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Petre RĂU 

 

Grădina rodnică şi de neuitat  
a versului ispititor 

 

[Vasile Pintilie – Descul ţ prin roua proasp ăt cosit ă  
Ed. InfoRapArt, Gala ţi, 2012] 

 
Chiar dacă îl aflăm pe Vasile Pintilie la prima 

sa carte, grupajul de poeme prezent aici - în volumul 
intitulat parcă ocrotitor, nostalgic şi sugestiv mioritic 
“Desculţ prin roua proaspăt cosită” - ar putea stârni 
invidia oricărui poet consacrat. 

Autorul nu scrie doar ca să-şi vadă numele 
tipărit pe hârtie. El scrie ce simte, transmite emoţie, 
transmite o bună seamă din gândurile sale, şi face 
toate astea pentru că are permanent ceva de spus 
lumii. Textele expuse în acest volum par construite din 
multitudinea unor treceri subtile dintr-o lume reală într-
una fantastică şi invers. Ele sunt distribuite într-o 
varietate suficient de largă de teme spirituale, generale 
şi pur umane. 

Poemele din volum impresionează mai întâi 
prin prospeţimea şi forţa de sugestie a epatatelor 
imagini, dar şi printr-o încărcătură lirică deosebită. 
Dacă pe alocuri ar putea fi vorba de un oarecare 
ermetism, acesta cu siguranţă nu este unul frustrant 
pentru cititor, poetul lăsând să se întrevadă complexul 
creator, întregul eşafodaj artistic, de altfel, al lucrului 
făcut de o mână omenească, al scrisului său adică. 

 

 
Vasile Pintilie 

 

Se ştie că, pentru o poezie de calitate e nevoie 
de multă sinceritate, dar şi de o anumită constanţă în a 
utiliza cât mai puţine cuvinte căutate. În versul lui 
Vasile Pintilie nu întâlnim astfel de plafonări. Nici 
măcar în poezia rimată, în care, de regulă, se mai 
obişnuieşte, mai ales la poeţii începători, să se forţeze, 

 

 
pe ici pe colo, rima sau  unele sunete din silabele 
terminale. 

Uneori simţim nevoia unei relaxări, unei 
implicări sau împliniri lumeşti. Alteori, însă, avem 
nevoie de câte-un abandon, de o nostalgie vulne-
rabilă sau chiar de vreo însingurare. Acestea din 
urmă sunt momente în care poţi adulmeca prin toţi 
porii anotimpurile, acestea petrecându-se în simul-
taneitate cu apatia noastră, odată cu intrarea în 
lumea sublimului delir repetabil al pustietăţii: “a 
venit toamna la gard / întrebând / dacă-şi mai 
poate asmuţi câinii / au colţi de rugină şi anul 
acesta” (toamna la gard). 

Poetul dispune de o imaginaţie neostoită 
în arta de a identifica şi coborî divinul şi fabulosul 
în grădină, într-o realitate a blândeţii (“a-nflorit un 
fluture / frunză rece ciuture” - frunză), acolo unde 
lumea se conduce doar după legile cerului: “iartă 
doamne / voluptatea sfântă de-a te uita / flămândă 
ofrandă de oi şi ciobani” (rugă). 

Chiar dacă ar putea părea un pic prea 
cerebrală pe alocuri, poezia lui Vasile Pintilie se 
salvează însă pe sine şi revine în cele din urmă la 
sentimente fireşti, copleşitoare şi ele până la un 
anumit punct: “mergem spre animale / îndărăt a 
crescut jungla” (stăpânul junglei). 

Din cuvinte alese meşteşugit poetul 
reuşeşte să creeze imagini variate, sugestive, 
încărcate de sentimente, cu rezonanţă afectivă 
care alcătuiesc de fapt un tot simplu, coerent şi la 
modul primar ingurgitabil: “şi încă / de stâncă / e 
rana // din strana / uitării / iertării” (şi încă). 

Într-o regăsire şi o fixare de identitate, nu 
alta decât una dată de existenţa efemeră a fiinţei, 
poetul vine cu versuri înălţătoare să întărească 
trăinicia creaţiei umane: “Întinde numai mâna / şi-o 
să recunoşti / fântânarul / de care te minunai / în 
fiecare zi / neobosit şi nerăsplătit / sapă, curăţă şi 
zideşte / lăsând semn cu toată viaţa lui / ţie / de 
apă limpede” (fântânar). 

Dinspre partea unui eu temperamental 
uneori ajuns în inevitabile răzvrătiri, nu am putea 
consemna mai mult decât o timiditate şi o culpă a 
celui care pătimeşte, şi atât, o resemnare şi 
autoîmpăcare cu patima, fără să aibă curajul de-a 
ieşi în întâmpinarea fermă a sentimentului: “Te am 
în bătaie de puşcă / Ţi-s ochii căzuţi în genunchi / 

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

Hultanii îţi scapă din cuşcă / Cercând să mă scoată din 
unghi” (te am). 

Lirismul poeziei lui Vasile Pintilie pare că se află 
sub imperiul unei acute experienţe de viaţă şi se 
manifestă ca atare, ca un mecanism fiinţial predispus să
declanşeze trăiri intense: “Eu sunt un meşter Manole 
păgân / nu în ziduri de biserici / te zidesc / ci în 
pământul trupului meu / să încolţeşti în mine / ca nişte 
viermi de mătase / devorându-mi frunzele / crescute 
pentru iubirea ta” (eu, adică păgânul). 
 Într-un imaginar al istoriei, bazat deci pe 
realitate, poetul reactivează în tipare mentale memoria 
colectivă, întru glorie şi respect faţă de marii noştri 
înaintaşi: “istoria ca formă de scoatere a cuşmei / de pe-
o ureche / şi s-o atârn cu plecăciune de vârful sabiei / lui 
de-al nostru Domn cel Mare” (reeducare). De altfel, din 
acest punct de vedere poetul manifestă o autentică 
adoraţie şi închină mai multe poeme unor precursori în 
ale poeziei, în frunte cu Eminescu, Nichita Stănescu, 
dar şi unor eroi ai istoriei neamului, precum Mihai 
Viteazu, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Al. I. Cuza ş.a. 

De asemenea, într-un obsedant reglaj al viziunii, 
eul liric se află permanent în căutarea clarităţii, chiar şi 
pe cea abia desluşită dintr-o lume a dezordinii şi 
haosului fascinant, prin epatante întrebări existenţiale: 
“doamne, de ce-ai făcut lumea / minunat de / cu susu-n 
jos?” (cu capul în jos).  

Printr-o sumă inedită de posibilităţi semantice 
putem fi totuşi seduşi de versuri sofisticate precum: “un 
copil nevinovat varsă / un pahar de moşneag / într-o 
vreme de baltă / până aţa îşi termină umbra” (un pahar 
de moşneag), dar şi de “nici acum nu ştiu / ce vagabond 
de vânt cu tuleie de înserare / m-a fluierat / să intru în 
intersecţie” (intersecţia), sau de “cu tâmpla / pe umărul 
ideii / ochiul închis / transpiră / urma / primului pas” 
(umărul ideii). 

De un ermetism accentuat pare însă şi poemul 
“rachiul de toate zilele” (să fie oare în culpă bine ştiuta 
licoare autohtonă “făcătoare de minuni” din titlu?): “ninja 
cu ziar colorat pe burtă / şi cagulă de plută / transmiţând 
ritualul harakiri / executat în înghiţituri repetate”. 

Cert este că poetul stăpâneşte variate registre 
ale limbii române, dar încearcă şi multe din registrele 
clasice ale poeziei româneşti, în special pe cele ale 
marilor săi înaintaşi. Însă, chiar dacă împrumută uneori 
din stilul unor clasici iluştri, poetul pare că se 
autodefineşte în fiecare poem al său. De pildă, într-un 
dulce stil sorescian autorul ne oferă imagini meta-
morfozante, izbitoare, care sunt de natură să suscite 
fascinaţia. Iată aici, sub o astfel de tentă, câteva versuri 
ce par a irumpe din însăşi substanţa sa artistică: 
“cumetre / zise copacul sub foarfeca vântului / frizer / hai 
la o halbă / de vâlcea / pusă la umbră / să ne mai 
răcorim şi noi” (căldură). Sau, iată-l din nou, dând 
frumos şi rezonabil într-un vers cu iz stănescian: 
“…iarba crescută / leoaică / până la nivelul sărutului lor” 
(discriminare). Nici vorbă de lipsă de îndrăzneală, de 
timiditate în poezia sa: “plouă / de-o înserare şi ceva / 
cu umbre de cocori peste dealurile / flămânde de 
toamna fluturilor” (toamna fluturilor). 

Iată şi un expozeu subtil şi riguros privind 
motivul efemerităţii şi repetabilităţii, explorat cu inteligen- 

 
ţă creativă de autor: “asfinţitul îşi face planuri de 
noapte / ne caută din răsărit / în asfinţit” (un pahar de 
moşneag). De altfel, timpul, care înseamnă totul, ia 
totul, dar şi dăruieşte totul, îşi găseşte un spaţiu 
generos în multe din plăcutele versuri ale poetului:
“mergea agale orologiu / cu ochii după picioarele 
bronzate / ale norilor” (orologiu). 

Spaţiul însă este prezent începând de acolo 
de unde se eliberează cuvântul (“cuvântul / doină / 
copilul legitim al bucuriei / şi-al durerii” – Eminescu), 
în sensul unic şi  egocentrist al poetului, un fel de 
univers specific prin care străbate simfonia divină a 
lumii ca un strigăt în armonie cu timpul metafizic: “Ce-
nseamnă o zi fără tine? / un negru fugind / cu toate 
anotimpurile în şira spinării / fugind şi ştiind / c-o să 
fie linşat” (fără tine). 

Poetului nu-i este indiferent deloc formatul 
clasic al versificaţiei, reuşind prin şarm şi sensibilitate 
artistică să zugrăvească sentimente deosebite în 
versuri şablonate prozodic de mulţi dintre înaintaşii: 
“Pe-un peron, în lung de gară / Unde timp nu mai 
există / După dragostea de-aseară / Ochii tăi nu cer, 
insistă” (şuier). La fel de subtil şi inspirat şi atunci 
când eul liric îşi “stinge” sublima “povară” a unui 
memorabil dor: “Beau la crâşma gurii tale, / Doru-mi 
ţi-am legat de gard / Ochii tăi mă dor, mă ard, / Numai 
tu îmi eşti în cale” (Beţie). 

Autorul ţine să ne demonstreze că este şi un 
iscusit inovator. De pildă, poemul “lipsuri”, semănând 
cu un veritabil experiment literar: “şi-acolo e un 
chiriaş / mirosind a gramatică cu ora”, ca de altfel, 
sau mai ales, poemul “ciocârliei(i)” ş.a. 

Cred că Vasile Pintilie ne convinge în acest 
volum că are forţă artistică, că este autentic şi că 
străluceşte în multe din versurile sale. El este poet 
pentru că din poezia sa putem desluşi idei şi 
sentimente, trăiri la cel mai înalt grad al emoţiei. Mai 
este poet şi pentru că scrisul său ridică probleme şi 
naşte provocări, dar şi din aceea că, acelaşi scris al 
său este, în marea lui parte, o invitaţie certă în a-ţi 
revizui şi (re)examina gândurile. 

Poate că nu e un poet sortit să aibă mare 
succes în rândul publicului larg, dar cu siguranţă 
versul său va bucura multe inimi de cititori şi va 
rememora o bună parte din satisfacţia versului 
modern autentic. 

Vasile Pintilie, un poet care abia îşi 
conturează opera, dar despre care cu siguranţă vom 
mai auzi. 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Dan Plăeşu 

  
spre gratulaţii deşănţate sau deşarte, ci învăluit în 
mantia foiletonistului - ca jurnalist; în mantia dramatur-
gicului comico-satiric sau al pamfletului - „pumn dat 
stupidităţii umane...” (Tudor Arghezi) - ca scriitor.  

De 45 de ani pana sa de prozator, dramaturg, 
foiletonist, pamfletist, fabulist sau jurnalist înţeapă, 
sfredeleşte, înlănţuie şfichiuind, biciuieşte inegalităţile, 
corupţia, manipularea, diversiunea etc., fără agresi-
vitate, demascarea devenind (şi dorindu-se) în viziu-
nea sa o formă de sensibilizare.  

Din bogata corolă creatoare, romanul rămâne 
pentru scriitorul Dan Plăeşu un punct forte, un spaţiu 
generos de reflectare a subtilităţilor fiinţei umane. 
Romanele Veghea (1985), Lucrare de control la 
istorie (1989) şi Vinovatele meandre (2011), spre 
exemplu, reflectă viaţa în toată complexitatea ei, fără 
falsuri, necosmetizată, obiectivă, deşi reflectă o epocă 
numită „socialistă”. Ceea ce brăzdează, diagonal, firul 
epic în cele trei romane este iubirea raţională. Merită 
reţinut că din punct de vedere structural, aceste 
romane se încadrează în ceea ce profesorul Nicolae 
Manolescu numeşte romane de tip doric, prin 
sobrietate, verticalitate, raţionalitate, reflec-tarea unei 
„lumi” care este „omogenă, coerentă şi plină de sens”, 
viziune auctorială, ubicuitate sau „pre-ponderenţa 
moralului asupra psihologicului...”.  

În  creaţiile sale dramatice, în  cele mai multe 
cazuri, Dan Plăeşu abordează satira „corosivă”, divul-
gând cinismul, absurdul, piramida ierarhică, inechi-
tatea, imoralitatea etc. Evadarea în vis şi/sau în fantas-
tic devin un fel de mantie protectoare în faţa unor reali-
tăţi aflate la limita moralităţii. Comicul pare o nuieluşă 
sfredelitoare. Râsul  optimizează, râsul conştienti-
zează, râsul mobilizează, neuitând a rosti şi afirmaţia 
mai puţin cunoscutului Jean Baptiste de Santeuil 
(scriitor francez de secol al XVII-lea): „Castigat ridendo 
mores” („Râzând, îndreptăm moravurile”). 

La ceas aniversar, breasla scriitoricească îi 
adresează omului şi scriitorului DAN PLĂEŞU să-
nătate, viaţă lungă, noi şi frumoase împliniri! 

� 

 

 
Livia CIUPERC Ă 

 

Vibraţii la ceas aniversar 
 

În viaţa fiecărui creator fi-va crestată o corolă cu 
merituoase, nobile şi binemeritate realizări. Nobleţea ne-
ndeamnă a nu trece indiferenţi şi fără a nu puncta izbânzi 
de-o frumoasă, onestă şi verticală viaţă de jurnalist 
profesionist, de dramaturg şi de prozator, gândind la 
scriitorul DAN PLĂEŞU (n. 25.10.1941 - n.r.). O dată cu 
aniversarea unei frumoase vârste, se impune nolens-
volens a reflecta, detaşat şi cu obiectivitate, la frumoasele 
realizări acumulate până în prezent, în slujba artei 
scrisului: 45 de ani de gazetărie neîntreruptă în presa 
centrală (şi ca secretar general de redacţie, la două mari 
cotidiene din Galaţi şi Brăila), 45 de ani de la debutul său 
literar, 40 de ani de când a fost numit director al Teatrului 
Dramatic din Galaţi (chiar dacă numai pentru un an, dar cu 
un debut merituos, cu piesa Semnat indescifrabil: 
Mitic ă), 30 de ani de când i s-au jucat primele piese de 
teatru (Pământul dup ă ora zece şi cinci  - pe scena 
Teatrului Dramatic „Maria Filotti” din Brăila şi piesa Puncte 
cardinale  – la Radio Bucureşti), 10 ani  de când a fost 
onorat cu Ordinul Ziariştilor Clasa I (acordat de Uniunea 
Ziariştilor din România) ş.a.  În corola sa scriitoricească s-
au adunat şi multe alte activităţi meritorii, precum acelea 
de fondator şi preşedinte al Cenaclului literar de umor 
„Verva” (1977), membru fondator al Cenaclului Galaţi al 
Uniunii Scriitorilor din România (1986) sau prestigioase 
premii acordate de-a lungul timpului, ca membru al U.S.R. 
(începând din 1994). 

Ca dramaturg, scriitorul Dan Plăeşu preferă satira, 
prielnic demers în demascare a defectelor societăţii 
româneşti contemporane. Ca prozator, preferă narato-
logicul cu filon poetic, evoluţia gradată a expozeului, 
coerenţă (la nivel contextual), prestaţia unui narator 
omniscient ca instanţă morală. Spre exemplu, volumul de 
proză Colec ţionarul de excep ţii (1983) devine un 
îndreptar al societăţii româneşti, din ultimul pătrar al 
secolului a XX-lea; mici scenete comico-satirice, de o 
mare concentrare artistică, cu o evoluţie gradată şi 
coerentă, uneori, de un sarcasm care le apropie de 
pamflet. Vocea auctorială este cea a timpului evocat. 
Fiecare text, în toate încrengăturile tematice abordate, 
alcătuiesc o carte cu fiinţe vii, bine ancorate în cotidian. 
Asemenea, şi cel mai recent roman al său, Vinovatele 
meandre (2011), considerat „de sertar”, pentru că a 
mocnit, sfredelind timpul, peste două decenii, reflectă - cu 
un ochi vigilent – politicul şi socialul antedecembrist.  

Ce înseamnă a fi în slujba condeiului de patru 
decenii şi jumătate, v-aţi întrebat? Cum întâmpină presa 
gălăţeană şi breasla scriitoricească acest nobil har divin 
întru dumnezeire? Asta ar însemna vibraţie întru dumne-
zeire? Asta ar însemna vibraţie întru înnobilarea paginii 
scrise. Aceasta înseamnă iubire pentru semeni, având în 
vedere că foiletonul, pamfletul, reportajul scris de
profesionistul Dan Plăeşu, s-au realizat conştientizând 
atributele impuse ca-n orice artă, cu talent, pasiune, 
spontaneitate.  
 Scriitorul Dan Plăeşu face parte din clasa umoriş-
tilor de elită, ştiind când şi cum să prindă „mărţişorul” pe
reverul celui care merită a fi încondeiat. O face 
profesionist, măiestrit, conştientizat. Pentru el, condeiul nu 
s-a lăsat furat pe căi lăturalnice, spre osanale gratuite,  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BoemBoemBoemBoem@@@@        10101010----11111111----12121212/201/201/201/2012222    6666    

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gheorghe A. STROIA 

 
Cromatica iubirii – Astrala cale către împlinirea umană 

 

Nicole Vasilcovschi  - „Poemele eternei reg ăsiri ” 
 

De formaţie profesională exactă, deţinătoare 
fiind a unui recent titlu de doctor în economie (la numai 
28 de ani - cu certitudine - acest lucru reprezintă o 
performanţă), Nicole Vasilcovschi  se dovedeşte 
profund legată de literatură, de poezie, de limbile 
străine (cele ale Extremului Orient - predând ore de 
limbă japoneză la Palatul Copiilor din Suceava). La 
prima sa lansare de carte, autoarea a fost prezentată 
de scriitorul şi artistul plastic sucevean Severin 
Constantin, care a devenit susţinătorul tuturor 
demersurilor literare ale tinerei poete. De ce scrie 
Nicole Vasilcovschi sau - mai bine-zis - ce reprezintă 
poezia pentru evoluţia sa spirituală? Fără a avea 
pretenţii asupra unei abordări exhaustive, vom încerca 
să descoperim câteva dintre nuanţele poeziei sale, ale 
universului său liric.  

Există nevoi umane, dincolo de cele materiale, 
vremelnice, care strigă precum apa limpede a unui izvor 
gata să ţâşnească spre lumină, făcând din firea umană 
un laudatio al harului, cu care doar sufletele nobile au 
fost înzestrate. Dincolo de griji, nevoi mărunte, 
frământări sau nesfârşite chinuri materiale, dincolo de 
neputinţe ori limite impuse, dincolo de infirmităţile 
trupului, există un loc în care Eul se simte frumos, 
împlinit, puternic, aprins de aspiraţii înalte, mânat de 
curate dorinţe. Poate tocmai de aceea, cerurile se 
colorează atât de divers, în nuanţe depăşind cu mult 
spectrul curcubeului, stelele ard atât de puternic, 
bulevardele sufletului sunt luminate de felinare aprinse, 
zămislitoare de sacra lumină a poeziei. În prezent, 
există o paletă largă de exprimări lirice (poeţi), încât 
cititorului modern îi este uneori facil, alteori dificil să 
facă alegerea corectă, pe măsura aşteptărilor 
(preferinţelor) sale sau să cearnă (cu suficientă 
luciditate) avalanşa de poezie modernă ce se îndreaptă 
spre el. De cele mai multe ori - cu certitudine - va şti să 
aleagă poezia înălţătoare, motivantă, pozitivă, ce-i va 
inspira stări de fericire, atât de necesare combaterii 
suferinţelor existenţialului în cotidian. 

O astfel de poezie, cu parfum juvenil, dar 
încărcată de o anume maturitate lirică, propune şi 
Nicole Vasilcovschi , prin ultima sa plachetă de versuri, 
intitulată „Poemele eternei reg ăsiri ” (Univers Ştiinţific, 
Bucureşti, 2011). De ce regăsire ? De ce eternă? De ce 
poeme ? Pendulând într-un univers propriu - construit 
după principii mai mult sau mai puţin raţionale - printre 
stele, ceruri limpezi, în prezenţa persoanei iubite, Eul 
înţelege prin „regăsire” – limanul sufletului, tărâm de 
odihnă şi linişte: „Suntem noi,/ rătăcim prin vis/ pentru o 
realitate fără ecoul/ spulberării momentului proiectat/ în 
vieţile care uită să aştepte”. 

În această stare de vis perpetuu, liricul este ino-
vator, creând sinergie. Interesantă în „Poemele eternei 
regăsiri” este lipsa titlurilor, fiecare grupaj de versuri, 
marcat distinct, conturând o nouă stare, un inedit tablou 
liric, o oprire la staţiile sufletului, cuminecat din lumina 
astrelor. Printr-un vers calin, de factură modernă, sunt 
 

aşternute în faţa cititorului dileme-aforism, panseuri-
balsam, aducătoare de senin, purtătoare de esenţe 
iniţiatice: „Vrei să-ţi descriu sufletul?/ Deschide 
drumul spre universul/ de mâine, pentru visul de 
ieri.” sau „Nu avem ani,/ suntem o energie/ într-un 
corp transformat,/ dar rămânem aceiaşi,/ în 
substanţă” ori „Universul are o muzică/ prea puţin 
cunoscută de noi şi un/ peisaj prea puţin observat.” 

În versurile prezentei plachete, aşa după 
cum era normal, se insinuează subtil şi misterios -
în acelaşi timp - o romanţată poveste de dragoste, 
nu atât a unei iubiri telurice, cât ale unei iubiri 
astrale, celeste, nevinovată prin subtila doză de 
edenic, sublimă prin stările de beatitudine şi 
încântare insinuate. Iubitul este aidoma unui 
îndepărtat pulsar, a cărui lumină atinge vibrant 
corzile sufletului înflorindu-le. Până la urmă, iubirea 
este (şi trebuie să fie) încântare, împlinire, vis şi 
speranţă. Spre deosebire de exprimările inoportune 
ale poeziei p(r)ostmoderniste (manifestate prin 
stările contrarii şi amalgamul de sentimente ce fac 
imposibilă segregarea substanţei lirice şi, implicit, 
confuzia creată în perceperea mesajului) „Poemele 
eternei reg ăsiri ” – parte a unui reverberant 
instantaneu fotografic - îmbracă obişnuitul lemn de 
brad al ferestrei (ochiului) în muguri de cedru, în 
parfum de santal, conferindu-i lirism şi nobleţe: 
„Petale de crini îmi îmbracă sufletul,/ iar tăcerea 
nopţii mă învăluie/ în catifeaua rozelor./ Mi-e dor să 
te îmbrăţişez/ în fotografia speranţei” 

Nobleţea liricului este dată şi de tonul 
poemelor - sobru, matur - probând erudiţie şi 
generozitate în exprimare. Cuvintele descriu iubirea 
în termenii pe care sufletul îi înţelege, fără a deveni 
frivolă, ci păstrată la nivel de înaltă aspiraţie a eului. 

 
 

(continuare în pag. 31)
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Raluca SANDU 

 

Tehnologie cu virgulă 
 

Minus patruzeci. Atâtea grade sunt. Cerul e 
senin astăzi, mult prea senin, atât de senin că ar putea 
să topească iglul. 

Purtam maiouri, haine de piele îmblănite şi geci 
groase. Îmi pot folosi prea puţin mâinile, mult prea puţin. 
Mânuşile îmi sufocă degetele, iar gerul… el îmi taie 
respiraţia atât de mult încât nici măcar nu mai scot aburi 
pe gură, în încercarea mea se aude un simplu chiţăit, ca 
de şoarece. Azi parcă invidiez până şi şoarecii, ei măcar 
au propria lor blană. 

- Nu, în felul ăsta nu se mai poate, mi-am zis. De 
câte zile sunt aici, nici măcar asta nu mai ştiu… nici 
cafeaua nu mai are gust. 

- John? 
- Da? 
- Fă-mi te rog legătura cu Mihai, ai spus că ai 

numărul lui? 
- Bine. Tu? Ai primit rezultatele de la laborator? 
- Da, au spus că e foarte probabil să insereze 

astfel de fenomene în următorii 5-10 ani. 
- Dar asta nu devine în concordanţă cu?... 
- Ba da… 
- Şi celelalte rezultate? 
- Nu le-am primit încă. Du-te te rog şi sună-l. 
- Aaa, da… bine. 
Un sfert de oră mai târziu. 

 - Domnul Michael? 
- Da. 
- O clipă vă rog, domnul inginer David vrea să vă 

vorbească. 
- Bună ziua, domnule Michael! 
- Bună ziua. 

 John ieşi din încăpere. 
- Am auzit despre rezultatele dumneavoastră

recente în studierea roboticii. Aş dori să vă fac o propu-
nere. 

- Da, vă ascult. 
- Eu momentan sunt implicat într-un experiment 

în Antarctica. Mă întorc în Canada peste două săptă-
mâni. M-am gândit să vă invit să colaborăm la realizarea 
unui robot de tip umanoid ale cărui funcţii speciale vi le 
voi prezenta pe larg în clipa în care ne vom vedea faţă în 
faţă pentru a porni colaborarea. 

- Nu aţi putea totuşi să-mi daţi câteva exemple, 
ca să mă pot decide cu mai multă uşurinţă? 

- Mă gândeam la posibilitatea unei funcţii termale 
printre altele şi, de ce nu, chiar şi la utilizarea acestuia ca 
sistem de alarmă. 

- Înţeleg. Contactaţi-mă când ajungeţi pentru a 
stabili o întâlnire. 

- Vă mulţumesc. Aşa voi face. 
- Eu vă mulţumesc. La revedere. 
- La revedere. 

 Apoi veni tonul. 
 După trei zile a venit şi rezultatul celor din urmă 
analize. Aşteptau un antidot, iar acesta era acum gata 
ambalat în eprubete şi urma să fie livrat către marile 
clinici din Europa. 

Timpul îşi luase şi el revanşa. Şi-a scurs din  

 
clepsidră şi cele trei săptămâni, am ajuns în Cana-
da şi împreună cu John l-am contactat pe inginerul 
mecatronist Michael Hillberg. N-a fost necesar de-
cât un an de zile pentru a-l asambla pe Norbert. 
Dacă arăta ca un om şi se comporta aproape ca un 
om trebuia să poarte un nume de om. 

L-am asamblat piesă cu piesă alături de cei 
doi colegi menţionaţi dar şi alături de alţi ingineri la 
fel de pricepuţi. Altfel ar fi fost imposibil să-l reali-
zăm într-un an. 
 “Norbert e un sistem complex format din 
fier, îmbrăcat în inox, acoperit cu piele cauciucată 
roz. Are ochi albaştri din silicon şi păr şaten din păr 
de cal. Sistemele sale interne au fost elaborate de 
it-işti de nivel internaţional fiindu-i implementate 
peste 5000 de comenzi şi peste 50.000 de cuvinte, 
ceea ce îl face capabil să răspundă în două limbi: 
engleză şi română. Găteşte, spală, are grijă de 
copii, plimbă câinele, stă de veghe noaptea în caz 
de hoţi, este capabil de a produce căldură atunci 
când simte semne vitale umane scăzute. Poate 
găsi lucruri cu uşurinţă, citeşte poveşti, rezolvă 
puzzle-uri, uneori chiar şi noi uităm că e doar un 
robot. Singurele dezavantaje ţin de faptul că trebuie 
evitat ca apa să-i ajungă în cutia craniană pentru că 
acolo am implementat toate sistemele”. 

Toată această descriere se cuvânta deja la 
evenimentul organizat pentru a-l prezenta pe Nor-
bert lumii. Temători, dar şi curioşi, oamenii de peste 
tot îl testau, îl priveau, dar nu îndrăzneau mai mult, 
ba chiar îşi fereau copiii de el. Am fost cu Norbert şi 
echipa de producţie peste tot, în Canada, SUA, 
Marea Britanie, Spania, Turcia, România, China 
chiar şi în Islanda. 

Era ceva cu robotul ăsta, mi-am spus. Nu 
suntem chiar atât de începători la acest capitol, de 
ce lumea pare să se teamă de el ?! Ceva creat de 
om, care arată şi se comportă ca un om. Dacă ar fi 
să mă pun în pielea lor, poate părea puţin 
înspăimântător, poţi creea un Norbert, dar nu poţi 
înlocui niciodată un om, totuşi e util la casa omului -
nici eu nu mai ştiu ce să înţeleg. 

Norbert era predestinat. 
Era ultima noastră prezentare. Ultima oară 

când Norbert se arăta lumii ca apoi să rămână în 
utilitatea noastră pentru simplul fapt că… nu l-a lici-
tat nimeni. 

John, mai tânăr ca mine cu mulţi ani şi ceva 
mai înalt privea peste mulţimea curioasă la o doam-
nă roşcată de vârstă medie, frumoasă într-un cos-
tum alb, purta o pălărie roz pe cap. Îi păruse atră-
gătoare, dar îşi luă ochii rapid de la ea. 

Câteva minute mai târziu se auzi din fundul 
sălii: 50.000$ pentru Norbert. Toate privirile s-au în-
tors spre doamna cu pălărie roz, dar nu era ea. Dau 
50.000 de dolari pentru Norbert, repetă vocea şi ieşi 
din mulţime o tânără pe la vreo 25 de ani, înaltă 
brunetă, drăguţă, cu fusta la genunchi, tocuri de 
şapte şi decolteu decent. Înaintă sigură pe ea prin 
culoarul de oameni până a ajuns în faţa inginerilor. 

- Sunteţi sigură, domnişoară? 
- Da. 

 (continuare în pag. 31)
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Mihaela POP 

 
Cititorul, de Bernard Schlink 

 
Deunăzi mi-a căzut în mână romanul lui 

Bernard Schlink, nu a fost deloc un gest premeditat, ci 
mai degrabă o întâmplare, care m-a surprins într-un 
mod plăcut. Fiind în vizită la o prietenă, am văzut titlul 
surâzându-mi din biblioteca ei şi fiind curioasă, prietena 
mea nu a avut altă soluţie, decât să îmi împrumute 
romanul. 

