 
RITUALUL CĂLUŞARILOR 

 
 …Recitind pagini din capodopera lui Romulus 
Vulcănescu, “Mitologie român ă” (Ed. Academiei RSR, 
Buc. 1987), am observat, cu surprindere, că autorul 
tratează, cu destulă suficienţă şi superficialitate, unele 
dintre datele (extrem de preţioase!) pe care, la început 
de veac XVIII, iluministul mason român, Dimitrie Can-
temir (obsedat de exactitatea descriptivă, care-l salvează 
de efectul lipsei “antenelor” autentic metafizice şi misti-
ce!), le oferea valahilor, despre un fenomen folcloric deo-
sebit de controversat, ca origine şi semantică: “Jocul” 
CĂLUŞARILOR… 
 …De aici provine dorinţa noastră de a pune de 
acord câteva lucruri esenţiale, despre... ”Esen ţialii 
CĂLUŞARI”! 
 …Căluşarii reprezintă, în toate interpretările 
demne de luat în seamă de până acum, confruntarea 
CAILOR SOLARI  cu CAII INFERNALI ( şi se confirm ă, 
în final, VICTORIA SOARELUI!) - spre a elibera Pute-
rea Integrală a LUMINII REGENERATOARE DE COS-
MOS: suntem în primăvară, în zona temporal-sacrală a 
ÎNVIERII Soarelui şi, deci, şi a lui Zalmoxis- HRISTOS
(…figuri sacre care trimit, implicit, la Androginitatea
ZEULUI SUPREM, la “Dalbii Pribegi ” - GEMENII: 
APOLLON  şi ARTEMIS! - …ştiut este că toată mitologia 
grecilor nu este altceva decât preluare, mai exact ă sau 
mai pu ţin exact ă,  a mitologiei TRACILOR  - care sunt 
neamul cel  mai vechi şi deplin spiritualizat, din Europa, 
comparativ cu “cazanul etnic ” grecesc, despre care 
vorbeşte M.I. Finley, în Lumea lui Odiseu , E.Ş., Buc., 
1968). 
 …În primul rând, să spunem că, da, suntem de 
acord cu Romulus Vulcănescu, atunci când acesta afir-
mă că “datina c ăluşarilor deschide şi închide zilele 
consacrate Rusaliilor (lat. Rosalia) ” - dar, apoi, R. V. 
continuă: “…preluat ă de cre ştini şi asimilat ă cu s ărbă-
toarea În ălţării. Romanii, şi, prin ei, daco- romanii 
(s.n.: oare? – nu cumva invers?!) considerau s ărbă-
toarea Rosalia (S ărbătoarea Tradafirilor) ca o zi con -
sacrat ă cultului mor ţilor, când se f ăceau praznice la 
morminte ” (cf. R. V., op. cit., p. 376). Chiar să uite R.V. 
că TRANDAFIRUL  este (atât în antichitate, cât şi în Evul 
Mediu) simbolul şi, deci, substitutul sacral-mitologic, al lui 
Zalmoxis, respectiv al lui HRISTOS, deci al… ÎNVIERII?! 
…Da, suntem de acord cu R. V., când acesta preia (ală-
turi de variantele hermeneutice, care trimit la latini şi 
greci) varianta tracă: “ Prima teorie trac ă se refer ă la 
originea pyrrhic ă (n.n.: de foc!) a căluşarilor (…). Dan-
sul trac pyrrhic ar fi fost, ini ţial, influen ţat şi de jocu -
rile divinit ăţii Pyrrha, care era zâna p ământului ro şia-
tic, din care Zeus a conceput rasa uman ă”  - dar,  să 
insişti, precum o face R.V., exclusiv pe “jocul bastoa -
nelor mascoide, care i mit ă astăzi jocul mascoidelor 
de cai ” - şi să ingnori TOTAL  afirmaţia lui Dimitrie Can-
temir, despre SABIA SOLAR Ă, purtată de fiece membru 
al cetei de căluşari (“alcătuit ă din numerele f ără so ţ 7, 
9 şi 11”), din Descrierea Moldovei (Ed. Ion Creangă, 
Buc., 1978), Partea a II-a, cap. XVII-lea, p.185: “Toţi au 
în mână câte o SABIE f ără teacă, cu care ar t ăia 
 

 
îndat ă pe oricine ar cuteza s ă le dezv ăleasc ă obra -
zul. Puterea aceasta le-a dat- o o datin ă veche, a şa 
că aceştia nu pot s ă fie tra şi la judecat ă, când 
omoar ă pe cineva, în acest chip ” - este cel puţin ciu-
dat. Pentru că Dimitrie Cantemir continuă, sugerând că 
Ritualul Căluşarilor (conduşi nu de un “călucean ” -
cum greşit îşi “aminteşte”  R.V. - ci: “Căpetenia cetei 
se nume şte STARIŢ”! - D. Cantemir, op. cit., p. 185) 
este unul “interpretat” de zeit ăţi căzute - aflate în 
momentul sacral al relu ării pozi ţiei supreme -
celeste  (Masca fiind semnul Misteriosului Chip al 
ZEULUI!) şi având scopul dublu: 1-de a se re-întoarce, 
prin zbor, la Sălaşul Originar-CELEST  (“încât cei ce 
joac ă parc ă nici nu ating p ământul şi parc ă zboară 
în văzduh ( ...) În felul acesta, petrec în jocuri 
necontenite cele zece zile între În ălţarea la cer a lui 
Hristos şi Sărbătoarea Rusaliilor (…) În toat ă 
vremea aceasta ei nu dorm altundeva decât SUB 
ACOPERIŞUL BISERICII ” ) - dar şi 2-cel exorcizator-
soteriologic, apotropaic, trimiţând la Sacralitatea 
URSULUI (care URS, şi azi, la munte, vindecă prin 
“călcarea pe spinare ”!), simbol al castei militar e 
trace :“(…) norodul lesne crez ător pune pe sama 
căluşarilor puterea de a izgoni boli îndelungate (…) 
bolnavul îl culc ă la pământ, iar c ăluşarii încep s ă 
sară şi, la un loc ştiut al cântecului, îl calc ă, unul 
după altul, pe cel lungit la p ământ, începând d e la 
cap şi până la călcâie; la urm ă îi morm ăie la urechi 
câteva vorbe alc ătuite într-adins şi poruncesc boa -
lei s ă iasă” -  n.n.: des-cântec RE-SACRALIZATOR ,  
prin care se re-purifică-lustrează Logos-ul fiinţial, 
întorcându -l pe cel c ăzut, înapoi, în Paradisul S ă-
nătăţii Depline-SACRALE !), ca efect final (întru glorie 
şi soteriologie!), al spectacolului ritualic, asupra  aşa-
zişilor “spectatori ” (de fapt, Omul De-C ăzut din sta -
tutul Celesto- Divin, dar p ăstrând, pururi, dorul de 
re-divinizare – “Nostalgia Paradisului ”, cum frumos 
formula Nichifor Crainic, în lucrarea sa omonimă!) 
 …De aceea, pentru a încerca să punem 
oarece rânduială în informaţia despre acest ritual 
sacru fundamental, al strămoşilor noştri TRACI - vom 
apela (cum am mai făcut-o!) la celebra, de acum, 
lucrare Dacia Secret ă, a lui Adrian Bucurescu (Ed. 
Arhetip, Buc., 1997): “Ca să nu fie recunoscut, 
Apollon şi-a pus o glug ă peste fa ţă, spre a nu i se 
vedea semnele ce- i rămăseser ă de la c ăderea 
tragic din stejar  (n.n.: STEJARUL  este Copacul 
Sacru, al Lui Zalmoxis! - iar căderea, urmată de 
ridicare “sub masc ă/glug ă”, este echivalentul seman-
tic-mitologic al Învierii şi, apoi, Înălţării Hristice, cu tot 
cu Trup, după Moarte). De atunci, zeului i s- a mai 
spus şi CHAR-NABUTAS – “Domnul Nev ăzut /
Întunecat, Negru” ” (n.n.: să nu uităm că numele Nea-
mului nostru, acela de “vlah/lah ”, înseamnă “negru /
misterios / sacru ”! - …deodată şi în acelaşi sens cu 
“Muma Cosmică”: “MIORIŢA LAIE ”!) - cf. Adrian Bucu-
rescu, Dacia secret ă, Ed. Arhetip, Buc., 1997, p. 98). 
 “Pregăti ţi pentru UARZA-BALOS- Cumplita 
Lupt ă/Război, Vitejii Gemeni au mers, prin lunca 
Ialomi ţei, spre HEBRIZ-ELMOS- “Colina Înflorit ă” , 
locul natal al Gemenilor Cere şti  (n.n.: Paradisul), 
unde au ajuns în ziua ce corespunde cu 1 Mai.  

(continuare în pag. 41)
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(urmare din pag. 40) 
 
 Aceast ă zi se serbeaz ă şi ast ăzi de români, 
sub denumirea de Armindeni, ce provine din dacicul 
AURU-MENTI “Drumul Celui/Cel Str ălucitor” . Tot de la 
AURU-MENTI vine şi actualul nume al Ialomi ţei”. Iată, 
deci, că, prin RITUALUL CĂLUŞARILOR , Topografia Pa-
radisului se reface în Spaţiul Sacru al Daciei FELIX , prin 
“mitul eternei reîntoarceri ” eliadesc - cel al GEMENILOR 
- Zalmoxis-HRISTOS/Apollon-Artemis! 
 “O gemă getic ă a imaginat Victoria Fra ţilor 
Divini ca pe una cosmic ă. Tinerii zei NAPEI / “GOI ” 
(n.n.: precum „gol”/golind răul din omenire a fost şi HRIS-
TOS, pe Cruce!), pe CAI, poart ă pe cap cu şmele ciob ă-
neşti  (...). În partea central ă a iconi ţei, Zei ţa-Mamă ţine 
CAII de frâu (n.n.: fie pe caii infernali, fie gestul ei este 
unul de echilibrare echinoxială a forţelor cosmice antino-
mico-dichotomice). Ţintui ţi la pământ de suli ţele zeilor, 
Beithy-Kelas şi Tantalos/DIN ŢOSUL (n.n.: simbol al 
agresivităţii primitive a Materiei Brute-Prakrti, pe care 
Apollon-Artemis/ZALMOXIS-HRISTOS o vor transfigura, 
prin intermediul Spiritului-Purusha!), şi ei despuia ţi (n.n.: 
pentru transfigurarea sacrală!), îşi recunosc înfrângerea
(n.n.: astfel, cei doi „adversari” intră în procedura META-
NOICĂ!). Pe gema dacic ă, o neaşteptat ă inscrip ţie: KIA 
NOF DIADIS - adic ă: ŞTIU/RECUNOSC NOUL TESTA-
MENT”.  
 ...”Călăreţul TRAC are, în mâna dreapt ă, cornul 
de crainic cere sc, IAR CU STÂNGA POART Ă FRÂUL 
CALULUI  (n.n.: psihopomp, după încheierea procesului 
soteriologico-metanoic). LA ŞOLDUL STÂNG POART Ă O 
SABIE MARE, DREAPT Ă”, pe care R.V., în ciuda 
insistenţelor lui Dimitrie Cantemir... o ignoră (n.n.: SABIA 
DREAPTĂ - simbol al Razei SOLARE Mântuitoare, prin 
care GEMENII/ZALMOXIS ne vor/va extrage din   Întune-
ricul infernal temporar, consecinţă a unei victorii temporare 
a Fraţilor Infernali, Beithy Kelas şi Tantalos – despre 
înfruntarea dintre GEMENII-Apollon-Artemis, şi demonii 
Beithykelas şi Tantalos, vorbeşte şi Cartea lui Habacuc! -
în care carte sunt identificaţi, în mod corect, essenienii, la 
care a stat, spre învăţătură-revelaţie de Sine şi Misiune 
Cosmic-Soteriologică, Iisus Hristos, cu... supranumele 
TRACICE ale lui Apollon: Iazi, Etsous, Ysos  – SFÂNTUL
/ CURATUL  – cf. grec.: sfânt, pur   - ...la fel, şi istoricul 
evreul Josephus Flavius, în Antichit ăţile iudaice , XVIII, I, 
22: „Ei/essenienii nu tr ăiesc prea diferit de lume, dar 
via ţa lor aminte şte în cel mai înalt grad de cea a 
DACILOR NUMIŢI „PLEISTAI” ”! -  ...iar nu cum face 
R.V., identificându-i, pe essenieni, cu un trib de evrei...).  
 ...”În anul 666 de la Zalmoxis, împ ăratul Buere -
bistas şi marele preot Decaineus au hot ărât s ă restau-
reze ADEVĂRATUL CULT, dezv ăluindu-le dacilor mis-
terele sacre  (n.n.: cele ale Mor ţii şi ÎNVIERII!). S-a 
decis, deci, ca anul 1 al Calendarului s ă fie anul na ş-
terii Celor Doi ZALMOXIS/C ĂLĂREŢII TRACI (n.n.: 
călărind unul cu fa ţa spre înainte, cel ălalt cu fa ţa spre 
înapoi, pe... UNIC CAL !). În acest sens, anul reformei 
religioase  (n.n.: practic, creştinarea dacilor, „avant la 
lettre ”!) a fost 666, iar adep ţii l- au socotit an benefic, 
pe când adversarii l-au considerat malefic”  (n.n.: până 
azi, suntem păcăliţi de „zvonurile” ...adversarilor creş-
tinismului!).  
 ...Deci, nu se mai poate rămâne la stadiul inter-
pretativ-hermeneutic vulgarizator, de tipul: „Jocul C ălu-  

 
şarilor repet ă lupta dintre daci şi romani ”... NU! 
Ar fi penibil şi meschin... 
 În realitate, coroborând dovezile lingvis -
tico-istorico-mitologice, precum c ă dacii-DAOI /
Poporul C ăii Drepte ( şi Popor al ILUMIN ĂRII /
PURIFICĂRII, prin Lupul FENRIR- PURIFICATOR) 
cuno şteau MISTERIUL CREŞTIN încă mult îna -
inte de a veni, spre a li-l descifra, Sfântul Apos -
tol Andrei... (misiunea Sfântului Apostol Andrei 
devenind doar una de CONFIRMARE a CRE ŞTI-
NISMULUI DACIC!) - ajungem la concluzia c ă, 
prin RITUALUL C ĂLUŞARILOR, avem de- a face 
cu un ritual geto- dacic al luptei cosmice, a Lui 
Zalmoxis-HRISTOS, împotriva Adversarului 
Cosmic / ”Nef ărtatul” (... şi, totu şi, la daci, Mistic 
Colaborator al Demiurgiei-GENEZEI!), pentru a- l 
transfigura metanoic şi a determina, astfel, „ căl-
carea mor ţii cu moarte ” şi re-începerea Proce -
sului Cosmic al ÎNVIERII-MÂNTUIRII COSMO -
SULUI CĂZUT -  prin OMUL-ZEU înf ăptuindu- se 
ambele stadii: C ĂDEREA, respectiv, RECUPE -
RAREA întru (Re-Întoarcerea_în) PARADIS...!  
 
 

NOI – ĂŞTIA DIN EST 
 

noi – ăştia din Est (spre deosebire de 
sfrijiţii ăia din Vest...) – păcătuim 
gras: avem şi de unde ne 
pocăi – avem şi de unde s-o luăm de la capăt  
cu păcatul 
 

noi – ăştia din Est (spre deosebire de fariseii  
din Vest...) - preferăm un iad cinstit - unui rai 
ipocrit 
 

...Dumnezeu - când îşi epuizează stocul 
de viaţă - negociază cu noi: Îi dăm 
câte ceva - pentru a putea să-I şi cerem 
Totul 
 
 
PRIMĂVARĂ APOCALIPTICĂ 
 

ciripiturile păsărilor din 
copaci - zvâcnesc ritmic şi strident – precum 
muşcăturile necruţătoare ale unui  
burghiu - care găureşte chivăra 
subţire-a răbdării - apoi - duşmănos - îşi 
afundă filetul impetuos - cu 
scârţâituri formidabile - în acoperişul 
elegantei Case-a Uitării... 
 

...grohăie-o cioară - vomând ţăndările 
soarelui - în poala de mătase-a 
cerului 
 

...se dezbină căpriorii  
Creaţiei - şi din intreprinderi mai 
gingaşe - decât acest dezastru 
sonor... 

� 
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Elena NETCU 

 
Rugă de toamnă 
 

Stă cu mine la taifas 
Ostenit, cu jalnic glas 
Plop supus şi vinovat 
Întomnat de greu păcat 
 

Pleacă-te bătrâne plop,  
Cheamă-ţi dorul în galop 
Ca spre tine să-mi întorn 
Aşteptare şi nesomn 
 

În coloană şi abis 
Să-mi prefaci stingheru-mi vis 
Schimbă-mă în frunza ta 
Să mă rumenesc ca ea 
Şi topească-se în lut 
Frunza mea cu tremur mut 
Voi mocni în rădăcini 
Cu neostoite vini                 

 
Umbra gândului 
 

Se-ntâmplă uneori 
Să nu te mai găsesc 
Scormonesc cuvintele 
Până la nori…  
Se-ntâmplă uneori… 
Eu te găsesc în zbor 
Umbrindu-mă cu aripile tale… 
Atunci cuibăresc cuvintele 
Sub un dor ca o pană de păun 
Până se fac curcubeu, 
        Înalt curcubeu…  
Vine pe-o adiere de vânt 
Şi iarăşi întind cuvintele pe zare 
Ca o corabie în naufragiu 
Aşteptându-te să vii 
De peste tot 
Ca un albatros rătăcitor 
Cutreierând până dincolo de zări 
Cu umbra gândului meu 
Până la nori 
Până la nori… 
 
În umbra inimii mele 
 

Tu stai de veghe 
în umbra inimii mele 
Iar eu urzesc 
Precum Penelopa 
Gesturi, gânduri, 
sentimente… 
Aş putea să le fac 
Trofee de amintiri 
Dar e prea banal, 
Aş putea să le cuibăresc 
Sub o aripă 
suspendată în noapte, 
Dar am fi asemenea unor trecători 
anonimi… 

 
Priveşte cum stă să cadă 
Luna somnoroasă 
Şi cum braţele noastre 
Înfipte în curcubeie de stele 
Devin imateriale      
Iar noi imponderabili 
În Neştiutul şi Nevăzutul 
Făcând aerul să tremure 
La marginea zării. 
Am fi două nebănuite ofrande… 
Hai să ne înscriem 
pe aceeaşi orbită 
Căutându-ne mereu. 

 
Incantaţie 
 

Vânare de cerbi 
Inorog imberb 
Margine de zare 
Adânc de visare 
 

Coama lui în zbor 
Strig că-mi este dor 
De iarba-ncolţind 
Mugur înflorind 
 

Luna e-n descântec 
Plânge pruncu-n pântec 
Stele mii s-aprind 
Şi curg pe pământ. 
 

Vânare-n cuvânt 
Ardere în gând 
Frământă olarul 
Şi-şi doineşte harul 
În roiuri fugare 
De lacrimi amare 
Cerbi încercuind 
Zarişte arzând 
 

Fără de nuntire 
Numai adormire 
În adânc de zare 
Amânând visare 

 
Verde pelin 
 

Vorbele tale 
Aveau ecou de rugă 
Mi le spuneai şoptit 
Se rupeau  
Uşor de pe buze 
Ca frunzele lui aprilie  
Cu miros de verde crud 
Făcând gestul de tăcere 
Iar eu îmi ascundeam 
Forţa aprinsă în palme 
Şi mă aşezam 
Cuminte 
În iarba mlădioasă 
Mirosind a busuioc 
Creştea, creştea 
Pe trupul lui aprilie  
Potop de muguri 
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Rotunzi 
Izbucnind nesăbuiţi 
Pe ramurile tremurânde 
Aproape că ameţeam 
Privindu-i. 
Ochii tăi 
Se încărcau de culori 
Şi dintre toate 
Câte erau pe pământ 
Ţi s-a dat drept ofrandă 
Numai verdele-pelin. 
Şi de atunci 
Pe unde calci tu 
Creşte iarba 
Înaltă, mătăsoasă, 
La lumina lunii 
Somnoroase. 
Acolo m-aştepţi tu 
Răbdător 
Împletind un pat 
Din lăstarii lui aprilie  
De-un verde-pelin. 

 
Urme pe aripi 
 

Să nu mai şteargă ploaia 
Urmele paşilor tăi 
Când le încercuiesc 
Cu un sărut 
Să nu mai plângă plopul 
Frunzele 
Când îmi sprijin fruntea 
Pe umărul tău 
Căci te aştept, 
Te tot aştept 
Va veni coşarul hoinar 
La ceas de taină 
Să răscolească 
Cenuşa nopţilor noastre 
Vom arde cuvintele 
Cu inima tremurândă 
Tu, amăgitorule, 
Aruncă un mănunchi de secunde 
Doar un mănunchi de secunde 
În jarul ochilor mei 
Căci eu te aştept, 
Pasăre nenăscută, cu urmele sărutului tău 
Pe aripi… 

 
Rug de secunde 
 

Leru’i ler, 
frunze stinghere 
Galbene şi sângerii 
Răvăşite, efemere 
În noiane arămii 
Cine v-a desprins  
În fugă 
Alungându-te din ram 
Fără să vă spună 
O rugă 
De intrare în altar? 

 
Leru’i  ler 
Să nu m-ajungă 
Desfrunzirea de cuvânt 
Toamna lumina 
să-mi strângă 
în cuibar 
mocnind de gând 
când voi fi din nou lăstar 
rumenit de toamne  
blânde 
o să dorm 
pe-un pat de jar 
aruncând pe rug 
secunde. 

 
Recviem 
 

Maică, m-ai chemat aseară 
Mă făcusem mică iar 
Cu păpuşa mea de sârmă 
Din cuvânt rupeam 
fărâmă 
O silabă şchiopătând 
Restul vorba ta în cânt 
 
Maică, slova mi-e fierbinte 
Mult mi-e frică de cuvinte 
Le-ascund pe toate-n  
tăcere 
Cum se naşte în stup miere 
 
Maică, urc pe trepte, 
nod cu nod 
Urc aprins prinsă-n năvod 
În urmă negre jivine 
Râd pe rând muşcă din mine 
 
Doar cuvântu-mi este 
Unsul 
Ca să-mi mântuie urcuşul 
De mă-npuţinează clipa 
Îmi tot scârţâie aripa 
 
Maică, la sfârşit de vară 
Tu m-ai născut prima oară 
Dar mai naşte-mă o dată, 
Las-mă în timp uitată 
 
Ca să ard ca lumânarea 
Şi să intre-n mine zarea 
 
  (Din vol. „Verde pelin ”) 
 
 

� 
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Ştefan Lucian MURE ŞANU 

 
NEGRUL ŞI PALIDUL ÎN POEZIA BACOVIANĂ 

 
 Motto: În poezie m-a obsedat întotdeauna un 
subiect de culoare. Pictura cuvintelor sau audiţie colorată
[...] Îmi place mult vioara. Melodiile au avut pentru mine 
influenţa colorată. Întâi am făcut muzica şi după strunele 
vioarei am scris versuri. Fie după note, fie după urechea 
sufletului, acest instrument m-a însoţit cu credinţa până 
azi. Am făcut şi compoziţie pentru mine. Pictorul întrebu-
inţează în meşteşugul său culorile: alb, roşu, violet. Le 
vezi cu ochii. Eu am căutat să le redau cu inteligenţa, 
prin cuvinte. Fiecărui sentiment îi corespunde o culoare. 
Acum, în urmă m-a obsedat galbenul, culoarea deznă-
dejdii. De aceea şi ultimul meu volum poartă titlul "Scân-
tei galbene". Roşu e sângele, e viaţa zgomotoasă [...]. În 
plumb văd culoarea galbenă. Compuşii lui dau precipitat 
galben. Temperamentului meu îi convine această culoa-
re. După violet şi alb, am evoluat spre galben [...]. Plum-
bul ars e galben. (I. Valerian, De vorb ă cu G. Bacovia)  
 
 Dacă vei diseca poezia bacoviană, cu gândul de 
a pătrunde în tainicul cod simbolist al dăinuirii fiindului în 
lumea umbrită, vei sesiza elecţiunea spectrului ca salt 
uniform al existenţei unei lumi dejucate la hotarul dintre 
viaţă şi moarte. Palidul este atras de cenuşiu şi târât în 
cavouri a căror cripte vor despărţi fostul „eu” de lumină, 
zădărnicindu-l în obscur. Aparent, „nefiindul”: „Pe zări 
argintii / În vastul cavou...” (Amurg) încearcă să se rupă 
de egoul său care, în realitatea eternă, se va zbate hăituit 
de nelinişti a căror critică rămâne drumul neînţeles.
Perpetuumul lucind al ideii ţâşnite din obscur, din 
interiorul căreia crepusculul zvâcneşte: „Cu pene albe, 
pene negre” (Decor), va aburiza cu bătăile nevăzute ale 
aripilor sale priveliştea, care lasă fantomele să apară: 
„Prin ziduri vechi ce stau în dărâmare” (Sonet). În liniştea 
serii „adâncii”, substantivizarea adjectivului este voită şi 
nu întâmplătoare, omul devine umbră a fiindului său, iar 
pământul îşi schimbă culoarea, negrul confundându-se 
cu noaptea care apasă grea, ca plumbul, destinele 
pierdute în visele ce, cândva, au mai fost visate însă 
puţine trecute în fapta materială a existenţei fiindului. Eul 
este viaţa din idei ce se zbate ca un muribund între ceea 
ce ştie şi ceea ce se pierde în Univers. Bacovia, omul din 
adâncurile cenuşii, a urcat prin umbră şi a rămas aşa  

 
toată viaţa câtă i-a fost dată în palidul amurg al 
timpului teluric luminat discret de unda celestă, 
îngreunat însă de boală şi ţintuit în sicriul de plumb al 
fiindului său. Şi trupul îi era ca de plumb şi reci îi erau 
zilele înecate: „Da, plouă... şi sună umil / Ca tot ce-i 
iubire şi ură - / Cu-o muzică tristă, de gură, / Pe-
aproape s-aude-un copil”. Chiar dacă plumbul este 
apăsător, un aducător de sfârşit existenţial prin tot 
ceea ce constituie el chimic, ca metal, poate despărţi 
fantastic de miraculos fiindul de nefiind, pentru că 
masa lui materială poate să sufoce viaţa telurică cu 
care dispare umbra, nefiindul întrând  într-o stare 
activă de meditaţie: „Stam singur în cavou... şi era 
vânt...” (Plumb). Simţirile acestui nefiind al existenţei 
unei alte lumi Bacovia le trăieşte intens încă din viaţa 
de deasupra, pentru că el, iniţiat al tainelor lumii de 
dincolo, se detaşează complet de profan: „Stam 
singur lângă mort... şi era frig...” (Plumb). Simţirile 
sale fizice îl ţin totuşi aproape de cei care mişună 
palizi pe trotuarele nopţii, acele fiinţe pe care el le 
vede continuu în descompunere.  
 Pentru Bacovia negru înseamnă pământul, 
spaţiul provizoriu de observaţie pentru că adevărata 
lui meditaţie are loc în încăperile umede ale 
dedesubtului teluric: „Tot mai tăcut şi singur / În 
lumea mea pustie - / Şi tot mai mult m-apasă / O grea 
mizantropie” (Ego), ce altceva decât singurătatea 
străfunzimilor, de unde vocile răguşite ale celor trecuţi 
într-o altă stare de existenţă, aşteaptă rânduirea spre 
celest.  

Apocalipsa apare ca o ars poetica încă din 
poezia sa de geniu „Plumb”, pentru că el păşea deja 
în lumea aceea neînţeleasă de fiindurile telurice, 
trăind paralel cu o lume care îl aştepta şi pe care el o 
simţea ca aparţinându-i. Palidul, cenuşiul, negrul 
pământului sunt doar coduri ale unui spaţiu iniţiatic 
ale poetului, el cunoaşte greutatea plumbului care 
este mult mai apăsătoare chiar decât cea a 
pământului pe care încă mai calcă până la revelaţie: 
„Vestminte funerare de mangal, / Negru profund, 
noian de negru” (Negru). Durerea fizică este cea care 
îi aminteşte de viul din el: „E un secol de-al binelea 
bolnav / Că-s bolnav şi eu nu mă mir; / Deschide 
clavirul şi cântă-mi / Să cad în delir” (Trudit)2, 
instrumentul muzical constituind de fiecare dată în 
creaţia sa poetică pasul magic al sunetului în diez 
care îl înalţă şi, departe de lumea profană, creează 
angelic cuvântul poeziei. 

Versurile sale, cu care creează atmosfera 
apocaliptică de după departajarea energetică a viului 
de nefiind, din poezia „Amurg”: „O zi fără anotimp şi 
ordine militară / Şi prin vecini s-aud mici pregătiri de 
masă, / însă produsele au început să dispară - / Şi 
mulţi au plecat, şi noaptea se lasă” sugerează 
începutul sfârşitului existenţial de după alinierea 
fiindurilor şi detaşării înţelesului de neînţeles. Venise 
ziua când anotimpul se dezintegrase în timp iar 
ordinea umană dispăruse, apărând o altă formă a 
pregătirilor sugestive şi aparent existente prin hrană 
materială ce făcea ca oamenii să dispară în noapte 
pentru că noul început aştepta „... că un geniu se va 
naşte - / Iar studiul creşte cu tactul tăcut... / O fiinţă  

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

supremă, dintre noi, ne cunoaşte” (Amurg). Bacovia
observă şi ajunge la concluzia că omenirea a fost un 
studiu care parţial s-a dovedit greşit pentru că omul dăruit 
nu a putut prin tot ceea ce a creat să ajungă la 
perfecţiune, ci s-a lăsat învins de vicii, neiubire de sine. 
Literatul conştientizează la un moment dat că poetul 
numai în singurătate poate trăi alături de „fiinţa supremă” 
care trăieşte printre noi: „Te pierzi în golul singurătăţii / O, 
suflet, mereu de lume fugar” şi continuă ca un adevărat 
cunoscător, trăitor în lumea aceea şi prevestitor al tuturor 
acestor dezastre care ne stăpânesc fiindul: „E ora când 
Petru plânge amar - / Ascultă... e ora laşităţii...” 
(Nocturnă). De ce oare Bacovia numeşte acea clipă 
fatidică, pentru că în timpul celest viaţa omului este egală 
cu o oră telurică „e ora laşităţii”? Şi ne mai roagă să o şi 
ascultăm cu multă atenţie, putând fi chiar ultima ascultare 
pe care omul dual să o mai poată auzi şi în conştiinţa sa 
să o recepteze ca pe o iertare a păcatului de a fi 
constituit ca om: „Blestemată mai fie şi toamna, / Şi 
frunza ce pică pe noi” (Aiurea). Criticul literar Dumitru 
Micu spunea într-una dintre lucrările sale: "Bacovia este 
creatorul unei atmosfere lirice inedite”, înţelegând din 
aceasta atmosfera specifică în care s-a dorit să creeze şi 
continuă spunând: “E poetul toamnei reci şi umede, al 
iernii aspre, cu amurguri sumbre de metal, al verii toride, 
de a cărei căldură: încet, cadavrele se descompun, 
poetul monotoniei târgului vechi, prăpădit [...]. Poezia lui 
Bacovia e plină de parcuri solitare, cu copaci desfrunziţi, 
de grădini devastate, mâncate de: cancer si ftizie, de ploi, 
de ninsori, de vânturi nimicitoare, de corbi, de figuri 
palide, spectrale. Prin astfel de reprezentări poetul dă 
relief deznădejdii tenace, sentimentului de a trăi într-o 
lume absurdă, de a fi închis într-un cerc blestemat”. 
Putem considera cercul ca o parte existenţială: tristă, 
plină de humor, pentru că viaţa este definită ca un umor 
al celor de sus, “despre care vorbeşte cu amărăciune, cu 
o disperare neputincioasă în poezia "Cu voi", din care voi 
cita versurile sugestive în împlinirea idealului creativ prin 
singurătate: “Mai bine singuratic şi uitat, / Pierdut să te 
retragi nepăsător…”. Putem înţelege de ce Bacovia s-a 
retras să creeze într-o lume de noapte, o lume care nu îl 
vedea pentru că el însuşi se dorea neobservat, profanul îi 
lezase puternic fiindul, iar eul lui nu mai putea accepta 
compromisul existenţial, intrând sub greutatea unui des-
tin al durerii morale dar şi fizice.  

Metaforic, plumbul bacovian inspiră: „Fereastra 
e-o poemă de plumb şi de scântei...” (Dialog de iarnă), 
materializează ideea în versuri şi tot ceea ce îl înconjoară 
e „... o vreme de plumb” (Toamna) şi „Iarbă de plumb şi 
aer tare...” (Nervi de toamnă) care îi sufocă fiindul până 
la palidul ce „În culori închise, şi ameţit la pas, - / Dus de 
frumos, de mai bine / Demult, într-o toamnă, s-a stins un 
glas” (Nervi de toamnă). Plumbul sugerează sfârşitul însă 
nu asuprirea eului prin înveşnicirea greutăţii sale, pentru 
că eul se detaşează de materia ce se descompune, 
pornind o cale a meditaţiei profunde. Universul este 
întunecat de egoul materializat, pentru suflet el este o 
lumină a creaţiei, a meditaţiei profunde doar prin idei. 
Cuvintele dispar doar zâmbetul şi seninul ochilor vorbesc 
în lumea pe care Bacovia o vede în palidul amurg al 
omenirii. Pământul dă viaţă şi poetul preţuieşte ceea ce 
pământul dăruieşte însă cugetul său zdruncină de la 

 
amurg şi până în zorii dimineţii precum un vârcolac 
prevestitor în care eul şi egoul, fiindul şi nefiindul 
teluric, îşi schimbă statutul de trăitor într-o lume care 
nu ştie ceea ce o aşteaptă când noaptea eternă se 
va aşterne, dezintegrând materia.  

Negrul creează deziluzia existenţială, teama 
întreruperii unui circuit de viaţă, o suprapunere cu 
nostalgia care-i cuprinde pe cei rămaşi până le vine 
rândul la perpetua dezintegrare şi revelaţia pe care 
numai cei iniţiaţi o simt că va veni. Teama de negru 
creează panica, sporeşte tainicul, palidul îngreunea-
ză ca un plumb trupul fără de viaţă, iar viaţa... ce 
este viaţa telurică? Tumult, egoism, lumire preluată 
de la un fiind la altul şi pogorâtă în „negrul pământ”, 
cripta grea ca plumbul ce stăvileşte pentru totdeauna 
răul viu însă nu fiindul fără umbră. Bacovia a fost un 
căutător şi un clavăzător al morbidului, un cercetător 
al labirintului nopţii de la fereastra căruia şi, rareori 
pe drum, observa clipele încă vii ale timpului teluric. 
Număra ceasurile, cântărea minutele şi ştergea 
secundele care i se păreau lipsite de importanţă în 
lumea udă a nopţii: „Acolo, unde nu-i nimeni, / Şi nu 
mai trebuie / Niciun cuvânt” (Sic transit). Şi criticul 
literar Alexandru Piru vorbeşte despre "Capacitatea 
lui Bacovia”, dar şi de trăirile lui intense, profund sim-
bolizate “a senzaţiilor, emoţiilor, neliniştilor, angoa-
selor şi teroarei de necunoscut”, care, spune el: 
“este excepţională şi, chiar când i se găsesc modele, 
de o originalitate din sfera literaturii române, incon-
testabilă. Inedite sunt îndeosebi imaginile cople-
şitoare, ale înăbuşirii într-un potop de cărbune: Car-
bonizate flori, noian de negru... / Sicrie negre, arse, 
de metal, / veştminte funereare de mangal, / Negru 
profund, noian de negru... sau printr-un diluviu ade-
vărat, văzut ca o regresiune pe scara antropologică 
până în epoca preistorică...:” Chinul apăsător al 
trupului i-a măcinat existenţa, i-a schimbat ciclul 
lumină/întuneric, ziuă/noapte făcând din înălţările lui 
un prevestitor al sfârşitului, un iniţiat al interpretării 
viului în obscur, al exigenţei ideii geniale de a se 
alătura celei lumeşti şi mediocre, a simţirii greutăţii 
repercursiunilor palidului în trup şi a galbenului prin 
plumb. 

