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valoarea textelor în sine, precum este preocupat de 
faptul că ele ar trebui să îl exprime. 

Să spună, lumii, să anunţe, cum stă el cu
dragostea, cu femeia lui evanescentă, cvasi-
absentă din poezia şi din existenţa lui, 
baladă/lamento sfâşietor, uneori, după cea 
pierdută, cea înstrăinătă, cea care a trecut, o dată, 
măcar, prin viaţa lui - şi el care acum, fraţilor, vrea 
să ne spună această poveste a iubirii pe care, 
odată / jadis, a avut-o. 
 
 

* DEŞI NU PARE, ESTE UN AUTOR 
TIMID / SFIOS, TIMORAT ŞI UN INTROVERTIT 
AL TEXTULUI  
 

Dar cum este Petre Rău, ca om - şi, MAI 
ALES, ca autor? 

Este, fără îndoială, un autor care trăieşte 
înăuntrul său, introvertit, deşi el îşi exhibă trăirile, 
de multe ori, i le poţi citi chiar pe buze.  
 

Petre Rău nu are răbdare, adesea, de a-şi 
pune în ordine trăirea, de a şlefui cuvintele până la 
disperarea ochiului de sticlă. Priveşte stilistica într-
un fel mai indulgent, dar are, cum spuneam mai 
înainte, un mare atuu: acela al trăirii. 

Dacă trăirea există, ea este dovada - aşa 
pare că socoteşte el şi, într-un fel, are direptate; 
sublimarea va veni ea, mai apoi - şi se va aşeza, 
frumos, în insectarul doldora de cuvinte. 

Cu alte cuvinte, trăirea e primum movens, 
apoi se instalează munca de ocnaş a pilirii obse-
dante a expresiei. Petre Rău va ajunge, într-un sfâr-
şit, la puterea de a mânui expresia mai convenabil, 
de o contrage din timp - şi de o curăţa de impurităţi. 

Cât timp va fi trăire în om - şi ea va gâlgâi, 
va fi şi zbucium, şi operă - căci fără trăire nu am 
avea „motorul” lucrurilor. 

Iar Petre Rău este, şi el, până la urmă, un 
trăirist...  

 

� 

 

         Mihail G ĂLĂŢANU 
 
 

UN EDEN ÎN REGĂSIRE: 
 

Petre Răul Cel Bun al Literaturii 
 

* ÎN CĂUTAREA ŞI RECUPERAREA DRAGOS -
TEI ŞI A SENTIMENTELOR FUNDAMENTALE 
 

Petre Rău este un blând al literaturii. De fapt, el 
nu forţează - sau, oricum, nu forţează prea mult - miezul
cuvintelor. Iar miezul cuvintelor este Edenul lor. 

Căderea sa, a lui Petre Rău din Eden este, de 
fapt, o revenire în Eden - prin cuvânt. 

Portretul fizic al autorului - deţinător de un nume 
ilustru în literatura română: Rău - este o reflectare a por-
tretului psihic/literar. 

Petre Rău este un om / şi un autor destul de 
„pătimaş”. 
 

* ÎN PERMANENTĂ STARE DE COMBUSTIE 
 

Este în stare de combustie tocmai pentru că tră-
ieşte sentimentele cu patimă, ca şi cum ar trage din ţi-
gări/trabucuri pasionale, ca şi cum ar priza dragostea ca 
pe o superdoză de trăire - şi, în consecuţie, de emoţie. 

Cartea sa, EDEN ÎN CĂDERE, emană emoţie 
prin toţi porii. Uneori, poate, mai puţin cizelată, alteori de-
a dreptul ardentă. 

EDEN ÎN REVENIRE sau EDEN ÎN RECUPE-
RARE, aşa aş fi putut numi eu cartea - pentru că ambele 
lucruri se întâmplă în interiorul ei. 

Şi, până la urmă, ce poate fi EDENUL / EDENUL ÎN 
CĂDERE decât dragostea? 
 

 
Petre Rău 

 
* DRAGOSTEA, UNICĂ, PARADISUL NOSTRU 

NOTORIU 
 

Unică, înverşunată, nărăvaşă (ca şi femeia!) la 
Petre Rău, imprevizibilă, autistă, refuzând, continuu, să 
se supună - şi să fie supusă: dragostea. 

Şi, culmea, Petre Rău nu este preocupat atât de  
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b o l n a v   d e  n e m u r i r e 
 

între două lumi m-ai zămislit Doamne 
am trăit cu patimă doar o parte 
nu pot cugeta dincolo de moarte 
chiar de-aş avea forţa acestei toamne 
 

azi lasă natura drept sfântă casă 
bucuria rodirii să-mi cânte-n prag 
să pot scrie viaţa lumii cu mult drag 
chiar dacă gerul iernii greu m-apasă 
 

să cobor visător spre celălalt mal 
cu trupul curăţat de orice vină 
să pot urca spre ceruri val dupa val 
 

c-am lăsat gândirii drept moştenire 
acest sonet hrănit doar cu lumină 
temă de cel bolnav de nemurire 
 
 
 

c a s a   d i n   v e r b 
 

trupul şi-a găsit loc de veci în verbe 
trece prin anotimpuri fără vamă 
din arbori aud mereu cum mă cheamă 
să-nvăţ pe de rost taina din proverbe 
 

se va opri odată-n inima mea 
cu multe imagini topite-n versuri 
uitate poate de lume la cursuri 
scrise de mine într-un apus de stea 
 

convins fiind că peste veac rămâne  
din toate ce-am iubit pe acest pământ  
ocolind mereu poftele păgâne 
 

pentru suflet dragostea mi-a fost hrană 
mi-am luat din iubire falnic legământ 
să-i las lumii cuvântul drept prihană 
 
 
 

C a s a   d i n  l i t e r e 
 

cine mi-a zidit casa din sonete 
cu ferestrele deschise spre lume 
de face lumina pe rime spume 
cine intră nu poate să regrete 
 

căldura verii o trăiţi în cuvânt 
imagini pictate cu harul divin 
pentru singurătate găsiţi alin 
chiar dacă prin cuget bate aprig vânt 
 

se văd pereţii din lanuri de grâu copt 
floarea soarelui cântă-n culori 
plânge necunoaşterea în cifra opt 
 

Cel Unul Nenăscut trece-n litere 
Sfânta rugăciune prin care adori 
când se deschid ale humii artere 
 
(din volumul de sonete Crucea din muguri ) 

� 

       Aurel M. BURICEA 
 
c o n f e s i u n e  
 

sunt singur şi-aud noaptea plângând la geam 
din lumea vie mă cheamă-n nefire 
dar spiritul treaz din sfânta zidire 
poarta inima mea ca frunza pe ram 
 

aştept să vină toamna cea pagână 
cu furtuni din nefiinţă să bată 
cum cheamă patima tânăra fata 
ca-n plăcerea rodirii să rămână 
 

pregătit sunt Doamne să trec prin moarte 
cerul unde nu-i durere şi suspin 
acolo de sus grijă să-mi poarte 
 

să nu mai aud de-a lumii povară 
să trăiesc veşnicia într-un alin 
ca seva-n pomi în fiecare vară 
 
 

t r i s t   r e g r e t 
 

te-am căutat de-o viaţă pe-un ţărm străin 
din zări negândite văd sfânta veste 
cum acultam copil orice poveste 
nu ştiu din nefire decât să mă-nchin 
 

pentru cei nenăscuţi las acest sonet 
să-l memoreze la apus de lume 
când nimeni nu mai poate să-i îndrume 
şi vor sfârşi în cel mai aprig regret 
 

fericiţi cei ce se hrănesc cu vise 
de fac din iubiri ultima povară 
şi duc în sânge căldura din vară 
 

spre lume porţile mi-au fost inchise 
te-aştept Doamne cu cea mai mică teamă 
chiar dacă moartea flamândă mă cheamă 
 
 

u l t i m a    z i 
 

stau la ferastra acestui veac de dor 
văd evenimente despre viitor 
ştiu că mâine voi fi bătrân călător 
vine secunda când nu mai vreau să mor 
 

în libertatea lumii aş petrece 
iubirea să urce în sângele meu 
cum se topeşte norul în curcubeu  
să uit că vine noaptea grea şi rece 
 

dar vremea rea nu mai are răbdare 
cheamă gândul la judecata de-apoi 
când trupu-mi rupe ultima cărare 
 

în Sfântul Cuvânt îmi voi face casă 
zidire fără păcate şi nevoi 
de ziua care plânge nici că-mi pasă 
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ciunea şi bogăţia cuiva care a avut ceva de spus, 
fără a fi egoist. O carte e o binecuvântare. 

 

Clipa iubirii 
 

Un pic de linişte şi un pic de înţelegere sunt o 
premisă bună pentru ca fiecare nouă zi să 
înceapă aşa cum ne dorim. Şi dacă alte 
sentimente pot fi drămuite, dragostea nu ne-o 
putem porţiona, nu o putem felia, astfel încât să 
ne ajungă cât mai mult. Ea este sau nu, iubim 
până la capăt sau deloc.  
Clipa iubirii poate sfida orice legi, poate încălca 
orice limite. Atunci, doar atunci, suntem cu 
adevărat noi. Nimeni şi nimic nu mai contează 
când ştim că ceea ce facem are o destinaţie. 
Iubind învăţăm să trăim cu rost. 
 

Oameni 
 

Oameni care vin în viaţa noastră. Firesc, atunci 
când e timpul. Greşim aşteptând de la ei mai mult 
decât ar trebui. 
Oameni care pleacă. Luând cu ei toate promi-
siunile nefăcute, toate întâmplările şi lucrurile 
cărora nu le-a mai venit timpul. 
Suntem, pe rând, în postura celui care vine şi a 
celui care pleacă din viaţa cuiva. Nimic nu se 
opreşte şi nu rămâne cum a fost. Oricât am vrea 
să-i oprim pe cei care pleacă, oricât am încerca 
să-i chemăm pe cei care nu mai vin... 
 

Mai departe 
 

Nu putem trăi singuri. Avem nevoie de feedback. 
Din când în când, cineva să ne confirme că e bine 
ce facem. Sau nu. 
Altfel, ne putem uşor minţi, înlocuind realitatea cu 
proiecţia propriilor gânduri. Contează să ştim că îi 
pasă cuiva de noi, de ceea ce facem, de ceea ce 
visăm să împlinim.  
Viaţa e altfel atunci când o priveşti cu mai multe 
perechi de ochi, pentru că astfel putem vedea mai 
bine, mai nuanţat, mai departe. 
 
Părin ţii 
 

Niciun părinte nu cred că poate ajunge să cu-
noască reţeta perfectă pe care să le-o transmită 
copiilor săi astfel încât să le asigure o viaţă  mai 
uşoară sau de succes. Înţelepciunea pe care o 
dobândesc părinţii le este utilă copiilor doar până 
la un punct. Istoria se repetă, e-adevărat, însă 
lasă loc unei permanente evoluţii.  
Personalitatea fiecăruia ori, pur şi simplu, dorinţa 
de a ne face propria viaţă după propriile legi sunt 
cauzele care ne determină să ratăm, uneori, pe 
mâna noastră.   
Nu-mi voi judeca niciodată părinţii pentru greşelile 
mele şi voi continua să le mulţumesc chiar şi 
pentru sfaturile care nu m-au ajutat.  
Cine-mi garantează că voi putea fi un părinte mai 
bun? 

� 

        Angela RIBINCIUC  
 

CUBURI DE AER 
 

Lupta cu via ţa 
 

În fiecare zi învăţăm ceva de la cineva. Conştientizând 
sau nu. Mulţumind sau nu. Lucruri care par de neatins, cu 
timpul devin accesibile dacă avem puterea şi curajul de a 
admite că suntem capabili să le împlinim. Micile provocări 
fac parte din acelaşi mare întreg al luptei cu viaţa şi cu 
limitele noastre. O luptă în care nu suntem nici pe departe 
singuri. Răbdarea şi încrederea sunt absolut necesare. 
Mai trebuie doar să îndrăznim, să recunoaştem când 
greşim, să ştim ce vrem şi să nu fim egoişti. 
 
Exerci ţiu de voin ţă 
 

Dacă nu ne-am mai lăsa pradă primului impuls, dacă am 
găsi, de câte ori e nevoie, răgazul  şi puterea de a privi şi 
de a judeca detaşat situaţiile şi lucrurile am avea mai 
puţine regrete. 
Dacă am încerca, măcar o dată, ca un exerciţiu de voinţă, 
să ne punem în postura celuilalt am reuşi să înţelegem 
ceea ce ne scapă atât de des. Adevărul e, de obicei, 
undeva la mijloc pentru că fiecare, în felul lui, are dreptate.   
Dacă am asculta mai mult decât vorbim, dacă am citi mai 
mult decât scriem, dacă am încerca mai mult să înţelegem 
decât să judecăm... Dacă am iubi mai mult decât cerem 
să fim iubiţi. Dacă... 
 
Aşteptări prea mari 

 

Aştepţi de undeva un cuvânt, un gest, un semn. În acelaşi 
timp primeşti, de altundeva, mult mai mult, însă nu te poţi 
bucura deplin, la gândul că nu vine de la cine ai fi vrut. 
Rămâi cu o umbră amară. 
Apoi, după un timp, înţelegi că ceea ce ai primit însemna 
foarte mult, că de fapt eşti un norocos, dar nu ai ştiut să 
preţuieşti, la momentul potrivit, pe cel ce merita. Şi din nou 
ai sentimentul că nu e drept, că ai greşit. 
Viaţa merge mai departe. Istoria se repetă: se-ntâmplă să 
ai, încă o dată,  aşteptări prea mari faţă de oameni prea 
mici, niciodată viceversa. De nicăieri, din nici o carte nu 
înveţi cât şi când să-ţi dozezi încrederea. Asta o afli 
singur, cu timpul. 
 
Prieteni t ăcu ţi 
 

Există o categorie de prieteni care nu-şi cere niciodată 
dreptul la exclusivitate. Prieteni care aşteaptă tăcuţi, cu 
infinită răbdare, până când mâinile noastre şi sufletul 
nostru înfometat îi caută. 
Ne oferă răspunsuri, ne umplu singurătatea şi ne poartă 
pe unde n-am fi visat să ajungem.  Sunt prieteni de preţ 
care nu ne dezamăgesc şi nu ne supără. 
Fiecare astfel de prieten e unic şi poartă cu sine înţelep- 
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Radu Danielescu 

 

Jurnalul unui demnitar 
 

 Deslusesc cu greu scrierea, aproape cuneiformă, 
dar nu mă pot împotmoli de un aspect aşa neînsemnat. 
Citesc când cu glas tare şi uşor tremurat, când în gând, 
fără să-mi dau seama: 
 “Azi, 13 iulie 2xxx. 

Ora 17. Sunt pe plajă, în Palma de Mallorca. Cu 
Iulica şi a mică. I-am luat bilet în acelaşi hotel şi lui Gabi, 
ca să nu mă plictisesc. Parcă totuşi berea noastră e mai 
bună decât a spaniolilor. Nu ştim noi, românii, să ne 
promovăm produsele… Primesc un telefon din ţară. Mă
sună primul ministru! Îl salut cu respect. Mă informează
despre starea lucrurilor din ţară. Accident de muncă la o 
fabrică de ciment! Cinci morţi?! Ce-i viaţa asta! Soarele e 
dogoritor… Şi vine bomba: conu’ Fănică a făcut atac de 
cord şi a trebuit să renunţe la Ministerul Industriei şi 
Cercetării... Nici nu ştiam că mai avem industrie şi 
cercetare… Mi se propune să preiau funcţia vacantă. 
Sunt uluit. Propunerea mă onorează, dar nu pot răspun-
de pe loc. Mă consult. Cu Iulica. Şi cu Gabi. Nevastă-
mea mă sfătuieşte să refuz, că e stres mare şi probabil 
se-aşteaptă să se scoată nişte castane din foc cu mâna 
mea. Iulica a avut întotdeauna dreptate. Gabi e exaltată, 
mă imploră să accept imediat. Dă bine la CV şi e 
imposibil ca în scurtul timp de mandat de ministru să nu-
mi crească “cota”. Are şi ea dreptate. Şi-aşa mi-e cam 
jenă cu declaraţia de avere în comparaţie cu ceilalţi 
colegi de Cameră. Anunţ hotărârea la Bucureşti. A venit 
timpul să fiu şi ministru! Doamne-ajută! Facem bagajele. 
Iulica îmi respectă hotărârea. La revedere, Palma… de-
acum insulele exotice scrie pe mine. 
 Azi, 14 iulie 2xxx.  
 Ora 8,30. Preiau funcţia. Biroul meu e la ultimul 
etaj. Mult mai somptuos decât cel de la Parlament. Şi 
priveliştea este superbă, panoramică. Văd parcul Herăs-
trău, lacul, ba chiar o parte din terasa mea. E plină de 
clienţi. De, mijlocul verii. Ca să vezi, pot să-mi şi urmă-
resc afacerea de la birou… Există însă şi-un minus: 
secretara. D-na Stela are experieţă, mi-a făcut revista 
presei, mi-a adus la cunoştinţă programul zilei, cafeaua 
este tare, cum îmi place mie, dar are un duşman 
redutabil: vârsta. Se vede că conu’ Fănică intrase în 
andropauză. Am s-o iau pe Gabi în locul ei. Îi dau o 
ocupaţie, o ţin şi sub supraveghere, împuşc mai mulţi 
iepuri dintr-un foc. Deşi nu e deloc obişnuită cu serviciul 
zilnic… 
 Ora 17. Sunt la Cotroceni. Frumos al naibii! De-
pun jurământul de ministru. Era să mă-ncurc, deşi am 
repetat cu Gabi de zeci de ori: “Jur să respect legile ţării 
şamd”. Nu-i uşor nici s-o spui, darămite s-o şi faci. 
Preşedintele e binedispus. Şi grăbit. Trebuie s-ajungă la 
meci, pe Giuleşti. Nu ştiam că e pasionat de fotbal şi 
îndrăznesc să-i zic asta. Glumeşte :”Cum nu? Nu ştii că
eu centrez, eu dau cu capul?”… Are umor, nu glumă… 
 Ora 19. Dau primul interviu în calitate de ministru 
al Industriei şi Cercetării. Promit solemn să revigorez 
industria şi să pun pe roate cercetarea. Al naibii ziarist, 
mă-ntreabă ce strategie am. Sunt multe măsuri ce 
trebuiesc luate de urgenţă, dar se impune mai întâi o 
 

 
evaluare obiectivă… Mă descurc pân’ la urmă. 
Continui ziua cu o masă la restaurant. Homarul e 
delicios, parcă mai gustos ca niciodată. Patronul mă
lămureşte: bucătarul l-a gătit într-un mod special, cu 
dedicaţie. Îi propun lui Gabi noul post. Acceptă cu 
ochii în lacrimi. Sărăcuţa! Am făcut-o fericită. Închei 
seara în modul cel mai plăcut cu putinţă… O fac din 
nou fericită pe Gabi. 
 Azi, 15 iulie 2xxx. 

Dimineaţa, la prima oră. Sau aproape. Mă
sună iar mama. Răspund de data asta. M-a văzut 
aseară la televizor şi a plâns de bucurie toată
noaptea, că ea a presimţit de când eram mic c-o să
ajung ministru. Iar vrea nişte bani, că nu ştiu ce 
analize medicale trebuie să facă, că nu se simte 
bine. Îi spun că n-am, că îmi merg prost afacerile… 
Plânge într-una, de bucurie… Închid. Ajung la minis-
ter. Trebuie să fac schimbări pe-aici. Lucrurile nu 
mai pot continua aşa. Sunt hotărât să tai în carne 
vie. O anunţ pe d-na Stela să-şi caute alt serviciu. 
Plânge. Mă imploră: “vă rog, dom’ ministru, cu ce-
am greşit? Sunt de 15 ani în minister. Am rate, am 
copii la liceu, soţul e somer…” Sunt intransigent. 
Continui remanierea. Studiez organigrama, mă in-
formez şi decid să dau afară câţiva directoraşi 
ineficienţi. Aşa se procedează: îţi aduci oamenii tăi. 
Şi-aşa, am destule obligaţii. Unul spălăcit, Tănase, 
de la Logistică, face scandal monstru, că mă dă în 
judecată şi-mi cere despăgubiri. Cât tupeu! E dat 
afară cu forţa… Oricum, chiar dacă câştigă în 
instanţă, nu plătesc eu ca persoană, ci ca ministru, 
din bani publici. Gabi radiază de fericire. Ce-mi 
place s-o văd astfel! Stă pe terasa imensă, 
fumează, bea cafeaua şi priveşte oraşul de sus. 
Ţine iar să-mi amintească de promisiunea făcută. Îi 
explic că e blocaj imobiliar, să mai aşteptăm să
scadă preţurile, dar deja a pus ochii pe un apar-
tament, chiar în Piaţa Victoriei, cu trei camere… 
Fusese vorba de două… 
 Ora 12,15. Am întârziat puţin la întâlnirea cu 
primul ministru. Gabi asta! Iar şoferul conduce ca o 
cizmă. Limuzina e faină, dar se aude că se vor achi-
ziţiona altele mai luxoase. E şi cazul, asta n-are nici 
bar… Şefu’ e băiat finuţ, nu s-a supărat. M-a 
chemat să-mi dea câteva sfaturi: să am grijă ce 
vorbesc cu presa, să-mi pun oameni de încredere în 
funcţiile-cheie din minister şi să îl contactez în orice 
problemă, fără să mă jenez, că el este dispus să
ţină seama de orice propunere ce ţinteşte binele 
poporului. Bag la cap şi mă-ndrept spre Pipera, căci 
azi aveam aranjată o partidă de tenis cu Ionescu, 
un partener de afaceri, patron la o mare firmă de 
construcţii. Am fost în mare formă: îl bat pentru 
prima dată… Funcţia îţi dă puteri nebănuite… Asta 
mi-a zis-o chiar Gabi, noaptea trecută. 
 Azi, 16 iulie 2xxx. 