Cum mă ştiu o pasionată cititoare, titlul: Cititorul
parcă mă intriga, mă gândeam că o să-mi destăinuie 
ceva taine, pe care drept cititoare nu le-am  pătruns, 
dar a făcut mult mai mult decât atât, romanul mi-a 
întrecut aşteptările.  

Cititorul este povestea tragică a iubirii dintre un 
adolescent şi o femeie cu douăzeci de ani mai în 
vârstă. Suntem martori ai unei iubiri respinse de 
societate, a unei relaţii în care protagoniştii doar prin 
intermediul sexualului şi al cititului se cunosc şi se 
ascultă.  

De asemenea, romanul mizează şi pe drama 
trăită de Michael Berg şi pe modul în care relaţia cu 
Hanna îi va influenţa viaţa. Povestea celor doi este vă-
zută în contextul condamnării crimelor împotriva 
evreilor; drama personală a personajelor este umbrită 
de greşelile istoriei.  

Protagonista Hanna va fi condamnată la 
închisoare pentru tratamentul aplicat evreilor din timpul 
regimului nazist, condamnare care se citeşte în 
prezenţa iubitului său, Michael. El, fiind acum student al 
Facultăţii de Drept se uită la iubita copilăriei sale cu 
regret şi îndoieli, fiind sigur de faptul că nu era vinovată 
de toate acuzaţiile care i se aduceau. Intrată în 
închisoare, Hanna nu va mai fi aceeaşi pentru tânărul 
sfâşiat de îndoieli. Michael nu i-a scris niciodată
Hannei, în schimb îi trimitea aproape zilnic casete, pe 
care se înregistra citind diferite romane din literatura 
universală. Singura lor comunicare era prin intermediul 
lecturii, singura lor legătură cu trecutul era cititorul, un 
personaj frivol, care reda înţelepciunea din vechime.  

Tot în închisoare Hanna va învăţa să scrie, să
citească, va încerca să ajute şi familia pe care a scăpat-
o din incendiu şi care i-a adus condamnare. Viaţa lui 
Michael fără Hanna se dovedeşte a fi o neîntreruptă 

 
 
 
căutare a iubitei lui, şi cu toate acestea decide să 
n-o caute. Singura lor întrevedere e cu puţin timp 
înainte să iasă din închisoare, e o întâlnire emoţio-
nantă, cei doi sunt diferiţi, Hanna a îmbătrânit, iar 
Michael era conştient că sunt deja doi străini, tot ce 
a fost între ei a rămas victimă istoriei.  

Deşi Michael a încercat să-i găsească, 
pentru când va ieşi din închisoare, un adăpost şi un 
loc de muncă, Hanna a refuzat să mai trăiască şi în 
ajunul eliberării s-a sinucis.  

Romanul se încheie, cu un cititor împăcat 
cu trecutul şi cu iubita sa, un cititor  care a reuşit să 
redea povestea lor: „La început am vrut să scriu 
povestea noastră ca să mă eliberez de ea. Dar 
amintirile nu s-au urnit... De câţiva ani am lăsat 
povestea noastră în voia ei. Am făcut pace cu ea. 
Iar ea s-a întors la mine, detaliu cu detaliu, într-o 
formă rotundă, încheiată şi desăvârşită, care nu mă 
mai întristează”. 
 E un roman savuros, care se citeşte uşor şi 
care va continua să uimească fiecare cititor care 
păşeşte în lumea lui ficţională. E o poveste, care 
merită să fie citită.  
 

� 
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      Eduard DORNEANU  
 

7,63 
 
(7,62 este calibrul pistolului mitralieră, iar literatura este o 
armă de un calibru superior oricărei alte arme) 
  

7,63 (Podul Moldovei) 
M-am împăcat cu Lucian, soţul Ioanei. A apărut 

dimineaţă cu Ioana şi m-a rugat să mergem la pescuit pe 
râul Moldova. Nu am refuzat. I-am întins mâna. Lucian a 
dat noroc cu mine şi nu am mai discutat despre incidentul 
din timpul derby-ului când ne-am luat la bătaie iar eu i-am 
spart capul. 

- Aşa da, fiţi cuminţi! Nu vă certaţi de la nimicuri!, 
se bucura Ioana. 

E destul de cald şi astăzi. Disconfortul termic îmi 
dă idei ciudate dar nu devin irascibil, dimpotrivă. Părăsim 
şoseaua. Lăsăm maşina Ioanei sub verdele pădurii de 
mălini şi plecăm pe jos spre locul nostru favorit de 
pescuit. Ne deplasăm paralel cu râul Moldova folosind o 
cărare care taie o pădurice de pini. 

- Nu sunt animale sălbatice, pe aici se 
interesează Lucian? Porci mistreţi, lupi? 

- Doar stelişti şi avocaţi de provincie, răspund 
provocând mânia lui Lucian care este avocat dar şi stelist. 

- Hihihihi!, râde noncomformista Ioana. 
- Ce glume interesante!, mă persiflează Lucian. 
- Lasă Lucică. Ai văzut ce frumoasă este 

Supercupa? Te-ai bucurat tare pentru Dinamo. Aşa e? 
- Ce să spun! 
- Hihihihi!, râde iar Ioana. 
Ioana este de o frumuseţe apăsătoare. Îmbrăcată 

în costum de baie seamănă foarte mult cu fetele din filmul 
serial cu salvamari femeie, dar am uitat titlul lui. Nu a 
muncit niciodată nimic. La 18 ani s-a măritat cu Lucian 
care este foarte bogat şi îi satisface orice capriciu. A vrut 
maşină tunată, deşi nu are ce să facă cu ea. Lucian a 
plecat în Irlanda unde o firmă specializată tunează 
autoturisme pentru curse şi s-a întors cu o ciudăţenie de 
autoturism: caroserie de Volkswagen, motor de Volvo, cai 
putere foarte mulţi. Ioana s-a bucurat apoi s-a plictisit de 
ea şi i-a cerut soţului camionetă Ford. Colegii Lui Lucian 
au râs cu lacrimi când l-au văzut cu camioneta în faţa 
blocului. Ioana este noncomformistă. I s-a părut că o 
camionetă este ceva minunat. A cerut. A primit.  

- Da' de ce te-ai îmbrăcat în cămaşă albă, 
Lucică? Eşti în campanie electorală? Vrei să convingi 
peştii să voteze la referendum într-un anume fel? 

- Albul te apără de căldură, deşteptule. Habar nu 
ai ce e aia protecţie. Ce să ceri la dinamovişti! 

- Hihi! Eduard mă duci în braţe o bucată de 
drum? Am obosit. 

Lucian nu spune nimic despre oferta Ioanei. Este 
foarte gelos dar niciodată nu arată asta în public. 

- Hai Ioana. Şi la plecare sărim amândoi de pe 
podul Moldovei ca să ne dăm mari. Ca în clipul trupei  

 
Aerosmith. Vrei? 

- Eu nu sar, mi-e frică!, se plânge Ioana. Hai, 
ia-mă în braţe şi du-mă că mă dor picioarele. 

- Sari tu de pe pod, se miră Lucian? Este 
prea periculos, nu te cred  

- Dacă sar te urci pe maşină în mijlocul 
traficului şi strigi ,,Dinamo, luptă Dinamo''? 

- Mai bine îmi spargi capul din nou. 
- Se rezolvă si asta. 
- Hihihihihi! 
Ioana este al naibii de grea. Sunt curios dacă 

o pot duce în braţe până la locul de pescuit. Mă 
mângâie pe  păr. Este o femeie fericită care 
călătoreşte în braţele unui bărbat. 

- Lucică, soţia ta are peste suta de kile.  
- Cincizeci şi şapte am, mă cântăresc zilnic, 

se apăra Ioana. 
- Cu ce? 
- Cum cu ce? 
- Cu ce te cântăreşti? 
- Cu televizorul. Tu cu ce credeai? 
- Aşa da. Şi eu mă cântăresc la fel. 
Lucian strănută. Mintea lui este acum în 

pioneze. Nu ştie cum să reacţioneze: dacă se ceartă 
cu mine, Ioana nu mai vorbeşte cu el o săptămână şi 
asta l-ar durea enorm. Dacă tace, dovedeşte că este 
un papă lapte. 

- Supercupa nu este aşa de importantă, nu 
vă mai lăudaţi cu performanţe de doi lei. 

- Da' Steaua ce performanţe de doi lei are în 
ultima vreme? Sau măcar de un leu? 

Lucian este un avocat de excepţie. Lumea îl 
caută disperată şi fiindcă nu cere onorarii exagerate, 
dar mai ales pentru că pune suflet în tot ceea ce 
face. Asta se vede şi în pledoariile lui oarecum 
diferite decât ale colegilor săi. Rutina nu i-a atins 
pasiunea, iar pentru asta îl respect mult chiar dacă 
ne certăm des şi am reuşit să îi sparg şi capul. Fizic 
nu este un bărbat impresionant: nu cred să aibă mai 
mult de 1,65, e chel, iar uneori poartă ochelari de 
vedere. La pescuit este foarte priceput în comparaţie 
cu mine care nu am prins niciodată un peşte mai 
mare de o palmă. Ioana s-a căsătorit cu el pentru 
banii lui. Lucian nu se fereşte să recunoască asta de 
faţă cu mine. Nu pare îngrijorat de această situaţie.  

- A dat Dumnezeu şi am ajuns!, mă bucur eu 
ca şi când aş fi câştigat un premiu meritat. Jos, 
grăsano! Acum pot participa la Jocurile Olimpice 
după un asemenea antrenament.  

- Hihihihi! 
Când râde, Ioana devine brusc dizgraţioasă. 

Sunetele seamănă cu fluieratul mierlelor din perioada 
împerecherii. 

- Alege ce undiţă vrei!, mă îndeamnă Lucian. 
Omul este foarte bine pregătit: lansete, 

momeală artificială, viermişori luaţi de la pescărie. 
- Uite ce minunăţie Ioana!, spun eu punându-

i în faţă viermii roşcaţi . 
- Uh, ce dezgustător! Ia-i de aiciiiiiii! 
- Răsfăţată mai eşti! 
- O să vomit, să ştii! 
 

 (continuare în pag. 10)
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(urmare din pag. 9) 
 

- Super! Filmează să-l postăm pe youtube! 
- Hihihihi! 
Rup o creangă dintr-un alun. Am nailon, iar drept 

cârlig folosesc un bold îndoit. Ca plută m-am hotărât asupra 
unui nasture de rezervă de la jeanşi iar ca  greutate este 
perfectă o pietricică găsită pe jos. Recunosc, vreau să mă 
dau mare în faţa Ioanei care râde necontenit. Lucian aşază 
două undiţe jos iar cu una face lansări până aproape de 
malul celălalt. Arunc şi eu undiţa la vrăjeală.  

La vreo cincizeci de metri de noi copiii din sat se 
bagă sub mal şi pescuiesc cleni cu mâna. Au deja o groază 
de peşti prinşi. 

- Barbari!, murmură Lucian. 
- Cine, Lucică? Steaua? 
- Pescuitul este altceva. Nu te duci ca barbarul şi 

prinzi peştele cu mâna. 
- Ai dreptate. A pescui înseamnă să stai cu un băţ 

în mănă juma' de zi fără să prinzi nimic. 
- Barbari, ca şi tine. 
,,Barbarii'' sunt copii până în zece ani. Unul dintre ei 

vine şi îmi dă doi cleni mărişori. Îi mulţumesc. Nu încerc să 
îi dau bani pentru că l-aş supăra. Îi întind o sticlă de suc. 
Vin şi ceilalţi doi ,,barbari''. Le dau suc. Nu refuză. 

- De ce nu trage peştele deloc azi, îi întreb sperând 
la un răspuns care să mă edifice asupra situaţiei? 

Unul dintre ,,barbari'' îmi răspunde încet 
gesticulând supărat: 

- A venit din sat un nene care a aruncat momeală în 
ştiolbon şi peştele nu mai vrea să muşte. El vine şi 
pescuieşte aicea' şi, ca să nu ştie lumea că e loc bun, dă 
momeală la peşti. Am văzut noi. Nu ştiu cum îl cheamă da' 
stă în capu' satului. 

- Sunteţi siguri? 
- Daaa!, răspund 'barbarii'' într-un glas. Noi ne 

ducem la picioarele podului, că acolo este umbreană. 
- Ce este aia umbreană? întreabă Lucian. 
- Mreană, frate! Ce să fie? Vin şi eu imediat că 

vreau să sar de pe pod. 
- Chiar sari? 
Ochii copiilor mă privesc cu un imens respect. 
- Da, sar ca să dovedesc că ţin cu Dinamo. 
Barbarii sunt împărţiţi: doi ţin cu Steaua şi numai 

unul cu Dinamo. 
- Te filmăm cu telefonu' dacă sari. 
- Hihihi! râde Ioana. 
Copiii zâmbesc şi la plecare scot limba la ea. Ioana 

le face din mână şi scoate şi ea limba. 
Pluta undiţei mele se scufundă. Trag rapid şi scot 

un peştişor cât degetul mic al unei palme: 
-Boiiiiiiiişteaaaaaaaanul! strig. 
-Bravooooo! aud de undeva de la vreo sută de 

metri, răspunsul ,,barbarilor'' care se îndreaptă spre pod. 
- Sunt campion. Acum am trei peşti. 
- Care trei? se supără Lucian. Doi sunt cadou de la 

copii. 
- Păi sunt ai mei. De ce nu vi i-au dat vouă? 
- Puştanii sunt din Mălini. Te cunosc. Ai doar un 

peşte, boişteanul ăla schizoid. 
- Ba am trei. Ioana tu câţi vezi? 
- Trei, are dreptate.  
- Gata, plecăm! se supără Lucian. 
- Lucică, nu te supăra! Ai auzit că a aruncat cineva 

momeala. 
 

 

- Tocmai de aia zic să plecăm. 
S-a supărat. Nu o mai duc pe Ioana în 

braţe. Mergem fără să vorbim. Ajungem pe pod iar 
sub el văd cum ,,barbarii'' stau cu telefoanele gata 
pregătite pentru a filma saltul meu. Ioana şi soţul ei 
au urcat în maşină. Nu mă cred că aş avea curaj să 
sar de la o asemenea înălţime. Mă urc pe balus-
trada podului. Un tir încărcat cu cherestea opreşte 
iar şoferul se dă jos şi mă încurajează. Două 
autoturisme cu numere de Belgia opresc, iar cei din 
maşină aplaudă. Desfac mâinile în cruce cum am 
văzut în clipurile cu cei care sar de la înălţime. 

-Dinamoooooooooooooooooooo!, strig spre 
uimirea lui Lucian care se dă jos din maşină 
impresionat la maximum 

-Haidaaaaaaaaa!, strigă ,,barbarii'' de sub 
pod făcându-mi semne de sinceră simpatie. 

Cerul coboară odată cu mine în apele 
Moldovei. Aud bucuria copiilor. Cred că am lăcri-
mat. Nu ştiu.  

 
7,63 ( Renate) 
Are picioarele groase. Acum este tânără şi 

asta face parte din şarmul ei, dar peste ani bărbaţii 
nu vor mai aprecia aspectul acesta.  

- Dă-mi un pic de spirt! Mi-a întrat un cui 
ruginit într-un deget, o rog. 

Numele ei este Renate. Acum stă în picioa-
re cu mâna dreaptă în dreptul inimii. La TV, undeva 
prin sudul Europei naţionala Germaniei joacă un 
meci de polo iar la începutul partidei se intonează 
imnul de stat.  

- Dar de când eşti tu nemţoaică?  
- Puteai să te ridici şi tu, îmi şopteşte 

Renate. Sunt de origine germană şi îmi iubesc 
patria mamă. 

- Cum să nu!, doar îl ştiu pe tatăl tău. Îl 
cheamă Ion.  

- Eşti un nesimţit!, mă etichetează Renate. 
O să îţi fac un vaccin. 

- Oki, nemţoaico! Vezi să nu fie expirat şi să 
intru cumva în comă într-o casă de arian fanatic. 

Renate scoate limba la mine şi dispare în 
camera vecină. În casa ei e plin de animale ciudate: 
creşte vipere, şerpi şi la mansardă,  viermi de 
mătase. Vecinii o bârfesc că ar creşte şerpii pentru 
consum propriu. De pe urma viperelor câştigă o 
groază de bani de la o firmă austriacă.  

- Scoate-ţi cămaşa, căpcăunule! Hai repede 
că am mâncarea pe foc! 

Simt o înţepătură uşoară. Renate se aşază 
lângă mine să-mi mângâie părul. E tristă, dar calmă. 

- Ce pregăteşti de mâncare? Am înţeles că 
prepari foarte bine ciori, câini comunitari, şerpi boa, 
cocostârci, ancore. 

- Ancore? Ancore de corabie? 
- Ancore, da. 
- Îmi pare rău, căpcăunule! Limitează-te la 

ciori şi câini comunitari. 
Mă mângâie iarăşi. 
- O să se ardă mâncarea. 
Renate pleacă, dar nu înainte de a mă 

săruta pe frunte. Privesc în urma ei: are picioarele 
 

(continuare în pag. 31)
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Ionut Vlad BUDA  
 

Quo Vadis 
 

Chilon Chilonides - filosof şi cunoscător al vremu-
rilor prezente şi trecute, fin observator, subtil şi atât de 
adaptabil în orice situaţie, păgân şi creştin, după nevoie... 

Romanul Quo Vadis  scris de Henrik Sienkievicz 
poate constitui pentru un creştin o adevărată comoară, o 
geneză a creştinismului timpuriu întărit prin flăcările 
devoratoare izbucnite din îndemnul unui Tigelinus avid de 
putere. Cu toate că orice tiran ar trebui pus la zid pentru 
mârşăviile comise, Nero poate, poet şi estet, este cel care 
în mod indirect, a dat naştere creştinismului. În primă 
instanţă afirmaţia ar putea fi uşor combătută şi criticată. Cu 
toate acestea Nero, după cum însuşi Petronius spunea, a 
dat lumii o nouă religie, chiar dacă în amfiteatre creştinii 
erau devoraţi fie de fiare, fie de flăcări. Practic totul 
guvernează sau gravitează în jurul ideii de iubire. Iubirea 
presupune de multe ori iertare. Ideea creştinismului –
iubirea şi iertarea faţă de aproapele tău – era de 
neconceput pentru romanul secolui I. Marcus Vinicius nu 
poate înţelege iniţial temeiul acestei doctrine. Ideile 
acesteia i se par irealizabile şi în contradicţie cu planul vieţii 
practice. Cu toate acestea observând conduita lui Ursus 
(barbar) şi a celorlalţi creştini faţă de el, în ciuda 
neplăcerilor pe care el li le provocase încercând să o 
răpească pe frumoasa Ligia, începe să conştientizeze
efemeritatea vieţii sale trecute. Consecinţa: detensionarea 
regimului faţă de sclavii săi, renunţarea la dobândire prin 
violenţă, la vicii atît de obişnuite Romei, refuzul de a-i fi 
amant Divinei Augusta. 

Oricine poate sesiza în acest roman, fără urmă de 
îndoială, un plan perfect al autorului de a zugrăvi naşterea 
creştinismului (centrat pe ideea de iubire) alături de o iubire 
dintre un tribun roman (Marcus Vinicius) şi o ostatică ligiană 
(Callina sau Ligia) crescută de mică în obiceiul quiriţilor. 
 Cele două planuri cunosc aceeaşi evoluţie. Dacă 
iniţial ele par a fi de neconceput într-o asociere (conflictul 
concret între virtutea creştinească a Ligiei şi păgânismul lui 
Vinicius), totuşi iubirea (element esenţial în ambele planuri) 
facilitează această asociere. Ligia se condamnă pentru ce 
începe să simtă pentru Vinicius, dar apostolul Petre îi 
spune că e ceva firesc şi îi explică că iubirea este de la 
Dumnezeu. Petre îi logodeşte pe cei doi. Asistăm astfel la 
prima comuniune între lumea veche (romană – axată pe 
zei, sclavie, tiranie şi desfrâu) şi lumea nouă  (creştină –
axată pe un singur Dumnezeu, iubire, libertate şi 
cumpătare). Lucruri pe care şi Vinicius le simte... Lucruri pe 
care Petronius le observă şi îşi dă seama că noua ordine se 
va axa nu tot în jurul puterii unui Cezar, ci în jurul acestui 
Christ. Chiar şi Vinicius observă cum noua religie a pătruns 
nu doar în rândul sclavilor, ci şi în rândul gărzii pretoriene şi 
chiar în mijlocul nobililor romani. Marcus Vinicius 
concluzionează în sinea lui că întradevăr creştinismul are o 
forţă extraordinară dacă nu face deosebirea dintre oameni, 
dintre diversele clase sociale. 
 Ba chiar şi mai mult rivalitatea dintre Petronius şi 
Tigelinus (ce putea fi uşor tranşată de Petronius în favoarea 
lui) faţă de a câştiga favorurile lui Nero, conduce la 
angrenarea unor mijloace care au drept finalitate învinovă-
ţirea creştinilor pentru incendierea Romei. Putem identifica 
în structura lui Petronius resemnarea, fuga de mizeriile unei 
lumi josnice dominate de un tiran nebun, o lene a laturii 
profane (trăsături identificate de existenţialiştii de mai târziu 

 

ca proprii omului). Chiar Petronius în acea superbă 
scrisoare de la finalul vieţii sale adresată lui Nero 
zugrăveşte starea de lucruri în deplina sa realitate. 
Petroniu ştia că în cele din urmă Nero se va plictisi 
de el, dar îşi acceptă soarta. Moare fericit, în braţele 
iubitei sale Eunice. Punctul culminant al romanului îl 
constituie incendierea Romei. Structura pesonalităţii 
lui Nero poate fi analizată din prisma ultimei scrisori 
a lui Petronius către Nero. Într-o sintagmă “poet de 
mahala”. Ca şi împărat al Romei şi implicit al lumii,
Nero reprezenta autoritatea supremă. În pragul 
măcelului, unii creştini observă că adevăratul zeu în 
lumea aceasta este el. De aceea toţi îl linguşesc pe 
imperator, toţi îl mint pentru a câştiga câte ceva. 
Nero menţinea ordinea prin teroare. Îşi ucisese 
soţia, mama... Orice cuvânt care nu-i plăcea aducea 
moartea celui care îl rostise. Este firesc astfel ca 
Nero să se considere un geniu şi să aibă o 
concepţie falsă asupra valorii sale. Singura sa 
legătură cu realitatea este Petronius. Ţinând cont de 
părerea lui, îşi dă seama că doar Petronius îi spune 
adevărul. Este, după cum mărturiseşte, singurul lui 
prieten. Pentru a realiza o adevărată capodoperă 
Nero are nevoie de inspiraţie. Din acestă cauză vrea 
să călătorească în Grecia. Ba mai mult vrea să 
incendieze Roma ca un sacrificiu pe altarul artei. 
Cetatea Eterna, incendiată... Pus în faţa unei 
răscoale a plebei, vina cade asupra creştinilor. 
Pâine şi circ pentru a fi preaslavit de mulţime... 
Devenit nefolositor pentru Nero, Petronius încearcă 
să se bucure de clipele rămase. Nepotul lui Vinicius 
suferă ştiindu-şi logodnica închisă din ordinul lui 
Nero. Cezar vrea să-l vadă pe Petronius suferind, 
cerând îndurare... 
 Descrierea creştinilor devoraţi de lei este 
superbă, de un sfâşietor naturalism... Punctul 
culminant şi în acelaşi timp victoria noii religii faţă de 
Roma este reprezentată de lupta lui Ursus cu un 
taur, simbolizând pe zeul suprem al romanilor, 
Iupiter. Iupiter cade în faţa iubirii, o fecioară îşi 
urmează inima condusă de iubire şi consacră 
prăbuşirea Romei şi naşterea creştinismului pe 
ruinele sale. Plebea rămasă impresionată de victoria 
ligianului asupra taurului cere eliberarea lui şi a 
fecioarei, iar Nero se cutremură... Se supune dorin-
ţei poporului, iar Vinicius îşi duce iubita acasă. 
 Pentru o lume nouă, la fel cum Nero credea 
că pe altarul artei trebuie sacrificii, apostolul Petre îşi 
primeşte soarta şi moare pe cruce. Ştie să pună ba-
zele unei noi ordini spirituale ce nu se va stinge nici-
odată. Cetatea Eternă îşi primea jertfa...În ceea ce 
priveşte soarta lui Nero aceasta este previziblă: ră-
mas singur, se sinucide ajutat, cu încredinţarea că 
un mare poet moare odată cu el... Cu toate acestea 
nu este de neglijat rolul central pe care îl joacă Chi-
lon Chilonides în roman. Grecul, simbolizând adap-
tabilitatea la orice religie, trădător al binefăcătorilor 
săi, constituie de asemenea ultima victorie şi cea 
mai importantă a creştinismului: prin convertirea lui, 
victorie asupra ideilor prime ale omenirii. 

� 
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Geo GALETARU 

 

O poezie a implicării sociale 
 

Poemele lui Ion Ghera sunt tot atâtea interogaţii 
adresate timpului său, încercând o decodare a resorturilor care 
subminează fiinţa şi-o destinează unei precarităţi tragice. 
Simultan, autorul îşi îndreaptă degetul acuzator spre 
improprietăţile unui destin istoric deturnat de la rosturile sale şi 
anemiat de aderenţe conjuncturale. Demersul poetic îşi 
arondează teme grave, repudiind tacit (uneori, explicit) inadec-
varea unor angajări sterile şi fanfaronada impudică a unor 
prozelitisme de faţadă. Această aserţiune face lesne decelabilă 
dimensiunea socială a unei poezii, pivotând în jurul unor 
preocupări de elevată respiraţie şi de un interes semnificativ. 
Meditaţiile poetului au alonjă problematizantă şi conturează 
adevărate mitologii ale implicării, cu o fervoare constantă şi un 
patos nedezminţit. 

Ion Ghera nu se hazardează în experimente fără 
finalitate, îi repugnă redundanţa falselor subiecte sau apetenţa 
frivolă pentru excesul metaforic. Pentru el, poezia este o abor-
dare lucidă a marilor adevăruri şi o asumare, la fel de lucidă, a 
deziluziilor ce rezultă din această aventură pe cont propriu. 
Bisturiul verbului său răspunde doar exigenţelor sincerităţii, 
neocolind harta malignă a simulacrelor cotidiene, nici tarele 
unui evazionism păgubitor pentru condiţia umană. În locul sub-
tilităţii gratuite sau al minimalismului delirant, poetul adoptă 
gravitatea necontrafăcută a justiţiarului decis să meargă până 
la capăt. Pariul cu viaţa şi pariul cu istoria sunt două feţe 
complementare ale unui demers de o francheţe, pe cât de 
dureroasă, pe atât de necesară. Autorul consemnează derapa-
jele unei epoci şi ale unei societăţi convulsive, grefate pe o 
istorie din care au fost expulzate sentimentele fireşti şi princi-
piile călăuzitoare. Ochiul său necruţător developează falii şi in-
advertenţe, care divulgă anomalii ireversibile şi ofensează re-
lieful unui parcurs existenţial normal: „Iubirea de pământ e goa-
lă, / şi-acesta-i marele păcat,/ iubirea omului e boală/şi-l duce 
către scăpătat.// Când adevăru-i tras pe roată,/ se stă în al min-
ciunii stal, / e prea puţin, în viaţa dată, / să fii şi să rămâi doar 
cal. // Plâng aripile-nălţătoare / şi-n ele se adâncesc de dor, / în 
lumea verbelor se moare, / e sâmbătă în viaţa lor. // Miros de 
grâu nu urcă-n moară, / ochiul divin ni s-a închis, / pâinea din 
trup de cer coboară / în gura marelui abis. // Vinul rămâne-n 
rădăcina / înfiptă-n sângele şuvoi, / iubirea şi-a închis lumina, / 
Golgota noastră suntem noi!” (Sâmbăta verbelor). 

Lirica lui Ion Ghera, irigată de subtile brize coşbuciene 
şi cotruşiene, îşi impune cadenţa proprie în versuri expresive, 
de o rezonanţă aparte. Nimic mai străin acestui poet al clamă-
rilor disperate decât frisonul filosofard, căruia îi este preferat 
apetitul pentru verbul fierbinte şi frust, capabil să degaje sensuri 
robuste, necoafate în laboratorul unei calofilii monotone şi 
echivoce. Căci obsesiile lui Ion Ghera se decupează pe spaţii 
ample şi se articulează în accente virile, necontaminate de 
ambiguităţi postromantice sau de cinisme postmoderniste. Aşa 
cum deja credem că am sugerat, vocaţia poetului este aceea a 
rostirii adevărului, în orice circumstanţă şi cu orice risc. Exal-
tarea decorativă este înlocuită cu fiorul unor premoniţii din care 
a dispărut orice iluzie. Timpul istoric, ca şi cel individual, este 
cangrenat de false imperative şi false valori, iar reconectarea la 
sursele optimismului devine o insuportabilă himeră. Un tragism 
inexorabil subminează ritmurile existenţiale, destinându-le unei 
sterilităţi obsesive: „E frica / stăpână / pe inimi / şi-n gând, / în 
ochi,/ în iubire / şi-n sânge, / se-aude / durerea / dreptăţii /  

 

plângând / şi / laţul / se vede / cum strânge. // S-aprinde 
/ deşertul / din dorul / de ploi, / lumina / dispare / din 
minte, / prin suflete / ară / dureri / şi / nevoi / şi / zilele 
sapă / morminte” (Zilele sapă morminte). 

Fervoarea bunelor intenţii de altădată este 
caducă, în condiţiile în care tirania imposturii şi 
preeminenţa reculului existenţial anulează orice elan 
vizionar. Poemele lui Ion Ghera, de o amară şi implaca-
bilă luciditate, exclud complicitatea cu răul devenit for-
mulă de supravieţuire, încercând să instituie cultul ade-
vărurilor perene. Un fel de dialectică a dezamăgirii 
demne îşi face loc în acest peisaj arid şi lipsit de iluzii: 
„Măduva / fiecărui os, / şi / în destin / şi / în cuvânt, / a 
devenit / c-un cer / mai jos/ şi / mai puţină / c-un 
pământ. // Balanţa-nclină / glorios / spre verbe / 
aruncate-n / vânt, / cântă / consoanele / duios, / joacă / 
vocalele / plângând. // Trecutul / e / mărinimos, / oferă / 
seve / de mormânt, / prezentul / stă / cu capu-n jos / 
spre viitorul / de nicicând” (Spre sâmbăta verbelor). 