Plumbul este atât de obsedant încât îl întâl-
neşti, în poezia bacoviană, sugerat atât ca metal 
împovărător de greu şi sufocant pentru trupul inert, 
ascuns de lumină, între pereţii vreunui cavou sau 
sicriu, locuri reci precum nefiindul palid, amorţit şi 
aşteptător de chemări, fără umbră şi fără dorinţă. 
Când spun „fără dorinţă” îmi asum răspunderea 
elogiind moartea ca ceva de care niciunul dintre cei 
vii nu sunt uitaţi să rămână de-a pururea trup pe 
Pământ: „Şi iată, din toate, nimicul - / Un înger, apoi, 
s-a născut... / - Acestea erau, deci, nimicul, / Şi-
ndată, orice a tăcut!” (Controversă), stare la care, cu 
înfrigurare, şi Marin Sorescu medita în poezia sa 
„Gând”: „Că vine moartea / şi atunci această încor-
dare / îmi trece”. Literatul se simte eliberat, despo-
vărat de lumesc în clipa detaşării, lumea lui ade-
vărată din momentul acela se uneşte cu eul lui purifi-
cat într-un fiind superior. Întoarcerea la Geneză  

 
(continuare în pag. 46)

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BoemBoemBoemBoem@@@@        4444----5555----6 6 6 6 ////    2012012012012222    46464646    

                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 45) 
 
sugerează începutul şi o cu totul altă dominare a 
conştiinţei noastre mult mai profundă şi mai apropiată de 
existenţele angelice şi, de ce nu, mai pură. Bacovia 
ascultă şi aude în singurătatea lui interioară dorinţele 
lumii de noapte: „Un cântec trist din liră / Aş vrea să-ţi 
mai arunc, / Din viaţa mea în noapte / De ne-nţeles 
adânc” (Versuri), chiar dacă pe stradă sau în încăperile 
trăinde ale fiindului său bolnav se află o altă entitate, 
pentru că aşa cum sunt prezentate vieţile în creaţia sa 
poetică sunt departe de a fi semeni ai lumii de ziuă: „Cei 
vii se mişcă şi ei descompuşi, / Cu lutul de căldură 
asudat; / E miros de cadavre, iubito, / Şi azi, chiar sânul 
tău e mai lăsat” (Cuptor). Imaginile sunt apocaliptice şi, 
într-un astfel de mediu, ce poate fi mai expresiv decât 
negrul, ca taină şi palidul/galben ca loc izolat de zbatere 
încă a viului. Bacovia este pătrunzător şi pătrunsul 
generează conştientizarea că până şi în obscur actualul 
este dominat de profan. Iubirea lui este o manifestare 
nepământeană, ruptă de faptul real însă afectivă, 
pătrunzătoare şi scrutată: „E o vibrare de violete, / Trece 
şi Ea; / Aş vrea, / Dar nu pot s-o salut: / Oh, şi cum a 
trecut, / Într-o vibrare de violete”, am putea spune 
excesiv de sentimentală şi dureroasă în faţa neputinţei 
de a şi-o îndeplini. Acel „oh” rostit cu atâta durere 
exprimă părerea de rău pentru că în omul din el
sentimentele sunt mult superioare faţă de cele ale 
profanului. Respectul faţă de entitatea-femeie, expri-
mată şi notată în creaţia sa cu literă mare „Ea” justifică 
ceea ce de fapt cu peste o jumătate de veac înainte 
Eminescu îşi arătase în poezia sa, „Lacul”, angelizarea 
femeii căreia notarea, în stilul cursiv al scrierii 
electronice, „Ea” o făcea tocmai pentru a sugera 
confesiunea poetului, apropierea acesteia de zeiţa 
protectoare a iubirii desăvârşite, unicitatea ei şi 
neputinţa bărbatului de a însuma în caracterul său 
sensibilităţile pe care femeia le nutreşte încă de la 
naştere. Dacă la clasici modelul cuplului Adam şi Eva 
imagina fericirea familială într-o corelaţie perfectă cu 
ritmurile lumii şi ale universului, la Eminescu, romantic 
prin excepţie, apare asocierea iubirii cu eternitatea 
universului, cu toate trăirile naturii. Bacovia însă vede 
iubirea sub o altă formă, unind dragostea cu moartea. 
Moartea considerată ca o binefacere a tuturor 
împlinirilor. Pentru el, şi pentru toţi moderniştii care au 
atribuit realului iubiea, nu ca o proiecţie în absolut, ci ca 
o trăire, ca un sentiment bolnăvicios şi condamnat eşe-
cului, unde natura neparticipativă nu mai era un compli-
ce, o ocrotitoare, ci un gol existenţial, iubirea devine un 
gest mai mult grotesc decât liniştitor: „Ea plânge, şi-a 
căzut pe clape, / Şi geme greu ca în delir... / În dezacord 
clavirul moare, / Şi ninge ca-ntr-un cimitir” (Nevroză). 
 Cum aş putea încerca desecretizarea trăirilor 
bacoviene decât lăsându-l să-şi destăinuie singur crezul: 
„Şi toamna, şi iarna / Coboară-amândouă; / Şi plouă, şi 
ninge, - / Şi ninge, şi plouă” (Moină), stări atmosferice 
care nu fac altceva decât să dezintegreze materia 
eliberând eul fără umbră, lăsat să-şi parcurgă drumul în 
singurătatea sumbră şi palidă: „Veşnic, veşnic, veşnic..., 
/ Rătăciri de-acuma / N-or să mă mai cheme - / Peste 
vise bruma, / Veşnic, veşnic, veşnic...” (Rar). Veşnicia 
fiindului va rămâne codul bacovian încrustat în pereţii de 
plumb ai spaţiului timp, ai unei culori neînţeleasă de 
 el spre locul meditaţiei profunde. Din întuneric Bcovia a 

 
profanul îmbujorat pe faţa umbrei palide care 
păşeşte pe lângă el spre locul meditaţiei profunde. 
Din întuneric Bacovia a eliberat ideea ce s-a îndrep-
tat fără întoarcere spre matricea celestă ce îi va găz-
dui veşnic eul detaşat de nefiindul teluric. Versul 
poeziei sale simboliste, pe care aş cădea în ridicol 
să o mai amintesc, când a făcut atâta vâlvă în lumea 
criticii literare şi s-a păstrat ca o ars poetica în magia 
încă nedesluşită a cuvântului „galben” bacovian 
sinonim plumbului: „Stam singur în cavou... (care 
era din plumb) şi era vânt...”, stare a naturii ce    se 
iveşte din senin şi care poate avea urmări nepre-
văzute, uneori nefaste, fereşte trupul de magica de-
zintegrare însă „eul viu” al poetului nădăjduieşte într-
o magnifică lucire a ideii pe care o înalţă celestului 
deusian lipsindu-se de umbră. Din starea de visare a 
nefiindului, iniţiatul literat trece în starea de veghere 
în cel de-al doilea catren al creaţiei bacoviene, sim-
ţind, de astă dată, frigul: „Stam singur lângă mort... 
şi era frig...”. Se detaşează ideea vieţii de după 
moarte pe care scrierile biblice o consemnează ca 
un adevăr, ca un fapt împlinit acelora ce, dăruiţi 
mirajului, pătrund adânc în meditaţie, descifrând 
codurile cuvântului din idee. 
 Căutările şi descifrările adevăratului înţeles al 
temelor lirismului bacovian continuă şi va continua, 
găsindu-se chei cu care exegeţii vor pătrunde în 
adânca filosofie a palidului şi a cenuşiului apoca-
liptic.    

 

 Aburizare, efect ce constă în supunerea la acțiunea delirului a 
imaginii imaginate, pentru a crea o atmosferă halucinantă, apo-
caliptică, prelucrând în subconştient idei noi, formatoare. 
 

2
 Poezia “Trudit” a fost preluată integral din Revista Cronica 

Moldovei, nr.4/20 iunie-20 iulie 1915, p.74, Bucureşti. 
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Elena MLĂDINOIU 

 
Frig 
 

Frig, frig necesar 
născând primele reliefuri - munţii, 
fiii şi fecioarele frigului 
frig necesar, îmblânzit şi împins apoi 
până la întâiul sentiment vegetal 
până la întâia celulă cu ochi 
până la întâia maimuţă dezechilibrată 
până la om. 
 
Regret 
 

Regret 
că nu mai e timp 
dorm mai puţin 
respir mai greu - 
lacrima din alt secol 
abia azi mă doare 
pe buze am simţit 
muşcată invidia. 
Mă reped 
cu toată muzica-ntr-o stea 
să renasc 
încă o dată 
să aflu să ştiu 
dacă e prea târziu... 
                        
Odihna 
 

Am adormit odată 
într-o pădure 
în care dădeau fagii buzna 
să împădurească 
visele mele sub cap 
unde aveam o carte 
şi mă veghea umbra. 
Am stat de vorbă 
din inima ei 
a pădurii 
şi de atunci întruna 
o carte mare 
se deschide. 
 
Nu mai încerc 
 

Am colindat pustiuri 
Într-o viaţă plină de pariuri 
m-am contopit cu eterul 
însă n-am limpezit misterul 
perpetuum mobile mai respir 
parfum şi spin de trandafir. 
 
Pădure virgină 
 

Pădure virgină 
izvor de frunze 
la umbra levănţicii suave 
zumzăie-n petale 
o colonie sacră 
de nobile albine. 
 

 
Aştept încă o noapte 
 

Va trece şi această noapte 
e ora unu încă n-ai venit 
şi urmele-s pierdute 
într-un mit 
şi-ntr-un sfârşit 
afară-i dimineaţă 
păsări la zbor 
pretimpuriu se-nvaţă 
eu mă retrag mă duc... 
te-aştept, vino îndată! 
 
De tine 
 

Alinată de tine 
tristeţea clipei 
nu se mai întoarce... 
Îmbrăţişată de tine 
inima-nsăilată 
de dragul dragostei 
îţi aparţine... 
Sărutată de tine suspin furată 
de noaptea sacerdotă... 
Iubită de tine 
mă pierd în liniştea 
prismelor pure 
în oceanul cu stele 
din mine... 
 
Destin 
 

Cincizeci şi şapte de torţe aprinse 
şi tot atâtea fulgere 
supuse unui singur gând - destinul 
invazii de ape tulburi 
se pierd în memorii 
n-am să mai fiu zbor fulgerat 
din privirile mele ies timid zorii 
flori fără nume 
pe mormântul uitat. 

 
La cerul ferecat de porţi solemne 
  
La porţi celebre tu erai un nume 
Eu îţi vegheam imaginea în lume 
La graniţa-ntre rugă şi păcat  
Am fi găsit limanul mult uitat 
În acea noapte plină de mistere 
În care un poet cânta-n tăcere. 
 
Regret 
 

Regret că nu mai e timp 
dorm mai puţin 
respir mai greu - 
lacrima din alt secol abia azi mă doare 
pe buze am simţit 
muşcată invidia. 
Mă reped cu toată muzica-ntr-o stea 
să renasc încă o dată 
să aflu să ştiu dacă e prea târziu...  

� 
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              Adrian RACARU 
 

Scrisoarea lui Noe 
 

Doamne, 
    după cum ştii eu sunt bine sănătos  
dar toate dobitoacele sunt pe cale de dispariţie  
şi fiii şi fiicele mele  
s-au înmulţit cu  necuviinţă  
mult prea mult fără rost… 
 

dar ce mai tura-vura  
până şi Biblia este amendată   
deşi lumea are sens unic  
se pierde mult din vedere  
vremea de apoi  
se face acolo o confuzie 
cu sensul giratorio 
păcătoşii se invită unii pe alţii 
şi se creează altercaţii 
deşi toate ieşirile sunt clare  
şi albastre…  
   

Aşa că uite ce-ţi propun 
ca să nu-i mai irosim  
cu sofisticatele lor obiceiuri   
înnoieşte calea  
şi fă-o drum galactic! 
 
Eternul  discurs despre vânt  
 

lumea e grăbită de lume 
descendenţa ademeneşte  
orgolii succesorale   
şi amintirile se înăspresc 
ca mustul cel harnic 
pentru însetata uitare 
şi schimbătoarele jocuri  
  

copilăria va multiplica 
insula, continentul sau planeta aceea  
dezmierdată şi hulită 
din care am fost extraşi 
cu diferite unelte ale viitorului  
pentru a slugări cu abilităţi nebănuite 
pofta timpului vânător 
şi pentru care  
între nebunie şi înţelepciune 
oamenii mari ţin     
elocventul discurs  
despre vânt  
 

toate pânzele - Sus 
drept aşa spre ziua  
fără sfârşit  

 
Căruţa care mă poartă   
 

Tata nu a avut ce să ne lase moştenire 
Decât o căruţă 
O căruţă în care 
Viaţa lui a trecut  
Prin război şi foamete şi s-a dus 
Şi la deal şi la vale 
Era un simplu ţăran 
Avansat în CAP 
În  grad de conductor 
De atelaj sau simplu 
Conductor că în sat nu erau cheferişti 
Iar mama, mama muncea la cultura mare 
 

Ani au trecut şi  
pentru a pune punctul pe i - istoric   
fiecare generaţie probează,  
   ajustează şi  degradează  
propria revoluţie (ca să nu se creeze confuzii  
între generaţii) a venit revoluţia, 
economia de piaţă şi capitalismul căpcăun  
cine să mai aibă grijă şi de căruţă 
dar într-o zi sugrumat de remuşcări 
când reflectam că tata ne dăruise lucrul 
cel mai de preţ pe care l-a avut 
şi de care s-a îngrijit fără odihnă 
toată viaţa, 
mi-am simţit sufletul  
 cum se prelinge ca o nălucă fierbinte de ceară   
tata nu ne-a lăsat o simplă căruţă 
ne-a lăsat 
Căruţa Soarelui: RA caru 
 
Pasajul  tulburat 
 

Suntem o trecere  
de umbre de zvonuri 
oarecum verticali  
în dorinţă 
înaripaţi 
prin crucificare  
Celebrăm Înălţarea  
ca pe un exerciţiu 
de visare  
pentru a 
tulbura 
pasajul eternităţii 
cu îngeri şi cifre   

 
Răspunsul nepereche 
 

dincolo de dealul căpăţânii  
infinitul a excomunicat   
disperata lui nesimţire  
şi  
de sub lespedea învierii 
lumina necunoscutelor focuri 
a înflorit şi a înmiresmat  
cereasca bucurie 
a iubirii 
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              Petre RĂU 
 

Poezia - cel mai durabil prieten 
 
 Mihaela Meravei intră, cu acest volum de versuri, 
într-o etapă nouă a vieţii sale, aceea a poetului care 
debutează editorial. Fiindcă asta înseamnă această carte 
a sa, pe care o intitulează în mod plăcut “Viaţa pe 
verticală”. Desigur, volumul, aşa cum se întâmplă cu 
toate cele care apar în ziua de azi, nu va întâmpina 
niciun fel de rezistenţă dârză, nu va exista nicio ostilitate, 
făţişă sau nu, a criticilor, aşa cum odinioară se petrecea, 
de exemplu, pe vremea lui Nichita Stănescu, sau a lui 
Marin Sorescu, ca intoleranţă la orice element artistic 
sau de altă natură ţinând de creaţia literară. 
 Şi chiar dacă am mai fi în acele vremuri, tot nu 
am fi asistat la o oponenţă majoră a criticii literare. Nu în 
cazul volumului de faţă care - după părerea mea - este 
scris dacă nu în spiritul exigenţei şi rigorii poetice, cel 
puţin la un nivel înalt al sincerităţii şi confesiunii. Pentru 
că, de ce nu, poezia modernă de azi, întruchipând forme 
în care scrisul deliberat, autentic, dezvăluitor, pornit de la 
cea mai integră confesiune este, după câte se pare, 
dacă nu cea mai potrivită, atunci cu siguranţă cea mai 
aplicată. 
 Aşadar, din punctul de vedere al scrisului, autoa-
rea se află în prima sa etapă estetică. Este pentru prima 
oară când o vedem împărtăşindu-ne câte ceva din crezul 
său artistic, deşi eu personal, dar şi mulţi alţii, am mai 
întâlnit-o pe poetă pe cel puţin un site/cenaclu literar. 
Deci, am putea bănui că a avut timp ca, în medii propice, 
în ateliere de creaţie, să-şi formeze un stil de început, să 
încerce să se exprime mai cu aplomb artistic şi să capete 
suficientă experienţă şi încredere în expresia scrisului 
său. 
 Deşi singură ne mărturiseşte că “obsesia mea 
pentru cuvinte / nu este răsplata unui talent cultivat” (ca 
să o iubesc pe ea), poeta ne dezvăluie, deloc 
întâmplător, zvelteţea şi ingeniozitatea sa artistică, 
poetică, aplicând forme tehnice uneori surprinzătoare, 
care conferă versului său o doză certă de atractivitate şi 
ospitalitate. De altfel, în acelaşi poem, autoarea este 
nevoită să recunoască faptul că, în cele mai tainice 
unghere ale spiritului, ea se confundă pe undeva cu 
poezia: “(poezia) // o iubesc pe ea... / pereche a 
sufletului meu”. 
 Dacă într-un poem precum “cum vrei să 
împrimăvăresc” întâlnim termeni mult prea pretenţioşi şi 
aspri (“ploi de gheaţă”, “doruri reumatice”, “suflet 
astmatic”, “glazurare cu ceaţă”, “geruire”, “dinţi de soare”, 
“cojoc de omăt” ş.a.), în schimb, ca un fel de 
compensaţie, în poeme precum cel intitulat “Renaştere” 
sensibilitatea artistică îşi face din plin efectul şi se 
revarsă cu blândeţe asupra noastră: “mă trezesc din 
hibernare / când aud ghioceii / cum despică zăpada”. 
 Îndrăgostită de poezie în cel mai evident mod cu 
putinţă, autoarea nu se poate abţine să nu ne 
împărtăşească bucuria din sufletul său atunci când o 

 
 

întâlneşte: “prin camerele inimii / copilul din mine gân-
gureşte / poezie” (respins de cei din jur). 
 Poetul este destinat să fie mereu nemulţumit 
de el însuşi. Mereu versul său se ascute până ajunge 
la perfecţiune, la forma la care cititorul nu mai are ni-
mic de adăugat şi atunci satisfacţia acestuia va deveni 
una cu cea a creatorului. Toate aceste substraturi ale 
poematicii sunt mărturisite cititorilor, uneori cu des-
chidere, alteori sub mantia absconsului. În poezia Mi-
haelei Meravei, însă, elemente de ars poetica apar 
destul de frecvent. De altfel, poeta, sinceră cu ea 
însăşi până la cele mai fine detalii, nu se sfieşte să ne 
spună ce crede despre lume şi viaţă şi, mai ales, des-
pre rostul poeziei: “sentimental autentic / îţi angajezi 
talentul / în slujba unei afrodite / din simfonia cuvin-
telor” (Reformă sentimentală).  
 Iată iarăşi un crez artistic, relatat în versuri de 
o subtilitate profundă, într-un poem citat aici în tota-
litate: “din nopţi prea albe / să le pot dormi / mă mut în 
casa sufletului / unde şi-au lăsat amprentă / cuvintele 
fără timp / înflorite pe ram de rogvaiv / crescut în mine 
ca trup / din trupul poeziei / ce vine din adânc / vinde-
cătoare / apă vie” (Apă vie). Este poemul care dezvă-
luie şi o anumită identitate între preferinţele autoarei şi
cele ale prezumptivilor săi cititori. 
 Poeta este tentată să împreuneze resursele 
visului şi imaginaţiei cu lucruri şi fenomene reale. 
Efectul pe care îl obţine este direct proporţional cu 
dificultatea unghiului de privire, cu neaşteptatul 
posturii: “din suflet ţi-ai făcut culcuş / să-mi pot odihni 
neodihna” (poezie). 
 O haină nouă este întotdeauna un prilej de 
bucurie a sufletului. De aceea, asocierea cu cel mai 
frumos şi aspirat anotimp pare a fi un lucru aşteptat cu 
emoţie: “doar... îmbracă-te cu mine / să înflorim împre-
ună / o veşnică primăvară” (o veşnică primăvară) 
 Fără să nesocotească atributele exigenţei, 
autoarea îşi trăieşte cu intensitate propriile angoase în 
căutarea îndărătnică a răspunsurilor pe care le aş-
teaptă în legătură cu zădărnicia ontologică: “şi eu / 
păstrăv încăpăţânat / mă lupt cu pietrele / împotriva 
deşertăciunii” (Împotriva curentului). Pe de altă parte 
însă este conştientă că, de fapt, marile adevăruri i se 
cuibăresc în propria-i fiinţă şi doar trebuie să capete 
înţelepciunea trebuincioasă dezvelirii însemnatelor şi 
mult aşteptatelor clarificări: “cotrobăind prin canionul 
cunoaşterii / să aflu înţelepciunea / m-am ancorat în  
 

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

punctele cardinale / ale sinelui” (Stand by). De altfel, acest 
din urmă poem ar putea fi un exemplu de respiraţie împă-
cată a sufletului de poet al Mihaelei Meravei. 
 Poezia de dragoste este şi ea o temă de substanţă 
a prezentului volum. Pornind chiar de la revărsarea iubirii 
către semeni: “cu firul înţelepciunii / îmi cos umerii / prea 
mici să ducă / balanţa judecătorului...” (Iubesc oamenii...) 
şi continuând cu transhumanţa dorului în variante autoh-
tone: “păstori din tată în fiu / urcăm iar iubirea / pe pajişti... 
de munte” (Transhumanţa sentimentelor), eul liric se mis-
tuie sub aproape toate canoanele ştiute ale pasiunii, inclu-
siv atingând nuanţe de suferinţă şi strigându-şi uneori 
disperarea şi neputinţa în faţa destinului neiertător al dra-
gostei neîmpărtăşite: “mi-e lipsă de tine / e ca o durere / ce 
zace / se zbate / şi ţipă în mine” (Mi-e). 
 Fiind totodată şi poeta ilustrării obiectelor la modul 
frust, fără a substitui obiectul, natura, chiar şi epicul şi 
pretextul exterior, cu reflecţia şi emoţia solidificată, 
autoarea figurează diverse situaţii, pune în scenă 
sentimente, pune în ecuaţie stări de spirit (în general cele 
care îi aparţin), ba chiar regizează şi idei. Dacă uneori 
apelează la metafore de nuanţă: “în pădurea muţilor / nu 
se mai aude ţiuitul vântului” (respins de cei din jur),
întâlnim însă şi împletiri de imagini dense, fără vreo 
intenţie evidentă de a delimita graniţele dintre vis şi 
închipuire. Filosofia poetei pare a fi una trăită, o perpetuă 
interogaţie asupra condiţiei umane şi, în particular, asupra 
condiţiei artistului: “dezbrăcaţi de inhibiţii diurne / 
holograme nude / împletim gânduri interzise / robiţi de 
pasiunea zorilor / stropim toamna / cu uleiuri esenţiale” 
(Robiţi de toamnă). De altfel, poeta nu se lasă uşor 
impresionată şi subliniază doar tangenţial vreo stângăcie a 
universului întâlnită în calea sa. 
 Autoarea ne demonstrează că are şi veleităţi 
artistice exotice, încercând, sporadic, şi unele compoziţii 
de inspiraţie niponă: “flori albe de măr / pe clădiri în 
cutremur - / oamenii singuri” (trei ori haiku). 
 Mihaelei Meravei nu-i trebuie deloc un exces de 
fantezie ca să ne facă să-i citim cu plăcere versurile. Iată, 
de pildă, cum îşi defineşte, în mod magistral, mama: 
“Surâde cerul când / pe palma tremurândă de timp / 
presari firimituri albe, / vrăbii şi porumbiţe se adună / 
ciripind sărbătoarea” (Deosebită dintre toate). Sau cum îşi 
surprinde propriile-i simţiri îmbătate de aromele de neuitat 
ale copilăriei: “aroma de pâine caldă mă urmăreşte, / îmi 
este nesfârşit de tine / plămadă a trupului meu” (somn alb 
şi aromă de pâine coaptă). Sau, încă, iată cum poeta ştie 
să ne vorbească despre un paradis văzut numai de ea, cu 
mult mai distins ornamentat decât aşa cum îl ştim noi: 
“Edenul împodobit / cu bonsai” (Lumea mea). 
 Poezia din acest volum de debut este o poezie 
care respiră complet a suflet, a interior, a apăsare pe 
inimă, toate acestea potrivindu-se aproape identitar cu 
celebra vorbă a lui Marin Sorescu: “Suflete, bun la toate”. 
 Aflată la început de carieră în acest domeniu, 
poeta Mihaela Meravei ni se prezintă ca o artistă a versului 
agreabil, care se apropie cu paşi hotărâţi de cristalizare şi 
care, cel mai probabil în volumul său următor, ne va oferi 
complet dovada maturităţii sale poetice. 

� 

 
Vlad ANDREI 

 
 Mancando 
 

 E iarnă pe Istru de ceva vreme 
 De-ngheaţă şi apa, şi vinu-n pahar, 
 Nici ceasul în bătăi nu mai geme 
 Şi zgomote sumbre vin din clopotar. 
 

 Şi ninge, şi ninge - satul îngroapă, 
 De-o viaţă pe stradă tot cerne, 
 La streşini caii cei albi se adapă, 
 Iar biserica-i în gheţuri eterne. 
 

 De Crist, pe uliţi, nimeni nu spune, 
 Iar preoţii spre case merg rătăciţi; 
 Şi ninge, şi ninge - zăpada se pune, 
 Tribunii spre dealuri fug îngroziţi. 

 
 Antiodă 
 

 Să mă pierd în cărți şi vise 
 Şi în lanuri lungi, pustii, 
 Ori în mii de uşi deschise 
 Ori în gânduri cu stafii. 
 

 Să văd tot ce mi s-arată, 
 Şi prin beciuri să cobor, 
 Să beau apa ce mi-e dată 
 Şi să râd încetişor. 
 

 Ca apoi, de timp pierdut, 
 Prin livezi să rătăcesc 
 După punctul de-nceput, 
 Punctul calmului ceresc 
 

 Cu lumina-mi în priviri 
 Să mă mir, să mă jelesc: 
 Cum de v-am pierdut, trăiri, 
 Şi pe tine, calm ceresc? 

 
 Observaţie 
 

 E zgomot şi lume la poartă, 
 Apa pe geamuri tot intră 
 Şi tabla în ploaie se saltă, 
 Iar şoareci coboară pe grindă. 
 

 Pereţii-n pământuri coboară, 
 Prea multe gânduri şi ispite, 
 Vin morţii-n sunet de fanfară 
 Şi uşor şi grinda se desprinde. 
 

 Pe aici mai bate doar vântul, 
 Doar el şi apa cea rece, 
 Apă ce-ntunecă şi gândul 
 În furtuna ce nu mai trece. 
 

 Eu nu mai am nicio casă, 
 Nici locuri pe unde să vin, 
 Nici oameni la poarta cea trasă, 
 Doar aşteptarea noului chin. 

� 
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            Tudor PETCU  
 

Eckhart Tolle sau despre puterea de a fi prezent 
 

Una dintre problemele, sau mai bine zis dilemele 
majore, care macină omul luat ca atare este faptul de a fi 
prezent în sine însuşi, în orizontul său lăuntric 
caracterizat de o multitudine de contradicţii, dar şi de o 
sursă extraordinară care constituie leagănul bucuriei de 
a fi oameni, de a ne fi născut. Nu întâmplător, Eckhart 
Tolle, despre a cărui biografie nu se va vorbi nici pe 
departe în lucrarea de faţă, aduce în lumină conceptul 
de “putere a prezentului”, lansându-ne parcă o provo-
care de a îndrăzni să ne cunoaştem, dar şi de a desco-
peri că noi, în calitate de individualităţi suntem înzestraţi 
cu foarte multe capacităţi şi posibilităţi pe care le dăm 
uitării fie pe drumul cunoaşterii care nu îmbracă forma 
esenţială a înţelegerii, fie pe drumul evoluţiei sociale, 
care, şi aceasta la rândul ei, ne împinge într-un fel sau 
altul în prăpastia dizolvării. Ce este de făcut în acest 
sens? 
 Propunerea lui Eckhart Tolle poate fi înţeleasă 
ca o încercare în primul rând din partea noastră de a ne 
cultiva discernământul necesar de a face distincţia 
imperativă dintre cunoaştere şi înţelegere, fără de care 
întâlnirea noastră cu prezentul nu ar putea avea loc. A 
cunoaşte înseamnă de cele mai multe ori a dobândi, a 
asimila cunoştinţe, deci a aprehenda. Însă cunoaşterea 
nu întotdeauna ne garantează înţelegerea, pentru că 
adesea, chiar ceea ce ajungem să cunoaştem, ajunge 
să ne înşele, să ne întindă capcane provenite din 
propriul nostru orgoliu pe care trebuie să-l percepem în 
calitatea sa de entitate separată de fiinţa umană.  
Cunoaşterea înşelătoare pe care am încercat să o 
subliniez este posibilă numai ca urmare a minţii cu care 
nu trebuie să ne identificăm, cel puţin nu de fiecare dată. 
De aceea, Eckhart Tolle îşi asumă cu fermitate principiul 
potrivit căruia omul nu este totuna cu mintea. 
Cunoaşterea este un produs al minţii care, fără să ne 
dăm seama, distorsionează adevărul lucrurilor şi în felul 
acesta ajungem să ne creăm propriul nostru adevăr sau 
propriile noastre adevăruri din care vor izvorî la nesfârşit 
alte şi alte adevăruri ce vor face obiectul superficialităţii 
noastre. Mintea este un instrument acţional specific 
dimensiunii sensibile în care trăim, dimensiune ce 
cuprinde în sine doar copii după idei, adică imperfecţiuni 
şi umbre. Cu alte cuvinte, trăim într-o lume a umbrelor, 
iar mintea noastră acţionează, atâta vreme cât îi 
permitem, în conformitate cu aceste umbre.  
 Pe de altă parte, înţelegerea este posibilă în 
măsura în care menţinem în permanenţă comunicarea 
cu propriul nostru sine, cu interiorul nostru ce ascunde o 
comoară fiinţială şi transcendentă care nu poate fi defi- 

 
nită cu ajutorul cuvintelor, ci în lumina comuniunii cu 
noi înşine prin intermediul căreia pătrundem pe o 
treaptă ascendentă a evoluţiei spirituale. Omul este 
înzestrat cu absolut tot ceea ce este nevoie, dar nu 
are cum să dobândească această înţelegere decât 
dacă se lasă mânat de acea putere a prezentului. 
 Capacităţile pe care le ascunde natura 
umană şi la care s-a făcut o oarecare referire până 
acum, sunt speciale datorită faptului că ele provin 
din astral, sursa principală, de altfel, de unde ne 
dăm seama că gândurile noastre, acţiunile noastre, 
cuvintele noastre, ajung în astral. Având în vedere 
că noi ne tragem seva din astral, atunci - spune 
Eckhart Tolle - avem o datorie morală fundamentală 
faţă de noi înşine, şi anume aceea de a trata ceea 
ce nu are legătură cu sinele interior ca pe o entitate 
separată. Sinele ascunde acele capacităţi spectacu-
loase, sau să le zicem metafizice, iar pentru 
cunoaşterea Sinelui este necesară o stare perpetuă 
de abandon în noi înşine, ca mod de a accede către 
cele mai ascunse orizonturi de percepţie care fac 
obiectul fiinţării noastre specifice, fiecare fiinţare 
fiind, de altfel, un unicat, chiar ca urmare a moşte-
nirii astrale a Sinelui a cărui nevoie primordială este 
întoarcerea la Sursă. Dar atâta vreme cât vorbim 
despre minte sau despre corp cu toate senzaţiile lui 
specifice, inclusiv cele de durere, ar trebui să ne 
dăm seama că este de datoria noastră să opunem 
o anumită rezistenţă sau să spunem un NU ferm 
suferinţei, durerii, incertitudinii etc. Tocmai pentru 
că suntem dependenţi de facultăţile empirice ale 
corpului sau de triumfalismul minţii noastre, 
identificabilă uşor cu ego-ul personal, ajungem să 
ne asumăm un statut de victimă şi implicit să nu 
promovăm extemporalul cu viaţa, care din fericire 
se tot repetă pentru ca noi la un moment dat să 
deprindem discernământul necesar.  
 Din păcate, în general, oamenii preferă 
comoditatea aparenţelor. Nu întâmplător, doi mari 
moralişti francezi, La Rochefoucauld şi Paul Rée 
spuneau răspicat: Nimic nu este mai insultător 
decât aparenţele. De exemplu, de multe ori avem 
senzaţia că ne apasă o durere corporală, organică 
şi instantaneu devenim victime ale propriului corp. 
Noi răspundem durerii respective, sucombând 
parcă la nivel de atitudine în faţa ei, dar de câte ori 
încercăm să comunicăm cu această durere şi în 
mod automat cu corpul nostru? Mesajul pe care 
Eckhart Tolle încearcă să ni-l transmită este unul 
foarte simplu: în cele mai multe cazuri noi putem fi 
proprii noştri doctori, terapeuţi, desigur, respectând 
proporţiile şi situaţiile, dar pentru aceasta este 
nevoie să ştim să ne situăm dincolo de corp, 
afirmaţie totuşi nu tocmai uşor de penetrat. 
 Viaţa ne pune în diferite situaţii, fiecare cu 
natura ei, dar cum ştim să fim prezenţi în situaţia 
respectivă? Prin a pătrunde dincolo de elementele 
componente ale acelei situaţii, asumându-ne în 
acest sens toate pârghiile intelectuale şi spirituale 
necesare, sau păstrând o dependenţă faţă de 
aparenţele multiple care ni se înfăţişează?   

(continuare în pag. 58) 
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Tănase DĂNĂILĂ 

 

Constantin Oancă – Un scriitor care adună 
depărtările în carte 

 
[ O corabie care nu mai sose şte 
editura TipoMoldova, Iaşi, 2012 ] 

 
 Scriu în primul rând să-mi aduc mie corecţii. Cel 
ce scrie cu propriul sânge - vorba lui Nichita Stănescu - 
se modifică pe sine, la nivelul fiinţei lui interioare se 
produc mutaţii calitative. Scriu cu gândul la Dumnezeu în 
primul rând şi numai dacă EL va fi convins de ceea ce 
scriu, pot să fiu crezut şi de semenii mei. 
 Aşa mi-a mărturisit într-un interviu scriitorul 
Constantin Oancă. Numai un om în care Divinitatea îşi 
revarsă harul este dominat de o asemenea modestie, de 
o asemenea smerenie. Şi chiar dacă nu-şi etalează 
dimensiunea potenţialului său umanist, trudnicia sa 
creatoare este ziditoare, ajută la eliberarea omului din 
captivitatea  nimicului , ca să îl citez. Înainte de a fi 
dascăl, de a fi scriitor, de a fi părinte şi soţ, el este un om, 
o conştiinţă. Condiţie pe care şi-o cultivă cu obsesie 
pentru că iată ce ne mai mărturiseşte: Decât un scriitor 
fără om, mai bine un om f ără scriitor .  