Ora 10. Gabi a întârziat nepermis. Din a do-
ua zi. I-am atras delicat atenţia, dar tot s-a supărat. 
Şi supărarea i-a tăiat tot cheful de muncă. Fac un 
tur al ministerului, să-mi cunosc angajaţii. Toţi îmi 
doresc succes, din inimă. Observ câteva exemplare 
 

(continuare în pag. 7)
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(urmare din pag. 6) 
 
feminine demne de luat în seamă. Mai ales consiliera 
de la Integrare Europeană… Era să zic Integrame, că
asta făcea când am intrat în birou. S-a roşit toată. Am 
avut un schimb de priviri şi am simţit nevoia să-i spun 
că am mare încredere în capacitatea ei de muncă. Gabi 
întrece totuşi măsura. Mi-am făcut singur cafeaua… 
Trebuie să-nţeleagă că acum are o responsabilitate, e-n 
slujba tării. Am pus prea mult zahăr. 
 Ora 14. Prima şedinţă de guvern la care 
particip. Sunt emoţionat, ca în prima zi de şcoală. Şefu’ 
ţipă la ministrul Justiţiei, că trebuie să convingă că lupta 
anticorupţie e reală, să prindă un corupt de rang mare, 
”un biban sau măcar un bibănel acolo”, cum îi place să
se exprime. Ministrul, săracul, se apără că de unde, dar 
promite… D-na Nela, de la Muncă, are o vorbă mare: 
“Înainte de a fi o ţară de corupţi, suntem un popor de 
corupători”… N-o bagă nimeni în seamă… Nea Titi, de 
la Apărare, rezolvă un rebus. Conu’ Mişu a aţipit. În 
sfârşit, luăm decizii capitale pentru ţară… A durat ceva 
şedinţa. Şi Gabi mă sună în timpul ei, să m-anunţe că la 
17 avem o vizionare! Apartamentul ăla nenorocit… 
 Ora 17. Iar mă cert cu Gabi. A plecat supărată, 
când i-am spus franş că nu-i iau apartamentul ăla, că e-
n bloc cu bulină. Ea că nu, unde am văzut eu bulină, aia 
era un desen cu grafitti. Are şi funcţia părţile ei nega-
tive. Poftim, ajungi să-ţi strici relaţiile de familie… 
 Ora 19. Acasă e OK. Iulica a făcut iar curăţenie 
generală, ajutată de femeia de serviciu. Iar fi-miu în-
cearcă o intervenţie: dacă n-am un loc bine plătit în 
minister, că mama prietenei lui e în căutare de loc de 
muncă. Dar ce crede, mucosul, că eu am s-accept ne-
potisme?  
 Seara. Primesc nu mai puţin de patru telefoane 
de la rude. De unele nici nu mai ştiam nimic. Au aflat şi 
ţin să mă felicite. Peste câteva zile or să mă sune din 
nou, să-mi ceară una, alta. S-o creadă! Nu mă com-
promit eu pentru chestii de doi lei… Un gât de whisky 
mă linişteşte. Adorm greu, nu ştiu de ce. Şi visez şi urât. 
Se făcea că Gabi mă înşeală. Mă trezesc lac de apă. 
Mai torn 100 de brandy. Incertitudinea asta mă ucide. E 
unu’ noaptea. Mă-mbrac în grabă. Găsesc o scuză, nu 
prea inspirată. Dar Iulica mă crede întotdeauna. Şi mă
conduce spre uşă. Urc în Mercedes şi pornesc în 
trombă. Când e să-ţi meargă rău îţi merge. Mă trage pe 
dreapta un puşti de la Circulaţie. Control de rutină. Vrea 
să suflu în fiolă. Iată un test de încercare, şi pentru mine 
şi pentru el. Îl trecem amândoi, căci mă recunoaşte 
repede după ce-i spun cine sunt. Înţelege că am o 
problemă stringentă la minister. Are potenţial puştiul, 
trebuie promovat. Ajung la Gabi. Deschide greu. E bui-
macă. Răstorn casa cu susu-n jos. Visul nu are baze 
reale. Aprind o ţigară, dar Gabi nu mă lasă s-o savurez. 
Începe să ţipe. La mine! Ea, o fostă balerină de doi lei… 
Incredibil! Sunt ministru sau ce naiba sunt? O anunţ că
a fost în perioada de probă şi că n-a trecut-o: nici pe 
cea de secretară, nici pe cealaltă. Spumegă. Eu, ciudat, 
sunt foarte calm. Mă ameninţă! Îi atrag atenţia să-şi 
vadă lungul nasului, o pleznesc scurt şi ies. Încheiat 
capitolul “Gabi”. Bravos mie! Am economisit şi banii de 
apartament. Oricum, nu prea mai punea suflet în ce fă-
cea. Eu nu am nevoie pe lângă mine de oameni lipsiţi 
de pasiune în ceea ce fac… 

  
Azi, 17 iulie 2xxx. 
Mă simt excelent. Şi soarele parcă îmi surâ-

de: “ai procedat foarte bine”. Gabi mă sună
disperată, dar nu-i răspund. Îmi trimite mesaje să-şi 
ceară scuze, c-a greşit. Îi vine greu să înţeleagă că
nu mai e de nasul meu. Hai, la treabă, Nicule! Ţara 
te-aşteaptă! 

Şi ca ziua să continue perfect, am parte de 
primul contact cu “băieţii deştepţi”. Sunt trimişi de 
Grig, omul meu de încredere, care începe să se 
acomodeze ca director la Logistică. E vorba de doi 
sirieni. Vorbesc perfect româneşte, căci au făcut 
medicina la Craiova şi s-au însurat cu românce, 
rămânând în ţară să facă afaceri. Şi încă în stil 
mare, din câte am înţeles. Îmi propun să iniţiez un 
proiect de hotărâre de guvern de concesionare a 
unui teren de 3 ha, pe care e ridicată în prezent 
fosta fabrică de mezeluri. Dau un răspuns evaziv, 
că voi studia şi dacă e în interesul public... Ei 
înţeleg, că sunt băieţi deştepţi. O să propun 
proiectul în prima şedinţă de guvern”. 

Aici jurnalul se termină brusc. Ridic capul şi 
privesc câteva clipe în gol. Recunosc, golul 
cuprinde puţin şi din pulpele armonioase şi 
bronzate aparţinând tinerei mele vizitatoare, 
aşezată comod pe scaunul din faţa biroului meu. 
Abordez, în sfârşit, problema: 

- Domnişoara… 
- Gabriela. Gabriela Dulămea. Dar spuneţi-mi 

Gabi... 
- Domnişoara Gabi, ce să zic! Ce garanţii am 

eu că acest jurnal aparţine, într-adevăr, cui spuneţi 
dumneavoastră… 

Spusele mele o surprind. Se aştepta la o cu 
totul altă reacţie. Se ridică, jignită parcă, preia cu 
eleganţă caietul dictando de pe birou şi-l strecoară
în gentuţa argintie, evident de firmă. Replica vine în 
continuarea gesturilor: 

-Am înţeles. Nicio problemă. Mai sunt ziare 
destule. Nu ştiam că aţi trecut de partea cealaltă… 

Din păcate, nu ştia altele, mult mai impor-
tante. De dimineaţă proaspătul ministru al Industriei 
şi Cercetării fusese arestat, acuzaţia constând în 
luare de mită, una frumuşică, primită de la doi 
afacerişti sirieni. Fapta era probată, căci cei doi 
înregistraseră audio întâlnirea. O pun la curent pe 
d-ra Gabi, informaţia având darul s-o bulverseze: 

-Nu se poate! Păi şi-atunci presupun că
jurnalul… Incredibil! Nemernicul! Şi-mi sacrificasem 
totul pentru el… aveam o carieră fulminantă… Sunt 
distrusă. 

Şi totuşi viitorul ei nu a fost întru totul com-
promis. Peste câteva luni aveam s-o depistez în 
staff-ul unui parlamentar cu greutate. O aştept să
crească în continuare, fiindcă are potenţial. De ce 
nu chiar în Parlament? Deşi nu are decât două
Camere... 

În schimb, autorul jurnalului, după un 
proces fulger contrar practicii judiciare, a primit doi 
ani de închisoare cu suspendare, pedeapsa pe 
care-o execută spăşit în cea mai mare parte în 
vilele lui de la mare şi de la munte, departe de  

(continuare în pag. 14)
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        Constantin OANC Ă 
 

FLOARE DE HAR - de Ignatie Grecu 
 
      Dacă intrarea în vis prin poezie este o 
alternativă la îndemnul biblic de a ieşi din lume, 
înseamnă că poeţii stau în imediata apropiere a 
profeţilor lui Dumnezeu. Viziunea poeţilor asupra lui 
Dumnezeu este în primul rând una estetică, frumuseţea 
fiind însuşirea lui Dumnezeu cea mai la îndemană pen-
tru noi în a întelege ce este spiritul, pentru că frumosul  -
partea dinspre inimă a adevărului  - este cel mai departe 
de natura materială a lumii, are în el cel mai înalt grad 
de abstractizare şi în acelaşi timp cu impactul cel mai 
mare la omul sensibil, dându-i acestuia o aură de 
demnitate rarisimă a gândirii. 
      Avem în faţa noastră cartea de poezie FLOARE 
DE HAR a poetului  Ignatie Grecu, apărută la Editura 
“SemnE” în anul 2012, despre care autorul spune că e 
“o floare, una mică de tot, dintru acel Rai minunat şi 
înflorit al lui Dumnezeu, a cărui nespusă mireasmă s-a 
risipit tainic, la nesfârşit, printre aceste pagini.”. O astfel 
de floare, într-adevăr, nu e de găsit decât în grădinile 
suspendate de aici, unde toate plutesc: cântece de 
păsări şi nori, lună şi miresme de tei, apus şi răsărit de 
soare. 

Ignatie Grecu este un nume dintre cele scrise în 
cartea vieţii literaturii române, iar constelaţia poeţior 
îndrăgostiţi de Dumnezeu, din care şi el face parte, tare 
mai seamănă cu cerul înstelat! El este ca o albină care 
culege mierea din flori, ca un corăbier care, pentru a-şi 
salva ambarcaţiunea, aruncă ancora în cerul de pe 
fundul mării. Prin transfigurare el întoarce lumea în 
cuvânt, adică exact acolo de unde ea a purces. 

În continuare voi spune câte ceva despre cele 
întâlnite în fiecare ostrov în care-am oprit pe tot 
parcursul acestei curgeri atemporale, care este cartea 
FLOARE DE HAR. 

În RUGA POETULUI ÎN ZORI Ignatie Grecu 
cere lui Dumnezeu nu bunuri materiale, ci aripi, cu care 
să urce creasta zilei dimpreună cu păsările şi, devenit 
acum numai cântec, de acolo să-L slăvească neîncetat. 
Şi ce fel de aripi sunt acestea? Răspunde Nichita 
Stănescu:  ‘Oamenii  sunt păsări nemaiîntâlnite/ cu aripi
crescute înlăuntru/ care bat într-un aer mai curat/ care e 
gândul’. Şi de ce în zori?  Pentrucă întâmplarea ce are 
loc acum este aceea a trezirii. Ziua începută în zori, 
prinsă între cântec şi miresme, devine sfântă pe tot 
parcursul ei, meritând o-ngropare unică  în splendoarea 
asfinţitului. 

Brusc apar rândunelele, ce „taie iute văzduhul”, 
prevestind ploaia, „mici suveici ţesând / prin iţele 
nevăzute / ale văzduhului / note fugare / într-o albastră, 
cerească simfonie”. O simfonie la care însuşi poetul  

 
participă, după cum a spus-o în prima poezie. 
(RÂNDUNELE)  Şi privighetoarea - ce înger! ce 
cântec! – “trebuie să fie / pe undeva pe aici”, căci 
„pădurea nu a îmbătrânit” degeaba tot „aşteptând-
o” (PRIVIGHETOAREA). 

Cu cântecul de slavă pe buzele lui, ce 
străluceşte ca lyra lui Orfeu, poetul, trecut demult 
de „creasta zilei”, este văzut cum lasă în urmă 
cărarea sângerândă în amurg, urcând acum verti-
ginos “printre astre / pline de dor / şi de iubire” 
(POETUL). Metafora pomului roditor ne iese în cale 
din poezia ATUNCI. La fel ca mărul, la a cărui 
rotunjire „atâtea frunze ostenesc”, după care „o 
lumină de sus / vine, îl umple de vis, /  îi dă dul-
ceaţă şi rost”, omul în general şi poetul în special 
se împlineşte numai în împreuna lucrare cu Dum-
nezeu, după care, asemenea fructului, se desprin-
de “de la sine” de ramura vieţii temporale. 

Mierla se asociază şi ea la cereasca simfo-
nie ce vine de la Facere. Această primadonă  este 
asemenea unui „viu clopot” ce bate atât pentru un 
schit părăsit („scaiul smerit”), cât şi pentru „cate-
drala miresmelor / candelabru imens / cu braţele 
pline / aprinse de flori, care este falnicul tei” (NU 
NUMAI). 

Iată-ne în Grădina Eden de dincolo de 
“creasta zilei” - metaforă pentru atemporalitate - un-
de „irişi cu multe săbii şi suliţi / păzesc de aproape / 
slăvită înflorirea înaltă / a unui pom / fără nume”
(IRIŞI). Aici vorbeşte Dumnezeu: „Tăceţi, tăceţi, tă-
ceţi! / Nu vedeţi că vorbeşte Domnul?!” (TĂCERE). 
“Numai omu-i schimbător / Pe pământ rătăcitor” zi-
ce Eminescu. Şi “trecerea noastră / prin pustia a-
cestei lumi” este umbrită, pentru a deveni supor-
tabilă, de îngerii-nori / trimişi de Domnul” (CERUL). 

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

În BRÂNCUŞI apare marele artist, “un călător 
obosit de cale, cum se odihneşte, ca un arc de metal / 
strălucind / din care au zburat toate săgeţile... / în umbra 
Coloanei fără de sfârşit” ca la „umbra unui bătrân stejar 
rămuros, unde multe păsări cântau / în văzduhul din 
ramuri” şi care „păreau atât de aproape / încât îţi venea 
să le mângâi” (aluzie la păsările sculptate de el). 

Trezirea noastră începe cu soarele „ca o pâine / 
bine rumenită” (O NOUĂ ZI) Şi ne-am bucurat o zi 
întreagă de gustul acestei pâini, fără să ne dăm seama 
că am devenit dintr-o dată liberi. Când am constatat asta 
“era deja seară. / Sub o piatră lângă drum / greierii-şi 
acordau citerele / făcând mai uşoară / durerea întoarcerii 
noastre acasă. / Lacrima amară de pe obraz / ne păru / 
atunci / de mătasă” (PSALM). 

 

Ignatie Grecu în chilia sa de la Mânăstirea Cernica 
 

Iată casele pe care „durerea / le-a frânt pe toate
/ de mijloc” - metaforă pentru fragilitatea acestei lumi, 
devenită aşa după căderea noastră în păcat. “O frunză 
dacă ar cădea peste ele / numai o frunză / nu o stea / ar 
intra în pământ cu totul” (NUMAI O FRUNZĂ). Poetul, 
după modelul divin, dă viaţă din viaţa lui cuvintelor, de 
aceea în urma lui vezi cum merg singure statuile 
(STATUIE MERGÂND). 

„Înserarea vine pe ape păşind... lumina scade 
murind / străpunsă de arbori / în coastă” (ÎNSERAREA).
Aici, ca şi în alte locuri, descoperim  asemănarea dintre 
lumea interioară şi cea exterioară, aceasta din urmă fiind 
făcută pentru o mai bună înţelegere a celei dintâi. 
      În partitura cântării de bucurie a omului liber 
apar şi teii, pe a căror mireasmă „târziu, spre sreară / 
păsările şi, mai ales, norii / au ridicat-o la cer / ca pe 

 
sacru trofeu” (TÂRZIU SPRE SEARĂ). Ramurile în-
florite care ne mângâie privirea sunt o metaforă 
pentru braţele Dreptului Simeon “care s-a invrednicit / 
la adânci bătrâneţi / să poarte / Prunc, pe Dumnezeu
/ rugându-se Lui / cu mare glas: / - Acum slobozeşte 
pe robul Tău, Stăpâne!” (RAMURI ÎNFLORITE). 

Ioana - o taină - a cărei faţă “s-a deschis ca o 
floare de crin...” când i-am spus pe nume (IOANA).
Şi o altă taină se ascunde în poezia UN PAS, pentru 
care poetul mă cheamă: „Vino şi vezi!”  Este aceea a 
macilor „arzând mocnit” pentru care cucul cântă „pe-
o coastă înverzită de deal”. 

 UMBRA PAŞILOR este poezia în care auto-
rul are viziunea înserării ce vine din paşii Domnului, a 
căror lumină o vezi “ca o făclie / tremurând / la 
chindie”. 

ATÂT DE TÂNĂR este dedicată lui Gabriel 
Turcea, al cărui mormânt în fiecare toamnă “intră / 
într-un nor tainic / de mireasmă /... Mâna Maicii 
Domnului / vine / şi-l mângâie / pe frunte uşor / din 
când în când”. În eternitate cu toţii suntem tineri. 

Din nou ramul înflorit ce creează senzaţia 
unui alabastru spart din care se risipeşte “noian de 
miresme”. Şi ce comentariu mai frumos ca acesta 
poate fi altul: „Lumina întârzie pe ram / ca un inel / al 
cărui safir / îl lustruieşte pururi vântul” (S-A SPART 
UN ALABASTRU). 

Înserarea ca umbră a paşilor lui Dumnezeu 
apare şi în poezia ÎN FOIŞORUL INIMII - aluzie la 
locul Naşterii Domnului Iisus Hristos. Aici „mulţimea 
de arbori slujind / în pridvor de înserare / sărută 
necontenit / urma paşilor Lui / cu plecăciuni adânci. / 
Iar ramuri însufleţite de vânt, / şuviţe lungi mirosi-
toare, / mângâie până târziu / pământ natal înverzit”. 

În SEARĂ DE SEARĂ prin „vadul cerului”
trece îngerul protector „cu sufletul nostru în spate / 
plin şi greu de păcate”. Şi aceasta se întâmplă „seară 
de seară”, când „pomii se pleacă / plini de rugină”. 

ACUM este poemul în care apare „o luntre 
mică / de unde am privit / îmbrăţişaţi / cel din urmă 
crepuscul / (ce) stă gata să se scufunde / în amin-
tire”, dacă n-ar fi clipa numită „acum”. 

Un alt cântăreţ în această simfonie a vocilor 
(şi mă gândesc acum la “Simfonia celor o mie” de 
Gustav Mahler) este ciocârlia, care „are mereu ace-
laşi vis: / să urce, cântând, munţi de azur / până la 
ultimul cer” şi de acolo, în fiecare plină zi, să spo-
rească văzduhul (CU  MÂNGÂIERI). 

Lumina, „Pasărea Domnului”, din poemul cu 
acelaşi nume, „venea plutind /... să cânte în zori / în 
ostrov / atât de frumos / pentru noi / cei puţini / şi 
umili trecători”. 

Grădina Maicii Domnului este una suspen-
dată, cu lună, păsări, miresme de tei (PE  APELE).
Luna pe cer - lacrima lui Dumnezeu - (mă gândesc la 
„Sonata Lunii” de Beethoven) şi luna în ape, care 
„tăceri de aur sfarmă” (GÂND SUB LUNĂ), este şi  
„pânză de corabie” în poezia anterioară. 

MUZĂ ADORMITĂ este o replică la „Frumoa-
sa din Pădurea Adormită” a lui Andersen, în care 
este pusă în lumină forţa unui sărut din dragoste. 

 

(continuare în pag. 10)
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(urmare din pag. 9) 
 
Adiere este peste tot: adierea unui cântec, adie-

rea inimii, adierea luminii etc., toate stimulând impon-
derabilul şi evadările noastre. Adiere de mierlă – “un nai 
aruncat în văzduh” (NUMAI MIERLA) în „adierea luminii
când ziua aruncă (propriu-i veşmânt) / în fugă pe mal / să 
se scalde în lacul plin de răcoare al înserării”, când sălciile 
sunt „umbre de pelerini îngenunchind lung la izvor... Ştia 
că sunt trist / şi a venit să mă mângâie”, zice poetul 
despre mierlă. Poetul era trist pentru că „arşiţa verii ca o 
povară de foc / a căzut meteorit / rupând crengile pomilor.
/ Trandafirii au murit. / Săbiile irişilor s-au umplut de 
rugină. / Scrum este crinul. /... Numai mierla cutează în 
lumină. / Micuţă Antigonă plângând la căpătâiul / fraţilor 
săi ucişi: crin şi trandafir”. Chiar aşa poetul găseşte până 
la urmă motive pentru alungarea tristeţii, atunci când este 
invocat numele Domnului: „Întru necaz m-ai desfătat, 
Doamne!” Îngrămădirea de metafore este ca aceea a 
stelelor „în părul răcoros al nopţii”, ce adie şi ea ca o 
speranţă. Şi această tensiune generalizată se rezolvă 
spontan la modul măreţ: „Deodată, cu iuţeala fulgerului /
Dumnezeu însemnează luminos şi subţire / în zigzag, 
aproape indescifrabil / pergamentul învolburat al nopţii în 
furtună. / O bubuitură colosală cutremură zăvoarele 
cerului. / Vindecătoare vine ploaia”. 

Ignatie Grecu - poetul şi preotul-monah, de două 
ori ieşit din lume spre împlinirea voii Domnului îşi vede 
propria poezie ca pe o „trecătoare pânză a cuvântului / pe 
care s-a întipărit / ca prin minune / pentru totdeauna / 
chipul Tău, Doamne!” Fără să vrem ne duce gândul la 
infanta Veronica ce a şters, în drumul spre Calvar, chipul 
Domnului, transpirat de durere, chip care a rămas întipărit 
pe marama ei - pânză eternă (POEZIA MEA).  

Anotimpurile sunt şi ele prezente cu multă 
încărcătură de sensuri. Toamna din eminesciana CE TE 
LEGENI... este aici caracterizată prin prezenţa ciorilor, 
care „cu zgomot, / ca o umbră zdrenţuită a văzduhului, / 
mereu dau târcoale / oraşului în paragină” (CEL 
ÎNSINGURAT), în vreme ce iarna arată aşa: “Un stol în 
zori / o frânghie-n zigzag / fâlfâind din aripi subţiri / atât de 
negru / trage din greu / prin văzduhul curat / ca pe o 
corabie la edec / anotimpul / plin de pânze, / de zăpezi 
orbitoare” (UN STOL). Din  privighetoarea verii numai 
cântecul ei a rămas – “argint plutitor strălucind / ca o 
zăpadă cristalină pe ram”. (BINECUVÂNTARE). În SEA-
RĂ DE TOAMNĂ luna este “obrazul de copil al lumii ce 
creşte zâmbind din apă”, lună care se aseamănă tare mult 
cu aceea din versul eminescian „Răsare luna liniştit şi 
tremurând din apă”. Iarna se confundă cu primăvara în 
spaţiul atemporal de la Nazaret, unde “un înger cu 
chiciură pe aripi / în mână cu o stâlpare înflorită de crin / 
sosi în grabă / să-i vestească Mariei / Vestea cea bună: / 
bogăţia fragilului ei sân” (ÎNGERUL CU CHICIURĂ PE 
ARIPI).  

Poezia PERLA RUGĂCIUNII ne aminteşte de cu-
vintele lui Blaise Pascal „Doamne, de nu te-aş fi găsit, nu 
te-aş fi căutat”. Şi acum Ignatie Grecu: “Fulgerul iubirii 
Tale, Doamne, / m-a lovit drept în inimă, / făcând să 
crească / treptat / strălucind / perla rugăciunii”. Este 
surprins aici adevărul potrivit căruia nu noi L-am 
descoperit pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ni s-a revelat, 
meritul nostru e doar că am răspuns la chemare. 

În  CĂTRE POET adie o muzică ce vine dinspre 
Cartea lui Iov: “Mai întâi / şi mai presus de toate, / cu un  

 
cuvânt spus în şoaptă, / opreşte să nu încolţească 
în inimă, / să nu înflorească / şi rod să nu dea / 
mărul dragostei! / dacă poţi!”. 

Frumuseţea este cea mai subtilă însuşire 
a lui Dumnezeu, de aceea printre oameni,
„cântecul / uneori / în loc să apropie / mai mult 
înstrăinează”. Şi când te gândeşti că cea mai 
subtilă parte a frumuseţii rămane muzica... 
(LACRIMA MIERLEI). “Slavă lui Dumnezeu că ne-
a scos din lume şi ne-a dus în însingurare!”
(ÎNSINGURARE). 

Numai făcându-L cunoscut pe Dumnezeu 
poetul poate veni în întâmpinarea nevoilor 
propriului popor, salvându-l de la efemeritate, 
izbândă pe care nici o altă forţă, fie ea şi politică, 
nu o poate realiza. (RĂSĂRIND DIN MARE). De 
aceea spune Nichita Stănescu: „Poetul, ca şi 
soldatul, nu are viaţă personală”. Fiinţa aceasta 
aşa de fragilă, POETUL, al cărui cântec “aleargă 
înflorind universul,... ţine să nu cadă-n abis de-
ntuneric şi uitare / lacrima lumii tremurând 
suspendată”. 

Spaţiul Mânăstirii Cernica, unde poetul îşi 
duce fugara existenţă, este surprins într-un mo-
ment când „Înger îngenunchind la fântână / ziua 
aceasta se pleacă”. Acum „văzdul se prinde în 
turle, iar un sunet de clopot se-ngână / cu dulce 
bătaie de toacă. ... Uimite priviri întorc / spre cerul 
pur / înalt ca un vas / prea plin de mireasmă” -
mireasma teilor. (ÎNGER ÎNGENUNCHIND). Teii 
ne urmăresc până în amurg în felul “norilor de mi-
reasmă”, care „pecetluiesc suav tăcere”, făcând 
din anotimpul de vară „serafică adiere” - iar vine 
adierea (CEL  NEASEMUIT). 

Vine ROSCIDA LUNA (noapte rourată) - o 
noapte presărată cu rouă - roua, garantul vieţii. 
Noaptea aceasta (aluzie la moartea trupească) nu 
este permanentă, căci se culcă “pe moale azur”. 