Ca un revers al acestor proiecţii dizarmonice 
ale prezentului, imaginaţia poetului îşi caută alte repere, 
apte să conecteze spiritul la idealurile nobile ale fiinţei 
dintotdeauna. Iar dragostea de ţară, sentiment generos 
şi rezonant, răspunde acestui comandament interior, 
devenind o componentă a unui univers poetic dens şi 
revelator. Ion Ghera nu mimează vibraţia patriotică, nu 
pastişează tradiţia unor teme reverberante. Pentru el, 
resorturile emoţiei îşi află originea în amplitudinea unor 
opţiuni ferme, ferite de alibiuri conjuncturale sau de 
tentaţii periferice. Poeziile care se înscriu în acest areal 
tematic sunt animate de un suflu al certitudinilor arheti-
pale, articulate pe pilonii de ancestralitate ai neamului. 
Pământul străbun, părinţii şi casa părintească, zariştile 
patriei, vitalitatea unui trecut infuzat de magia ingenuă a 
unei înţelepciuni luminoase, sunt tot atâtea elemente 
care traduc o esenţialitate arhaică. Pe care poetul o 

(continuare în pag. 15)
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        Valentina BECART 
 

Şi-a fost un fulger... 
 

Eu am venit pe lume 
cu un ţipăt 
şi nimeni n-a văzut 
 drapelele de luptă 
fluturând 
pe câmpiile pline de cruci... 
Ei mă strângeau 
la piept 
şi-mi vorbeau cu vocea 
 stinsă 
a străbunilor 
şi nu vedeau nimic... 
numai eu le-am întâlnit 
privirile 
în amurguri 
cuprinse de flăcări... 
... şi-mi cântau duios 
ca o legănare de ape 
şi nimeni n-a văzut 
fulgerul 
ce-a despicat cerul 
şi-a ucis în inima-mi 
tânără 
speranţa nemuririi... 
Ei mă strigau pe nume 
şi credeau 
că mâinile-mi fragile 
căutau mângâierea... 
dar pumnii strânşi în tăcere 
cereau răzbunare... 
răzbunare... 
 
Din jurnalul unei zile 
( în mijlocul singurătăţii) 
 

Craterul vulcanilor se deschidea  
ameninţător 
sub povara gândurilor 
„Tot ce nu mă ucide mă face mai puternic”! 
bietul  Nietzsche! 
ars de suferinţă a ridicat sabia împotriva 
 „Dumnezeului” 
ce l-a lăsat singur 
în faţa filosofiei sterile... 
cum să poţi locui într-o singurătate din care  
sunt izgoniţi 
zeii şi legendele? 
 

Unde sunt tainele lumii care au fost făgăduite 
materiei întrupate? 
numai Everestul mai poate oferi un răspuns 
acolo sus... lumina-i darnică, ocrotitoare, şi poţi  
avea 
un dialog sincer cu cerul – înfruntându-i 

 
nepăsarea... 
ori totul, ori nimic! 
mult  mai periculos este să priveşti în jos... 
spre inima vulcanilor 
ce nu cunosc toleranţa 
şi nici speculaţiile metafizicii... 
     
Să nu mă spui... 
 

c-am zăbovit prin lunci 
cântând cu iarba şi florile 
Chiar dacă ştii...  
de mai 
când neştiut 
te desprindeai 
din neguri 
şi mă strigai... 
 

Chiar dacă ştii... 
că n-am iubit decât  păduri 
şi murmurul tânguitor 
al râurilor line... 
şi sufletul îmi risipeam 
în roua dimineţilor 
diamantine 
când neştiut 
te desprindeai  
din lume 
şi mă chemai... 
 

Chiar dacă ştii... 
să nu mă spui 
pământului,  
adâncului 
ce-mi vrea zălog 
trăirea, cântecul 
şi Soarele iubirii... 
... atât te rog! 
 
Sunt albastru… peste ape 
 

Lasă-mă să te cuprind 
în palme 
infinire 
să curgă sângele-mi albastru 
peste toate 
să cresc lângă ape 
salcie sfioasă 
născută din privirea ta 
candidă… 
 

Lasă-mă să te cuprind 
în suflet ca pe-un cântec 
şi sunetele 
să-mi devină 
lacrimă albastră 
peste ape 
şi din toate 
să-ţi aleg nemărginirea 
ca loc de odihnă 
şi casă… 

� 
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Ana-Maria PRODAN 

 
Vieţi provizorii 

 
Nuvela lui Ştefan Bănulescu a fost publicată 

pentru prima dată în „Gazeta literară”, nr. 43 (782), 26 
octombrie 1967, p.4-5, cu precizarea „Fragment din 
romanul cu acelaşi nume”, iar în volum începând cu 
ediţia a III-a. Observăm o diferenţă în ce priveşte 
structurarea nuvelei, astfel „Prologul” din revistă devine 
primul capitol, Clopotul lui Polider, capitolul al doilea, 
Pălăria de pai, schimbă doar numerotarea, iar al treilea, 
„Ploaia”, adaugă un nou titlu, devenind Ploaia şi biserica 
pe roate.  

Nuvela a fost considerată de critica literară o 
continuare a Mesei cu oglinzi, prin faptul că „Ea com-
pletează fişa unui personaj, oarecum secundar […] pe 
nume Ion Popescu, tatăl celor şase fete şi proprietarul 
mesei cu oglinzi…”1. 

Primul capitol, Clopotul lui Polider, începe cu un 
discurs prin care „cineva” face o referire generală la 
vremurile ce-şi anunţă sfârşitul prin moartea unui om 
considerat „fără istorie”. Tocmai acest fapt îl determină 
să adreseze nişte întrebări, să-şi reproşeze neatenţia 
faţă de „preţioasele minusuri de sinteză” ale dispărutului 
şi incapacitatea de a distinge „semnul tulburător al desti-
nelor celorlalţi”, înscris într-o existenţă „provizorie”, 
„umilită”. La sfârşitul prezentării generale, vorbitorul 
stabileşte locul şi motivul: se află într-o trăsură „veche, 
anacronică pentru timpul nostru cosmic”, alături de alţi 
doi călători, pe care-i consideră la început mamă şi fiu, 
îndreptându-se pe un drum de ţară pentru a participa la 
înmormântarea unui oarecare Popescu, omul banal, cu 
nume banal, de care nimeni nu a avut habar cât timp a 
fost în viaţă. Numele vorbitorului este Miron Basara-
bescu, iar ceilalţi doi însoţitori sunt Alexandru Lăscă-
reanu şi doamna Corvin. Deplasarea are loc într-o 
trăsură prevăzută cu un clopot ce răsună „asurzitor”, 
„aproape ca un clopot de biserică”, care „sune şi ea o 
poveste de îngropăciune: povestea unei lumi care 
sfârşeşte şi din care fac şi ei parte”2.  

Capitolul al doilea, Pălăria de pai, îl are în centru 
pe inginerul Alexandru Lăscărescu, „unul din pasagerii 
care s-au remarcat prin muţenie în capitolul precedent”3, 
care,,întorcându-se acasă într-o seară târziu, aude voci 

 
în camera sa și hotărăște să mai zăbovească pe 
scări. Faptul acesta nu-l surprinde, întrucât era 
obişnuit ca vizitatorii anticariatului vecin să se 
aşeze la vorbă în camera lui. Un alt personaj este 
introdus aici, anticarul Matei Ionescu, un alt „om 
fără istorie” caracterizat prin obiceiul de a bea o 
ultimă cafea într-un fotoliu galben la sfârşitul 
fiecărei zile de lucru, înainte de a se îndrepta spre 
locuinţa sa dintr-un cartier îndepărtat al Bucureşti-
ului. În aşteptarea retragerii vizitatorilor, Lăscă-
reanu deschide un ziar, dar nu se poate concentra 
asupra articolelor din cauza discuţiilor care se 
suprapun peste rândurile tipărite. Un vorbitor, Vlad 
Vesper, o aminteşte pe distinsa doamnă Corvin, al 
cărei nume „sună întrucâtva a istorie”, nimeni alta 
decât femeia aflată în trăsura lui Polider în 
capitolul anterior, despre care aflăm că locuise în 
camera ocupată acum de inginerul Lăscăreanu. O 
tăcere „jenantă” se aşterne în încăpere şi, odată 
cu ea imaginea lui Vesper a dispărut de pe 
paginile ziarului, însă „pălăria albă şi largă de pai”, 
rămasă fără stăpân, se leagănă pe planurile 
înclinate, apoi se rostogoleşte pe scări. Încercând 
să o recupereze, Alexandru Lăscăreanu coboară 
la mezanin unde se afla un atelier de ceasor-
nicărie. 

Capitolul al treilea, Ploaia şi biserica pe 
roate, ne introduce în trecut, un alt timp istoric, prin 
discuțiile ceasornicarului Schwartz cu domnul Po-
pescu, personajul petrecut la groapă în primul 
capitol, la care asistă inginerul Lăscăreanu. 
Întâmplările narate de unul sunt bine-cunoscute de 
celălalt care „anticipă, ca un bun sufleor de teatru, 
fraza care face parte din rolul celuilalt, alteori îşi 
dau unul altuia replica, prompt şi precis, ca într-un 
spectacol bine rodat, alteori, în fine, îşi iau vorba 
din gură, inversând rolurile şi continuând 
povestirea unul în locul celuilalt”4. „Fire de artist”, 
după cum însuşi declară, dispreţuit şi ignorat de 
contemporani, Popescu se vede nevoit să-şi câşti-
ge pâinea trudind pentru o companie de topo-
metrie. Reconstituie antologic esenţa unei epoci 
printr-o scenă prilejuită de furtul unui cal şi evocă 
poetic episodul bisericii pe roate - care dă şi titlul 
capitolului. Popescu rescrie istoria fără să ofere 
date cronologice, dar păstrând credinţa în renaş-
terea vieţii din cenuşa incendiilor şi într-o constan-
tă a existenţei în câmpia Dunării: „îmbarcarea 
fecioarelor şi a seminţei de grâu în biserica pe 
roate prevede momentul noului început încă din 
clipa dezastrului”5. 

După război se vede nevoit să plece, rătă-
cind o vreme, împreună cu cele şase fiice ale sale, 
în câmpie. Aici îl întâlneşte pe Constantin Pierdutul 
I-iul, nebunul genial şi regele câmpiei, care îl cu-
noaşte şi-l recunoaște ca om deosebit, ignorat şi 
dispreţuit. Aflăm şi legenda Pierdutului care „Se 
spânzurase de umbra salcâmului” solitar din câm-
pie, prefigurând astfel impasul tuturor „pierduţilor” 
care rătăcesc pe câmpia arsă de soare.  

 
 

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

Ajunge apoi într-un sat unde cere adăpost unui bătrân 
neospitalier. Tot aici îşi fac apariţia încă doi oameni, „un 
tânăr uscăţiv în haine albe şi o doamnă tânără în verde”. 
Primul este Matei Ionescu, fiul bătrânului pe care nu-l 
mai văzuse de cincisprezece ani şi, în acelaşi timp, 
anticarul din capitolul precedent pe care nu-i poate 
găzdui deoarece casa era plină de rude şi prieteni aflaţi 
aici pentru a scrie un fel de istorie a satului la iniţiativa lui 
Vlad Vesper.  

În afară de faptul că nu-i era recunoscut spiritul 
artistic de către contemporani, Popescu a fost considerat 
absent în virtutea unei legi absurde, deşi în cei zece ani 
a trăit perioada cea mai agitată a vieţii lui. Nu are 
documente care să-i justifice existenţa şi de aceea caută 
martori care să-l ajute într-un proces de reabilitare prin 
care să-şi recapete casa şi, mai ales, identitatea, 
asemeni personajului din proza Un alt colonel Chabert.  

Schwartz este şi el un artist în ce privește 
meseria lui, iar cămăruţa în care-şi desfăşoară existenţa 
adăposteşte câteva amintiri cu o valoare inestimabilă: un 
portret al actriţei Catinca Bogomileanu în rolul Mariei 
Stuart, interpretat la Paris în 1929, două păpuşi în 
costum Marie-Antoinette primite în dar de la aceeaşi 
doamnă Bogomileanu şi nişte păsări mici împăiate, 
aşezate „în poziţii nefireşti” printre păpuşi. 

La sfârşitul discuţiei Lăscăreanu îi invită pe cei 
doi la etaj, în camera sa pentru a vedea portretul unei 
actriţe „în rolul de Lady Macbeth” care prezintă nişte 
asemănări cu cel al Catincăi Bogomileanu. Aici cei trei 
au surpriza să-l găsească pe Matei Ionescu instalat în 
fotoliul galben cu nelipsita ceaşcă de cafea, privind vrăjit 
o femeie tânără, în rochie verde, care dansează în 
mijlocul odăii pe ritmul ploii torenţiale care le aminteşte 
de o alta din timpuri vechi. Realitatea cedează locul 
reveriei, idee întărită de oglinda în care Popescu încerca 
să-şi vadă chipul; este un vis al naratorului care nu poate 
fi decât Alexandru Lăscăreanu, „singura persoană care 
este prezentă în toate cele trei capitole şi care are 
posibilitatea de a concepe o asemenea sinteză 
subiectivă”6. 

Majoritatea personajelor din Vieţi provizorii sunt 
construite pe ideea-chabert, a omului care şi-a pierdut 
„locul şi timpul existenţei”, fiind „victime ale unei rupturi 
istorice care le neagă identitatea şi drepturile, condam-
nându-le la o inexistenţă simbolică sau la inexistenţă pur 
şi simplu; printre ele, se distinge Popescu, singurul care 
duce până la capăt ideea-chabert, devenind, ca şi eroul 
lui Balzac, un căutător de absolut într-o lume supusă 
avatarurilor istoriei”7. Trăind în afara adevăratei identităţi 
şi a istoriei curente, personajele luptă pentru a-şi câştiga 
dreptul de a fi, fără a avea însă succes, şi devin „vieți 
provizorii” ale unei lumi eliminate de pe scena istoriei. 
Alexandru Lăscăreanu face legătura între prezent şi 
trecut, între personajele de la etaj şi cele de la mezanin 
care s-au mai intersectat de-a lungul vremii, au cunoş-
tinţe comune ori chiar s-au cunoscut la un moment dat. 

Particularitatea scriiturii în nuvela Vieţi provizorii
este dată de aplicarea unor tehnici specifice fantasticului 
de tip eliadesc - de exemplu dereglările de ordin 
temporal sau apariţiile spectaculoase ale unor personaje 
dispărute - de complicarea până la obscuritate a regiei 
narative - mai ales în partea finală a ultimului capitol - şi  

 

de inserţia intertextuală şi profilul livresc. 
 

1 Valeriu Cristea, Domeniul criticii, Bucureşti, Ed.
Cartea Românească, 1975, p. 200 
2 Georgeta Horodincă, Ştefan Bănulescu sau ipotezele 
scrisului, București, Editura Du Style, 2002, p. 87 
3 Ibidem, p. 88 
4 Ibidem, p. 95 
5 Ibidem, p. 98 
6 Ibidem, p. 109 
7 Ibidem, p. 111 
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(urmare din pag. 12) 
 

pune la temelia versurilor sale, invocând-o la tot pasul ca 
pe un triumf împotriva tenebrelor, un triumf al unui echilibru 
tonic, al unei bogăţii secrete şi indestructibile care repre-
zintă, în concepţia autorului, o punte simbolică peste abis: 
„Iar a nins / pe cruci / şi / pe morminte / ca pe un tărâm / în-
depărtat, // ninge-n / mine / lacrima / fierbinte / a acestui / 
neam / însângerat.// Am rămas / în cercul / de ninsoare / 
un copil / de mai / cu ochi / de foc, // se făcea / că nu mai 
este / Soare… / Am visat / sau / poate-a fost / un joc.// Nici 
bunicul / nu avea / cuvinte / şi / nici maica / nu mă mân-
gâia.// Au plecat, / demult,/ spre locuri / sfinte,/ să-mi rezer-
ve / muntele / de nea. // Cad petale / albe / de-amintire, / o 
ciugulitură / de urzici. // Se dărâmă / cerul / de iubire / şi noi 
/ suntem, / parcă, / tot mai mici” (Un vis de iarnă). 

În final, poetul îşi învinge aprehensiunile şi trăieşte 
istoria ca pe un dat fatal, acceptându-i asperităţile şi 
accidentele, dar refuzând capcana pervertirii printr-un veto 
omniprezent şi decisiv. Recluziunea mohorâtă şi anihilantă 
cedează în faţa unui vitalism structural, care modelează 
perspectiva, impunând corecturi de substanţă într-o geogra-
fie a scepticismelor individuale şi a traumelor colective: „Om 
bun, / om drag / şi / iubitor / de ţară, / cu gust / de pâine-n / 
foamea ta / amară,/ dezice-te / de roade / pentru pântec / şi / 
fă-ţi palat / de nemurire-n / cântec.// Să te hrăneşti / cu vise / 
şi / cu poame,/ să dai / din tine / altor guri / de foame. / Să-
nfrângi / în minte-ţi / patimi / şi / ispite, / să sângerezi / pe 
drumuri / neivite. // Să-mpingi / mereu / la a iubirii / roată, / 
să dai / la semeni / inima ta / toată. / Să rândui / pe pământ / 
iubiri / şi / fapte / şi / să împarţi / din tine / zi / şi / noapte. // 
Cât eşti / sămânţa / rodului / de soare, / să ştii / a pierde / şi / 
să ştii / a dare, / când / nu mai ai / nimic / din tine - / a 
pierde, / eşti frunză / galbenă / şi / iarbă / verde” (Om bun). 

� 
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       Gabriel DRAGNEA 
 
 

Interviu cu poeta Doina Uricariu 
(n. 5 octombrie 1950) 

 
"Fug de ţarcurile vieţii literare, 

în orice parte a lumii aş fi"
 

- Doamnă Doina Uricariu, merit ă să fii poet în 
ziua de azi? 

- Să scrii poezie înseamnă să-ţi porţi vocaţia şi 
crucea, ceea ce presupune, de fapt, bucurie şi sacrificiu. 
Dacă cineva scrie poezie pentru că visează să câştige 
bani, îşi alege cea mai greşită cale. Întorcându-mă în 
timp şi gândindu-mă la viitor, pentru mine a fost, este şi 
va fi o mare împlinire să fiu poet. Poezia este puntea 
mea către oameni. Faptul că mă-ntâlnesc cu cititorii din 
ţară şi din alte ţări şi aceştia îmi mulţumesc pentru ceea 
ce fac şi ceea ce scriu, pentru absenţa compromisului 
moral şi estetic şi puterea de a fi eu însămi, nu poate fi 
răscumpărat de mine decât prin volume de poezie. Şi 
forţa de a rămâne autentică, indiferentă la presiunile 
modei, cenzurii, clanurilor literare... şi o mafie a prostului 
gust... Datorită cărţii mele de vizită, care este lumea 
mea imaginară, universul meu liric, şi numai ca poet am 
reuşit să public două albume splendide în Italia, ce au 
ales poeziile mele "Architettura scavata" (ediţie trilingvă, 
română, italiană, engleză) şi "En plein air" (italiano-en-
gleză). Poeziile mele acut vizuale şi dramatice, seis-
mograf al condiţiei umane, cum au fost definite, sunt 
ilustrate de cei mai buni fotografi din Italia, Enzo şi 
Raffaello Bassotto, având prefaţa marelui critic interna-
ţional Paolo Portoghesi. Reuşita, rară, rarissimă, nu este 
la îndemâna oricui, şi mă repet, o datorez poeziei, fap-
tului că am crezut în ea şi m-am încăpăţânat să cred, 
într-o lume ce se ruşinează de frumos şi de bine, ale-
gând violenţa şi vulgaritatea. Sub zodia poeziei am fost 
şi sunt un om fericit. Şi, nu întâmplător, am ales titlul 
volumului meu de debut "Vindecările", pentru antologia 
din 1998. Poezia este vindecare. Ea lucrează precum 
ecologia sufletului şi a spiritului. 

- Ce le-aţi recomanda tinerilor, care vor s ă 
aibă succesul dumneavoastr ă? 

- Să iasă din ţarcul grupului de vârstă, al cena-
clului, unde pot să fie mari vedete. Să intre în universul 
bibliotecilor de poezie, al marilor poeţi de ieri şi de azi, şi 
să-şi măsoare forţele. Un artist are nevoie de orgoliu, iar 
cel care spune că nu e aşa, minte. Este o flacără care 
arde la capătul lumânării noastre şi, cât este aprinsă, e 
bine. Dacă orgoliul vrea să fie totul, şi ceara şi sfoara
lumânării, abia atunci este o nenorocire. Să aibă forţa şi 

 
demnitatea de a lupta şi scrie de unii singuri. Fără
proptele, fumigene generaţioniste şi confortul unor 
universităţi în care programa de studiu este făcută de 
universitarii iconoclaşti şi subiectivi ai unei singure 
generaţii aflate pe creasta valului. Orice val se sparge 
şi rămâne doar spuma din el. Iar marea poezie nu o 
poate umple şi înlocui niciodată un cenaclu de poeţi, 
o singură promoţie a Verbului. Eu fug de ţarcurile vie-
ţii literare, în orice parte a lumii aş fi... 

- Ave ţi duşmani în lumea literar ă? Cum 
sunt rela ţiile cu ace ştia? 

- Numai în pomul plin cu fructe se aruncă cu 
pietre. Nu-mi doresc să am duşmani. Bănuiesc că-i 
am, dar niciodată nu m-au interesat duşmanii. Eu nu 
trăiesc pentru ei şi refuz să mă gândesc la ei. Nu sunt 
un om care să lucreze doar la armurile cu care se îm-
bracă. Cel mai mare duşman al nostru este compro-
misul, pactul cu Diavolul. Fie acesta cenzura, slugăr-
nicia pe lângă dictatori mai vechi şi mai noi, obedien-
ţă faţă de putere, reverenţă în faţa celor trecătoare. 

- Comparativ cu St atele Unite, unde sta ţi 
din 1999, ce ave ţi de repro şat lumii literare româ -
neşti? 

- Reproşul nu este şi nu va fi modul meu de a 
mă situa faţă de cultură şi literatură. Simţul de obser-
vaţie, spiritul critic, viziunea legată de proiecte şi des-
tine sunt mai importante. Nu-mi plac ţuţerii ce sfătu-
iesc sau reproşează celor aflaţi în joc, pe cale să-l 
piardă sau să câştige. Am mulţi prieteni scriitori în 
toate generaţiile. Le-am scos peste 250 de volume ca 
editor privat. Mă şochează lipsa de solidaritate şi ge-
nerozitate a confraţilor mei, unii faţă de ceilalţi, lipsa 
de miză a proiectelor, lipsa de forţă şi de profunzime 
în a se situa în lumea valorilor. Prea mulţi cred că
afirmarea de sine este un pustiu din care pot fi 
excluse ["rase"] oazele celorlalţi. Nu agreez provinci- 
alismul care decretează colocvii, simpozioane şi festi-
valuri zonale drept internaţionale, dacă participanţii 
nu au o carte de vizită internaţională. "Poesis" face 
excepţie. Mai sunt, poate, şi alte excepţii în care 
 

(continuare în pag. 17)
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(urmare din pag. 16) 
 

eticheta acoperă conţinutul din sticlă. Această viaţă sub 
formă de ţarc, în care trei-patru poeţi trăiesc şi se 
desfăşoară în cadrul unui grup, care are şi criticul şi 
editura lui, care aruncă cu pietre în ţarcurile celelalte, nu 
este idealul meu. Există un soi de fragmentare şi atomi-
zare a lumii literare, parcelată sub semnul unei "concu-
renţe", pe care mulţi o înţeleg foarte greşit. În artă, 
concurenţa făcută în acest mod nu are nicio semni-
ficaţie. Duce la o înfundătură. E îngrozitor să trăieşti cu 
un orizont meschin în faţa ochilor. Discriminările sunt 
penibile, nu doar dovezi de politici incorecte. Apoi, nu 
înţeleg lipsa de civilizaţie, vedetismul, demonul 
demolărilor, bârfa, zvonistica înlocuind informaţia la 
surse. Vânătoarea bătrânilor şi a modelelor este făcută
cu o cruzime mediocră, care câştigă teren nu doar în 
tribunale, unde copiii obţin sentinţe de evacuare 
împotriva părinţilor, dar şi în istoriile literare şi cursurile 
universitare, unde sumarul se reduce la cei de un leat. 
Între dictatură şi autoritatea şi demnitatea modelelor nu 
se poate pune semnul egal. Ura, invidia, orizontul redus 
la capra vecinului. Puterea de a spune "mulţumesc" şi 
iubirea faţă de celălalt sunt esenţiale în cultură şi nu pot 
fi înlocuite de armate de fii rătăcitori. 

- Cum vi se pare poezia româneasc ă de azi? 
- Slavă Domnului că am atâtea cărţi bune şi 

atâţia poeţi buni şi mari, pe care îi citesc şi recitesc. Mă
deranjează, însă, enorm un singur aspect: punerea la 
acelaşi nivel a poeziei şi a nonpoeziei. Nu există o 
separare a grâului de neghină. În diverse înşiruiri sunt 
puşi alături poeţii semnificativi, poeţii de duzină sau 
"masa de manevră" şi chiar cei care nu sunt deloc poeţi. 
"Băieţii de cartier" ai poeziei înţeleasă ca o emisiune 
"Big Brother". Nu reproşez nimic poeziei, indiferent în ce 
stil ar fi scrisă ea, cu rimă sau nu, apocaliptică la modul 
cel mai sumbru sau paradisiacă în revelaţie. Nu am 
prejudecăţi şi reţete în legătură cu doza de ironie, dra-
mă, senzualitate, contemplaţie ori meridian geografic. 
Trebuie să mi se impună, cu forţa inconfundabilului, 
universul constituit al poetului. În cărţile tinerilor caut 
universuri individuale, articulate, emblematice. Caut 
miracolul universalului şi neasemănării cu celălalt. Sin-
gurătatea vocii. Poezia nu este un cor de tineri, de copii 
sau de bătrâni, nici un cor de femei ["feministe"]. 

- În ce rela ţii sunte ţi cu Uniunea Scriitorilor 
din România? 

- Civilizate. Profesionale. Prieteneşti. Faptul că
Uniunea s-a schimbat mult din punct de vedere al 
concepţiei manageriale este un lucru pozitiv. Există
colocvii interesante cu românii din străinătate şi cu 
traducătorii. Apoi, este bine că se ocupă de starea 
socială a scriitorilor. Nemulţumirile mele sunt legate de 
modul în care sunt concepute şi oferite premiile literare. 
Am luat premiile Uniunii, ale Asociaţiei din Bucureşti. 
Personal, am avut şocul să fiu nominalizată anul trecut 
la premiul naţional de poezie cu unanimitate de voturi şi 
să mă trezesc scoasă din cursă, în momentul decernării,
şi eu şi celălalt poet care primise multe voturi la nomina-
lizare, Ion Mircea. Toată lumea spunea că volumele 
noastre de poezie sunt cele mai bune şi totuşi ele au 
fost "sărite" de acelaşi juriu. Care au fost criteriile de 
acordare a respectivelor premii? Absenţa mea din ţară
nu mi-a fost favorabilă. Faptul că am mai luat premiu nu
a înclinat în favoarea mea. Am înţeles apoi că, la “Asoci- 

 
aţia Scriitorilor din Bucureşti" au fost tăiaţi de pe lista 
candidaturilor scriitorii care trăiesc în străinătate. Da-
că vom perpetua în România această împărţire a scri-
itorilor, în funcţie de rezidenţă, nu cred că mai putem 
crede că anul ‘89 a existat şi a produs o schimbare. 

- După ce criterii crede ţi că se acord ă 
aceste premii? 

- Premiile s-au acordat de când lumea, şi în 
perioade de mare emulaţie şi libertate, şi în perioade 
mai critice, dar şi de tranziţie, pe solidaritatea şi 
prieteniile dintre un scriitor şi un grup. Există criterii 
obiective care amestecă valoarea unei cărţi, reală
sau parţială, cu criterii subiective: un scriitor a divor-
ţat anul acesta, n-a mai luat premiu de mult timp etc. 
Apoi sunt obligaţii vechi care trebuie plătite. Ţin minte 
că, fiind şi eu membră în juriul USR, se vehicula 
despre o poetă importantă, la un moment dat, că
trebuie să-şi termine bucătăria de amenajat şi, deci, 
trebuie ajutată cu un premiu, pentru că are nevoie de 
bani. Cartea era bună dar, în loc de un laudatio al ei 
auzeam argumente din afara literaturii. M-am luptat 
altădată alături de Gabriela Adameşteanu ca să ia 
premiu Ion Negoiţescu, neagreat pe motiv că este 
bine merci la München. Premiile nu vor fi niciodată
total obiective sau subiective. Când le primim noi, le 
considerăm obiective, când ne ocolesc, le socotim 
nedrepte, subiective. Să nu ne facem iluzii de nicio 
parte. Toate aceste poziţii obiective şi subiectivităţi 
acumulate în timp acreditează sau discreditează
premiile. Cred că ar trebui un statut mai credibil al 
premiilor în România. Dacă eu aduc sponsorul, ce 
valoare poate avea premiul primit? 

- La ce lucra ţi în prezent? 
- La o carte cu mai mulţi autori, între care şi 

eu, despre restaurarea "Ansamblului de la Târgu-Jiu" 
realizat de Brâncuşi. Cartea o voi scoate la New York 
sub egida "World Monument Found". Am discutat cu 
toţi şefii de proiect implicaţi în restaurarea "Coloanei 
Infinitului". Sunt mii de pagini care desfăşoară
proiecte şi schiţe pentru fiecare centimentru pătrat al 
"Coloanei", "Porţii Sărutului" şi "Mesei Tăcerii". Apoi, 
la un volum de versuri care conţine peste 80 de 
poezii din `86-`87, care nu au mai fost publicate. Am 
un titlu provizoriu, "Caietul sărac". Va apărea în 
România, dar se traduce şi în engleză şi în italiană şi 
în spaniolă. La New York va apărea un volum numit 
"Casa de sticlă", iar în Italia trebuie să intre în librării, 
cât de curând, cartea "Casa de piatră", care porneşte 
chiar de la urarea făcută mirilor, urare foarte 
apreciată de italieni. Mari constructori şi mari 
sentimentali. Pentru ei "casa de piatră" este o 
bijuterie de limbaj, o metaforă cu o încărcătură
estetică şi morală desăvârşită. Am scris enorm în 
ultimii ani. În cea mai concurenţială şi pragmatică
dintre lumi, am redescoperit poezia mare la ea acasă. 
Când poezia mare este la ea acasă, într-o anume 
ţară, şi valorile şi oamenii sunt acasă. 

 

(interviu realizat în anul 2004)
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Cristina RO ŞU 

 

Şoaptele de catifea ale Denisei 
 

Denisa Lep ădatu – “ Şoapte de catifea”  
Ed. InfoRapArt, Gala ţi, 2012 

 

Şoaptele de catifea  ale Denisei Lepădatu sunt 
fragmente pe tema copilăriei, vârstă la care omul 
consideră că soarele îi zâmbeşte şi se vede înconjurat 
de "norişori pufoşi", pe care calcă fără teamă, fie crede 
că zborul oricărui fluture este un dans cu dedicaţie şi că 
negrul nu este prezent în curcubeu fiindcă Dumnezeu nu 
a vrut să fie în lume tristeţe şi răutate, fie trăieşte cu 
speranţa că orice zi poate fi o călătorie în lumea 
basmelor, că timpul ar trebui să poată fi oprit pentru a 
evita riscul despărţirii de cei dragi, că valurile mării şi 
păsările îl îmbrăţişează din prietenie autentică.  