Cum să nu fie o conştiinţă un dascăl-scriitor care 
lucrează la ridicarea omului nu deasupra sa, ci în el 
însuşi, pentru că, iată ce le spune copiilor, ce ne spune 
nouă: 

Adevărul nu se vede decât cu ochii curaţi. 
Kitschul e o jivină care  atentează la cântecul 

unei păsări. 
Bunul gust este undelemnul din candela fecioa-

relor. 
Răul este un păianjen în pânza căruia, pe întu-

neric, se prinde omul. 
O lume fără Dumnezeu este o clepsidră în care  

curge nisipul deşertăciunii. 
Cunoaşterea este eliberarea omului din captivi-

tatea nimicului. 
Cunoaşterea ne mută îngerul de pe umăr în 

minte. 
Educaţia este coborârea în noapte a omului şi 

scoaterea lui la lumină. 
Am făcut acest preambul înainte de a mă referi la 

cartea sa, O corabie care nu mai sose şte, pentru că 
scriitorul Constantin Oancă are o creaţie de o mai largă 
respiraţie şi ar fi nedrept să-l încăpem doar în acest 
traiect al trăirilor sale lirice. 

În antologia O corabie care nu mai sose şte  ni 
se oferă totul: Cercei de cuvinte / Cuvinte din lacrimi / Şi 
lacrimi din sunete / acesta este drumul aurului / numit 
viaţa mea, o viaţă ca o carte deschisă nu pentru a o oferi 
lumii ca pe un spectacol ci pentru că nu are de ce să o 
ţină ascunsă, pitită vederii. 
Viaţa, cu toate ingredientele ei - iubirea, bătrâneţea, 
credinţa, moartea, zbuciumul omului şi a lumii sunt teme 
pe care poetul le aduce în pagini, infuzându-le tensiuni, 
îmbrăcându-le într-un veşmânt estetic. Iată cum priveşte 
cu duioşie, cu nostalgie, cu lirism tainele omului: Am 
văzut o femeie îmbătrânind / ce bărbat o fi îmbătrânind / 
în ochii ei? 

 

 
Motivul iubirii prezent în toate scrierile poe-

tului este şi generalizat, şi nuanţat: Ferice de femeia 
căreia sufletul pereche i se confesează liric: … de ce 
să-mi amintesc de tine / dacă nu te-am uitat. 

Poetul se află în empatie cu stările lumii de 
unde se retrage căutând adierea divină: Eu cânt în 
corul îngerilor / ca să uit durerea / din corul 
oamenilor. În toate faptele sale de viaţă, în educaţia 
pentru care are deplină vocaţie, în relaţiile inter-
umane, răspândeşte mireasma a ceea ce a însem-
nat prin veacuri greaua dar dulcea povară de sa-
cerdot. Un răspânditor de spirit creştin pus într-o 
minunată simbioză cu cultura.  

Am spus cândva că poetul Constantin 
Oancă se află într-o nişă a inimii mele. Aduc 
corecţie: l-am adus în centrul inimii. Pentru că el 
aduce omul la trăirile lui înalte, sedimentează 
frumosul, onestitatea, bunătatea, prietenia totală şi 
necondiţionată, este incapabil de meschinării, este 
un caracter. Într-o lume anapoda, în care toţi măs-
căricii sunt purtători de torţe fumegând şi repere 
existenţiale, el aduce echilibru, îmblânzeşte fiara din 
om. 

Dacă există ceva mai sfâşietor decât un trup 
care se prăpădeşte din lipsă de pâine, e un suflet 
care se stinge din lipsă de lumină spunea  marele 
spirit de extensie universală - V. Hugo. Iar cultura, 
educaţia, apropie omul de esenţa sa. 

Lumea este un vânt mare / din faţa căruia 
trebuie să mă retrag / să nu rămân un vânător de 
vânt, ne mai spune Constantin Oancă. 

Nu, poete! Rămâi un vânător de simţăminte 
înalte căci altfel n-ai putea spune: Sunt împreună 
lucrător cu Dumnezeu / El mă naşte / Şi eu mă 
renasc. 
 De aceea poetul este un om pe care Dum-
nezeu îl priveşte cu toate stelele. 

� 
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     Tănase CARA ŞCA 
 

Felia lui Murphy 
 

Conform unei frecvente teoreme 
Ce circulă şi pe la noi de-o vreme 
Aparţinând lui Murphy, se-nţelege 
Şi i se spune cam năstruşnic - lege, 
Ne face să schiţăm o cruce mare 
De inversu-ntâmplării următoare: 
Un oarecare, într-o dimineaţă 
A-ntins pe pâine unt, apoi dulceaţă 
Şi când să muşte cu poftă şi spor, 
Omul scăpă felia pe covor… 
Închise ochii, pregătit de ceartă 
Ştiind că numai legea-aceea iartă, 
Nu şi nevasta, ce priveşte sobră 
Şi muşcă de greşeşti, precum o cobră. 
 

Murphy ne-nvaţă spre a se-nţelege 
Că-n speţă, este vorba de o lege, 
Aceasta spune şi nu-i teorie, 
Că dacă ungi din pâine o felie 
Cu unt, dulceaţă, gem sau margarină 
Şi din nefericire-o scapi din mână, 
Se va lipi şi nu întâmplător 
Sigur, cu faţa unsă, pe covor. 
 

Acum, că ştim cum este cu scăpatul, 
Să lămurim problema cu bărbatul: 
Strângând din dinţi, îşi spuse „fie ce-o fi” 
Că doar citise „Legile lui Murphy” 
Dar tresări, zâmbi bine dispus 
Văzând felia cu dulceaţa-n sus. 
Dar bucuria nu îi fu prea lungă 
Când a-nţeles că legea-i într-o dungă  
Şi obsedat de-această întâmplare, 
Domnului Murphy-i scrise o scrisoare 
În care-i povesti scena descrisă 
De legea lui vestită, contrazisă. 
 

Primind scrisoarea, Murphy s-a-ntristat 
Şi de-ntâmplare greu contrariat, 
Vreo două luni făcu noi expertize 
Mii de-ncercări, profunde analize, 
Apoi, îi dădu omului răspuns 
De ce, felia lui cu spaţiul uns 
Căzu, contrazicându-i teoria 
În speţă, cu dulceaţa şi felia. 
 

- Domnule dragă, legea e validă 
Şi nu e teorie s-o desfidă. 
Eu te asigur, este cu vechime, 
Problema-am studiat-o-n profunzime 

 
Şi până să devină-universală 
Am experimentat-o cu migală 
Şi-abia apoi, în ale lumii state 
A fost votată-n unanimitate! 
Dar ca să fiu scutit de diatribă, 
Îţi spun că legea n-are nici o hibă 
Ba chiar, cred, dumneata eşti vinovat 
Şi cu ştiinţă lege-ai încălcat, 
Că ai scăpat felia, e normal 
Dar nu ăsta-i blestemul capital! 
Greşeala-i gravă, legea nu te iartă… 
Ai uns felia pe faţa cealaltă! 
 

Amice dragă, că m-ai provocat, 
Să n-ai probleme, am să-ţi dau un sfat: 
Fii mai atent, atunci când ungi felia, 
Să nu se afle-n jurul tău soţia. 
Că legile te scuză câteodată, 
Dar soaţa nu te iartă niciodată! 

 
Dilema metisului 
 

Iţic avea mama ţigancă, 
Iar tată-su era evreu, 
Că neconformităţi ca asta 
Apar pe lume mai mereu. 
 

Şi la un timp, Iţic, metisul 
Pe când ajunse-aşa... puştan 
Îl întrebă pe tat-su Şloim: 
- Eu sunt evreu, sau sunt ţigan? 
 

- Da ce-ţi veni aşa, deodată, 
Tu crezi că asta-i o problemă? 
- Ar fi, veni iute răspunsul, 
Că mă apasă o dilemă... 
 

Natale are-o bicicletă 
Şi nu ştiu cum să procedez, 
Întreb, s-aleg una din două, 
S-o fur, sau să negociez? 

 
Paradox 
 

Domnule doctor, sunt într-o dilemă, 
Căsătoria mea e-ntr-un declic 
Şi sunt convins, există o problemă 
Că n-o-nţeleg, dar o să vă explic. 
 

De câte ori ajung băut acasă, 
Soţia mea, de parcă-i un făcut, 
Chiar dacă o doresc, ca pe-o mireasă 
Nu mă suportă, fiindcă sunt băut! 
                          

Că nu mă vrea ’mnea-ei, că-s ameţit 
Nu cred că ar fi marele necaz, 
Dar am venit, că nu sunt lămurit 
De ce nu o suport eu, când sunt treaz? 

� 
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Ortansa TUDOR 

 
Adrian Erbiceanu - Printre silabe 

 
 Sumar al prezentării făcute sâmbătă 21.04.2012, cu 
ocazia lansării volumului poetului Adrian Erbiceanu , Printre 
silabe , organizată de Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română 
(ASLRQ), la Centrul Socio-Comunitar, 6767 Côte-des-Neiges, 
Montréal 
 
 Spunând Adrian Erbiceanu, ne gândim, în primul 
rând, la cofondatorul şi Preşedintele Asociaţiei Scriitorilor 
de Limbă Română din Québec şi la Directorul executiv al 
Editurii de limbă română (ASLRQ) din metropola canadi-
ană Montréal. Dar de data aceasta Adrian Erbiceanu ni se 
prezintă cu un volum de poeme, carte ieşită proaspăt de 
sub tipar datorită efortului Editurii Singur din Târgovişte. 
 Talentul poetic al dlui Adrian Erbiceanu, dublat de 
instruirea specială de care s-a bucurat în ţară - ca elev al 
unor şcoli de elită: Liceul Militar din Breaza, Şcoala 
Militară Superioară de Ofiţeri din Piteşti şi ca absolvent al 
Facultăţii de limbă şi literatură română la Institutul 
Pedagogic din Bucureşti – şi-au pus amprenta asupra 
operei  sale  literare. 
 Recitindu-i poemele, descoperim o stare originală 
de poezie, o stare ce se degajă din versuri armonioase, 
scoţând în evidenţă virtuţile expresive ale limbii române, 
muzicalitatea ei. Melodicitatea discursului liric dovedeşte 
stăpânirea artei scrierii poetice clasice, ordonate, 
disciplina unei scriiturii îndelung studiate, dar şi farmecul 
ambiguităţii moderne.  
 Volumul - o creaţie lirică deschisă, sinceră şi 
luminoasă, ascunzând "printre silabe" ecouri ale unor 
seisme sufleteşti proprii autorului dar şi condiţiei emigran-
tului - reprezintă însăşi modernitatea versurilor «clasice»  
pe care nu toţi o înţelegem sau o înţelegem cu greu. 
Poetul îşi deschide sufletul celui care ştie să-l citească. El 
ştie cum să transforme în "marea poezie" propriile 
meditaţii, sentimentele, acele "gânduri ilicite", cărora le 
sunt supuse toate vârstele. El urcă trepte după trepte (v. 
Treceai, În calea ta, Şi tot alerg, Bat caldarâmul vieţii), 
purtat, parcă, de un nestăvilit dor , Dorul-dor devenit 
concept filosofic la Lucian Blaga, reflectat în poezia lui 
Goga şi împământenit de Grigore Vieru. Poetul nu s-o fi 
gândit, poate, la aceste apropieri, dar cititorul le face 
pentru că împreună aparţinem aceluiaşi spaţiu al 
inconştientului, spaţiu care, parcă profetic, a fost numit  
«spaţiul mioritic». 
 

 

 
 Vreţi să ştiţi cât de român este A. Erbicea-
nu, care este contribuţia sa la dezvoltarea limbajului 
poetic românesc? Citiţi-i atent acest ultim volum! 
 La niciun poet din Diaspora nu am găsit 
atâta romantism evocator ca în Poezia lui. Am 
întâlnit, e drept, tablouri nostalgice ale plaiurilor 
natale presărate cu intraductibilele cuvinte 
româneşti: dor, plai ,… ce ne apar ca scăpărări de 
stele pe firmamentul peisajului poetic al ţării de 
origine, dar la Adrian Erbiceanu am descoperit  con-
stelaţii; expresii întregi transformate în simboluri. El 
îi dă cuvântului intraductibil românesc, conotaţii noi, 
traumatizante. Pentru frumuseţea şi tragismul ei, îmi 
permit să reiau în întregime poezia intitulată, pur şi 
simplu "Dor": "Jos la răscruce, gata de ducă  / Ce 
mă mai ţine, mă tot hurducă. // Dorul atârnă frunză 
săracă, /  Dragostea vine, dragostea pleacă... //  
Prind, ca din palme, să se răsfire / Cioburi păstrate 
în amintire... // Ca o minciună consolatoare, / 
Vremea mă ninge, clipa mă doare... ". 
 Poezia lui Adrian Erbiceanu e învăluită în 
taină, în doruri ce transpar în boare folclorizantă, în 
starea eminesciană; de aici şi polarizarea atenţiei 
către "marea trecere", cu toate interjecţiile şi 
semnele ei de exclamare. Şi poezia sa are : "un nu 
ştiu ce, şi-un nu ştiu cum", adică un farmec aparte. 
 Rătăcitor, el suie din treaptă în treaptă, pira-
midal. Ajuns în vârful ultimului modul al coloanei infi-
nite, imaginează o spirală din care năzuieşte să 
cuprindă infinitul, căci asta ne este soarta celor care 
ne-am născut pe plaiurile lui Eminescu şi Brâncuşi. 
Să năzuim mereu spre altceva, tot mai sus, dar care 
veşnic "va rămânea departe". Şi, conchide poetul în 
poezia "Mă-ncearcă, uite-aşa": "Mă-ncearcă, uite-
aşa un dor… / Şi iar mă-ntorc la poarta ta şi bat… ".  
 La poarta cui? - ne întrebăm noi, cititorii -
LA POARTA POEZIEI! 
 Volumul Printre silabe, prin varietatea, pro-
funzimea şi modernitatea materialului expus, este o 
carte grea de sensuri care ne invită să o citim cu 
mare atenţie. 
 Cele 60 de poeme cuprinse în acest volum 
constituie un florilegiu. Nu ne rămâne decât să 
mulţumim Editurii Singur pentru această neaşteptată 
oportunitate.  
 

 

� 
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           Marin MOSCU 
 

 
Rondelul bucuriei scurte 
 

Când ceva e bun în ţară 
Bucuria este scurtă 
Că devine de ocară 
Cel ce a muncit pe burtă 
Ca să facă-o faptă rară 
Într-o perioadă scurtă, 
Când ceva e bun în ţară 
Bucuria este scurtă. 
 

Injuria nu e rară, 
Injuria nu-i abruptă, 
Vine şi te înfioară 
Stăpânirea, te insultă 
Când ceva e bun în ţară. 
 
 

Rondelul harului înnoitor 
 

Sunt omul însetat de bine, 
Bine în ţara mea de dor, 
Vreau să zidesc peste ruine, 
Chiar morţilor să dau fior - 
Deasupra lor să se închine 
Hulubii albi în ‘naltul zbor. 
Sunt omul însetat de bine, 
Bine în ţara mea de dor. 
 

Să nu păşim în ţări străine 
Purtând pecetea, uimitor, 
C-avem în noi porniri haine, 
Ci-avem doar har înnoitor, 
Sunt omul însetat de bine! 
 
 

Rondelul petelor 
 

Pe haine de ai pete nu-i nimic, 
În suflet dacă ai, e mare jale, 
O pată speli cu apa din ibric, 
Dar sufletul nu-l speli nici cu petale 
Şi firu-n patru, Doamne, de-l despic 
E o batistă pusă pe ţambale, 
Pe haine de ai pete nu-i nimic, 
În suflet dacă ai e mare jale. 
De pete roşii, Doamne, mă dezic, 
Dalmaţieni-s şi-n vieţi literare, 
Dar petele de sânge-n mare trafic 
Se-mbuibă azi în turme sociale, 
Pe haine de ai pete nu-i nimic. 

 
 
Rondelul alegerilor 
 
Fasolea-i doar aleasă din ţărână 
Să umple guri scăpătătoare, 
Fasolea o alege o bătrână, 
Tot ea e rugul din parlamentare, 
După care-nvinsă se adună 
În sinea-i de rea nepăsare. 
Fasolea-i doar aleasă din ţărână 
Să umple guri scăpătătoare. 
 
Un gust amar, politica ce scârnă! 
Pute în hârdău nemuritoare, 
Promisiunea scapă iar din mână, 
Din inimi fără remuşcare, 
Fasolea doar aleasă-i din ţărână? 
 
 
 
Rondelul fâlfâielii  
 
Mi se fâlfâie de tine 
Când ceva nu îmi convine, 
Ori când lucruri nu sunt bune, 
Se fură codrul de pâine, 
Simţi că valu-i te răpune, 
Şi-aşa vrei clipe senine, 
Mi se fâlfâie de tine 
Când ceva nu îmi convine. 
 
Răul nicicând nu apune, 
Creşte chiar şi pe ruine, 
Peste zări prinde suspine 
Viaţa grea, iarăşi revine: 
Mi se fâlfâie de tine! 
 
 
 
Rondelul vechii năzuinţe 
 
Ca turmele de porţelan bronzat, 
Lumea merge, scuipă, ameninţă, 
Democraţia-n şanţuri a intrat, 
Sub steagul ţării creşte iar dorinţă 
De-a scoate nepăsarea la mezat 
Din partea celor ce nu au voinţă, 
Ca turmele de porţelan bronzat 
Lumea merge, scuipă, ameninţă. 
 
Se-ntreabă tot românul însetat 
De libertatea ce i-a fost credinţă: 
Cine, Doamne, speranţa ne-a furat 
De mergem iar spre vechea năzuinţă 
Ca turmele de porţelan bronzat? 
 
 

� 
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     Maria TIRENESCU  
 

Pâinea 
 

Când au auzit de criză, Rodica şi Mitică, acum 
pensionari, au căutat soluţii să cheltuiască mai puţin pe 
mâncare. Ea a fost contabilă, iar el inginer agronom şi 
socoteau de unde să reducă din cheltuieli. Până la urmă 
au stabilit că pot să facă pâine în casă.  

S-au interesat cât costă o maşină de făcut pâi-
ne, au întrebat în piaţă cât i-ar costa să cumpere grâu, 
să-l macine şi au ajuns la concluzia că merită efortul 
financiar. În câteva luni, costul cu maşina de pâine s-ar 
amortiza.  

Într-un sat din apropiere locuiau prietenii lor,  
Ileana şi Cornel, care moşteniseră o bucată de pământ. 
Ea fusese educatoare, iar el secretar la şcoala din sat. 
S-au pensionat de curând şi s-au gândit că ar fi bine să 
semene grâu pe acel pământ. I-ar fi costat aratul, semă-
natul, erbicidatul, seceratul, dar nu mai era nevoie să 
prăşească. Din banii pe care i-ar fi obţinut din vânzarea 
grâului puteau să plătească aceste operaţii. În plus, le 
rămânea şi grâu pentru cele câteva găini pe care le 
aveau în gospodărie. Au aşteptat destul vremea în care 
să fie liniştiţi.  

Într-o zi, sună telefonul. Cornel, fiind aproape, 
răspunse. 

- Servus, Cornel! Sunt eu, Rodica. Am aflat că 
aţi secerat grâul. Cum aţi ieşit? Vindeţi din el? 

- Servus, Rodica! Sunt mulţumit. L-am uscat la 
soare, l-am depozitat în voz* şi în câteva butoaie. I-am 
dat câteva feldere cuscrului, îmi opresc de sămânţă, 
opresc pentru găini şi ceea ce e în plus vând. Trebuie să 
plătesc tractoristul. Ştiţi cum e pensia… 

- Dacă îl vinzi, nu-mi dai şi mie? Ştii, noi facem 
pâine în casă. Ieşim mai ieftin şi avem pâine proaspătă 
la orice oră.  

- Îţi dau, la preţul pieţei.  
- Cum se dă la voi? 
- Cu 15 lei ferdela**. 
- E foarte bine! 
- Să ştii că nu am măcinat, nu ştiu dacă e bun de 

pâine. Nu e treierat.  
- Nu-i nimic! Poţi să ni-l aduci acasă?  
- Mâine merg cu maşina la atelier şi trec pe la 

voi. Cât să vă aduc? 
- Şapte ferdele. Îi las lui Mitică banii, că eu merg 

la o prietenă să-i verific actele. M-a rugat să o ajut. Are o 
firmă şi nu prea ştie contabilitate.  

- Bine, după ora unu ajungem la voi. Salutări lui 
Mitică! 

- Spune-i Lenuţei că o pup! Servus!  
A doua zi, cu sacii în portbagaj, Ileana şi Cornel 

pleacă la oraş. Trec mai întâi pe la atelierul mecanic.  

 
Ileana auzea un fluierat, atunci când vira maşina la 
dreapta. Mecanicul ridică maşina şi desfăcu roata din 
faţă.  

- Dacă mai amânaţi câteva zile vi se bloca 
roata asta. Când i-aţi înlocuit plăcuţele? 

Cornel o privi pe Ileana. Ea era responsabila 
cu datele. 

- În urmă cu doi ani. În iunie, că am foto-
grafiat macii de peste drum. 

- Garanţia e de 18 luni. Aţi venit la timp.  
- Am avut noroc. Schimbaţi plăcuţele la toate 

roţile. Să fiu liniştit.  
În timp ce mecanicul lucra, telefonul mobil 

suna. Era Rodica. Nu ştia de ce nu au ajuns la bloc. 
Era trecut de ora unu. Cornel o linişti, dar era convins 
că Mitică nu mai are răbdare. Semănau atât de mult! 
Amândoi vorbesc mult, sunt nehotărâţi, schimbă me-
reu planul… Nimic nu mai e la fel ca în urmă cu câte-
va minute. 

După o jumătate de oră, Cornel a oprit în faţa 
blocului. A intrat în bloc odată cu un locatar, a mers 
în pivniţă, aşa cum i-a spus Rodica. L-a găsit pe 
Mitică. Acesta s-a plâns că e obosit, că a pus hârtie 
pe rafturi, că abia a zugrăvit pivniţa. A trebuit să facă 
singur toată munca. Rodica merge de câteva zile la 
prietena cu firma. 

Puţin nervos, Cornel iese şi propteşte uşa 
blocului cu o cărămidă.  

- Ajută-mă să duc sacii în pivniţă! Mitică nu 
poate. 

- Eu pot, că sunt mai tânără şi nu mă mai 
doare mâna ruptă… 

Cei doi ajung cu sacul în boxa lui Mitică.  
- Puneţi-l aici, pe sertarul ăsta! Nu aşa, aşa... 
Mitică arăta în ce sens să fie rotit sacul, dar 

Cornel nu vedea. Nici lui nu-i era uşor.  
După ce au dus sacii, Cornel îi şopti Ilenei: 
- Acesta nu are de gând să dea banii? 
Mai netezeşte puţin un sac şi spune: 
- Noi plecăm. Avem găini şi trebuie să le dăm 

mâncare. Se culcă repede, ca găinile… 
Mitică, parcă nu se poate despărţi de bani. Îi 

numără, îi îndoaie, îi netezeşte şi-i dă lui Cornel. 
- Servus! Spune-i Rodicăi că o pup! 
- Servus şi drum bun! 
Urcând treptele, Ileana şi Cornel comen-

tează: 
- Nu aşa, aşa! Mai încolo! Aşa… 
- Lasă-l, că el nu a fost dascăl să ştie să 

explice! Bine că a dat banii! Te-ai temut că uită. Vezi 
că n-a uitat? 

Două zile de linişte. Viaţă de pensionari: tele-
vizor, filme, muzică, nimic deosebit. Duminică. Ileana 
încuie poarta şi, obosită, opreşte aparatul de radio. 
Se pregăteşte să doarmă după masă. Aude sirena 
trenului de ora trei fără un sfert. Aţipeşte.  

Sirena trenului. Acum merge în jos. Ileana 
ştie că a dormit o jumătate de oră. Soneria de la 
poartă îi anunţă că au musafiri. Cornel ia cheia să 
deschidă. Se întoarce repede: 

- Ştii că am presimţiri. N-am avut chef să 
vorbesc cu Rodica, dar a venit Mitică. E în bucătărie.  

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

 
Vino să vorbim cu el! 

Ileana îi găsi pe cei doi bărbaţi discutând despre 
tren. Mitică se simţi dator să explice: 

- N-am mai fost de mult pe la voi. Am uitat că 
trebuie să cobor în haltă şi m-am dus până în gară. Am 
întrebat de voi şi cineva mi-a spus să urc şi să cobor în 
haltă. Vedeţi, am uitat de când n-am mai fost pe aici.  

Ileana şi Cornel îşi aruncară priviri sugestive. 
- Dacă ne anunţai că vii, ţi-am fi spus ce trebuie 

să faci, spuse Ileana pe un ton care sugera că aşa ar fi 
fost politicos.  

„Nici ora 3 de după-amiază nu era o oră potrivită 
pentru vizite neanunţate”, gândi ea, dar tăcu. Îl privi pe 
Mitică, văzu că are o servietă demodată. Cu siguranţă, o 
avea de când lucra. Înainte de apariţia servietelor cărora 
toţi le spuneau diplomat, acestea erau foarte practice. În 
ele se puteau duce dosare, dar aveau grosimea de zece 
centimetri. În caz de nevoie, într-o astfel de servietă încă-
pea o cămaşă de schimb… 

- Bei o cafea? 
- Sau preferi un pahar de ţuică. Am ţuică foarte 

bună. De prune. 
- Să vă spun eu cum fac, de câtăva vreme! Îmi 

fac o cafea. Voi cum o faceţi? 
- Turcească, la ibric, răspunse Ileana.  
- Mai exact, îi ceru Mitică. 
- Cum am învăţat de la bunica mea, dobrogean-

ca. De altfel scrie şi în cartea de bucate Sanda Marin.  
- Mai exact, insistă Mitică. 
Cornel privea nedumerit. Nu spuse nimic, luă pa-

hare din vitrina bufetului şi turnă în ele ţuică. Aşteptă. 
- În ibric măsor la o ceaşcă de apă, o linguriţă de 

cafea şi una de zahăr. Pentru mine pun mai multă apă, o 
ceaşcă de ceai. 

- Aşa beau şi eu, cu ceaşca mai mare. 
- Ne înţelegem bine, până aici. Apa cum o pui, 

caldă sau rece. 
- Bunica punea apa rece, aşeza ibricul pe foc şi 

aştepta să se umfle cafeaua. Amesteca puţin, o mai 
punea o dată pe flacără şi o turna în ceşti. 

- Eu pun cafeaua în apa care fierbe. Apoi iau 
ibricul, pun o picătură de apă rece în cafeaua fierbinte, 
aştept câteva minute să se decanteze şi abia atunci o 
torn în cană. 

- Noi o trecem prin strecurătoarea de ceai, dacă 
ne grăbim.  

- Să vă spun cum îmi beau cafeaua, insistă 
Mitică. După ce mi-am pus cafeaua în cană, iau un pahar 
cu rachiu, îmi ating buzele cu el, după două secunde 
beau o gură de cafea. Apoi, iar rachiu, iar cafea. 

Cornel şi Ileana se priviră o clipă. Fiecare voia să 
ştie ce gândeşte celălalt. Ileana era stăpână pe situaţie. 
Luă ibricul de pe foc, stinse aragazul şi aşeză ceştile pe 
masă. Mitică respectă ceremonialul propriu. Ileana a băut 
cafeaua cât încă era fierbinte şi a rămas liniştită pe 
scaun. Au întrebat ce face Rodica, ce face fiica lor… 

- Cât e ceasul, trebuie să plec cu trenul de cinci... 
- Ai destul timp. De aici se aude când vine trenul 

de Blaj. Dacă pleci când soseşte trenul, ajungi la timp în 
haltă. Acum se dau bilete din tren? 

- Da, pot să iau de la conductor. 

 

- Atunci, hai să mai bem un păhărel, că ne 
vedem foarte rar, spuse Cornel. 

- Ştiţi de ce am venit? 
- Ar fi bine să ne spui. 
- Rodica a făcut pâine din grâul pe care l-a 

luat de la voi. 
- I-am spus doar că noi nu am măcinat decât 

pentru găini.  
- Staţi să vedeţi! 
În acest timp, Mitică deschise fermoarul 

servietei şi scoase două pâini negre. Parcă erau 
coapte în tăvi de chec.  

- Uitaţi-vă! Asta e din grâu luat din piaţă, iar 
asta e din grâul de la voi.  

Mitică se uita în jur. Ileana înţelese. Deschise 
un sertar şi-i dădu un cuţit şi un fund de lemn. Mitică 
tăie din fiecare pâine câte două felii.  

- Gustaţi! 
Au rupt câte puţin din pâinea crescută. Ca la 

comandă, au spus, într-un glas:  
- E cu chimen. 
- Rodica pune chimion în pâine? Se poate 

mânca cu orice? 
- Doar i-am spus să nu mai pună nimic decât 

reţeta de pe maşina de pâine! spuse, iritat, Mitică, 
mâncând în continuare din felia pe care a început-o.  

- Acum, gustaţi şi din  pâinea astalaltă! 
- De ce să mai gustăm? Se vede că nu e 

reuşită. 
- Acum, ce facem? 
- Doar am vorbit ieri cu Rodica. I-am spus că 

îi dau banii, dar să îmi trimită sau să îmi aducă grâul 
înapoi. Vecinii mă întreabă dacă mai am grâu să le 
dau. La târg se vinde cu 16 lei ferdela. Măcar nu fac 
un drum mai lung. 

- Cât e ceasul?  
- Mai e timp. Încă nu a sosit trenul de Blaj. 
Mitică  a adunat pâinile, le-a ambalat în hârtia 

în care le adusese şi le-a aşezat în servietă. Ileana a 
adunat firimiturile de pe masă şi le-a aruncat în tăviţa 
în care aduna pâinea pentru găini. Nu mai văzuse 
asemenea gesturi şi îşi stăpânea cu greu zâmbetul. 

- Cât e ceasul?  
- Cinci fără un sfert. 
- Atunci, mă pregătesc de plecare. Merg 

încet, să văd ce mai e prin sat. Nu mai ştiam să ajung 
la voi. Am fost, parcă, de două ori la voi. Dar am uitat. 

- Aşa e. N-ai mai fost de mult pe la noi. Rodi-
ca a mai fost o dată. De când v-aţi pensionat vă miş-
caţi mai greu. 

- Eu am avut o grădină a cuiva şi am lucrat-o. 
Nu puteam să plec. 

- Ne-a spus Rodica. 
- Am avut o bătrână pe care a îngrijit-o Rodi-

ca. 
- Am înţeles că aţi trimis-o pe bătrână la 

apartamentul ei. Şi i-aţi găsit o chiriaşă să fie aproape 
de ea. 

- Aşa e. Rodica îi duce mâncare zilnic. Măcar 
nu ne lovim mereu de ea. 

- V-a obosit destul. Mi-a povestit Rodica. Ne-
am întâlnit la policlinică astă-vară, când mi-a luat gip- 

  

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

sul de pe mână. Ţi-a spus că mi-am rupt mâna? De bine 
ce m-am pensionat. Şi tocmai când aveam de lucru... 

- M-au ajutat doi vecini, că Ileana nu putea să 
facă mare lucru cu mâna stângă. Doctorul i-a spus să-şi 
menajeze mâna încă două-trei luni. Nici acum nu ridică 
mai mult de două kilograme cu mâna aia. 

În timp ce vorbeau lângă poartă, se auzi sirena 
trenului. Dacă nu ar fi stat de poveşti, putea să meargă 
cu trenul în gară şi să stea liniştit în vagon.  

- Plec! Vă pup! 
- Spune-i Rodicăi că rămâne aşa cum am vorbit! 
Mitică plecă spre haltă. Ileana putea să se des-

carce. A intrat în casă şi a început să râdă. Şi-l imagina 
pe Mitică înmuindu-şi buzele în rachiu şi bând cafeaua cu 
înghiţituri mici. Apoi văzu firimiturile din tavă. Tocmai intră
Cornel. 

- Măi, ce om! Nu are găini, dar a adunat şi firimi-
turile de pâine! 

- Am uitat să-l întreb dacă Rodica mai face 
texuri. 

- Ce să facă? 
- Texuri. Nu ştii ce sunt acelea? 
- Un fel de cuie pentru pantofărie. 
- Habar n-ai! Sunt nişte biscuiţi ca ăştia de pe 

farfurioară. De fapt, nu ştiu cum sunt texurile pe care le 
face Rodica. Ăştia sunt de la cofetărie.  

- Ce-aş mai fi dormit! Nu credeam că Mitică face 
atâta drum pentru demonstraţie. De acasă a plecat pe la 
unu şi ajunge pe la şase. Măcar să ne fi spus că vine. 
Pregăteam  ceva. Surpriză pentru toţi. 

- Nu te mai consuma! El ne-a primit în pivniţă. Şi 
ştia că mergem.  

- N-am mai văzut asemenea om! 
- Nu e de mirare că nu are prieteni. 
- Rodica e mai prietenoasă. 
- Ea e moaţă, iar el e de prin sud, nu ştiu exact 

de unde. I-a plăcut în Ardeal, de aceea a rămas aici. 
- Gata cu vorba! Se culcă găinile şi nu le-am dat 

de mâncare.  
Până când Cornel a hrănit găinile, Ileana a aran-

jat lucrurile în bucătărie.  
Săptămâna următoare a trecut fără evenimente. 

Cornel a aşteptat să-i trimită Mitică grâul. S-a cam plictisit 
aşteptând. A avut noroc cu  Ionică, vecinul. Mergea la 
oraş din două în două zile. Cornel l-a rugat să treacă pe 
la Mitică dacă are timp.  

Sâmbătă după-amiază, Ionică a sunat la poarta 
lui Cornel. Trecuse pe la blocul lui Mitică. L-a ajutat un 
tânăr care tocmai venea din oraş, a încărcat în maşina lui 
sacii cu grâu şi i-a dat lui Mitică banii.  

- Domnule secretar, v-am adus grâul. Unde vreţi 
să-l pun? 

- Lasă-l lângă poartă şi hai în casă! 
- Nu vă supăraţi, mă grăbesc!  
- Bine. Uite aici banii! Dar, ia spune-mi, cine a 

cărat sacii?  
- Cine? M-a ajutat un băiat. Doamna nu era aca-

să. Am vorbit cu domnul Mitică la interfon şi a coborât în 
papuci să-mi dea grâul. Important era să ia banii.  

- Să vii mâine să bem un pahar cu vin! Până 
atunci, îţi mulţumesc pentru ajutor! Dacă nu mergeai tu la 
oraş, ar fi trebuit să merg eu. Oamenii ăia nu aveau cu  

 

 
cine să mi-l trimită. De aceea au tot amânat. Nici 
telefoane nu au mai dat. 

- Domnule secretar, vă ajut cu bucurie ori 
de câte ori aveţi nevoie!  

În scurt timp, Ileana şi Cornel cărau sacii în 
magazie. Încă zâmbeau, amintindu-şi de celebra 
demonstraţie şi-şi imaginau cât de satisfăcut era 
Mitică. 

 
*  Vozul  e o cadă conică, o cupă înaltă de doi metri. 
** Ferdela  este o măsură, folosită în zona Orăştie, 

care are aproximativ 20 de litri. 