În CĂLĂTORIE se confirmă versul  emi-
nescian (pe lângă textul biblic cu acelaşi sens):  
„Numai omu-i schimbător / Pe pământ rătăcitor”.
Iar lumea aceasta s-a dovedit a fi fost bună numai 
dacă drumul spre cealaltă a trecut prin ea. În lu-
mea cealaltă este numai viitor. Iată cum apare aici 
relaţia între cele două ipostaze existenţiale:  
“Corabia casei / rămâne în urmă / la ţărmul tău, 
noapte. / Eu mă îndrept spre zori. /  spre zorii altei 
lumi / unde oameni senini / îşi duc sufletul pe 
umeri / ca steaguri de luptă”. 

Şi, în final, Ignatie Grecu revine la menirea 
poetului - de a face, prin vers, cunoscut pe Dum-
nezeu: “Scrie, rupe şi aruncă în vânt / mi-a spus 
îngerul / poposind într-o seară / sub stejar” (Mă 
duce gândul la „Daimonul meu către mine” de Ni-
chita Stănescu). Seara - o vârstă ca toate celelalte 
- când “cristalul” începe să strălucească (ÎNDEMN  
ÎNGERESC). 

 

     � 
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         Cosmina COSMA 
 

Moda lingvistică 2007 
     

“Moda lingvistică 2007” este o carte care 
corespunde gustului unui anumit moment, după cum o 
arată şi titlul, definiţia conform DEX (Ediţia a II-a, 1998) 
pentru „modă” fiind: „obicei, deprindere colectivă, 
specifică la un moment dat unui mediu social.” Moda 
lingvistică este realizată prin analogie cu moda 
vestimentară, ambele vizând un anumit mediu social şi 
cultural, „lumea bună”, după cum o numeşte autorul. 
Aceasta se referă la modul de exprimare al oamenilor 
educaţi care încearcă să respecte normele limbii literare.  

Cartea constituie un util şi valoros îndrumar 
pentru un viitor specialist, şi nu numai, cu o singură 
condiţie: ca acesta să fie într-adevăr decis să pătrundă în 
tainele abordării ştiinţifice a limbii române. Când spunem 
aceasta ne referim nu numai la conţinut, ci şi la stilul 
accesibil şi nuanţat în care este redactată. 

Profesor la Universitatea Clujeană Babeş Bolyai, 
filolog de faimă europeană şi de o erudiţie impresionantă, 
Gligor Gruiţă şi-a câştigat un binemeritat prestigiu în 
rândul studenţilor şi publicului cultivat, prin cărţile: „Moda 
lingvistică 2007” şi numeroasele ediţii ale „Gramaticii 
normative”. Deoarece ambele titluri conţin cifra şapte 
(2007, 77 de întrebări, 77 de răspunsuri) şi gândindu-ne 
la numerologie (numărul şapte este predestinat celor care 
vor să fie cercetători; ţinta lor este dedicată investigării 
necunoscutului şi găsirii răspunsurilor), am putea spune 
că Gligor Gruiţă poate fi considerat un „apostol” al 
„românilor de pretutindeni”. Aceasta confirmă ipoteza de 
mai sus şi faptul că aceste cărţi pot fi considerate noi 
tratate care reglementează normele ortografice, aducând 
la cunoştinţă schimbări insuficient cunoscute.  

După o introducere în care autorul îl „încălzeşte” 
pe cititor cu mult tact pentru ceea ce-l aşteaptă – motivul 
pentru care această carte ar trebui citită – urmează cele 
aproximativ două sute de pagini de conţinut propriu-zis, 
repartizat în şapte capitole („Piaţa cuvintelor, a 
sintagmelor şi a literelor”, „Politeţea la români”, „Lene 
lingvistică”, „Subiecte de carton”, „Neastâmpăratul 
participiu”, „Multe şi (nu prea) mărunte” şi „Anacoluturi, 
pleonasme şi cacofonii”), spre deosebire de „Gramatica 
normativă”, unde titlurile conţin formulări scurte, mai exact 
numele părţilor de vorbire („Verbul”, „Substantivul, 
articolul, adjectivul”, „Pronumele, numeralul” şi „Adverbul, 
prepoziţia, conjuncţia”). Unele titluri ale capitolelor şi 
subcapitolelor sunt formulate sub forma unor figuri de stil: 
epitete, metafore, epitete personificatoare („Metafora 
sportivă”, „Lene lingvistică”, „Lene pozitivă”, „Fabrica de 
verbe şi semiverbe”, „Piaţa cuvintelor”, „Replica 
fracţionarelor nedefinite”, „Pleonasme simpatice” etc).  

 
Cred că acest lucru se datorează faptului că pe 
parcursul paginilor întâlnim numeroase cazuri în 
care, din rânduri răzleţe răzbate umorul, uneori 
chiar ironia. Am putea spune că „Moda lingvistică 
2007” este o continuare a „Gramaticii normative”, 
deoarece continuă seria ezitărilor fireşti ale multor 
vorbitori de astăzi. 

Exemplele ilustrate în „Moda lingvistică 
2007” au fost extrase din şase publicaţii săptă-
mânale cu profil diferit („Academia Caţavencu”,
„Dilema” şi apoi  „Dilema Veche”, „România lite-
rară” şi „România Mare”, „22”, „Timpul”) şi din ur-
mătoarele cotidiene: „Adevărul”, „Adevărul de Cluj”, 
„Cotidianul”, „Cronica Română”, „Evenimentul zilei”, 
„Gardianul”, „Gazeta sporturilor”, „Gândul”, „Inde-
pendentul”, „Jurnalul naţional”, „Libertatea”,„7 Plus”, 
„Pro Sport”, „România liberă”, „Ziua”, „Ziua de Cluj”. 
De asemenea, bibliografia folosită de autor este 
una vastă. Amintim spre exemplificare câteva lu-
crări precum: DEX (Ediţia a II-a, 1998), DOOM1 
(1982) şi DOOM2 (2004), cât şi scrieri ale unor 
autori ca: Mioara Avram, Gabriela Păună Dindele-
gan, Valeria Guţu Romalo. 

Ambele cărţi conţin idei argumentate sim-
plu şi clar. Acestea sunt puse la dispoziţia oricărui 
cititor interesat de corectitudinea propriei limbi. 
„Avantajul unor asemenea lucrări”1, spune autorul, 
„constă în faptul că ele pot fi selective, oprindu-se 
numai la anumite aspecte, care, de obicei, produc 
vorbitorului cel mai multe ezitări în comunicare”1, iar 
scopul acestor cărţi este „să ne familiarizăm cu 
exigenţele normative actuale, în vederea aplicării 
lor corecte în exprimare”2. 

În „Moda lingvistică 2007” Gruiţă vorbeşte 
despre cuvintele promovate, retrogradate, despre 
popularitatea amărăşteanului, ca urmare a adecvă-
rii lui la starea naţiunii, despre controversatul pro-
nume „dânsul”, despre moda masculinului pentru 
feminin, despre eliminarea auxiliarului la verbele 
coordonate, despre substantivele invariabile, fără 
marcă specifică a cazului, despre prescurtări „lene-
şe”, anacoluturi, pleonasme, cacofonii etc. În conti-
nuare aş dori să mă aşez pe acele pagini ale cărţii 
care scot în evidenţă acea notă comică sau ironică 
de care vorbeam mai devreme. 

În primul capitol, la ultimul subcapitol, 
intitulat „Joc de societate cu î şi â” ni se înfăţişează 
marea derută în care se află vorbitorul. De ase-
menea sunt prezentate regulile jocului: la acest joc 
pot participa cel puţin doi jucători, cuvintele care fac 
excepţie fiind: „român”, cu variantele si antroponi-
mele sale, litera „â” şi „sunt” respectiv „î” şi „sînt”  
care fac pereche, luându-se împreună, iar dacă pe 
aceeaşi pagină apar două sau mai multe articole 
(note) care reprezintă inconsecvenţe ortografice, 
pagina se anulează, ş.a.m.d. Textul care stă la 
baza acestui joc ortografic a fost ales din revista 
„România literară” nr. 28 din 17 iulie – 2 august 
2005. Se ajunge la un scor de egalitate (12 – 12), 
acest lucru dovedindu-se a fi, de fapt, un „blat”, un 
lucru deja preconizat. În final, Gruiţă nu vede rostul 
acestor “driblinguri lingvistice”3 care nu  

(continuare în pag. 12)
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(urmare din pag. 11) 
 
aduc niciun folos unui popor „însetat de libertate orto-
grafică, morfologică şi sintactică”3. 

Aceeaşi tentă ironică se menţine şi în subcap-
itolul „Pre-numele de după nume” al capitolului „Politeţea 
la români”. În ciuda faptului că „regula există, haosul
persistă”4, autorul dă vina pe slaba autoritate a normei, 
pe maxima toleranţă faţă de abateri şi pe nesiguranţa 
manifestată chiar de vorbitorii culţi, în anumite 
împrejurări. O altă vină îi este atribuită birocraţiei care 
întăreşte impresia că numele său corect este cel cu 
prenumele la urmă, iar a treia cauză este găsită în 
deficitara educaţie lingvistică. În premieră i se aduc elogii 
presei scrise, căreia până acum nu i s-au atribuit decât 
numeroase inconsecvenţe, deoarece ea este cea care 
are o contribuţie importantă în a aduce lucrurile pe 
făgaşul normal. Autorul încheie acest subcapitol 
declarând următoarele: „Impunerea regulii şi reglemen-
tarea excepţiei (Popescu, Nicolae), reducerea sferei de 
circulaţie a celei din urmă la strictul necesar, în condiţii 
bine precizate, ar trebui să fie, cândva, o preocupare 
pentru acele foruri ştiinţifice şi administrative ale căror 
decizii sunt executorii”5.  

În subcapitolul „România – circumstanţialul de 
excepţie al mapamondului” din capitolul „Multe şi (nu 
prea) mărunte” se continuă acelaşi stil ironic. Autorul 
vorbeşte de un „circumstanţial de excepţie” consemnat 
de Gramatica Academiei şi de alţii. Gruiţă pledează 
pentru denumirea „circumstanţial al excepţiei”, fiind 
influenţat de faptul că „de excepţie”, se traduce prin 
„valoros, excepţional”6, iar după ce explică modul lui de 
formare logico-sintactic conchide astfel: „acest circum-
stanţial este un fel de Gică-contra, în opoziţie eternă cu 
…restul lumii”6. Consultând ziarele, românul are impresia 
că ţărişoara natală a fost predestinată acestei părţi de 
propoziţie: “nicăieri în lume, cu excepţia sistemului politic 
românesc nu poţi să fii, în acelaşi timp, şi lider sindical şi 
parlamentar al puterii (Ev. Zilei, 2003, nr. 3402, 15/2)”6

sau “În orice ţară, afară de România, o asemenea 
practică e aspru pedepsită de lege (Timpul - 7, 2003, nr. 
24 [645], 6/4)”6. Ca procedeu stilistic de realizare a aces-
tui circumstanţial apare interogaţia retorică: “În ce ţară 
din lume se mai întâmplă ca nişte salariaţi ai unui post 
TV să imprime, ei, direcţia unei anchete penale, în caz 
de omor? (Rom. Mare, 2003, nr. 685, 3/2)”7. Ideea că 
România este o “excepţie universal”8 este moştenită şi 
prin utilizarea adjectivului care indică explicit unicitatea, 
acesta fiind antepus substantivului ”ţară”: “Suntem singu-
ra ţară în care cultele şi cultura sunt administrate împre-
ună (Adev., 2003, nr. 4075, 4/4)”8. Gligor Gruiţă anali-
zează aici „mitul excepţiei”8 României, mergând înapoi 
pe firul istoriei până pe vremea când acest mit avea 
conotaţii pozitive, când eram „cei mai viteji şi mai drepţi 
dintre traci”, pentru ca, în final, autorul să devină serios, 
considerând că ar fi o greşeală dacă am acorda o 
importanţă deosebită acestui fapt. Tot aici, acesta explică 
şi sintagma „români de pretutindeni”9.  

Rămânând tot sub semnul unei bune dispoziţii, 
avem intenţia de a aminti în final subcapitolul 
„Pleonasme simpatice” din ultimul capitol. Autorul 
vorbeşte mai întâi despre acele pleonasme care se 
întâlnesc din ce în ce mai rar în viaţa cotidiană, însă 
compromit limbajul multor persoane (ca de exemplu 
est ultim exemplu mai poartă denumirea de „pleonasmul 

 
„avansaţi înainte”, „a-şi aduce aportul”, „un mic de-
taliu”, „îşi are propria sa glorie”). Acest ultim exem-
plu mai poartă denumirea de „pleonasmul pose-
siei”: “Intenţionez să-mi formez propria mea carie-
ră, nu să stau în umbra lui. (Gaz. Sport., 2003, nr. 
4183, 14/4)”10. Sunt amintite apoi „posibilitatea cu 
care se poate” şi „obiceiul care se obişnuieşte”, 
„trecerea prin tranziţie” şi „alegerile electorale”, 
„ziare cotidiene” şi „studenţi universitari”. Seria 
acestor pleonasme este finalizată cu un automa-
tism pleonastic („a urma apoi”) şi unul semipleo-
nastic („trebuie musai”).  
     Concluzionând, aş putea spune că Gligor Gruiţă 
este un artist de o fineţe lingvistică remarcabilă, 
care înţelege faptul că limba română e vie, reuşind 
totodată să facă dintr-un subiect arid o lectură 
plăcută şi interesantă. 
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            Livia CIUPERC Ă 
 

Poezia ca spectacol feminin şi tandru 
 

„Amintiri limpezi zac în peşterile memoriei”. Aşa 
mărturiseşte undeva... Ioan Petru Culianu. Şi aceasta, 
pentru că sufletului îi sunt dragi multiple stări emoţionale, 
care vibrează nici nu ştim cum, nici nu ştim cât, şi-n care 
moment anume. Dacă facem referire la NINA CASSIAN , 
înţelegem că a fost cucerită în totalitate, subjugant am 
zice, de Eros. Acesta i-a guvernat şi i-a pecetluit 
destinul. Să fi fost de vină un handicap fizic, pe care 
singură şi-l relevă?! Posibil. Ce vrea să zică poeta, prin: 
„chipul strâmb de care fuge umbra?!” Însă avem a 
reflecta: nu chipul, ci fiinţa vibrând întru iubire. Şi-n acel 
„proiect de înţelepciune”,  poeta va recunoaşte că „a trăit 
o frumoasă iubire de gală...” 

Între memoriile (fascinante şi captivante, de altfel) 
şi creaţia sa poetică, am preferat poezia care este 
feminină şi tandră. Spre exemplu, în volumul Spectacol 
în aer liber (2008), facem cunoştinţă cu „fata din vis”, 
cucerită de fiorii iubirii („Cad în genunchi şi-ţi mulţu-
mesc, iubire...”) - pentru împliniri, şi pentru „desnădej-
de...” (Iubirii ). Şi oricât s-ar „îmbrăca în sfială” (Îţi mul -
ţumesc ), „v-a-ntineri a suta oară”, convinsă că ea, iubi-
rea, va triumfa. În fond, aceste învaporări „naufragiate” 
(Va mai veni o sear ă) ale eroticului fac parte din fiinţa-i 
diamantină: „Slăvesc luciditatea într-atât / încât mă uit la 
lume, îndârjită / la orbitoarea geniului ispită” (Sonetele 
iubirii împlinite ), „semănând a metaforă, semănând a 
idee...” (Postfa ţă la o iubire sfâr şită). 

Spumoasă e portretizarea „frumosului desenator 
de pistrui” (Suvenir ), a iubitului cu ochi „noptateci nă-
meţi” (Descenden ţa), cu sprâncene „viclene” (Sprân -
cenele ), cu părul ce „seamănă cu buruiana ancestrală”, 
cu surâs ciudat şi vocea – „şarpe dulce, / fierbinte de 
soare...” (Vocea ta, şarpele ) Prestanţă cuceritoare: „Tu 
eşti priveliştea pură / care fiinţa-mi împresuri...”, „Tu eşti 
înaltul nesaţiu / căruia-ncerc a-i răspunde...”(Idealul ), 
dar care trădează detaşarea: „mergeai mai departe / 
ciudat surâzând...” (Strig ătul ). 

Portretul feminin însă este mult umanizat: „mă 
simt zveltă şi scăpărătoare” (Ce tânăr eşti, iubitul meu ), 
în păr - „păsări solemne se zbat” (Dialogul vântului cu 
marea ), iar trupul – „drapat în somptuosul veşmânt al 
îmbrăţişărilor” (Am văzut ). Această oglindire devine 
„probă de foc”, obsesivă, iar „ispita” - „făgăduinţă”. Înco-
lăcită (sau încolăcindu-se) în vârtejul ameţitor al dragos-
tei, e „gata” (pregătită) să devină „vânt viclean, străve-
ziu...” (Vântul şi steaua ), convinsă fiind că „există-ndră-
gostiţi fericiţi...” (Postfa ţă la o iubire sfâr şită) Ideea de 
cuplu - „unul în abruptul frig al altuia” (Muntele cu dra -
goste ) se subînscrie acestui joc al eroticului, învăluitor: 
„vei trece-n mine-nchis, legat de mine...” (Veghea ), „ră-
mânând împreună, în sărut, ca- ntr-o dulce furtună...” 

 
Poeta Nina Cassian 

 
(Postfa ţă la o iubire sfâr şită) Iubita se lasă 
cucerită de plăcerea căutarilor – „sărind câte trei 
portative, te caut / sus, tot mai sus, / în sunetul 
dulce şi tânăr, de flaut...” (Orchestra ), de armonia 
cuplului – „iubirea noastră cea mare, a rămas 
închisă-n sărutare” (Îndrăgosti ţii cei la şi),  dar, 
iremediabil, şi de suferinţa despărţirii – „cruzimea 
ta pe tâmplele-mi perfecte, ca nimbul putregaiului 
sclipind” (Donna miraculata ). 

În viziunea Ninei Cassian, timpul are „ochi 
transparenţi” şi „surâs nevăzut”. În adevăr, timpul e
„frumos”, dar  „sever” (Portretul timpului ), el 
sfredeleşte în noi, tăios, supunându-ne unui 
perpetuu proces biologic: „ – Frunze de toamnă, 
frunze nătânge, / Miezuri de piersică, pline de 
sânge? / Cum v-aţi rănit atât de cumplit?” / „N-am 
bănuit, n-am bănuit / Că soarele poată-un cuţit, un 
cuţit!...” Toamna  – un monolog adresat care pune-
n „rostire ce nu este în rost, rostuit” (C. Noica), 
metaforă a celor două feţe ale realului: planul 
fiinţei şi planul naturii (grupurile vocalice conferind 
textului prestanţă sonoră şi o muzicalitate voit 
melancolico-romantică, iar repetiţia laitmotiv –
anumite reminiscenţe simboliste).  

O piesă de rezistenţă din creaţia poetei 
Nina Cassian este Voiam s ă rămân în 
septembrie ... Ceea ce frapează este repetarea 
verbului „voiam”, adevărat laitmotiv al însingurării 
(„Singurătăţi... / Nu mi te-arăţi...”, Dorul ) Acest 
imperfect („voiam”) – balans sfâşietor, rezonează 
cu „virtutea de a vrăji mişcarea” (Tudor Vianu). O 
„mişcare” în cerc închis, printr-o gestică a 
banalului, dar şi constatarea că în jur nu-i nimeni 
decât ea şi marea. O ea într-o infinitate de 
ipostaze. O ea ancorată într-un enigmatic univers. 
O ea care nu ştie (sau nu realizează) că rămâne 
detaşată de uman, în contopire, permanentă cu 
universalul: „şi-n jurul meu – nimeni, doar 
marea...”,  marea – spaţiul marilor transformări. 
„Voiam să rămân în septembrie, / prezentă în 
trecerea timpului, / cu-o mână în arbori, cu alta-n / 
nisipul cărunt – şi să lunec / o dată cu vara în 
toamnă...” Frapează vocea conştiinţei dornică de 
împăcare mai ales cu ea însăşi („septembrie”), 
într-un gest de armonizare cu planul înaltului / al  

 

(continuare în pag. 14)
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(urmare din pag. 13) 
 
verticalităţii („arbori”) şi cu planul terestru („nisipul că-
runt”). Şi-această stare de luciditate, de conştientizare a 
revărsărilor acestui „fluviu imens” care este „timpul”, ne 
este dezvăluit şi-ntr-un alt poem: „am aşteptat / întâi să 
fiu în afara singurătăţii, adică în afara acelui ţinut în care 
copacii stau în poziţie de rugă, îngenunchiaţi înăuntrul 
lor...” (Scrisori )     

De ce dorinţa de „a luneca” dinspre acea stare 
de beatitudine (vara) înspre trăiri ale melancolicului, ale 
incertitudinii (toamna)?! Intuiţie feminină?! Supuşenie în 
faţa destinului?! „Dar mie-mi sunt sorocite / pesemne, 
plecări mai dramatice...” Prezenţa slavului arhaicizat „so-
rocite”, aflat în vecinătatea ambiguului „pesemne”, ne în-
credinţează asupra sensurilor misticului „soartă” care de-
vine pecete arzândă. În ultimul catren: „Mi-e dat să mă 
smulg din privelişti / cu sufletul nepregătit, / cum dat mi-e 
să plec din iubire / când încă mai am de iubit...”, remar-
căm un prezent al împăcării cu sinele, ca o învăluire în 
spasmele acestei naturi siderale. „Vocea şarpelui”  e 
cuceritoare şi eternă. Femeia nu poate renunţa de „a fi 
vânt”, de a fi „fluidă”. Femeia din ea nu poate concepe ca 
trupul ei să nu fie „drapat în somptuosul veşmânt al 
îmbrăţişărilor” (Am văzut ) eterne şi-aceasta, pentru că 
„vulturul dragostei” (Platonism ) e „nesătulul”. 

Pentru Nina Cassian, viaţa rămâne o „probă de 
foc” a timpului-clepsidră, un „strigăt” „adânc”, „singuratic” 
(Bucurie ), presărat cu multe spasme ale trecutului. 
Departe de ţară, cu dorul în suflet, poeta conştientizează 
că în tinereţe a „vâslit spre negaţie” şi, nolens, volens,  
trebuie să accepte şi „limba de frig” a contemporanilor. 
Şi, intuim o undă de reproş: „Uitat eşti după-atât amar de 
ani. / Uitat ai fost şi de contemporani...” (Impostura ) Însă 
timpul, mantie arzândă, aşterne/va aşterne linişte şi-
mpăcare întru iubire: „toate mă dor / gura – de dor / ochii 
– de plâns...” (Dorul ) Aceasta este menirea cuvântului: 
să mângâie sau să sfredelească, însă gândul cel bun îşi 
are întotdeauna traiectul său, binecuvântat. 

� 

 
 
(urmare din pag. 7) 
 

lumea politică dezlănţuită. De altfel, în cercurile de ana-
lişti politici este considerat un erou naţional. Datorită lui 
am intrat în UE. Este dovada vie că lupta anticorupţie se 
duce în România. Este marele corupt prins şi judecat. Un 
exemplar rar şi, ca atare, se spune că şi protejat.  

Cât despre celebrul jurnal, recunosc că l-am achi-
zitionat totuşi de la domnişoara Dulămea, fiind atras de 
reducerea bruscă de preţ. Şi, în plus, spiritul meu de 
mare colecţionar de orice şi-a spus cuvântul. Însă mă
bate gândul să-l înapoiez aparţinătorului. Aşa se cuvine, 
să înapoiezi ce nu-i al tău. Şi trebuie, doar, să-l conti-
nue… Viaţa politică  a fostului ministru al Industriei şi 
Cercetării nu poate fi încheiată. Ar fi păcat… 

� 

 

 

Apari ţie editorial ă 
 

Ionuţ Caragea – “Patria la care mă întorc”  
Editura Fides, Ia şi, septembrie 2012 

(coperta cărţii în pagina 35) 

 
Editura Fides  anunţă apariţia volumului de 

poezii intitulat „Patria la care m ă întorc ”, semnat de 
Ionu ţ Caragea . Cuvântul înainte îi aparţine poetului 
Adrian Erbiceanu , fondator şi preşedinte al 
Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec, 
iar coperta a fost realizată de Vlad Turburea .  

„Patria la care m ă întorc ” cuprinde 48 de 
poeme şi este structurată în trei cicluri:  „Rugă 
ultimului poem” , „Poeme pentru Nicoleta ” şi 
„Aceia şi ochi alba ştri de metil ”. 