În Şoapte de catifea , prea tânăra autoare 
dezvăluie ceva din sufletul ei, o parte dintre gândurile şi 
speranţele sale, relevându-se, aşa cum e firesc, ca 
natură solară, cu o uimitoare dragoste faţă de semeni, a 
cărei menire pare să fie alinarea durerii celor din jur, 
călăuzirea lor dincolo de "linia neagră", adică "drumul 
supărării": "M-am născut din lumină, am plutit pe un nor 
pufos (...) Am venit să vă ţin de mână pe toţi cei mâhniţi 
(...) Acelea sunt lacrimi de oameni trişti. De ei trebuie să 
avem noi grijă! (...) Te rog să nu uiţi că şi tu poţi face 
oamenii fericiţi. Încearcă!" (Cine sunt eu?). Sub influenţa 
lecturilor copilăriei şi a unor ecranizări ale acestora (de 
exemplu, Dumbrava minunată), pentru Denisa Lepădatu 
şi pentru mulţi cititori, accesul la fericire ar trebui să fie 
simplu: să crezi în îngeri păzitori, să gândeşti pozitiv, să 
primeşti micile bucurii pe care ţi le oferă natura, să-ţi 
propui şi să faci doar bine celor din jurul tău, să te laşi 
cuprins de magia Crăciunului, indiferent de vârstă, să nu 
uiţi nimic legat de ograda şi casa bunicilor... 

Denisa Lepădatu le împărtăşeşte colegilor de 
generaţie speranţa într-o lume mai bună, mai frumoasă, 
mai sigură pentru toţi, iar adulţilor le reaminteşte un 
adevăr pe care majoritatea îl acceptă: copilăria este 
prezentă în sufletul oricăruia dintre noi, însă unii trăiesc 
prea grăbit, iar alţii aleg să ignore sufletul de copil. 

Ce poate fi mai firesc decât să-ţi doreşti să 
existe un "oraş al zâmbetelor" aflat sub protecţia "zâne-
lor fericirii"? Un spaţiu securizant, al blândeţii, în care 
oamenii să nu ezite să şteargă o lacrimă şi să ofere 
necondiţionat ajutor celui care are nevoie de suport 
emoţional.  

Nu poate fi trecută cu vederea dorinţa exprimată 
în finalul unui text despre rătăciri temporare şi despre 
lumea gâzelor: "Bucuria, aşadar, să se afle veşnic în 
sufletele voastre, iar tristeţea să nu existe în viaţa 
nimănui!" (Bucurie). 

Cuibul de rândunele este un alt text despre 
lumea celor care nu cuvântă, dar poate fi receptat şi ca 
avertisment pentru unii adulţi, căci în societatea 
contemporană există suficiente exemple de oameni 
incapabili să le asigure celor mici protecţia pe care o 
merită, neglijând lecţiile de viaţă pe care le oferă natura. 
Dintr-o poveste despre lumea marţienilor, cititorul 
(re)descoperă că individul nu poate fi fericit decât în 
comunitatea pe care o cunoaşte, în prezenţa unui suflet 
pereche şi numai prin bunăvoinţa divinităţii. 

 
Aşadar, Şoaptele de catifea  îi determină pe 

unii cititori să rememoreze frânturi din anii copilăriei, 
iar pe alţii să viseze cu ochii deschişi... 

Sunt texte prin care se evidenţiază faptul că 
lumea este nedreaptă, dar perfectibilă, mai ales prin 
apropierea de divinitate: un om care a avut şansa de 
a evolua înconjurat de dragoste, graţie unei familii 
minunate, adevărat dar de la Dumnezeu, aşa cum se 
menţionează în textul intitulat simplu Familia mea, în 
care mărturiseşte că ar vrea "ca toţi copiii din lume să 
primească atâta fericire câtă primesc eu!". În viziunea 
autoarei, copiii sunt îngerii planetei, singurii capabili 
să le arate adulţilor cât şi unde greşesc, să-i îndrume 
spre o icoană fermecată... 

La vârsta la care majoritatea copiiilor stau în 
faţa calculatorului nepermis de mult, Denisa 
Lepădatu surprinde plăcut pe toată lumea, talentul ei 
fiind recunoscut în repetate rânduri. Textele sale au 
fost apreciate şi găzduite în revista şcolii "Mozaic", în 
revista literară "Boema", în antologia colectivă de 
creaţii literare "Pe strada inimii, cuvântul", apărută 
anul acesta sub îngrijirea Asociaţiei Scriitorilor pentru 
Promovarea Realizărilor Artistice - ASPRA, pe diferite 
site-uri literare ("Confluenţe lirice", "Noduri şi 
Semne"), pe blogul http://compuneri-u.blogspot.ro/
aparţinând profesorului de limba română Ionel-
Dumitru Nedelcu şi pe site-ul www.vioreldarie.ro, al 
scriitorului Viorel Darie. 

Efortul Denisei Lepădatu de a îmbogăţi spa-
ţiul literaturii pentru copii a impresionat membrii juriu-
lui la fiecare concurs pe teme literare la care autoa-
rea a participat, obţinând premii importante, spre 
bucuria sa, a familiei, a mentorilor şi a tuturor celor pe 
care îi preţuieşte. În acest sens ar fi suficient de men-
ţionat Premiul I, obţinut în cadrul unui proiect regional 
la secţiunea “Să redescoperim magia Crăciunului” 
(2011), ca şi Premiul “Mezin Talent” din cadrul Con-
cursului Internaţional de Poezie şi Proză "Starpress 
2012".  

Cu un asemenea palmares, la o vârstă care 
abia zilele acestea atinge frumoasa cifră de 10 ani, 
abia împliniţi, am convingerea fermă că viitorul îi va 
aduce Denisei Lepădatu alte şi alte recunoaşteri 
oficiale ale calităţilor sale deosebite în domeniul 
creaţiei literare. 

 

(prefaţă)

� 
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Tănase CARA ŞCA 

 
REMEMBER 

 

ŞTEFAN ROMEO GHIOC – la un an de la despărţire… 
 

Ştefan Romeo Ghioc (12.07.1944 - 18.10.2011) 
a fost unul dintre cei mai frumoşi oameni ai secolului XX 
ce a trăit pe meleagurile noastre din plin evenimentele 
derulate între cele două capete ale capitalismului autoh-
ton şi sigur, în calitate de ziarist a traversat cea mai nea-
gră perioadă trăită de omul de litere, care putea gândi 
multe, dar spune atât de puţine, îngrădite fiindu-i hotarele 
exprimării. După ce a răbufnit publicând un număr impor-
tant de volume de proză, dar în mod deosebit de poezie
(Vitralii - poezie, Fântânile cu ochi alba ştri - poezie,
Oraşul câinilor turba ţi - proză, Delta Dun ării, oameni 
şi destine - reportaj, Iarna amăgirilor - proză, eseu, 
Ursitoarele - roman biografic), în anul 2010 spre finalul 
pământean ce probabil îl intuise, a publicat „Paşaportul 
de piatr ă” , un act asumat subtil, un anunţ, un preambul 
la ceea ce urma să se întâmple. Şi în timpul scurt ce i-a 
mai rămas şi-a continuat actul de creaţie anunţat în 
ultimul volum de versuri şi a lăsat dreptul, dar şi obligaţia 
testamentară familiei şi prietenilor de suflet din Asociaţia 
Scriitorilor Aegyssus Tulcea, spre publicare şi realizare  
în semn de recunoaştere şi adâncă aplecare spre res-
pect, volumul de poezii “Clipa” , un mănunchi de flori 
nemuritoare lăsat moştenire celor care se simt claustraţi 
de vremuri. 

 

 

      
ELIBERARE     
 

Ce cauţi tu oare, 
biet suflet al meu resemnat, 
în trupul acesta, în timpul 
acesta, în spaţiul şi locul 
acesta, pe nedrept claustrat? 
Ai fi putut însufleţi alcătuiri 
fără de margini înguste, fără 
de zări tot mereu mărunţite 
în calendare aşa de mărunt rânduite... 
Ai fi putut gândi în 
sumedenii de graiuri, prin lumi 
mereu copleşite de glorii 
unde zilele luminează altfel 
cu prezenturi şi alte istorii... 
Cine te-a osândit 
biet suflete-al meu resemnat, 
aşezându-te făr’de scăpare 
în această carceră veche, unde 
anevoie mai tremură un 
ultim sfârşit de lumânare; 
unde eu însumi, 
mereu plictisindu-mă 
de abia mai încap, 
deseori sufocându-mă? 
Ce-am să mă fac cu tine, 
biet suflet al meu? Am să  
te-adun cu grijă în palmă 
înălţându-te către zări, către 
timpuri mai largi, infinite, 
şi niciodată exact şi 
nedrept şi definitiv rânduite... 

 
 
 

 Deci, Ştefan Romeo Ghioc, prin acest ultim 
volum de poezie se simte eliberat. Oare, ne-a 
transmis totul? Eu aş spune, DA şi NU! 
 DA, pentru că a lăsat în urmă o operă litera-
ră bogată ce în foarte multe puncte ajunge în 
poziţii de vârf ale literaturii româneşti, că noi cei 
care ne străduim să atingem măcar o strună a 
nivelului său avem un reper exemplar, un om care 
să ne ajute chiar şi postum, cu un sfat, cu un 
zâmbet prietenesc şi cu o mângâiere fie ea şi 
imaginară, atunci când este nevoie, aşa cum o 
făcea nu prea demult, când deseori ne însoţeam.  

DA, pentru că, iată, lansarea oficială a 
ultimului său volum de versuri, “CLIPA” dorită cu 
ardoare de autor a fost realizată de famile şi prie-
tenii dragi exact în ziua  ce ar fi marcat împlinirea 
unei vârste ce semnifică momentul maturităţii 
depline. 

NU, pentru că noi nu îl eliberăm pe Ro-
meo de sarcini, fiind convinşi că de acolo, din un-
gherul universului în care se află, mai are multe să 
ne transmită. Şi nu numai de acolo...Sunt la fel de 
convins că Romeo, ca orice scriitor al acestei 
lumi, mai are multe gânduri nepublicate, neîmpăr-
tăşite, care-şi aşteaptă rândul... 

NU, pentru că pe Romeo îl simţim prezent 
în fiece clipă.  
 

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

NU, pentru că mereu ne completează şi ne 
face să îl simţim oriunde am fi... 
 “CLIPA ” - o carte apărută sub îngrijirea fiicei 
autorului, Laura-Constanţa Ghioc, distinsului profesor
Mihai Marinache şi cu modesta mea contribuţie, nu 
este o sinteză a operei Poetului, dar este un apogeu 
de o sensibilitate şi profunzime greu de atins, vorbind 
de  întregul cuprins al volumului.  

Fără excepţie, fac această afirmaţie în cunoş-
tinţă de cauză, toate poemele sunt extraordinare. 
Extraordinarul pleacă de la ideea universului în inte-
riorul căruia pendulăm, sau mai corect spus gravităm 
pe o orbită având ca punct central supremul materia-
lizat în Tatăl Ceresc, precum Pământul în jurul Soare-
lui. Citind cartea în întregime, pătrundem multe taine 
din care vom înţelege că fiecare din noi ne aflăm într-
un echilibru relativ, că viaţa este doar o fază, un episod 
al existenţei iar fiecare din noi ne aflăm pe o punte ce 
duce spre infinit. Sigur că uneori, când înţelegi că mai 
ai  un pas până la capătul acestui episod numit viaţă, 
apar o sumedenie de întrebări. Profund conştient, 
evaluîndu-şi poziţia în care se află, poetul găseşte şi 
răspunsuri, dar acolo unde acestea nu sunt certitudini, 
nu le abandonează ci şi le asumă pentru a le găsi 
răspunsul la momentul potrivit în infinitul ce îl aşteaptă. 

Surprinzător de meticulos, nu a lasat nimic la 
întâmplare, ci şi-a pregătit în taină drumul spre veşni-
cia ce a simţit-o ca fiindu-i chemarea din urmă. Petre-
cându-l la locul de veci, am constat că avea un loc 
pregătit, cu o “cruce de piatr ă” pe care era înregistrat 
numele lui... ”PAŢAPORTUL deci! Romeo s-a gândit la 
viaţa de apoi şi ne-a comunicat asta prin “Paşaportul 
de piatră”, penultimul volum de poezie ce i-a asigurat 
vizionarea întregii lumi. Şi nicio clipă nu mă gândesc la 
ceea ce ar însemna aici şi acum...un card care să ne 
asigure viaţa, ci eternitatea, văzută prin “Judecata” lui 
Romeo: 

 
JUDECATA 
 
Săvârşind călătoria 
oh, duhule-duh, 
înălţat ca un zmeu în văzduh, 
vei afla la capătul scării 
luminata grădin-a iertării 
şi pe cea doar cu spini 
a-nserării… 
Oh, bietule suflet, 
doar tu mereu singuratic 
căuta-vei lumina şi bezna 
care, de-acum, se despart 
de-a dreptul dramatic 
în necuprinse tărâmuri bune 
şi rele, care 
vor cerne-ndelete 
faptele bune, păcatele grele 
săvârşite, oh, duhule-duh 
acolo, mai jos 
de orice văzduh… 
 
 * 

 
Nici n-ai să pricepi, biet 
suflet pustiit de lacrimi uscate 
de unde atâtea greşeli şi 
atâtea păcate 
când mereu ţi s-a spus 
să cumpăneşti cât mai bine 
lumina şi umbra ce 
sălăşluiau, împreună, în tine; 
să fii bun şi  
plin de căinţă 
faţă de-ntunericul greu 
căutând până şi-n el  
un strop de lumină, 
un strop de credinţă şi 
să întoarcem mereu  
şi mereu 
următorul obraz, 
răbdând mulţumiţi orice 
palmă a vieţii, 
oricare durere, oricare  
necaz… 
 
 * 
 
Şi-acum? Acum iată, oh, 
duhule-duh 
cum aici, la capăt de scară, 
mai presus de 
oricare văzduh, 
judecăţile-s grele 
iar totul pare uitat 
când orice umilire-ndurată 
pare a fi un păcat 
încât, oh, duhule-duh, 
biet suflet mereu singuratic 
grădina cea mare-a luminii 
aştepta-vom, se pare, zadarnic. 
Până la judecata de-apoi 
nici n-ai unde să stai; 
în grădinile nopţii, ori, 
în cele luminate ca-n Rai 
încât, până la Pronunţarea 
cea Mare, 
vom poposi resemnaţi 
între cele două Hotare 
căci vezi, duhule-duh 
acolo, mai jos de văzduh 
n-am adunat destule păcate 
ca să-nnoptăm în 
veşnica noapte şi 
nici n-am făcut destul bine 
spre-a veşnici în grădinile pline 
cu rouă stelară şi cu lumină 
lină, curată, divină… 
 
 * 
 
…Aştepta-vom deci 
între aceste Hotare 
unde floarea-soarelui 
 

(continuare în pag. 21)
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(urmare din pag. 20) 
 

înfloreşte, 
păleşte  
şi moare…   
 
Fără a face o analiză  din punct de vedere 

literar, chestiune rezervată în mod deosebit criticilor, 
consider că tot ceea ce veţi găsi în volumul „Clipa ” este 
o mare surpriză: o filozofie de o extraordinară 
profunzime a vieţii, vizavi de o puternică şi zguduitoare 
premoniţie a sfârşitului acesteia. POETUL, sintagmă 
sfântă pentru St. Romeo Ghioc, abordată mereu “la 
superlativ” în multe din poeme, ne creează impresia că a 
scris întreaga carte într-o singură zi. Da, într-o singură 
zi, în care pentru fiecare sau pentru toţi, a dedicat câte 
un poem de ADIO! Un adio doinit dintr-un fluier de os 
românesc din maiestuozitatea vârfului OMU, ce din 
înălţimea sa  trimite săgeţi împănate cu flori de colţ în 
toate direcţiile stăpânite de MIORIŢA nemuritorului suflet 
românesc: 

      
NEMURIRE 
 
Lupii 
se adunaseră tiptil 
la căpătâiul omului aceluia 
ce adormise puţin, tot 
drumeţind prin infinituri albastre. 
Tocmai năpârliseră jalnic de 
cele din urmă idei şi cuvinte 
ce atârnau anapoda 
în nefericite potloage. 
Mai încolo tot târcoleau 
şi oarece hiene 
veşnic înfometate, 
atrase de dorul  unui mare festin, 
cu resturi, cu oasele toate 
din omul acela ce adormise 
profund, tot drumeţind 
prin infinituri de vise scrise, 
nescrise… 
Cele dintâi au priceput hienele. 
Omul acela era viu, căci 
dinspre el amuşinau doar 
miresme de primăveri, unduind 
a zarzări în floare. Şi au 
plecat, oarecum ruşinaţi, 
spre uitarea cea mare…După care 
au înţeles şi lupii. 
Omul acela 
adormise aşa de profund încât 
putea să se trezească oricând 
lăsându-i sterpi de orice idee,  
de orice cuvânt! 
Şi s-au retras spăşiţi către 
întunecimile lor 
pricepând, dintr-odată, că 
Poeţii niciodată nu mor… 

 

Poetul Ştefan Romeo Ghioc 

…Cum consemnează cunoscutul scriitor 

dobrogean Ovidiu Dunăreanu  pe coperta a IV-a a 

volumului „Clipa”, „Ştefan Romeo Ghioc rămâne într-
un anume fel bolnav fără leac / de cea mai dulce-

amară suferinţă a lumii… care este Poezia.  
În majoritatea lor, versurile sale sunt echilibrate şi 
pline de substanţă. Autorul crede că fiecare dintre ele 
poartă în sine Veşnicia. De aceea nu le lasă să-i scape 
de sub condei oricum. Finisate îndelung, ele amintesc 
de rigoarea, dăruirea şi pasiunea unui sculptor". 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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       Tănase CARA ŞCA 
 
 

Am fost azi acolo... 
 

Am fost azi în locul 
în care Dunărea 
pleacă în două direcţii 
care de fapt şi de drept 
curg tot acolo.  
De ce oare s-o despărţi 
în braţe diferite? 
Gândesc eu, că are doruri ce  
trebuiesc separate cumva 
ca apele ce poartă 
cântecele ucrainencelor 
ce flutură batistele româneşti 
înspre mare, pe valurile 
molcome ale Dunării  
(nume generic folosit pe toate cele trei braţe), 
să fie transmise lipovencelor din  
Chilia, Mila 23, Sfiştofca, Jurilovca… 
ce ştiu să mai susţină 
şi să fluture batista 
românească. 
Şi nu numai atât… 
Am fost azi într-un  
cimitir vechi, ponosit 
uitat de vreme şi de  
oameni. 
Am auzit acolo 
bocetul românesc al  
grecilor, evreilor, 
ruşilor, ucrainenilor,  
tătarilor, turcilor,  
englezilor, nemţilor 
şi…doina românească 
ce mângâia 
toate dorurile… 
M-am aplecat în faţa tuturor… 
Eu cred că Sulina merită  
o statuie a tuturor popoarelor, 
lucrată fără mari pretenţii 
într-o formă de… 
OM. 
 
 
Reconversie 
 

Mi-a trecut glonţul 
prin ochiul de sticlă 
cu care scrutam 
zările 

 
în căutarea timpului pierdut. 
M-a lovit lancea  
în piciorul 
care mă ajuta 
sa fac paşi 
sperând că voi ajunge 
la un jilţ 
odihnitor. 
Sabia ne-dreptăţii 
mi-a tăiat mâna 
destinului 
ce-mi ţinea palmele 
desfăcute 
către cer. 
Mi-a străpuns  
trupul 
cuiul blestemat 
al promisiunilor 
deşarte. 
Şi am spus: 
Facă-se voia ta 
dar… 
am plecat 
să mă reîncarnez 
în…Dracula. 
Ţepele mi se par 
a fi soluţia 
ce-mi va reda 
imaginea şi esenţa  
dreptăţii. 
Dar demnitatea… 
 
Stuful 
 

Un lan ca o mare de grâu 
mlădioasă 
foşneşte delta toată 
într-un amurg pustiu şi  
veşted 
al apropierii de o  
noapte rece, polară, fără 
aurori boreale şi 
ţipete de cormoran. 
Enoţii urlă a pustiu 
în laţurile braconierilor; 
porcii mistreţi 
şi-au lepădat colţii; 
bizamii mor de ciudă că 
blana lor e râioasă; 
peştii refuză să mai  
depună icre în  
bălţile lor; 
şi pelicanii fug 
cu paşi întinşi 
împiedecându-se-n 
guşile goale; 
casele lipoveneşti 
îşi pun căciuli 
din plastic; 
Chişcaniul e ruină… 
Ca nişte suliţe mlădioase 
cu săbii agăţate la brâu 
îşi leagănă vârful ruginit 
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de atâta nefolosinţă 
stuful. 
Într-o mare de spice 
maronii 
foşnesc armele stufului 
din Delta Dunării 
sperând să se  
metamorfozeze în  
ţepe. 
 
 
Trafic 
 

Sufletul meu  
se cramponează 
de ziua de azi 
tot mai mult şi 
mai mult, devenind 
din ce în ce mai mic. 
Claxonat, înjurat, semnalat 
cu un deget înţepând 
aerul, spre cer, 
sufocat, tăvălit, călcat, 
bruscat la tot pasul 
încearcă să se scuture 
de praf şi mizerii 
dar, 
îi cade mâna jos 
a moarte. 
Sufletul obosit, 
(să fie al meu?) 
inspiră aerul urban 
rătăcind aiurea 
pierdut, cu paşii nesiguri 
pe zebra 
asfaltului încins. 
 
 
Teii 
 

În satul meu din mijlocul pădurii 
Acolo unde soarele-i brodat 
Şi raza lui ne mângâie curat 
Pulsând viaţa-n sufletul naturii 
 

Azi, m-am trezit în prag de răsărit 
Să-mi mângâi talpa cu un strop de rouă 
Şi făcând paşi prin terapia nouă, 
Simţit-am un dar nou, de mirosit. 
 

Atent, cu nasu-nfipt în pala slabă 
M-am scuturat de visele târzii, 
Parfum discret dosit în poezii, 
Am inspirat adânc şi fără grabă. 
 

Atunci, privirea mea iscoditoare 
S-a atârnat de-un evantai celest 
Plecând din nord spre est, prin sud spre vest, 
Cu dealuri suprapuse-n depărtare. 
 

De după deal, o rază ruşinată 
S-a prăvălit râzând pe Dâmbul Mare 
Trăgând spre-nalt mult preamăritul Soare 
Ce-a luminat pădurea ondulată. 
 

 
Am desluşit pe verde, parcă scuturi 
Ghirlande albicioase, mişcătoare 
Iar mintea mi-a zburat iscoditoare 
Să redescopăr vechile-nceputuri. 
 

M-a ajutat o dulce adiere 
Ce-a tresărit suav dinspre pădure 
Purtând un val cernut de-arome pure 
Ce m-a umplut cu izul ei de miere. 
 

Mi-am amintit că-n prag de cireşar 
Pădurea-şi pune floare de mireasă 
Când teii înfloresc şi intră-n casă 
Cu zâmbetul în florile de dar… 
 

Parfum, seducător de gânduri pure, 
Ofrandă-adusă omului în dar 
În începutul cald de calendar 
De teiul nostru falnic din pădure. 
 

M-am închinat spre dealul luminat 
Şi-am mulţumit naturii înflorite 
Că de milenii lungi, îmbătrânite 
Pe Sfântul Tei, nicicând nu-l dă plecat. 
 

Ce bucurie, zumzăie albina 
Prin fericirea florilor de tei, 
Culege mierea, dusă în ştiubei, 
Iar noi ne bucurăm, că-i dulce cina. 
 

O!, floarea mea de tei mereu virgină 
Tu nemurirea sufletului meu 
Am să te port şi-am să te simt mereu, 
Aleasă-n veci mireasa mea divină. 
 
 
 Iluzii 
 

Dacă am fost vreodată nemernic, 
Mă rog Celui Drept, că mă va ierta, 
Dar dacă voi fi vreodată cucernic, 
Sunt sigur că nimeni nu m-o căina. 
 

Trăim timpuri grele, când caina-i o trudă 
Ne ducem iertarea citită de popi 
Doar după tipicuri din cremenea crudă 
Transmisă mereu de inşi mizantropi. 
 

Dar nu e iertarea aşa la-ndemână 
La toţi cei ce vor şi cred că-s de soi 
Donând la biserici, o faptă ce-i bună 
Dar nu-i de ajuns la „judecata de-apoi”. 
 

Eu ştiu că mâine, balonul plesneşte 
Că este făcut din fulgi de săpun 
Şi chiar de se-nalţă în coadă de peşte, 
Plesneşte balonul, cum presupun. 
 

Şi dacă o şansă ar fi înţeleasă 
De toţi cei ce vor, ca noul să-nfloare, 
Am pune un umăr virgin de mireasă 
Curaţi să ieşim din greaua-ntristare. 

� 
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Gheorghe A. STROIA 

 

O scriere necesară restituirii istorice a încă unui 
colţ de Românie - Ţigăneşti, Teleorman 

 

Elena Buic ă: Întoarcerea spre obâr şii 
 

Datorită avansului tehnologic al zilelor noastre, 
este imposibil să te gândeşti la locuri îndepărtate de pe 
mapamond, ca la ceva intangibil şi extrem de îndepărtat, 
ci ai senzaţia de multe ori că este suficient să întinzi un 
deget pentru a ajunge acolo, fără a mai pune la 
socoteală că doar cu gândul poţi străbate miile de 
kilometri într-o fracţiune de secundă. Acest avantaj 
tehnologic este cu certitudine un lucru cât se poate de 
bun. Doar astfel poţi interacţiona cu locuri ori oameni noi, 
pe care nu i-ai cunoscut (încă) fizic, dar pe care ai vrea 
să-i întâlneşti, pentru a le oferi o prietenească 
îmbrăţişare.  
 Un astfel de om, un astfel de suflet deosebit este 
şi scriitoarea de limbă română, stabilită în Canada, la 
Toronto, Elena Buic ă - Buni , aşa cum se semnează 
autoarea în multe dintre articolele sale, publicate în toată 
lumea. Deşi a debutat relativ târziu, datorită dorinţei sale 
acerbe de a scrie (în primul rând pentru sufletul său şi, 
apoi, cu nădejdea împărtăşirii şi altora din lumina 
scrierilor sale), Elena Buică a reuşit să se impună (în 
foarte scurt timp) ca valoros om de litere, datorită - în 
parte - pregătirii sale filologice, dar şi talentului extraor-
dinar cu care reuşeşte să aştearnă gânduri imaculate, pe 
colile înălbite de abis. Iubindu-şi cărţile ca pe proprii 
copii, prin fiecare titlu aduce câte ceva nou, inedit, 
izvorând noi comori dintr-o nesecată fântână cu ape 
limpezite de vise: “Crâmpeie de via ţă” (2005), “Gând 
purtat de dor ” (2006), “Prin sita vremii ” (2007), 
“Oglindiri ” (2009), "Lumini şuri " (2011). Am avut deose-
bita plăcere şi onoare ca anul acesta să facem 
cunoscute câteva dintre minunatele scrieri pentru copii 
ale Elenei Buică, alături de cele ale altor douăzeci şi doi 
de scriitori din Europa, Canada şi Statele Unite, scrieri 
adunate în Antologia Universală “Comori de vise ” 
(Poveşti, povestiri, amintiri) - Armonii Culturale.  
 Întoarcerea c ătre obâr şii  a Elenei Buică, o 
lucrare cu caracter monografic, este o apariţie editorială 
ce ar trebui să încânte şi să onoreze locuitorul ţinuturilor 
evocate, prin atenţia şi minuţiozitatea cu care autoarea 
se apleacă asupra aşezării acesteia binecuvântate de 
Dumnezeu, prezentându-i - în cuvinte dulci, suave, pline 
de simţire şi respect - geografia, istoria (din antichitate, 
evul mediu, perioadele ((ante, inter şi post)belice, până 
în vremurile noastre), obiceiurile şi tradiţiile, personali-
tăţile ce i-au marcat decursul istoric, ajungând până în 
prezent. 

Aşa după cum era şi normal, cu profund respect 
pentru  meseria de dascăl şi ţinând cont de principiile 
morale, etice, epistemologice, cartea este structurată în 
trei părţi: Partea I  - Din istoria locurilor ori împrejurimilor 
Ţigăneştiului - localizarea istorică şi documentară; Par-
tea a II-a - Instituţiile Ţigăneştiului - Tradiţii şi obiceiuri şi 
Partea a III-a  - Personalităţi ale comunei Ţigăneşti, inclu-
siv prezentarea antecesorilor familiei autoarei. Lucrarea 
se încheie cu o serie de referinţe critice, spicuiri din 
aprecierile făcute de alţi scriitori asupra scrierilor sale, 

 
selecţii din interviurile acordate de-a lungul vremii.  

Cu o căldură şi o duioşie aparte, Elena 
Buică nu se dovedeşte a fi doar „încă unul” dintre 
monografii unor locuri pitoreşti ale ţării noastre, ci în 
întreaga lucrare se resimte (lucru demn de 
apreciat) apartenenţa puternică la aceste ţinuturi, 
motiv de mândrie şi frumoasă aducere aminte. Pe 
deplin ancorată în sacrul pământ natal, Elena Buică 
- în Partea I  - transformă locurile copilăriei în tărâ-
muri fermecate, de poveste, ale căror magnetism îl 
depăşeşte cu mult pe cel al „găurilor negre” ale 
memoriei noastre afective. Iată gândurile sale, 
sublim zămislite în florilegii de cuvinte: „Nu de 
puţine ori mă aşez la masa de scris şi încep o 
călătorie în sens invers, prin timp, în spaţiul din 
interiorul meu încărcat de tablouri revelatoare. 
Scriind, simt cum izvorăsc din străfunduri cuvinte 
încărcate de culori purtând amprenta copilăriei şi 
apoi, treptat, se transformă într-un fel de liant între 
memoria acelor ani petrecuţi la Ţigăneşti şi viaţa 
mea de acum, care îşi urmează cursul la şapte mii 
de kilometri distanţă. Am cutezat să sper că acum, 
şi poate şi în viitorul mai îndepărtat, aceste scrieri 
să fie de folos cuiva; dar în prezent, ştiu sigur, în 
primul rând îmi sunt mie atât de utile... Pentru că 
prin ele retrăiesc o lume care este numai a mea. 
Sunt scrieri cu un transfer de suflet spre casa în 
care m-am născut şi poartă în ele miros de pământ 
reavăn în prag de primăvară, de pereţi văruiţi 
proaspăt, miros de grâu copt în arşiţa soarelui, de 
pâine coaptă în ţest, de scaldă la gârlă pe când 
vipia pârjolea totul în jur, miros de praf fierbinte din 
drum strecurat printre degetele picioarelor, miros de 
razachie şi porumb copt pe jărăgai, miros de rufe  

(continuare în pag. 25)
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(urmare din pag. 24) 
 
uscate în ger, toate adunate într-un mănunchi de 
amintiri cu arome ale copilăriei, pitite peste tot şi-n 
toate.” 
 Făcând o mică paranteză, amintim aici două 
lucrări, unice prin stilul lor inovator, dat fiind că sunt 
printre primele scrieri cu caracter monografic ale 
locurilor prezentate. Este vorba despre lucrarea mult 
prea tânărului student la teologie Ionuţ-Cosmin 
Drăghici, dedicată personalităţii lui Ştefan D. Filipescu 
Drăgăşani  - o lucrare inedită prin multiplele conexiuni 
realizate între una dintre personalităţile contestate ale 
secolului al 19-lea şi evenimentele istorice, sociale şi 
politice, petrecute în Drăgăşaniul Vâlcei acelor vremuri. 
O altă lucrare de care prezenta carte se apropie prin 
maniera de abordare (punctele de vedere strict 
personale  – dar argumentate, subiectivismul inerent 
mărturisirii apartenen ţei, epicul pres ărat cu inser ţ-
iuni lirice , investigarea istoriografic ă ce denotă 
calităţi de publicist-detectiv) este cea a scriitorului acad. 
prof. Cristian Petru Bălan (Chicago, SUA), „Monografia 
oraşului Bolde şti-Scăieni sau Meleagul viselor 
împlinite ”. 