� 

 
 

(urmare din pag. 51) 
  
 O putere a prezentului nu se dobândeşte 
decât dacă ne acordăm răgazul necesar de a 
învăţa şi alte tipuri de limbaj decât cel verbal, cum 
ar fi, de pildă, cel corporal şi, nu în ultimul rând, cel 
interior care emană şi revarsă lumină asupra naturii 
noastre exterioare, vocea exterioară respectând în 
felul acesta firescul coexistenţei cu vocea inte-
rioară. De altfel, îndrăznind să facem mult nece-
sarul excurs interior, independenţi fiind faţă de 
cuvinte, senzaţii, prejudecăţi sau aparenţe, ne culti-
văm vocea interioară deja menţionată care va 
reprezenta o adevărată infuzie energetică şi spiri-
tuală atât pentru vocea noastră exterioară, cât şi 
pentru cei cu care interacţionăm direct la nivelul 
comunicării generale. De aceea, limbajul, deci co-
municarea, are nevoie să treacă dincolo de cuvinte 
şi să atingă plenitudinea Cuvântului în realitatea sa 
tainică.  
 Nimic nu este mai important decât a fi. Nu 
a şti, sau a face, sau a spune, ci a fi, căci tocmai 
calitatea de a fi le înglobează pe toate celelalte. 
Câtă vreme suntem, ne disciplinăm sinele, ne 
debarasăm de tabloul suprafeţei estetizat de multe 
ori de aparenţele înşelătoare. Astfel, ajungem să 
fim în raport direct cu Sursa care transmite toate 
informaţiile necesare sinelui nostru aflat în continuu 
proces de perfecţionare prin conturarea unor 
orizonturi energetice bazate pe autosugestie şi 
autocondiţionare. Altfel spus, potrivit lui Eckhart 
Tolle, noi suntem cei responsabili faţă de noi 
înşine, noi suntem cei care prin puterea prezentului 
ajungem să spunem da sau nu, să anihilăm 
dependenţa noastră de suferinţă. În măsura în care 
suntem prezenţi, vom conştientiza că întotdeauna 
vom avea două posibilităţi, iar alegerea noastră 
depinde doar de noi înşine.  
 
 N.R: Eckhart Tolle  este unul dintre cei mai 
cunoscuţi învăţători spirituali care îşi poartă prin lume 
mesajul. Este socotit un adevărat profet al vremurilor 
noastre. 

� 
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    Mircea-Marcel PETCU  
 

Fulger 
 

Trecuse de miezul nopţii 
când cerul se zgudui 
de câteva ori, 
fu luminat puternic,  
iar în văzduh răsună 
ecoul unui fulger răzleţ, 
pe Dunăre, lângă far, 
luminiţele începură să capete 
intensitatea unui gâfâit isteric 
roiuri de luminiţe mici 
zburau deasupra monumentului 
descriind o curbă lină, 
ca focurile de artificii. 
 
Înserare 
 

Fumul prinse să se rărească 
soarele coborî către asfinţit 
pe poarta numai de el ştiută, 
i se întrezărea lumina roşiatică 
prin miriadele de fire de praf 
ce pluteau în văzduh 
dinspre şantierul naval adia 
o boare umedă 
care răcorea plăcut 
faleza asudată, 
deasupra pământului 
mai stăruiau doar fâşii 
din perdeaua de fum, 
     hai vino - vreau  să fii 
     portul meu. 
 
Ora exactă 
 

Era o dimineaţă minunată, 
iarba îngreunată de rouă 
strălucea de-ţi lua ochii, 
soarele de august 
încălzea şi măsura timpul. 
   pământul se rotea 
   în jurul lui, 
   iar orologiul solar 
   desenat pe nisip 
   arăta  
          ora exactă. 
 
Murmur 
 

Din adâncul inimii 
un ţipăt mut răsare 

 

din mijlocul mării 
un clopot ne-adună 
strigăm împreună 
o rugăciune murmurată 
pe margine de stâncă,  

o rugăciune lungă 
ce lasă dorinţa să curgă, 
puterea să înfrângă: 

orice gând rău, orice cuvânt greu, 
doar iubindu-L  
pe El 
voi învinge mereu 
luncilor umede… 
 

Poveste 
 

Zbaterea pescăruşilor 
alungă norii 
vântul subţire mângâie marea 
sirenele aleargă în căutarea puilor, 
valurile obosite 
se îndreaptă spre ţărm 
pentru a săruta 
nisipul umed şi cald; 
în depărtare strigătul strident 
al zeilor ne face să simţim 
pământul tremurând… 
din adânc de lume 
se arată navele obosite de drum, 
ce-şi doresc intrarea în port, 
echipajele străine şi tăcute 
caută în liniştea disperată 
a tumultului negru… 
aşteaptă liniştirea apei 
pentru a putea coborî 
pe acest tărâm al 
„făgăduinţei” - portul 
visat şi aşteptat de toţi… 
   
Uşa secretă 
 

Se aşeză vrând să continue 
lectura care o pasiona, 
dar întorcându-şi privirea 
prin cameră 
i se păru că întâlneşte 
o altă privire, 
că vede o umbră omenească 
într-o deschizătură apărută 
fără de veste în perete, 
acel om o spiona 
şi ei i se păru că recunoaşte 
persoana… 
 

Îndoială 
 

E atât de adânc sentimentul iubirii 
încât îmi depăşeşte capacitatea 
de a-l înţelege 
mi-l imaginez însă 
un fluture firav cu aripile roşii… 
               Şi totuşi ce e iubirea? 

� 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BoemBoemBoemBoem@@@@        4444----5555----6 6 6 6 ////    2012012012012222    60606060    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Andreea SITARU 
 

SEMIDOCTA 
 

Din perne moi răsar coşmaruri de tuş;  
Pământul meu se sufocă în nonculoare. 
Îngeri cu aripi de ziare se scurg din nori 
Şi mă botează în asfalturi reci cu apa din  
                                             canalizare. 
Pana lor îmi răneşte fruntea  
          şi îmi reaminteşte de condamnare. 
Dumnezeul meu m-a mâzgălit în grabă, 
Mi-a distorsionat conturul şi m-a lăsat  
                                         sub soare. 
Din ziduri reci se scurg suflete semidocte 
Iar în lumina asta pielea mea pare ireală; 
Dumnezeu a scăpat o călimară. 

 
 A căzut încă o bucată din tavan şi m-a ocolit şi de 
această dată, probabil pentru ultima oară. Pereţii par sco-
rojiţi în labirinturi de arome trecute şi scaunul mă ridică 
printre cioburile din lustră.   
 M-am gândit să îmi vandalizez căminul în somn, 
să zgârii podeaua, să arunc cu bibelouri în oglinzi şi gea-
muri, să dau foc la cărţi, tablouri şi acte, să vărs căni de 
ceai peste radio şi prize… acţiunile interzise sunt asemeni 
unui câmp magnetic ce atrage o voinţă atomică, ca o pată 
de cafea pe o cămaşă albă.  
 Era în jur de ora 22; am pus în practică nişte 
tehnici pentru perfecţionarea viselor lucide; este necesar 
un control cât mai ridicat din partea visătorului asupra 
visului. Una dintre tehnici precizează că un ceas la 
încheietură este util pentru conştientizare. Într-un final 
cred că am adormit deoarece nu se mai simţea niciun 
ţânţar. M-am trezit la puţin timp după aceea şi părea a fi o 
dimineaţă relativ normală, fără ceas la încheietură, primul 
semn al unui vis. Cred că a funcţionat. Realitatea nu 
părea distorsionată, dorinţa mea de distrugere crescuse 
incredibil de mult, planificasem dinainte ce voi avaria. Am 
început prin a arunca cărţile de la marginea patului în 
geamurile bibliotecii; cioburile se loveau de podea cu 
tonalităţi diferite, părea că rescriu un imn al haosului. Am 
zgâriat parchetul cu flori, semne, cuvinte anapoda cu cea 
mai ascuţită bucată de sticlă, nu înainte de a tăia covorul 
în sute de măruntaie roşii şi tocite. Am lovit uşa cu toată 
colecţia de roci până a căzut clanţa ca un animal răpus 
de glonţul dezgustător al unui vânător aprig.  Experimen-
tam o adrenalină a subconştientului când am  luat cel mai 
mare şi hidos bibelou, un fel de pasăre exotică groaznic 
colorată şi l-am aruncat cu toată furia în geam.   
 Tot timpul am urât bibeloul acela dar nu credeam 
în karma. A fost cea mai odioasă răzbunare. Din exterior 
a pătruns o materie distructivă care mi-a înfiorat fiecare  
 

 

celulă a corpului, aveam impresia că era cocktailul 
fobiilor mele, un sirop concentrat de frică , spaimă, 
urlete… am vrut să ies pe uşă dar colecţia de pietre 
mă ajutase la distrugerea clanţei. Am vrut să mă 
ascund sub covor dar nu puteam decât să îmi 
împrăştii prin păr bucăţelele măcelărite. M-am aşezat 
pe scaun în mijlocul camerei ca să înfrunt pentru 
întâia oară toate spaimele la un loc.  Trebuia să se 
termine curând, să sune ceasul, să mă trezesc şi să 
beau  un ceai foarte fierbinte. 
 Vortexuri de neputinţă se izbeau de pereţi, de 
tavan, fărâmiţând în urma lor tot ce clădise imaginaţia 
mea. Simţeam cum bucăţile de tencuială mă vor lovi; 
m-am gândit să mă acopăr cu o pernă. M-am ridicat 
de pe scaun, ferindu-mă de obiectele ce zburau 
isteric şi m-am îndreptat spre pat ridicând o pernă. 
Ceasul de sub ea sclipea sadic. Probabil nu am res-
pectat prea bine tehnica, sau poate tehnica nu a fost 
testată iniţial. Având în vedere că ceasul a fost distrus 
în momentul în care l-am scăpat pe jos de spaimă…
nu pot să îmi dau seama cât timp a trecut. 
 Numai ce a căzut lustra la câţiva centimetri 
de capul meu semn că tavanul va ceda şi el curând 
odată cu mine. Prin crăpăturile parchetului se depu-
ne o pulbere cenuşie şi greutatea mea în spaţiu se 
diminuează… pentru prima oară am impresia că 
scaunul este comod.  

 
              

Molii 
 

Gravităm printre felinare, 
Ne lovim sălbatic de vânt, 
Cădem răpuse sub soare. 
Mii de aripi condensate, 
Ne pierdem în meteori şi iedere uscate. 
Antene prăfuite din cenuşi şi hume, 
Plutim peste pământ 
Din leagăne nocturne.  

 

 Mai este puţin până dimineaţă, trebuie să 
răsară soarele mai repede, trebuie acum. Felinarul 
îmi loveşte camera cu aceaşi intensitate în fiecare 
noapte şi tot timpul mă bucur că există acolo, pe 
trotuar, îl simt ca pe o stea personală care îmi 
ocroteşte nopţile şi visele. Ce se întâmplă când
steaua cuiva devine căzătoare? 
 Aşa cum becurile cedează, lumina felinarului 
a fost răpusă de o molimă bizară. Strada devenise 
brusc o alee întunecată şi neprimitoare, mă simţeam 
neputincioasă privind pe fereastră, îmi era teamă de 
întunericul ce se întindea în zare, de negrul acela fără 
capăt ce învelise trotuarul ca un giulgiu. În cameră 
era lumină şi ieşea abur din ceaiul de pe birou. Din 
cauza curentului provocat de respiraţie, se alungea în 
forme comice şi bizare; părea ori un elefant cu cizme, 
ori o pereche de ochelari stricaţi, o mână şi o molie. 
Molia nu era de fum. Zbura prin camera de câteva 
minute, se plimba de la lustră pâna la veioza de pe 
masa de lucru. Era cenuşie ca un fragment de ziar 
luat de vânt, timp de câteva decenii. Încercam sa o 
gonesc de teamă să nu se lase prinsă în capcana 
parfumului din ceai şi să sfârşească în adâncul cănii.
Nu avea rost, îmi ignora total gesturile mâinii şi trecea 

(continuare în pag. 62)
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     Ana Maria CHE ŞCU 
 

Lucian Boia, “Capcanele istoriei. Elita intelectuală 
românească între anii 1930-1950”,  
Ed. Humanitas, Bucureşti, 2011, 345 p. 

 

 În rândurile ce urmează vă prezentăm o lucrare 
care a stârnit controverse încă din primele momente ale 
apariţiei. Lucrarea aparţine istoricului Lucian Boia care 
revine pe scena istoriografiei româneşti cu o nouă apari-
ţie editorială ce urmăreşte destinul elitei intelectuale 
româneşti începând cu regimul lui Carol al II-lea şi termi-
nând cu instalarea deplină a regimului comunist.  
 Dincolo de toate controversele iscate în jurul său, 
autorul rămâne o autoritate recunoscută în domeniu, 
până în prezent având la activ un număr impresionant de 
lucrări referitoare la istoria ideilor şi imaginarului. Dintre 
acestea, remarcăm: Istorie şi mit în conştiinţa româneas-
că (1997), Mitologia ştiinţifică a comunismului (1999), 
Germanofilii. Elita intelectuală românească în anii Primu-
lui Război Mondial (2009, 2010). 
 Apărută la sfârşitul anului trecut, cartea din titlu
reprezintă o încercare de defrişare a spaţiului cultural 
interbelic, care a avut în centru problema evreiască şi a 
continuat cu alunecarea inevitabilă a intelectualilor către 
ideologiile extremiste. Dacă, până în anii ’30, guvernarea 
democratică şi implicit votul universal au constituit
principalele repere ale vieţii politice şi intelectuale, după 
marea criză economică, dintre anii 1929-1933, zilele 
democraţiei au fost numărate. Intelectualitatea interbelică 
a resimţit profund aceste schimbări politice şi economice 
care i-au conturat destinul şi au poziţionat-o, în mod 
surprinzător, pe poziţii extremiste. Datorită acestei 
situaţii, mulţi intelectuali, respinşi de societate şi reduşi la 
simplul statut de şoareci de bibliotecă, au îmbrăţişat 
soluţii greu de acceptat astăzi de societate1. 
  Traiectoria biografică, politică şi spirituală a 
intelectualilor prezentaţi în lucrare încă de la începutul 
operei (pp.11-20), este destul de complicată, dar şi 
incompletă, lucru recunoscut de către autor încă din 
introducere: „între copertele cărţii nu se va găsi totul. 
Sunt multe personaje şi evenimente, dar nu e o 
enciclopedie” (p. 8). O diversitate care comportă şi unele 
riscuri, în opinia noastră. Pe parcursul a 345 de pagini, 
autorul trece cu o nefirească repeziciune peste destinele 
celor 120 de intelectuali care au avut de făcut faţă celor 
şapte schimbări succesive de regimuri din perioada 
discutată. Prinşi în acest vârtej al istoriei, mulţi au avut de 
luat decizii dureroase pentru evoluţia lor ulterioară şi care 
uneori nu au avut legătură cu crezurile lor interioare. 
 Titlul cărţii este sugestiv ducându-ne cu gândul la 
un experiment ce are drept „cobai” intelectualii: „Subiecţii 
experimentului sunt membrii elitei intelectuale. Le vom  
 

 

urmări reacţiile în faţa unor istorii cu întorsături neaş-
teptate şi brutale” (p.8). În economia generală a lucră-
rii, aspectele ce ţin de viaţa culturală ocupă un spaţiu 
destul de consistent, dar lasă loc şi interpretării eveni-
mentelor politice, care întregesc tabloul prezentat de 
istoric. Cea mai mare parte a informaţiei este extrasă 
direct din surse de arhivă şi articole de presă, 
conferind operei un grad de autenticitate crescut. 
Discursul este organizat în jurul unor citate consi-
derate reprezentative de către autor, iar analiza îm-
bracă unele accente ironice pe alocuri. 
 Opera debutează cu un studiu ce are în prim 
plan generaţia anilor ’30, definită de autor prin  „con-
ceptul de experiment şi originalitatea destul de 
relativă” (p.31). Denumit „Ofensiva tinerilor”, studiul ne 
duce cu gândul la o invazie a noii generaţii în spaţiul 
cultural interbelic şi în mare parte aşa şi este. Mai 
mult decât atât, e o confruntare între vechi şi nou şi 
între spaţiul cultural occidental şi spaţiul cultural au-
tohton. Ruptura dintre vechi şi nou se produce însă 
progresiv şi duce în final la făurirea unei culturi auten-
tice, în ciuda începuturilor incerte. Ideologic, generaţia 
îşi fundamentează concepţiile pe ideile unor mentori, 
precum Nae Ionescu, Nichifor Crainic şi Dimitrie 
Gusti. Una din cele mai cunoscute figuri ale perioadei 
rămâne cea a lui Nae Ionescu, cunoscut în lumea 
academică drept, „un filozof fără operă sau fără operă 
semnificativă: autor de cursuri palide şi de articole 
risipite în ziarul pe care l-a condus, Cuvântul, adunate 
nici măcar de el, ci de Mircea Eliade, în volumul Roza 
vânturilor, de asemenea fără prea mare relief” (p. 29). 
 Cu toate acestea, Nae Ionescu a fost unul din 
părinţii spirituali ai trăirismului. Ideile sale transpuse 
într-o manieră socratică au avut în vedere două mari 
concepte ce respingeau orice influenţă occidentală în 
cultura românească, mai exact românismul şi orto-
doxismul. În opinia sa, noua mişcare nu era decât „o 
reacţiune împotriva spaţiului secular înstăpânit de 
metafizică şi al cărui punct de ajungere trebuia să fie, 
mână în mână, de altfel, cu neoscolastica – neutra-
lizarea spaţiului protestant al renaşterii pe care s-a 
construit civilizaţia actuală europeană şi - artificial - şi 
cea românească” (Nae Ionescu, Roza vânturilor, Ed. 
Hyperion, Chişinău, 1993, p. 135).   
 Aşadar, cultura celor o sută de ani precedenţi 
era doar o copie superficială a celei occidentale, 
singurele soluţii fiind autohtonismul şi întoarcerea la 
ortodoxie. Aceste idei au fost preluate de marea 
majoritate a acestei generaţii, aflată într-o continuă 
căutare intelectuală şi politică. Încercând să-şi 
definească o identitate proprie, aceasta a apelat la 
soluţii opuse democraţiei. Vorbind despre caracterul 
politic al acestor două concepte, autorul consideră că 
sugerau predispoziţii mai curând de dreapta, nefiind 
caracterizate de justiţie socială, sau democraţie (p. 
36). Opţiunea este explicabilă. În perioada interbelică 
la cârma ţării s-au succedat numeroase partide, care 
şi-au urmărit de cele mai multe ori propriile interese, 
iar experimentul democraţiei s-a dovedit un eşec. 
Treptat-treptat, încrederea populaţiei în elitele politice 
a scăzut, iar mişcările care promovau purificarea din 
temelii a societăţii şi reaşezarea pe criterii calitative, 
nu oligarhice, au câştigat tot mai mult teren.  

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

 Capitolul II are menirea de a trezi în mintea 
noastră trăiri foarte diverse. Intitulat „Naţionalişti şi 
democraţi, evrei şi antisemiţi”, titlul ar putea sugera la 
prima vedere o paralelă între principalele direcţii politice 
ale perioadei, dar în realitate amestecul e complet. 
Naţionalişti, democraţi, antisemiţi şi semiţi, toţi sunt 
antrenaţi în jurul problemei evreieşti, problemă care s-a 
acutizat în perioada interbelică. Referindu-se la acest 
aspect, Lucian Boia consideră că „nu se poate vorbi 
despre democraţie şi naţionalism în România acelor ani 
ignorând problema evreiască” (p.53). Deşi reprezentau 
doar 4 % din populaţia ţării, evreii beneficiau de o 
educaţie aleasă şi o bază materială avantajoasă, ceea 
ce le dădea largi posibilităţi de integrare în societate, dar 
şi acces la educaţie, spre deosebire de studenţii români, 
veniţi de regulă de la sate şi nevoiţi să trăiască de azi pe 
mâine. Criza economică, dintre anii 1929-1933, a accen-
tuat tendinţele xenofobe ale românilor şi a reprezentat o 
adevărată rampă de lansare pentru mişcările extremiste 
care au câştigat din ce în ce mai mult teren. Criza a dus 
şi la aplicarea celebrelor curbe de sacrificiu şi la 
restrângerea aparatului administrativ, ceea ce a creat o 
fobie generală împotriva străinilor.   
 Curioasă este apariţia teoreticianului Eugen 
Lovinescu, în acest cadru, fără veleităţi antisemite, dar 
rasist intelectual (p.55). Constatarea autorului vine în 
urma consultării memoriilor lui Lovinescu. În aceste 
memorii, teoreticianul modernismului, afirma că grupurile 
umane se distingeau prin trasături rasiale. În anul 1932, 
acesta publica un articol intitulat, în mod sugestiv, 
„Antisemitismul meu literar” şi în care încerca să de-
monstreze că principalul criteriu prin care analizase 
operele scriitorilor evrei fusese cel estetic, nu rasial. 
Totodată, acesta afirma că, „operele au fost judecate 
totdeauna în afară de orice consideraţii etnice, fie că se 
asimilau prin conţinut psihologic spiritului românesc, fie 
chiar că se distingeau prin particularităţi de rasă” 
(Mărturii „Chestiunea evreiască”, Ed. Hasefer, Bucureşti, 
1996, pp.182-183).  
  O altă dispută a acestei perioade s-a purtat în 
jurul luptei dintre democraţie şi autoritarism, autorul 
considerând că România  era „o îmbinare de democraţie 
şi autoritarism”. Însă pentru mulţi intelectuali „naţiona-
lismul trecea înaintea democraţiei” (p.50). Explicaţiile 
sunt simple. Poporul român a trăit aproape tot timpul sub 
dominaţie străină, iar apariţia statului naţional unitar ro-
mân i-a făcut pe mulţi să creadă că ţara le aparţine. 
  Următorul capitol este dedicat regelui Carol al 
II-lea, a cărui domnie reprezintă şi astăzi un subiect de 
discuţii între istorici. Referindu-se la domnia acestuia, 
Lucian Boia consideră că, „a avut, aproape în egală 
măsură, mari calităţi şi defecte” (Capitolul IV, p.157). De 
altfel, continuă autorul, „încurajarea culturii rămâne, pro-
babil, singurul capitol fără umbre în cariera lui regală”. O 
analiză sănătoasă, în opinia noastră. Dacă pe plan 
politic, Carol al II-lea a fost singurul dintre regii din dinas-
tia Hohenzollern care s-a îndepărtat de tradiţia monar-
hiei constituţionale şi a instaurat dictatura regală, pe 
plan cultural, şi-a întrecut predecesorii devenind un rege 
al culturii. Înfiinţarea Fundaţiilor Regale, întemeierea 
şcolii de sociologie sub îndrumarea lui Dimitrie Gusti şi 
promovarea marilor valori ale culturii române, au fost 
iniţiative mult mai importante decât toate amănuntele 

 

legate de viaţa personală a „regelui Playboy”.  
 În mod evident, toate aceste acţiuni din 
domeniul culturii i-au creionat regelui o imagine de 
protector al culturii şi i-au crescut importanţa în ochii 
intelectualilor, care au încercat să intre în graţiile 
Coroanei pentru a participa la conducerea ţării şi a 
obţine unele avantaje materiale. Analiza autorului se 
îndreaptă către intelectualii din jurul regelui, care sunt 
încadraţi într-un „cor al lăudătorilor”. Departe de a se 
constitui într-un contraargument pentru progresele 
culturale înregistrate în epocă, relaţia dintre rege şi 
intelectuali cunoaşte în această perioadă unele 
accente propagandistice. Pentru a scoate în evidenţă 
acest lucru, autorul realizează o scurtă antologie de 
opinii scriitoriceşti referitoare la rege, cu vădite 
accente ironice (p.123). Aceste tendinţe se vor 
accentua în timpul dictaturii regale, atunci când cultul 
personalităţii atinge apogeul, iar regele înregimentea-
ză societatea după modelul german şi cel italian.  
 Toate aceste acţiuni din această perioadă i-au 
conturat regelui o imagine de suveran despotic, 
anulându-i toate progresele anterioare din domeniul 
culturii. Este perioada în care, Garda de Fier câştigă 
tot mai mult teren. O dovadă în acest sens sunt 
alegerile din anul 1938, atunci când Corneliu Zelea 
Codreanu şi discipolii săi s-au aflat pe culmile gloriei 
ocupând poziţia a treia. Această organizaţie reunea 
numeroşi studenţi care nu-şi găseau locul în socie-
tate şi care erau atraşi de mesajul acesteia. Pentru a 
atrage populaţia, Corneliu Zelea Codreanu folosea un 
discurs eroic şi moblizator care îndemna populaţia la  
revoltă. Iată un exemplu în acest sens: „Să ne unim cu 
toţii, bărbaţi şi femei, să ne croim nouă şi neamului 
nostru altă soartă. Se apropie ceasul de înviere şi 
mântuire românească. Cel ce va crede, cel ce va lupta 
şi suferi, va fi răsplătit şi binecuvântat de neamul 
acesta” (Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, 
Ed. Scara, Bucureşti, 1999, pp.341-342).  
 Concubinajul dintre  Carol al II-lea şi Gardă s-
a dovedit un eşec. În numele  mântuirii şi regenerării 
societăţii, legionarii au organizat numeroase raiduri, în 
urma cărora au ucis numeroase persoane. Referindu-
se la principalele trăsături ale mişcării legionare, 
autorul consideră că: „cele două feţe inseparabile ale 
legionarismului, au fost idealismul şi violenţa” (p.135). 
Prin urmare, idealurile care însufleţeau această 
mişcare aveau o dublă abordare: cea exclusivistă 
(pentru români) şi cea totalitară (pentru legionari). 
Aşadar, în concepţia lui Boia, legionarismul putea fi 
tradus printr-o abordare naţionalistă şi una totalitară. A 
existat însă o diferenţă între naţionalismul grupărilor 
extremiste anterioare şi naţionalismul „Legiunii”. Dacă 
primele au avut drept scop doar excluderea evreilor 
din viaţa politico-economică a României, naţionalismul 
legionar nu a pregetat să apeleze la violenţă.  
 Uciderea lui Nicolae Iorga şi a lui Armand 
Călinescu a şocat întreaga societate românească şi a 
dus la încetarea activităţii acestei organizaţii. Autorul 
nu ocoleşte complicatele evenimente din anul 1938, 
atunci când „în confruntarea cu legionarii, statul însuşi 
a devenit criminal” (Capitolul IV, p.135).  
 Referindu-se la regimul lui Antonescu autorul 
consideră că vocaţia regimului „a fost totuşi mai  

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

curând legalistă decât doctrinară” (p.197). Totodată, 
aceasta realizează o paralelă între situaţia intelectualilor 
din timpul regimului carlist şi cel antonescian, conside-
rând că dictatura antonesciană, „a fost o dictatură 
sensibil mai puţin ideologizată în comparaţie cu regimul 
legionar şi chiar cu regimul lui Carol al II-lea” (p.197). În 
corcordanţă cu acest legalism, Antonescu a mers pe 
principiul unui dute-vino în relaţiile cu intelectualii, consi-
deraţi indispensabili, dar înlocuibili, pentru noul regim. Cu 
toate acestea, „atât universitatea, cât şi viaţa culturală, 
rămân sub regimul Antonescu, destul de autonome” 
(p.237). Tot în acest capitol autorul încearcă să demon-
teze ipoteza conform căreia generalul Antonescu a fost 
antisemit convins. Lucian Boia consideră că regimul a 
adoptat o dublă politică în privinţa acestora: „în timp ce 
evreii din Basarabia şi Bucovina sunt deportaţi în Trans-
nistria, unde mulţi îşi vor afla sfârşitul (ca pedeapsă – ex-
tinsă asupra tuturor - pentru atitudinea prosovietică a 
unora), în restul ţării, li se permite convieţuirea chiar pe 
plan cultural” (p.205). 
 După căderea regimului Antonescu, intelectualii 
au fost obligaţi să asculte de glasul istoriei. Este o 
perioadă de confruntare între forţele democratice, slăbite 
după lungile dictaturi şi comunişti, care beneficiază de 
sprijinul mamei Moscova. Pe plan cultural, perioada este 
caracterizată de confuzie, ceea ce duce la o divizare a 
lumii intelectuale în două. În opinia Anei Salăjan, perioa-
da anilor 1944-1948, a fost „una de împăcare, de unitate 
de vederi şi în consens cu acţiunea culturală” şi, toto-
dată, „o acţiune de torpilare, care viza epurările în cultu-
ră” (Ana Salăjan, Teroarea intelectualilor 1944-1948, Ed. 
Transpres, 1992, p.13).  Referindu-se la această perioa-
dă, Lucian Boia consideră că: „schimbarea din temelii a
României - într-un ritm ameţitor - a produs mari mişcări în 
rândul elitei intelectuale. Cu toţii se vor găsi în situaţii pe 
care nici nu şi le-ar fi putut imagina doar cu câţiva ani în 
urmă” (p.246). Într-o primă fază, comuniştii s-au arătat 
destul de înţelegători cu reprezentanţii elitei intelectuale, 
cu scopul de a-i atrage în Partidul Comunist Român: 
„strategia comuniştilor - partid minuscul şi, în plus, perce-
put ca nu foarte românesc, în august 1944 - era de a 
aduna cât mai multă lume şi cu deosebire exponenţi cre-
dibili ai elitei” (p.269). De cealaltă parte, erau opozanţii, 
care fie alegeau calea exilului, fie erau eliminaţi. Autorul 
realizează o scurtă retrosepctivă a celor care au ales 
calea exilului, după care se orientează asupra principa-
lelor epurări din viaţa culturală, pe care le împarte în do-
uă etape: prima în anul 1945 şi cea de-a doua în 1947.  
 Aventura lui Lucian Boia se sfârşeşte odată cu 
venirea comuniştilor la cârma ţării. Referindu-se la 
generaţia anilor ’50, istoricul este de părere că „s-au 
făcut concesii de ambele părţi: şi dinspre regim şi 
dinspre vechii intelectuali” (p.335). În opinia acestuia, 
definitoriu pentru această generaţie a fost conceptul de 
polarizare. Potrivit acestui concept, „un intelectual neutru 
n-avea nici o şansă să rămână la catedra universitară şi 
nici să continue să publice” (pp.317-318). 
  Pentru a obţine aceste privilegii, intelectualii 
trebuiau să dea dovada unei origini sănătoase şi a unei 
baze ideologice marxiste. Şi cultura a fost acordată la 
normele ştiinţei marxist-leniniste. În această perioadă, ie-
rarhia intelectuală a suferit schimbări semnificative. 
Comuniştii au înlăturat, fără nici un fel de scrupule, mare 

 

parte din elita intelectuală şi au adus în faţă perso-
nalităţi care au acceptat compromisul. Dualismul 
acesta a împarţit societatea în două categorii: cea a 
privilegiaţilor şi cea a „decedaţilor”. Oameni care au 
lăsat eternităţii tezaure inestimabile, au sfârşit în 
temniţele comuniste doar pentru că nu împărtăşeau 
concepţiile regimului. Renumitul istoric Gh. Brătianu 
a murit în anul 1953, iar Constantin Gane, autorul 
„Trecutelor vieţi de doamne şi dominţe” şi-a găsit 
sfârşitul în anul 1962.  
 În procesul de valorificare şi interpretare a 
surselor istoriografice, cartea lui Lucian Boia consti-
tuie un bun exemplu de demers istoriografic. Admi-
rabilă este şi încercarea de reconstiuire a mauso-
leului intelectual interbelic, cu mici rezerve pe alo-
curi, care ţin de interpretările personale ale autoru-
lui, dar acestea nu ştirbesc din farmecul lucrării. 

� 

(urmare din pag. 59) 
 

cu nonşalanţă pe lângă ochii şi urechile mele 
lăsându-mi în urmă un sentiment neplăcut de 
invadare a intimităţii. Din când în când mă uitam pe 
geam aşteptând ca cineva să schimbe becul 
felinarului, probabil un uriaş tehnician ivit din negura 
nopţii. De mai multe ori m-am pierdut cu privirea 
spre molie, fiecare mişcare era studiată, preco-
nizată, nimic la voia întâmplării. Nu ştiam de cât timp 
era în camera mea şi mă ingrozea ideea că o fiinţă 
îmi urmăreşte mişcările şi acţiunile şi cumva mi le 
anticipează. Oriunde îmi mutam privirea aparea în 
faţa ochilor mei şi mă feream din calea ei ca un 
vânat din direcţia armei. Era doar o molie, ca sutele 
de molii ce gravitau noapte de noapte în jurul 
felinarului ca nişte aştri ancestrali. Am baut şi ultima 
inghiţitură de ceai şi am scăpat cana pe jos. Cu 
stupoare pe fundul acesteia zăcea o molie. Am 
plecat dezgustată de la birou şi m-am întins în pat 
încercând să realizez momentul în care a ajuns 
molia în ceai. Am aprins veioza de la capătul patului. 
Cu un vâjâit amplificat de liniştea nopţii din interiorul 
bulbului au zburat brutal câteva molii. Bănuiam că 
era sezonul lor şi că orice corp luminos le atrage. 
Experimentam un sentiment de nesiguranţă în 
propria cameră motiv pentru care am intenţionat să 
ies de aici, să îmi fac o cafea. Nu puteam să beau 
un ceai, aveam încă vie imaginea moliei cu aripile 
lipite pe fundul ceştii. Am scos cutia de cafea din 
dulap, mi-am pregătit ceaşca; ibricul era pe foc şi 
apa clocotea în el. Am pus două linguri de cafea. În 
scurt timp deasupra apei s-a format o formă bizară, 
ca o pâclă cenuşie şi în relief. Am încercat să 
amestesc cafeaua şi pe marginea ibricului plutea o 
molie. Nu mai ştiu dacă am închis focul, de afară 
văd lumină în casă şi moliile dansează sălbatic în 
jurul ei. Felinarul este rece şi lipsit de viaţă de parcă 
cineva s-a hrănit toată noaptea din lumina lui. Mai 
este puţin până dimineaţă, trebuie să răsară soarele 
mai repede, trebuie acum. 

� 
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   Michael Dylan WELCH   
 

Devenind haijin 
 

Când am încercat pentru prima dată să scriu un 
haiku, încercările mele s-au bazat pe informaţii foarte 
limitate. Textele rezultate au avut o calitate şi o 
eficacitate foarte scăzută. Profesorii mei de la şcoală au 
avut intenţii bune, dar ne-au prezentat, din păcate, 
noţiuni superficiale şi uneori greşite despre haiku. Dacă 
“haiku” este un subiect nou şi pentru dumneavoastră, s-
ar putea să fiţi în aceeaşi situaţie, fără să vă daţi seama. 
În timp ce prea multe informaţii pot împiedica, de 
asemenea, impulsul poetic, în cazul haiku-ului, ca şi în 
alte genuri de poezie, este necesară o privire mai 
profundă asupra fenomenului pentru a dobândi o 
cunoaştere mai substanţială a genului. Deci, ce este 
haiku, şi cum poate cineva să devină un poet de haiku? 

Cea mai importantă caracteristică a haiku-ului 
este modul în care transmite, prin aluzie şi sugestie, o 
percepţie şi, posibil, o intuiţie legată de natură sau de 
natura umană. Haiku-ul nu expune această intuiţie, ci o 
sugerează. În ultima sută de ani sugestia a fost reali-
zată cu cel mai mare succes prin utilizarea de imagini 
obiective, adică evitarea cuvintelor care ar putea da o 
interpretare trăirilor expuse. Trebuie evitate adjectivele 
(de exemplu "frumos" sau "misterios") şi utilizate pre-
ponderant cuvinte care transmit în mod obiectiv faptele, 
ceea ce se vede, se aude, miroase, gustul şi simţul 
tactil. În loc de a descrie reacţiile subiectului la stimuli, 
într-un haiku bun se scrie despre acele lucruri care pro-
voacă reacţiile respective. În acest fel cititorii pot expe-
rimenta aceleaşi sentimente, fără a fi nevoie ca acestea 
să fie explicate. 