Ionu ţ Caragea  s-a născut pe 12 aprilie 1975 
la Constanţa. Este poet, prozator de ficţiune, critic, 
editor, autor de aforisme şi promotor cultural. Este 
membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
Iaşi, cofondator şi vicepreşedinte al Asociaţiei Scrii-
torilor de Limbă Română din Québec, membru de 
onoare al Societăţii Scriitorilor din Judeţul Neamţ şi 
membru onorific al fundaţiei "Maison Naaman pour la 
Culture", Beirut, Liban.  

Ionuţ Caragea este absolvent al Facultăţii de 
Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Ovidius 
Constanţa. A debutat în anul 2006, la Editura STEF 
din Iaşi, cu volumul de versuri „Delirium Tremens” şi a 
publicat, până în prezent, douăzeci şi patru de 
volume. Colaborează cu numeroase reviste de litera-
tură, situri de poezie şi citate celebre din România 
sau din străinătate. A fost numit „Poetul născut pe 
Google”, după numele volumului "M-am născut pe 
Google". Foloseşte pseudonimul ''Snowdon King'' în 
traduceri şi în ficţiune. Publică în februarie 2012, la 
editura americană Wildside Press, romanul de 
ficţiune „Uezen”.  

În perioada 2003-2011 Ionuţ Caragea a trăit 
în Montréal, Canada, devenind cetăţean canadian în 
2008. A activat ca instructor sportiv şi sportiv de 
performanţă, continuîndu-şi cariera de jucător de 
rugby începută în România.  

În paralel şi-a descoperit vocaţia de scriitor şi 
a fondat pe 16 iulie 2008, împreună cu poetul Adrian 
Erbiceanu, Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română 
din Québec şi Editura ASLRQ. În calitate de director 
al editurii ASLRQ, realizează în 2009, împreună cu 
Adrian Erbiceanu şi Dumitru Scorţanu, prima anto-
logie a scriitorilor români din provincia Québec, o 
lucrare de referinţă din literatura diasporei. Ionuţ 
Caragea se implică puternic în promovarea culturii 
româneşti în spaţiul nord-american, fiind webmaster 
şi promotor literar pe situl Asociaţiei Scriitorilor de 
Limbă Română din Québec şi fondator al cenaclului 
literar Prietenii Poeziei (cenaclul ASLRQ).  

În februarie 2012, Ionu ţ Caragea se întoar -
ce în România pentru a fi al ături de tat ăl său 
bolnav şi pentru a- şi reface via ţa personal ă. 

� 
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Viorel DARIE 

 

Lăcomia de pământ 
 

 Poate că aţi auzit vreodată o povestioară 
cutremurătoare, de mare tâlc, care spune că un oştean 
căruia un voievod, ca răsplată pentru o faptă de vitejie, i-
a promis să-i dăruiască pământ mult, atâta cât poate să 
înconjoare cu piciorul într-o zi, de la răsăritul şi până la 
apusul soarelui. Şi cum, acel oştean, din lăcomie, a vrut 
să cuprindă cât mai mult pământ, alergă toată ziua fără 
hodină, iar când s-a întors seara la voievod, a căzut 
dându-şi duhul. Vă întrebaţi, oare, cum de a putut fi acel 
om atât de lacom, să-şi dea viaţa pentru pământ. Iată, 
vrem să reînviem amănuntele acestui fapt povestit din 
bătrâni.  
 Ziua începu cât se poate de minunată atunci 
când ostaşul a ales să facă drumeţia de ocolire a 
promisei sale moşii. Soarele străluci blând printre cetinile 
brazilor. Oştenii încă dormitau în poiană, într-un liniştit 
popas de munte. Voinicul nostru se trezi încă dis de 
dimineaţă, îşi spălă obrazul cu apă rece de la izvorul de 
alături, îşi făcu câteva cruci largi, aşa cum învăţase de la 
bunicii săi statornici în ale credinţei pravoslavne. Înfulecă 
ceva în pripă de-ale gurii, bău apă din căuşul palmelor, 
apoi porni liniştit la drum. 
 La început păşea agale, fără grabă. Era hotărât 
să nu ia  pământ prea mult. El şi tot neamul lui erau 
oameni nevoiaşi, învăţaţi cu sărăcia, aveau pământ puţin, 
mai lucrau şi pe moşiile boierilor satului. Nu credea că 
are nevoie de cine ştie ce întinderi mari de pământ. 
Mergea alene, fluiera un cântecel, asculta meşteşugul 
din glasurile păsărilor din luminişuri, admira florile din 
largile poieni, nu se sătura să privească holdele de ovăz 
şi de secară de o parte şi alta  drumului său. 
 Îşi făcea şi-şi refăcea socoteli cât pământ ar 
avea nevoie. Iată,  atâta ar avea nevoie pentru el, iar 
atâta pentru copiii lui care ar putea sa-i aibă în viitor. Hai 
să mai ia încă pe atâta pentru verii săi cei nevoiaşi. Nici 
după un ceas, i se păru că a ocolit pământ de ajuns. 
Chiar se gândea să facă un ocol larg, şi să se întoarcă, 
încât spre prânz să ajungă în tabăra unde îl aştepta 
voievodul cu oştenii săi. Dar când să dea curs acestui 
gând, iată, tocmai ajunsese în faţa unui sat cu holde 
minunate, cu păşuni verzi, păduri umbroase. Cum să nu 
ia în stăpânirea sa şi acel sat minunat, acum când avea 
ocazie atât de mare, când voievodul era aşa de 
mărinimos? Iuţi paşii, făcând un ocol larg satului celui 
minunat, alipindu-l la viitoarea lui moşioară. Nici nu 
înconjură acel sat, când văzu altul încă şi mai minunat. 
Cum să-l lase altora? Găsi un drum de ocolire şi pentru 
acesta. După încă o oră de alergat, începu să-şi facă 
socoteli cât de bogat este. Neam de neamul lui n-a fost 
nimeni aşa de bogat! Cât de mult se vor minuna verii săi 
când vor afla ce moşie a câştigat într-o singură zi. Cea 
mai mare parte le-o va dărui lor. Se mai gândi, oare cine 
ar fi mai bogat ca el în acel moment? Oare boierul 
Urmuzachi, cel care-i asuprea an de an, muncindu-i pe 
moşiile sale? Sau, poate, boierul Danilo, cel care avea 
moşie pe puţin douăzeci de sate, după cum auzi din 
bătrâni. Acum avea un miraculos prilej să devină cel mai 
bogat dintre boierii de care a auzit pe meleagurile acelea. 

 
Dar, pentru asta trebuia să fie harnic, acum, când 
avea o aşa grozavă ocazie! 
 Începu să alerge de-a binelea. Paşii lui 
treceau viguroşi pe uliţele satelor, ori prin vâlcele şi 
păduri. Într-un loc văzu, la marginea drumului, un 
căruţ răsturnat în şanţ şi pe nefericitul căruţaş care 
se ruga de el stăruitor să-l ajute să repună căruţa pe 
drum. Dar el n-avea timp de asta. Altădată! Trecu şi 
pe lângă o biserică pravoslavnă unde preotul tocmai 
slujea la altar, deşi era miercurea, pesemne era 
vreun sfânt în ziua aceea. Oşteanul nostru, deşi era 
crescut într-o casă cu mulţi copii nevoiaşi, era învăţat  
de bunica, de mic copil, să se roage, să facă mătănii, 
ori decâteori era în preajma unor lucruri sfinte. Tare 
ar fi dorit el atunci să intre în acel schit, să se roage. 
Dar, acum nu avea timp de acest lucru, trebuia să 
alerge înainte, cât mai mult. La schit va veni altădată, 
va veni să ofere multe daruri. Asta după ce va fi 
foarte bogat, poate cel mai bogat om din ţinut! 
 Nu contenea să alerge. N-avea timp nici să-
şi răcorească buzele, ori faţa, la vreun izvor răcoros 
din cele care-l îmbiau la tot pasul. Parcă anume, îi 
ieşeau în cale alte şi alte sate, alte vâlcele, alte 
islazuri. Care mai de care mai minunate! Vâlcea 
după vâlcea, ogor după ogor, deal după deal, toate 
intrau sub stăpânirea sa. Era deja epuizat, dar merita 
osteneala. 
 Privi surprins spre cer. Nici nu-şi dădu 
seama că soarele trecu cu mult de miezul zilei. Şi, 
parcă făcându-i în ciudă, îi ieşiră în cale încă o 
mândreţe de sat, iar în spatele satului un eleşteu 
înconjurat de o magnifică pădure de stejari. Cum să 
le lase deoparte? Timp nu era deloc. Totuşi, se 
hotărâ să înconjoare şi acel sat, cu eleşteul, cu 
pădurea, cu tot. Dar pentru asta trebuia să alerge şi 
mai aprig. Ocoli satul, pădurea din zare, apoi o coti 
pe drumul de întoarcere. Ocolea cât mai larg, ca să 
cuprindă cât mai mult pământ. Nu-şi mai simţea 
picioarele, dar nu renunţa la luptă. 
 Curând ajunsese într-o zonă de munte. 
Urcuşurile deveniră, dintr-odată, cumplit de grele, 
storcându-i sufletul de vlagă. Căzu la trecerea peste 
un pârâiaş de munte cu apă răcoritoare. Zăcu fără 
vlagă câteva clipe. Când îşi reveni, bău apă pe 
săturate, îşi spală şi obrajii cu apă rece de munte. 
Apoi reluă, în mare goană, cu nelinişte, drumul de 
întoarcere. Urcă un munte, coborî o vale, încă un 
munte, încă o vale. Puterile îl părăsiră iarăşi. Intră 
într-un desiş de pădure prin care reuşea să răzbată 
din greu. Soarele se îndrepta spre asfinţit. Dacă nu 
se va întoarce până la apusul soarelui în tabăra 
unde-l aştepta voievodul, va pierde tot ce câştigase 
în ziua aceea cu atâta trudă. O mare nelinişte îl 
cuprinsese. Se rătăci. Alerga bezmetic. Spaima îl 
storcea şi de ultima fărâmă de vlagă din trupul său. 
Simţi că i se întunecă mintea, că nu mai e în stare să 
alerge. Nici nu ştia încotro să alerge. 
 Căzu în genunchi. Acum recunoscu că greşi-
se. A fost prea lacom, n-a ştiut să se oprească la 
timp. Desigur, acum va pierde tot. Îşi împreună mâi-
nile, implorând fierbinte, în rugă, ca Cel de Sus  
 

(continuare în pag. 32)
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    Roland VOINESCU 
 

Tulburelul 
 

Poetul Rămurel Paharescu îi convoacă pe 
editorul, domnul Georgescu şi pe cârcimarul, nea Mitică, 
pentru a dezbate împreună câteva probleme grave. 

- Datorită faptului că am sfeclit-o cu corupţia 
asta..., îşi începe expunerea poetul Rămurel Paharescu. 

- Cum adică, nea Rămurele! se miră cârcimarul. 
- Adică am pus lupu’ de mare... paznic la oi! 
- Aoleo! 
- După cum lupu’ de mare a fost înlăturat de la 

comanda vaselor şi a fost trimis la birou la hârtii, că m-
am interesat la un fârtat de la malul mării, pentru că 
punea vasele pe uscat, tot aşa, ne pune şi nouă 
paharele la uscat. 

- Cum adică, nea Rămurele? 
- Adică nu mai pot să vin la mata la cârciumă, 

nea Mitică, să-mi dai din licoarea aceea bahică, numită 
vin. 

- Păi, de ce, nea Rămurele? 
- Încă nici acum nu-mi vine să cred, când îl 

vedeam pe lupu’ de mare la televizor cum toată 
noaptea-n cârciumă înota în pahare... 

- Numai apă minerală! completează editorul 
domn Georgescu. 

- Bine-nţeles, şi a doua zi pleca la volanul 
maşinii, pe care-l vedeam aratându-ne cum se bea 
whisky, pe care-l vedeam cum se dănţuie prin bodegi, 
să ne facă una ca asta. 

- Ce s-a întâmplat, nea Rămurele?! 
- Tocmai primu’ paharnic al ţării să ne ia paharul 

de la gură! 
- Cum aşa, nea Rămurele?! 
- Lupu’ de mare, de când s-a lăsat de vase, dar 

nu şi de pahare, s-a apucat de înfăptuit legi. 
- Ce legi, nea Rămurele? 
- A înfăptuit legea cum că dacă io creez o 

poezie şi domnul Georgescu, aici de faţă, îmi dă un ban 
pe ea... 

- Aşa?! 
- Toată viaţa stau la cozi la ghişee cu formulare. 
- Şi pe la mine când mai treci, nea Rămurele? 
- Aici e tragedia! 
- Da’ de ce a dat, bre, legea asta? 
- Era prea multă cultură, şi unii n-au nevoie de 

aşa ceva, că-i doare capu’. 
- Şi ca să le închidă gura, completează domnul 

Georgescu, i-a tăiat la venituri şi gata, mai puţine poezii, 
mai puţine cântece, mai puţine picturi, mai puţine 
sculpturi... 

 

- Pentru că unu’ care la deschiderea anului 
şcolar, după cum singur recunoştea, că nu prea a 
învăţat la şcoală, n-are nevoie de cultură şi poezie. 

- Vilele nu se construiesc din poezii, aşa că 
la ce le trebuie cultură. 

- Deci, ca să înţeleg şi eu, nea Rămurel nu 
mai poate să-i dea poezii lui nea Georgescu, pentru 
că nea Georgescu nu mai poate să-l plătească pe 
nea Rămurel. 

- Toată opera mea poetică fiind de 
inspiraţie bahică, după cum ştii prea bine nea 
Mitică... 

- Păi, tocmai eu să nu ştiu? 
- Eşti ca o muză pentru mine, nea Mitică. 
- Ai, bre, nea Rămurele, ce-i aia?! 
- Când te văd, nea Mitică, cum vii spre 

mine cu sticla de vin, ştii cum îmi zboară versurile 
prin cap?! 

- Nea Rămurele, poezii sau versuri, 
hotărăşte-te! 

- Trăim vremuri tulburi, aşa cum pe vremea 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt veneau hoardele de 
tătari care pârjoleau totul în cale, iar oamenii 
dădeau foc la holde, otrăveau fântânile şi se 
retrăgeau în munţi, tot aşa trebuie şi noi acum să 
ne regrupăm. 

- Ce să fac, nea Rămurele, să otrăvesc 
sticlele de vin, să dau foc la cârciumă şi să mă 
retrag în munţi? 

- Nu, nea Mitică, nu otrăveşti nimic, nu dai 
foc la nimic. 

- Păi, n-ai zis, bre, că vin tătarii? 
- Nu mai vine, bre, nimeni, c-a venit deja, 

de două mandate. 
- Cine, nea Rămurele?! 
- Lupu’ de mare cu haita lui! 
- Păi, şi acu’ dacă trăim vremurile astea 

tulburi, ce facem, nea Rămurele? 
- Ideea e că trebuie să plătesc impozitu’ 

mărit, da’ io n-am bani, da’ de băut tre’ să beau, 
deci am vin, deci, plătesc în ce am, deci în vin. 

- Ai, nea Rămurele, te lasă inima pe mata 
să le dai din vinu’, ăla bun, la administrţia 
financiară?! 

- Nea Mitică, uite cum facem, domnul 
Georgescu vine la mata şi cumpără la vreo zece 
vedre de vin, după care vin eu cu poeziile şi mă 
plăteşte cu vinul. 

- Deci, nea Rămurele, te duci să plăteşti 
impozitu’ la ghişeu în pahare de vin. 

- Da! Da’ pot eu să arunc bunătate de vin 
pe ghişeele lor?! 

- Păi, ce facem, nea Rămurele? 
- Nea Mitică, îi dai domnului Georgescu, ca 

să mi-o aducă mie, şi nişte tescovină... 
- Ai şi nişte tescovină, nea Mitică? îl 

întreabă domnul Georgescu. 
- Am, cum să nu! 
- Ei, aşa, şi s-o lungeşti şi cu apă... 
- Ai, Rămurele, şi tescovina vrei s-o lun-

geşti cu apă. 

� 
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 Mariana EFTIMIE KABBOUT  
 

Septembrie 
 

Mai vine toamna să-mi ascundă iar 
Cununile de flori multicolore, 
Şi-n veşnicia ultimelor ore 
Să mă alunge, iarăşi, în zadar. 
 

Să mă mai mintă pare c-ar mai vrea, 
De parcă timpul tot e pe sfârşite... 
Chiar n-ar putea, în multele clipite, 
Să vină şi pe strada altcuiva? 
 

Septembrie e-aici, ca mai mereu, 
Cu struguri copţi, gutui şi nuci şi mere, 
Şi nu mai tace. Iarăşi mi te cere. 
Oare şi tu eşti toamnă, dragul meu? 
 
Dilemă 
 

Nu se mai spune. Poate că n-a fost. 
Nu se mai poate şti ce se mai spune, 
Nici nu mai e ce-ar fi putut, cu rost, 
Să fie printre lucrurile bune. 
 

E un izvor de flăcări fără glas 
Ce nu-şi mai află loc într-o culoare, 
Şi de-ar mai fi să fie ce-a rămas, 
Sunt eu - pe ringul unde nu se moare. 
 
Cântec 

 

Pe-aici mai trece vina nu ştiu cui 
Şi câte-un zvon că ora nu mai plânge, 
Când mai zăresc un dor al nimănui 
Cum, printre hăuri, zâmbete răsfrânge. 
 

Până aici nu se aude clar 
Această neştiută simfonie. 
Şi mă apasă doar un gând hoinar: 
- Vieţii îi cânt sau viaţa-mi cântă mie? 
 
Până când... 

 

Umbreşte-mă cu gândul tău, păgâno, 
Să nu mai ştiu nici zei, nici trădători! 
Să-mi uit pe-al vremii nimb povestea şi o 
Nescrisă taină, între sărbători. 
 

Apropie-mă, azi, de niciodată 
Şi-abia apoi de un acum târziu, 
Până va fi de-ajuns o vreme, toată, 
Să ştiu a fi ce n-am ştiut să fiu. 
 

Umbreşte-mă, păgâno, cu răbdare, 
Până când viaţa moarte nu mai are! 

 
Întâmplare 
 

Se întâmpla să mai aud că ştii 
Din câte cioburi poţi reface viaţa 
Şi, prea mirat, să mântui dimineaţa 
Cu farmecul regretelor târzii. 
 

Se întâmpla să ştiu că alergai 
Pe-ngândurarea unei păsări triste, 
Cu aripi ce păreau să mai existe 
În cântecul pe care-l fredonai. 
 

Şi când să se întâmple-ai început  
A logodi tăceri cu veşti nebune, 
Dar am crezut doar şoapta care spune: 
- S-a întâmplat pentru că n-ai ştiut. 

 
Ei 
 

Se lăudau  
c-ar fi destul de buni 
şi  se mândreau,  
răstălmăcind durerea.  
 

I-am admirat  
ca pe frumoşi-nebuni, 
frumoşi creaţi  
pentru-a slăvi puterea. 
 

N-am înţeles  
cum de-au crezut că-i tot 
născut pentru a lor  
zădărnicie... 
 

Dar, azi,  
mă uit în urmă şi socot: 
S-au închinat  
doar la a lor mândrie. 

 
Nici măcar atât 
 

Cui să vând această şoaptă 
Cu ochi dulci ca mura coaptă 
Ce-a trecut pe-aici ca mire, 
Semănând c-o fericire? 
 

M-a ademenit puţin, 
Cu flori, miere şi pelin, 
Şi în ultimul prăpăd 
Mi-a cerut, apoi, s-o văd... 
 

Să văd, ce? Să văd o minte 
Cum în treacăt mai asfinte?  
Sau un vânzător de şoapte, 
Ucigând sărut şi noapte? 
 

Nu mai vând nimic, degeaba 
Întrebaţi cum mai stă treaba, 
Iar ochii ca mura coaptă 
N-au fost nici măcar o şoaptă! 
 

� 
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Gheorghe A. STROIA 

 
Poezia lui Cornel Boteanu – Tăcută rugăciune, 
împletirea simbolisticii ancestralelor dorinţe 

  
  

Profesorul Corneliu Boteanu este o valoroasă 
prezenţă discretă în peisajul literar contemporan. Erudit, 
ezoteric, misterios, existenţialist prin abordare, profe-
sorul mehedinţean aduce în faţa cititorilor săi, cu fiecare 
apariţie literară, o nouă scriere eveniment. Din şirul titlu-
rilor sale de carte,  amintim: Bacovia  (Ed. ProTran-
silvania, Bucureşti, 2001), Arde ţi de vii poemele  (Edi-
tura MJM Craiova, 2007), De vorb ă cu Iona  (Editura 
MJM Craiova, 2008), Emil Manu  (Editura Prier, Drobeta, 
2009) şi Poezia lui Ion Pilat  (Editura Ramuri, Craiova, 
2010). Ultima sa carte - ca şi apariţie literară - sugestiv 
intitulată Povara r ăstignirii  (Ed. Dacia XXI, Cluj-Napo-
ca, 2011, 164 pag) este formată din cinci părţi, inegale 
ca întindere: Partea I - Poeme c ătre Anamaria , partea a 
II-a - Cântece de dor , partea a III-a - Cântece de duc ă, 
Partea a IV-a - Clepsidre vii , Partea a V-a - Terţine.  

Toate cele cinci părţi ale lucrării structurează un 
univers liric tandru, romantic, un cadru în care 
anotimpurile se succed cu viteza gândului, evadarea în 
amintire ori crearea unor vibrante stări de suflet fiind 
caracteristicile de bază ale volumului. Structura internă a 
poemelor are la bază un vibrato liric special – iubirea –
ca împlinire, aspiraţie, dar şi iubirea – ca blestem, 
crucificare şi truda reînvierii. Partea I  – Poeme către 
Anamaria  - tratează sinergia creată între eul feminin şi 
eul masculin, presărată cu insinuante curbe introspectiv-
lirice, desprinse dintr-un abstract tablou al timpului. Pe 
itinerariul acestui platonism ideatic îşi face resimţită 
prezenţa câte un personaj mitic (Prometeu, Pygmalion, 
Orfeu, Euridice) ca fracţiune din sacra istorie a omenirii. 
Se adânceşte şi sporeşte, astfel, misterul iubirii învăluite 
în aură de poveste. Sub masca sentimentelor poetice se 
ascund adevăruri referenţiale, prin care se probează 
vastitatea universului cultural al autorului: „focul ardea 
mocnit / de când prometeu / îl furase /.../ iar tu în joacă /
l-ai scormonit / cu băţul de alun / nebănuind / că se 
poate aprinde / de la o simplă scânteie” (nebănuind ). 

În această iubire misterioasă, profilul iubitei este 
unul complex. Când „himeră”, când „brâncuşian sigiliu” 
(Pecete ), iubita zămisleşte sentimentul ce-l înalţă pe 
poet dar îl şi mortifică, îl obsedează, mai ales atunci 
când sună a neîmpărtăşire: „…şi eu de-a pururi / 
blestemat să te caut / cum o căuta / bâjbâind prin infern / 
orfeu pe euridice” (Himer ă). Din timp în timp, iubirea 
profundă, meditativă, înălţătoare, îl face pe poet să-şi 
recunoască, să-şi confirme temerile legate de imposibili-
tatea găsirii iubirii absolute, fără asumarea unor riscuri 
iminente: „de dorul tău / mi s-au aprins mâinile / le simt 
cum ard / cu flăcări prelungi de zadă / ca două torţe /
anamaria / şi teamă mi-e ca nu cumva / îmbrăţişându-te
/ să nu te aprind şi pe tine / şi să te mistui / iar apoi 
zadarnic / să mai întind braţele / după umbra ta /
prefăcută-n scrum” (Rug ). 