Revenind la scrierea Elenei Buică, se poate 
spune că numai dorul imens resimţit asupra locurilor 
copilăriei, adolescenţei sau momentelor unice trăite 
acolo, au putut-o îndemna să prezinte în culori 
pastelate locurile de baştină. Pe parcursul lucrării sale, 
astfel de descrieri abundă, poate tocmai din dorinţa de 
a reconstitui cât mai fidel geografia locurilor acelor 
vremuri. Iată ce spune autoarea, despre bogăţiile 
Ţigăneştiului: „Fabuloasa bogăţie din timpul verii parcă 
dezleagă băierile inimii, când priveşti lanuri galbene de 
grâu vălurind în adierea vântului, întinderile mari de 
porumb respirând vigoare prin verdele intens, floarea 
soarelui râzând în soare până unde vezi cu ochii. Aerul 
proaspăt, roua dimineţilor, macii arzând în soare şi 
florile veselindu-se în iarbă, cântecul ciocârliei 
răsunând în zbor înalt, nicăieri nu-ţi pătrund mai adânc 
în suflet ca aici. Cuculeţul, pitpalacul, mierliţa şi alte 
păsări dragi, dezmierdate şi cântate în creaţiile 
oamenilor acestui loc, prind glas parcă mai altfel în 
văzduhul câmpiei. Comuna Ţigăneşti, având o astfel de 
aşezare, ne-a oferit multe trăiri ale frumuseţilor 
câmpeneşti. De câte ori străbat acest drum mi se umple 
şi inima şi gândul de aleasă simţire”. 
 Întoarcerea spre obâr şii  are meritul - ce nu 
poate fi contestat - al unei monografii în adevăratul 
sens al cuvântului, prezentând evenimentele istorice în 
derularea lor cronologică şi bazate pe surse sigure, 
certificate. Astfel, comuna este prezentată încă de pe 
vremea antichităţii, continuând cu evul mediu şi 
ajungând până la traversarea perioadei belice şi la 
evenimentele din decembrie 1989, care au schimbat 
definitiv cursul istoriei şi, nu neapărat în bine, aşa după 
arată incursiunile confesionale. Aici se fac resimţite 
punctele de vedere personale ale autoarei, pe care 
cititorul cu siguranţă le împărtăşeşte, ca pe nişte 
concluzii amare, dacă punem în aceeaşi balanţă ceea 
ce ar fi trebuit să se întâmple şi ceea ce s-a întâmplat 
de fapt. Ba, mai mult, autoarea insistă pe ideea că 
schimbările grave petrecute în societate, în orânduirea 
firească a lucrurilor, au produs adevărate mutaţii în  

 
trăirea şi morala ţăranului român, truditorul pe 
umerii căruia au stat dintotdeauna marile responsa-
bilităţi ale evenimentelor istoriei: „Unii ţărani nu mai 
păstrează nimic din morala creştină sau a lumii 
ţărăneşti de altădată, cum ar fi toleranţa, bunătatea, 
întrajutorarea, ocrotirea văduvelor, bătrânilor, copii-
lor aflaţi în nevoi… Au devenit agresivi, puşi pe 
căpătuială şi hărţuială, fără inimă şi fără caracter, 
vicleni, cu gura mare, plini de ură faţă de semeni…. 
N-aş vrea să mă despart de această epocă trăită 
din plin, de generaţia mea cu toate racilele şi perfi-
diile ei, fără să spun cât de mult urăsc această 
decădere umană a unora dintre semenii noştri. As-
tăzi, lovindu-mă de asemenea aspecte, pentru a nu 
tulbura prea grav partea mai bună din sufletul meu, 
fac eforturi să-mi amintesc mereu că nu toţi oamenii 
sunt aşa şi păstrez încă flacăra tăinuită a speranţei 
de mai bine”. 

Pentru a-şi susţine afirmaţiile, Elena Buică 
atribuie scrierii – din când în când – un caracter 
precis formulat, prezentând date şi statistici con-
crete, expuse în cifre (cote procentuale) atent 
calculate. Pe tot parcursul lecturii apar, ca elemente 
ale acestui unic inventar istorico-monografic, 
fotografii cu „parfum de epocă” – vorbind despre 
vremuri de mult uitate. Sunt prezentate, astfel, un 
număr foarte mare de fotografii, unele chiar de la 
începutului secolului al XX-lea, bine conservate şi 
făcând parte din amintirile familiei sale.  

În Partea a II-a, inventarul arhivistic al 
lucrării se îmbogăţeşte, cu prezentarea principalelor 
instituţii ale comunei Ţigăneşti şi istoriei acestora, 
printre ctitorii unora dintre acestea fiind şi câţiva 
dintre membrii familiei sale (Necula şi Ecaterina 
Capră – născută Buică). Printre instituţiile 
antologate se regăsesc: biserica/bisericile, şcoala, 
primăria, căminul cultural. Tot în această parte, 
autoarea evocă obiceiurile şi tradiţiile specifice 
zonei. Multe dintre pasajele evocare, colorate cu 
peniţa sufletului, amintesc de pânzele grigoresciene 
(Car cu boi, Ţărancă voioasă, Ţărancă din Muscel) 
sau de descrierile satului românesc din operele lui 
Rebreanu, Slavici sau chiar ale lui Ion Creangă. 
Acest lucru denotă că, pe lângă fundamentul său 
istoric şi monografic, lucrarea de faţă are şi un 
profund caracter literar-eseistic, tabloul scrierii în 
sine fiind completat cu relatări insolite, pitoreşti prin 
alcătuire.  
 Elena Buică mânuieşte condeiul cu 
precizie, transformându-l când în: unealta 
istoriografului  – menită să scoată la lumină vestigii 
ale trecutului; peni ţa cărturarului  – care face şi 
desface analize, realizează conexiuni între fapte, 
date şi evenimente; pana de vis a poetului  – care 
descrie cu atâta patimă locurile ori persoanele 
dragi; chestionarul psihoanalistului  care 
stabileşte cauzele şi fixează diagnosticele asupra 
degradării situaţiei eticii şi moralei, condiţionate 
istoric; sunt reamintite, astfel, tradiţii legate de 
sărbătorile creştine - Postul Crăciunului, Naşterea 
Domnului şi Anul Nou (Capra, Sorcova, Pluguşorul, 
Boboteaza şi Sfântul Ion), Dragobetele, Mărţişorul,  

(continuare în pag. 26)
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(urmare din pag. 25) 
 
Postul Paştelui şi Învierea Domnului, Înălţarea, Rusaliile 
– dar şi ritualuri străvechi din epocile precreştine, 
precum Căloianul, Paparudele, Căluşarii, descântece şi 
leacuri băbeşti. Din acest inventar etnologic şi etnografic 
fac parte şi cele trei momente existenţiale din viaţa 
omului: Naşterea (Botezul, Mirungerea, Tăiatul Moţului), 
Maturitatea (Nunta) şi Trecerea (Înmormântarea), 
prezentate de autoare într-o succintă şi revelatorie 
analiză. Important de observat este talentul narativ de 
excepţie, Harnica sa trudă incluzând corelaţia pe care o 
face cu alte scrieri ori descrieri ale tradiţiilor şi 
obiceiurilor evocate, una dintre ele fiind „Descriptio 
Moldaviae” a domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir.  

Partea a III-a prezintă personalităţile satului, 
dintre care - preotul, învăţătorul, boierii locului -  ocupă 
un loc important, alături de evocarea altor personalităţi 
ori persoane dragi familiei. Tot în partea a III-a sunt 
prezentate câteva dintre scrierile care se referă la 
Ţigăneşti şi o parte dintre interviurile acordate de 
autoare unor personalităţi culturale ale momentului, cum 
ar fi George Roca sau Octavian Curpaş. Prin stilul s ău 
ultra-pozitiv, prin maniera de i nterpretare, prin 
nivelul ridicat de prietenie pe care autoarea îl cultiv ă 
permanent , se poate spune despre Elena Buică – des-
cendentă a Ţigăneştiului – că este una dintre persoa-
nele admirate şi respectate de colegii de breaslă din 
toată lumea. Deşi a debutat relativ târziu, Elena Buică a 
avut puterea de a întreprinde în câţiva ani, ceea ce 
probabil ar fi putut face de-a lungul a zeci de ani. Fără a 
avea pretenţii proprii de rafinament scriitoricesc ori a-şi 
atribui veleităţi literare deosebite, Elena Buică rămâne 
un om şi un scriitor de valoare, caracterizat de o modes-
tie extraordinară şi dotat cu un acut simţ al prieteniei. Nu 
ai cum să nu o iubeşti pe BUNI care – în fiecare mesaj 
pe care îl trimite – dăruieşte o dovadă de iubire, a acelei 
iubiri de semeni, nealterată de p(r)ost-modernitate, ci 
rămasă (din fericire) pură şi sinceră.  
 Se poate concluziona despre Întoarcerea c ătre 
obârşii  că face parte din ciclul scrierilor necesare 
restituirii istorice a încă unui colţ de Românie, poate mai 
puţin cunoscut sau (aparent) mai puţin important, pentru 
mulţi dintre noi. O scriere ce combină mai multe stiluri 
într-unul, lucru nu uşor de realizat, întru păstrarea 
valenţelor iniţiale ale mesajului de transmis. O lucrare 
notabilă, demnă de lecturat şi de păstrat ca pe un bun 
de mare preţ, care nu vorbeşte atât despre sine şi întru 
sine, ci despre noi, românii, un popor binecuvântat de 
Dumnezeu cu minţi capabile să scoată la lumină izvorul 
harului, din care curge mirul binecuvântării. Un nou dar 
al Elenei Buic ă – scri itoarea cu sufletul colorat în 
roş-galbenul- albastru al patriei inimii sale: România. 
 
 

� 

 

 
Georgian GHI ŢĂ 

 
Ca şi când 
 
Pentru tine totul e ca şi când am fi pe o arcă, 
E ca şi când am călători perpetuu către moarte 
Cu pânzele jos, de amor şi de sfadă făcuţi leoarcă, 
E ca şi când nu am avea nici o salvare aparte. 
 
E ca şi când am trăi în vis şi cuvintele noastre, 
Ar fi fluturi tineri ce se plimbă pe un prilej înserat 
E ca şi când stelele ar rupe grilajul boltei albastre, 
E ca şi când sentimentele defilează moderat.    
 
E ca şi când totul e inutil şi absurd, şi fără fler, 
E ca şi când nu există adevăr şi nici minciună 
Urăsc acest “ca şi când” şi-aş vrea să mă dezic de el, 
Urăsc că nu putem ieşi din poveste împreună. 
 
 
Metastaza iubirii 
 
Ai fireşte ochi albaştri, gura dulce, părul lai, 
Şi un voal croit cu grijă de vreun maestru de strai 
Paşii tăi, expresia-ntreagă, trandafirii de pe buze, 
Mi-amintesc neîncetat cea mai scumpă dintre muze. 
 
Tot ce vede ochiul meu în mirifica-ţi făptură 
Mai întâi mă copleşeşte şi-apoi mă umple de ură 
Ah! Aş pune totul, totul pe un proaspăt postament, 
Şi-aş lăsa pe el sărutu-mi ca un simplu ornament. 
 
Iar cum aura-ţi celestă te-ar încinge-aşa soresc, 
Aş dori desigur, veşnic, negreşit să te privesc! 
Nu eşti spin, eşti floare rară, clipa vie dintr-o poză 
Poezia şchiopătează şi-uneori se schimbă-n proză. 
 
 
Umbra unui vis 
 
Mi se-ofilesc lacrimi pe buzele tale, 
De când visez iubito c-ai să vii 
Ţin amintiri povarnice-n mâinile goale, 
Ţin ochii închişi ca să te pot privi. 
 
De mijloc mă cuprind neistoviţi zorii, 
De vise mă cuprinde zâmbetul tău 
Şi m-aşteaptă-n zare soarele şi norii, 
Iar eu te-aştept pe tine, visul meu. 
 
Te prefiri retrasă, tu, antică lucire, 
Ca şi gonirea marilor părinţi 
Şi-aş dori să ţină-această fericire, 
Cât nemurirea ce-i clatină pe sfinţi. 
 

� 
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 Viorela CODREANU TIRON  
 

Lacrimi de nisip 
 

În nemurirea clipei care vine, 
deja trecută-n veşnicie, 
las lacrimi de nisip pe stele 
să-ţi lumineze drumul către mine. 
 
Rod peste lacrimi 
 

Sunt rod peste lacrima frântă 
     oprită în timp 
tăinuită de milenii 
     în adâncul pământului 
ca 
     rugă peste anii mei 
     uitaţi în câmpia castanilor. 
 
Pedeapsa îndrăznelii 
 

Atât de mult am iubit muntele 
încât am trecut  
printre toate crestele ascuţite  
neţinând seama de sfârtecările mele  
agăţându-mă de orice creastă  
cu încrederea nevinovăţiei. 
Şi... de fiecare dată  
când mă credeam aproape de vârf 
muntele întindea mâna de gheaţă, 
 împingându-mă uşor 
pe versantul lunecos, 
unde stăpân era vântul. 
 
Asemeni Salciei 
 

Mocneşte minciuna  
în zvârcolirea cenuşii 
căutând limba flăcării  
ce se zbate împrejurul meu 
într-o joacă dementă. 
Fumul se strecoaă sub pleoape, 
iar zbaterea lui  
se transformă-n convulsii 
când nu reuşeşte  
să-mi înnegure lumina 
care – asemeni Salciei –  
oriunde o înfigi 
prinde rădăcini. 

 
Clepsidra 
 
Mi-ai ferecat timpul 
în colivia durerii cu gratii de dor. 
Mi-ai lăsat viaţa să curgă încet 
în clepsidra unui timp fără de timp, 

 

unde nisipul se topeşte 
în incandescenţa culorilor evaporate 
când nu mai exist  
decât prin aceste cuvinte aruncate din timp! 
 
Mă dor clopotele 
 

Mă doare piatra aprinsă 
de pe tâmplele muntelui 
Mă dor păsările şi izvoarele 
ce se-ngână-n păduri 
Mă dor fluviile 
până la floarea-de-colţ 
Mă dor braţele din piatră aprinsă 
ce-mi sunt clopote fără biserică. 
 
Încătuşare 
 

Închisă-n grădina cuvintelor 
îmi semăn ambrozii  
pe mări de ametist 
legându-mi mugurii de valuri 
prin ţipătul pescăruşilor. 
 
Pretutindeni nimicul 
 

Pretutindeni voi găsi nimicul  
                adunat de nicăieri, 
ce mă va prinde de mână  
şi mă va lăsa pretutindeni 
adormită la poalele cerului! 
 
Barca somnului 
 

Plutesc rătăcită, împodobită  
cu infinituri de stele-rebele-brăţări 
far să-mi fie spre ţărmul de linişte 
ce tot mai mult se depărtează de mine. 
Târziu, mă trezesc eşuând 
cu infinituri de stele-năluci-brăţări 
în barca somnului ce nu mai vine! 
 
Să-mi amintesc să nu mă doară 
 

Am colindat prin ruguri de frunză moartă 
cu triste flori de brumă 
din parcul meu de-odinioară 
şi-am adunat atâta memorie azi 
să-mi amintesc să nu mă doară 
                        amurgul veşted, 
în care-un vânt neostoit 
mi-a împrăştiat frunzele. 
 
Leagănă-ţi pruncul! 
 

Fug din braţele ploii 
aşa cum fug din braţele tale. 
Mă ascund în miriştea uitării 
încununată de moartea  
ce mi-ai pus-o-n braţe, 
                   ca pe un prunc 
spunându-mi liniştit: 
„Leagănă-ţi pruncul, iubito!“ 

� 
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Gabriel DRAGNEA 

 
Miruna şi Palatul Poveştilor 

 
Într-un sat de munte, nu foarte departe de oraş 

locuia o fetiţă de opt ani pe nume Miruna. Toată lumea o 
iubea pentru isteţimea sa şi pentru chipul ei frumos. Avea 
un păr lung, auriu ca soarele la amiază. Mama i-l 
împletea cu mare grijă şi răbdare în fiecare dimineaţă. 
Fundiţele roşii, bentiţa albă şi ochii ei mari, albaştri o 
făceau pe Miruna să arate ca o adevărată prinţesă de 
poveste. Se îmbrăca în fiecare zi cu aceeaşi rochiţă albă
de mătase, primită în dar de ziua ei de la mama sa. Era 
îmbrăcămintea preferată. Floricelele multicolore de pe 
rochiţă erau asemenea florilor care îmbrăţişează câmpiile 
în miezul verii sub paşii căprioarelor blânde. 

Era mereu înconjurată de cărţi cu poveşti, dar 
Mirunei nu îi plăcea să citească. Cum primea câte o 
carte cadou o lua şi o arunca într-un colţ al camerei ei, 
într-o mică bibliotecă dezordonată sau chiar sub pat, 
alături de câteva păpuşi stricate şi lângă o pereche de 
săndăluţe rupte. Erau cumpărate cu bănuţii ei, strânşi de 
când mersese prima dată cu colindul la bunici şi la vecinii 
din sat care o cunoşteau. Atunci avea trei ani şi jumătate 
şi deja ştia o mulţime de poezii şi cântece pe care le 
fredona cât era ziua de lungă. Timpul trecuse şi Miruna, 
deşi avea acum opt ani şi săndăluţele nu mai puteau fi 
purtate, tot nu se îndura să le arunce. 

- E timpul să mergi la culcare, Miruna! E deja 
târziu şi trebuie să te odihneşti. 

- Dar, mamă, vreau să mai stau, să privesc afară
cum apar stelele. 

Neavând mulţi prieteni cu care să vorbească şi 
să se joace, în fiecare zi se plimba la marginea pădurii 
culegând flori sălbatice sau urmărea păsările 
zgomotoase în zborul lor după hrană. Căldăruşele, 
ciuboţica-cucului, panseluţele şi brumărelele erau florile 
care dădeau viaţă camerei în care stătea Miruna, 
adeseori plictisită. 

- Mamă, să laşi lumina... 
- Ştiu, draga mea. Îţi voi lăsa veioza aprinsă.

Mirunei îi era frică de întuneric şi în fiecare noapte ea, 
împreună cu iepuraşul ei de pluş adormeau cu lumina 
veiozei aprinsă. Doar aşa se simţea în siguranţă.
Cu doar o săptămână în urmă ea avusese un vis urât. 
Era seară şi Miruna se întorcea de la pădure spre casă.
Deodată se făcu întuneric, că nu mai puteai face nici 
măcar un pas înainte şi, ca printr-o minune apăru din 
spatele unor brazi înalţi şi argintii o pasăre de foc ce 
numaidecât îşi întinse aripile de flăcări, furând, astfel, 
luna şi toate stelele de pe cer. Atunci, Miruna începu să
plângă şi să strige după ajutor. Doar vocea şi 
îmbrăţişarea mamei o treziră pe fată, speriată şi cu 
lacrimi în ochi. De atunci, în fiecare seară, înainte de 
culcare, privea cerul asigurându-se că nimeni nu i-a furat 
miile de stele, pe care le iubea de parcă toate luminau 
doar pentru ea. Nu trecu mult de când Miruna îşi închise 
ochii, obosită de plimbarea-i obişnuită şi de aerul curat şi 
răcoros de munte că, deodată, din colţul cu cărţi, din 
biblioteca nebăgată în seamă apăru o lumină puternică
ce mângâia chipul fetei, care dormea adânc şi liniştit.  

Miruna începu să viseze ceva neobişnuit de  

 
frumos, care avea s-o apropie pentru totdeauna 
de lumea poveştilor. 

Mergând printr-un labirint de flori, încer-
când să găsească ieşirea, tocmai ce-i apăru în 
faţa ochilor un palat mare, strălucitor, de ziceai că
este construit din razele soarelui. Dar palatul era 
pustiu. Nu se auzeau decât tic-tac-urile unor 
ceasuri vechi şi plictisite ce atârnau pe pereţii 
camerelor nelocuite de nimeni. Erau nişte ceasuri 
magice. Când o văzură pe fată, uimită de 
frumuseţea încăperilor şi mirată că nu era niciun 
om prin preajmă, un ceas bătrân, cu pendulă se 
adresă Mirunei: 

- Cândva acest palat era plin de voie 
bună, de muzică şi jocuri. Toate vieţuitoarele 
veneau aici să se bucure în fiecare lună de 
Sărbătoarea Poveştilor. 

- Unde eşti, întrebă Miruna nedumerită de 
cele auzite, deoarece nu era nimeni prin apro-
pierea ei. 

- Aici sunt! Sus, pe peretele din dreapta. 
Nu te speria, sunt un ceas bătrân care te aşteaptă
de multă vreme. 

- Pe mine?! De ce, întrebă mirată Miruna. 
- Eşti singura care poate salva Palatul 

Poveştilor. Cu fiecare zi care trece, locul acesta îşi 
pierde din strălucire. 

- Şi... cum aş putea eu să vă ajut, întrebă
Miruna foarte curioasă şi dornică de a ajuta pe 
oricine la nevoie. 

- Caut-o pe bufniţa înţeleaptă şi ea îţi va 
explica totul. 

Ieşind din palatul plin de tăcere şi singu-
rătate, numai ce întâlni pe creanga unui fag uscat 
o bufniţă care, neavând altceva de făcut, număra 
frunzele care cădeau uşor, una câte una pe 
pământ. 

- Bună ziua, tu eşti bufniţa cea înţeleap-
tă? întrebă Miruna bucuroasă. 

- Da, eu sunt. Iar tu eşti fetiţa căreia nu îi 
plac poveştile, zise pasărea cu dezamăgire în 
glas. 

- De unde ştii că nu îmi plac poveştile? 
Bufniţa înţeleaptă îi răspunse: 
- Ai fost în palatul care îşi pierde străluci-

rea? 
- Da, nu este nimeni, în afară de ceasul 

cel bătrân de pe peretele din camera unde se 
ţineau balurile de Sărbătoarea Poveştilor, zise Mi-
runa. 

- Palatul este un loc minunat pentru toţi cei
care vin să-l vadă, completă bufniţa. 

- Dar este gol şi liniştea asta este mult 
prea tristă. Chiar şi când mă plimb zilnic la 
marginea pădurii întâlnesc mereu păsări care se 
agită în zbor după hrană pentru pui sau când îşi 
curăţă cuiburile. Niciodată, pădurea nu a fost pus-
tie şi tăcută ca aici. 

- Dacă ţi-ar fi plăcut să citeşti, ai fi întâlnit 
astăzi toate personajele din cărţile pe care tu le 
arunci sub pat, fără să îţi pese. Toate păsările şi  

 
(continuare în pag. 33)
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Petre RĂU 

 

Mihaela AIONESEI - Cerşetori de stele 
Editura ArtBook, Bac ău, 2011, 94 pagini 

 
O carte de versuri, prima  scrisă de autoare, în 

care poezia bună îşi face curajos loc cu coatele să iasă la 
suprafaţă. Apreciată de Cristina Ştefan, care semnează 
prefaţa cărţii şi care o perioadă i-a fost şi mentor (aşa 
cum precizează), poezia Mihaelei Aionesei se înscrie în 
lirica modernă mai mult prin imagistică şi esenţializare de 
stări decât prin mesaj. Chiar dacă eul liric îşi are viaţa sa 
interioară tulburătoare, nesupusă deloc vreunei linişti sau
armonii, ci mai degrabă terorizată de marile probleme ale 
vieţii tumultoase de zi cu zi, el este mereu tulburat şi 
pornit spre reproş sau chiar gâlceavă.  

În parte volumul subsumează nostalgii ale unor 
vremuri peste care s-au aşezat ceva ani - inclusiv 
frumoşii ani ai copilăriei şi adolescenţei - uneori înfăţişate 
cu accente încărcate de patetism, cu vibraţie 
neîndoielnică. Alte poeme, cu mult mai relevante şi ţinând 
de o factură de tip ars poetica, par să transfigureze o 
glorificare a poetului şi cuvântului scris (“etern truditor de 
cuvinte / precum fântânarul / adâncit în groapa 
înfricoşătoare / până aude cu urechea sufletului / 
murmurul apei” - poetul). Tot cu încărcătură textuală 
nominală îşi fac loc în volum şi versuri care ridică 
cuvintele la rang de flux al rostirii, cu răbdare de poet în 
consolidare (“de la paianjeni învăţ / cum să-mi ţes / tihna 
paşilor mărunţi” - s-ating titani cad mereu). 

În fine, o categorie aparte ar putea fi constituită 
din poeme care mărturisesc despre o parte din 
neputinţele umane, omul regăsindu-se cu dificultate după 
zbaterile sale cotidiene, deşi nu se întrevede şi nici nu se 
sugerează pe nicăieri vreun abandon descurajant. Deşi 
nu se vorbeşte despre vreo soluţie anume, vina pare a 
aparţine chiar simplei existenţe umane, supusă unor 
sentimente ce au puterea să domolească entuziasmul 
primar (“aş fi vrut / să mă înveţi cum să ies / fără teamă 
din coaja de prunc / mamă...” - aş fi vrut). 
 

 
Poeta este înarmată cu metafore cuceritoare, pe 

care ni le dăruieşte cu amabilitate, reuşind să transforme 
lectura într-un deliciu (“un oraş în care timpul se 
încovoaie mai greu / fântânile ies cu plinul şi întâmpină 

 
fiecare suflare” - cerşetori de stele). O parte însă 
a confesiunilor sale, cu clinchet melancolic, sună 
ca un adevărat strigăt într-un deşert al orologiului 
de nisip care este faptul cotidian (“petecul ăsta de 
viaţă / cu fiecare zi cusută pe dos / când vreau să 
o întorc / constat / oricâte nopţi destram / tot nu 
mă încape” – destin revolut),  

Dar o mai găsim pe poetă şi în ipostaza 
de a depune mărturie cum că temerile sale de 
altădată nu mai sunt ce au fost, dimpotrivă, 
resemnarea îşi spune acum cu blândeţe cuvântul 
(“un şarpe îmi mestecă destinul / plictisit fără să 
mă înghită” - deşertăciune). O mai întâlnim şi 
adresând o privire nostalgică elanului de altădată 
(“dimineţi la rând / mi-am lăsat vrăbiile de pe 
umeri / să zboare tot mai sus / şi mai sus…” -
chipul de umbră), sau în rostiri sezoniere despre 
nostalgia scurgerii timpului într-un ritm desfăşurat 
cu lentoare pe un clişeu al vieţii (“un melc rătăcit / 
îşi ia strigătul în spate / şi pleacă” - spre toamna 
nu ştiu cui). 

Chiar dacă ni se sugerează să ne îndrep-
tăm privirea spre bolta cerească plină de stele ce 
par dispuse să ne ofere sprijinul vieţii, cartea este 
o confesiune lirică în care autoarea îşi pune 
sufletul pe tavă, oferind cititorului componente im-
portante ale neliniştilor şi căutărilor sale persona-
le, mărturii dintre cele mai verosimile Volumul în 
sine se bucură de o oarecare unitate structurală, 
susţine o concentrare maximă a temelor şi pare 
scris dintr-o suflare şi cu talent, în pofida faptului 
că suntem avertizaţi în prefaţă despre un 
semnificativ travaliu. 

� 
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                  Petre RĂU 
 

Mariana Eftimie Kabbout - Trup şi suflet 
Editura InfoRapArt, Gala ţi, 2012, 48 pagini 

 
Foarte utilă probabil propriei sale conştiinţe, defu-

larea poetei Mariana Eftimie Kabbout din acest volum se 
desfăşoară pe 48 de pagini format A6. Pe o cadenţă uşor 
de recunoscut şi bine strunită, autoarea îşi permite luxul de 
a-şi exersa măiestria artistică în versificaţia clasică, ceea 
ce şi dovedeşte cu prisosinţă. Lucrarea în sine pare a fi o 
scriere mai veche, uitată undeva prin sertare şi descoperită 
abia acum când nostalgia unor începuturi ale creaţiei poeti-
ce i-a impus să nu o abandoneze. 

Partea I - numită (cam bizar pentru o confidenţă cu 
cap şi coadă) “Rostirea autorului” - este de fapt o justificare 
a ceea ce se doreşte a fi acest lung poem ce se întinde pe 
nu mai puţin de 150 de catrene, vrând parcă să depăşeas-
că, măcar în dimensiune, “Luceafărul” lui Eminescu. Prin-
tre altele suntem înştiinţaţi că această descărcare sufle-
tească târzie este una profundă şi ţine de o nostalgie con-
sistentă, chiar dacă ar putea părea vulnerabilă pe alocuri:
“Aceasta nu e o poveste. / E numai un gând ce va şti / Să-
ţi spună că sufletul este / Tot ceea ce-nseamnă a fi”. 

Poeta, care are publicate deja câteva cărţi bune de 
poezie, îşi prezintă afectiv convingerile, simulând o conver-
saţie de tip întrebare-răspuns purtată între suflet şi trup, 
acestea devenind teme preponderente ale părţilor din care 
este alcătuit întregul poem. În fapt, motto-ul întregului po-
em ar putea fi chiar o dedicaţie plasată de autoare la finalul 
volumului: “Singurului prieten loial... sufletul”. 

Cu eleganţă şi siguranţă artistică, poemul îşi conti-
nuă însufleţitoarea circumnavigaţie plină de întrebări şi răs-
punsuri cu tentă filosofică despre existenţă, condiţie uma-
nă, destin, îndoieli şi certitudini ş.a. Pe parcurs întâlnim şi 
unele artisticizări factíce, dar şi patetism, mixturi de limbaj, 
ceva insistenţe asupra unor detalii nesemnificative. 

Până la urmă, chiar dacă întreaga retorică este stră-
bătută de un amestec de patetism reţinut şi de o euforie 
circumstanţială, depăşind aproape firesc substanţa şi me-
sajul mărturisirii, confesiunea lirică a autoarei are un obiec-
tiv clar: expunerea propriei sale concepţii despre lume şi 
viaţă. Modul în care este făcută nu este deloc rău, ba chiar 
este bine construit, în afară poate de faptul că registrul 
folosit are la bază un model livresc puţin mai desuet. 