 

spring breeze - 
the pull of her hand 
as we near the pet store 

briză uşoară - 
apropiindu-ne de magazinul 
de animale mă trage de mână 

Michael Dylan Welch, Sammamish, Washington 
 

Un haiku se axează structural, de asemenea, pe 
o pauză sau cezură ("kire" în japoneză). Prin juxta-
punerea a două elemente sau a două părţi (cu unul 
dintre elemente întinzându-se pe două dintre cele trei 
linii ale poemului), cele două părţi creează o scânteie de 
energie, asemenea golului dintr-o bujie. Cele două 
elemente ale unui haiku bun pot părea fără legătură la 
prima vedere, dar dacă cititorul persistă pe text suficient 
de mult, el sau ea poate observa o reverberaţie. Când 
legătura între cele două părţi este relevată (uneori 
numită "comparaţie internă"), ai o "fulgerare", un 
moment "aha". Ca scriitor de haiku, e treaba haijin-ului 
să permită poemului să aibă acea scânteie şi să nu îi 
pună pe tavă cititorului mesajul ascuns. Acesta este, 
probabil, cel mai dificil lucru în scrierea haiku-ului, pre- 

 

cum şi cel mai important, dar este cea mai puţin 
înţeleasă caracteristică structurală. 
 

new moon... 
curve of the steeple bell 
in winter twilight 

lună nouă... 
forma clopotului din turlă 
 în amurgul iernii 

Ebba Story, San Francisco, California 
  

O altă strategie-cheie în scrierea haiku-ului 
este referinţa sezonieră. Haiku-ul tradiţional japonez 
foloseşte un cuvânt sezonier ("kigo") pentru a ancora 
poemul în timp şi pentru a face aluzie la alte poezii 
care utilizează aceeaşi referinţă. Chiar dacă nu există 
oficial o bază de date a cuvintelor sezoniere, multe 
referinţe sunt intuitive şi merită incluse în haiku-uri. 
Un exemplu simplu ar fi "zăpadă", pentru a indica 
iarna, sau "broască", pentru a indica primăvara. Se 
poate, de asemenea, menţiona explicit anotimpul, dar 
cele mai bune cuvinte sezoniere sunt mult mai subtile 
decât asta. Unii termeni pot fi ambigui, de exemplu 
"iarbă uscată", care poate sugera atât iarnă, în unele 
locuri (cum ar fi New Jersey), dar şi vară, în alte locuri 
(cum ar fi California). Pe măsură ce face cunoştinţă 
cu haiku-urile clasice, haijin-ul va fi capabil să 
sugereze sau să înţeleagă aluziile din alte haiku-uri 
(inclusiv haiku-uri tradiţionale japoneze). Este extrem 
de importantă utilizarea unui singur cuvânt sezonier 
într-un haiku (cu excepţia cazului în care unul îl 
domină în mod clar pe altul). Se poate observa în 
timp că unele cuvinte au de multe ori asociaţii 
sezoniere legate de lucruri de care nu erai conştient 
până atunci. Efectul acestor cuvinte poate fi mărit prin 
folosirea lor bine gândită într-un haiku. 

 

mother’s scarf 
slides from my shoulder - 
wild violets 

eşarfa mamei 
alunecând de pe umărul 
meu - toporaşii 

Peggy Willis Lyles, Tucker, Georgia 
 

 Vorbind despre a scrie cu grijă, haiku-ul este 
de multe ori perceput ca cel mai comprimat poem din 
lume. Acest lucru nu înseamnă doar că este cel mai 
scurt, dar şi că el cuprinde mult mai multe în cele trei 
linii decât alte poezii sau proze. Acest lucru se dato-
rează tehnicilor descrise deja. Cu obiectivitate, imagi-
nile reflectă prin ele însele, deschizându-se pentru ci-
titor mai degrabă, decât închizându-se prin utilizarea 
explicaţiilor subiective. Cu o cezură, se creează ener-
gie prin juxtapunerea celor două elemente, care pot fi 
un fundal sau un context, juxtapus cu un prim-plan 
sau un punct central. Şi prin utilizarea unui cuvânt 
sezonier, poemul va fi conectat cu natura şi timpul şi 
cu alte poezii. Mai presus de toate, un haiku creează 
în mod misterios o emoţie, un tot unitar care este 
adesea mult mai mare decât suma părţilor sale. 

 

gone from the woods 
the bird I knew 
by song alone 

plecată din pădure 
pasărea ce-o cunoşteam 
doar după cântec 

Paul O. Williams, Belmont, California 
 

 Haiku-urile nu au titluri niciodată, aproape 
niciodată nu au rimă sau ritm şi foarte rar conţin 
metafore evidente şi analogii. Aceste procedee fac de 
multe ori cititorul mai degrabă conştient de cuvinte 
decât de sensul lor. Haiku-ul, după cum a spus odată  
 

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

Jack Kerouac, ar trebui să fie la fel de simplu ca un terci 
de ovăz. Foloseşte un limbaj direct şi simplu. Evită 
cuvintele lungi, conceptuale, latinizate. 
 

withering wind - 
the fence-builder pulls 
a nail from his lips 

vânt uscat - 
constructorul de garduri scoate 
un cui dintre buzele sale 

Mark Brooks, Austin, Texas 
 

Poate aţi observat că până acum nu am spus 
aproape nimic despre formă în haiku. Asta pentru că 
forma nu este nici pe departe la fel de importantă ca 
celelalte strategii pe care le-am cuprins până aici. 
Forma, de fapt, este aspectul cel mai prost înţeles al 
haiku-ului. Frecvent se întâmplă ca haiku-ul să fie predat 
greşit în şcoli, şi multe manuale şi definiţii din dicţionar 
sunt superficiale şi, uneori, chiar false. Multe manuale 
sunt pur şi simplu expirate, iar haiku-ul este cel mai 
adesea înţeles ca un gen poetic, nu o formă de poezie. 
În Japonia, haiku-ul este aranjat într-o singură linie 
verticală, şi în mod tradiţional (adică, nu întotdeauna) 
are trei părţi, având măsura a 5-7-5 simboluri japoneze 
de sunet (care diferă total de silabe). Multe articole şi 
manuale spun că haiku-ul în altă limbă decât japoneză 
ar trebui să aibă 5-7-5 silabe. Această afirmaţie relevă o 
neînţelegere flagrantă a diferenţelor dintre silabele 
japoneze şi silabele limbilor celorlalte şi a modului în 
care limbile diferită. Într-adevăr, marea masă a haiku-
urilor scrise în alte limbi sunt de obicei mai scurte de 17 
silabe, iar haijin-ii aleg să scrie într-o manieră liberă sau 
organică, mai degrabă decât alegând un număr arbitrar 
de silabe, care s-a dovedit a fi ineficient sau prea puţin 
adecvat în alte limbi. 

 

mime 
lifting 
fog 

mim 
ridicând 
ceaţa 

Jerry Kilbride, Sacramento, California 
 

 În concluzie, haiku-ul se concentrează asupra 
percepţiilor şi imaginilor. Haijin-ul trebuie să fie atent la 
cuvintele sezoniere şi la ceea ce percepe prin cele cinci 
simţuri, şi să scrie obiectiv despre ele. Un bun haijin 
face bine diferenţa între descriere şi intervenţie, astfel 
încât poezia să evite orice amestec în percepţia 
cititorului. În schimb, el lasă cititorul să-şi extragă ideile 
şi conexiunile din descrierile atent şi obiectiv juxtapuse. 
Punând accent pe aceste elemente, bazându-se pe 
percepţiile pe care le primeşte prin cele cinci simţuri şi 
folosind tehnica juxtapunerii, haijin-ul poate scrie haiku-
uri excelente, al căror impact este mult mai mare decât 
pseudo-haiku-urile care defilează prin adresele noastre 
de e-mail, „făcând lumină” în anumite subiecte, sau 
decât alte pseudo-haiku-uri despre care autorii nici nu 
realizează că nu sunt haiku de fapt. A scrie haiku nu 
este greu, dar trebuie stăpânită bine tehnica, deoarece 
utilizarea juxtapunerii şi a celorlalte procedee enumerate 
mai sus duce la texte mult mai profunde şi mai animate 
decât încercări superficiale care poate se potrivesc 
greşitei percepţii populare a haiku-ului, că este doar un 
poem 5-7-5. 

Înainte de a începe să scrieţi haiku, citiţi cât mai 
multe haiku-uri bune, pentru a vedea ceea ce le face să 
prindă la publicul cititor. Observaţi viaţa din jurul dvs. şi 
căutaţi “proaspătul” şi “autenticul”, astfel încât să puteţi 

 

implica micile epifanii ale vieţii mult mai eficient. 
Lăsaţi momentele "aha" din viaţă să se subînţeleagă 
prin cuvinte alese cu grijă care descriu natura şi 
natura umană. Abia atunci veţi deveni şi Dvs., de 
asemenea, un adevărat haijin. 

 

meteor shower . . . 
a gentle wave 
wets our sandals 

ploaie de stele… 
ne udă sandalele 
un val liniştit 

Michael Dylan Welch, Sammamish, Washington 
 

În literatura română haiku-ul şi-a făcut simţi-
tă prezenţa încă din secolul XVIII, când Vasile Alec-
sandri şi-a inspirat pastelurile celebre din acest 
micropoem. În lirica românească de sorginte japo-
neză se păstrează întru totul caracteristicile menţio-
nate de Michael Dylan Welch în articolul de mai sus, 
după cum putem observa în exemplele de mai jos: 

 

1. sugestia sentimentului 
sunetul mării - / o femeie-şi mângâie / 
pruncul nenăscut 

Eduard Ţară, Iaşi 
2. utilizarea cezurii 

crăci negre prin nea - / pe clapele pianului / 
mâini noduroase 

Ioana Dinescu, Bucureşti 
3. utilizarea kigo-ului 

- direct 
sfârşit de brumar - / o lună incompletă / pe-
un cer fără nori 

Maria Tirenescu, Cugir 
- sugerat 
aşteptând trenul - / fulgii de nea se aşează / 
pe banca de lemn 

Valeria Tamaş, Timişoara 
4. utilizarea juxtapunerii 

alt lac / alte broaşte - / ce de zgomote! 
Manuela Miga, Constanţa 

5. limbaj simplu, direct 
fereastra deschisă - / pe cântarul din baie / 
frunze galbene 

Ana Ruse, Constanţa 
6. spiritul haiku-ului este important, nu neapă-

rat numărul de silabe 
Foc stins / Prin fum / Cocorii 

Valentin Busuioc, Buhuşi, Bacău 
În concluzie, haiku-ul este un gen liric intere-

sant, care antrenează cu succes creativitatea şi as-
cute toate simţurile, pentru ca noi să putem savura 
natura înconjurătoare şi să ne integrăm ei, uitând de 
stresul cotidian. 
 

  

 Articol tradus de Patricia Lidia , adaptat şi extins 
cu exemple de haiku din literatura română contemporană. 
Eseul „Becoming a Haiku Poet”, semnat Michael Dylan 
Welch, a apărut pentru prima dată online pe siteul Haiku 
World în luna aprilie 2003: 
 http://www.haikuworld.org/begin/mdwelch.apr2003.html 
şi apare de asemenea şi pe site-ul autorului: 
 http://sites.google.com/site/graceguts/essays/becoming-a-
haiku-poet. 

� 
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Tudor PETCU 

 
Lirismul ca mod de viaţă 

 
 A trăi înseamnă de cele mai multe ori, dacă nu 
cumva de fiecare dată, a iubi cu patos farmecul vieţii, 
ludicul ei care învăluie cu aura specifică până la întâl-
nirea noastră cu Necunoscutul din noi. Nimic nu este 
mai important decât viaţa reglementată prin magia şi 
mirajul iubirii, înţeleasă ca formă supremă de melan-
colie. Cât de frumos a fost totul creat!!! Tot ce avem de 
făcut este doar să învăţăm a iubi cu adevărat, nu a avea 
sau a fi. De fapt, iubirea, în calitatea ei de expresivitate 
fiinţială şi spirituală, ne scoate de sub tăvălugul timpului, 
introducându-ne într-un univers tainic al prezentului 
menit să ne facă să fim conştienţi de propriul  sine în 
aşa fel încât să putem emana energia noastră luminoa-
să asupra tuturor celor ce ne înconjoară. Nimic nu este 
mai liric decât însăşi viaţa, având în vedere filiaţia 
noastră divină, scopul creaţiei Tatălui nostru Ceresc de 
unde noi, ca trestii gânditoare, ne tragem seva. Ce rost 
ar mai fi avut totul dacă simţurile noastre vizuale nu s-ar 
fi bucurat de acest autentic spectacol al creaţiei ce ne 
încântă la tot pasul? Bucuria de a ne fi născut ar trebui 
să fie atât de mare încât noi înşine să putem accepta ca 
un leagăn trăirea raţiunii sentimentului în orizontul lăun-
tric al libertăţii. Cum să fim liberi dacă nu iubim? Cum să
iubim dacă nu ştim între ce şi ce trebuie să facem 
distincţia în fiecare moment al existenţei noastre? Cum 
să facem o astfel de distincţie dacă nici nu suntem capa-
bili să concepem că o viaţă fericită şi chiar romantică în 
expresivitatea ei, nu se manifestă decât în Gloria lui 
Dumnezeu, cum foarte frumos ar fi spus Sfântul Irineu 
din Lyon? 
 Sunt întrebări nu doar retorice, ci într-un fel nişte 
metafore uitate şi abandonate, care dăinuie totuşi în 
conştiinţa noastră uzurpată de valul de ignoranţă speci-
fică spaţiului cotidian pe care îl preferăm universului 
spiritual. De-am putea înţelege că viaţa este cea mai 
înălţătoare ispită din toate cele existente, atunci ne-am 
asuma cu cel mai mare discernământ posibil euforia 
dionisiacă a comuniunii noastre cu jocul creaţiei. Dar, 
din păcate, noi nu dorim o astfel de comuniune, de fapt, 
nici nu cred că omul cotidianizat îşi doreşte vreun fel de 
comuniune. Preferă să se erijeze într-un Don Quijote 

 

Mercantil, a cărui voce nu este în stare să apere ni-
mic, nici măcar un ţel superficial pe care pretinde că
şi-l fixează.  
 Cât de bine şi de frumos ar fi ca être chez soi
să devină un mod de viaţă unanim acceptat de toţi în 
scopul unei adecvate cunoaşteri a sinelui desprins de 
dictatura distorsionantă a minţii. În felul acesta ne-ar 
fi mult mai uşor să spunem un TE IUBESC ferm vieţii 
care nu se manifestă la suprafaţă, ci se dezvăluie 
celor ce tind către cunoaşterea misterului. Viaţa ca 
spectacol este înţeleasă cel mai bine într-o lumină a 
misterului, căci misterul este cel ce ne întâmpină la 
poarta credinţei care ne ajută să pătrundem pe o 
treaptă ascendentă a erosului metafizic dominat prin 
excelenţă de un marasm al stării de ascundere. Spun 
stare de ascundere, întrucât erosul autentic se între-
pătrunde, fie că ne place sau nu, cu facultatea poe-
tică a izolării noastre într-un spaţiu în care dorim să
fim descoperiţi. Iar dacă tot am adus aminte de miro-
bolantul rol al poeticului, cred că ar fi bine să-i acor-
dăm un rol-cheie în viaţa noastră cea de toate zilele, 
de vreme ce ne place să fim seduşi şi seducători la 
rândul nostru pe incomensurabilul tărâm al dansului 
cu destinul. 
 Un mod liric de trăire presupune o suită de 
sentimente şi de taine pe care să le împărtăşim şi să
le transmitem pe scena pe care Dumnezeu a pregătit-
o special pentru noi în momentul creaţiei. El este regi-
zorul unui spectacol în nenumărate şi interminabile 
acte în care ne sunt atribuite roluri peste roluri cu 
ajutorul cărora într-un fel are loc întâlnirea noastră
decisivă cu bucuria, nu cu fericirea, căci cea din urmă
aparţine unei dimensiuni ce ne aşteaptă cu braţele 
deschise abia după ce depăşim graniţa sensibilă
dintre Fiinţă şi Nefiinţă. În egală măsură suntem în 
această lume poeţi, actori, filosofi şi multe altele, însă
toţi avem un numitor comun: o muzicalitate a eului 
care ne lansează provocarea vocaţiei iubirii în forma 
ei de artă a rimelor vieţii. Din moment ce trăim o 
poveste a întunericului, la fel de bine avem dreptul să
trăim şi o poveste a dragostei care să ne scoată din 
Neantul creat de noi înşine. Important este să nu ne 
lăsăm robiţi de ispita nimicului şi de rătăcirile nesăbui-
tului din noi, dacă dorim să trăim aventura lirică şi 
poetică în căutarea sâmburelui binelui iniţial.  
 Întunericul şi dragostea vor fi întotdeauna 
cele două extreme ale vieţii noastre, în funcţie de 
care ea capătă o anumită vigoare sau, dimpotrivă, se 
dizolvă până ce ajunge să fie înlocuită de o morti-
ficare aşa-zis raţională. Avem nevoie de umbrele 
noastre, de coridoarele esteticii şi ale surogatelor 
metafizice, şi nu în ultimul rând, de mistica definitorie 
a dialogului interior. Metafora vieţii îşi va face simţită
prezenţa numai cu ajutorul unei voci interioare care 
să pună în mişcare vocea exterioară, atât de nece-
sară întâlnirii noastre cu Celălalt ce a fost inventat 
doar ca noi să învăţăm a fi melancolici. O dată ajunşi 
în acest stadiu al suavei melancolii, vom simţi par-
fumul îmbietor al lirismului vieţii, înţeleasă mai degra-
bă ca o floare a universului. 

� 
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  Llelu Nicolae V ĂLĂREANU 
 

Căzut din cer  
 

Mă îndepărtez despuiat de frunze 
cu urechea surdă la cântecul inimii 
unde locuiesc păsările chipeşe 
cu ciripitul plin de atâtea priviri. 
 

Ochii adorm obosiţi în orbite 
şi mâinile 
caută cu disperare întregul. 
 

Sunt speriat de ghearele lumii; 
îmi ascund carnea sub pielea copacilor, 
îmi este cu neputinţă să înţeleg 
ce vor şi fug. 
 

N-am nici sânge atât de albastru, 
să-şi aducă aminte că sunt 
viţa nobilă a unui neam 
căzut din cer cu îngeri. 
 

Am numai lacrima unui cuvânt 
la care mă tot uit 
cum picură-n poeme.  
 
Intrat în cântec  
 

Culorile franjurate peste cochilia unui timp 
absorbit de ape pe verticala nordului 
ridică ţărmurile în picioare. 
Umbrele, care acoperă orologiile, 
sunt plecate în pelerinaj 
spre zodiile dintre solstiţii. 
 

La vremea amiezilor, încătuşate în viori, 
sunetele se sparg în pereţii de sticlă. 
 

Pe aici îmi erau paşii fără urme, între zile 
ameninţate de drumurile-simbol, 
ca nisipurile detaşate de ape 
pe care se odihneşte trupul iubirii. 
 

Nimeni nu ştie cum în adâncul visului 
dorinţa e o flacără albăstruie 
care arde inima trubadurului 
intrat în cântec. 
 

Voi însera pe pajiştea apusului, 
să-mi îmbălsămez inima cu câteva ierburi. 
Mă voi nemuri în zidul fântânii, 
pentru salvarea unei stele 
în care voi înnopta definitiv.  

 

Negru pe alb  
   

Mă propulsam negru pe albul zăpezii 
ca o umbră hieratică pe urmele lupului 
decupat din lună cu o faţă luminată. 
Restul era întunericul care stăpânea în aer; 
nu se zăreau nici caii ninsorii,  
               nici iepurii somnului, 
cerul era un semicerc alb - negru, 
căzut peste podişul cu poieni, păduri şi teamă. 
Stelele aveau altă preocupare: 
lăsau gerul să biciuie mâinile şi urechile. 
Eram un ceas amorţit care-şi mişcă limbile 
egal, pe un cadran mat, iluzoriu. 
Casa ta, cu ferestre mici şi geamuri galbene, 
era o părere în care mă înveleam strâns. 
Am ajuns odată cu lama fierbinte 
a focului din sobă care-mi tăia bucăţi din suflet 
şi le aşeza pe genunchii tăi calzi.  
   
Mirosul sălbatic  
   

Oraşu-i nebun cu toate bisericile-n derivă, 
pieţele-s pline de statui negre, 
oameni bolnavi prin lipsă de muncă, 
nebună eşti şi tu, plimbându-te pe străzi, 
te pipăie cu privirea cerşetorii, 
siliconată de frig. 
 

Mirosul sălbatic şi cârciumile 
din care se varsă valuri de fum... 
 

Anomalie e şi distracţia de noapte 
cu trupuri şerpuitoare. 
 

Am vrut să ştiu 
de ce nu se întâmplă nimic 
în oraşul ăsta prins bine în braţe 
unde se petrec lucruri ciudate...!? 
 

Zăpezile au pus stăpânire pe case. 
 

Umbra se pierde dincolo de ziduri 
şi tu eşti o nalucă. 
 

Clipele, deja moarte, 
numai viaţa le poate îndepărta- 
când iese din omăt.  
   

o înţelegere târzie  
   

femeia este unica minunăţie 
universul este doar o construcţie 
pe care nu poţi să o termini 
 

surâsul 
nu poate fi adus acasă 
să te culci cu el în pat 
până se plictiseşte şi pleacă 
 

nu pot crede 
cum ne-am îndepărtat unul de altul 
şi nu mai ştergem sufletul cu buzele lipite 
 

înţeleg 
cât de repede se petrece totul în viaţă 
încât am neglijat cuvintele 
care apropie munţii  

� 
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         Dan Ion SANDA  

 
Crunta infibulaţie 

 
 Venise şi Said, negroidul, ca şi mulţi alţi studenţi 
străini de prin Cuba şi de prin ţările arabe, dar şi din 
Africa, să studieze în Romania. De la el din Sudan 
aterizase tocmai la IPG - Ploieşti. 
 Pe atunci erau rari străinii prin România 
socialistă, şi lumea era numai lapte şi miere cu ei, că 
aşteptau toţi mici cadouri: brichete once, gumă de
mestecat, o ţigară bună. La studenţii negri, prin oraş, se 
uita lumea ca la circ. 
 Vă tratariseaţi cu colegii de grupă cu ceai de Cei-
lon de la Said şi beaţi din păhăruţe gâtuite sus ca şi clep-
sidra, aduse de la el de acasă. Avea o tăviţă cu nişte ani-
male mitologice stranii pe mânere. Fumaţi moca Marlboro 
şi Philip Morris, şi vă mai şi cumpăra de la Shop pentru 
vreo gagică vreun săpun Fa, sau un deo Quick fresh. 
 Tu îl învăţai româna şi el pe tine engleza. Avea 
un chip urât, nasul acvilin şi obrazul ciupit, şi puţea. Aşa 
put ei, deşi din punct de vedere igienic sunt foarte curaţi. 
Prima dată când ai intrat în camera lor, de străini, ai dat 
cuvertura finuţ. Ai crezut că au vreo mâţă moartă sub pat. 
Te lua mireasma ca atunci când pui umărul la coşciug.
Deşi de rasă neagră, era de rasă... acolo la el în Sudan.  
 Era din elita ţării. Zicea că tatăl lui, pe care vi-l 
arăta în poze şi era negru ca tăciunele de pe ştiuletele de 
cucuruz - cum zicea la teve Georg Frunda… era la bază 
geolog, dar intrase în politică. El, fiul, avea ambiţii ame-
ţitoare - voia să ajungă şef de stat. 
 Avea colecţie de roci şi minerale, un hobby al lui; 
zicea în graiul românesc: “le-am depus aici pe dulape”. 
Le mai înşira şi pe cufărul lui cu ferecături şi colţare, cum 
ar fi la noi cuprul bătut. Ţinea acel cufăr pus în picioare 
lângă perete şi îi deschidea capacul ca pe o uşă de şifo-
nier. Cheia şi-o ţinea cum ţii bibeloul, pe mileul de artiza-
nat din inventarul camerei şi era aşa de mare acea cheie, 
de ziceai că e una simbolică, ce se înmânează în cadru 
festiv, pe la şcoli sau facultăţi, de la o generaţie la alta. 
 El avea o coordonare motorie execrabilă, de 
ziceai că îi funcţionează mâinile numai simultan, aşa că îl 
ajutaserăţi voi să pună la cufărul lui şmecher din lemn de 
cedru, nişte belciuge, şi cu lacăt ţeapăn, ca lumea, ba 
made în China, fiindcă românul e dibaci la cârpeli... 
 Astfel putea să-şi poarte cheiţa în buzunar ca 
orice om care are şi el o cameră, sau un spaţiu numai şi 
numai al lui: un dulap, un vestiar, sau măcar o valiză. 
 Nu a vrut ivăr, că ar fi trebuit date multe găuri şi 
se strica fasonul intarsiilor în lemnul acela unsuros de 
cedru. Nu era în stare niciodată să şi-l aibă aşezat drept 
şi stabil cum trebuie.  
 “Se hâţânează!”, fiindcă dobitocii de voi aveaţi 
consemn permanent să pociţi cuvintele în prezenţa lui, ca 

 
să le înveţe greşit şi apoi să vă distraţi auzindu-le 
la el. Dacă atingeai cufărul se mişca şi i se rosto-
goleau pietrele atingându-se una de alta. El zicea 
că “o să le strămute pe dulap, că dânsul nu se 
tremură”. 
 Pietrele şi fragmentele de minerale nu 
erau doar de pe meleagurile lui, ci şi aduse de 
babac de pe unde umblase cu serviciul, ca geolog.
Avea grezie, blendă şi chiar magnifica galenă 
despre care povestea cum cristalizează în parale-
lipipede perfecte de la 2 milimetri până la mărimi 
impresionante. Spunea că tatăl lui a văzut galena 
sub formă de cristale de doi metri în munţii Urali. 
Vă învăţa să cristalizaţi boraxul amestecat cu apă 
călduţă şi agăţaţi la capătul unui fir de papiotă o 
agrafă în compoziţia rezultată şi în jurul acesteia 
se iniţia cristalizarea şi obţineaţi ceva de vis.   
 Voi vă uitaţi cu lupa la spărtura de galenă 
şi, modificând distanţa, vă mijeaţi ochii la mişto şi 
părea un conglomerat de clădiri scunde şi zgârie 
nori, de parcă era Manhattanul văzut din avion. 
 Nu refuza niciodată să mergeţi să lingeţi o 
bere pe bani de la el. Era însă capsoman cât 
privea cultura din care provenea, şi îngâmfat când 
era vorba de ţara lui. 
 Fuma uneori două ţigări kentane deodată 
când la el în ţară se petreceau anumite eveni-
mente rele, şi zicea că e supărat, şi pronunţa 
“supărat” în cel mai curat grai românesc, de îţi era 
drag să-l asculţi, şi când făceaţi voi, fomiştii, poştă 
vreo ţigară şi îl îmbiaţi să tragă şi el un fum, trăgea 
de o leşina de tot, că se posmăgea şi căpăta gust 
ca de mătase de porumb.  
 Vrând să arate douăzeci, împungea aerul 
spre voi cu două degete lungi, noduroase şi urâte 
precum carapacea ţestoasei. Zicea că are “gazdel 
cu toouo-zeţi cam’era, şi big foyer, întorci tractor 
indoor!...” şi că el o să ajungă şef de stat la el în 
Sudan. 
 - Are, mă, gastelu tău turnuri?   
 - Nău, e stail coloniăl!... zicea. 
 Era cam corcit şi îi ziceaţi voi că tată-su n-
o fi fost pe acasă, şi cine o fi mestecat în creuzetul 
mamă-si când a fost el plămădit... De ce nu i-a 
pus, mă, centură de castitate? adică chiloţi de 
tablă... 
 Şi îl învăţaţi cântecul pe care îl cântaţi voi 
ca retardaţii, căci toate cântecele laudative la per-
soana întâi plural sau singular, ridică în slăvi pe 
cei sau cel care chiar le cântă şi conferă aşa o 
semeţie şi încredere în sine: “Loloacă, Loloacă, la 
luptă când pleca / Îşi sigila femeia şi lacăt îi punea
/ Dar n-ajungea departe căci noi cu şmecherii / Îi 
descuiam femeia ş-apoi să mi te ţii...” 
 Voi, care cântaţi, cât de sfrijiţi şi tonţi aţi fi 
fost, vă identificaţi cu ăia “şmecherii”, şi Loloacă 
era răpciuga căreia îi descuiaţi voi femeia... La 
refren se repezea şi Said, căci totdeauna refrenul 
îl ştiu şi ăia care în rest doar mormăie. 
 El nu era chiar ca fundul afumat al tuciului 
precum tatăl lui, de aceea îl tachinaţi, şi se lua 
după voi şi zicea “sămoarămama”, şi voi îl dăscă- 

(continuare în pag. 69)
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(urmare din pag. 68) 
 
leaţi să zică să moară tata, că... poate cine ştie cine 
moare... Se înfuria şi pielea neagră de pe faţă, 
combinându-se cu sângele ce o inunda, se făcea verde. 
 - Nu, uu, la noi e o jignire uriaş!...  
 - Piină aici! nău mor!...  
 -Şaat ap!  
 Sărea ca ţapul şi argumenta... Mamă-sa nu era 
o nigsa, adică întinată, adică neinfibulată... că ar fi o 
infamie. Vă povestea apoi cu o seninătate stupefiantă 
grozăvii inimaginabile. Mamă-sa însăşi era şi “mamoşă 
de naşteri” şi chiar şi meseriaşă ce săvârşea asemenea 
operaţii fetiţelor - adică de infibulare - şi chiar nevestelor 
când soţii mai prevenitori adică credincioşi fervenţi -
adică... monstruos de geloşi - gândeaţi voi - comandau 
chiar şi reinfibularea soţiilor pentru a fi siguri de 
fidelitatea conjugală, când urma ca ei să plece în vreo 
călătorie. 
 La întoarcere chemau moaşa şi, în cadru sărbă-
toresc, aceasta le redeschidea soţia cu cuţitul. Ea, 
mamă-sa, cu mâinile ei a infibulat-o şi pe fiică-sa, adică 
pe sora lui Said.  
 - Beei, colega, beei! sbierea mai sistăr!... Avea 
numai patru ani când i s-a făcut operaţia, cu ustensile 
tradiţionale, pe care nu a vrut să le numească. I se sco-
bea la baza clitorisului până îl dezrădăcina. I se tăiau 
labiile mici apoi i se jupuiau cele mari aşa fel încât,
legate împreună apăsat, să se contopească şi să se 
lipească în timpul vindecării. Se prevedea, conform 
procedurii standard, doar un orificiu pe care îl probau 
femeile ce asistau, nepăsătoare, la durerea sălbatică 
provocată copilei. Îşi introduceau vârful degetului. Pe 
acolo urma să treacă sângele menstrual şi urina şi... 
nimic altceva…  
 Stăteaţi ca la dentist când vă povestea aceste 
barbarii. 
 - Băăâ, Saide, voi abia acu aţi coborâ’ dân 
pom!... 
 - Ce dracu că doar nu i-ar face altă gaură!?... 
ţipa vreunul strâmbându-se ca atunci când vezi de 
aproape vreun om strivit de maşină. 
 Îl potoleaţi voi pe cel care nu-şi ţinea gura, să nu 
vi-l scoată din ritm, şi să nu îi trezescă lu’ urât cine ştie 
ce scrupule, şi să nu se oprească din povestit. Nici o 
problemă la el... Continua conştiincios să vă explice. 
 Stând în şezut pe colţul patului astfel încât îi 
cuprindea colţul între picioarele-i depărtate, prindea mai 
în scurt pledul cu stânga, cu degetele lui lungi făcute 
ghiară, şi cu dreapta în care ţinea un pix, dădea repetat, 
cum dai cu lama să despici o cusătură, imitând cum ar fi 
făcut mamă-sa cu ustensila ei de râcâit carne vie de 
om... Trebuia prin dezrădăcinare şi puţin câte puţin... Se 
pare că aşa erau regulile. Îndepărtau clitorisul şi labiile 
mici mai mult prin râcâire şi smulgere şi tăiere cam în 
zig-zag. Rana provocată de o tăietură dreaptă se închide 
mai anevoie, de aceea ţesutul trebuia să fie zdrelit, nu 
tăiat. 
 Sucea apoi Said al vostru degetul, împungând 
cu unghia în cuvertura de pe pat, să vă ilustreze cum 
probau nenorocitele acelea mărimea “găuricii” rămase, 
căci nu închideau de tot poarta fericirii, ci trebuia să 
rămână un orificiu - pentru sângele menstrual şi pentru 
urină. Susţinea atât de senin că la ei e ceva normal! Ce 

 
puteai să-i mai zici? El nu descria decât un 
instantaneu din cadrul unor practici care dăinuiau 
de mii de ani. Era şi el puţin transfigurat, însă nu 
părea că e stânjenit, ci mai degrabă trufaş, şi 
chinuiala lui consta în a vă face pe voi să înţele-
geţi. Făcuse an pregătitor şi vorbea destul de bine.
Pocea el pronunţia, însă, în asemenea cazuri, se 
foloseşte şi limba gimnastică. Oricum, cuvintele 
acelea erau cam tabu şi pentru voi pe vremurile 
alea. Voi ziceaţi în glumele voastre porceşti: are, 
mă, femeia ceva ca un zvâc!… ce e ăla, mă? şi se 
răspundea cu: pot să-lindic. Eraţi proşti de tot p-
atunci şi cât priveşte denumirea dar şi manipularea 
acestui sublim simbol al feminităţii, clitorisul gingaş, 
căci de unde să fi ştiut pe atunci că între plăcere şi 
starea de disconfort e border line-ul foarte puţin 
definit, şi voi îl îndesaţi ca pe butonul de sonerie şi 
îl smotoceaţi orbeşte ca pe nasture cu unghia. 
Acum, da, spune-n cărţi şi pe net că trebuie finuţ de 
tot şi nu numai cu degetul… Atunci voi nu prea îl 
băgaţi în seamă, dar Gelu Voican Voiculescu a 
spus clar la televizor că “’viaţa mea e o şovăială 
între clitoris şi metafizică” şi după ce au trecut ceva 
ani aţi constatat şi voi că sunteţi exact ca Gelu 
acela Voican - obsedaţi. Bărbatul are două alterna-
tive, ori să fie obsedat de erotic, ori impotent. Acum 
citesc tinerii români, stirpe de Gelu, Glad şi  
Menumorut - şi de ce nu ar face-o - că sexul e un 
dar de la Dumnezeu. Totuşi, lumea din care prove-
nea Said îl blama, şi el povestea aşa de relaxat că 
era clar că la ei era ceva absolut normal. La 
povestit folosea acele gesturi ce accentuau groză-
via şi primitivismul şi insista:  
 - Iţ normăl!... 
 Zicea că femeia are instinctul sexual cu 
mult mai puternic decât bărbatul, şi dacă morali-
tatea ei e îndoielnică, asta are consecinţe dăună-
toare: 
 - Nu ca la voi, că se întind şerpeşte pe om, 
şi... câţi cu nădragi, toţi mi-s dragi, şi sunt gata de 
împerechere!... 
 Zicea că vălul de pe faţă şi straiele cu care 
sunt învelite în totalitate le protejează trupul de pri-
virea bărbaţilor şi această infibulare asigură virgini-
tatea fetei până la căsătorie, şi garantează, deci, 
castitatea acesteia şi a nevestei când soţul pleacă 
în călătorii mai lungi. 
 El, soţul, poate hotărî chiar şi reinfibularea 
acesteia. În afară că dintre ai lor nu se gândeşte 
nimeni, nici în zilele noastre, să înlăture această 
“tradiţie”, chiar ele, femeile, socotesc că prin asta “li 
se dăruieşte o identitate sexuală specială”. Ele cred 
că numai o femeie infibulată e o femeie autentică, 
ce poate trezi pasiuni soţului ei... Ceauşescu înţele-
sese în anii următori că poate câştiga simpatie 
internaţională şi bani din taxele percepute, şi adu-
cea cu duiumul studenţi din Africa neagră, musul-
mani fervenţi, dar niciunul nu a mai povestit despre 
aşa ceva. 
 Said a fost singurul care v-a şocat cu 
aceste dezvăluiri. Era totuşi om blând şi slab ca un 
ogar, mai mult bojoci. Zâmbea discret tot timpul.  