Dacă în Partea I, poetul tinde cu toată fiinţa sa 
spre iubirea absolută, în partea a II-a  – Cântece de dor , 
eul poetic este încercat de regretele târzii pentru acea  

 
iubire absolută neîmpărtăşită. Iubirea, un ubicuu cal-
var, îi redeschide rănile, picurându-i peste ele sarea 
durerilor sufleteşti: „ce n-aş fi dat / să pot rămâne 
acolo / cu acele urme de tină / de pe covorul / de la 
intrarea inimii tale” (Buimac de dor ) - aceeaşi poezie 
este convertită în terţină (Dacă vrei ) în partea a V-a a 
cărţii. Profesorul Corneliu Boteanu este, prin exce-
lenţă, un erudit, un spirit viu, aplecat cu osârdie asu-
pra stărilor meditative, amestecând în picuri de timp 
liric, frământări existenţiale, doruri, umbre şi lumini, 
extaz şi întuneric, compensând angoasa prin versul 
său, amplificat până la durere. În mod excelent redat, 
acest întreg existenţial unic, face din poezia sa o 
încântare a simţurilor, o plăcere a redescoperirii 
esenţei umane, recunoscând în unele dintre poeme 
stări generale, universal valabile, pe care cititorul le 
poate considera ca fiind ale propriului său Eu. 
Superbele naraţiuni lirice „În seara sfântă de ajun”, 
„Colind de dor”, „Când ninge”, „Scrisoare”, împrumută 
tempoul clasic, cu rimă, ritm şi o deosebită 
muzicalitate. Se probează, astfel, uşurinţa cu care 
Cornel Boteanu face trecerea de la versul alb la 
măiestrul vers clasic. Unul dintre dorurile acute ale 
poetului şi, în egală măsură, al tuturor - este 
Copilăria. Privită la ceasul maturităţii, Copilăria pare 
desprinsă dintr-o poveste, unică şi ireversibilă, ea 
însăşi personificată: „mi-e tare dor de tine / nu te-am 
mai văzut / de când alergai desculţă / prin iarbă”
(Copil ărie ). 

În partea a III-a  - Cântece de duc ă - apar şi 
alte personaje mitice, precum şi inscripţiile cuvântului 
pe altarul poeziei - dictoanele latine, ce concentrează 

(continuare în pag. 19)
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(urmare din pag. 18) 
 

sensurile şi confirmă circumstanţele poetice: „festina 
lente”. Acest insolit amestec de vechi şi nou, cu o 
simbolistică specială, face din poezia lui Cornel Boteanu 
o „transpunere” în versuri a expresionismului arhetipal, 
un concept nou (cu rădăcini antice) în artele plastice 
contemporane. Prin utilizarea, ca şi parte ilustrativă, a 
picturilor artistului sucevean Constantin Severin (crea-
torul, alături de Adrian Bayreuther – Germania, Alberto 
D’Assumpcao – Portugalia, Olga Dmytrenko – SUA şi 
Izabella Pavlushko – Azerbaidjan, al grupului elitist “3rd 
Paradigm ”), autorul punctează excelent aceste 
similitudini conceptuale. Eternul feminin este – astfel -
ridicat la rang de zeitate sau, mai-bine zis, de jertfă 
aşezată la temelia veşniciei. Având trează în suflet 
imaginea Anei lui Manole, poetul extinde acest mit al 
creaţiei, definind iubirea ca jertfă pe altarul vieţii: „din 
vodiţa la tismana / pân’la argeş şi mai jos / şi-a zidit 
întruna ana / trupul ei cel preafrumos // ca un chip de 
mănăstire / doar din piatră şi din var / trupul ei cel 
preasubţire / preschimbat într-un altar // şi de-atunci se 
tot dărâmă / şi se va-nălţa mereu / câte-o ctitorie sfântă / 
un potir spre dumnezeu” (Ana ). 
 Bulversat de iminentul sfârşit - o coordonată 
certă a speţei umane - poetul nu-şi poate refuza sau 
nega finalitatea, dar nici nu o poate accepta cu calm şi 
resemnare: „un ulcior / din care gâlgâie lumina / e 
sufletul / uite / cum se prelinge / strop cu strop / până 
rămâne / doar lutul / gol” (uite) . Acest poem este tratat 
ca şi terţină, în partea a V-a: „când se scurge apa / 
gâlgâie şi rămâne / doar lutul gol” (ulciorul ). În urma 
acestui proces de tatonare (refuz-acceptare, negare-
confirmare), poetul înţelege că viaţa e un rol, în care 
fiecare actor (indiferent de „doza” de talent cu care a fost 
„investit”) îşi găseşte puterea de a duce piesa până la 
sfârşit: „doar e singurul rol / pe care trebui să-l joci / cu 
adevărat / până la capăt / viaţa” (Rol ).  

Partea a IV-a  - Clepsidre vii  - este componentă 
a unui jurnal spiritual, prin care se exprimă înalte aspiraţii 
- dinspre adevăr, spre lumină - ca parcurs către nemu-
rire. Toate poemele acestei părţi sunt scurte şi concen-
trate, având forma fizică a unor clepsidre, cu versuri 
lungi, simetric dispuse de o parte şi de alta a unui vers 
central scurt (mono sau bisilabic). Cornel Boteanu are în 
vedere, pe lângă coerenţa semanticii sale speciale şi 
acurateţea formei, creând armonie şi echilibru. Este, 
până la urmă, aspiraţia poetului – în genere - de a atinge 
perfecţiunea prin intermediul artei sale. 
  Partea a V-a  - Terţine  - fixează momente spaţio-
temporale desprinse din cotidian, suave şi pline de 
aromă, precum florile de cireş ori lacul încărcat cu nuferi. 
Micropoemele nu pot fi considerate, totuşi, haiku-uri 
(stricto senso), având în vedere numărul de silabe al 
fiecărui vers (diferit de 5-7-5 pe sistem asiatic sau 6-8-6 
pe sistem european), titlul (inexistent la haiku), 
abundenţa verbelor (chiar dacă majoritatea sunt la 
prezent) şi absenţa  (uneori) a kigo-ului (anotimpului).  
 Prin similitudinile stilistice, prin încifrarea 
sensurilor şi apoi decodificarea lor prin uzanţele poetice, 
lirica lui Cornel Boteanu îşi poate găsi ca şi 
corespondent – în contemporaneitate - scrierile poetului 
ploieştean Victor Sterom (Geometria fumului) sau pe 
cele ale poetului bucureştean bilingv (româno-albanez) 

 
Baki Ymeri (Focul sacru). Concluzionând, se 
poate spune, fără nicio îndoială, că există - în 
structura subcuantică a poeziei profesorului 
mehedinţean - cuvânt, metaforă densă, fără a 
face uz de un vocabular (pseudo) erudit, 
rezultând  îngemănări şi alăturări de cuvinte 
simbol, în construcţii metaforic-magice. Desprinse 
parcă din vremuri imemoriale, strângând inovaţie 
compoziţională şi conceptuală - sub aripile unei 
lirici elaborate şi atent şlefuite - poeziile lui Cornel 
Boteanu se dovedesc a fi de o înaltă ţinută 
artistică, valoroase şi expresive. O fericită 
asociere a liricii cu simboluri din artele vizuale, 
conglomerate de emoţii ce reunesc în aceeaşi 
construcţie: versul clasic, cel alb şi ultracon-
centratele terţine. O carte bine scrisă, un pas spre 
desăvârşirea artei sale poetice. 

� 

 
 
 
 
(urmare din pag. 16) 
 

- Trăim vremuri tulburi, Georgescule, 
trăim vremuri tulburi, mai face omu’ şi nefăcute... 

- Nea Rămurele, să ştii că eu în tescovină 
mai pun apă, da’-n vin niciodată... 

- Trăim vremuri tulburi, Nea Mitică, trebuie 
să ne sacrificăm aşa cum făceau strămoşii noştri. 

- Cine strămoşi? 
- Care strămoşi? îl corectează domnul 

Georgescu. 
- Lasă-mă, bre, n-auzi că trăim vremuri 

tulburi, nu-mi arde mie de gramatică. 
- Aşa cum Ştefan cel Mare şi Sfânt lua

măsuri de apărare, tot aşa şi noi trebuie să luăm 
măsuri în ceea ce ne priveşte. 

- Bravo, nea Rămurele! 
- Deci, mă duc la ghişeu cu bidonu’ să 

plătesc impozitu’. 
- Da’ nu le dai vin! se asigură domnul 

Georgescu. 
- Le dăm o tescovină, o poşircă, ceva, 

găsim noi ceva în loc de vin, ne mai scoatem din 
pagubă. 

- Dacă plăteşti impozitu’ cu vin fals, să nu 
te bage ăia la bancnote false, nea Rămurele. 

- Păi, nu-s bani, e vin, şi-i punem etichetă 
pe bidon, VIN, că poetul Rămurel Paharescu e 
băiat deştept... 

- La vremuri tulburi, un tulburel! 

� 
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Adrian RACARU 

 
Fără cuvinte  

 

Clopotul 
are limba 
desăvârşirii 
călită  
în 
sunete grele  
 
 

Învierea a doua 
 

Sub vremea aceea  
Biserica era locul interzis 
Dintre răsărit  
Şi apus 
De unde aduceau părinţii 
În ascuns 
Sărbătorile acasă   
şi mai era şi locul unde se  
făcea pentru noi copiii 
a doua înviere 
ca mama să mă îmbrace 
în haina cea nouă 
 
 

Înserarea de la miazănoapte 
 

S-a  întors noaptea în oraş aşteptând 
 schimbul trei  
şi nu se simte decât o vagă tresărire  
a pensionarilor prinşi de 
refluxul memoriei  
şi nu se vede decât umflându-se 
 plasa amintirilor cu insomnii  
şi nu se aude decât suspinând 
spaima cea nouă 
până la cântarea cocoşilor 
când liniştea va fi absorbită  
şi bolborosită prin ţevile de eşapament  
când orgolii diurne 
dresează vectorii mişcării 
pentru a releva 
că oamenii dispar în maşini 
ca apele primăverii 
în curgerea tulbure  
 
 

Înserarea de la răsărit  
 

ţărână din ţărâna  
izgonirii din rai 
înspăimântare sfârşită  
în  iubire    
nu mă stinge 
în  afară  
şi 
îţi voi reda 
înstelarea 
lăuntrică 
a păcatului 
strămoşesc 

 

Înserarea de la miazăzi 
 

înserarea nu atinge iluminările 
care nu au început  
doar vremelnic înveliş  
pentru încercări succesive 
de apropiere a  celor veşnice 
pentru care până şi 
noaptea e din ce în ce mai albă  
căci înserarea se desăvârşeşte 
afară 
 
 
Limitele infinite 
 

Memoria recuperează 
amăgiri succesive 
arderea eliberează prin consum 
adevărul alege prin chemare 
minciuna culege prin implicare 
imaginaţia alimentează 
 uitarea supraveghează   
timpul se epuizează generându-se 
spaţiul se descompune descoperindu-se 
crahul bunului simţ  
provoacă o dată la o sută  de ani 
întâmplări geniale 
şi zilnic dezastre 
 

infinitul e o lucrare   
confortabilă  pentru Dumnezeu  
şi  o beţie amnezică  
pentru savanţi   

 
Îngerul jucător  

 

 Nici cap, nici pajură! 
Îmi zice  îngerul jucător  
Cu autoritatea  unui controlor de trafic 
Şi îmi ascunde o momeală  
comemorativă  
Chipul sau Asemănarea? 
Nu mă mai amăgi îngere  
Nici chipul, nici asemănarea! 
Eu vreau ceva spornic, 
O aripă!  
Aripile nu se dau la bucată! 
Da, poate că a pierdut careva  vreo aripă!  
Aripile,  
Nu se pierd ! 
Te târăsc, după ele  
Chipul sau Asemănarea? 
Continuă  să mă agaseze îngerul jucător 
Da, Dumnezeule, ăsta vrea să mă 
Dezbine... 
Cum chipul sau asemănarea,  
ai înnebunit înger ? 
N-am înnebunit dar… 
S-a oprit pipăindu-şi fruntea  
Şi  m-a întrebat cu durere   
Ai văzut Rinocerii? 

� 
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Luca CIPOLLA 

- Italia - 
 

IPNOSI REGRESSIVA 
 

Io le porgo la mano, ideale per noi poveri di spirito non 
sentirsi soli; 
le mie labbra lacrimano sangue e di sangue carezzo la 
sua pelle; 
Sara guarda dallo specchio ed è un salmo che cantano 
le anime perse. 
La vita passa come un accento ed io osservo le mie 
piume sperdersi nel vento; 
perché non capisci quando parlo, perché ti schermisci, 
questa vita è appesa a un filo.. 
Quanto una ruga ti separa dalla sobrietà e spen-
sieratezza, 
un sentiero percorso da anni; 
sfiora i miei capelli e rallenta il mio battito.. 
L'amore platonico non si vanta di sguardi perché ne 
chiede la mano 
e non si accende il poeta al suono d'una Gibson, 
vedi, 
stasera Joyce scriverà il suo bestseller ed io volerò 
incalzato dai ricordi 
come scheggia che ferisca l'esistenza. 
Più non vedrò quelle gambe trafiggere il silenzio 
d'un'estate, 
pomeriggio cui più non appartengo e la calce della corte 
più non m'è da cuscino, 
lì vicino chi si adegua al popolino? 
Io meno di formica,io lo temo e sono merda, 
disincanto che in un cappello cela il taglio, la ferita, 
io con un disco come amica. 
Una guida ed ero il capitano.. 
Ho risalito e disceso la corrente, 
l'odore di pioggia mi vestiva, 
ho stretto le mani in un pugno poi teso in un ave, 
i capelli ancora impomatati, teso rito adolescenziale, 
i miei fratelli Ştefan, Mihai e Avram, 
nei polmoni la polvere delle ossa di Sarmizegetusa... 
una causa appesa come drappo ad un bovindo, la 
candida veste dei contadini apparve in quell'istante, 
dissi - Sara, mi tenga la mano -  
ma gli occhi già guardavano altrove, agli occhi remissivi 
d'una moglie, compagna silente di battaglie sofferte, 
le mie non vinte e silenzio.. 
Non si scende da quel gradino né posso misurarti se 
non leggendo tra le righe. 
Quegli occhi cercavano una fuga dal dubbio,
dall'imperfezione - la chiami pure debolezza -  
dalla vanità del tempo - non stupisce anche lei guardare 
nel mirino, esserne di fronte? 
A breve la mia casa, la sua, sarà un mero involucro di 
legno che marcirà pure le verdi camicie 
che vedo sfilare in Copou, di chi la mano che le ha 
tessute? 
Trattengo il respiro e sfioro il mio petto ormai d'uomo, 
sento le sue mani nell'abbandono.. 
Il comandante che azzardò l'impresa scese al molo 
accompagnato dall'autorità,  
il volto esangue, il tweed con la croce azzurra della  

 
vittoria e del perdono..Il compagno Kim non 
avrebbe perdonato..  
Incappucciato nell'attesa, la testa in un sacco, i 
miei occhi innocenti lo videro cadere 
e mi voltai per non guardare il corpo penzolare, i 
suoi abiti macchiarsi, 
tappai le orecchie per non udire gli ultimi impulsi 
di vita, 
ma babbo disse, rivolgendosi a mia madre, 
che tutto dovevo sapere. 
L'umore d'un pendolo riempie le scale, notte da 
temporale, 
la pioggia carezza gli pneumatici e sguscia via 
come serpe da un turibolo.. 
Noi, popolo senza rivoluzione, traversiamo la 
vita in bici 
e due e più son le strade che deviano e non 
sentiamo nostre. 
Dottoressa, l'abito che riveste la sera  
ha un che di eccitante, quasi trasparente nelle 
sue movenze, 
ma spazio con la mente e vedo il mattino, quel 
caldo adolescente che prende vigore 
e m'accende su un tappeto  
di pappi a fine maggio. 
Così, agile rapace, sorvolo, mi perdo nel 
silenzio e nel distacco, etereo e potente, 
le fiere domino dall'alto e localizzo la serpe, così 
da placare la fame, 
nota spezzata strido. Non cercarmi perché ho 
poco da dirti, non chiedere, 
la schiera di eventi giace  
sulla piana sottostante, noto volti asessuati, 
quasi angeli di carne, 
formiche operaie, deserti e montagne,  
l'Uroboro mi sfida e ne temo la coda  
ma chi ne conosce la tana e dove depone le 
uova?.. 
Un braccio cinge il mio capo in una carezza, la 
mano ha un neo nel mezzo, mano che 
strangola, 
mi libro nel cielo e lascio il nido, nido 
dell'infanzia dei tempi, 
le sue dita mi chiamano  
al presente.. 
vertigine smodata sei, vita figlia di vite e 
d'epoche, 
e sacra. 
Rimedio una culla, nel deliquio ti affacci già 
lontana, 
“ooh he's here again, the man with the child in 
his eyes” 
e fine delle trasmissioni. 
 

APPENDICE:  
Con l'ipnosi regressiva torno ad esistenze pre-
cedenti, tre di numero, dove vago nel ricordo 
d'esser stato un tempo Corneliu Zelea Codrea-nu, 
un comandante della marina nord-coreana 
giustiziato ed un antico uccello rapace. 

 
(continuare în pag. 22)
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(urmare din pag. 21) 
 
Traducere în limba român ă de Luca Cipolla 
 
HIPNOZĂ REGRESIVĂ 
 
Eu întind mâna spre ea, ideal pentru noi cei săraci în duh 
să nu ne simţim singuri; 
buzele mele lăcrimează sânge şi din sânge îi mângâi 
pielea; 
Sara priveşte din oglindă şi este un psalm pe care îl cân-
tă sufletele pierdute. 
Viaţa trece ca un accent şi eu observ penele mele  
cum se rătăcesc în vânt; 
de ce nu înţelegi când vorbesc, de ce te parezi, 
viaţa aceasta atârnă de un fir de aţă.. 
Cât un rid te desparte din sobrietate şi uşurinţă, 
o cale parcursă de ani de zile; 
atinge firele din părul meu şi răreşte bătăile inimii mele.. 
Dragostea platonică nu se laudă cu priviri căci îi cere mâ-
na 
şi nu se aprinde poetul sunetului de-un Gibson, 
vezi, 
deseară Joyce va scrie bestsellerul lui  
şi eu voi zbura impulsionat de amintiri 
ca o schijă care răneşte existenţa. 
Nu voi mai vedea picioarele alea să străpungă tăcerea 
unei veri, 
după-amiază la care nu-i mai aparţin şi varul curţii nu mai 
îmi este pernă, 
în apropiere cineva se conformează gloatei? 
Eu mai mic decât o furnică, mă tem de el  
şi sunt rahat, 
dezamăgire care într-un clop ascunde tăietura, rana, 
eu cu un disc drept prieten. 
O călăuză eram căpitanul.. 
M-am dus în amonte şi m-am coborât, 
mirosul ploii mă îmbrăca, 
am strâns mâinile în pumn apoi le-am întins într-un ave, 
părul încă gelatinos, ritul crispat adolescentin, 
fraţii mei Ştefan, Mihai şi Avram, 
în plămâni praful oaselor ale Sarmizegetusei.. 
o cauză atârnată ca drapel la un bovindou, veşmântul 
candid al ţăranilor se ivi în momentul ăla, 
zisei - Sara, mă ţii de mână - 
dar ochii se uitau deja în altă parte, la ochii smeriţi ai unei 
soţii, tovarăşă tăcută a bătăliilor suferite, 
ale mele necâştigate şi în tăcere.. 
Nu coboară din treapta aceea nici nu pot să te măsor 
dacă nu citesc printre rânduri. 
Ochii aceia încercau să fugă din îndoială, din imperfec-
ţiune - numiţi-o şi labilitate - 
din deşertăciunea timpului - nu vă uimeşte şi pe dumnea-
voastră să priviţi în cătare, să fiţi în faţa ei? 
Curând casa mea, a dumneavoastră, va fi doar un amba-
laj de lemn ce se va descompune şi cămăşile verzi 
pe care le văd defilând în Copou, a cui este mâna ce le-a 
ţesut? 
Îmi ţin respiraţia şi mângâi pieptul meu acum de bărbat, 
simt mâinile ei într-un abandon.. 
Comandantul care îndrăzni acţiunea coborî la mol însoţit 
de către autoritate, 

 
chipul lipsit de viaţă, tweedul cu crucea 
albastră a victoriei 
şi a iertării.. Tovarăşul Kim n-ar fi iertat.. 
Capul acoperit cu o glugă în aşteptare, capul 
într-un sac, ochii mei inocenţi l-au văzut că-
zând 
şi mă răsucesc să nu privesc corpul atârnat, 
costumul lui să se murdărească, 
mi-am astupat urechile să nu aud ultimele im-
pulsuri de viaţă, 
dar tata zise, adresându-se mamei mele, 
că totul trebuie să ştiu. 
Umoarea unei pendule umple scările, noapte 
de furtună, 
ploaia alintă pneurile şi se târăşte ca un şarpe 
de la cădelniţă.. 
Noi, popor fără revoluţie, traversăm viaţa cu 
bicicleta 
şi două şi mai multe sunt drumurile ce deviază 
şi pe care nu le simţim a fi ale noastre. 
Doamnă doctor, rochia ce înveleşte seara are 
ceva excitant, cam străveziu în mişcările ei, 
dar călătoresc cu gândul şi văd dimineaţa căl-
dura aia adolescentină care prinde vigoare 
şi mă aprinde pe un covor de papusuri la sfâr-
şit de mai. 
Astfel, agilă pasăre răpitoare, survolez, mă 
pierd în tăcere şi în desprindere, eteric şi pu-
ternic, 
fiarele domin de la înălţime şi localizez şarpe-
le, astfel încât să potolesc foamea, 
o notă spartă scârţâi. Nu mă căuta căci puţin 
am să-ţi spun, nu întreba, 
ceaţa evenimentelor zace pe câmpia de mai 
jos, remarc chipurile asexuate, aproape îngeri 
cu trup, 
furnici lucrătoare, deşerturi şi munţi, Uroborus 
mă provoacă şi mă tem de coada lui dar cine 
îi cunoaşte gaura şi unde depune ouăle?.. 
Un braţ îmi înconjoară capul într-o mângâiere, 
mâna are o aluniţă în mijloc, mână care gâ-
tuie, 
planez în cer şi părăsesc cuibul, cuib al copi-
lăriei timpurilor, 
degetele ei mă cheamă la prezent.. 
ameţeală exagerată eşti, viaţă - fiica viţei şi a 
epocilor, 
şi sacră. 
Încropesc un leagăn, în leşin te arăţi deja de-
parte, 
“ooh he's here again, the man with the child in 
his eyes” 
şi sfârşit de transmisiune. 
 

APENDICE:  
Cu hipnoza regresivă revin la existenţe ante-
rioare, trei la număr, unde îmi rătăcesc prin a-
mintiri că am fost odată Corneliu Zelea Codrea-
nu, un comandant al marinei nord-coreene exe-
cutat şi o antică pasăre răpitoare. 