� 

Petre RĂU           
 

Georgeta Muscă-Oană – Soarele copilăriei 
Editura InfoRapArt, Gala ţi, 2012, 104 pagini 

 
Prin gingăşia, sinceritatea şi puritatea lor, co-

piii reuşesc adesea să ne inspire în mai toate trebu-
rile noastre de oameni mari. Aşa se pare că s-au pe-
trecut lucrurile şi cu poeta Georgeta Muscă-Oană, 
care ne oferă o carte, aşa cum o şi subintitulează, de 
“Poezii pentru copii”. O carte purtând şi o dedicaţie 
anume unui copil: “Celui mai curat şi sensibil suflet 
cunoscut, lui Constantin-Paul Muscă”. O carte în 
care, în bună parte, poemele sunt însoţite şi de câte 
un desen elocvent. 

Literatura pentru copii, şi ea o artă a cuvântu-
lui, are un auditoriu destul de larg. Să ne amintim de 
câţiva poeţi importanţi, autori de mare succes, pre-
cum Tudor Arghezi, care a valorificat cel mai mult 
tema jocului în creaţiile sale, atât în poezie, cât şi în 
proză, Marin Sorescu, care a semnat importante con-
tribuţii de acest gen ş.a. 

 “Soarele copilăriei” este o incursiune lirică a 
universului infantil, o radiografie poetică a vârstei 
copilăriei, după părerea mea o adevărată psihologie 
a copilului cuprinsă în metafore şi limbaj artistic. 
Autoarea, utilizând o singură tonalitate, ne oferă 
creaţii care nu ies din sfera ludicului cotidian. Astfel, 
vom întâlni copilul într-o mulţime de ipostaze, adesea 
sugerate de însăşi titlul poemelor: “Tânărul pescar”, 
“Noapte de Crăciun”, “A venit iarna!” ş.a. Protago-
niştii, care abia îşi încep aventura vieţii sunt adesea 
situaţi într-o lume paralelă, una a visului, a magiei şi 
a călătoriei spre tărâmuri pline de farmec. 

Versurile formează poeme feerice pentru gla-
sul celor mici, determinându-i, din multe puncte de 
vedere, să-i imite pe adulţi în multe din acţiunile lor. 
Autoarea foloseşte motive, teme, scheme şi idei sim-
ple, dar adecvate pentru a da libertate deplină unui 
ludic, unui joc de cuvinte, apropiate de preferinţele şi 
priceperea celor mici. Desigur, naivităţile nu sunt 
excluse, deseori acestea putând întregi deliciul şi 
acapara cititorul.  

 “Soarele copilăriei” ar putea deveni una din 
cărţile îndrăgite de mulţi copii, satisfăcând în bună 
parte gusturile acestora, e adevărat, nu încă suficient 
de rafinate, dar cu siguranţă sincere. 

� 
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(urmare din pag. 6) 
 

O iubire platonică, rară, frumoasă, în care predominante 
sunt sentimentele, mai ales cele de împlinire, de auto-
realizare. Mesajul unei astfel de iubiri este pe cât de subtil, 
pe atât de înălţător: despovărarea sufletului de tot ceea ce 
nu prezintă importanţă, de căutarea şi descoperirea 
aspectelor cu adevărat valoroase ale vieţii, de însuşirea 
simplităţii simţirii, ca precursoare a fericirii. Fiecare dar 
primit poate fi privit ca motiv de neaşteptată împlinire: 
„Oare unde şi când te voi regăsi?/ Caut în univers, scutur 
astrele/ şi nu observ infinitatea/ privirii tale…” 
 Versurile din „Poemele eternei regăsiri” sunt 
tandre, expresive, simple, îmbrăcate în aură inocentă, de 
fermecător mister, uns cu mirul cunoaşterii. Un mir aromat 
de lumină pură, culeasă în pelerinajul peste căile înstelate 
ale cerului şi dăruită cu generozitate iubitorului de poezie. 
Iată motivaţia de a scrie, exprimată prin însuşi crezul 
autoarei: „ Simt atât de puternică/ setea de viaţă…/ Uneori 
mă hrănesc din/ singurătate./ Am început să scriu în/ 
imensitatea naturii unice, indescifrabile/ fascinante./ Am 
învăţat din multe cărţi/ mai mari ca mine./ Aşa că te invit 
într-o/ călătorie în lumea versurilor şi a celor/ mai frumoase 
visuri, dincolo de clipe/ şi paşi, de umbre şi spaime”.  

Ubicuu este visul – ca evadare, ca speranţă, ca 
modalitate de expresie artistică. Un vis pozitiv, capabil de 
a conferi liricului puterea de a aduce briza de prospeţime 
necesară, peste simţurile otrăvite de metastaza cotidiană, 
de a aduce puţină substanţă revigorantă pentru tratarea 
cearcănelor sufletului, de a induce dragoste de viaţă. 
Nevoia de o lume mai bună (transformarea peisajului 
cotidian într-o scenă mai caldă şi mai primitoare -
nebântuită de molime ucigătoare) trebuie să devină dorinţa 
fiecărui Om.  

Periplu de (şi prin) gând, căutare febrilă a 
frumosului absolut – ca parte a întregului universal, nevoia 
– ca manifest al purităţii morale, „Poemele eternei regăsiri” 
reprezintă iubirea – ca împlinire a unui vis astral. Dar, ce 
poate fi Poezia, dacă nu starea sufletului la un moment 
dat, împrumutând câte puţin din toate nuanţele Spectrului? 
Ce poate fi Poezia, dacă nu apă din izvorul sufletului –
altar al libaţiunii? „Fiecare suflet are poezia lui, 
nedumeririle, mirările lui, filosofia lui despre tot ce-l 
înconjoară, îşi trăieşte miracolul în spaţiul în formă de măr 
ce i-a fost dat de creator. Fiecare suflet e o lumânare, un 
chibrit şi o boare de vânt. Dacă n-am vibra, ne-am stinge 
tăcând tăcerea pietrelor, până când ne-ar umple, venind 
din adânc, zborul primei clipe fericite a inimii de poet”
(Mariana Fulger ). „Poemele eternei regăsiri” conţin nuan-
ţe ale cuvintelor dezbrăcate de balastul formelor exagera-
te, dar esenţializate prin adresarea directă către inima 
însetată de poezie. Un drept pe care Nicole Vasilcovschi şi 
l-a însuşit pe deplin, amintind de spusele poetului Greciei 
moderne, Ghiorgios Seferis : „Nu vreau altceva  decât să 
vorbesc simplu - să-mi fie acordată această favoare,/ 
Cântul nostru l-am supraîncărcat cu atâtea muzici/ încât s-
a scufundat încet, încet - / ne-am sulemenit arta într-un 
asemenea chip/ că faţa ei a pierit sub aurărie/ şi iată a 
venit vremea să vorbim cele câteva vorbe/ pe care aveam 
a le spune: mâine sufletul nostru îşi va ridica pânzele”. 

� 

 

(urmare din pag. 7) 
 

- 55.000 de dolari grăi puternic o voce din 
urma. Prinse curaj şi doamna cu pălărie roz. 

- 60.000, spuse tânăra. 
- Vândut - ieşi replica din gura lui Norbert, 

spre amuzamentul tututor. 
Vândut, deci vândut a fost tinerei cu tocuri 

de şapte. 
N-avea mai mult de 25 de ani şi am înţeles 

că pentru alţi 20 nu a avut deloc probleme cu robo-
tul. Până şi copiii ei au crescut cu Norbert, răspun-
dea bine la comenzi, apăra casa de hoţi, dar... 

Într-o zi de mai, Julie, fata cea mică (avea 
două) a stricat chiuveta din bucătărie şi n-a spus. 
Într-un târziu Norbert a găsit inundaţia care se 
crease şi a alunecat în apa care era înaltă deja de 
câţiva centimetri. A făcut scurt şi a început să se 
zbată. Rămăsese aşa blocat acolo aproape toată 
dimineaţa, până l-a găsit mama fetei. L-au ridicat în 
cele din urmă, au chemat instalatorul, au rezolvat 
cumva problema. 

Norbert părea să-şi fi revenit, însă, după o 
lună de la incident, toate ziarele din 2050 aveau un 
singur titlu: Sally Smith - ucisă de propriul robot. 

� 

(urmare din pag. 10) 
 

groase, e blondă şi îngrozitor de inteligentă. Caut 
vin într-un frigider uriaş. Aleg vin alb deşi habar nu 
am ce găteşte. În frigider miroase greu. 

Renate aşază masa. S-a îmbrăcat cu o 
rochie neagră foarte scurtă care accentuează 
formele coapselor şi contrastează plăcut cu albul 
pielii. Torn vinul în pahare cu o oarecare stângăcie. 
Renate râde. 

- Noroc!, toastează Renate, ridicând 
paharul sus de tot. 

- Noroc, nemţoaico! 
Carnea din farfurie are gust dulce, exagerat 

de dulce. Sosul de un roşu strident nu prea îmi 
place. Mă gândesc pentru o clipă la faptul că în 
farfurie ar putea fi carne de şarpe, dar alung gândul 
şi beau din vin. Vinul este groaznic la gust. E vineri, 
am ghinion. 

- Papă, căpcăunule, este foarte bun! 
- E super! răspund înjurând în gând cuiele 

ruginite şi vinurile mediteraneene. 
O ajut să strângă farfuriile şi tacâmurile. 

Simt că îi place faptul că nu o consider o gospodină 
oarecare sau un trofeu de o noapte. 

- Ai ceva deosebit de făcut în noaptea 
asta? mă întreabă cu o voce înceată. 

- Nu, nu am. 
- Bine, căpcăunule! Mă temeam că o să 

spui altceva. 
Renate pleacă să vadă animalele ţinute în 

captivitate. Deschid o bere fără alcool. Băutura are 
gust amar. Strâmb din buze şi mă fac una cu patul 
din camera de oaspeţi. O aud pe Renate râzând. 

� 
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Simona-Andra DOGARU 

 
Actualitatea lui Caragiale 

„Celebru… unul care începe 
să trăiască după ce a murit”  

(Ion Luca Caragiale)
 

„Aveţi puţintică răbdare, stimabililor!”1  
Aveţi puţintică răbdare şi îngăduinţă, permiţându-

ne să ne oprim, ca vrednici descendenţi ai lui Caragiale, 
asupra genialităţii sale. Un cuvânt greu, cu încărcătură 
poate prea mare, care nu permite contexte prea largi, dar 
lui Caragiale termenul i se potriveşte mănuşă. De fapt, ce 
înseamnă a fi geniu? Definiţii standard, stereotipe, arheti-
pale prezintă o mărginire, o îngrădire în ţarcul îngust al 
unei culturi unilaterale. Deschizând perspective interdisci-
plinare şi multinaţionale, acest termen poate fi asociat nu 
cu un vas plin până la refuz (fie de inteligenţă, fie de 
talent, etc.), ci cu o făclie care străluceşte atât ziua, cât 
mai ales noaptea, cu lumină proprie. 

Se pare că anul 2012 e anul dedicat marelui dra-
maturg, prozator şi publicist prahovean. Ciudat! Să reduci 
concepţii colosale (ca formă, dar mai ales ca fond) la 
doar 366 de zile, este straniu. Caragiale nu a fost omul 
unei epoci, al unui curent, al unei naţiuni; Caragiale 
transcende şi transpune în eternitate fiecare personaj, 
fiecare situaţie, fiecare gând. Nu întâmplător am spus: 
„Aveţi puţintică răbdare!”. Opera autorului nu caută 
graniţe, intervale orare sau delimitări rasiale; el, prin tot 
ce a scris, a zugrăvit omul în cea mai sinceră dimensiune 
a sa: naturaleţea.  

Personajele lui Caragiale ne par familiare, fie că 
vorbim de un Ghiţă Pristanda, de un Costăchel Gudurău, 
de un Rică Venturiano, de un drag şi prea bine cunoscut 
domn Goe, sau, de ce nu, chiar de un Bubico. Toţi 
aceştia sunt exponenţi ai omului de rând care, prin ochii 
lui Caragiale, devine personaj literar. Lucru interesant şi 
demn de remarcat este însă nu această asemănare 
frapantă, ci faptul că, indiferent de condiţiile istorice, 
materiale, sociale, oamenii, în definitiv, acţionează cam 
la fel, aşa cum spunea şi Goethe. Dar aici intervine 
genialitatea autorului: în momentul când surprinde şi 
modelează aceste tipologii temperamentale ca un adevă-
rat homo faber2. Diferenţa este că nu numai le 
modelează, ci le insuflă atât de multă naturaleţe şi un 
şarm specific, care le fac să fie pancronice. 

Se spune că între două cafele şi o mâzgăleală 
de condei, Caragiale rostea: „Abia aştept să văd 
spectacolul uman!” De aici deducem că pentru scriitor, 
după cum spunea şi Shakespeare, lumea întreagă era o 
scenă. Fără ca actorii să ştie, Caragiale era regizorul din 
umbră. De altfel, personajele şi poveştile sale nu ar fi 
putut căpăta contur fără o ancorare prealabilă în 
realitatea apropiată. Spectacolul viu al străzii, al teatrelor, 
al pieţelor, al fabricilor, în sfârşit, al societăţii sub toate 
aspectele sale, reprezintă fondul sui-generis al operei 
caragialiene. Nimic nu îl delecta mai mult pe Caragiale 
decât mişcarea mereu mai largă, mereu mai diferită, dar 
totuşi organizată a oamenilor în cadrul activităţilor lor 
zilnice. 

Gustave Flaubert a făcut următoarea remarcă: 
„Scriitorul trebuie să fie pentru opera sa ceea ce este 
Dumnezeu pentru creaţie: pretutindeni simţit, dar  

 
niciodată văzut”. Această trăsătură esenţială este şi 
caracteristica de bază a lui Caragiale, care nu lasă 
impresia unei posedări absolute în ceea ce priveşte 
firul narativ şi conduita personajelor sale. Totul 
decurge fluent, firesc, fără accente de afirmare 
personală. Fineţea aceasta a condeiului transcende 
şi către cititor, care este implicat în poveste, fiind 
invitat, de ce nu, la o ceaşcă de ceai cu mamiţa, 
mam’mare şi tanti Miţa. 

Un alt lucru care marchează actualitatea lui 
Caragiale e faptul că până în ziua de astăzi piesele 
sale constituie un repertoriu de cinste al scenei 
româneşti, şi nu numai. Cu siguranţă, a-l „regiza” 
sau a-l „interpreta” pe Caragiale este dificil, dar 
numai lucrurile care presupun efort şi consecvenţă 
sunt capabile să producă o fericire memorabilă. La 
Caragiale,  fiecare cuvânt, ba mai mult, fiecare sunet 
emis de un personaj sau altul, capătă conotaţii 
specifice. Se remarcă în piesele sale de teatru 
momente de tăcere în care avem impresia că autorul 
face loc regizorului, scenografului, tehnicianului 
muzical, etc. Lucrurile stau însă puţin diferit: 
Caragiale dozează atât de bine suspansul, 
încordarea, sentimentul în sine, încât ştie unde 
trebuie să se oprească şi până unde poate duce 
traiectul narativ. Caracteristica aceasta anticipativă e 
o calitate de mare valoare, însă, din păcate, tot mai 
rar întâlnită. Iar în spaţiul beletristic, ea capătă 
valenţe cu atât mai însemnate cu cât opera unui 
autor se împlineşte prin cititor, condeiul scriitorului 
finisează ultima virgulă sub privirea ageră, avidă a 
publicului cititor. 

În contextul unei „deformaţii” educaţionale, 
nu pot trece cu vederea temperamentul coleric al lui 
Caragiale. Impulsiv, reactiv, schimbător, dar totuşi 
cu o capacitate surprinzătoare de focalizare asupra 
intereselor proprii şi a scopurilor propuse. Acestea 
fiind spuse, putem afirma că autorul, în pofida 
tipologiei sale temperamentale, în faţa foii şi a 
condeiului, devenea un adevărat virtuoz, concentrat 
şi integrat responsabilităţii aferente. Caragiale era 
asemenea unui val care lupta, se zbătea în fiece 
clipă în marea vieţii. Dar cum orice val ajunge la mal, 
aşa şi Caragiale îşi odihnea spiritul în „portul” 
operelor sale nemuritoare. Aici se întrevede misterul: 
autorul concentra în opera sa întreaga energie: trup 
şi suflet, raţiune şi simţire, iar omul-Caragiale devine 
astfel umanitatea caragialiană. 

Un alt aspect interesant relaţionat cu 
actualitatea marelui dramaturg este şi faptul că 
operele sale reprezintă adevărate mozaicuri soci-
ale. Scriitorul nu s-a mărginit la anumite tipologii sau 
colective. De la fragedă vârstă până la senectute, de 
la proletariat la burghezie, de la ţărani la iluştri 
citadini, de la dame cochete la masculi vanitoşi, de 
la gloată la adunări prezidenţiale, Caragiale a 
insuflat naturaleţe şi, totodată, şarm. E greu de 
înţeles în ce constă acest şarm. Întâmplările, luate 
independent, nu constituie  evenimente epatante, ba 
am putea spune chiar că sunt habituale. Însă 
genialitatea cu care reuşeşte Caragiale să integreze 
viaţa omului în hazardul lumii, să deschidă cititorului  

 

(continuare în pag. 33)
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(urmare din pag. 28) 
 

animalele te-ar fi întâmpinat cu veselie şi tot palatul tău 
ar fi fost plin de muzică şi zâmbet. 

- Acesta este palatul meu?... întrebă Miruna cu 
emoţie în glas. 

- Da, răspunse bufniţa cea înţeleaptă. Fiecare 
copil, ca tine are un palat al lui, dar niciunul nu arată
atât de posomorât şi neîngrijit ca al tău. 

- Şi toate cărţile mele, pe care le am acasă... 
- Da, Miruna. În cărţile tale stau toate poveştile 

lumii, gândurile bune, personaje fermecătoare, care vor 
să locuiască în palatul tău. Este palatul copilăriei tale, o 
copilărie cu jocuri şi zâmbete şi foarte mulţi prieteni. 

- Şi va fi iar muzică în acest palat?, izbucni 
Miruna cu mult entuziasm. 

- Da, îi răspunse bătrâna bufniţă înţeleaptă. 
Chiar şi când vei creşte şi vei deveni un om mare, ca 
părinţii tăi, vei avea muzica dorului şi toate zâmbetele 
de copil în suflet. Totul va fi o amintire vie, pe care o vei 
păstra veşnic cu lacrimi în ochi. 

Făcând câţiva paşi înapoi, se întoarse brusc şi 
porni pe drumul pe care venise. Păşea grăbită spre 
labirintul de flori, care o priveau cu bucurie, dansând cu 
speranţă în vântul care adia prietenos peste codiţele 
aurii şi împletite ale Mirunei. 

Lumina, care apăruse din colţul cu cărţi din ca-
mera fetiţei, dispăruse, lăsându-se să se vadă aceeaşi 
mică bibliotecă răvăşită, cu cărţi nebăgate în seamă.  

Afară începu să se lumineze şi vrăbiuţele, 
alături de porumbei dădeau startul unei noi zile, care se 
anunţa plină de veselie. În pragul camerei apăru mama 
Mirunei. Se aplecă deasupra patului unde dormea 
micuţa şi o sărută pe frunte. Simţind căldura mamei, 
Miruna se trezi cu o mare bucurie în suflet şi cu un 
zâmbet, care rar îl puteai vedea pe chipul fetei, adesea 
plictisită. 

- Bună dimineaţa, Miruna! 
- Sărut mâna, mamă, spuse fata dornică să

înceapă ziua cât mai repede. După ce mă spăl pe ochi 
şi mănânc micul dejun vreau să mă laşi să-mi fac 
singură curat în cameră şi să îmi aranjez cărţile, spunea 
Miruna foarte hotărâtă, spre mirarea mamei, care nu 
înţelegea ce se petrece. Astăzi nu merg la marginea 
pădurii înainte de prânz. Mă voi apuca de citit din cărţile 
pe care le-am primit. Ele mă ajută să păstrez bucuria şi 
speranţa în Palatul Copilăriei. 

Mama fetei, înţelegând că Miruna avusese un 
vis deosebit, o îmbrăţişă şi o sărută încă o dată pe frun-
te. 

De atunci, Mirunei nu îi mai era frică de întune-
ric şi aştepta seara cu o mare nerăbdare. Noaptea îi 
oferea cele mai frumoase vise în care ea, Miruna era 
Prinţesa din Palatul Poveştilor. 

 
 

� 

 

(urmare din pag. 32) 
 
perspective asupra cărora nu s-ar fi oprit de unul 
singur, reprezintă o dovadă a perenităţii sale. 

Caragiale, el însuşi o fiinţă bine definită şi 
conturată, transpune acest aspect şi asupra perso-
najelor, lucru care contribuie la caracterul lor încă 
actual. Faptul că ele sunt definite ca tipuri reprezen-
tative, ajută la o recunoaştere facilă a acestora în 
viaţa de zi cu zi. De pildă, la fiecare pas auzim un 
glas care strigă cu aplomb: „… eu mă gândesc la 
ţărişoara mea… la România…” 3 ori vreo cucoană 
preocupată de costumul de „marinel” al „puişorului” 
4… 

 

„O apă-ntreaga omenire, 
Nici robi de-acu şi nici stăpâni: 

Apocaliptica gândire 
De azi va fi-nţeleasă mâni!” 

 

Aceste versuri semnificative ale lui Cara-
giale îl încadrează şi în ipostaza de poet. Pătrun-
zând în esenţa lor şi coroborându-le cu o altă 
aserţiune a sa, potrivit căreia „celebru este unul 
care începe să trăiască după ce a murit”, avem şi 
„autoportretul” scriitorului. El însuşi mărturiseşte că 
ceea ce scrie astăzi are corespondent, valoare şi 
sens în perspectiva zilei de mâine. Caragiale, prin 
opera sa integrală, nu numai că trăieşte încă în 
conştiinţa unui neam, dar continuă să o dirijeze, ca 
un veritabil „regizor din umbră”. 

„Curat regizor din umbră!”, ar spune 
Pristanda…5 

 

1 personajul Zaharia Trahanache din comedia în patru acte 
„O scrisoare pierdută” (1884). 
2 om meşteşugar (limba latină). 
3 personajul Nae Caţavencu din comedia în patru acte „O 
scrisoare pierdută” (1884). 
4 schiţa „D-l Goe” (1900). 
5 personajul Ghiţă Pristanda din comedia în patru acte „O 
scrisoare pierdută” (1884). 
 

Lucrarea a primit premiul “I.L. Caragiale” pentru Eseu la
Concursul de creaţie literară “Scriitori de ieri, de azi şi de
mâine”, ediţia a IV-a, categoria de vârstă 15-21 ani,
Târgului de Carte “Axis Libri”, Galaţi, 23-27 mai, 2012.  

� 
 
 
 
 

 
desen de Sabina Spătariu 
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Eu am plecat 
şi două lacrimi de cristal picurau 
sonor pe mozaicul din blânda mea 
închipuire. 
 

Mai stai, a strigat ea, iar eu  
zburam peste timpul abia dezbrăcat  
de cuvinte. 

 
Iluzia trecerii 
 

Niciodată gândul-idee 
nu a trecut întristat prin fiinţa mea. 
 

Este o minciună ce spuneţi,  
că seara m-aţi văzut   
cu un obraz alb şi altul albastru 
trecând jumătate zi 
jumătate noapte,  
 

cu trup de arlechin subţire  
ori de pasăre înaripată... 
 

Zburam, mai spuneţi,  
făcând cu ochiul la lume 
peste palate  
stacojii,  
decupate din cărţi de şcoală 
prea mult deochiate. 
 

Visele treceau  murmurând pe acoperiş 
ca un joc de iele 
care descântau noaptea  
la fiecare săritură din vorbele mele. 

 
Glasul 
                              

Ploua violent 
peste acoperişul lumii. 
 

De sus mă pândea ochiul viu 
al universului, 
iar eu mă piteam   
din instinct la talpa planetei 
 

ori sub perdeaua plopilor  
din care mângâiam cerul vâscos 
cu mâna mea  
interzis de senină. 
 

Strigă, mi-a poruncit un glas  
venind din abia percepute străfunduri. 
 

Şi am strigat,  
cu vocea mea necunoscută 
şi sinceră, 
precum nevinovata privire     
a mioarei primordiale. 
 

Dar nimeni nu mi-a răspuns 
şi de-atunci mă tot zidesc în iubire,  
 

seara, aşteptând revolta fântânii. 

� 

 

    Coriolan P ĂUNESCU 
 
Memoria luminii  
                                                                 

Sunt ultimul poet ce satului se-nchină,  
cel ce poartă-n suflet un aprig dor de plai  
şi sunt copilul-tei ce smuls din rădăcină 
se umple de sfinţirea-nfloririlor de mai. 
 

Sunt cel ce poartă coasa-n lumina lunii 
şi ascultă-n ierburi cum se ascute fierul 
visându-se la focul rotund din faţa stânii 
când turmelor din fluier le zice iar oierul.          . 
 

Sunt, Doamne, năluca iubirii răzvrătite 
cel care pe hornuri e îmbrăţişat cu norul  
unor chemări de patimi etern neîmblânzite  
ce simplu îşi trăieşte iubirile şi zborul.  
 

Sunt cel care trăieşte visările şi drama,  
durerii răstignite ce creşte adânc în noi 
şi iată-mă acasă când pe-nserate mama 
plânge spunând povestea muriţilor eroi.  
 

Sunt cel ce a pierdut pe neştiute drumul 
când voi cu trupul eraţi demult pribegi 
şi iată, că de ţară s-alege astăzi scrumul 
şi cresc mereu palate pentru falşii regi.  
 

Sunt încă drepţi bătrânii şi marii cărturari, 
dar unde umblă soarta neamului martir, 
de ce nu-mi ies în cale bătrânii mei plugari             
când gândul meu îi strigă cu voce de zefir? 
 

Sunt ultimul poet ce satului se-nchină, 
cel care poartă-n suflet un aprig dor de plai 
şi sunt copilul-tei ce smuls din rădăcină 
se umple de sfinţirea-nfloririlor de mai. 

 
Recunoaştere  
 

A venit ea sub formă de unde  
şi de umbre ale amiezii. 
când trupurile se-ntind  
 

prin iarba vie a cuvântului.         
 

Cât de frumos scrii, 
începu ea să vorbească!  
 

Sunt sigură că noi,  
amândoi, 
ne-am fi potrivit în lumină, 
apoi m-a prins de obraji 
 

sărutându-i ca pe nişte vecini 
ce nu-i mai ieşiseră-n cale de-o eră. 
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Locul geometric al intersecţiei versurilor din 
prima parte a cărţii se află în ceea ce am putea numi, 
fără risc de greşeală, “patima din dragoste”. Poves-
tea caldă a iubirii face din maniera de exprimare 
poetică o cale aparte, tinzând către o înţelegere şi 
nebănuită consimţire pentru marile idile ale lumii, 
către o apropiere neaşteptată de adevărul suprem.  

Sunt multe bucăţi scrise aproape impecabil, 
înţesate de idei pe tema convieţuirii prin dragoste, 
etalând o oarecare virtuozitate cu care poeta stăpâ-
neşte variatele registre ale limbii române: „în cafeaua 
de dimineaţă / înmoi ultimul tău cuvânt / şi-l molfăi cu 
dinţii de lapte ai uitării de sine... // ...shhh / tăcerea ta 
e caldă încă / pe buzele mele... / shhh” (Cafe au lait). 

Avem de-a face cu un expozeu subtil şi 
parşiv de “tandru” privind motivul dragostei, explorat 
cu inteligenţă creativă de autoare: “Ştiu că n-ai să vii 
/ şi dansez frenetic / pe-o muchie de cuţit” (Te aştept 
în ploaie). 

Eul liric are curajul să înfrunte realitatea, să 
iasă în întâmpinarea sentimentului, căci nu putem 
consemna undeva vreo timiditate sau vreo culpă 
anume: “Nu în cer, ci pe pământ / să te regăsesc 
iubire, / să cunosc, că totu-i sfânt, / că nimic nu-i 
amăgire” (Lui Eminescu). Asta însă nu înseamnă că 
nu există frământări, nu se pun întrebări izvorâte la 
margini de reflecţii târzii şi pline de substanţă filoso-
fică: “Mamă, / când mi-ai prins lumea / la butonieră / 
de ce nu mi-ai spus / că are spini?” (Călcâiul lui 
Ahile). 

Suferinţa din dragoste lasă urme adânci pe 
altarul sacrificiului - conştient sau nu - în spiritul unei 
astfel de cauze: “Sunt tristă / precum lumânarea ce 
arde / la căpătâiul iubirii mele” (Glaciaţiune). Rătăciri-
le pe urmele iubirii pierdute devin obişnuinţe, necesi-
tăţi aproape vitale, nimic altceva nu se mai potriveşte 
cu fiinţa, cu eul unic al propriei neîmpliniri, iar 
acceptul avântului în asfinţire, deşi nevăzut vreodată 
până atunci, devine dintr-o dată posibil: “duce-m-aş 
şi m-aş tot duce/ inimă fără răscruce / într-o piatră de 
granit / să mă pierd în asfinţit / pe o apă curgătoare / 
cum se pierde roua-n soare” (Duce-m-aş). Doar
singur timpul mai vindecă din răni, într-o împrietenire 
cu destinul şi efemerul, deşi de multe ori ni se pare 
că plăgile se amestecă undeva, la capăt de drum, cu 
însăşi deşertăciunea: “Cât timpul este un ogar / 
flămând, pribeag şi solitar, / în viaţă totu-i trecător / şi 
toate-au gust de... "nevermore"” (Nevermore). 

(continuare în pag. 57)
 

 
Petre RĂU 

 

Paradisul poeziei cerebral-afective 
 

Claudia Adam – “Singur ătatea cărării” 
 

Claudia Adam se află la prima sa carte de poezie. 
Prin grupajul de poeme din acest volum, intitulat afectuos 
şi totuşi parcă prea sever de ferm “Singurătatea cărării” 
(Editura InfoRapArt, Galaţi, 2012), autoarea vine să ne 
convingă că este îndreptăţită să ocupe un loc în spaţiul 
mereu viu şi îmbietor al poeziei româneşti. 

Cartea sa este împărţită în două părţi: “I - Gânduri 
de lavă pentru muza de piatră” şi “II - Între oglinzi”, 
componente care pesemmne că s-au dorit a fi mai 
degrabă legate de anumite perioade de creaţie ale 
autoarei, decât de structuri tematice distincte. Şi totuşi, 
prima parte am putea considera că este un ciclu 
înglobând în principal poezii de dragoste, în timp ce, cea 
de-a doua parte, cuprinzând versuri mai cerebrale, mai 
sobre, pare a fi închinată vârstei de aur a copilăriei. 

Desigur, poezia de dragoste nu mai poate azi să 
creeze impresia unor noutăţi tematice, indiferent cât de 
mare ar fi apropierea de realităţi inconfundabile ale unor 
astfel de nobile trăiri şi sentimente. Suferinţa, însă, cu 
precădere cea din dragoste, are mereu şi mereu nuanţe 
noi. În fapt, nici nu încape îndoială că despre asta este 
vorba, un citat specific din creaţia poetică a lui Lucian 
Blaga a fost preferat de autoare drept motto al cărţii: “Nu 
ştii, că numa-n lacuri / cu noroi în fund cresc nuferi?” (”Vei 
plânge mult ori vei zâmbi?”). 