(continuare în pag. 75)
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BoemBoemBoemBoem@@@@        4444----5555----6 6 6 6 ////    2012012012012222    70707070    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           A. G. SECARĂ 
 
 

Ion Manea – Ion Ionescu’s story, Ed. Axis libri, 2011 
 
 
 
 Spre deosebire de Nenea Iancu, care a nemurit 
un Mitică Popescu, Ion Manea vrea să aducă în galeria 
literaturii române un... Ion Ionescu! Un Johny, ca „un fiu 
al globalizării”, ca să fim în ton cu titlul oarecum discu-
tabil al volumului, sau cu textul „Fiul Încălzirii Globale”... 
 Fost prin Italia, Spania şi cine ştie pe unde o mai 
fi fost, dar românaş de-al nostru, el este un prototip, este 
în toţi şi în toate (textele), ca un fel de Nastratin sau 
Neo-Păcală, nefiind însă, apropo de paradoxurile globa-
lizării, niciodată una şi aceeaşi persoană... 
 Îmbinând elemente ale literaturii absurdului cu 
satira (uneori fantastică), Ion Manea reuşeşte un tur de 
forţă... Poate prima proză este exemplară pentru întreg 
volumul, sau măcar pentru anumite texte din el: într-un 
sat M. (în care putem ghici chiar România), în care nu s-
a născut veşnicia indiscutabil, sat tipic românesc de 
când a început modernizarea cu toate tarele ei, se vrea 
să se înfăptuiască un record mondial. Nu să se înalţe o 
catedrală de mămăligă, ci să se facă, nici mai mult, nici 
mai puţin decât... cea mare polenta din istorie. Numai că 
patronul spiritual al mai multor instituţii din sat/comună, 
Sfântul Ilie, apare din „nefiinţa” lui (aici nu prea înţele-
gem apofatismul meontologic al autorului!) şi ia (fură?) 
recordul mondial şi-l duce la ceruri. 
 Acum să nu credeţi că toate acţiunile s-ar 
petrece în mediul rural: nu, încă de la al doilea text ne 
mutăm în Galaţiul (nenumit astfel!) devenit (nu spunem 
cum) „primul municipiu chinezesc din România şi din 
Europa de Est” (p.12). Şi, subliniez ideea, Ion Ionescu 
de aici nu este cel din prima proză şi nici din următoa-
rele! 
 A treia „piesă”, pardon, relicvă, intitulată „Bolo-
vanul lui Sisif”, s-ar fi putut intitula şi „Mâna dreaptă a lui 
Ceauşescu” - aici nu este niciun I. I. (Ion Ionescu!!!), 
deşi ar putea fi povestitorul sau colecţionarul organizator 
al unei expoziţii în care punctul central de interes este 
celebra rocă a lui Sisif, dar ar putea să mai expună 
stiloul lui Obama, tibia lui Ioan Paul al II-lea, o bucată de 
blană de-a lui Zamolxis, pipa lui Decebal ş.a.m.d. 
 Bref, Ion Manea face haz de necaz sau de 
variaţiunile capitalismului spre cele mai înalte culmi de 
progres şi civilizaţie: unii I. I. se antrenează pentru a fi 
campioni la... promoţiile supermagazinelor, unul se 
retrage la Biblioteca Naţională şi citeşte tot ce era acolo 
în 25 de ani, pentru a se întoarce apoi la familia 
părăsită, căreia nu-i mai dăduse niciun semn de viaţă (e 
o găselniţă evidentă, deoarece este clar că nu se poate  
 

 
 
şti cum a supravieţuit 25 de ani, dar România este -
totuşi - o ţară sfântă, grădina Maicii Domnului, în 
care se pot întâmpla multe minuni!)... 
 Prin „primarul orăşelului F.” (din „Podul”) 
satirizează întreaga clasă politică gălăţeană de du-
pă 1989, care, cu mic şi mare, a promis într-un fel 
sau altul construcţia unui pod (la pachet sau nu cu 
un aeroport absolut necesar)... Finalul este de 
două ori neaşteptat: chiar se face un pod, dar şi 
primarul (care era de 30 de ani tot reales!) este 
răpit de nişte fantome... Cu alte intenţii, un Poe ar fi 
fost poate mulţumit de această mică răzbunare a 
unui cetăţean oarecum simplu, după vorbă, după 
port, dar... scriitor. 
 Tot o povestire cu final neaşteptat este şi 
„Murături cu frunze de vişin”, variantă oarecum 
băşcălioasă, dacă nu chiar post-modernist pură, la 
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” 
(deşi aici şi Bătrâneţea şi Moartea au roluri de ba-
ză)! Altfel vorbind, mai că am spune că unele texte 
s-ar fi putut lipsi de elementul absurd, dându-se 
mai multă atenţie fantasticului... 
 Uneori chiar aşa se întâmplă, precum în 
cazul „Luminii Vântului Nebun”, unde, în menţio-
natul sat M. apare însuşi Don Quijote! 
 Dar, apropo de producţia de banane româ-
neşti, Absurdul revine în forţă în următorul text, 
„Crocodili pe Dunăre”, aceştia fiind văzuţi ca 
salvatori ai economiei româneşti! 
 „Cartela de pâine” propune o întoarcere de 
coşmar în timp, atunci când I. I. îşi îmbracă o haină 
veche care-l... teleportează pe vremea lui Ceau-
şescu! 

(continuare în pag. 71)
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(urmare din pag. 70) 
 
 Absurdul satiric, ca să-i zicem aşa, al lui Ion 
Manea găseşte, propune soluţii: poduri de cartier 
pentru pietonii care nu mai pot trece de maşinile 
parcate pe trotuar, televiziuni de apartament sau de 
asociaţie de locatari, sănii pe timp de vară (excelentă 
parodiere şi a mitului Arcăi lui Noe – „Zurgălăi în luna 
lui Cuptor” – p. 41-43), turism după cum a sugerat 
„doamna ministru”, o nouă lege a învăţământului 
(absurdă, cum altfel, la vremuri absurde, în „Fiul meu, 
ministrul”), cazan de rachiu pe bază de uraniu activ 
(p.68), Moş Gerilă în loc de Moş Crăciun, coride şi 
piramide în România... 
 Dacă Hasek, Woody Allen (prozatorul, nu 
numai cineastul!), Răzvan Petrescu (gălăţean... din 
Târgu Bujor!) vă (mai) spun ceva, vă garantez că Ion 
Manea scrie (unele) texte la fel de reuşite. 
 Ba, cum este cazul „Nemaipomenitei minuni a 
apei atomice”, şi nu numai, poartă o marcă inconfun-
dabilă, personal nemaiîntâlnind o astfel de abordare a 
absurdului, care capătă accente S.F., dacă nu fantasy, 
la un moment dat apărând şi omuleţii verzi şi alţi E.T.I... 
 A se vedea găleata cu apă atomică, care era la 
fel de fierbinte după 8 ani după ce a fost scoasă din 
fântână... 
 Ca să nu mai vorbim de peştişori de aur care 
îndeplinesc şase dorinţe, nu trei. Sau de corcoduşul 
cosmic care încheie en fanfare festinul umoristic marca 
Ion Manea. 
 În „Miracolul din privată”, satiră şi a societăţii 
scriitoriceşti, aflăm cum se poate duce la capăt un 
roman care va fi publicat la o editură celebră din satul 
vecin şi lansat la căminul cultural, cu participarea unui 
critic literar ieşit la pensie. 
 „O bombă în bloc” şi alte două-trei texte par a fi 
totuşi scrise strict de amorul artei sau, poate, prea mult 
umor în situaţiile de criză ale adevăratei democraţii la 
care se face referire în text este greu de digerat. Dar 
cred că este inevitabilă o astfel de „judecată”. Sau, 
poate, ca şi în cazul unui Daniil Harms, textul trebuie 
luat cu măsură? Oricum, prea mult muştar cu pâine stri-
că! 
 Pastişarea, reinterpretarea, parodierea unor 
motive sau mituri, basme şi rodul acestora, texte 
precum „Cum să n-o primesc pe Brigitte Bardot” (apro-
po la Rattenfänger von Hamel), „Impozit pe lapte şi 
miere”, „Arestându-l pe Cain” sunt însă cele mai reuşi-
te, absurdul neluând o mască stridentă, dacă nu chiar 
inutilă... 
 În ultimă instanţă, lui Ion Manea îi face plăcere 
şi se distrează de minune inventând, pe baza realităţii 
şi a culturii generale, poveşti de descreţit frunzele:
„Poveşti neinpozabile, vorba sa din „Impozit pe lapte şi 
miere”. 
 Un text precum „Nuntă-n Râpa Cuconiţei” ar fi 
numai bun de dezvoltat într-un scenariu care ar putea fi 
punct de plecare pentru un film de genul „Poker” (ştim, 
ştim, pentru cei care apreciază genul!), în regia nemuri-
torului Sergiu Nicolaescu... 
 „Fantezie caniculară” este ceva între „Căldură 
mare...”, mon cher, evident, şi o secvenţă antologică 
din „Marry Poppins”, când guvernanta şi copiii vizitează 
un personaj care plutea cu scaunul către tavan...  
 

 

 Excelentă parodiere a veşnicelor reclame 
la tigăi şi oale („vase” care va să zică!) este „oala 
mileniului trei”, sfârşind în accent S.F. quasi-
beleaevian. 
 Preocuparea pentru sociologie a autorului 
contribuie la scrierea unuia dintre cle mai bune 
texte, „Ziua în care a venit elefantul” (p.120). 
 Clasa politică nu este iertată nici în „Votul 
Orbului” sau „Ca un ou în mijlocul unui castron 
verde” (unde primarul hotărăşte să facă un parc 
în... pădure!)... Şi fiindcă şi sociologia s-a născut tot 
din filosofie, Ion Manea se dovedeşte a fi un bun 
urmaş al lui Platon (via Socrate, sau viceversa) 
atunci când satirizează poetul din textul „Poetul şi 
cioara”. Satiră reuşită, pe care v-o recomand... 
 Imaginaţia autorului se dovedeşte a fi 
debordantă în alt text care poate promite o dezvol-
tare ulterioară, la modul „serios”, iar nu „umoristic”, 
un text care este numit „Intratereştrii”. 
 

 

 Flerul şi inteligenţa cu care tratează inedit 
teme precum migraţia („Consens la clasa întâi”), 
impostura la români („Răzbunarea morcovului de 
şapte metri”), norocul (în „Ţigara de cinci milioane 
de euro” şi „Pofta de păcănele”) ori un gen precum 
fantasticul de tip sud-american (în „Dimineaţa cu 
statui”), dar cu umor sănătos, ne provoacă să ne 
gândim la cum ar arăta un roman realist sau o 
culegere de povestiri strict fantastice semnate de 
Ion Manea. Experienţa sa de jurnalist este o 
garanţie în plus pentru calitatea literară. 
 Un scriitor de (re)descoperit! 

� 
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Petre RĂU 

 
APOCALIPSA 2012 

 
Adevăr sau fantezie? 
A vorbi astăzi despre profeţia legată de anul 

2012 este o adevărată modă. Se afirmă că în aceste zile 
omenirea îşi trăieşte cel de-al unsprezecelea ceas al 
creaţiei şi îl aşteaptă cu înfrigurare pe cel de-al doispre-
zecelea. După eşecul previziunilor despre sfârşitul lumii 
la final de mileniu, aceste teorii cunosc acum un 
adevărat reviriment legat de anul 2012. Tot mai multe 
argumente converg spre concluzia că, spre finele 
acestui an, mai precis pe 21 decembrie 2012, ceva cu 
totul neaşteptat şi şocant se va petrece cu noi şi cu 
planeta noastră. 

Abilitatea de a face preziceri asupra viitorului 
este o artă care, în vremuri şi în medii diferite a fost 
privită foarte distinct. Au fost şi sunt încă bine cunoscute 
şi speculate profeţiile lui Nostradamus, ale lui Edgar 
Cayce, cele ale indienilor Hopi, profeţiile biblice etc. 
Profeţia despre apocalipsa anului 2012, care are ca 
origine calendarul mayaş, se distinge însă de toate 
celelalte prin simplul fapt că este bine datată, conţinând 
o dată fixă despre eveniment. 

 

Ce ne spune profeţia maya? 
Profeţia maya ne vorbeşte despre un sfârşit, dar 

şi despre un nou început. Mayaşii par să ne spună că, 
datorită unei curbe rapid ascendente a evoluţiei, tocmai 
suntem pe cale să facem o schimbare radicală, atât în 
conştiinţa umană cât şi ca materie organică ce dăinuim 
pe acest pământ. 

Mai precis, mayaşii au prezis că, pe măsură ce 
ne apropiem de sfârşitul anului 2012, omenirea va intra 
într-un adevărat haos. Însă nu avem niciun motiv să ne 
temem, întrucât nu este vorba despre un sfârşit, ci mai 
degrabă despre un nou început. De fapt, se spune că 
vom avea de-a face cu un sfârşit de ciclu temporal, 
urmat de începutul următorului ciclu. Preoţii maya au 
calculat că perioada celui de-al patrulea soare durează 
1.872.000 zile, iar acest ciclu, conform calendarul lor, se 
va încheia în 21 decembrie 2012. 

Mayaşii - un popor misterios, localizat 
aproximativ în jungla mezoamericană, care cunoştea 
scrierea încă de acum trei mii de ani – au folosit 
impresionante monumente de piatră pentru a-şi sculpta 
evenimentele importante, cunoştinţele astronomice şi 
calendarele, iar o bună parte din mitologia şi credinţele 
lor religioase le-au inscripţionat pe ceramică. Această 
civilizaţie precolumbiană considera că universul are o 
vârstă de 16,2 miliarde de ani, în timp ce astronomii 
moderni au calculat această vârstă ca fiind de circa 13,7 
miliarde de ani. De o precizie uimitoare, calendarele 
folosite de acest popor (trei la număr) sunt împărţite în 
faze ale conştiinţei universale. De altfel, mayaşii
acordau mare atenţie spiritualităţii, înţelegând bine rolul
pe care conştiinţa umană îl joacă în schimbul de
informaţii cu natura. Ştiind să prevadă cu exactitate 
eclipsele şi să calculeze mişcările planetelor, astronomii
maya cunoşteau, nu se ştie cum, chiar şi locaţia exactă
a centrului galaxiei, acordând o importanţă deosebită
naşterii şi dispariţiei stelelor. 

 
Ce susţin apologeţii 
Apologeţii catastrofei prezise de calendarul 

mayaş au observat că, pe finalul prezentului ciclu al 
lumii moderne, totul a început să degenereze, să se 
dezintegreze la scară mare, aşa cum ar fi prezis 
mayaşii, adică:  

• încălzirea globală şi faptul că ne apropiem 
rapid de o epocă de gheaţă 

• colapsul global al lumii financiare 
• bolile şi viruşii pandemici, la nivel planetar 
• numeroasele războaie, parte din ele de 

natură sfântă 
• cele peste două miliarde de oameni care 

trăiesc în sărăcie cu doi dolari pe zi şi 
circa 25.000 de copii care mor de foame 
în fiecare zi etc. 

Există şi multe alte exemple, prezentate ca 
argumente ale teoriei catastrofice, pe care însă fiecare 
om are posibilitatea să le evidenţieze, să le gestio-
neze şi chiar să le simtă pe propria piele. Toate aces-
tea la un loc, susţin adepţii, nu fac altceva decât să ne 
avertizeze că civilizaţia se află într-o criză majoră şi că 
ar fi tocmai potrivit ca, chiar acum, să se întoarcă o 
pagină din istoria omenirii. 

Potrivit mayaşilor, însă, probabil că vor exista 
schimbări importante şi dureroase pe pământ, dar vor 
fi şi unele transformări pozitive, cu mult mai importan-
te. Şi asta din cauză că, totul fiind ciclic, orice sfârşit 
înseamnă un nou început şi este firesc să ne supu-
nem unor legi armonioase ale universului.  

 
Calendarul mayaş, cum arăta când a fost descoperit 

 
Despre calendarul mayaş profetic 
După ce a fost descoperit şi descifrat, 

calendarul mayaş a fost relativ catalogat drept cel mai 
precis de pe pământ. S-a sperat însă să se 
demonstreze prin intermediul lui că se poate aduce 
lumină şi pentru multe alte tradiţii religioase şi 
filosofice descoperite pe planeta noastră. 

Anul mayaş era cosiderat de 365,242129 zile, 
în timp ce calculele ştiinţifice de azi dimensionează 
anul la 365,242198 zile. Pentru comparaţie, calen-
darul gregorian este mai puţin precis, folosind anul de 
365,2425 zile. Ca notă de curiozitate amintim aici că 
unii cercetători susţin despre calendarul dacic că ar fi  

(continuare în pag. 73)
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(urmare din pag. 72) 
 

cu mult mai precis decât toate celelalte descoperite până 
acum, întrucât acesta consideră anul de 365,242197 zile, 
deci cu o eroare de numai 12 secunde pe zi! Păcat însă 
că, aşa cum se pare, aceste consideraţii sunt pledate 
numai de noi, românii! 

Calendarul mayaş are o remarcabilă acurateţe şi 
complexitate. Omenirea a fost dintotdeauna intrigată de 
faptul că o populaţie tribală antică, precum cea mayaşă, 
a putut fi atât de precisă, mai precisă chiar decât omul 
modern şi toate tehnologiile sale.  

 
Argumente ale teoriei dezastrului 
Partizanii New Age de azi afirmă că în 21 

decembrie 2012, odată cu solstiţiul de iarnă, va avea loc 
aliniamentul soarelui cu ecuatorul galactic, fenomen ce 
se petrece o dată la 25.920 de ani.  

Oamenii de ştiinţă ne-au prevenit de mai multă 
vreme că anul 2012 va fi unul cu o foarte bogată 
activitate solară, maximul solar fiind atins în 2011 sau 
2012. Însă tot ei ne-au înştiinţat că aceste maxime solare 
nu sunt deloc un fenomen neobişnuit, ci se repetă la 
circa 11 ani. 

Se afirmă, de asemenea, că în anul 2012 un 
asteroid va lovi pământul. Sau, se mai spune că NASA 
ar fi ţinut secrete unele cercetări cu privire la 
descoperirea unei planete din afara sistemului nostru 
solar. În anul 1983 un satelit a localizat un obiect foarte 
mare, de mărimea planetei Jupiter, care a fost denumită 
planeta Nibiru. S-a emis ipoteza că exact în anul 2012 
această planetă va trece prin sistemul nostru solar, între 
pământ şi soare, începând din 2011 ea va deveni vizibilă 
- de dimensiunile lunii - de oriunde de pe pământ, ca un 
al doilea soare. Primele semne vor fi cele climatice, după 
care vor apărea cutremure şi tsunami înspăimântătoare. 
Însă, ce este mai rău se va întâmpla la 55 de zile după 
fatidica dată a apocalipsei, adică pe 14 februarie 2013, 
când pământul va ajunge între această planetă şi soare, 
moment în care va începe procesul de reformare a Terrei 
şi anume schimbarea polilor. 

Inversarea polarităţii terestre este susţinută şi în 
baza altor argumente. Spre sfârşitul anului 2012 polari-
tatea actuală a Pământului urmează să se schimbe, 
procesul fiind deja pus în evidenţă de unii sateliţi de 
observaţie meteo. Consecinţele ar consta în încălzirea 
regiunii arctice, prin creşterea temperaturii medii anuale 
cu cinci grade. Urmarea directă ar fi topirea gheţarilor şi 
creşterea nivelului oceanului planetar. Fenomenul pare a 
fi unul de actualitate, în Australia cercetătorii constatând 
deja o creştere cu 19,5 cm între 1870 şi 2004. Specialiştii 
susţin că la niciun metru a acestor creşteri este posibil ca 
marile porturi ale lumii să fie inundate. 

Existau dovezi şi până acum că Polul Nord 
magnetic terestru este într-o constantă deplasare, 
tinzând să se apropie de Polul Nord geografic, care 
coincide cu Polul Sud magnetic. În ultimii 150 de ani 
Polul Nord magnetic a migrat cu circa 685 de mile în 
zona arctică, iar activitatea seismico-vulcanică a crescut 
cu 500 % din 1875 încoace şi continuă să crească. În 
urmă cu doar câţiva ani chiar Pentagonul a oferit 
publicităţii o fotografie prin satelit a Polului Nord din anul 
1970 şi una din 2003, care dezvăluie că peste 40 % din 
calota polară nordică s-a topit în numai cei 33 de ani. Se  
 

 
presupune că marile anomalii climatice din ultimii 
ani, precum tsunami, cutremure, tornade, inundaţii 
etc. ar confirma aceste fenomene geomagnetice 
aflate în curs.  
 

 
Calendarul mayaş, după reconstituire 

 

Un alt elementul de sprijin pentru teoria 
catastrofică a anului 2012 îl constituie aşa-numita 
rezonanţă Schumann, sau pulsul Terrei, aşa cum 
a mai fost ea numită. Planeta noastră se 
manifestă ca un imens circuit electromagnetic ale 
cărui proprietăţi fizice au fost puse în evidenţă de 
fizicianul german W. O. Schumann, între anii 
1952-1957. Rezonanţa Shumann reprezintă o 
măsură a frecvenţei vibratorii a planetei noastre şi 
se identifică în cavitatea electromagnetică situată 
între suprafaţa pământului şi ultimul strat al 
ionosferei, la aproximativ 55 km deasupra Terrei. 
S-a calculat că rezonanţa Schumann a fost stabilă 
timp de milenii, măsurând valoarea de 7,83 de 
cicli pe secundă. Începând cu anul 1980 însă, 
această valoare a crescut permanent, atingând 
astăzi 12 cicli pe secundă. În mod paradoxal se 
susţine că acest fenomen are drept consecinţă 
schimbarea calităţii timpului. Astfel, ziua nu mai 
are fix 24 de ore, ci numai 16. Aşadar, creşterea 
frecvenţei vibratorii a planetei a făcut ca 24 de ore 
de viaţă să corespundă de fapt cu 16 ore reale, în 
termenii timpului terestru. Însă nu despre un 
proces cronologic vorbim aici, deşi au fost aduse 
argumente şi în acest sens. Discutăm despre un 
proces identificat în intimitatea profundă a materiei 
vii. Acest proces va continua să se accelereze, în 
decembrie 2012 atingând valoarea 0 echivalentă 
pentru numărul de ore aferent unei zile. Practic, la 
acel moment timpul terestru nu va mai exista! Din 
punct de vedere energetic, asta ar echivala cu un 
restart temporal. Se susţine însă că acest moment 
nu va înseamna un sfârşit real al lumii, ci doar va 
fi echivalentul unor schimbări calitative ale 
materiei vii, greu de imaginat, una dintre acestea 
fiind însăşi trecerea lumii într-o altă dimensiune. 

 

 (continuare în pag. 74)
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(urmare din pag. 73) 
 

Se apreciază că rezonanţa Schumann în 
creştere are şi o serie de alte consecinţe, care conduc la 
unele explicaţii destul de plauzibile pentru criza acută de 
timp cu care ne confruntăm cu toţii astăzi. Ni se va părea 
că timpul trece mai repede pe măsură ce ne apropiem 
de punctul “0”. Curgerea mai accentuată a timpului 
terestru ar explica şi de ce nu mai avem timp astăzi să le 
facem pe toate şi de ce suntem tot mai grăbiţi în tot ceea 
ce facem. 

Odată cu creşterea rezonanţei Schumann va 
creşte şi nivelul vibraţional al oricărei fiinţe vii de pe 
pământ, care va avea efecte directe asupra organismului 
uman şi asupra conştiinţei. Astfel, consecinţele directe 
vor deriva în primul rând din schimbările fundamentale 
de comportament. Tinerii, în special, nu vor mai accepta 
vechile instituţii, tehnologia va dispărea, cunoştinţele 
actuale vor suferi şi ele modificări majore. Va fi depăşită 
“legea” banului ca valoare de referinţă, lumea financiară 
şi cea a afacerilor vor suferi transformări profunde. ADN-
ul uman va suferi şi el modificări majore, trecând, de la 
cele 2 spirale pe care le conţine azi, la 12. Toate aceste 
schimbări vor afecta ciclul veghe-somn, relaţiile 
interumane şi reglarea imunitară a organismelor. Corpul 
uman va deveni din ce în ce mai sensibil. Vor apărea 
simptome de migrene, ameţeli, palpitaţii, oboseală
cronică, crampe musculare, gripe, depresii, vise intense, 
toate consecinţe ale creşteri sensibilităţii corpului supus 
la tot mai multe vibraţii. Vor creşte totodată şi abilităţile 
intuitive, dar şi capacităţile de regenerare, se vor activa 
capacităţi latente precum cele paranormale, nou-născuţii 
vor fi din ce în ce mai dotaţi, iar ochiul uman se va 
transforma în funcţie de noua atmosferă şi de creşterea 
accentuată a luminozităţii. 

Tot în anul 2012 se crede că va erupe super-
vulcanul Yellowstone din renumitul parc cu acelaşi nume 
al SUA. Frecvenţa erupţiilor acestuia este considerată a 
fi de 600.000 de ani, însă deja au trecut circa 620.000 de 
ani de la ultima erupţie. Date recente arată o intensifi-
care a activităţii vulcanice în zonă, dar geologii consideră 
că acesta nu este neapărat un indiciu al unei erupţii 
iminente. Se estimează însă că o eventuală erupţie a 
acestui supervulcan ar acoperi circa jumătate din Statele 
Unite cu un strat de cenuşă de aproximativ un metru 
înălţime.  

Atmosfera Terrei este şi ea în schimbare, în 
straturile superioare formându-se un nou gaz care nu 
exista până acum, iar activitatea vulcanică a crescut de 
5 ori din 1875  încoace. Câmpul magnetic al soarelui a 
crescut şi el cu 230% din 1901 până azi. 

Nici recentul experiment LHC de la Geneva, 
aflat în plină desfăşurare, nu a fost lăsat pe margine. 
Vizând simularea Big-Bang-ului prin ciocnirea protonilor 
cu viteze apropiate de viteza luminii, experimentul ar 
putea produce, la anumite adâncimi în scoarţa terestră, 
aşa numitele găuri negre. Supercalculatoarele NASA au 
calculat că unei găuri negre, mai mici decât un proton, i-
ar lua circa 4 ani să dematerializeze întregul pământ, iar 
data debutului acestui experiment coincide prea evident 
cu  sfârşitul calendarului mayaş.  

În Biblie se spune că sfârşitul lumii va veni prin 
foc. Dar niciuna din marile biserici creştine nu au 
precizat vreo dată anume pentru sfârşitul lumii.  
 

  
Majoritatea religiilor însă, exploatează copios  infor-
maţiile despre evenimentul prevăzut a avea loc la 21 
decembrie 2012, unii filosofi creştini chiar atribuind 
anului esoteric 2012 numele de "Revenirea la Glorie".

Şi alte religii şi credinţe “aşteaptă” sfârşitul 
lumii bazat pe idei asemănătoare (alinierea generală 
planetară din 8 septembrie 2040, sfârşitul după 
calendarul musulman din 2076, sfârşitul după 
calendarul evreiesc din 2240), deşi nu “îndrăznesc” 
încă să se exprime explicit în acest sens. 

Există multe alte argumente în sprijinul teo-
riei catastrofice, care sfidează de-a dreptul bunul 
simţ, de aceea nu le vom mai prezenta aici. De fapt, 
la o scurtă examinare a acestora am putea constata 
rapid că multe din ele sunt forţate, sau vădit false. 

 
La ce ne putem astepta? 
Se vorbeşte tot mai mult azi despre un 

proiect, numit Montauk, de genul celui din 1943 cu-
noscut sub denumirea de “experimentul Philadel-
phia”, ţinut multă vreme secret, dar despre care au 
apărut unele dezvăluiri cutremurătoare. Proiectul a 
inclus ca obiective principale, teme precum: călătorii 
în timp, proiecţii în viitor, stabilirea limitelor viitorului, 
anul 2012 sau zidul abrupt dincolo de care nu se mai 
vede nimic, profeţia în sine, comportamentul speciei 
umane şi cât ar mai avea de supravieţuit, translaţia 
într-o altă dimensiune prin trecerea la o frecvenţă de 
vibraţie superioară, lumea predominată de compa-
siune, înţelegere şi iubire. Puţini au vorbit despre 
acest proiect şi despre călătoriile în timp, dar cei care 
au făcut-o, au mărturisit că n-au putut vedea nimic
"dincolo de decembrie 2012". 

Pe scurt, se afirmă că, pe măsură ce ne a-
propiem de data fatidică ne putem aştepta la cata-
clisme de proporţii uriaşe, schimbări severe de climă, 
cutremure şi tsunami, inundaţii, alunecări de teren şi 
restructurări geofizice. Dar ne putem aştepta şi la 
schimbări semnificative ale organismului şi comporta-
mentului uman, atât în plan energetic cât şi spiritual. 

 

 
 

Câteva contraargumente 
Ştim cu siguranţă că au existat şi până acum 

numeroase profeţii despre sfârşitul lumii. Dar mai 
ştim şi că în spatele multora dintre ele au stat 
interese ascunse. În plus, până în prezent nicio 
profeţie de acest gen nu s-a adeverit, deşi au fost 
depăşite demult termenele prescrise. 
 Civilizaţia maya a fost o civilizaţie de contras-
te. Pe de o parte, mayaşii nu cunoşteau roata, dar pe 
de altă parte deţineau cunoştiinţe avansate de mate-
matică şi astronomie. Profeţia despre ciclul maya 
care se încheie în 21 decembrie 2012, posibil printr-o 

  

(continuare în pag. 75)
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(urmare din pag. 74) 
 

catastrofă, a avut, desigur, la bază credinţa acestui 
vechi popor într-o lume dominată pe atunci de zei şi 
de sacrificii umane. Dar nimeni nu a putut dovedi până 
azi că toate credinţele maya sunt adevărate.  

Ciclul maya, cel de 1.872.000 de zile, s-ar 
încheia în data de 21.12.2012 numai dacă el ar fi 
început în 11 august 3114 î.C. Însă această dată nu 
este acceptată de toată lumea. Iar dacă am forţa puţin 
anul de început al vestitului calendar mayaş, am putea 
alege orice dată care ne convine drept reper pentru 
sfârşitul lumii. Religia creştină însăşi, prin vocea lui 
Iisus, ne-a avertizat că “de ziua şi de ceasul acela 
nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai 
Tatăl” (Matei 24:36). 

Se susţine că prin creşterea rezonanţei Shu-
mann şi prin inversarea polarităţii terestre densitatea 
pământului va scădea. Însă relativitatea generală a lui 
Einstein dovedeşte că, în astfel de condiţii, timpul va fi 
din ce în ce mai puţin curbat, deci va trece mai lent şi 
în niciun caz mai repede. În plus, unele teorii recente 
la fel de credibile susţin că aliniamentul perfect al 
soarelui cu ecuatorul galactic ar fi avut deja loc în data 
de 21 decembrie 1998. 

 

Una dintre imaginile vehiculate ale presupusei Apocalipse 
 

Ce mai putem face? 
În versiunile unor analişti, înşişi mayaşii ne-ar

fi comunicat, prin celebrul lor calendar, că anul 2012
nu va însemna sfârşitul lumii, ci numai momentul când
adevărul ne va fi revelat. Pentru a atenua cele două
credinţe diametral opuse, se obişnuieşte să se mai 
spună că, dacă la sfârşitul acestui ciclu mayaş va fi un 
dezastru sau o binecuvântare pentru omenire, asta va 
depinde numai de oameni.  

Unii oameni de ştiinţă sunt de părere că este 
puţin probabil ca fenomenul de aliniere a soarelui cu 
centrul Căii Lactee să afecteze cumva pământul în 
integritatea lui şi ne îndeamnă să trecem peste 
presupusa zi a apocalipsei la fel ca peste oricare alta. 
Însă, în pofida unor asigurări şi invitaţii la placiditate 
este de aşteptat ca, în ziua cu pricina, dar şi în multe 
altele care îi preced, vânzoleala omenirii să se ridice 
la cote maxime. 

� 

(urmare din pag. 69) 
 

Făcea ceai bun, avea întotdeauna ţigări de la Shop, 
şi era aşa de curtenitor cu fetele de ziceai că e 
evreu. 
 Imanul de la geamia Techirghiol povestea 
mai apoi despre infibulaţie aşa, mai cu jumătate de 
gură. Da, cum-ne-cum, cu această metodă lumea 
păgână şi-a conservat rasa prin secole. În miile de 
sate din India şi Africa neagră se folosesc şi acum 
unelte arhaice precare: lame de ras, surcele de 
bambus, spărturi de piatră, cuţite de bucătărie, 
capace de conserve şi cioburi. Oprirea sângerării se 
face prin mijloacele tradiţionale, se pun pe rană 
buruieni, frunze, cafea măcinată, sare. După ace-
ea, din cauza orificiului prea mic, urinatul durează şi 
treizeci de minute. În timpul ciclului se îngreunează 
eliminarea sângelui menstrual ducând la acumulări. 
Se formează comunicare între vagin şi vezică, sau 
între vagin şi rect. Mirosul penetrant le dezvăluie 
secretul lor crunt. Se cunosc şi după mers căci îşi 
târşâie picioarele, deoarece abia şi le pot sălta de la 
pământ. Nu are a face!... Sunt încă supuse infibulării 
şi în prezent anual zeci de milioane de ale lor. E 
adevărat că prin Malaezia, Mexic sau în Franţa, şi în 
celelalte ţările mai civilizate unde trăiesc comunităţi 
de musulmani, infibularea se face azi sub anestezie.
Şi totuşi, pentru acum când am păşit în mileniul trei, 
e un ritual prea macabru. 
 Ce să mai zici atunci de mândrele noastre 
neveste cre(ş)tine, care fac nazuri grupa mare de 
sunt în stare să-şi pună încuietoare la uşa dormi-
torului şi să te amâne cu sexul până la Calendele 
greceşti! Cum se răsfaţă ele într-un ocean de 
suferinţă?!... Ce să mai zici şi de Said! Ce vină să fi 
avut el! 
 V-a îndulcit viaţa de studenţi săraci, a 
cotizat destul la zaiafeturi în camerele de cămin, sau 
în oraş la chiolhanuri cu gaşca mare când se 
chitrofonea, când comandaţi platou rece să ciuguliţi 
cu scobitoarea şaibe de cârnăciori olteneşti şi 
caşcaval tăvălit în piper, aşa simandicoşi... Măi,
Saide, noi ne tragem din Ştefan cel Mare, d-aia 
tragem la măsea! El se repezea la clipă şi de fiecare 
dată când avea ceva la bord. - Ştiu io de Şfefan cel 
Mare!... - Ce ştii tu, măi, Saide, ştii tu de Ştefan cel 
Mare? - Ştiu că este o şoşea!... - Ce, nu m-am 
blimbat pă ia?!... - Da, Saide, eşti deştept!...  Şi 
râdeaţi spumos cu el, cum numai la noi se râde, că 
suntem un popor vesel, şi îi plăcea şi lui asta... 
Comandaţi pe cârca lui vin de regiune-sortiment, 
adică un vin ce poartă denumirea podgoriei din care 
provine, sau învechit, la fiolă. Hai, Saide, eeex- pân’ 
la fund! Nu înnădi şpriţul, că iese copilul bâlbâit!... 
 Se lăsa chelit de bani, dacă avea cui povesti 
unul şi acelaşi lucru: cum o să îşi infibuleze 
nevestele şi cum o să ajungă el mare om politic, şi, 
da, avea dreptate, fiindcă cu deznaţionalizarea asta 
de după revolue, Ştefan cel Mare chiar a ajuns să 
fie nimic mai mult decât o şoşea... 