� 
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         Geo GALETARU  
 

 

Destinul, acest animal care-ţi sare în faţă 
 

Vedea umbra mişcându-se pe peretele din faţa 
lui. O traiectorie ciudată, înţepându-i retina amorţită. 
Poate era puntea unui vapor care-şi suporta nepăsător 
tangajul. Dacă ridici mâna şi o mişti încet, de la dreapta la 
stânga, umbra dispare. Şi vezi atunci, pe măsuţa metalică 
de lângă pat, acoperită cu tifon curat, flacoanele 
strălucitoare şi punguliţele de hârtie, în care ghiceşti 
pastilele rotunde, galbene, roşii, dulcege la gust. Umbra 
reapare, lăţindu-se pe perete. Un păianjen din aceia 
imenşi, care-şi fac veacul departe de zgomotul terifiant al 
tramvaielor şi de ţipetele ascuţite ale vânzătoarelor de 
seminţe. Aici, camera aseptică, orbitoare, în care poţi să 
visezi în linişte la catastrofele de afară. Departe de 
coşurile cu flori multicolore de pe trotuarele oraşului, pete 
stridente în cenuşiul omniprezent şi suveran. Suferi, 
desigur inutil, că nu poţi pipăi colţul zgrunţuros al clădirii 
cu patru etaje, din subsolul căreia răzbat mirosuri 
amestecate şi, din când în când, zgomote ciudate, un fel 
de zăngănituri metalice, ca şi când s-ar ciocni trenuri 
subpământene. Scoarţa copacilor, înşiraţi de-a lungul 
liniei de tramvai, stă gata să pleznească sub greutatea şi 
presiunea sevei. Un ţipăt scurt, o pasăre ameţită de 
năvala aiuritoare a aerului de aprilie. Gratiile subţiri de la 
ferestre segmentează cerul, îl exilează într-o depărtare 
inaccesibilă, furând segmente întregi de peisaj. Umbra de 
pe perete creşte, este acum o pată întunecată şi 
tremurătoare în plină expansiune. Ridici din nou mâna în 
dreptul ochilor, o mişti, cu aceeaşi încetineală lipsită de 
speranţă, de la dreapta la stânga. Printre degete se 
scurge un fir subţire de lumină. Lumina pătrunde cu 
violenţă în acvariu şi-l încarcă, brusc, de o strălucire 
mată. Ariel priveşte fascinat peştişorul roşu, cu dungi 
negre, alunecând, ca o torpilă lunguiaţă, de la un perete 
la altul. O mişcare elegantă, demnă de acest maestru al 
adâncului. Ceilalţi peştişori fac mişcări languroase, 
stârnind reflexe stranii, într-un fel de dans nupţial de o 
voluptate studiată, oarecum caraghioasă printre 
fragmentele de alge care plutesc calme în micul abis. 
Lipseşte din cadru doar pisica aceea leneşă, cu pupila 
dilatată la maximum, dând târcoale sticlei incasabile, 
fortăreţei inexpugnabile, între zidurile căreia se zbenguie 
papagali multicolori, păsări colibri tăind cu violenţă 
straturile dense de aer, planoare fastuoase intrate într-o 
ireversibilă derivă. „Vino, dragul meu, priveşte tabloul 
acesta şi spune-mi ce vezi”. O cărare şerpuitoare, 
flancată de ferigi înalte şi fremătătoare, pierzându-se în 
semiobscuritatea vegetală, vegheată de paşii felinelor 
care se strecoară printre liane, pe sub vaste portaluri de 
crengi. Călăuza merge ferit, cu grijă să nu trezească din 
letargia amiezii şerpii cu solzi argintii şi zornăitori. Paşii 
săi alunecă pe covorul verde, cu siguranţa celui ce-şi 
cunoaşte meseria. Şi meseria sa este destinul, acest 
animal care-ţi sare în faţă când nici nu te-aştepţi. Ariel 
simte broboanele de sudoare adunându-i-se în mijlocul 

 
frunţii. Un frison de panică îi încreţeşte pielea, stre-
curându-i în suflet îndoiala. Unde mergi? îl întreabă 
umbra din dreapta sa. Ariel nu răspunde, căci simte 
teama dându-i târcoale ca un animal de pradă. Îşi 
întoarce privirea spre tabloul masiv de pe perete, 
cerşind parcă o înţelegere de la chipul grav, brăzdat 
de o solemnitate scorţoasă, al bărbatului ce priveş-
te cu demnitate în zare. Pe pieptul său bombat se 
odihneşte resemnată o decoraţie uriaşă, semn al 
virilităţii cu care personajul a înfruntat, la timpul 
potrivit, adversităţile vieţii. O existenţă exemplară, 
desigur, un parapet rezistent în faţa furtunii. 
Privindu-l, Ariel se simte mic şi nevolnic. Mâna lui 
tremură câteva clipe în aer, înainte de a poposi pe 
cutiuţa cu pastile roz. Extrage una cu degete 
nesigure, o ridică în dreptul ochilor, apoi, cu 
cealaltă mână, apucă paharul cu apă şi-l duce, 
aproape visător, la buze. Vâră pastila în gură, o 
împinge grijuliu cu limba spre cerul gurii.  Soarbe o 
înghiţitură. Înghite. Asta-i. Micul supliciu a trecut, 
dar a lăsat în urmă un gust de cenuşă. Lui Ariel îi 
vine să scuipe, dar se abţine. Nu se face, gestul l-ar 
descalifica iremediabil. Urechea lui atentă prinde un 
zgomot înfundat, ca o bilă rostogolindu-se 
silenţioasă pe suprafaţa pufoasă a unui covor. Bila 
se apropie, reverberaţiile ei cresc în intensitate, fac 
să trepideze geamurile fragile. Perdelele glisează 
pe suprafaţa sticlei, stârnind un foşnet sâcâitor, 
care se transmite în aerul camerei, încărcându-l de 
un indefinibil mesaj vibratil. Cercuri concentrice 
joacă în faţa ochilor lui Ariel, mici turbioane tăindu-
şi vad în spaţiul dintre uşă şi pat. Acum s-ar putea 
să intre mama, fără un cuvânt, fără un gest, doar 
paşii ei înaintând tăcuţi pe mocheta roasă care 
acoperă parchetul. Un halat imaculat, ca o spumă a 
zilelor sau ca zăpezile de pe Kilimanjiaro, îi acoperă 
trupul slăbit de vârstă şi de resemnare. Doar ea, 
acum, mama – apropiindu-se de pat, cu un surâs 
misterios şi cald agăţat de colţul gurii amare. Mama 
ţine în mână perfuzia cea de toate zilele. Şi meseria 
ei este destinul, acest animal care-ţi sare în faţă 
când nici nu te-aştepţi.  
 

 

Vocile care nu se văd 
 

- Nu pot să accept că m-ai minţit. Sunt 
dispus să înţeleg şi să iert orice, până la minciună. 
Aveai atâtea căi să ieşi cu faţa curată din mizeria 
asta. Şi tu ai ales-o pe cea mai tâmpită. Pe cea mai 
murdară şi mai blamabilă. Păi da, ai crezut că 
naivul de mine o să înghită totul, pe nemestecate, 
inclusiv gogoaşa asta ridicolă cu „prietenia sinceră 
şi dezinteresată”, inclusiv povestea aia aiurită, bună 
de adormit copiii cretini, cu băiatul fin şi spilcuit care 
duce trena femeilor neconsolate şi le pune o floare 
roşie în păr, aşa, de sanchi, adică de cavaler ce
este. Cavaler, cavaler, da’ tot ţi-a tras-o când a fost 
momentul, când ţi-ai desfăcut picioarele în faţa lui şi 
i-ai zâmbit galeş şi îmbietor: „Hai, băiete, ce mai 
stai pe gânduri, nu vezi că e pe gratis?” 
 

(continuare în pag. 24)
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(urmare din pag. 23) 
 

- Bineînţeles că nu puteai decât să vulgarizezi 
totul. E tipic pentru tine. Măcar acum eşti treaz şi, cel 
puţin pentru moment, nu risc s-o iau peste ochi. Mă şi mir 
că n-ai apucat încă să tragi din sticla aia pe care o ţii 
lângă pat, aşa, preventiv, strategic, cum zici tu. Şi apoi să 
arunci invective în dreapta şi-n stânga, împotriva tuturor, 
tu-i mama ei de viaţă, zici tu, de fiecare dată când vezi 
lumea cu susu-n jos şi eşti furios pe neputinţa care te 
macină ca un cancer, nu-ţi dă pace nici în somn. Da’ de 
ce sunt eu de vină că tu te simţi un ratat şi nu vrei să ieşi 
din starea asta, pur şi simplu îţi place să-ţi plângi de milă, 
să te priveşti în oglindă şi să spui: lume, lume, iată un om 
neînţeles de restul dobitocilor, de parcă ai trăi doar pentru 
a gusta voluptatea propriei tale degradări. Sigur, e mai 
comod aşa, decât să te ridici şi să umbli. Ia-ţi patul şi 
umblă! 

- Văd că tot la pat ţi-e gândul. Faci ce faci şi tot 
acolo ajungi, cu gândul sau cu fapta! Asta aşa, ca să-ţi 
reamintesc că inocenţa pe care o afişezi e o poveste 
bună pentru alţii, nu pentru mine, eu am băut, cum se 
spune, până la fund paharul umilinţei şi-al ruşinii şi nu mai 
cred în snoava cu frumoasa nevinovată din pădurea 
adormită sau cu fata moşului cea cuminte şi care se 
întoarce devreme acasă. Iar rechizitoriul tău de două 
parale nu mă impresionează deloc, cu toate că îţi place 
de fiecare dată să-l împănezi cu „consideraţii personale”, 
cu filozofia ta adâncă, pe dracu’ adâncă, e o spoială 
jalnică de cinci-şase fraze, mereu aceleaşi, cu care 
încerci să-ţi construieşti o faţadă convenabilă, să poţi să 
ieşi în lume cu fruntea sus şi cu morala intactă, ha, ha, 
ha, era cât pe-aci să zic „cu himenul intact!” Bine, fetiţo, 
după ce m-ai făcut beţiv şi ratat, te poţi duce liniştită la 
culcare, pune-ţi conştiinţa pe pernă şi dormi în pace, ţi-ai 
făcut datoria şi pe ziua de azi, ai mai bifat un punct pe 
răbojul acţiunilor tale caritabile. Deci, fii mândră de 
intransigenţa ta de fecioară trecută cam prin toate 
aşternuturile vieţii. O să spui iarăşi că sunt vulgar, că simt 
o plăcere perversă să te jignesc, mi-e şi milă de efortul pe 
care-l faci ca să pari cât mai jignită, mai rănită în orgoliul 
tău de femeie de lume şi de societate, iată o doamnă cu 
onoarea strivită sub călcâiul nemernicului de bărbatu-său, 
se va spune despre tine, cu compătimire, desigur, şi iată-l 
şi pe nebunul care o împroaşcă mereu cu noroi, care-i 
calcă în picioare demnitatea şi-i terfeleşte reputaţia, vai, 
vai, vai. 

- Eu ţi-am spus din timp să nu te încurci cu ea. Ţii 
minte, în urmă cu trei ani, la masa aceea din curtea 
birtului sătesc, ieşisem amândoi la o bere, eu eram „în 
tranzit”, sosisem acasă doar pentru două zile, şi ne-am 
întâlnit întâmplător chiar la masa aceea de sub nucul din 
curtea birtului, am comandat două halbe şi ne-am apucat 
să sorbim din ele, cu sete dar fără grabă, căci aveam 
destul timp la dispoziţie, toată după-amiaza era a noastră, 
ce mai. La început am ocolit subiectul, ştiam că eşti topit 
după ea şi o idealizezi ca un fraier şi, în această situaţie, 
orice ţi-aş fi spus ţi s-ar fi părut exagerat şi rău 
intenţionat. Aşa că în primele minute am vorbit despre 
altceva, te-am întrebat dacă mai mergi la pescuit şi dacă 
în timpul vacanţei rămâi aici, să tragem împreună nişte 
partide de pescuit grozave, ce dracu’, eram doar fiii 
Mureşului şi trăisem pe malul apei, cu peştele la căpătâi, 
cum s-ar zice, şi ar fi fost păcat să lăsăm să treacă vara 

 
tăndălind-o cu alte chestii tâmpite şi plicticoase şi să 
nu profităm de crapii şi somnii şi ştiucile care se 
găseau căcălău până şi în ochiurile de apă din 
cubice. Uneori ajungea doar să bagi mâna în mâl şi 
să scoţi ditamai crapul de juma de chil, ce mai. Iar tu 
ai zis că da, rămâi peste vară în sat, erai certat cu ai 
tăi, nu mai ştiu pe ce chestie, şi eu m-am bucurat 
grozav, sincer m-am bucurat şi ţi-am spus: „În regulă, 
atunci vom fi parteneri de undiţă”. Abia după vreo 
oră, timp în care am fumat de ne-am spart, că ne 
ieşea fumul şi pe ochi, am adus vorba despre ea şi ţi-
am spus că am văzut-o într-o seară cu individul ăla 
pletos şi elegant, da’ elegant al dracului, care o ţinea 
atent de braţ, se vedea că nu e prima dată când o 
scotea în oraş, căci era clar că ieşeau undeva, la un 
local, probabil, fiindcă el avea o umbrelă în mâna 
cealaltă, deci era prevăzător băiatul, se gândea că 
până se întorc s-ar putea să plouă. Tu nu prea 
ascultai, de fapt nu ascultai deloc, erai deja ameţit, 
ce mai, între timp am mai ras şi câteva pahare de 
tărie, oricum, erai vizibil absent, nu ştiam dacă din 
laşitate, adică din teama şi refuzul de a asculta o 
poveste care-ţi pica prost şi în care te încăpăţânai să 
nu crezi, sau, pur şi simplu, fiindcă erai prea beat ca 
să mai poţi înregistra nişte amănunte care, în plus, 
constituiau partea întunecată a unei istorii urâte. Ţii 
minte (dar nu cred că mai ţii minte) că atunci ţi-am 
spus să ai grijă ce faci şi să te gândeşti de zece ori 
înainte de a te arunca orbeşte înainte? Nu m-ai 
ascultat, de fapt nu ai ascultat pe nimeni, şi uite ce-a 
ieşit. Ce mai. 

- N-a ieşit nimic. Şi mai lasă-mă cu tâmpenia 
asta cu prietenul bun care la nevoie se cunoaşte. Se 
cunoaşte pe dracu. Mă rog, admit că în prima fază ai 
fost bine intenţionat, intuiţia ta de student repetent şi 
şmecher îţi spunea că am apucat pe un drum care 
nu duce nicăieri. Mă şi amuză când mă gândesc câţi 
îmi plângeau de milă atunci, câţi mă băteau pe umăr 
şi mă sfătuiau ce să fac şi cum să fac, al naibii câtă 
compasiune găseam la iubiţii mei prieteni din lumea 
largă. Numai că genul ăsta de-a te băga în viaţa cui-
va, de a-i arăta dragoste cu forţa, mie nu mi se potri-
veşte. Şi nu-l accept nici la ceilalţi. De aceea, poate 
ai rămas mirat când nu ţi-am urmat sfatul, deşi, recu-
nosc, în unele momente reuşeai să pari destul de 
convingător. Nu ştiu dacă, pe vremea aceea şi chiar 
mai târziu, aşteptai cumva mulţumiri din partea mea 
sau, cel puţin,  un semn care să-ţi dea de înţeles că 
mi-am însuşit, măcar parţial, dădăceala ta dezintere-
sată. De fapt, nu dezinteresată, ci animată de un 
interes foarte precis. Un interes nobil, recunosc. 

- Şi nu uita să pui apă la flori. Peste zi să laşi 
geamurile deschise, să se aerisească în camere 
până mă întorc eu. Sper să nu dureze mai mult de 
trei-patru zile. E un simpozion cam anost, dar nu pot 
lipsi, şeful mi-a şi spus că n-ar da bine dacă nu sunt 
văzută pe acolo. Imediat ce ajung, te sun. De altfel, o 
să te sun în fiecare zi. A, şi să nu uiţi să dai de 
mâncare la pisoiaş. Pa, dragule. O să-mi fie dor de 
tine, ştii? 

� 
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Actual 

 

S-a destabilizat natura 
Şi face mofturi ne-ncetat, 
În oameni înfloreşte ura 

             Şi doar murim cu-adevărat. 
  

Zadarnic rostuim cuvinte, 
             Care ne-njură, rând pe rând. 

Vai, chiar sinceritatea minte 
Şi să fim oameni n-avem când. 

 

În orice om trăieşte-o brută, 
Care se scaldă în plictis, 
Orice iubire-i pe valută 
Şi-orice surâs e interzis. 

  
Să plângem astăzi se mai poate, 
Să plângem până vor urca 
Spre ceruri Pruturile toate 
Şi România va-nvia. 

 
În miresme îngropat 
 

În zori o să ne-atace trandafirul, 
Treziţi copiii, spuneţi-le clar 
Că a sosit minutul milenar 
Să vă spălaţi pe suflete cu har 
Şi să înapoiaţi,  golit,  potirul 
Ce duce-n Dumnezeu la ora şapte. 
Veniţi şi încărcaţi-vă-n priviri 
Parfumuri dense amintind psaltiri 
Scrise de fluturii ninşi pe cetate 
La ora inefabilei jertfiri. 
 

În zori o să ne-atace trandafirul, 
Deja ţinteşte sufletu-mi stingher, 
În focul lui m-arunc cu patrafirul 
Cusut din fir de stea şi plătesc birul 
De-a fi-n miresme îngropat ca-n Cer! 

 

 

Dumnezeu la o cafea 
  

De-o vecie viscoleşte 
Cu luceferi, nu cu nea. 
Astă seară mă răpeşte 
Dumnezeu la o cafea. 
 

Obosit, abia vorbeşte, 
Turlă rară - vorba Sa. 
Astă seară poposeşte 
Dumnezeu la masa mea. 
 

Taci mai bine, Te-odihneşte, 
Sunt, de vrei, tăcerea Ta, 
Astă seară când opreşte 
Ceru-ntreg la poarta mea. 
 

Şi-o să pururi viscolească 
Pacea Lui - inima mea, 
De-o să crească, să tot crească!, 
Veşnicii în urma Sa. 
 

Cer de uitare 
 

În ziua-n care se–aştepta zăpadă 
Şi numai moartea-n arbori se-auzi, 
Văzut-am o măicuţă stând în stradă, 
Căreia i-e ruşine a cerşi. 
 

Cu mâinile ne-ntinse-a rugăciune, 
Ea nu ştia că-n suveranul stat 
Cerşitul a ajuns profesiune 
Şi toţi o practică neîncetat. 
 

Copil al dorului, cu ţara-n soare, 
Apropiindu-mă, i–am dat un leu, 
Plângea în ochii ei chiar Dumnezeu, 
În mine ceru-nţelegeam că doare 
 

Şi n-am mai auzit nici un cuvânt 
Şi cerşetoarea ruşinată-n pripă 
Când s-a plecat mi s-a părut o Clipă 
Ce-şi ducea-n spate propriul mormânt. 
 

Invizibilul măreţ 
 

Ce-i invizibil e măreţ, 
Să nu uiţi, doamnă Poezie, 
Cin’te citeşte nu te ştie, 
Cine te uită - n-are preţ, 
Tot invizibilu-i măreţ... 
 

Aşa şi tu, copil din verbe, 
Fii anonim de vrei să fii 
Aplaudat de ciocârlii 
Şi nu de feţele imberbe, 
Care n-au loc în veşnicii. 
 

Poemul nostru 
  

Noi n-am vândut lumina, deşi ni s-a propus 
Un continent de beznă şi-un milion de lauri,  
Prin noi şi-acum aleargă nesubjugaţii tauri 
Ducând lumina-n coarne, zburând peste coclauri 
De amintiri spre cerul de-un gând barbar răpus. 
 

Noi n-am fost fii tăcerii, chiar dacă viaţa toată 
Ne-a fost trasă pe sfoară şi sufletul - pe roată. 

� 
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      Valentina BECART  
 

Ioan Gheorghiţă - “Undeva la poarta raiului” 
editura Ex Ponto, 2010 

 
... aşteaptă-mă  „Undeva la poarta raiului”.  
„Discreta sensibilitate naturist ă, apeten ţa 

pentru medita ţia retoric ă melancolic ă intrinsec ă, 
mai mult sugerat ă decât explicit ă, retorica 
temperat ă şi vibra ţia imnic ă înăbuşită ( capabil ă, 
totu şi a s târni reverbera ţii în sufletul cititorului) 
constituie atuurile liricii lui Ioan Gheoghi ţă, autor 
aflat la a treia apari ţie editorial ă ( „Ora de 
identitate”, 1993, editura Porto- Franco, Gala ţi; 
„Emingrantiada”, 2004, editura Harvia, Tulcea; 
„Undeva la poarta raiului”, editura Ex Ponto, 2010. 

(Marian Dopcea)
 
„Intrând pe fereastra luminii”, poetul încearcă o 

anumită purificare, lăsându-şi „trupul afară / gol cum e 
trestia, / trist cum e vântul”. 

Dincolo de ochiul vigilent al timpului, acesta se 
caută pe Sine, se smulge din lanţul ce-l târăşte spre 
mulţime, spre „concurenţă, egalitate”, străduindu-se a-şi 
afla propria identitate.„ţi-arunci privirea departe / şi te 
întrebi: cine sunt? / dincolo-n neant e-nceputul / surâză-
tor, enigmatic, prietenos / cum e floarea de mai, / in-
trând pe fereastra luminii / lumea devine mai pură, / 
atât de pură încât îţi curge printre degete / ca apa de 
izvor, ca orele dimineaţa, /  intrând pe fereastra luminii /
laşi trupul afară / gol cum e trestia, / trist cum e vântul.”
(Intrând pe fereastra luminii ). 

 
„Fereastra luminii” e spaţiul spre o „nouă dimen-

siune”, e dorinţa şi şansa poetului de a lăsa în urmă 
trăirile profane, „trupul gol” supus agoniei şi fărâmiţării 
şi accederea Sinelui spre orizontul „surâzător, enigma-
tic, prietenos” al celestelor grădini neviciate de gând. 
Acesta are convingerea că,  doar în absolut îşi poate 
găsi împlinirea şi desăvârşirea. 

Căutările sunt lipsite de exaltare, conştiinţa 
ponderată fiind departe de a deveni anxioasă în faţa 
golului cosmic şi a eternei curgeri a timpului. 

Dând frâu liber imaginaţiei, forţelor creatoare, 
poezia capătă profunzime şi sugestivitate. Ideea poetică 
se conturează armonios, se desprinde de „umbrele lungi 
ale serii”... devenind emanaţie luminoasă care-ţi umple 
sufletul de emoţie şi  blândă înfiorare. Iubitor şi 
admirator al plaiurilor natale, plaiuri unde „apele se prind 
în horă până noaptea târziu” poetul -„nufărul gânditor” -
cuprinde în versuri remarcabile, frumuseţea colinelor 
„albastre” ce „se-oglindesc în sălbaticul cerului”. 

„Acolo unde cântecele curg doar seara /  printre 
aripile lebedelor fericite / Pe şapte viori oraşul freamătă 
a istorie,/Pe şapte coline Aegyssus tresare dintre 
veacuri,/...” (Acolo) . 

 
Poetul Ioan Gheorghi ţă  este un căutător 

al esenţelor, recurgând la simboluri  pentru a-şi 
materializa gândurile viguroase care se întind 
arborescent în spaţii nevăzute.   „aveam cuvinte/ 
dar cuvintele au făcut aripi / şi-au zburat în 
sintagme, şi-n proverbe, şi-n zicători / până când au 
trecut de soare/ până când mi-ai iubit şi privirea 
lungă /cât dragostea de la un pol la celălalt 
pol” (Aveam...) . 

Destrămarea timpului este motiv de 
îngrijorare şi întristare. Cine ar putea apăra, opri 
această tainică destrămare „dacă nu iubirea?”. Ero-
sul este prezentat în tonuri calde, uşor umbrite de 
efemeritatea clipei, de această trăire cameleonică, 
„abruptă”... „ca o pasăre pierdută în propriu zbor”.
Căutând „miezul adevărului” ajunge la înţelegerea 
că „toate se reprezintă prin adevăr sau minciună”, 
acestea fiind la rândul lor „noţiuni oscilatorii”, iar 
„tânăra privire a diamantului” ar dori să schimbe 
falsa reflectare a complexităţii  lumii, „cu simple 
sentimente” pe care „le-aş arunca dincolo de raţio-
nal, /  le-aş da mai multă culoare.” (Tânăra privire) . 

Substanţa poetică se condensează, 
purificându-se de formele goale, poetul 
proiectându-şi trăirea în oaze luminoase, acolo 
unde se lasă ispitit de noile izvoare ale inspiraţiei. 

Lirismul subtil, filtrat printr-un „ochi trans-
cendent”, ne prezintă un poet stăpân pe mijloacele 
stilistice, deschizându-şi astfel calea spre 
adevărata personalitate poetică. 

 „Ca un sunet de bucium aş striga  / dar 
glasul mi-e alb / şi nu pot să-l aud, / dar ochii mi-s 
înalţi / până la cer  / şi nu pot să-i ating,/şi nu pot să 
le plâng eu menirea” (Ca sunetul de bucium a ş 
striga) . 

Cuvintele au o curgere molatică, 
revărsându-se în albia alchimică, cu infinite 
reprezentări  în conştiinţa estetică. Aplecat „peste 
umărul înserării”, contemplă, fără a aluneca în 
apele tulburi ale disperării... cum „drumul vieţii trece 
prin mine”, căutând pretutindeni  „trupul adevărat al 
apei/  căci din materie s-a născut  / şi a luat forma 
gândirii  / precum tu ţi-ai ondula / cu propriile mâini 
/  lutul dulce al sufletului şi viaţă i-ai dat,/  slovă de 
piatră, slovă de bazalt,/  chipul tău luminos,/  haina 
ta luminoasă”... (Drumul vie ţii trece prin mine) . 