 

 
Claudia Adam 

 

Pe ansamblu, poeta cultivă în scrisul ei cu o 
topică intelectual-afectivă, pe urcuşul anevoios al 
devenirii, apropierea de semeni, bunătatea, patima, 
credinţa de nestrămutat în dragoste: “Sunt un veşnic Atlas 
/ purtându-şi pe umeri iubirea” (Obsesii). Ce-ar însemna 
creaţia poetică fără prospeţime, fără forţa de sugestie a 
imaginilor şi fără un surplus de subiectivitate? În poezie
inserţiile miraculosului nu trebuie să fie prea vizibile. E de 
preferat ca ele să fie cât mai discrete. Ceea ce, de fapt, se 
întâmplă adesea în versul Claudiei Adam: „desfrunzite / 
cuvintele tale goale / pe umerii mei dezgoliţi / înfig 
rădăcinile tăcerii / până la plăsele” (Cuvinte goale). 
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pune împreună de-un foc / din vreascuri şi spuza din 
noi / ne ţină de cald, ne aducă noroc / doar unul să
facă din doi // am putea pune împreună de-o casă / 
cu fruntea umbrită de-un nuc, / cu noi în pridvor, cu 
bucate pe masă / măruntă - cât cuibul de cuc // am 
putea pune împreună de-un veac / domolit, peste 
noi lune-când / am putea lumânări, să ne stingem 
de drag, / eu de-al tău, tu de-al meu, într-un gând”. 

La o privire mai atentă am observat câteva 
elemente de sorginte folclorică, a la Meşterul 
Manole, poem ce dă culoare şi vetuste trăiri de 
instruire scolastică, adolescentină. „Ard norii” 
(pag.12):  „Marie, Marie / sonată târzie / prigorii prin 
vie / nu-s // în ceruri ard norii / se tulbură zorii / şi 
ţipă cocorii-n / apus // prin vişini mă ninge / tăcerea 
mă frige / cine mă strige / nu-i //...”. 

Pregnantă şi inevitabilă este poezia din lu-
mea satului, cu nostalgiile ei, pentru că desigur, cam 
pe acolo s-a născut poezia, nu doar cea româ-
nească. Iată că, citind fragmentul următor sunt sigur 
că şi Serghei Esenin ar plânge cu capul în poala 
mamei, când mai dă şi el pe acasă în Riazanii 
Rusiei: „Candelă în cer” (pag.16): „Să ştii că am să 
vin acasă mamă / Dar nu ştiu când anume - de mă-
ntrebi. / Tu în fereastră leagă o năframă /  Şi du-te 
liniştită după trebi // Te-ncrede-n prispa casei, că-ţi 
va spune, / De m-o vedea venind printre arini, / Că 
ochii ei, prin ramuri, văd anume / Ce tu nu vezi, 
măicuţă, când suspini // iar dacă prin vecini vei fi 
plecată / Nu te-ngriji de mine, că nu plec, / Chiar 
dacă-n poartă-mi râde o lăcată / Ştiu unde-i cheia şi 
în curte trec”. 

În volumul Auricăi Istrate poezia de 
dragoste este dominant reprezentată, generată de o 
mare neîmplinire sau de una pierdută, pe care o 
oblojeşte cu versuri tandre, nostalgice. „Te-aş 
răstigni”(pag.21): „Te-aş răstigni iubite de-aş fi cruce 
/ şi pironit în şoapte te-aş iubi / să nu mai ştii de tine 
pân’ne-om duce / şi ne-om întoarce înapoi copii // 
te-aş răstigni iubite de-aş fi vers / iar eu catren 
arzând autumnal / cu iambi plecaţi să afle-n univers 
/ cununa-ţi dintr-o rimă de final // te-aş răstigni iubite 
de-aş fi zbor / tu aripă de-ai fi într-un înalt / să urci 
prin mine chiar de eu cobor / să ne hrănim cu visul 
celuilalt”. 

Întrucât poezia de dragoste nu este noţional 
echivalentă cu poezia erosului, revin cu această  
 

(continuare în pag. 50)
 

        Paul SÂN-PETRU  
 
 

Toamna cuvintelor desculţe – Aurica Istrate 
 

Editura InfoRapArt – Gala ţi, 2012 

 
 În mod surprinzător ne-a delectat Aurica Istrate 
anul trecut, când şi-a lansat cartea de debut în poezie, 
intitulată Petarde reci , carte scrisă în manieră neo-
clasică.  

Având harul şi exerciţiul poeziei, trudind în 
parametrii prozodiei, poeta nu face concesii tropilor, nici 
rimelor facile sau ritmurilor inexacte, astfel încât ideaţia 
şi sentimentul nu suferă platitudini sau inexactităţi 
ritmice. Meritul poeziei Auricăi Istrate este, în acelaşi 
timp, că încărcătura emoţională nu suferă scăderi 
tensionale, iar subtilităţile stilistice, empatiile şi afectul 
nu se pierd pe drum şi nu lasă „în pană” crescendo-ul 
sau justificarea sintagmelor celor mai expresive ale 
subtilităţilor metaforice. Aceasta, când inundaţiile 
platitudinilor şi ale artei de a nu spune nimic, tinde tot 
mai mult să pervertească gustul estetic şi arta 
comunicării prin poezie, când mimetica lirică stă la 
mâna oricărui infatuat, când indivizi cabotini tranşează, 
negociază, între ei: „publică-mă în revista ta, că la 
rândul meu reciproca rămâne valabilă, după cum am 
convenit”, „scrie despre mine şi trimite-mi cartea să 
scriu şi eu sau un prieten despre cartea ta...”. Dar asta 
este o altă poveste (din păcate fără sfârşit), ce nu o 
priveşte nici pe departe pe poeta Aurica Istrate.  

Domnia sa, iată cât de ingenios îşi găseşte un 
laitmotiv, trecându-l prin ipostaze de similitudine ca într-
o temă cu variaţiuni, temă cu traumă existenţială, 
duioasă, doldora de efecte, de nostalgii şi ipotetice 
împliniri de suflet ca în poezia „Am putea” (pag.3) în 
care potenţialul virtual nu se poate decela decât în doi 
prin complementaritate. Îmi asum „abuzul” de a cita 
întregul poem poate în defavoarea altora de valoare 
apropiată. Ierte-mă cititorii cât şi autoarea acestei
excelente poezii în care ne-am putea regăsi fiecare din 
noi. Poeta imaginează un cuplu virtual, ale cărui puncte 
de rezistenţă să fie echilibrul ca bun comun idealizat în 
fiecare strofă cu noi elemente existenţiale, un prototip 
de convieţuire idealizantă: „am putea pune împreună 
de-o rugă, / un genunchi tu, altul eu / verb implorând 
către-nalturi să curgă, / laudă din cer, Dumnezeu // am 
putea pune împreună de-o cruce / din trupuri zidite-ntr-
un trup / cu mâinile noastre - întinsă răscruce / de 
păsări, de fluturi, de rug // am putea pune împreună de-
o nuntă / cu miri, călăreţi pe un cal / pe tărmuri pustii 
neumblate şi încă / dorite de-o coamă de val // am putea 
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      Gheorghe B ĂISAN    
 

EPIGRAME - De-ale căsniciei 
 

Sarcini împ ărţite 
 

A devenit o lege sfântă 
Pe care-o ştie-acum tot satul: 
Soţia-i cocoşul care „cântă” 
Dar alţi cocoşi sunt cu…”călcatul”! 
 
Imposibilitate 
 

Căsătoria e o vatră 
Zidită să dureze-n ani, 
Dar cum să faci „casă de piatră” 
Când soţii sunt doi…”bolovani”?! 
 
La o cununie 
 

Mireasa în alb gătită 
E-o floare neprihănită; 
Naşa, însă, numai nuri, 
Că pe popă-l trec călduri! 
 
În jug 
 

Li-i căsnicia drum în doi 
Şi nu vor legea s-o răstoarne; 
În jugul ei trag amândoi, 
Iar lui i-au răsărit chiar…coarne! 
 
Potrivire  
 

I-am văzut la o agapă 
Între-atâţia invitaţi: 
El – cu un picior în groapă, 
Ea – cu-n ochi după bărbaţi! 
 
Of, astrele! 
 

Bărbatu-ntr-o căsnicie,  
Soare e pentru soţie, 
Până-n clipa cea fatală,  
Când e-n eclipsă totală! 
 
Conjugal ă 
 

(Unuia cu femeie grasă) 
Dânsul a impus dictonul 
Ca bărbatul să dea tonul 
Şi se-nfruntă de-obicei 
Tonul lui, cu… tona ei! 
 
În familia parlamentarului 
 

S-au supărat chiar ieri din nou 
Că amândoi sunt răi de gură 
El e de-atunci în „embargou”, 
Ea-n… ”moţiune de cenzură”.  

 

Evei de acas ă 
 

Cum să nu fii nervos madam, 
Când soarta ţi-e nefastă?! 
Eşti tu din coasta lui Adam, 
Dar mie-mi stai în coastă! 
 
Despre c ăsnicie 
 

Vorbind de „drumul împreună”, 
Constaţi o lege ne-ntreruptă: 
De miere-i numai prima lună, 
Iar celelalte sunt de luptă. 
 
Iarba rea nu piere 
 

Apele, cum le-a fost vrerea, 
I-au luat toată averea 
Şi-a rămas pe lumea asta 
Doar cu soacra şi nevasta! 
 
Din „stupul” conjugal 
 

(Surprize din luna de miere) 
S-a făcut mierea-aguridă, 
Iar cauza nu-i un mister: 
„Matca” era deja gravidă 
Cu „trântorul” de la parter! 
 
Podoabe matrimoniale 
 

Când te cununi, regula scrie 
Să-ţi pună popa pirostrie, 
Căci coarnele, cu toţi o ştiu, 
Le pune soaţa mai târziu! 
 
Nevestele 
 

Plăpânde, gingaşe din fire, 
Trudesc cu greu, pe brânci, cuminte, 
Încât le poţi numi martire, 
Deşi nu toate sunt şi…sfinte! 
 
Armonie conjugal ă 
 

În căsnicia lui Mitică 
E armonie-n… compensare: 
Când el e dus la „una mică”, 
Nevastă-sa-i la…una mare! 
 
Consecin ţă 
 

Chiar de ştie ce păţeşte, 
Nu pregetă să se-nfrupte 
Iar soţia îl „cârpeşte” 
Că tot timpul bea „pe rupte”! 
 
Jumătăţi 
 

Soaţa mea considera 
Că e jumătatea mea; 
Eu i-am spus, să înţeleagă, 
Mai demult că nu-i…întreagă! 

� 
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Geo GALETARU 
 

Schiţe la un portret de prozator 
 

 

Viorica Hagianu este o excelentă prozatoare, cu o 
remarcabilă fluenţă a naraţiunii, cu un simţ ultrafin al 
creării unor situaţii şi personaje veridice. Evenimentele 
"prinse" în prozele sale ("Iluzii spulberate", Ed. Tracus 
Arte, Buc., 2011) divulgă o vizibilă dexteritate a frazării 
care, aliată cu ştiinţa de a merge la detaliul semnifica-
tiv, conferă textelor farmec şi autenticitate, deopotrivă. 
Planurile epice interferează, într-un melanj subtil de 
realitate şi ficţiune, captivând prin irepresibila plăcere de 
a adiţiona fapte disparate şi a le situa într-o zonă a 
decantărilor esenţiale. Simplele fluxuri narative nu fac 
decât să contureze, în final, reverberaţia unor existen-
ţe, cu exaltările şi faliile lor, faţă de care conştiinţa au-
toarei reacţionează asemenea unui sensibil seismograf. 

Autoarea apelează cu succes la modalităţi epice 
verificate, ceea ce-i permite etalarea unei ample palete 
de convenţii şi semnificaţii, care să asigure demersului 
său o finalitate estetică certă. Recuzita naraţiunii este 
folosită spre a intermedia accesul la o problematică 
individuală sau socială, din care se degajă, persistent şi 
convingător, o paradigmă etică definitorie. Angrenaţi în 
mici dispute domestice sau în dileme existenţiale 
profunde, eroii Vioricai Hagianu ilustrează, de fiecare 
dată, ipostaze verosimile ale unei umanităţi umile sau 
dramatice, care evoluează pe paliere psihologice multi-
ple. Autoarea se pricepe să construiască episoade şi 
personaje credibile, cu o remarcabilă artă a dozării de-
taliilor. Dialogurile sunt alerte, iar nuanţările de ordin 
psihologic aduc un plus de substanţă intregului edificiu 
epic.Viorica Hagianu ştie să plaseze personajele şi 
evenimentele dincolo de stricta şi mărunta determinare 
a cotidianului, făcând o radiografie exactă, uneori 
necruţătoare, a unei umanităţi marcate de automatisme 
şi clişee, dar încercând să-şi depăşească condiţia şi să 
acceadă într-o idealitate mereu refuzată. 

În povestirea "Am avut un vis ciudat", dincolo de 
nucleul epic palpabil, de o evidentă concreteţe, se 
întrevede dozajul subtil de inefabil inclus în arhitectura 
textului. Ai senzaţia paradoxală că realitatea ţi se livrea-
ză în tranşe succesive, filtrată printr-un sistem de oglinzi 
paralele, care-i adaugă reliefuri şi faţete insolite. Este 
perceptibilă interferarea realului cu oniricul, a concre-
tului cu impalpabilul, a certitudinii ferme cu straniul, 
aceasta fiind, în opinia noastră, coordonata cea mai 
pregnantă şi mai fertilă a demersului epic al autoarei.  

Fiindcă, dincolo de asperitatea faptului existenţial 
(fie acesta umil sau spectaculos), se face simţită mai 
peste tot proiecţia unei semnificaţii care conferă 
evenimentelor o altă dimensiune şi, totodată, o altă
cheie de interpretare. Eroul din "Iluzii spulberate" este  

în căutarea obsesivă a unei idealităţi himerice 
(facultatea, slujba, iubirea, căsătoria), inventându-şi 
refugii în spaţiul securizant (dar înşelător!) al visului. 
El trăieşte între ofensive timide şi reculuri umilitoare, 
între elanuri juvenile şi sincope existenţiale bulver-
sante, căutând perpetuu cheia unei ipostazieri com-
pensatorii, care să-i redea frisonul autenticităţii şi să-i 
corecteze traiectoria, scoţându-l astfel de sub stigma-
tul autoritar al simplei virtualităţi.  

Percepând realitatea prin filtrul unei inocenţe 
funciare, incurabile, eroul îşi va asuma în final 
izbânzile (puţine şi fragile) şi eşecurile, la discreţia 
unui destin imprevizibil şi ingrat, care administrează 
efemerele bucurii şi marile deziluzii în doze egale, cu 
aceeaşi promptitudine şi largheţe. De fapt, eroii 
prozelor din acest volum se confruntă, necondiţionat, 
cu ostilitatea unui mediu social şi familial refractar. 
Dezamăgirile provocate de neînţelegerea celor din jur 
(prieteni, colegi, şefi, iubite sau soţii) îşi pun amprenta 
pe un destin intrat iremediabil în derivă. Povestirile 
din volumul "Iluzii spulberate" sunt, în ultimă instanţă, 
subtile parabole ale existenţei la nivelele ei minimale, 
acolo unde amănuntul banal şi neglijabil se întâlneşte 
cu elanul inerţial, donchijotesc, niciodată finalizat.  

Vocaţia certă a prozatoarei se exersează în 
direcţia disecării unor evenimente şi stări sufleteşti 
pendulatorii, cu pondere decisivă în configurarea per-
sonajelor. Textura fluxurilor narative, pline de forţă şi 
consistenţă, este un câştig incontestabil al volumului, 
racordând bucuria lecturii la convingerea că te afli în 
faţa unor construcţii epice solid articulate şi îndelung 
elaborate, mature prin precizia şi supleţea arhitecturii. 
Tăietura fermă a frazei, decuparea faptului de viaţă 
autentic şi semnificativ, expansiunea energică a epi-
cului, opţiunea pentru personajele dilematice, neline-
are, fin conturate pe fundalul evenimentelor, iată doar 
câteva atu-uri ale acestor proze, alimentate din mag-
ma cotidianului. Autoarea îşi refuză tentaţia narcisistă 

(continuare în pag. 50)
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Tudor CICU 

 
Speranţa Calimi: Destine frânte, iubiri spulberate... 

 
Cu „Răni deschise ”, 2012 (148 pag.), 

Speranţa Calimi readuce romanul pe linia picanteriei şi 
senzaţionalului începute în literatura feminină cu 
Hortensia Papadat-Bengescu şi continuată cu Sanda 
Movilă, aceasta din urmă evoluând tema pe temeiul 
unei drame a inadecvării personajelor la pulsul 
vremurilor şi trăirilor sufleteşti. Dacă la H.P. Bengescu 
romanul întrecea senzaţionalul şi picanteria a unei 
realităţi a vremurilor descrise, la Sanda Movilă, fire 
retractilă, nerăzbătătoare, romanul tratează partitura 
nu lipsită de romanţiozitate, în care dragostea, sau mai 
exact erotismul, sub forme neobişnuite, ciudate, dacă 
nu de-a dreptul morbide, este tema centrală, determi-
nând desfăşurarea epică, îndeobşte cu finaluri crânce-
ne: sinucideri, omoruri, nebunie, declasare etc. Adoles-
cente care iubesc simultan doi băieţi, iubiţi morţi pe 
front, răzbunări din dragoste, adultere, mutilări sufle-
teşti şi automutilări, toate pe fondul ravagiilor pe care 
le-a pricinuit primul război, dar şi neînţelegerea, lipsa 
de comunicare, neîncrederea în sine şi în partener.  

Sub zodia destinelor frânte şi a iubirilor spulbe-
rate se desfăşoară în romanul Speranţei Calimi, şi po-
vestea Ioanei (fiica lui moş Tache şi a Constantinei, 
ambii decedaţi înainte de intrarea în lume a fetei lor), o 
Ioană care „judeca oamenii după ea, credea vicleniile 
că sunt specifice animalelor de pradă, că oamenii au 
inima în palmă şi poţi citi în ea ca într-o carte 
deschisă”. Ca şi în cazul celor două scriitoare, 
Speranţa Calimi îşi alege personajul romanului din 
rândul celor care le lipsesc forţa de a-şi depăşi statutul 
existenţial, din rândul celor care visează frumos şi 
caută norocul la prima răspântie din viaţă, dar, din 
nefericire, visurile acestor personaje nu sunt  decât 
nişte inutile încercări de a-şi căuta fericirea, pentru că 
soarta le transformă repede în victime şi orice zbatere 
de a scăpa din sfera de acţiune a unui mecanism 
social atât de complex, şi pervers, este sortită 
eşecului.  

Tehnica povestirii în povestire, pentru cititor, 
este o adresare explicită a naratoarei în scopul 
atragerii lui în poveste, dacă vreţi, este o vorbire către 
cineva cu calitate de spectator, sau martor avizat la 
drama care planează în acţiunea narată. Între clocotul 
sufletesc al Ioanei, ce-l descrie autoarea în planul 
existenţei afective, şi nevoia de a găsi răspunsuri unor 
întrebări pe parcursul lecturării de către cititor, intervine 
acel sentiment al dualităţii: autor şi personaj într-o 
singură fiinţă care se rosteşte, vădind o grijă pedantă 
pentru coerenţa impresiilor că întotdeauna „există un 
Dumnezeu, care nu bate cu ciomagul”, dar nici nu 
poate ierta nimănui, un pas făcut greşit. Învăţată de 
mamă, „că în viaţă adevărul este drumul cel mai scurt 
spre satisfacţie şi împlinire, îndemnând-o mereu să nu 
ascundă adevărul şi să fie ea însăşi dreaptă”, Ioana 
alege „idealitatea” vieţii şi cade victimă „realităţii” 
acesteia. Dragostea ei sinceră şi pătimaşă, pentru cel 
pe care îl credea demn de iubirea ei, miliţianul Raul, se 
 

 

dovedeşte de consistenţa himerei. Astfel, Ioana cade 
victima unui fond sufletesc integru în aparenţă şi, de 
aici până a deveni „unealta” naivităţii, pe care lumea 
din jur o exploatează din plin, nu-i decât o punte fără 
balustrăzi, iar micile sale vise sunt spulberate fără cel 
mai mic regret de către cei din jur. Dacă ar fi ciulit cât 
de cât urechea şi ar fi zăbovit un pic la avertismentul 
vişinului din curte (care pare întruchiparea sufletului 
întors din lumea de dincolo, a mamei Constantina), cu 
scopul de a o preveni: „Ai grijă, şarpele cel veninos 
pândeşte pe cărarea vieţii tale!”, oare destinul Ioanei ar 
fi fost altul? Nu credem în aşa ceva, pentru că, tot 
autoarea ne avertizase din timp: „Ioana era în culmea 
fericirii şi nu credea pe nimeni”. Astfel, „o iubire între 
două toamne” între Ioana şi Raul, se termină cum nu 
se putea mai rău pentru Ioana, care-şi ucide pruncul 
încă nenăscut, provocându-şi avortul şi, prin ispăşirea 
celor cinci ani de închisoare, îşi vede visele despre 
iubirea adevărată, destrămate pentru multă vreme. Nici 
căsătoria ei, de altfel reuşită, după ieşirea din 
închisoare, cu portarul fabricii de conserve la care se 
angajează, nu-i aduce liniştea meritată. Autoarea, 
conduce cu pricepere intriga, programând dinainte 
deznodământul. Aniţa, fata „reuşită” venită după 
căsătoria cu Viorel (portarul fabricii de conserve), se
dovedeşte o micuţă Casandră, prevestindu-şi de mică 
nefericirea. Căsătoria Aniţei cu Marius (dovedit în cele 
din urmă ca fiind băiatul Ioanei, conceput în închisoare 
cu gardianul Ifrim, pentru „fericirea” soţiei sale care nu 
putea avea copii), se dovedeşte catastrofală pentru 
destinele tuturor, ca fiind o iubire sub semnul
incestului. Astfel, şi ultimul vis al Ioanei, că „în fond 
viaţa întreagă e o luptă, uneori biruieşti, alteori eşti 
biruit, dar mereu îţi rămâne speranţa că mâine va fi 
mai bine, că soarele va străluci şi pe uliţa ta”, se 
 

(continuare în pag. 42)
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Liviu GOGU 
 

POVESTE 
 

A fost odată... Aşa începe orice poveste şi aşa 
ar trebui să înceapă şi aceasta. Eu o să trec totuşi peste 
o parte din arhicunoscuta şi oarecum stupida 
introducere... Se ştie că „dacă n-ar fi fost, nu s-ar 
povesti”, nu-i aşa?... 

E vorba, în povestea pe care vreau s-o spun, 
despre o ŢARĂ... O ţară care, zice-se, s-ar afla undeva... 
peste nişte munţi... sau între nişte munţi... ori împrejurul 
unor munţi... sau, cine ştie?... poate toate cele trei 
variante la un loc... Oricum, amănuntul este lipsit de 
importanţă... 

În ţara respectivă se zice că dintotdeauna, sau 
mai precis, de când istoria începuse a „ţine minte”, toate 
lucrurile se făceau invers decât ar fi fost normal să se 
facă. Spre exemplu, hoţii erau ţinuţi la loc de cinste şi 
chiar invidiaţi. Cuvântul „hoţule!”, rostit cu un zâmbet 
larg, plin de mândrie şi bucuria speranţei, era chiar unul 
de alint, cu care părinţii îşi drăgăleau copii, atunci când 
aceştia din urmă făceau câte-o boroboaţă. Şi minciuna 
avea acolo rang de virtute, iar adevărul constituia, de 
regulă, un aspect deranjant, stânjenitor şi care era 
recomandat să nu fie zgândărit. Nu mai vorbesc de 
trădare şi de trădători!... Doamne, cu câtă delicateţe... cu 
câtă linişte interioară şi seninătate, se practica trădarea 
în acel loc binecuvântat de Dumnezeu!!! 

Mai grav era faptul că aceste „calităţi” despre 
care tocmai făcui vorbire, se întâlneau cu precădere la 
cei ajunşi să conducă destinele celor mulţi, adică atât la 
cei aflaţi în capul statului, cât şi la cârmuitorii locali. 
Acest fapt, zice-se, că ar fi fost chiar voia 
Atotputernicului care, conform unei legende autohtone, 
la facerea lumii, pe când împrăştia pe Pământ toate 
bogăţiile solului şi ale subsolului, scăpase, din 
greşeală... sau nu!... peste teritoriul ţării respective, cele 
mai multe dintre acestea. Sfântul Petru, care-l însoţea în 
calitate de sfetnic credincios, dar, probabil şi din raţiuni 
contabiliceşti, exclamase speriat: „Doamne, ce făcuşi? 
Le-ai dat ăstora toate bogăţiile din lume, de-o să ajungă 
să stăpânească planeta!” Dumnezeu însă îi răspunsese 
calm: „Stai liniştit, Petre!... O să le dau, în schimb, nişte 
conducători, de n-o să le folosească la nimic...” N-avem  

 
de unde şti, fireşte, dacă legenda aceasta are la 
bază, sau nu, vreun sâmbure de adevăr, sau este 
pură ficţiune, însă un fapt este cert şi anume acela că 
cetăţenii acelei ţări, atunci când mergeau la vot, 
alegeau întotdeauna candidatul pe care puneau 
ştampila, având grijă să respecte cu sfinţenie 
presupusa hotărâre divină, mai sus enunţată. 

Existaseră, încă din cele mai vechi timpuri 
şi continuau să se nască printre cetăţenii ţării despre 
care vorbim şi unii loviţi de-un optimism deşănţat, 
care credeau şi îşi puneau toată speranţa, într-o 
predicţie veche de mii de ani, ce spunea că situaţia 
se va schimba şi pe acele meleaguri, atunci când 
puricii, potcoviţi cu nouăzeci şi nouă de ocale de fier, 
vor sări până în înaltul cerului. Din acest motiv, pe 
parcursul întregii lor istorii naţionale existaseră o 
mulţime de indivizi, ce-şi trăiseră vieţile scrutând 
cerul cu privirea, cu credinţa că vor zări într-o bună 
zi, micile insecte proiectându-se delicat spre înaltul 
cerului, zdrăngănindu-şi la multiplele lor picioruşe, 
imensele potcoave metalice. 

Timpul însă trecea, istoria se scria filă cu 
filă, iar vieţile locuitorilor se derulau, zi după zi, an 
după an, veac după veac, sub semnul perpetuu al 
aceloraşi valori răsturnate. Dar, cum toate pe lumea 
asta au un început, ajung, la un moment dat şi la un 
final, aşa că, iată, şi-n ţara cu pricina, s-a întâmplat 
într-o bună zi ceva ce avea să schimbe totul din 
temelii. Schimbarea s-a produs, bineînţeles, dintr-o 
eroare... Da, da! Dintr-o nedorită, dar până la urmă 
benefică, eroare!... 

Iată cum s-au întâmplat lucrurile. Într-o 
iarnă, după un scrutin electoral – fireşte, fraudat – un 
parlamentar nou ales, a venit cu o propunere , care a 
făcut să le sticlească ochii celor mai mulţi dintre 
colegii săi din înaltul for legislativ. Respectivul a
lansat în Parlament o iniţiativă cât se poate de 
raţională pentru modul de gândire împământenit pe 
acel tărâm, el dorind, nici mai mult, nici mai puţin, 
decât dezincriminarea „valorilor” real apreciate de 
popor, respectiv, furtul, înşelătoria, falsul, evaziunea, 
trădarea, minciuna etc. şi scoaterea lor de sub 
incidenţa Codului penal. În acelaşi timp, a propus 
incriminarea celor mai hulite şi stânjenitoare dintre 
„defectele” umane şi anume, cinstea, corectitudinea 
şi onestitatea. 

Au existat, cum era de aşteptat şi unele 
obiecţii. Un distins parlamentar, dintr-un colegiu din 
nordul ţării, şi-a exprimat, într-o retorică impecabilă, 
legitima-i îngrijorare. 

– Stimaţi colegi! a urlat el, de la înalta 
tribună. Propunerea este bună, nimic de zis, a 
continuat cu aplomb. Nu pot însă să nu mă întreb, 
cam ce-o să fie, atunci când toată populaţia scumpei 
noastre ţărişoare, va avea liber să înfăptuiască tot 
ceea ce azi doar admiră la n... Doamne apără şi 
păzeşte!... era să zic „la noi”... ceea ce azi doar 
admiră la alţii. 

Ilustrul iniţiator al propunerii, care se pare 
că avea replică la toate, a spulberat printr-un discurs 
magistral, orice urmă de neîncredere. 
 

(continuare în pag.41)
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– Doamnelor şi domnilor! A tunat el din spatele 
pupitrului. Vă înţeleg neîncrederea, dar nu v-o aprob. Vă 
asigur că am studiat bine problema, iar concluzia la care 
am ajuns este că situaţia nu se va schimba sub nici o 
formă... Iată de ce!... Odată cu adoptarea noii legi, 
faptele încriminate azi, vor deveni profesii legale. Vom 
crea chiar instituţii de formare profesională, axate pe 
pregătirea personalului în noile domenii de activitate, 
întrucât şi aici, ca în orice meserie, oamenii vor avea 
nevoie de documente care să le ateste competenţele 
profesionale. Vă daţi seama că, aşa cum se întâmplă în 
orice zonă profesională profitabilă, vor putea să se 
califice toţi doritorii, dar nu vor putea profesa decât aceia 
care au într-adevăr înclinaţii spre acel gen de muncă, cu 
atât mai mult cu cât eu estimez că aici concurenţa va fi 
devastatoare. Prin urmare, credeţi c-o să supravieţuiască 
pe piaţa muncii un ageamiu, care o să vrea, spre 
exemplu, să fure - nu contează că de la stat ori privat! că 
din buzunare, ori cu acte-n regulă! - dacă  n-are anumite 
calităţi native, pe care nu vreau să le mai enumăr eu 
aici? Nu! Fireşte că nu!... E ca şi când ar vrea să profese-
ze chirurgia, un bolnav de Parkinson. În concluzie, doam-
nelor şi domnilor! Pot să vă garantez că după legalizare, 
aceste îndeletniciri devenite meserii, vor fi desfăşurate tot 
de cei care le practică astăzi. Mai mult, practicanţii noilor 
profesii vor avea cu siguranţă grijă să se asocieze în 
diverse organizaţii cu caracter profesional, în care să nu 
permită accesul oricărui neavenit, căruia i s-a năzărit...să 
zicem, să practice înşelăciunea... ori evaziunea. 

Răspunsul parlamentarului a fost, pare-se, mulţu-
mitor, deoarece sfârşitul său s-a pierdut în ropotele de a-
plauze ale auditoriului. Un deputat din Capitală a vrut să 
ştie ce crede iniţiatorul legii că va fi soarta bugetului de 
stat după ce evaziunea fiscală va deveni legală. 