� 
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          Vasile POPOVICI 
 

Sete de albastru 
 

Mi-e sete şi dor de senin 
de albastru, 
de-o parte infimă 
de-albastru, 
atât cât să-mi pot regăsi privirile 
rătăcite, bolnave şi întrebătoare. 
 

Mi-e dor de geana pădurii 
şi de frunzele care plâng 
(acolo) 
şi ele de dor de senin de albastru. 
 

Nu lăsa frunzele să se usuce, 
nici izvorul să se ascundă 
sub sterpe pământuri. 
 

Dacă ţi-aminteşti… 
apa era rece, 
sorbită din pumn  
cu pofta asasinului ce-şi soarbe 
din inima iubitei 
tăriile propriei crime. 
 

Şi stropii răcoreau arşiţa, 
strânsă undeva şi uitată de secole 
nepornite la drum. 
          

Sunt un egoist, 
ba încă şi mai mult, 
dacă-mi doresc cu poftă de asasin  
să-mi regăsesc negăsirea, 
într-o infimă clipire 
de-albastru. 
 

Şi totuşi, 
setea de-albastru 
clinteşte din loc ca pe o stâncă 
pornirea mea  
în recăutarea 
negăsirii. 

 
Cuvintele 
 

Lăsaţi cuvintele să râdă la lună, 
la soare, 
la stele, la prund, la pământ, 
la toate câte sunt. 
Râdeţi cuvintelor, niciodată nu plângeţi! 
 

Slobod fie-vă râsul, spusul, ajunsul. 
Râdeţi cuvinte surori, cuvinte fraţi, 
cuvinte mame, cuvinte taţi. 
Râdeţi cuvintelor, nu lăcrimaţi! 

 

Dragoste fie-vă orice vocală, 
orice consoană, 
orice silabă! 
Şi iubire, fie-vă! 
 

Fiţi, voi cuvintelor, 
drepte, neaplecate, neirosite, 
neînvrăjbite, neobosite, 
nerobite, nesubjugate, 
nepline de păcate! 
Fiţi bogate, nu sărăcite! 
 

Iar voi 
care încă mai sunteţi nemuriţi, 
mânuiţi-le, folosiţi-le săbii 
care lovesc adulatorii de neromânesc, 
invadatorii, stricătorii, detractorii! 
Voi care mai aveţi un Dumnezeu, 
daţi închinăciune 
cuvintelor crescute pe plai românesc! 
 
Cules 
 

Când mâna-ntind spre mere coapte 
să le strâng, 
să le culeg din ram, 
simt inima cum bate cu tărie 
de parc’-aş strânge sânii tăi, 
şi tari, 
şi goi, 
şi rumeni, 
şi cu miros de mere-n pârgă. 
 

Şi-mi vine… 
şi-aşa îmi vine ca o revărsare-n grinduri 
şuvoi nestăvilit, 
să muşc cu poftă şi nesaţ, 
să-mi ostoiesc nesaţul. 
 

Şi le culeg. 
’Nainte ca să cadă brume reci. 
 
Memento 
 

Poetule, 
eşti genial dacă spui lucruri 
geniale 
prin vorbe simple, 
nu recoltând neologisme 
de prin cărţi 
ori de prin vechi 
şi noi dicţionare. 
 

Eu cred, 
şi n-aş vrea să greşesc 
când spun 
că poezia 
e-n lucrurile simple şi curate. 
Construcţiile-ntortocheate 
rămân, de regulă, 
neterminate. 
 

Că lucrurile simple 
sunt mult prea complicate. 

� 
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Violeta MORARU 

 

Paul Sân-Petru. Alchimie lirică. 
Iaşi: Tipo Moldova, 2012, 608 p. 

 

 Personalitate complexă a actului artistic de pe 
meleagurile dunărene, domnul Paul Sân-Petru lansează, 
în cadrul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Axis Libri, 
antologia Alchimie lirică, apărută anul acesta la editura 
Tipo Moldova din Iaşi, în colecţia Opera Omnia. Poezie 
contemporană. 
 Lucrarea este o selecţie din cele mai valoroase 
poezii publicate de autor de-a lungul întregii perioade de 
creaţie, întinsă pe mai bine de o jumătate de veac. 
 Artist polivalent - poet, prozator, sculptor, 
muzician şi pictor - medicul Paul Cioriciu, alias Paul Sân-
Petru, ne invită la un festin liric de o sensibilitate 
profundă, la o fiestă a creaţiei sale, în care poetul ară 
întinderile albe ale hârtiei şi seamănă printre brazdele 
imaculate cuvinte încărcate de semnificaţii, frânturi de 
gânduri care îl plasează, fără putinţă de tăgadă, în 
centrul fenomenului poetic gălăţean. 
 Autorul apelează de-a lungul celor cinci decenii 
de activitate literară la o diversitate de teme care reflectă 
transformările sale interioare, transpuse într-o „evoluţie 
tematică de la o poezie a destinului uman integrat naturii 
spre o creaţie de meditaţie religioasă” - aşa cum 
apreciază Aureliu Gociu în prefaţa volumului. 
 Dacă la începutul activităţii literare nu lipsesc eul 
profund, amintirea perioadei copilăriei (în volumul 
„Anotimp”), scurgerea ireversibilă a timpului (în lucrarea 
„Cumpăna soarelui”) sau memoria părinţilor (în „Poeme 
creştine”), tema principală în perioada maturităţii poetice 
devine credinţa profundă, prezenţa lui Dumnezeu,
versurile din volumul „Poeme creştine” sau cele din 
lucrarea „Poeme satanice” fiind încărcate de spiritualitate 
religioasă şi reflectând renunţarea la sine a artistului, 
victoria Binelui asupra Răului sau „expresia neputinţei 
omului de a-şi arăta iubirea faţă de Dumnezeu”: „Unde-s 
Doamne răzvrătiţii,/cei ce s-au văzut că nu-s/cei ce s-au 
temut să creadă/şi-au bătut cu munţi de pietre/pe cei 
strânşi lângă Isus?”. 
 Poet de o sensibilitate deosebită, Paul Sân-Petru 
reuşeşte cu o îndemânare uluitoare să transleze cu 
măiestrie în poeziile inspirate de picturile marelui artist 
Nicolae Grigorescu un tezaur cromatic inestimabil, poe-
mele cuprinse în volumul „Alchimia muzelor” fiind de o 
reală valoare literară. De altfel, pentru acest album de 
picto-poezie autorului i-a fost conferit în anul 2009 
Premiul Special al Juriului la Salonul Internaţional de 
Carte, desfăşurat la Iaşi. 
 Maestru în ale poeziei, Paul Sân-Petru ne impre-
sionează prin versuri de o muzicalitate deosebită atunci 
când apelează la tehnici poetice clasice, utilizate tot mai 
rar de poeţii contemporani. Dublele rondeluri în coriamb 
din volumul „Mersul în vârful peniţei” - poezii cu formă fi-
xă, construite într-o formulă proprie (trei strofe de câte 8, 
8 şi 10 versuri fiecare) -se remarcă prin originalitatea me-
taforelor şi prin încărcătura emoţională pe care o trans-
mit: „Ziua s-a strâns/toată-ntr-un ceas de oprire”; „Plouă-
n trei nopţi/aur din lada lunii”; „Zumzet stelar/ochiul plu-
tind într-un zumzet/trece-un poet/dâră de imn în iubire”. 

 
 Versuri de o profunzime deosebită întâlnim 
şi în micropoemele religioase prezente în volumul 
„Carul de biruinţă” - „haiku neconvenţionale” - fie-
care dintre ele constituind o „megarugăciune”, după 
cum apreciază Florin Lăiu. 
 Întreaga creaţie sânpetriană reflectă starea 
sufletească a unui poet romantic, de o sensibilitate 
profundă, care, aşa cum afirmă criticul de artă 
Valentin Ciucă, „surprinde veşnicia unei clipe şi 
frumuseţea eternă a unei vibraţii colorate”.  

� 

Foto: Roland Florin Voinescu 
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       Cătălin VARGA  
 
 

Poemul inocenţei noastre 
 

Ai sufletul copil bălai, 
Cu roua-n păr cerând clemenţă 
Ai sclipet de copil fugar 
Cu izbucniri de calm şi jar 
Iar ochii plini de inocenţă. 
 

Ai temeri sfinte în obraji 
Sub voal de albă curăţie. 
Şi-n tot ce faci, şi-n tot ce spui 
Cum nu-s în gestul nimănui 
Trădezi o dulce gingăşie. 
 

Bucăţi de cer desprinse cad 
În ochii tăi adânc albaştri, 
Ţi-s paşii fragede ninsori 
Şi-n păr, păduri de sicomori 
Ascund sub fruntea lor toţi aştrii. 
 

Sub paşii tăi se nasc rodind 
Boboci ascunşi timid sub glie... 
M-aplec şi eu solemn, tăcut 
Ca urma dulce să-ţi sărut 
Cuprins în ea pe veşnicie. 
 

...Mă-ntreb şi azi ce-i sfânt în tot 
Ce-atingi cu mâna sau privirea, 
E poate cerul dintre noi 
Prea încercat de vânt şi ploi 
Sau poate numai ea, iubirea! 
 

 
Întâlnire 

 

Cu ochii clipei de atunci 
Eu tot privesc spre tine 
Te-admiră dorurile-adânci 
Din mine. 
 

La fel şi azi timid mă-ndrept 
Cu-aceeaşi ezitare, 
Dar azi emoţia-i din piept 
Mai mare. 
 

Şi graiul, parcă-i tot la fel 
Aproape să se-nece, 
Doar plânsul, cred că numai el 
E rece. 
 

Căci plânsul, ca o stea în zori 
Iubirea ne răsfaţă 
Iar lacrimile curg ninsori 
De gheaţă. 
 

 
M-apropii tot mai mult, pierdut, 
Şi-un pas ne mai desparte; 
Dar mă retrag încet, tăcut, 
Deoparte. 
 

Tu pasu-acesta fremătând 
Îl frângi, ca toamna plopii, 
Şi cu un farmec surâzând 
Te-apropii. 
 

De-acum toţi paşii mei pustii 
Plutesc desculţi pe ape, 
Căci azi la pieptul tău mă ţii 
Aproape. 
 
 
Vis primăvăratic 
 

Aş vrea să-ţi fur la noapte aripile 
Când vei adormi şi nu vei şti de tine 
Când vei cădea înfrântă, ca roua fragedă 
Pe fruntea ierbii tremurânde 
Când nu vei mai şti nimic de tine 
Atunci aş vrea să te pândesc. 
 

Aş vrea în pieptul tău să mă ascund, 
Un loc acolo să-mi găsesc... 
Pribeag cu anii rând pe rând 
Am obosit, mă dor genunchii,  
Şi harpa încă-mi lăcrimează, 
Mă ard atâtea amintiri şi paşii mei 
Mă strigă încă din noaptea tristului destin. 
Suspin, un singur vis pulsează-aievea 
Prin toate-a’ mele încăperi, 
Doresc când vei închide ochii şi vei sorbi  
                                          din visul nopţii 
Să uiţi de-a’ tale aripi grele, 
Să cadă la pământ ca plumbul. 
Să se desprindă fără teamă  
Şi fără reci resentimente 
Şi-n locul lor deschis de rănile iubirii 
Să mă aşezi pe mine-acolo... 
 

Aş vrea să-ţi fur la noapte aripile 
Şi-n locul lor 
Să mă ascunzi pe mine-acolo! 
 

 
Epilog 
 

Ce uşor e să-ţi scriu versuri 
Doar gândindu-mă la tine 
Foaia albă slova-mi arde 
În neprihănite gânduri. 
 

Pana ţese-atunci poemul 
În văpăi de taine pline, 
Iar iubirea mea curată 
O ascunde printre rânduri. 
 

� 
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Dragoş HOMNER 

 
Galaţi, oraş de poveste 

 
 Oraşul Galaţi s-a dezvoltat dintr-o străveche 
aşezare dacică, ce a cunoscut influenţa civilizaţiei 
romane în urma celor două războaie purtate împotriva 
dacilor. Oraşul Galaţi este singura aşezare urbană din 
provincia istorică Moldova, ridicată pe ruinele unei 
cetăţi romane, fapt ce a condus şi la stabilirea numelui 
acestuia (Galaţi - cetate, oraş întărit, fortăreaţă). 
 Aflat la cumpăna dintre apele Siretului şi cele 
ale Prutului a fost motiv de inspiraţie pentru numeroşi 
scriitori. Valsan George în “Descrieri geografice” 
descria frumuseţea meleagurilor noastre astfel “...În 
ţinutul nostru de dealuri sunt nişte copaci amestecaţi, 
dar coaste şi culmi întregi sunt acoperite de livezi de 
pruni, de meri, de caişi, de nuci şi, în aprilie, când 
înflorirea le face vizibile de la distanţă, e o uimire să 
vezi această ninsoare de flori, care învăluie ca o 
năframă albă şi trandafirie peste ţinuturi, atât de 
întinse, încât nu le mai poţi zări capătul... Şi să nu 
uităm viţa-de-vie, pe care o poţi distinge de departe, 
după verdeaţa ei albăstruie şi care a pus stăpânire pe 
toate coastele, încălzite de soare, alcătuind renumitele 
noastre podgorii” . 
 Fluviul Dunărea scaldă blând partea de sud a 
oraşului şi primeşte în braţele sale, ca un părinte iubitor 
cei doi  afluenţi ai săi, râurile Siret şi Prut. 
 Prin frumuseţea văii sale, Dunărea reprezintă o 
atracţie pentru turişti şi o mândrie pentru localnici. 
Napoleon o numea “regele râurilor europene”, iar Nico-
lae Iorga “cea bogată în daruri”. Nicolae Pop spunea că 
“...Dunărea este cel mai important fluviu al Europei, 
datorită cursului său care străbate continentul de la 
vest la est prin regiuni de mare diversitate a condiţiilor 
naturale şi economice”.  
 Situarea la răscrucea a două mari drumuri 
internaţionale, a constituit o conjunctură economică 
favorabilă pentru ca o aşezare rurală din secolul al XIII-
lea să devină în secolul următor târg (oraş). Procesul a 
luat amploare după ce turcii au cucerit Chilia şi Cetatea 
Albă (1484), deoarece Galaţiul a rămas singurul port al 
Moldovei. În port soseau corăbii din toate părţile care 
încărcau produse pentru aprovizionarea Constantino-
polului şi a altor centre ale Imperiului Otoman. 
 Viaţa prosperă şi dezvoltarea economică la 
care ar fi trebuit să ajungă Galaţiul a fost întreruptă 
însă de numeroase pustiiri turceşti şi tătăreşti, precum 
şi de războaiele ruso-turce purtate pe teritoriului 
Moldovei. De asemenea, în timpul Eteriei Greceşti, 
oraşul a fost ars, dar în perioadele de linişte au 
funcţionat câteva manufacturi ce au ajutat la refacerea 
oraşului din propria cenuşă.  
 Nu a existat eveniment de seamă în istoria 
zbuciumată a ţării noastre la care Galaţiul să nu fi fost 
prezent. Aici s-au consumat fapte de înaltă simţire 
românească. La Manjina (astăzi comuna Costache Ne-
gri), se întâlneau patrioţi ca: Nicolae Bălcescu, Ion 
Ghica, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, Grigore Ale-
xandrescu care vegheau soarta ţării. 

 
 În preajma anului Unirii, 1859, Mihail Kogăl-
niceanu afirma că portul dunărean este “unul dintre 
centrele cele mai înavuţite ale ţării noastre şi al cărui 
viitor este foarte însemnător”. 
 Din Galaţi, s-a ridicat Domnul Unirii, Alexan-
dru Ioan Cuza. Odată cu alegerea sa ca domn, entu-
ziasmul gălăţenilor a depăşit limitele. “Timp de patru 
nopţi la şir, oraşul a fost iluminat, nu se auzeau decât 
“Ura!” şi strigăte de bucurie, dansa bogatul ca şi 
săracul”. Locuitorii au petrecut “trei zile de-a rândul în 
mare desfătare şi luminaţie, fără să se întâmple vreo 
necuviinţă”.  
 În 1870, “portul Galaţi a devenit antrepre-
norul general al cerealelor pe care Moldova le expor-
ta pe Dunăre şi Marea Neagră în Anglia, Franţa şi 
Italia”. 
 În noaptea de 24 august 1944, Galaţiul a 
suferit distrugerea prin minare a străzilor Portului şi 
Domnească. Reconstrucţia oraşului s-a făcut cu 
mare greutate şi pe timp îndelungat. Vegetaţia stepei 
de altădată a fost în mare parte ucisă, dar pe răzoare 
mai stăruiesc tufe de măceş, de prun sălbatic şi de 
porumbari ghimpoşi, cu fructe care încreţesc gura. În 
aceste tufe îndesate, pitpalacele îşi mai fac şi acum 
cuiburi. Prin şanţuri se mai îndeasă scaieţi cu cârlige 
şi cu flori violete parfumate, lumânărele ca un postav, 
cu flori de aur, mai înalte decât omul, pelinul cu 
frunza catifelată şi amară. 
 Aşezările omeneşti de pe cuprinsul judeţului 
Galaţi reprezintă o reţea de nuclee de concentrare a 
populaţiei, dinspre care aceasta acţionează asupra 
mediului înconjurător. 
 Aşezările de pe teritoriul judeţului poartă în 
înfăţişarea lor amprenta condiţiilor naturale, a mode-
lării umane şi a evoluţiei istorice. Această amprentă 
este reflectată de către poziţia geografică a 
aşezărilor, de fizionomia lor, de materialele de 
construcţii, de tipurile de acoperişuri etc. Activităţile 
economice ale populaţiei au întregit înfăţişarea 
aşezărilor omeneşti. 
 Aşezările din această parte a ţării au folosit 
întotdeauna condiţiile naturale favorabile ca: stabili-
tatea terenului, înclinarea moderată a pantelor, coas-
tele şi prispele însorite şi ferite de vânturi puternice, 
prezenţa apei, accesibilitatea văilor şi-a dealurilor 
etc. 
 Galaţi a fost sediul permanent al Comisiei 
Europene a Dunării între anii 1856-1948. Tradiţia de 
comerţ liber a acestei regiuni din Europa se 
păstrează şi în prezent când oraşul este principalul 
port fluvio-maritim al României, cel mai important 
centru industrial din estul României şi deţinătorul 
unei Zone Libere. 
 Patrimoniul ştiinţei, tehnicii, artei şi literaturii  
este bogat datorită contribuţiei aduse de numeroşi 
oameni care s-au născut sau şi-au legat numele de 
oraşul Galaţi. În cinstea şi amintirea lor o parte din 
instituţiile şi obiectivele principale ale oraşului le 
poartă cu mândrie numele. Astfel, Teatrul Muzical 
poartă numele “prinţului operetei româneşti” Nicolae 
Leonard, Anghel Saligny întemeietorul ingineriei  

(continuare în pag. 81)
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trompa, ca un imens semn de întrebare, gata să mă 
sugrume! Şi fildeşii… ce să vă spun. Mulţimea încre-
menise, iar eu începusem să transpir, răcindu-mă! 
 - Tu cu cine votezi? spuse calm elefantul! 
Am vrut să-i răspund dar…   
 - Tu cu cine votezi? am auzit din nou elefan-
tul, parcă mânios! 
 - Voi cu cine votaţi? s-a adresat el  mulţimii. 
 Eram îngrozit de emoţie! Şi nici nu ştiu cât a 
durat - o veşnicie… şi mulţimea a început să mur-
mure! Şi elefantul să dea din urechi! Ştiţi cu câtă 
graţie dau elefanţii din urechi? Am simţit aerul cald 
pus în mişcare! Şi-a pregătit retragerea cu grijă… şi-
a continuat drumul atent, printre maşinile parcate, ce 
mai, cu o siguranţă de elefant! În urma lui cu greu 
am reuşit să  număr 1, 2, 3 elefanţi care se legă-
nau… 
 Gândesc spre casă: „Ce-a vrut să spună 
elefantul?” „Doamne, dar am luat-o razna de tot! 
Elefanţii doar nu vorbesc! Da, nu vorbesc!” “Tu cu 
cine votezi?” Încerc să fac o evaluare, hotărât lucru, 
întâmplarea n-o pot povesti! Cum să spun: 
 - Astăzi era să fiu călcat de un elefant! 
 „Totuşi  trebuie… 
 - Mamă! Mamă! A venit circul! aud strigând 
un copil în faţa unui balcon.   
 Aha, deci asta era! Bag mâna în buzunar şi 
găsesc nişte bilete pentru circ! Hop-aşa! Am proba!      
Lângă elefant era deci un ventriloc! Dar asta 
înseamnă că întâmplarea cu elefantul nu a fost 
decât un număr de circ! Şi eu, cel expus, eram cel 
ales! 
 Intru în apartament, pun tot ce aveam în 
buzunar pe masă şi dintr-o răsuflare mărturisesc: 
 - Eram să fiu călcat de un elefant african! 
 - Tu cu cine votezi? m-a întrebat soţia, luând 
plasa cu cumpărături şi privindu-mă cu îngrijorare! 
 Pe masă erau biletele de circ şi leii! 
 Pe stâlpul din faţa ferestrei doi tineri lipeau 
afişe electorale cu elefanţi! 
 A venit circul! 

 

Un şah neanunţat şi matul rusesc 
 

 Venise acasă fratele meu mai mare. Era 
student la “Teatru” şi aştepta un coleg de la Piatra. 
M-a atenţionat să nu îndrăznesc să-i deranjez că au 
ceva de pregătit… Aveam eu o vagă bănuială! Făcu-
se ordine în odăiţă, pusese masa între cele două 
paturi şi adusese din beci o cofă cu vin. Pe faţa de 
masă începuse să curgă rouă de pe pântecul vasu-
lui! Erau acolo pahare şi cutia de şah a unchiului, cu 
piesele din lemn scump! Trecuse destul timp de 
când trebuia să sosească Radu, colegul de la oraş 
şi eu încă mai zburdam în sus şi în jos, dând impor-
tanţă treburilor pe care le făceam, aşteptând să fiu 
strigat de mai multe ori! Când mă strigă fratele: 
 - Mihăiţă, tu ştii să joci şah? 
 - Nu ştiu ! Dar ştiu să joc moara! Îl bat şi pe 
tata, şi el joacă foarte bine! 
 - Ei, lasă moara! Hai să te învăţ să joci şah!  
 

(continuare în pag. 81)

  
Adrian R ĂCARU 

Despre nivelul de trai, conservare şi plasă 
 

 Nivelul de trai la noi este pus cu grijă-n sacoşe şi 
cărat de la sat la oraş, din provincie în capitală, de la 
piaţă - acasă,  dimineaţa, la prânz şi seara. 
 Cine n-are nivel de trai n-are ce căra! Nivelul de 
trai nu se pierde, nu dispare, ci pur şi simplu în el se 
trage cu tunul şi devine perisabil de frică! Din această 
cauză trebuie conservat.  
 Conservarea nivelului de trai nu este un moft, 
este o obligaţie cetăţenească! Fie că-l pui în borcane şi-l 
fierbi, fie că îl congelezi, îl afumi sau îl ţii în saramură! 
Dacă nu, analiştii politici susţin că nivelul de trai va fi  
plimbat de la o campanie electorală la alta, până la 
epuizare! Şi ne avertizează: Fiţi pe fază, deşi alegătorul 
român strigă în gura mare că a luat plasă, tot va lua  
plasă! 
 

 
FPV 

 

 După alegeri, soţul intră în apartament bucuros: 
 - Dragă, am adus Visul! 
 - Care vis? Balaurul ăsta? se repede soţia… 
 - Să nu-l loveşti, este un biet vis! spune soţul 
îngrozit, dar ce îngrozit… acum a realizat şi el că sea-
mănă mult cu un balaur, dacă nu cumva… 
 - Nu e un balaur, seamănă poate c-un bronto-
zaur, pentru că şi visul e pe cale de dispariţie! 
 - Să dispari imediat cu el! Ori el, ori eu! 
 - Dragă, de ce să nu avem şi noi Visul nostru! 
 - Pocitania asta?! De ce n-ai ales şi tu unul mai 
mic! Ce-i putem oferi? Ce-i dăm de mâncare? Păi  aces-
ta  trebuie să mănânce, nu glumă? Vrei să te faci de râs? 
 - Nu-ţi fă griji! Totul va fi oferit de FPV, adică de 
Fondul de Protecţie a Viselor! Vom avea tot ce îţi doreşti! 
 - Nu-mi arde de glume! Tu vorbeşti serios? Ce e 
cu FPV-ul ăsta?  
 După explicaţii şi comentarii, soţia întrebă mai 
paşnic: 
 - Şi de când intrăm în drepturi?  
 - Păi, cred că de luna viitoare! 
 - Da? Până atunci ia-ţi animalul şi cară-te! 
 Dar n-a răbdat-o inima şi i-a lăsat, căci vremurile 
erau cum erau! Şi, vrând-nevrând, s-au înscris la fondul 
de pensii private şi s-au obişnuit şi cu visul.  
 Şi  visul, ce mai, visul s-a împlinit! Şi arată ca un 
porc! Şi trăieşte bine, căci se hrăneşte cu resturile  
menajere de la campania electorală! 
 Ca visele tuturor românilor! 

 

Cum eram să fiu călcat de-un elefant african în 
piaţa din Tecuci 

 

      Eram în piaţa Mare! Când să ies din piaţă, mi-a tăiat 
calea maşina poliţiei! Îngrijorat, până să mă dezmeticesc,  
m-am trezit în faţă c-un elefant! Un imens elefant african, 
care era să mă calce în picioare! Ce elefant - un mamut!
Dumnezeule, dar ăştia n-au dispărut? Superbul animal 
avea un picior ridicat în aer! Gata să mă strivească! Iar  
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(urmare din pag. 80) 
 

 Şi a început o poveste frumoasă despre două 
armate aflate pe câmpul de luptă, regi, regine, ofiţeri, 
cavalerie, artilerie şi nebuni! Când a prezentat nebunii 
am izbucnit în râs, nu mă puteam abţine!  
 Povestea era mult mai frumoasă decât jocul,  
gândeam eu! După un joc demonstrativ a început 
bătălia! Am sacrificat tot ce se putea… eu îi pândeam 
regele, am pierdut nebunii, regina, artileria, soldaţii toţi! 
Şi unde nu ajunge căluţul meu la regele alb, gata să-l 
strivească sub copite, şi nici nu-i zic şah şi aştept cu 
sufletul la gură să mute altceva  şi, Doamne, nu 
observă şi mută o tură: 
 - Ai pierdut regele! Şi o ţară fără rege este o 
ţară învinsă! Te-am bătut!  
 Şi cu regele lui în mâna mea, scuturându-l ca 
pe-un clopoţel la urat: 
 - Te-am bătut! Te-am păcălit, ştiu să joc şah! 
 - Pune regele la loc! De ce nu ai zis „şah”! 
spune el cu tact şi bunăvoinţă. 
 - Cum să spun? Tu n-ai văzut? De ce, am pier-
dut eu Regina, aşa degeaba? Am pierdut-o pentru Re-
gele  tău!  
 - Pune regele pe tablă şi nu te mai prosti! Mă, 
n-auzi? Ce te holbezi aşa la mine?  
 Eu rămăsesem în picioare ca o statuie, cu 
regele alb înroşindu-se în mâna dreaptă, gata să ia 
foc…  „Victoria este contestată! Dacă am pus regele pe 
tablă, sunt pierdut! Ce ne facem? Uşa nu-i departe! De 
nu m-aş împiedica!” 
 - Eu pun regele pe tablă dacă tu recunoşti că 
te-am bătut! caut eu să trag de timp, dar el cât pe ce 
să-mi prindă mâna regală: 
 - Măi, prostovane, eu vreau să te învăţ şah şi 
tu o faci pe deşteptul cu mine? simt cum se înfurie şi, 
ca prin minune, îmi feresc urechile! Şi fuga în ogradă,
sărind peste praguri, şi din ogradă în şură, şi din şură 
în pod, cu sufletul la gură, şi cu regele în mână! „Uf, am 
scăpat şi de aici din pod voi obţine victoria!” Mă 
bucuram eu în timp ce trăgeam cât puteam de repede 
scara după mine! Aud un zgomot suspect în grajd! 
„Auleu, va urca prin gaura prin care dăm mâncarea la 
cai!” Dar am noroc şi găsesc repede capacul, îl tuflesc 
pe gura podului şi sar pe el de-au pârâit scândurile sub 
mine! 
 - Ei, lasă, că tot o să pun eu mâna pe tine şi 
am să-ţi fac nişte urechi de-o să-ţi fie ruşine să mai ieşi 
din casă!  
 Era în iesle, dar eu mă lăsam greu pe capac, 
împingându-mă cu toată puterea într-un pop. 
 - Mă, dă-mi regele! Am să te snopesc din 
bătaie!  Ajunsese în ogradă şi eu în ”balcon” cu regele 
în mână, uşile de la pod erau larg deschise, între ele 
fiind puse o prăjină ca să nu le trântească vântul: 
 - De ce nu recunoşti? Recunoaşte că ai luat 
bătaie! Putea să aducă scara de la podul casei, dar 
aveam timp să lovesc prăjina cu piciorul şi să trag uşile 
şi să le leg cu sârmă! Sârma era la locul ei. 
 - Dă, mă, regele! 
 - Nu ţi-l dau! Ai mâncat bătaie! Ai mâncat 
bătaie! am început eu să dănţuiesc pe fân. 
 - Dă-mi, mă, regele, n-auzi? 
 - Nu ţi-l dau! Ai mâncat bătaie! Ai mâncat bă-
taie! 

 
 Atunci pune mâna pe un retevei şi zvârrr, cât 
pe ce să mă atingă… dar apare mama de la bucătărie 
cu covata cu plăcinte şi ne ia la întrebări şi după ce 
ascultă părţile îi zice: 
 - Bine, măi, Gheorghiţă, tu îţi pui mintea cu el! 
Spune-i că te-a bătut şi ia-ţi regele!  
 De sus o văd cum se îndreaptă spre casă, 
fără să se uite la mine: 
 - Du-te să deschizi, că trebuie să fie 
domnişorul Radu! îi mai spune din prag râzând. 
 …Câinii lătrau a străin pe la porţi, scurmau 
aruncând pământ cu labele din spate… 
  - Ţi-ai pus mintea cu mine şi ai mâncat bătaie! 
nu mă las eu din pod. 
  - Aruncă, mă, regele, n-auzi? Că de mine nu 
scapi, de-o să-ţi fie frică de şah toată viaţa!  
  - Recunoaşte că te-am bătut!  
  - Bine, măi, mucosule, m-ai bătut! Aruncă re-
gele, mă, n-auzi? 
  Câinii se îndârjesc, bagă botul cu vârful 
nasului printre crăpăturile gardului, prind cu dinţii de 
scânduri şi latră-n draci… 
 Las regele să cadă… 
 Şi regele-i ridicat şi pus pe tabla de şah a 
unchiului Ivan. 
 În zori tata a înhămat-o pe Steluţa la trăsură 
şi a plecat să-i ducă pe studenţi la gară, aşa că mare 
mi-a fost bucuria c-am scăpat fără pedeapsă. Şi am 
putut să dorm adânc şi fără griji în nopţile care au 
urmat. Nici nu bănuiam  că, în vremea aceea, părinţii 
şi bunicii trăiau drama căderii regelui, şi nu din podul 
şurei! 

� 

(urmare din pag. 79) 
 

româneşti a dat numele unui renumit liceu de con-
strucţii din oraş, Liceul de muzică duce mai departe 
numele renumitului compozitor, muzicolog şi profesor 
Dimitrie Cuclin, Teatrul Dramatic gălăţean poartă nu-
mele actriţei de origine italiană Fany Tardini, care a 
contribuit la dezvoltarea teatrului în oraşul Galaţi şi, nu 
în ultimul rând, V. A. Urechia, fost profesor, istoric şi 
scriitor român, deputat şi senator de Galaţi din 1867, 
este fondatorul bibliotecii care îi poartă numele. 
  Biblioteca “V. A. Urechia”, instituţie ce furni-
zează servicii moderne: audiţii şi vizionări individuale, 
consultări de documente electronice. Deţine 650.000 
de documente. Valoarea ei este sporită de activitatea 
prestigioşilor săi directori, mari iubitori de cultură. 
 Frumuseţea naturii şi importantele obiective 
care prezintă evoluţia Galaţiului, de la satul pescăresc 
din ţinutul Covurluiului şi până la înfloritorul spaţiu 
dunărean, invită trecătorul să poposească pe aceste 
meleaguri şi să le admire. 
 

Lucrare premiată cu “Premiul revistei Boema” la Con-
cursul de creaţie literară “Scriitori de ieri, de azi şi de 
mâine”, ediţia a IV-a a, categoria de vârstă 8-14 ani,
Târgului de Carte “Axis Libri”, Galaţi, 23-27 mai, 2012.  

� 
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Slavomir ALM ĂJAN 
 

Gheorghe Zincescu sau... Romanul ca viaţă 
 
 Când m-am trezit cu cele 70 de pagini „letter 
size, no space“ am fost cumva intimidat de posibila 
povară a unei citiri anevoioase, unde autorul nu-ţi oferă 
graţia unui popas între paragrafe sau, cel puţin între 
capitole, nu-ţi dă şansa de a te agăţa cel puţin de un 
titlu... „Oh, nu!“ îmi ziceam, un Franz Kafka din nou? Ba, 
mai mult, tot felul de gânduri şi de posibile scuze îmi 
treceau prin cap gândindu-mă la oferta redusă a timpului 
meu pe piaţa liberă a vocilor de toate felurile care tind să 
se interfereze cu setea, tot a mea, de linişte... Apoi mi s-
a năzărit aşa, să aplic regula de aur în privinţa câştigării 
şi reţinerii de prieteni sau, mă rog, a convieţuirii într-o cel 
puţin relativă armonie într-un haos creat (!!!) cu prepon-
derenţă de chiar limitata mea putere de a mă armoniza 
cu mine însumi... 
 Dar Gigi îmi e prieten deja şi sunt sigur că m-ar 
fi iertat dacă aş fi găsit o scuză credibilă pentru că, ştie 
Domnul, el însuşi şi-a proptit pleoapele cu chibrituri (sau 
nu?) deseori sub imperiul principiului „ce voiţi să vă facă 
vouă oamenii...“ După ce am citit însă primele pagini eu 
însumi nu m-aş fi iertat dacă nu aş fi citit acest fragment 
al romanului în lucru. Hmm, când posteritatea va vorbi 
despre această „Joi seara“ de după Sfântul Gheorghe, la 
Semenicul, va vorbi, trag nădejde, şi despre ucigătorul 
de balauri din mine care a biruit asupra lenei şi a citit. 
Oh, da, voi pune în fişierul meu portativ cu numele „citit“, 
printre numeroasele scrieri ale prietenului meu John 
Steinbeck, şi acest pui de roman, în plină creştere. Voi 
striga astfel posterităţii: „Hei, am fost acolo, l-am citit 
când era doar atâtica...!“* Tot acolo păstrez ca trofeu 
manuscrisul “Vara Leoaicei” al Melaniei Cuc... 