Libertatea interioară a poetului Ioan Gheor-
ghiţă nu se lasă subjugată de tumultul trăirilor, 
acesta aşezând o stavilă între limbaj şi emoţie. 
Fascinat de ancestral, poetul năzuieşte să 
găsească ( într-un târziu) sursa originală a spiritului. 

Spontaneitatea, imaginaţia creatoare scot 
în evidenţă semnificaţii distincte ce-şi pun pecetea 
asupra expresiei poetice. Fraza poetică este cea 
care conferă cuvintelor adevărata valoare estetică, 
în exerciţiul creaţiei. „lăstărind de iubire”; „focul cu 
acelaşi surâs de copil”; „glasul de argint ca un drum 
spre neuitare”; „cerul ghemuit într-o floare enormă”: 
„inima îşi face cuib  / pentru altă zi şi mereu 
aceeaşi”; „mi-a rupt respiraţia în mai multe 
segmente” etc. 

 

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

Poetul caută moduri şi teme variate de 
expresie, lărgindu-şi astfel aria de reprezentări asupra 
realităţii. Instrumentele stilistice, limbajul poetic se
axează pe puterea de sugestie a metaforei. Încrezător 
în energiile creatoare, se orientează spre explorarea 
metaforică a revelării lumii interioare. În inepuizabilul 
flux oniric al dragostei, „focul” din sufletul poetului pare 
să ardă la nesfârşit... 

Versurile ce urmează, desfătându-se în apa 
cristalină a ideilor – idei concentrate în raze blânde –
aduc farmecul şi înfiorarea din adâncul trăirilor.  „focul 
răbdării, dorinţei / cu braţe sculptate-n oţel, / crescute 
ca ramurile de măslin, / focul cu-acelaşi surâs de 
copil,/  cu-acelaşi plânset plutind în eter, / focul acela 
eşti tu,  / poate chiar eu, / ca două necunoscute,/  una 
înlăuntru alteia / ca două iubiri isoscele...” (Soare de 
mai) . 

Reîntorcându-se în trecut, la rădăcini, ”o, Do-
broge, pământ din care / renaşte eterna cetate 
Tomis...” poetul descoperă frumuseţea locurilor unde 
s-a născut. „Copacii aceştia sunt toţi / voievozi frumoşi 
şi chiar cinici, / simt caii din neam de-ostrogoţi, / 
visătorii ce vin din „Hercinici” (Odă Dobrogei) . 

Copilăria nu s-a pierdut, a rămas închisă în 
străfundurile fiinţei sale ca un izvor de lumină, un far 
ce-l poate apăra de tenebre. 

Poeziile poartă cu sine zbuciumul tacit al 
poetului Ioan Gheorghi ţă, poet care acceptă cu 
oarecare seninătate cele două faţete ale existenţei: 
viaţa şi moartea, completându-se reciproc, perpetuum, 
ca o veşnică încleştare între spirit şi lut. 

Ecoul trăirilor se revarsă peste albia 
existenţială, uneori exaltate, alteori liniştite şi limpezi, 
dar mereu însoţite de conştiinţa estetică a poetului. 

Lirica erotică este prezentă în versuri rafinate, 
subtile, de mare delicateţe - întrezărind în aura lor, 
sufletu-i ceremonios care se confesează cu sfială, ca 
în faţa unei icoane. Meditaţiile existenţialiste încearcă 
să descifreze semnificaţiile axiologice ale devenirii. 
Aflat în mijlocul tuturor lucrurilor, la distanţă egală între 
„a fi şi a nu fi”, poetul se contemplă pe sine ca pe o 
enigmă, un fragment înstrăinat de „sursă” şi aflat într-o 
continuă destrămare. Duioase explozii de puritate, 
limbaj muzical şi o exprimare elegantă a emoţiei se 
desprind din versurile ce urmează: „De ce te temi? / 
că muzica îţi umblă prin păr / silabisind ca o harpă în 
noapte / ştiute, nevrute sau neînţelese? / de ce te temi 
/ precum ai spus prima şoaptă / prin întâiul sărut / ca 
o-ntâmplare sculptată în soare, / că sunetul s-a făcut 
pământ / tot mai greu şi mai nesfârşit? / de ce te temi 
pasăre călătoare / cu penele albe, cu privirea întinerită
/ cu iubirea făcută cuib neştiut / tot trecând cu aripile 
întinse / printre atâtea ape şi stânci, /  de ce te temi? / 
că visul, speranţa, clipa / se-aprind şi se sting, / că 
mor şi se nasc tot mereu? / de ce te temi?” (De ce te 
temi?) . 

Prin nedefinitele culori matinale, poetul îşi 
deschide sufletul – regăsindu-se ca făcând „parte din 
acelaşi întreg numit univers”, înaintând printr-un 
labirint al formelor în căutarea unei himere...„eşti o 
parte din mine,/ te-arunc lipsit de remuşcări/ într-o 
lume a esenţelor / în care forma eşti tu / iar conţinutul  

 
sunt eu, / vezi, eu sunt mai multe esenţe/  paralele,
/  impalpabile dorinţe, /  nevăzutele mistere, / acest 
adevăr te-nfioară, /  acest adevăr oscilează mai 
mult decât trebuia” (Te am în palm ă). 

„trecutul meu – gene pleşuve”. 
Trecutul este globul de cristal în care sunt 

închise toate visele frumoase, tot ce viaţa a scos în 
cale: fericirea, tristeţea, dragostea, despărţirea, na-
tura cu adâncurile-i nedesluşite, toate învăluite într-
un aer cucernic de înaltă şi fecundă nelinişte, 
nostalgie... amintirea fiind cea care tămăduieşte şi 
„un izvor care-mi cântă mereu”. 

Revenind la sentimentul care te face 
uneori mai bun şi mai încrezător – iubirea  - poetul 
Ioan Gheorghiţă mărturiseşte că e destul de riscant 
să te avânţi într-o astfel de scriere: „deşi scrisul 
acesta bizar despre dragoste/ e mai feroce decât 
colţii de lup” 

Zilele, anotimpurile se succed cu regula-
ritate şi cu indiferenţă, dar „viaţa” îşi urmează dru-
mul prestabilit, calendaristic şi se învârte dramatic 
ca „ruleta rusească”, oricând putând nimeri „ţinta” 
cu visele-i nebuneşti...vise ce pot fi  spulberate 
într-o fulgerare de secundă.  

Nimic mai dureros decât această 
incertitudine, acest joc perpetuu între „a fi şi a nu 
fi”. 
   „viaţa e un joc al dracului de straniu, /  o 
anecdotă despre tine însuţi / care începe cu 
dorinţa de a pregăti un final / deosebit sau aproape 
decent, / un desfăşurător de imagini trăite de mii 
de ori dar uitate / şi care ne biciuie gândul cu-
aceeaşi  întrebare:ce urmează? / Viaţa e  un joc al 
dracului de straniu!” (Viaţa e un joc…) . 

 Dincolo de cuvinte şi tăceri, gânduri 
învolburate... poetul caută un liman pentru a se 
salva de adâncul întunecat al neputinţei.   

Urmând  firul de lumină... speră să desco-
pere adevăratul sens al lucrurilor, adevărata 
esenţă a Sinelui.  

În remarcabilul poem care urmează este 
concentrată şi esenţializată (cu ajutorul metaforelor 
revelatorii), întreaga sensibilitate a trăirilor, 
întregul spectacol existenţial.  

„din pământ ies sentimentele, / înfloresc, / 
strigă precum pietrele /  sau tac precum apele, / 
uneori mor până te întrebi de ce, /  mai cad merele 
ionatan, / ca frunzele pe asfalt, / ca roua pe 
gleznele dimineţii, / din pământ ies sentimentele / 
şi urcă spre cer, / se fac păsări, se fac lăute / se 
fac izvoare şi păduri, / se fac sentimente / întâi mai 
crude, / apoi din ce în ce mai coapte / până când te 
întrebi de ce, /  până când te întrebi de ce”... (Din 
pământ ies sentimentele) . 

� 
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Andra Elena CIOBOTARU 

 

Odiseea din noi 
 

Mă confesez ţie, jurnalule, 
 - Ai simţit vreodată că timpul vine ca o săgeată din 
depărtări neştiute şi atunci, când îţi atinge sufletul îţi vibrea-
ză în locul atins de el, idei care crezi că te pot distruge? 
Vrei să ţipi, să zbori, să dansezi, să te eliberezi... şi în final 
scrii. E tot ce te poate ajuta, e tot ce mă poate ajuta. 
 - Imprimă-ţi ecoul în paginile mele, valsează cu 
stiloul şi gâdilă-mi filele, bucură-mă cu explozia de culori a 
gândurilor tale. 
 - Simt că există un om, un geniu care mă inspiră şi 
mă învăluie în puterea creaţiei sale: Ion Luca Caragiale. Se 
pot spune atâtea depre el. În „Istoria literaturii române 
moderne”, în capitolul dedicat „Junimii”, Tudor Vianu subli-
nia că „printr-un neaşteptat dar al soartei, în timp ce litera-
tura română câştigă în Eminescu expresia ei cea mai înal-
tă, proza narativă şi teatrul ating acelaşi nivel în Ion Luca 
Caragiale, aceeaşi perfecţiune a conştiinţei artistice, ace-
laşi cult al cuvântului românesc pe care îl înzestrează cu 
noi şi mari puteri expresive”. Caragiale este cel mai mare 
creator de viaţă din întreaga noastră literatură, făurind o 
„adevărată comedie umană”.  
 - Dar de ce vorbele marelui dramaturg ţi-au fost 
cusute în suflet? 
 - Noi vorbim zilnic, dar tot ce spunem unde ră-
mâne? Îşi mai aminteşte cineva peste ani cine ai fost? 
Caragiale a reuşit sa învingă timpul, el nu a scris ca alţi 
prozatori care au dorit sa nu lase timpul să moară, ci el nu a 
vrut să-l lase să trăiască. Oricâte veacuri trec, noi încă 
şoptim la unison cu actorii de pe scenă celebrele replici din 
„O scrisoare pierdută” şi încă ne simţim impresionaţi de 
aerul încărcat al secolului XX din „Five o’clock”. Totul are 
un început, chiar şi tulburările imaginaţiei mele! Cred că mai 
întâi eu trebuie să înţeleg ce înseamnă de fapt să scrii si 
apoi voi putea aprecia adevărata valoare a lui Caragiale. 
 - Lasă-te purtată de simfonia literelor si ascultă-le 
glasul suav, povestea pe care mereu şi-au dorit să o îm-
părtăşească lumii. 
 - Din adâncul fiinţei mele mai răzbate un singur 
gând, un singut titlu: Îngeri de cuvinte. 
 Alb… totul este alb. Mă înfăşor în toate luminile şi 
în mirosul de gheaţă ce mă mângâie. Mâinile mele dan-
sează prin nisipul rece şi îmi aţintesc capul spre cer doar ca 
să simt micile cristale ce coboară de pe catapeteasma 
lumii. În jurul meu sunt brodate, din cea mai fină mătase, 
aripi. Stau şi contemplu cum Dumnezeu îmi trimite o clipa 
de paradis prin îngerul zămislit de fantezia mea. 
 Eu cred că lumea nu e aceea pe care o vezi, e 
aceea pe care ţi-o închipuieşti. Şi acum mă gândesc: oare 
şi ele, cuvintele, se înalţă la ceruri? Dar dacă îngerii sunt 
mesagerii lor spre divinitate? O punte de legatură între cer 
şi pământ. Aripile fiind coloana care susţine lumea să nu se 
prăbuşească şi să se stingă pentru totdeauna. Un capăt se 
sprijină în inima Pământului, iar celălalt se înalţă şi se 
pierde în nesfârşitul Univers. Sau poate cuvintele sunt doar 
micile diamante ce încrustează roba fiinţelor Domnului.  

Tot ce ştiu e că fără literele asamblate ca într-un 
puzzle pe buzele noastre am fi doar nişte păpuşi de pânză 
ce ar dansa pe acordurile timpului. Acel maestru de 
ceremonii care ne aduce mereu acolo unde se cuvine să 

 

fim. Maica Teresa afirma: “Cuvintele frumoase pot fi 
scurte şi usor de rostit, dar ecoul lor este fără de 
sfârşit”. Vorbele zboară la ceruri fără a se propti 
undeva, fiind trimise de dulcele glas al îngerilor. Dar 
înainte ca ele să se înalţe, noi, oamenii, trebuie să 
avem grijă să le făurim, să le şlefuim şi să închidem 
în ele  sufletele noastre. 
 Tot ceea ce facem în viaţă şi modul în care 
o facem atestă dacă am trăit sau doar am supravie-
ţuit. Sau aşa cum afirma Constantin Brâncuşi: „Ce-
ea ce legi tu aici pe pământ - se leagă şi în ceruri”. 
Iar felul meu de a arăta că nu am fost doar un pion 
pe o tablă de şah e prin a-mi aşterne gândurile pe 
hârtie pentru că litera scrisă dăinuie, cuvântul rostit 
zboară irevocabil. Dar orice artist îşi trage seva 
dintr-un obiect, anotimp sau astru. Fantezia cu care 
este înzestrat este un dar demonic. Ea deschide 
continuu o prăpastie între ceea ce suntem si ceea 
ce am vrea să fim, înte ceea ce avem si ceea ce 
dorim. Iar imaginaţia mea răsare atunci când... 

Scriu, cu mâinile împletite în hora închină-
ciunii şi a bucuriei, în fiecare zi când soarele apune 
până ce acesta urcă pe cer desculţ lăsând în urma 
paşilor săi candoare şi raze de caşmir. Mă învelesc 
cu aerul lumii de fiecare dată când compun şi mă 
las toropită de întunericul ce este un altfel de lumină 
care aşteaptă, în tăcere, să i se descopere 
strălucirea. În căutarea sinelui pornesc în fiecare 
noapte ca o pasăre spre depărtări neştiute, stau faţă 
în faţă cu mine. 

Lumea mea începe când o pensulă retu-
şează cerul întunecându-l. Soarele de un roşu pal 
se contopeşte cu pământul. Luna ca o floare de măr 
îşi face încet simţită prezenţa. 

E amurg... pur şi simplu amurg. Singurul 
moment al zilei în care putem contempla şi soarele 
şi luna, în care sentimentele ne copleşesc după 
regretul zilei trecute. Amurgul reprezintă un sfarşit şi 
totodată un nou început. 

Aş putea sta zile întregi să privesc acest 
peisaj diafan. În care razele soarelui mult prea 
slăbite sunt înlocuite de reflecţiile halucinante ale 
lunii în apă. În care stelele apar una câte una timid 
facând cerul să strălucească precum un diamant. 
Negurile se lasă perdeluind zările. Când teluricul e 
străjuit de lună eu stau şi îmi aştern pe hârtie gân-
durile, ore întregi până când... 
Cerul spiralei înaintează în timp, iar noi, oamenii, 
rămânem supuşi scurgerii sale ireversibile. Primele 
raze mă fac să revin la realitate. Soarele se înalţă 
printre valurile de nori, întâi fad, cu un pic de roşu, 
apoi din ce în ce mai strălucitor. Când este pe la 
jumătatea norilor, deja debordează de vitalitate sau 
de mânie, nu ştiu exact. Păsările îmi dau ideea de 
zbor şi simt că idealul omului rămâne în măsura lui. 
Stelele adunate în mine se risipesc în zare. Orizon-
tul se topeşte într-un vuiet lin. Călătoriile mele spre 
singurătate se încheie aici. 

Şi produsul imaginaţiei mele este ficţiunea, 
înlocuitoarea temporală a vieţii. Revenirea la realita-
te mă sărăceşte întotdeauna brutal: înteleg atunci 
că sunt mai puţin decât ceea ce visez sa fiu.  

 
 

(continuare în pag. 29)



BoemBoemBoemBoem@@@@        9 / 20129 / 20129 / 20129 / 2012    29292929    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(urmare din pag. 28) 
 

Confucius a atins cu pana scrisului său o idee 
esenţială pentru această lume „cuvintele - vocea inimii”. 
Sentimentele de multe ori ne copleşec, iar noi am primit 
darul cuvintelor pentru a putea să ne eliberam de povara lor. 
Însa niciodată nu o să fie de ajuns, ne păcălim spunând că 
am reuşit să înglobăm într-o scriere tot ceea ce gândim, 
visăm, vrem, credem, dar defapt nici eternitatea nu ne-ar 
ajunge să ne transpunem lumii. Dar daca nu vom putea 
atinge niciodată absolutul asta înseamna să nu ne mai 
întindem spre el? 
  Dar cred că nu putem crea nimic până când nu 
înţelegem ce este de fapt cuvântul. Pentru mine este o fiinţă 
vie care creşte în pagină prin sens, culoare şi emoţie. Prin 
cuvânt asimilăm întreg mecanismul universal. Când scrije-
lesc pe foi, leg vorbele, acestea devenind pe rând sintagme, 
propoziţii şi odată puse în mozaicul vieţii, ia naştere cartea. 
Ea este pâine înmuiată în lacrimile-mir, ce trece prin timp ca 
un călător ostenit privindu-te cu ochi de întuneric şi sete de 
apă, jumătate umbră, jumătate zeu, redevenind de fiecare 
dată o nouă formă de viaţă. 

 Din copilul ce este el însuşi un nou Univers în acest 
infinit de stele, preîntâmpinăm adolescenţa care devine un 
tren ce circulă deasupra şinelor şi este pericolul de a părăsi 
linia la o mică lipsă de atenţie a mecanicului. În aceste 
momente avem nevoie de atingerea diafană a cărţilor. Avem 
nevoie să fim înlănţuiţi în lumea lor. Fiecare îşi spune 
povestea care aduce sufletului nostru petale aurii de pe 
divanul vieţii. Proza ne evidenţiază psihologia unui neam, 
fiind o asociere omogenă de elemente sacre şi profane prin 
care palpită până la noi sentimente ca speranţa, iubirea, 
hotărârea de a merge până la capăt în lupta cu răul. Poeziile 
lirice ne mângâie sufletul, şi mă fac să înţeleg că există 
culori în mine neinventate încă. Cartea ne învăluie cu aerul 
lumii şi ne ajută să zburăm spre absolut, iar sfatul meu este: 
„Hai, deschide cartea ta de vise şi pune semnul la hotarul 
dintre viaţă şi poveste...”. 
 Literatura este refugiul meu, pentru alţii este pictura 
sau dansul. Dar ştiu că doar literatura dispune de tehnica şi 
forţa de a disloca acest delicat elixir al vieţii, adevărul 
ascuns în minciuna umană. Şi ştiu că de fiecare dată când 
scriu „sfârşit” la una dintre creaţiile mele, acesta este 
înalţată la cer de îngerul meu păzitor. La jumatatea drumului 
el deja şi-a făurit rochia albă în care a cusut cu migală 
fiecare literă rostită şi scrisă de mine. Ca în final să ajungă 
totul în paradis ca o mulţumire pentru tot ceea ce există pe 
Pământ. Dacă eu zâmbesc dimineaţa pentru că m-am trezit 
din nou şi pot  vedea şi admira tot ce mă încojoară, aşa şi 
Dumnezeu aşteaptă ca noi să-l facem să zâmbească cu 
ceea ce îi dăruim prin fiinţa spiritului nostru. Si uneori dăm 
greş, dar lucrurile cad pentru a se ridica mai sus. Zilnic, 
Creatorul ne ia câte o particică din suflet şi începe să ne 
brodeze roba cu ele, pentru ca atunci când vom oferi si 
ultimul zâmbet cerului vom deveni la rândul nostru îngeri de 
cuvinte. Dacă în încercarea mea de a definii scrisul nu m-am 
putut opri la un singur cuvânt, la o propoziţie, la o frază, la o 
pagină, oare despre Caragiale vom putea vreodată să 
spunem că am scris tot şi că l-am preaslăvit atât cât tebuia?  

-Atunci îl vom elogia întru eternitate si nu îi vom 
putea contesta niciodată actualitatea! 

 

Lucrare premiată cu “Premiul pentru stil” la Concursul 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.  

 
Iuliu-Marius MORARIU 

 
Tristeţea 
 

Mă bântui, o, himeră, 
De veacuri blestemată, 
Ce-ţi tot perinzi prin vremuri 
Povara neuitată! 
 

Şi-mi tulburi somnul dulce 
Iar pe plăpându-mi chip, 
Mi-aşterni poveri caduce 
Şi finul tău nisip! 
 

Vai! Leşu-ţi cadaveric 
Să-l lepăd mi-aş dori, 
Şi chipu-ţi calimeric 
Goni-l-aş spre pustii! 
 

Să-nfig în locu-i harul 
Şi pacea în simţiri, 
S-aduc în cuget darul 
Dulcegei liniştiri. 
 
 
Legământ 
 

Sorbit-a cu suspinuri glia 
Esenţa vieţii lor sublime 
Şi-a plâns, jelindu-le robia, 
Şi dorurile lor intime. 
 

Iar cerul, pedepsit-a norii, 
Parcimoniaci cu-a lor avere 
Să plângă ziua, noaptea, zorii, 
A mucenicilor durere. 
 

Şi ei, cu lacrimi răcoroase, 
Potop pe lume au adus, 
Să spele-n şipote mânioase 
Durerea care i-a răpus. 
 

Şi, cât de sus lăsat-a Sfântul, 
Să curgă-n chip curăţitor, 
Primit-a-ngreţoșat pământul, 
Ofrandă din sângele lor. 
 

Nu-i chip, nici vreme de uitare, 
Ne-nghită hăul de-om avea 
Ci, sfânta lor reiterare 
Le-om oferi-o pururea! 
 

Şi-n inimi scrie-le-om  virtutea 
Cu slove aurii de dor, 
Iar când sosi-va senectutea, 
Vorbi-vom şi copiilor, 
 

De-amarul jalnic, ce lovit-a 
În floarea neamului român, 
Şi, cu cruzime-ndeplinit-a 
Tirana-şi vreme de stăpân. 

� 
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Claudia Andreea SMADU 

 

Povestea Dunării 
 

Milenarele clipe numărate de bătrânul fluviu care 
scaldă meleaguri a zece neamuri adună în ele şi poveşti 
sângeroase despre orgoliile unor domnitori din istorie şi 
poveşti obscure despre comori căutate de marinari 
temerari, dar şi poveşti de dragoste luminoase, sălbatice, 
care sfidează eternitatea. O astfel de poveste este şi cea a 
Hildei şi a lui Andrei, care deşi moştenitori ai unei averi 
impresionante, au ales să-şi trăiască povestea de iubire 
într-un sătuc din Delta Dunării. 

Povestea noastră debutează în primii ani ai 
secolului XX când, din comerţul pe Dunăre se puteau face 
bani frumoşi dacă aveai mintea destul de deschisă şi ceva 
noroc. Aşa şi-a construit averea tatăl lui Andrei care spera 
să facă din fiul lui un mare comerciant. Viaţa însă i-a dat 
planurile peste cap deoarece, tânărul a întâl-nit-o pe Hilda, 
o nemţoaică refugiată în Brăila cu părinţii ei. Cei doi au 
ştiut că vor fi impreună din clipa în care s-au văzut prima 
dată în port şi legătura lor devenea din ce în ce mai 
strânsă cu cât împărtăşeau amândoi o pasiune 
inexplicabilă şi devoratoare pentru tot ceea ce înseamnă 
viaţa sălbatică cu miros de peşte de pe malurile Dunării. 

Decizia ca cei doi să părăsească viaţa tihnită pe 
care le-o putea oferi averea moştenită de Andrei a fost 
acceptată într-un târziu de cele două familii. 

In sătucul de pescari din Delta Dunării, Andrei si 
Hilda gustau din plin fiecare clipă a libertăţii pe care le-o 
oferea plăcerea câştigării hrănii zilnice din pescuit şi 
căsuţa răcoroasă acoperită cu stuf pe care o cumpăraseră 
de la descendentii celui mai renumit pescar al zonei moş 
Anghel. Este de la sine înţeles că plimbările cu barca pe 
micile canale străjuite de sălcii plângătoare şi stuf erau 
preferate de cei doi îndrăgostiţi care se simţeau legaţi de 
spiritul Dunării pentru totdeauna. 

Nu după mult timp au apărut şi cei doi copii ai 
eroilor noştri, un fel de rod al dragostei lor în oglindă, o fată 
şi un băiat. Părinţii au hotărât ca în oglindă să fie şi  
numele lor, astfel fata a primit numele Lorelei iar băiatul 
Ielerol. Primii ani ai copilării lor au stat sub semnul unei 
libertăţi totale, iar viaţa lor avea doar ritmicitatea pulsaţiilor 
vieţii Dunării. Vara se scăldau în apele bunului fluviu şi-şi 
lăsau pielea mângâiată şi uneori biciuită de razele unui 
soare capricios, Dunărean, iar iarna trosneau apele 
îngheţate de zbenguielile copiilor înveşmântaţi în blănuri 
imense de nurcă şi de vidră. 

Zilele treceau tihnite iar timpul parcă nu conta în 
curgerea lui inexorabilă, dar glasul civilizaţiei nu putea fi 
ignorat în totalitate, iar vizitele regulate la bunici aveau şi 
menirea să-i disciplineze pe micii năzdrăvani de numai 
câţiva anişori. 

Într-una dintre aceste vizite de câteva săptămâni la 
bunici, într-o vară parcă mai toridă ca niciodată Dunărea îşi 
făcuse de cap aşa cum obişnuia din când în când. Copiii, 
aflaţi în grija bunicilor nu se gândeau că părinţii rămaşi 
acasă ar fi putut întâmpina vreun pericol în a rezista 
capriciilor fluviului ieşit din matcă. Insă, în vara aceea 
blestemată sătucul de pescari unde locuiau Andrei şi Hilda, 
a fost parcă înghiţit de ape, iar printre supravieţuitori nu s-
au numărat, din păcate şi părinţii micuţilor Lorelei şi Ielerol. 

 
Satul şters de pe faţa pământului parcă nu 

găzduise niciodată atâta fericire câtă încăpuse în 
povestea Hildei şi a lui Andrei, astfel că cei doi 
micuţi au rămas în grija bunicilor condamnaţi la o 
viaţă citadină în care nu se regăseau. Istoria a vrut 
ca, odată cu venirea comunismului, bunicul să-şi 
piardă toată averea, iar copii să se despartă pentru 
a-şi căuta o viaţă mai bună departe de malurile 
blestemate ale fluviului care le răpise părinţii. 
Ielerol a plecat din ţară cu gândul să câştige prin 
forta braţelor şi-a minţii îndeajuns să poată pune 
bazele unei existenţe mulţumitoare şi astfel să si-o 
aducă aproape pe Lorelei. Fata a rămas în tară şi 
cu multe sacrificii a absolvit Facultatea de litere, 
secţia Germană în amintirea originii mamei sale, 
Hilda. 

Peste ani Lorelei, a pierdut legătura cu 
fratele său care probabil nu reuşise să-şi înde-
plinească visul şi îşi pierduse viaţa în una din ţările 
europene în care plecase la numai 17 ani cu atâta 
speranţă. Tânăra a avut norocul să-şi găsească de 
lucru într-o mare companie de turism. 

Pentru că era deosebit de capabilă a fost 
aleasă să însoţească delegaţia română în Germa-
nia pentru definitivarea unui proiect important. 

Ajunsă în Germania a fost nevoită să ia 
parte în calitate de traducător la o croazieră pe 
Dunăre chiar dacă amintirile ei legate de acest 
fluviu îi măcinau sufletul: îşi pierduse definitiv 
părinţii şi poate chiar şi fratele pentru totdeauna. 

Lungul şir de întămplări nefericite 
determinate de apa care izvora chiar aici în 
Germania şi se vărsa chiar în ţara ei natală nu 
avea să se sfârşească aici. O furtună iscată parcă 
din senin, l-a facut pe iscusitul comandant al am-
barcaţiunii, în care se afla întreaga delegatie, să 
piardă controlul acesteia. Tot el a fost însă si cel 
care i-a salvat de la moarte pe pasagerii care 
fusesera aproape de a fi înghititi de apele Dunării, 
printre care se afla şi Lorelei. A doua zi după 
aceasta urâtă experienţă, tinerei îi cad ochii pe un 
articol de ziar în care i se aduceau mulţumiri 
bravului comandant Ielerol Alexandrescu. Un 
comandant neamţ cu nume românesc şi prenume 
atât de rar cum numai fratele ei avea? Lorelei îşi 
spuse că trebuie să-i mulţumească personal că  i-a 
salvat viaţa. 

Norocul sau nenorocul, sau poate chiar 
bătrânul fluviu, Dunărea, care i-au răpit părintii, i-
au readus pe cei doi fraţi împreună. 

Intr-adevar, comandantul era chiar fratele 
eroinei noastre, iar cele două nume în oglindă s-au 
reunit, despărţite şi regăsite, şi fără îndoială strâns 
legate, de un fluviu răzbunător, misterios, fasci-
nant, de viaţa căruia nu poţi să nu-ţi legi destinul 
odată ce viaţa ta a luat fiinţă pe malurile sale.  
 

Lucrare premiată cu “Premiul pentru originalitate” la
Concursul de creaţie literară “Scriitori de ieri, de azi şi 
de mâine”, ediţia a IV-a a, categ. de vârstă 8-14 ani,
Târgului de Carte “Axis Libri”, Galaţi, 23-27 mai, 2012.  

� 
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Nicolae ŢĂRANU 

 
 

Copii crucificaţi 
 

imberbi 
supradozaţi de leşioase candori 
împovăraţi de îndoieli 
rareori de fericire, 
răvăşiţi 
stigmatizaţi de cumplita foame a visului, 
cerşind sub obrocul lunii turbată 
de sărutările vârcolacilor, 
dansând sfidători în flăcări neadormite 
înfruptându-se veşnic nesătui 
din ambră şi din lintorii, 
rătăcitori şi damnaţi 
prin veacurile cuminţi ale omenirii, 
căutând ceea ce nu poate fi găsit vreodată, 
nici pierdut – numai dăruit, 
trec neschimbaţi şi naivi 
pe sub streşinile câinoase ale secolelor 
- uitaţi în nemurire - 
copii crucificaţi de ignoranţă: poeţii… 
 
 
Erotică 
 

Prin iarbă lenevesc fecioare seduse 
de neliniştea crudă a soarelui -  
în văzduh, prin aerul înspumat, 
caii dansează nechezând… 
 
 
Cântec de amiază 
 

Trece lebăda cântând 
reflectându-şi făptura 
pe fundul însângerat al apei 
cu nuferi înlăcrimaţi. 
 
 
Dans erotic 
 

Strecurată de ape 
lumina se risipeşte 
ademenind caii năuciţi 
de glasul miraculos al ierbii 
în care fecioarele se pierd suspinând. 
 
 
La Pontul Euxin 
 

Ascult zborul întârziat al gâştelor sălbatice, 
frustrat noaptea de răsuflarea Austrului… 
plutesc prin văzduh tulbure, 
deasupra colinelor, peste murmurul bălţilor lacustre 
şi vuietul mării înspumate,  
în scâncete de corăbii 
şi fâşâit de junghere… 
Rătăcesc în regatul dumnezeiesc al Deltei, 
pe lângă focuri cu mirosuri sfinte, peste dealuri ruginii 

 
şi atras de-o mirifică chemare, pătrund în mare 
vrăjit de sunetul tulburător al scoicilor 
şi de meduzele sfâşietor de transparente… 
Urmăresc dansul căluţilor şi fabuloasa faună 
prin care vietăţi miraculoase şi cochilii de melci 
se leagănă netulburate… 
Plutesc pe lângă epave de corăbii şi cufere 
tainice 
prin câmpuri de nisip 
unde peştii exotici în cârduri, 
vin din întuneric către întuneric… 
Îngân cântecul tânguitor al sirenelor 
şi asemenea păsărilor agonizând după furtună,  
mă risipesc pe ţărmul devorat de termite 
incandescente… 
 
 
Testament 
 

Fiule, 
fără ochelari nu o să fii niciodată poet 
chiar dacă eşti urât, nesuferit, antipatic, 
incult şi antitalent… 
niciodată, 
nu iubi femei care şi-au aninat pe la subţiori 
şi pe la toate încheieturile, 
şiraguri de poeme… 
nu te agita 
nu dispera 
aşteaptă să apară în cârciumă: beţivanii, 
potlogarii, creatorii de minciuni şi de vise 
nevisate, 
nu aceia care-şi doresc poezia ca pe-o plapumă 
ori cei care te înjură de mamă pentru a te 
convinge că au talent, 
nici aceia care se bat cu prietenii 
pentru o felie de pâine uscată şi mucegăită, 
pe care şi-au scrijelit versurile… 
 fiule 
vei fi lăudat de timpul 
pe care nici maica ta nu-l ştie prooroci, ea doar 
îndură 
sărutările libidinoase şi îmbrăţişările bărbatului 
ce a înlănţuit-o ancestral… 
 fiule, 
nu ascunde glasul pierduţilor în neant… 
nu fiule, 
nu asculta 
nu da crezare, aşteaptă să treacă 
      - poate peste o clipă sau o veşnicie - 
pe la poarta ta 
aşteaptă îţi spun, nu te grăbi, 
aşteaptă să treacă 
fetişcana cu ochi şerpeşti, 
în părul căreia zac pietrificate 
florile dăruite mamei sale 
de un poet necunoscut… 
 

� 
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(urmare din pag. 15) 
 
să-l ierte, să nu ia în seamă nesăbuinţa sa. Va ajunge în 
tabară când va putea, a doua zi, poate. Nu-i mai trebuia 
nimic. De l-ar ierta voievodul pentru lăcomia sa. 
 După ce se rugă, răsuflă mai liniştit. Simţi, încet-
încet, cum îi revin puterile în trup şi picioare. Se uită în 
sus. Văzu vârful golaş al unui munte înalt, încă luminat de 
soare. Cu multă trudă urcă spre vârful acelui munte. Ajuns 
în vârf, dădu ocol privirilor pentru a se dumiri unde se află. 
Totul părea un pământ străin, necunoscut. Când şi 
ultimele speranţe îl părăsiră, văzu, ca o tresărire, în 
depărtare, o vale şi o poiană cunoscute. Era tocmai 
poiana unde îl aştepta voievodul. Chiar şi soarele mai 
avea ceva până să apună de tot.  
 Răsări în el nădejdea că încă nu e totul pierdut. 
Încă mai avea timp să alerge spre locul de sosire. Trebuia 
să alegre cât poate de tare. Porni ca vulturul la vale. Nu 
mai simţea nici oboseala, nici sufocarea. Ceaţa caldă îi 
aburea memoria. Picioarele, doar picioarele, singurele, îl 
mai duceau pe şleauri de munte spre poiana din zare. 
 Voievodul se afla în poiană, în mijlocul oştenilor 
săi. Încă îl mai aştepta pe oşteanul pornit să-şi înconjoare 
moşia. Slabă nădejde, însă, să-l mai vadă sosind. Soarele 
apunea în curând. 
 Dar, chiar atunci, când razele soarelui încă mai 
răzbăteau prin cetina brazilor, iată, pe plaiul dinspre 
pădure soseşte, împleticindu-se, un oştean, vizibil sufocat 
de trudă. Ajuns în dreptul voievodului, oşteanul se poticni 
şi căzu cu faţa în ţărână. Îşi dăduse sufletul! 
 Întreaga curte a voievodului fusese consternată 
de această  întâmplare. Nu le venea a crede. Era un prilej 
de jale, voinicul era îndrăgit de toţi, îl ştiau cât de destoinic 
era. Oare de ce şi-a dat sufletul pentru o moşie întinsă? 
 I-au făcut un mormânt, acolo, la marginea poienii. 
I-au împodobit mormântul cu cetini multe. În vârf i-au pus 
o cruce de lemn, după datină creştinească. 
 Ridicând glasul, voievodul rosti: 

- Iată cum sfârşesc cei care nu ştiu să se 
oprească la timp din alergarea după avuţie şi după fala 
deşartă a lumii! 

� 

 

 
 

 
Vlad ANDREI 

 
Alegorie 

 

 Merge înainte, tot înainte 
 Cu sângele-i din ochii şiroind 
 Ereticul preot nebun, 
 excomunicat, 
 de rude pierdut 
 şi de sat uitat. 
 

 Sutana-i pe umeri ca udă atârnă, 
 El evaporată preferă a simţi apa, 
 Dar carnea lui topită 
 frige 
 şi-apoi, căldura-ncet 
 pe oase-o prelinge. 
 

 Iar din el doar pielea rămâne - 
 Adunătură de celule false 
 Goliciune ce-i acoperă 
 p-afară, 
 dar-nlăuntru-i cel ce-a fost 
 de mult trebuit-a să moară. 
 

Odă Sinelui 
 

 Toate-mi sunt indiferente 
 Şi mă lasă toate rece -  
 A nu crede ori a crede - 
 Lumea asta tot va trece. 
 

 De-aş asculta ce mi se spune, 
 Socotind că tot ei ştiu, 
 Şi la inimă le-aş pune 
 N-ar trebui, de fel, să fiu. 
 

 Tu, de le-accepţi ale lor vorbe 
 Despre oameni, despre zei, 
 Vei rămâne doar la forme 
 Şi curând vei fi ca ei; 
 

 Nu te-ncrede, Sine, în nimic, 
 Să cauţi nu înceta -  
 Mort vei fi curând, îţi zic, 
 Şi-atunci nimic nu va conta. 
 

Coloana lui Zamolxe 
 

 La al lui Zamolxe pom prea sfânt 
 Bătut de ape şi cuprins de foc, 
 Unde şi cerul se scurge-n pământ 
 Şi cei exilaţi acasă se-ntorc; 
 

 Acolo, eu, de vânt încercat şi de dureri, 
 Umblat printre popoare de mine străine 
 Să mă reîntorc la singurele averi 
 Ce merită în viaţă să le cauţi bine. 
 

 La umbra lui, această sacră vietate 
 Ce-nţelepciunea veacurilor venele-i scaldă 
 Mă va ierta de rătăciri şi de păcate 
 Şi mă va îmbăta cu recea-i apă caldă. 

� 
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PREMIILE Festivalului Internaţional  

de Creaţie Literară “Titel Constantinescu’’ 
Râmnicu Sărat, 2012 

 
Asociaţia “RENAŞTEREA RÂMNICEANĂ’’ şi

Editura RAFET au desemnat câştigătorii celei de-a cincea 
ediţii a Festivalului Internaţional de Creaţie Literară “TITEL 
CONSTANTINESCU’’ 
         În acest an, numărul celor înscrişi a fost cu 101% 
mai mare decât anul trecut, însumând 529 de creaţii 
literare, dintre care 31 au fost nominalizate la marile 
premii.  

Premiile care s-au acordat: 
Marele Premiu „Titel Constantinescu” - cu public-

carea volumului de teatru: “O jumătate de moarte” -
de D.R. Popescu  

Marele Premiu „Titel Constantinescu” - cu public-
carea volumului de proză: “În ostrov la Marea Albă” -
de Emil Lungeanu 

Premiul „Victor Frunză” - cu publicarea volumului 
de proză: “Cu traista de basme prin lume” -de Tudor Cicu  

Premiul „Octavian Moşescu” - cu publicarea volu-
mului de versuri: “Ecoul tăcerii - Epifanii stelare” -
de Nicoleta Milea  

Premiul “Alexandru Sihleanu’’ - cu publicarea vo-
lumului de proză: “El Descondocido” - de Marin Tra şcă
(Spania) 

Premiul “C.C. Datculescu” - cu publicarea volu-
mului de versuri: “Luna şi Lumina” - de Oliver Roland
(Germania), traducător Mircea M. Pop 

Premiul „Florica Cristoforeanu” - cu publicarea vo-
lumului de versuri: “Cele mai frumoase poezii” - de Emile 
Verhaeren  (Belgia), traducător Ion Roşioru 

Premiul „Dumitru Pricop” - cu publicarea volumului 
de critică: “Anamneze necesare” - de Mircea Dinutz  

Premiul “Mircea Micu” - cu publicarea volumului 
de proză: “A unsprezecea poruncă” - de Florentina 
Loredana Dalian  

Premiul “Şlam Râmnic” - cu publicarea volumului 
de eseuri: “Aggregator” - de Mircea V. Homescu  

Premiul “Fănuş Neagu” - cu publicarea volumului 
de eseuri: “Hărţuirea morală” - de Marie-France Hiri -
goyen  (Franţa), traducător Florica Ionea. 

 

În timpul festivităţii de premiere (la microfon: C-tin Marafet) 

 
Premiul Special al editurii Rafet (cu publi-

care în antologie): Petre Rău, Eduard Leahu , Po-
pescu Mariusz , Any Dr ăgoianu , Gruia Lucian ,
Ela David , Teo Cabel , Constantin Opric ă, Şte-
fan Lucian Mure şanu , Jianu Liviu-Florin , Maria 
Pilchin  (Chişinău), Ion Drăgoian , Otilia Duma ,
Francisc Pal (Canada), Sorin Şirineasa , Kab-
bout Mariana , Andrei Velea , Liviu Ioan Mure -
şan, Popescu George Adrian , Mihai Posada . 

 

Juriul care a acordat aceste premii a fost 
alcătuit din: Horia Zilieru preşedinte, Adrian Botez 
şi Constantin Marafet membri. Evenimentele lega-
te de festivitatea de premiere, înmânarea diplo-
melor, a cărţilor publicate în volum şi a “Antolo-
giei Festivalului” s-au desfăşurat în data de 18 
august 2012, orele 11.00, la Casa de Cultură “Flo-
rica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat.  

Printre invitaţii de vază prezenţi la festive-
tatea de premiere s-au numărat cunoscuţii scriitori
D.R. Popescu, Emil Lungeanu, Horia Zilieru, Cor-
nelia Savu şi Dan Mircea Cipariu. În publicul care 
a umplut sala până la refuz au mai fost prezenţi şi 
poetul Ion Roşioru, scriitorii Petre Rău şi Gheor-
ghe Dobre, criticul Mircea Dinutz, profesorul Tra-
ian Cristea, cantautorul Dan Manciulea, scriitoa-
rea Elena Radu, Marga Labiş, sora marelui poet 
Nicolae Labiş (care a ţinut şi o prelegere frumoa-
să), apoi profesoara Maria Mânzală şi, desigur, 
organizatorul concursului, cunoscuta şi binevoi-
toarea gazdă, directorul editurii Rafet, scriitorul C-
tin Marafet. 

 

D.R. Popescu şi Marga Labiş 
 
 

� 
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Premiile Concursului Naţional de Poezie, Proză,  
Eseu, Teatru, Epigramă, Reportaj şi Pictură 

„DOR de DOR” – Ipoteşti, 2012 
 

Revista literară „Dor de dor” împreună cu Asocia-
ţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Spiritului Rural „Dor 
Mărunt”, în colaborarea cu Consiliul Judeţean Botoşani, 
Memorialul ”Mihai Eminescu” - Ipoteşti, a acordat concu-
renţilor din acest an, la Concursul Naţional de Poezie, 
Proză, Eseu, Epigramă, Pictură şi Fotografie Artistică „Dor 
de Dor” următoarele premii: 
 

Secţiunea: Poezie 
1. Premiul de Exelenţă pentru readucerea la lumină 

a genurilor poeziei clasice româneşti: Oda, Glos-
sa, Parodia, Satira: Mihai Dorel Gaftoneanu  (Bo-
toşani). 

2. Premiul de Excelenţă pentru originalitatea poeziei
clasice româneşti, d-lui ambasador Petre Gigea -
Gorun  (Dolj) 

3. Premiul de Excelenţă pentru poezia patriotică 
românească, Mircea Dorin Istrate  - Tg. Mureş 

 
MARELE PREMIU, ACORDAT DE REVISTA “DOR de 

DOR” - Petre Rău (Galaţi), pentru autenticitatea poeziei 
clasice româneşti. 
 Premii: 

Premiul I. Georgeta Oana  - Musc ă (Galaţi), pen-
tru acurateţea poeziei, Victor Burde  (Bistriţa Năsăud), 
pentru acurateţea versurilor dedicate  satului românesc 

Premiul II. Mariana Ad ăscăli ţei (Dorohoi -jud. Bo-
toşani), pentru acurateţea versurilor  dedicate satului. 

Premiul III. Aura Istrate  (Galaţi), pentru acurate-
ţea poeziei. 
 Menţiuni (pentru mesajul poeziei): 

Menţiune I. Delia Feraru  (Argeş) 
Menţiune II. Zinc ă Marius Iulian  (Argeş) 
Menţiune III. Iuliu Marius Morariu  (Cluj-Napoca). 
Poezie pentru copii:  
Premiul I. Geo Galetaru  (Dudeştii-Noi, jud.Timiş) 
Premiul II. Petronela Vali-Slavu  (Aninoasa, jud. 

Hunedoara) 
 

Secţiunea: Proză 
Marele premiu: Emilia Tu ţuianu- Dospinescu

(Roman, jud. Neamţ) 
Premii: 
Premiul I. Mihai Tudor  (Prahova) 
Premiul II. Aurelia Corbeanu  (Curtea de Argeş) 
Premiul III. Emil Bucure şteanu  (Piatra-Neamţ) 
Menţiuni: 
Menţiune I. Ana Hâncu  (Prahova), Lăcrimioara 

Andrei  (Suceava) 
Menţiune II. Monica Trif  (Câmpia Turzii, Cluj) 
Menţiune III. Anghel Carmen-Bernadeta  (Piatra 

Neamţ) 
                                                                                              

Secţiunea: Eseu 
Premiul I. Petre Rău (Galaţi) 
Premiul I. Costel Neac şu (Sărmaşu Mare, jud.

Mureş) 
Premiul III. Niculina Berheci  (Călăraşi) 
 

 
Secţiunea: Teatru  
Premii: 
Premiul I. Carmen Dominte  (Bucureşti) 
Premiul II. Elena Chesov  (Chişinău, Rep.

Moldova) 
Premiul III. Maricica Hagianu Viorica  (Că-

lăraşi) 
Menţiuni: 
Menţiune I. Elena Hagiu Neac şu (Rm. Vâl-

cea) 
Menţiune II. Alexandra Daniela Friicosu

(Călăraşi) 
Menţiune III. Olariu Elena  (Răducăneni, 

jud. Iaşi) 
 

Secţiunea: Epigram ă 
Premii: 
Premiul I. Vasile Larco  (Iaşi) 
Premiul II. Venera Stoicescu  (Frăsinet, jud.

Călăraşi), Ion Todira şcu  (Costeşti, jud. Vaslui) 
Premiul III. Petru Ioan Gârda  (Cluj-Napo-

ca), Costel Cristea  (Bucureşti) 
Menţiuni: 
Menţiune I. Cătălina Orsivschi  (Vama, jud.

Suceava) 
Mentiune II. Eugen Ili şiu  (Deva, jud. Hune-

doara) 
Menţiune III. George B ădărău (Iaşi) 

 

Secţiunea: Reportaj  
Premiul I. Duşan Monica  (Ribiţa, jud.  Hu-

nedoara) 
 

Secţiunea: Pictur ă 
Premiul I. Stelu ţa Nistorescu  (Bucureşti), 

Gheorghe Mizgan  (Bistriţa-Năsăud) 
Premiul II. Virginia Br ănescu  (Bistriţa-Nă-

săud) 
Premiul III. Nichita Bumbu  (Bistriţa-Nă-

săud) 
  

Festivitatea de premiere a avut loc pe data 
de 16 August, orele 13, în cadrul Memoria-
lului “MIHAI  EMINESCU” de la Ipoteşti, în 
sala “Laurenţiu Ulici” a Bibliotecii “Mihai Eminescu”.  
 

 
Organizatorul principal al concursului: scriitorul Marin Toma  

� 
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

  
Petre Rău – Eden în cădere  

Editura “InfoRapArt”, Galaţi, 2012 
Ionuţ Caragea – Patria la care mă întorc 

Editura “Fides”, Iaşi, 2012 

  
Alensis De Nobilis – Perfuzii cu lacrimi 

Editura Opera, 2012 
Mircea Marcel Petcu – Dincolo de ce văd ochii 

Ed. Karograf, Tulcea, 2012 
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