 
 Deci înapoi la text! Chiar la început m-am 
izbit de pragul abrupt al primei fraze: „Mi-am 
propus să nu mai scriu şi iată că scriu“. Of, Gigi, 
fie-ţi milă de mine, dă-mi măcar o umbră de 
context, ajută-mă! Dar apoi mi-a venit în minte acel 
prim vers din Cireş: „Mânca pe buza şanţului 
cireşe...“ şi mi-am zis: „El e Gigi şi în raport cu 
ceea ce ştiu despre el, mi-a format în minte şi în 
inimă un context care i se potriveşte ca o mănuşă 
şi se numeşte Gheorghe Zincescu. Mi se pare 
puţin ciudat că, aşa prieten cum îmi este, nu mi-l 
pot încadra în memorie prin altceva scris de el 
întrucât, aşa a găsit cu cale el, nu am nici măcar o 
frântură din cele scrise de el mai înainte. Dar mi-l 
amintesc tot într-o Joi seara la Semenicul cu un 
vers care mi s-a întipărit adânc în memorie: „Ţipă o 
pasăre a nimănui...“  Deci, ia să vedem ce se 
ascunde în felul acesta abrupt de a începe ceva, 
ceva nobil cum ar fi poezia sau proza sau fiece 
altceva menit să atragă atenţia unui cititor. Imediat 
mi-a venit în minte gândul despre ceea ce este 
înregistrat în memoria noastră despre propria 
noastră viaţă percepută de conştientul nostru. 
Interesant, şi poate veţi spune nedrept, noi nu ştim 
cum începe... Alţii mai în vâstă decât noi ştiu şi 
ziua în care ne-am născut şi detalii ale copilăriei 
noastre timpurii de care noi habar nu avem... şi nici 
măcar nu avem vreo idee dacă vom ştii, conştient, 
clipa ultimei noastre suflări... Deci zece bile albe 
pentru măria sa Taina! Viaţa, deci, pe care credem 
că o stăpânim şi o ţinem sub control pare să nu fie 
de acord cu noi, cel puţin în această privinţă. Am 
spus „Viaţă“? Oh, da, aici cred că am găsit un mic 
refugiu logic în privinţa „creaţiilor“ literare şi cred că 
tot aici este şi testul acid al valorii: este vie? La 
această primă întrebare, privitoare la acest 
fragment literar prezentat de Gheorghe Zincescu, 
pot răspune răspicat: da! Este aşa pentru că are 
chipul şi asemănarea creatorului în primul rând. Nu 
este, cum deseori se întâmplă în literatura uşor 
vandabilă, un colaj de organe moarte într-un mons-
tru viu frankensteinian. Acest fragment de roman al 
lui Gigi respiră uneori lin, ca în somn, dar de cele 
mai multe ori sacadat, sub trauma izbirii de o 
realitate ostilă. Cuvintele par să se dea la o parte 
de sub ochii cititorului care este dintr-o dată 
copleşit de avalanşa de imagini atât de detaliate, 
atât de vii, încât ai impresia că eşti la un 
cinematograf 3D şi urmăreşti cu sufletul la gură 
chipul deosebit de felurit al ploii, al singurătăţii şi al 
divorţului de sine. Într-o realitate în continuă 
desmembrare, realitatea satului românesc, mai 
apare din când în când metafora ancorând în 
fărâme de timp un rost care să-şi dea energie
pentru următorul pas, apoi încă unul şi încă unul... 
Peisajul şi privitorul devin una prin contemplare. 
 ”Fulgerase la un moment dat, peste toată 
câmpia oarbă lumina s-a împrăştiat ca un pumn de 
orez nichelând bălţi întinse şi şanţuri serpuitoare 
dar numai pe abureala parbrizului meu adunase 
într-un colţ pentru o fârâmitură de timp ceva ca un 
chip”.  

(continuare în pag. 83)
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(urmare din pag. 82) 
 

 Acest roman este viu, respiră de unul singur, 
independent... Ai impresia că dacă scriitorul şi-ar 
retrage mâna, romanul ar continua prin sine însuşi în 
deplină conştiinţă de sine dar totuşi inconştient de 
începutul lui şi de ultima lui suflare. Aici este graţia 
scriitorului! El creează un context prielnic progeniturii 
sale, apoi dăruieşte libertatea ca însemn al dragostei 
sale. El, scriitorul, suferă precum tatăl fiului rătăcitor în 
aventura scrierii unde paşii sunt hotărâţi nu de el, dar se 
bucură de bucuria revederii creaţiei sale care a crescut 
şi s-a maturizat conform chipului său şi pentru care el a 
tăiat viţelul îngrăşat pentru ospăţul de astăzi la care, cu 
umilinţă, particip şi eu. Personal, de când cu 
experienţele mele cu John Steinbeck şi Fructele Mâniei, 
cred nu într-o creaţie ca o cultură de laborator, supusă 
tehnicilor inginereşti, ci în naşterea ei cu durere, un fruct 
al dragostei creatorului pentru ţinta dragostei sale, 
cititorul. Romanul de faţă răspunde cu brio acestui test. 
 Refuz să poposesc la greseli, inevitabile într-o 
aventură ca aceasta; editorii trebuie să-şi merite pâinea 
câştigată, dar pe măsură ce citesc acest fragment de 
roman îmi dau seama de un alt act de graţie al 
autorului: libertatea pe care mi-o dă mie şi poate ţie de 
a cola imaginile generos revărsate peste pagini în ceva 
nou şi proaspăt înlăuntrul nostru, ca o carte nouă cu 
propria ei viaţă şi conştiinţă. Acesta este un alt test la 
care acest roman răspunde cu brio: capacitatea de a se 
reproduce (nu râde, domnule că te văd!). 
 Personal, această scriere rezonează cu una din 
corzile mele cele mai sensibile. Şi eu privesc cu durere 
spectacolul descompunerii satului, deci al unui neam... 
Observaţi imaginile dezintegrării din acest roman, dra-
ma desprinderilor şi a alunecării în haos... 
 ”Erau patru oameni pe trei străzi şi deşi fiecare 
dintre ei se mişca mânat de propriile interese, în virtutea 
propriului liber arbitru adică, arbitru lăsat lui ca răsplată 
pentru cumsecădenia funciară a strămoşilor săi primi, 
pentru cineva care ar fi analizat şi extrapolat tendinţele 
mişcarilor lor oarecum browniene şi care ar fi avut 
posibilitatea de a-i privi de undeva de sus, ar fi devenit 
treptat foarte clar faptul că, mai devreme sau mai 
târziu, într-un fel sau altul, cei patru aveau să se 
întâlnească. Aveau să se întâlnească pe undeva prin 
dreptul unei bălţi întinse oglindă dintr-o parte într-alta a 
unei uliţi săteşti”. 
 Voluntar sau nu, autorul a surprins singurătatea 
nu ca pe o izolare ci ca pe o disperată lipsă de 
comunicare; dialogurile devin ţipete, poţi atrage atenţia 
cuiva numai dacă îl superi. La dragoste nu se răspunde 
iar nuditatea feminină este asociată cu... revolverul(!!!). 
Doar undeva, ca o ironie, câinele Câine, negru şi docil 
răspunde omeneşte omului de la ziar şezând pe coadă 
cuminte şi repectuos la pragul bucătăriei. 
 Aştept cu nerăbdare continuarea romanului, 
aştept apariţia lui pe rafturi dar mai ales aştept, nu din 
curiozitate, să văd ce primire i se dă la Semenicul în 
primul rând şi mai apoi în Reşiţa şi în ţară. Cât despre 
mine şi aceste gânduri: luaţi-le ca venind din inima unui 
cititor care nu se dă în vânt după nimicuri...  

� 

 
Mihai HORGA  

 
M E T A L U R G I A   C U V I N T E L O R 
  

Motto: “Poezia s-a născut dintr-o femeie”
          (Horia Hulban - Grăunţe de vorbă)

  
Nu sunt poet, nici nu cutez 
În stihuri 
Cuvinte aşez 
Sunt metalurg, frământ metalul 
A-l modela 
Mi-e idealul 
Ca Hefaistos - forjez cuvinte 
În strofe 
Le-ncrustez cuminte 
Pe nicovale bat ciocane 
Îmi cântă 
Rima în timpane 
Cuvinte trec prin laminare 
Şi le supun 
La încercare 
Sau în matriţe le comprim 
Căznindu-mă 
Să mă exprim 
Topesc idei în creuzete 
Născând 
Scântei incandescente 
Şi în tipare noi le torn 
Nimic 
Nu pot să mai întorn 
De-o parte dau zgura minciunii 
Să văd  
Curată - faţa lumii 
Cuvinte din metal sudez 
La microscop 
Le studiez 
Şi percepându-le structura 
Învăţ cum 
Să păstrez măsura 
Iubirii pentru poezie 
Ca şi 
Pentru metalurgie! 

� 

 
desen de Dragoş-Radu Popescu 
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        Andreea CODI ŢĂ 
 

Din prea mult neant 
 

Cerul s-a dilatat 
Deasupra mea  
Şi eu curg, curg 
În palmele dumnezeirii 
Cu miros sacru ca praful de stele. 
Muşc din lumină 
Ca dintr-un măr copt, 
Îmbrăţişez stelele rupând orizontul… 
Cerul nu e aşa mare cum credeam; 
L-am întors cu susul în jos 
Din prea mult neant. 
 
 
Revelaţie 
 

Lumânarea arde, 
o noapte întreagă de tăceri, 
iar în sufletul meu plouă 
cu amintiri de dinainte de mine 
desfigurate de larvele neobosite ale gândurilor... 
E târziu... iar tu apari dintr-un poem 
ca o alegorie din rămăşiţe de sensuri mărunte 
şi la lumina lumânării 
te recompun din mine 
şi-mi pari... un pleonasm. 
 
 
Întruchipare 
 
Cea mai tristă întruchipare sunt eu, 
Când lumea mă strânge  
Cu mâinile amândouă, 
Când respir deziluzii  
Şi mă hrănesc cu trecut. 
Cea mai suavă bucurie,  
E cea pe care mi-o imaginez 
Ca pe o emoţie palpabilă  
Ce mă ţine de mână permanent. 
N-am ştiut că lacrimile mele  
Sunt seva infinitului...  
Până când nu am simţit  
Că de fiecare dată 
Când nasc o durere 
Trăiesc mai mult cu o clipă. 
Cea mai frumoasă muzică  
A rămas amintirea 
Celor mai stinghere trăiri, iar eu... 
O lacrimă de dor, pentru alta ce va urma. 
 

 

De la mine la tine 
 

De la mine la tine e-o punte de foc 
Şi mi-e teamă să trec pe acolo 
Dar ştiu că de la mine la tine 
E aceeaşi fericire 
Şi puntea e mai solidă  
Acolo unde suntem Eu şi Tu 
Dar fără cuvinte între noi  
Doar aşteptare... 
Şi-n fiecare capăt ne aşteaptă altceva. 
Trăim ca într-o criză malefică 
În sanctuarul vieţii 
Pornim în fiecare zi la drum 
Dar nu ajungem niciodată la capăt. 
De la mine la tine 
Nu-i decât un început şi-un sfârşit. 
 
 

Trafic de idei 
 

Suntem traficanţi de idei 
Şi ne ascundem viciul 
După cortina imitaţiei. 
Ne vindem ideile ieftin, fără să ştim 
Că altcineva le conferă autenticitate, 
Când creativitatea din noi 
E în repaos! 
Traficul de idei a devenit un război 
În care originalitatea piere, 
Fără urmă de creator 
Şi e păcat că modestia unora 
Devine genialitatea altora, 
Fără curajul de a exprima 
O idee originală ce îmbracă universul 
În straiele eternităţii. 
 
 

Enigmă 
 

În patru scânduri 
Trupul rece zace 
Şi sufletu-l călăuzeşte-n veşnicie 
În patru scânduri 
E prinsă-o viaţă-n ace 
Şi clipa cântă dulce 
Ultima armonie. 
S-a dus departe-n nevăzut, 
S-a dus pentru vecie 
Un suflet cald şi abătut 
De-atâta agonie. 
Dar moartea pare-a fi comună 
Şi totuşi... nu o ştim 
Din ce infern se recompune? 
Şi-n ce venin ea dăinuieşte? 
Poate-i ca noi, aici, pe lume 
Sau poate-n fiecare creşte. 
Botează omul pentru a doua oară 
În lacrimi şi durere 
Dar pân’ să vină alt sfârşit 
Lăsaţi să fie doar tăcere!  

� 
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       Adalbert GYURIS 
 

POARTA 
  
 Aseară am băut. Nu mult. Eu nu beau mult, eu 
stau mut, mult. 
 Am venit acasă mai târziu. Poate a fost miezul 
nopţii, poate a fost mai târziu sau mai devreme. 
 Am venit aşa cum se vine, mai obosit, că aşa vin 
unii... 
 Poarta era încuiată, poarta de la intrarea în 
curtea casei. Am uitat, m-am uitat, m-am căutat, m-am 
gândit, că am putut gândi, pot gândi. Trebuie să sar 
poarta. Am pus piciorul pe mânerul clanţei de la uşă, am 
ajuns pe poartă, de acolo n-a mai fost mult până dincolo. 
 Am căzut, că aşa mai cade omul... Am fost 
obosit. M-am şi lovit, s-au rupt şi pantalonii în cot sau în 
genunchi, ori în amândouă locurile. A picat şi ceva dintr-
un buzunar, care buzunar nu ştiu şi nici ce-a picat. 
 După ce m-am scuturat, sculat în picioare, m-am 
gândit, eu gândesc şi când sunt obosit, că nu e bine că 
am sărit poarta. Că doar eu nu sunt beat, doar puţin 
obosit. Trebuie să vină cineva şi să-mi deschidă, să mă 
vadă... că n-am nimic, sau aproape... puţin. 
 Aşa că, după ce m-am chinuit, că te mai chinui 
puţin, am sărit poarta din nou şi am ajuns în stradă. Nu 
de tot, adică n-am fost “omul străzii”. Am ajuns în faţa 
porţii. Am şi căzut, m-am şi... s-a rupt ceva. 
 Am sunat, am apăsat pe buton, am bătut în 
poartă puţin, sau mai mult, să vină cineva să-mi deschi-
dă, dar... Am stat, am aşteptat, am bătut, am sunat. Au 
început să latre câinii vecinilor. De venit n-a venit nimeni. 
 Atunci m-am gândit, că doar eu nu am probleme 
când sunt beat, băut, obosit. Eu gândesc... cât pot. 
 Am pus picioarele, hoop - piciorul, nu ştiu care -
o mână pe clanţă şi am fost pe poartă. De acolo n-a mai 
fost mult, sau greu. Am căzut, că de acolo mai şi... cazi.
M-am şi lovit puţin, de căzut parcă a mai căzut ceva din 
buzunar sau de undeva. Că... ce... nu ştiu. Cu mâinile,
cu mâna, nu ştiu care, am găsit ceva. Erau chei, le-o fi 
pierdut cineva. Omul mai şi pierde lucruri uneori... 
 Atunci m-am gândit, că eu nu am prob... dacă 
am chei trebuie să intru ca omul pe... poartă. 
 Am căutat gaura, gaura pentru cheie, mică mai e 
gaura, şi era şi întuneric. La noi pe stradă nu sunt becuri 
şi nici în curte, cineva a zis că nu trebuie. 
 Am găsit-o, gaura, mai greu însă, da... Ca un 
făcut mi-au căzut din mână. Le-am găsit, adevărat, după 
un timp, dar eu nu aveam probleme cu timpul. 
 Abia am nimerit gaura din nou. Am găsit gaura,
am avut cheile, m-am chinuit puţin până a intrat o cheie. 
 Am încercat să-nvârt înainte-înapoi dar n-a mers 

 
Am scos cheile, mi-au căzut şi eu... le-am căutat. Am 
găsit cheile, am mai încercat dar... n-am deschis. 
 Aşa că, m-am gândit, că eu pot să gândesc
când sunt obosit, eu pot să... Am pus piciorul pe 
clanţă. Am fost pe poartă. De acolo de sus, am fost ca 
şi trecut. Am căzut puţin, s-a mai rupt ceva. M-am 
sculat în picioare şi l-am văzut lângă mine pe... vecinul 
meu. L-am întrebat ce caută în curtea mea. El mi-a 
spus că nu e curtea mea şi că ne aflăm pe stradă, pe 
strada noastră, în faţa casei unde locuiesc. Mi-a mai 
spus ceva, ceva de porc, de ruşine, cred... parcă. El se 
ducea la lucru pentru dimineaţă, pentru seară, noapte,
eu nu pot să ştiu. Era treaba lui, eu aveam treaba 
mea. 
 Aşa că m-am gândit, am stat puţin, sau mai 
mult, după care am plecat de unde am venit aseară,
sau azi noapte, ca să-mi caut cheile.  
 Am plecat... 

� 

 
 

 
 

Concurs literar: Premiul vagabondajului 2012 - 
"Note despre Romania" 

 

Sâmbătă, 17 Martie 2012 - Vineri , 29 Iunie 2012 
 

 “J’oublierai l'écrivain pour n'être que le vagabond, 
insouciant du style, de la composition. Je dirai les choses telles 
qu'elles se présenteront à mon esprit, après les avoir vécues sur 
mes nouvelles routes et sur les anciennes. Ce sera le roman pris sur 
le vif de mes dernières pérégrinations. Quel roman! Jamais le 
monde n'a été plus digne de notre intérêt qu'aujourd’hui. Jamais il 
n'a eu tant besoin d'être vu avec des yeux passionnés, qui l'aiment 
et qui le détestent!”  

 Panaït Istrati
Notes et reportages d'un vagabond du monde

 Inspiré par la vie et l’oeuvre du Panaït Istrati 
(1884-1935), l’Institut Culturel Roumain lance, à l’occa-
sion du Salon du livre 2012, un concours littéraire sur 
le thème «Noter la Roumanie» - écrits courts sur des 
voyages réels ou imaginaires en Roumanie. Vingt 
écrits sélectionnés par le jury seront publiés dans un 
livre lancé à l'occasion du Salon du livre 2013. 
 Jury: les membres des clubs de lecture affiliés au 
Festival du Premier roman de Chambery TÉLÉCHAR-
GEZ LE FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS. 
 Envoyez-nous jusqu’au 29 juin 2012 le formu -
laire d'inscription (à télécharger en bas de page), 
ainsi que vos écrits courts à l’a-dresse:  

nobagavudxirpegad@tutitsni-niamuor.gro  
formulaire inscription prix vagabondage.doc 

et detailes à l’a-dresse: 
http://www.icr.ro/premiulvagabondajului 

� 
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Vasile GHICA 

 
AFORISME 

                                                                                       
• Spre pisc nu poţi duce decât o stâncă sau o cruce. 
 

• Marii creatori nu s-au întâlnit cu odihna decât pe 
cruce. 

 

• La urma urmelor şi carcera ne poate ajuta să stăm 
în picioare. 
 

• Împăratul Napoleon  le spunea ostaşilor săi că în ori-
ce pui de Crevedia zace un vultur. 

 

• Între mine şi destin a existat întotdeauna o antipatie 
reciprocă. 
 

• Ce destin nu reclamă o erată? 
 

• Destinul nu te avertizează când trebuie să-ţi pui 
armura. 

 

• Dintre milioanele de turişti care vizitează Pisa, nu-
mai cei care se vor prăbuşi odată cu turnul vor ră-
mâne celebri. 

 

• E greu să-ţi păstrezi calmul când îţi deraiază toate 
şansele. 

 

• Pe unii i-a stors destinul atât de tare că nu a rămas 
decât geniul din ei. 

 

• Natura lucrează probabil în compensaţie. După un 
Tolstoi, aduce pe piaţă şi un Stalin. 
 

• Dacă eşti bou, toţi se vor repezi să te înjuge. 
 

• Destinul ţăranului poate fi citit tot în craterele din de-
senele palmei. 
 

• Trăim în concubinaj cu destinul. 
 

• Destinul a venit cu aşii pe care noi i-am transformat 
în valeţi. 
 

• Uneori am impresia că nu ne putem apăra destinul 
nici de muşte. 
 

• Creaţia rămâne singura tiflă pe care o putem expe-
dia pe adresa destinului. 
 

• Noi, românii, avem multe valori. Lipseşte însă mor-
tarul dintre ele. 
 

• Când lupţi împotriva tuturor, ajungi ori erou, ori în 
focarul tuturor furculiţelor. 
 

• Nu cu piatra, ci cu un măr a aruncat destinul în om, 
într-un moment hotărâtor al evoluţiei sale. 
 

• Şanse literare: statuie sau soclu. 
 

• Cărăm toată viaţa pe tălpi geografia locului natal. 
 

• Destinul este instrumentul care ne dă cu capul de 
pereţii vieţii. 
 

• E posibil ca omul să fi apărut în urma spargerii din 
greşeală a unor eprubete. 
 

• Pe pâinea unora creşte unt şi când a fost semănată 
marmeladă. 
 

• De pe stânci diferite, noi şi destinul ne bulgărim de 
câteva mii de ani. 

• Destinul ne tranşează cu indiferenţa cu care noi 
sacrificăm marile iluzii. 
 

• Cum să descifrezi desenul din covorul destinului 
tău doar în câteva decenii? 
 

• Bunica avea dreptate. Viaţa e ca o trecere de pie-
toni: o dungă albă, sub una neagră. 
 

• Voluptatea destinului e să-l bată pe cel bătut. 
 

• Pe omul drept îl aşteaptă multe cotituri în viaţă. 
 

• Există copii care nu au fost mângâiaţi decât îna-
inte de a se naşte. 
 

• Destinul lui Iisus: cu fariseii putea să ajungă pe 
tron, cu apostolii pe cruce. 
 

• Potcoava poate fi norocoasă când ajunge la tine 
fără copită. 
 

• Până în clipa fatală, destinul se poartă cu noi ca 
pisica cu şoarecele. 
 

• Când este un exemplar unic într-o cultură, lau-
reatul Nobel are două şanse: să fie linşat ori plim-
bat ca pe un fazan împăiat. 
 

• În materie de destin, contează ce visezi, dar şi în 
ce calci. 
 

• Cu destinul nu te poţi lua la întrecere. El oricând 
poate da  şase-şase. 
 

• Oricât de generos ar fi destinul cu noi, tot prin 
ghenele de gunoi ale altora ne căutăm fericirea. 
 

• Ne-am urcat în copaci ca să ne putem desluşi 
destinul desenat în ţărână. 
 

• Nu te baza pe destin. El oricând îţi poate arunca 
sub tălpi o coajă de banană 

 

• Misiunea destinului e ca în viaţa fiecărui om să 
existe şi grâu şi neghină. 
 

• Cotropitorii ne-au luat întotdeauna grâul, nu ne-
ghina. 
 

• Unele popoare au insomnii. Altele dorm de seco-
le, de rup pământul. 
 

• Istoria ne avertizează că diferenţa dintre imn şi 
prohod poate fi de o singură octavă.  
 

• În abatoarele istoriei sângele intelectual a avut 
cea mai teribilă bursă. 
 

• Deasupra popoarelor mici a atârnat întotdeauna 
furculiţa lui Damocles. 
 

• Deseori, istoria ne-a obligat să bem apă, mai ales 
când nu ne era sete. 
 

• Drumurile istoriei sunt pietruite cu idealurile învin-
şilor. 
 

• Bucuriile multor popoare au rămas în frigiderul is-
toriei. 
 

• Nu ţăranul este de vină dacă mămăliga istoriei ră-
mâne crudă sau are cocoloaşe. 
 

 � 



BoemBoemBoemBoem@@@@        4444----5555----6 6 6 6 ////    2012012012012222    87878787    

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dragoş IONESCU 

 
Sete 
 

Frica şi plânsul, 
foc dus-întors în noapte 
mi-e foamea 
Şi-n limanul aşteptării 
pătrund într-o oglindă,  
caut a le stinge cu o sete 
 
 
Habitat 
 

Stâncă ieşită din mare, 
stâncă a crengilor adormite, 
urcă umbra mea de fum  
şi-n adieri de vânt respir restul vieţii, 
un colţ de apă şi stânci... 
 
 
Har 
 

Voiam să întind braţul 
şi să ating Cuvântul Tău, 
Pieziş prin mulţime 
între clipă şi durată pipăi 
clipa de har 
 
 
*** 
 

Dis de dimineaţă, buimac, 
rob al clipelor de nesomn sunt, 
strania aventură a sufletului 
o scot din cerul gurii, 
mângâi umbre de purpură... 
 
 
Singurătate 
 

Mi-e sufletul gol 
căutându-şi perechea... 
În lipăitul papucilor de pâslă 
paşii mei către de Neatins... 
 
 
Aripi 
 

Pe urmele zilei trecute, 
la fereastra înnoptării 
caut mereu… 
Caut mereu inerţia stoarsă 
a mâinilor de mâine. 
 

Tresar 
cu o provocare 
a nepătrunsului ce-mi picură 
târziul… 
adâncit în zădărnicia zilei apuse: 
 

Te-aş urma săgetând, 
de mi-ar creşte aripi. 
 

 
 

Umbre 
 

Între răbdare şi strigăt 
umbra mea de fum coborând, 
urcând, 
număr paşii  
rămaşi pe dinafară, 
când? 
Şi când?... 
 
 
Dor matern 
 

În crucea nopţii 
pe un portativ de suflet, 
între durere şi speranţă... 
De câte ori o strig pe mama 
bătrânului copil 
aştept un îndemn, 
o chemare la ziua cea dintâi... 
 
 
Acel mâine 
 

Înlăuntrul meu o lacrimă plânsă 
a cârcotaşului vremurilor furate, 
a stihiilor din calorifer 
hrănite într-o singură culoare. 
Văduv, strig pe nesăturate 
golului din ochiul meu strâmt 
şi acelui mâine neştiut 
într-acolo... 
dintr-acolo... 
 
 
Scrisoare pentru suflet 
 

Chemarea ta 
Fie ca adierea de vânt 
Rătăcindu-se prin părul tău 
Să-ţi fie aerul proaspăt 
Ce l-ai visat mereu. 
Ne desparte o lume 
Dar ne-au rămas cuvinte 
Eu îţi simt chemarea 
Şi dincolo de ea. 
 
 
Periplu 
 

Prin vechiul fort părăsit 
călătoresc singur. 
Prin lumina încrucişată, 
prelinsă 
între două ferestre las 
umbra de catedrală. 
Întoarselor vântului  
le împrejmuiesc cerşitele ieşiri 

� 
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Delia PASTIA 

 
Caragiale, încă 

 
 Ion Luca Caragiale este unul dintre marii 
scriitori ai secolului al XIX-lea, operele acestuia, des 
studiate, analizate și comentate, încă reprezintă o sur-
să prolifică pentru interpretări, dintre cele mai diverse.  
 Plăcerea lecturării unei creaţii aflate sub sem-
nătura marelui dramaturg se explică prin starea de 
bine insuflată în momentul abordării, întrucât acestea 
punctează râsul, ca esenţă a vieţii. 
 Eternitatea lui Caragiale, susţinută prin inter-
mediul şcolilor, al teatrelor, al cinematografelor,... al 
spiritului românesc, este argumentată de însăşi inven-
tivitatea creatorului. Faptul că prezintă defecte umane 
ce se pot regăsi inclusiv în zilele noastre, poate chiar 
exagerat, îi conferă dramaturgului un atribut. Contem-
poran.  
 Pentru a evidenţia aceasta, voi prezenta câte-
va exemple elocvente. În schiţa „D-l Goe”, acesta  
demonstrează că, până şi în secolul al XIX-lea, oame-
nii îşi alintau copiii în mod exagerat, prin acţiunile, vor-
bele şi atitudinea pe care Mam’mare, mamiţa și Tanti 
Miţa o aveau faţă de Goe, lăsându-l să facă ce vrea 
fără să îl certe prea tare: „Te mai doare nasul, puişo-
rule?”, „Goe! Puişorule, Goe!”. De asemenea, Cara-
giale sugerează prin limbajul incorect al doamnelor că 
acestea erau nişte parvenite care încercau să pară 
doamne adevărate, cu o structură interioară bine defi-
nită: „Dar noi n-am declaratără?”, „Ad’ să-l pupe mam
’mare!”. 
 O altă schiţă în care Caragiale prezintă defecte 
umane este „Vizită...”. O doamnă, asemănătoare cu 
cele din schiţa amintită mai sus, are un băiat la fel de 
obraznic şi alintat, pe care totuşi îl laudă foarte mân-
dră: „Nu ştii ce ştrengar se face… Şi deştept…”. În 
acestă operă, Caragiale a subliniat faptul că dacă unui 
copil i se permite orice, de către o mamă „foarte preo-
cupată de educaţia micuţului”, rezultatele vor presu-
pune dulceaţă în şoşoni. 
 Pentru ambele schiţe, morala este aceeaşi, şi 
anume: „odraslele” nu trebuie alintate sau cocoloşite 
oricând, pentru că se vor distinge, întotdeauna, prin 
nas. După cum se poate observa, Caragiale a dorit să 
corecteze aceasta atitudine îngăduitoare pe care 
părinţii o au faţă de copii, deoarece ei vor fi generaţia 
de mâine, faţă de care trebuie să existe o preocupare 
mai mare. De aceea aceste două opere se mai 
regăsesc şi astăzi, cel mai mult în manualele citite de 
copii, dar, poate, şi de părinţi. 
 Altă creaţie prin care Caragiale a încercat să 
corecteze slăbiciunile oamenilor este numită chiar aşa: 
„Lanţul slăbiciunilor”, prin care marele dramaturg dove-
deşte că „relaţiile” sunt totul, într-o societate coruptă.  
 Caragiale a rămas contemporan, întrucât evi-
tarea repetenţiei, prin mijloace mai puţin ortodoxe, se 
întâmplă şi în prezent, din păcate. Caragiale, nemul-
ţumit de acest lucru, şi de faptul că unii ȋnvăţau şi luau 
note mari, pe merit, pe când alţii stăteau şi aşteptau ca 
notele mari să pice de undeva din cer, a reacţionat, 
scriind aceasta schiţă, arătând astfel cât de incorecţi 

erau profesorii care erau deja obişnuiţi cu acest lucru, 
cu rugăminţi venite din partea părinţilor elevilor cu 
probleme la ȋnvăţătură: „Vii să mă rogi pentru vreo 
loază de elevi de-ai mei”, „Cine ştie ce leneş, ce 
dobitoc!”. 
 O altă schiţă, menită să îndrepte viciile 
oamenilor, respectiv, în această creaţie ale profeso-
rilor este „Un pedagog de şcoală nouă”. Printre altele, 
în această operă se poate observa cum profesorul 
folosea cuvinte urâte, atunci când se adresa elevilor 
săi: „prostovane”, „prostule”, „boule”, însă, cu unul 
dintre elevi, se purta total diferit, deoarece părinţii săi 
erau destul de avuţi. Domnul pedagog o aprecia pe 
mama acelui băiat şi avea în vedere şi faptul că tatăl 
acestuia avea o funcţie înaltă, de care putea să se 
folosească, „la nevoie”. 
 Caragiale a dorit să nu mai existe diferenţe 
între elevi şi, mai ales, ca profesorii să nu se mai tea-
mă de faptul că ar putea fi concediaţi din cauză că nu 
se poartă frumos cu un elev sau pentru că a pus o 
notă mică. 
 Din toate cele menţionate mai sus, rezultă că 
marele scriitor I. L .Caragiale va rămâne mereu un 
contemporan, având în vedere greşelile, moravurile 
oamenilor, care nu vor muri niciodată, pentru că „A 
greşi e omeneşte” şi, astfel, vor exista mereu creaţiile 
lui care să corecteze defectele tuturor. 
 Cu toate acestea, continuarea proverbului 
este şi dură, atrăgând atenţia asupra repetabilităţii 
erorii, ce indică, sarcastic, prostia. 
 

� 
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Generozitate de medic 
 

Privindu-i hainele sărace 
Nu i-a mai dat vreun pronostic 
Prin buzunarele golaşe. 
- Sunt grav bolnav? - Nu, n-ai nimic! 

 
Kilograme de valoare 
 

Nu se mai satură, săracul, 
Mănâncă-nfulecă de toate, 
Motivul lui fiind că ţine 
Să fie om cu... greutate. 

 
Exprimare 
 

Mieroasă este limba noastră 
Sau, poate, e doar o părere, 
Căci poţi să spui corect şi simplu 
„Mi s-a acrit de-atâta... miere”? 

 
La o lansare de carte 
 

A invitat pe toţi din jur: 
Prietenii, vecinii, fiul, 
Dar lumea, sincer spun, a vrut, 
Să lectureze-ntâi... meniul. 

 
În ispită 
 

- Acasă beat de-ai să mai vii 
O lună nu am să-ţi vorbesc! 
- Iubito, nu mă ispiti, 
De fapt, mai mult nici nu-mi doresc! 

 
Şedinţe cu proces-verbal 
 

Astăzi nimeni nu lipseşte, 
Nici o doamnă, nici un domn; 
La "discuţii " însă, lumea 
Cască gura doar... a somn. 

 
In vino veritas 
 

De ce te superi că beau vinul 
Şi că mă-mbăt şi eu niţel? 
Când adevărul îl iubeşti 
Ştii bine că-l găseşte în el! 

 
Nevinovat 
 

El umblă doar cu capul gol, 
Şi să-l acuzi nu ai temei, 
Căci capul lui mereu e plin 
De poz(n)e cu femei. 
 

� 
 
 

      Corina PETRESCU  
 

 
De căsătorie 
 

Se gândi din timp la toate: 
Şi la masă şi la naşi. 
Ea ar vrea să facă pasul, 
El ar vrea să facă... paşi. 

 
Conjugală 
 

O, traiul meu cu tine e 
Mai mult decât atroce. 
Deşi nu eşti tenor, te ştiu 
Mulţi oameni după... voce. 

 
Iubire sufocantă 
 

E-un bătrânel de... opt decenii, 
Bogat, urât, cu nasul cârn. 
Când îl priveşte, ea-şi doreşte: 
„Tu să m-agăţi, eu să te-atârn”. 

 
Dilemă 
 

Profesorul de matematici 
E realmente iscusit, 
Ne face permanent... probleme 
Şi totuşi... nu e pedepsit. 
 
Incident cromatic la naştere 
 

Ea s-a colorat la faţă 
Şi el verde s-a făcut 
Când, din două mutre albe, 
Una neagră s-a născut. 

 
Ceapa 
 

Nu pot pricepe cum se face 
Şi-ntreb şi eu, ca un nătâng, 
Cum vine asta, culmea culmii: 
O tai pe ea, însă eu plâng? 

 
Bac, iarna 
 

Am vrea examenul să-l dăm 
În miez de iarnă grea şi mare 
Dar subiectele să fie 
Ca fulgul de uşoare. 
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