– N-o să fie nicio problemă, stimate coleg! Odată 
devenită legală, o vom putea impozita, aducând astfel 
bani suplimentari la bugetul statului. Mai mult, având în 
vedere estimările, care semnalează profitabilităţi deose-
bite în domeniu, voi propune chiar  Guvernului să acorde 
unele stimulente  importante pentru încurajarea acesteia. 

Ultima întrebare  a venit de la un senator timid şi 
pipernicit, pe care prea puţini îl cunoşteau. Stătea, de 
regulă izolat, într-o margine de sală, iar la discuţii nu prea 
avea loc, dar când o făcea totuşi, stârnea ilaritatea între-
gii săli cu subiectele puerile pe care le aborda. 

– Îmi cer iertare!... a început el. Am şi eu o mică 
nelămurire. Aş vrea să ştiu ce se va întâmpla cu cei care 
vor comite faptele nou încriminate? Adică cu cei care nu 
vor putea renunţa la a fi cinstiţi... oneşti... chiar dacă vor 
vrea... Eu zic că n-au nici o vină că s-au născut aşa... 
mai blegi... fraieri... mă rog... cum i-o crede lumea... 

A fost nevoit să se oprească şi să aştepte 
răspunsul la cât reuşise să rostească din întrebarea sa, 
întrucât hohotele de râs ale colegilor săi, îi acopereau 
deja cuvintele. 

- Vă gândiţi, cu siguranţă, dragul meu coleg, că se 
vor umple puşcăriile cu aceşti oameni, nu-i aşa? şi-a în-
ceput răspunsul cu o întrebare, iniţiatorul proiectului, 
zâmbind superior, mândru de perspicacitatea de a fi intuit 
şi ceea ce nu apucase să rostească parlamentarul. Ei 
bine, nici din acest punct de vedere nu trebuie să ne fa-
cem griji!... Ştim cu toţii cât este de greu pentru cineva să 

 
dovedească despre sine, la noi în ţară, că e cinstit, 
corect sau onest. Vă imaginaţi cât de dificil ar fi 
pentru un procuror să facă dovada existenţei acestor
delicte, la o altă persoană. Nici flagrantul, în opinia 
mea, nu cred c-ar da rezultate într-o astfel de speţă. 

Odată spulberată şi ultima obiecţie şi 
având în vedere că dezbaterea durase „zi de vară, 
până-n seară”, iar câţiva dintre parlamentarii noştri 
(puţin peste jumătate, din cei prezenţi, fireşte...) 
„moţăiau” profund, s-a trecut la vot şi, cu o majoritate 
covârşitoare, inedita iniţiativă legislativă, a fost 
adoptată. A venit apoi şi ziua publicării legii în 
Monitorul Oficial, zi din care aceasta începea să 
producă efecte. Timpul însă trecea şi părea că nu se 
întâmplă nimic. Scepticii – puţini la număr, e 
adevărat – care crezuseră că va avea efecte 
devastatoare asupra vieţii economico-sociale, 
începeau deja să se îndoiască de previziunea lor. 

  Abia după vreo lună au început să apară 
primele semne... Mai întâi la Ministerul Finanţelor 
unde, când experţii au tras linie şi au făcut socotelile, 
au constatat că încasările la buget pe ultimele 
treizeci de zile se dublaseră, faţă de luna anterioară. 
Ministrul s-a supărat teribil pe subalternii săi şi, 
suspectându-i de superficialitate, i-a făcut cum i-a 
venit la gură, apoi i-a expediat să refacă calculele şi, 
până seara să-i prezinte rezultatele corecte. 

Tot cam în acelaşi timp, situaţia s-a 
tensionat şi la Ministerul Justiţiei. Aici ministrul a 
ameninţat că va da afară toţi secretarii de stat, dacă 
în douăzeci şi patru de ore nu avea să primească o 
situaţie conformă cu realitatea privind activitatea din 
justiţie, pentru luna ce abia se încheiase. Se 
considera, pe bună dreptate, dezinformat, chiar 
sabotat din interior. 

– Cum e posibil, a zbierat el plin de 
indignare, ca la nivelul întregii ţări, într-o lună 
întreagă, să se afle pe rol doar douăsprezece 
procese, mari şi late şi acelea pentru nişte fapte 
mărunte, săvârşite din culpă???... Douăzeci şi patru 
de ore!... urlase el, încheind. Atât aveţi!... 

Cea mai tragică situaţie însă s-a petrecut 
la Ministerul Muncii, unde ministrul stătea cu demisia 
pe masă şi ezita resemnat, între a o înmâna imediat 
prim-ministrului, sau a mai aştepta până a doua zi 
dimineaţă. 

„Se pare că funcţia asta nu-i de mine” se 
gândea bietul om derutat. „Am eşuat lamentabil. Pe 
bună dreptate, n-am ce căuta aici. Ce fel de ministru 
al muncii sunt eu, dacă nu reuşesc să controlez şi să 
impun respectarea legii, în acest sector atât de 
sensibil!?... Cum e posibil ca toţi angajaţii din ţară să 
se situeze în afara legii şi să lucreze cu contract de 
muncă!?... Cum se poate ca toţi agenţii economici 
să reţină şi să vireze integral şi ilegal, fireşte, 
contribuţiile de asigurări sociale pentru toţi 
angajaţii!?... Unde vom ajunge, Doamne?!...” se 
lamenta el. 

Aşa cum era de aşteptat, o asemenea 
stare de fapt nu putea trece multă vreme 
neobservată de premier, astfel că a două zi, chiar de 
la prima oră, acesta şi-a convocat toţi miniştrii de  

 

(continuare în pag.42)
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urgenţă, într-o şedinţă de guvern extraordinară. După ce 
i-a îndemnat la calm şi luciditate, întrucât o stare de 
panică generalizată, nu putea, sub nici o formă, să 
conducă la adoptarea unor măsuri echilibrate, a cerut 
fiecăruia să prezinte cât mai succint, dar la obiect, 
situaţia din ministerul pe care-l coordona. După ce a 
ascultat raportul fiecăruia, neînţelegând nici el mare lucru 
din ceea ce se întâmpla şi considerând că are nevoie de 
mai multe informaţii, a amânat pentru moment luarea 
vreunei decizii şi a hotărât să trimită pe tren Corpul de 
Control aflat la dispoziţia sa, urmând ca la capătul a două 
săptămâni de investigaţii, acesta să-şi  prezinte raportul 
cu constatările făcute. Pentru o şi mai corectă cunoaştere 
a straniei realităţi cu care se confrunta biata ţărişoară, a 
solicitat chiar sprijinul serviciilor secrete. 

După ce s-au scurs cele două săptămâni, în care 
structura guvernamentală de control îşi împletise 
competenţele şi eforturile cu cele ale serviciilor speciale 
de informaţii, pe masa prim-ministrului au ajuns 
rapoartele detaliate cu rezultatele verificărilor. Din studiul 
atent al acestora, şeful Guvernului a desprins cu claritate 
concluzia năucitoare că toţi aceea care, înainte de 
apariţia noilor reglementări, se situaseră în afara legii, nu 
suportaseră starea înjositoare şi plictisitoare în care se 
treziseră aruncaţi peste noapte, respectiv de a trăi 
conform perceptelor legale, şi optaseră pentru una din 
următoarele două variante: cam jumătate dintre ei 
părăsiseră scârbiţi teritoriul ţării, cu regretul şi 
convingerea sincere că „...aici, nici măcar o infracţiune 
cinstită nu mai poate fi comisă...”, strămutându-se de 
urgentă pe alte meridiane, unde punerea în practică a 
talentelor lor, se face în continuare, cu generare de 
adrenalină; cealaltă jumătate aproximativă rămăsese pe 
loc să sfideze legea, chiar dacă cei ce-o compuneau se 
simţeau  condamnaţi să se ţină doar de mici găinării, cum 
ar fi cinstea, corectitudinea, onestitatea etc. 

Rapoartele, bine documentate şi minuţios întoc-
mite, conţineau şi explicaţii concrete, legate de unele 
situaţii care dăduseră şi dădeau, în continuare, bătaie de 
cap guvernării. Astfel, ele desluşeau situaţia care-l 
adusese în pragul disperării şi la un pas de demisie, pe 
ministrul muncii, acesta aflând că motivul pentru care toţi 
angajaţii aveau acum contract de muncă şi pentru toţi se 
plăteau contribuţiile de asigurări sociale cu regularitate, 
era acela că angajatorii care folosiseră munca la negru 
sub vechea legislaţie, acum optaseră pentru a se situa 
tot în afara legii, încheind contracte de muncă tuturor 
angajaţilor. În ceea ce-i priveşte pe aceia care şi înainte 
folosiseră angajaţii cu forme legale, ei păstraseră 
această stare de fapt, lăsându-şi astfel o portiţă de 
scăpare în cazul în care vor fi vreodată  suspectaţi de 
corectitudine. 

Şi ministrul de finanţe s-a lămurit repede de ce i se 
dublase bugetul, înţelegând, din exemplele ce se 
dădeau, că, spre exemplu, toţi aceia care până de 
curând practicaseră evaziunea fiscală, îşi plăteau acum 
pe ascuns dările către stat, folosindu-se de tot felul de 
tertipuri, care mai de care mai ingenioase, cum ar fi 
utilizarea unor firme fantomă care, deşi nu aveau nici un 
profit, virau la bugetul statului sume colosale cu titlu de 
taxe şi impozite. 

Ministrul de interne şi cel al justiţiei s-au aflat într-o 
stare ceva mai specială. Ei au ascultat rapoartele şi nu 

 

ştiau dacă să se bucure de faptul că scăderea 
drastică a infracţionalităţii urma să le creeze o 
misiune comodă în cadrul Guvernului, sau să se 
teamă că ministerele lor, lipsite fiind de obiectul 
muncii, vor putea fi desfiinţate. 

Cel mai fericit dintre  toţi însă a fost ministrul 
industriilor, care constatase la finele lunii anterioare o 
dezvoltare fără precedent a industriei metalurgice, iar 
raportul i-a oferit şi explicaţia îmbucurătoarei situaţii. 
Aceasta consta în cererea fără precedent de pot-
coave. Nu potcoave pentru cai morţi, cum aţi fi tentaţi 
să credeţi, ci potcoave pentru purici. Aceştia – adică 
puricii, care nu erau puţini pe acele meleaguri – înce-
puseră a comanda în ultimul timp, potcoave imense -
nici unul, spunea raportul, nu comandase mai puţin 
de nouăzeci şi nouă de ocale -pe care şi le agăţau de
picioare, întrecându-se astfel frenetic, în executarea 
de salturi spectaculoase spre tăriile cerului. 

Iar eu încălecai pe-o şa... Nu! Nu mai merge 
sfârşitul ăsta arhaic... Povestea mea e una modernă, 
deci are nevoie de un final modern... Ceva de genul: 
„Iar eu plecai c-o limuzină...”, sau „Iar eu mă urcai 
într-un bolid...” Mă rog!...  
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năruieşte definitiv şi determină moartea Ioanei, urletul 
interior al lui Viorel împotriva sorţii injuste, nebunia şi 
îmbătrânirea subită a Aniţei, nenorocul cel urmăreşte 
în continuare pe Marius etc... Dispariţia Ioanei nu e 
singura nedreptate a romanului. Soarta nevinovatei 
Zenovia, vecina Ioanei, este pecetluită şi ea, chiar 
după dispariţia soţului monstru Gavrilă. De aici şi 
cheia titlului romanului: deşi personajele plătesc 
îndeajuns pentru păcatele trecutului, toate se reîntorc 
ca un ciclu în viaţa urmaşilor lor şi „rănile se 
redeschid”, căci secretele celor care par a le lua cu ei 
în mormânt, sunt răni deschise pentru ceilalţi. Rămâ-
ne întrebarea la care invităm şi cititorul să răspundă: 
„cine a semnat aceste condamnări, cui îi place ca în 
viaţă să joace numai drame, al cui blestem s-a abătut 
asupra urmaşilor?” - întrebare retoric lansată de că-
tre autoare.  

Interesul prozatoarei pentru femeia numită 
Ioana înseamnă reîntoarcerea scrisului feminin către 
lumea provinciei, sau revenirea la romanul cu reflecţii 
despre iubire şi fatal, despre femeia „caz” din 
literatura noastră? Totul e posibil. Întrucât, prin roma-
nul său fundamental trăirist şi psihologic, deşi „pă-
mântul  acoperă durerile, mormintele ascund poveşti 
triste de viaţă şi totul intră în uitare”, Speranţa Calimi 
a lansat dilema personajului victimă, care nu se poa-
te descătuşa din sfera de acţiune a unui mecanism 
social căruia nu-i înţelege principiul de funcţionare. 
Să însemne aceasta o nouă cale redeschisă roma-
nului feminin? Iată o direcţie în atenţia criticii viitoare. 

� 
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Melania CUC 

 
Nu sunt un revoluţionar 
 

Azi 
Ar trebui să fii lângă mine, 
Să-mi tragi perechi de palme peste faţa 
Brăzdată de ger. 
Să spui o dată şi încă o dată: 
- Eşti laşă! 
Nu. 
Tu eşti milos şi nu o vei face... 
În scaunul cu rotile din capătul mesei, 
Ochi în ochi cu durerea mea muritoare 
Este doar o dâră de nuanţe albastre, 
Panglică de mătasă 
Căzută din pălăria annei karenina. 
Dacă aş fi fost nebunul întruna 
Mutat pe tabla de şah 
Aş mirosi şi azi a degete îngălbenite 
Cu tutunul generalilor albi. 
Nu sunt un revoluţionar, 
Nici cobai 
În tot acest experiment care 
Îşi are rostul lui 
În clipa coagulată ca o pipotă 
De pasăre despicată în baionetă. 
Garda s-a schimbat la palatul de iarnă. 
Capelanul care a vegheat arestaţii 
Este liber cugetător. 
 
Pe sub bluza mea de mătasă 
 

Ajung prima la ceasul de la universitate... 
Ţi-am dovedit încă o dată 
Că sunt un mare predigistator; 
Scot din poşetă iepuraşi mov 
Şi pe gură, cuvintele care mi-au lipsit 
De când ai plecat către tropice. 
Pietonii sunt grăbiţi şi nu văd 
Pe sub bluza mea de mătasă 
Inima cum arde. 
Se incinerează încă un necunoscut 
În mijlocul mulţimii 
Care merge cu capul în piept 
De-a lungul amiezii toride. 
Tu întâzii, ca întotdeauna, 
La întâlnirea cu mâinile, cu ochii, 
Cu trupul meu de păpuşă supusă. 
Între timp, 
Aş putea afla totul despre moartea 
Prinţesei... 
Nu o voi face. 
Peste durerea gata închegată în noapte 
Mă preling ca jivina fără de blană. 
Picături de roşu rămân pe pereţii 
Oraşului cu inscripţii bezmetice. 
Tu întârzii la execuţia mea publică 
Din inerţie. 
Şi....cad bombe în încreţiturile bulevardului 
Unde îşi face intrarea cu lauri 
Tramvaiul cu cai şi produse de parfumerie. 

 

Partea asta de duminică 
 

Poliţistul a greşit 
Numărând pân’ la zece... în gând. 
Alt prieten din copilărie este strivit 
Pe şinele gloriei 
Care ne priveşte indiferentă 
Din interiorul unui tub de neon. 
Fenomenul e optic. 
Au luat act de poziţia mea 
În faţa betoanelor 
Rădăcina platanului şi 
Toţi administratorii depozitului 
Cu fier vechi. 
În partea asta de anotimp 
Este mereu sărbătoare muncitorească. 
Se perpelesc lozinci, 
Se bea bere veche la sticlă... 
Totul este aproape perfect 
În teritoriul cu cea mai mare rată 
De nedumerire a poporului. 
Eu nu cred că există o pagină albă 
În memoria mea, colo o... 
Femeiuşcă umblând gârbovită 
Pe strada cu golanii ce joacă şeptica. 
La birt se cântă din rărunchi 
De inimă albastră: 
Cratiţa din bucătăria socială 
Are emailul sărit. 
 
Numai boierii nu se duc la talcioc 
 

În iadeşul de pasăre sacrificată 
Floarea de glicină 
Şi-a înfipt adânc 
Ghearele şi caninii. 
Tremură de furie neputincioasă 
Grădina cu mandarini sălbatici! 
Martorul meu a văzut toată nebunia 
Care se plimba cu canişul în lesă 
Şi ţigară de foi în colţul gurii. 
Rânjind. 
În partea opusă a poemului, 
Măturătorul de stradă 
Citeşte soarta în zaţul cafelei... 
Da, 
Îl aşteaptă o altă noapte foarte murdară, 
Un drum lung prin 
Cenuşa cartierului; 
De la centrul lumii către periferia, 
Unde câinii maidanezi ling mâna 
Şoferilor de pe limuzine ce miros a miri. 
Numai boierii nu se duc la talcioc 
În fiecare dimineaţă de joi. 
Îi aud cum tuşesc, 
Cum îşi târşesc papucii vechi 
Printre rafturile bibliotecii 
Cu uşi secretizate 
Şi cele o mie şi unu de sipete 
Pe care le-au cărat după ei 
Din bizanţul grecesc. 

� 
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de linşări 

succesive, 

bonomia 

imponderabilităţii 

lucrurilor de la 

capătul 

privirii, 

sortând 

semnificaţii 

rezervaţii şi 

revelaţii 

şi poate 

sufletul rămâne 

în aceeaşi 

poziţie 

de început. 

 
  4. oricum 

   oricum 

dintr-o 

întâmplare 

perversă 

selectezi alte 

şi alte 

rictusuri 

vinovate 

deplina 

extravaganţă a 

gesturilor 

cenzurate în 

panoplia unei 

dimineţi 

furibunde şi 

anamneza 

inerţiei 

proverbiale 

pe rând pe 

rând şi toţi 

laolaltă în 

această 

violenţă 

a ignoranţei 

cotidiene 

 
5.  persuasiv şi 

îngândurat 

pe 

coridoarele 

memoriei 

altora 

încerci 

veghea cu 

tăişul unei 

fericiri 

expirate 

dar cine 

întreabă despre 

invaziile 

stereotipiilor 
(continuare în pag. 45)

 
 

Geo GALETARU 
 

1. suprimă 

   asceza 

   caută 

   armoniile 

   florii de 

   calcar. 

   niciun 

   cer, nici 

   o reptilă 

   în limanul 

   negru: 

   incongruenţa 

   unui spirit 

   plutitor 

   în ambianţe 

   nefestive. 

   aici 

   silabele cresc 

   ca unghiile 

   morţilor 

   după  

   viaţă. 

 
2. dozează 

dozează, 

sari peste 

spinii 

recunoştinţei. 

acolo zace 

numărul 

iconoclast, 

aroma 

saltului 

sacrificat. 

pereţi de 

carne în vis, în 

lumea puberă. 

neantul 

răsfăţat în  

pahare cubice. 

aşa, să ne fie 

de ajuns 

acest labirint 

gălăgios. 

 
3.  exotismul 

deliberat al 

frazării în 

momente de 

convergenţă 

improvizată pe 

calapodul  

veşnicelor 

aglutinări, 

ale seismelor 

provocate 
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mileniu 

zâmbim zâmbim 

ca şi cum 

un fluture mort 

ne-ar traversa 

în fugă 

destinul 
 

   8. prenatal şi 

postnatal 

şi preeminenţa 

gurilor căscate 

spre absolut 

sintagme facile 

lustruite în 

nomenclatorul 

iluziilor valabile 

vandabile 

acel dute-vino 

nordul şi sudul 

adevărurilor 

stratificate 

ca nişte 

cuie boante în 

talpa alergătorului 

nocturn 

rămâi în urmă 

taci 

cuvintele trec 

muntele cu o 

grabă 

fosforescentă 

nordul şi sudul 

ecuatorul 

respiraţiei cu care 

învingi inerţii 

festive 

aduni praful 

victoriilor 

indecente 
 

   9. pereţii cad 

pereţii cad 

inima trece: 

invincibila armada 

peste frunzişuri 

incendiate de 

ochiul atroce al 

toamnei 

faguri şi silabe 

aurii 

pe plajele Logosului 

victoria vine  

cu paşi uşori 

îşi instalează 

cortul sub stele caduce 

inima ta: 

invincibila armada 

trece 

se duce 

� 

(urmare din pag. 44) 
 

de catifea 

cine vine şi 

îţi pune în 

palme 

destinul 

de ieri şi 

de azi 

arta 

de a pierde 
 

   6. aşa că micile 

miracole 

cu care îţi 

înfrumuseţezi 

singurătatea 

aşa că  

alunecările pe 

toboganul 

iluziilor 

fosforescente 

şi bâjbâiala de 

fiecare zi 

în căutarea 

lânii 

de aur 

aşa că toate 

filosofiile 

de împrumut şi 

inflorescenţa 

unei utopii 

incolore şi 

nedureroase 

aşa că iubirea 

minciuna şi 

trădarea 

neantul 

şi visul 

încap în aceeaşi 

retortă 

indestructibilă 

invizibilă 

ochiului 

şi inimii  

tale 
 

   7. să treci hopul 

fără să 

întrerupi această 

onomatopee 

a luminii 

pe caroseriile 

insondabile pe 

respiraţiile noastre 

ornamentale 

victorii zornăitoare 

în manufactura 

străzilor 

enciclopedice 

ştim pe de rost 

lecţiile 

direcţiile şi 

dejecţiile 

începutului de 
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       Luca CIPOLLA 
( poet Italian şi traducător de limba română) 

 

Substanţă 
 

Substanţă, 
cât erai de substanţă; 
şi după graţie 
acea căutare a ta 
neînfrânată; 
cuvintele obosite la trezire, 
eu obosit 
unei memorii oarbe; 
şi rătăcit în suflarea aceea, 
acolo unde se stinge 
chiar ultima notă 
şi ultima rază te umple. 
 
Arachne şi eu în aşteptare 
 

Păianjenul ţese pânza lui 
şi singura fiică nu mai eşti; 
tace sufletul meu în pernă 
şi arde tămâie 
până la o lentă agonie, 
fii prezent dar în concediu, 
strălucitor şi salubru aerul nu vibrează 
şi mă emoţionezi, 
de numai piatră Sinai. 
Acum neruşinată hrăneşti razele 
unei pânze 
pe care o filezi din zori şi până-n seară 
şi în sarcină 
pretenţia să te numeşti viaţă. 
 
Tapetum licidum 
 

Din vârf  
eu vă observ, 
ultima cupă vărsată, 
nu rămâne decât uluire. 
Şi n-avem ţară, 
n-avem sat, 
muzicienii lui Dumnezeu şi ai Mamonei, 
barzi în exil 
ce într-o limbă care nu-i a lor 
declamă versuri. 
Cosmosul este un semicerc  
pe care eu îngrop, 
un nor de tul 
în intriga evenimentelor; 
de copil 
mă mişcam cu privirea în pământ, 
încă mai am dâre de salivă 
pe gură 
şi nu sunt decât o umbră, 
o pisică ce cască, 
din ochii ei, da, vă observ 
şi nu rămâne decât uluire. 

Premiul I la Concursul literar “Visul”, 2012 
 

Eremitul 
 

Inexorabil 
te succedă şi 
citeşte numărul tău de tricou; 
nimic nu îţi incumbă 
şi la nimeni nu mai aparţii; 
cine te-a zămislit era uşuratic, 
dai de înţeles unui zeu 
care avansează de-a lungul taluzului. 
Trezeşti pământul, 
aripi de iasomie 
ia aerul  
când severă seara te înveleşte; 
dar tu nepăsător 
nu asculţi beznele 
nici nu te tulbură frigul 
fără glas 
care scorojeşte oasele 
dinspre carul elegant 
pe care îl scrutezi tresărind 
ca o insectă 
frugală a amintirilor 
înălţând altare de piatră 
unde inexorabil se cufundă. 
 
Cuvintele mele sunt sărace   
 

Cuvintele mele sunt sărace 
ca lemnul de Dion 
rezervat Olimpului sensurilor; 
cuvintele mele au rădăcini 
care se leagă strâns de trupul tău 
şi îl scutură în nădejde 
să-ţi obţină atenţia; 
cuvintele mele umile 
care celebrează nonsensuri 
de gol şi de fraze vane; 
cuvintele mele aşa mâhnite 
că întristează un ostaş 
în bătălia vieţii; 
cuvintele mele pentru tine, 
impalpabile şi uşoare, 
cu pas delicat, 
şi doar acest lucru am să-ţi dau. 
 

� 
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    Renata VEREJANU 

 
Cântec 
 

Femeia care plânge de parcă ar cânta, 
Femeia care cântă de parcă-ar săruta, 
Femeia ce sărută de parcă vrea să râdă, 
Femeia care râde cu inima ei sfântă, - 
 

N-a săpat cu şoapta, nici lumii n-a strigat, 
Dorul circular în taină a purtat, 
L-a ţinut ascuns ca pe un bun furat, - 
Iubea nespus bărbatul din alt vis adunat. 
 

Femeia care plânge de parcă ar cânta, 
Femeia care cântă de parcă-ar săruta, 
Femeia ce sărută de parcă vrea să râdă, 
Femeia care râde cu inima ei sfântă... 

 
Ia aminte 
 

Am consumat bine cerul ochilor tăi, 
N-ai să mă supui, ia aminte, acum 
Pătrunsă-ntre-aceşti umeri grei 
De scrum şi de parfum… 
 

Invidia cu unghii ascunse se-avântă 
Şi zgârâie lumina într-atât: 
Faţa icoanei e calmă şi sfântă - 
Mintea îi ţâşneşte pe gât… 
 

Soarta mea, în ce joc te avânţi? 
Mi-e viaţa un singur minut... 
Nici într-o cursă să nu mi-o aţâţi - 
Nici în viitor, nici în trecut… 
 

Am consumat tot cerul ochilor tăi, 
Am deschis văpăile mâhnirii... 
Fapta singură înaintează întâi 
Apoi îşi altoiesc spinii în noi trandafirii... 

 
Vânzătorul vârstelor 
 

El vinde un zvon, cum că nu mai plouă 
Adâncul oglinzii în care ne schimonosim. 
Vinde anotimpuri, vreo două 
Neterminate, ca ziua în care murim. 
 

El ştie ce caută, în preţ e priceput. 
Un colind uitat păstrează la îndemână, 
Şi vinde c-o privire - un zâmbet cărunt 
Fost tânăr un an ori o săptămână. 
 

A vândut zile sărbători, a vândut multe... 
Cine ştie câte nopţi mai are sub tejghea... 
Erup, nemişcătoare, orele trecute 
În văpăi vândute, ce nu pot striga. 
 

 
Cuvintele mele 
 

Cuvintele mele, pedepsele mele îndelungi... 
Vedeţi, prinde puteri mucegaiul în grabă 
Citind secretul intim al ochilor mei zăpăciţi. 
Numai să nu dau de o societate oarbă. 
 

Nimic mai înţelept decât să te înapoiezi în sicriu 
Şi singur să tragi capacul, ermetic. 
Pe oasele proprii - poeme amare-am să scriu, 
Evidenţiindu-mi gândul profetic. 
 

Marilor mari, metafora nu-mi străjuiţi. 
Cine ar vrea să-şi preschimbe creierii săi 
În cununi de lauri, blânzi şi arcuiţi - Cu ai mei?! 
 

Îmi admir duşmanii când mă omoară fin... 
Şi liniştit dezghioacă alune între dinţi. 
Pe rugul nemuririi am să ard deplin, 
Cum carnea lor n-a ars în suferinţi. 
 
 

Mica mea bucurie 
 

Hai, râzi! Copil cu sufletul de ape, 
Râzi! De fructul izbânzii aşa de aproape, 
Zilele vin cu buzele de lapte 
Pe cerul memoriei să se arate. 
 

Râzi! Mica mea bucurie, ca o vioară 
Râzi! Sărutat pe frunte, odinioară 
Când treci prin casa guvernamentală 
Şi scaunele toate se răscoală. 
 

Râzi! Să se multiplice în fuga mea umbra 
Şi să ies din ţinutul tristeţii, 
Dansând cu ultimele ştiri rumba. 
Scuturând de pe slove scaieţii. 
 

Râzi! Drumul meu, grabnic dus 
Şi în răsărit, şi în apus. 
Râzi! Să nu încerce omul obtuz 
Să-i umble vieţii prin auz. 
 
 

Consecinţă 
 

Al naibii vifor... Deşi eşti plecat 
Sărut retras şi alintat, 
Şi pălmuit, ars de ţigară... 
Cămaşa-mi goală stă în gară... 
Ce şuierat… Ce şuierat... - 
În şapte trupu-mi despicat. 
Şi două linii pe sub roţi - 
Al naibii vifor... 
Ce mai poţi 
Sub ochii cerului uimit? 
Nebună, nu mă las de ce-am iubit - 
De fierbe-n gura mea cuvântul... 
Al naibii seară, mă ia vântul 
Şi tu plecat de-o zi, de-o noapte - 
Cu tine-s dusă jumătate… 
Ce fac cu restul? Să înjur 
Guvernul, viforul din jur?… 

� 
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    Tudor Cristian GONGU  

 
Mica feerie 

 
Duminica trecută am fost la biserică. Nu mai 

fusesem de mult şi pur şi simplu mi se făcuse dor de 
puţină linişte. Am aprins lumânări, m-am recules între 
icoane şi o secundă am închis ochii. 

Despre viaţă se pot spune multe. Minunea că 
găsirea unei clipe limpezi e mai preţioasă decât un 
milion în căutarea ei, faptul că un singur zâmbet poate 
ucide tristeţea unui timp, sunt paradoxuri ce au pătruns 
de mult smalţul existenţei. În fiecare zi frunzele plâng, 
dar noi îi culegem lacrima amară fără să îndrăznim să 
ne răstim la copaci. Cerul frânge lumina şi o scuipă în 
picături de dureri, iar noi credem că aşa trebuie să se 
întâmple... 

Sub tăvălugul negru care ne vorbeşte despre via-
ţă şi gheaţă deschidem o umbrelă - spartă şi ea pe alo-
curi - atât cât să simţim vremelnic săgeţile nefirescului şi 
nevoia căutării dreptăţii, atunci când ne umblă în călcâi. 

Dincolo de disperări, de lupte, am uitat să visăm. 
Există atâta farmec în vânt, în amurg, în ochi! Ameste-
că-te în geamătul ploii, trânteşte-te pe iarbă şi râzi! Ai să 
vezi, trebuie să înveţi să vezi fumul de stele şi strălu-
cirea lui! În fiecare pas e o vrajă, iubiri stau să răbuf-
nească, iar luna îşi vinde misterul visătorilor. 

Viaţa, ca o veşnică duminică dimineaţă, ne invită 
la ea acasă să gustăm mireasma primului şi ultimului 
păcat, să învingem apăsarea şi durerile cu muzică! A fi 
romantic, a scrie versuri, a pluti. A dori, a te bucura, a 
iubi! Raze de dor prelungite printre umbre de cai, joc de 
copil, prima dragoste, galben şi mov... 

Câteodată îmi iau chitara, rezemată pe un scaun 
vechi şi ciupesc corzile. Îmi lipesc urechea de lemnul re-
ce, crăpat de vreme şi cânt. Iar atunci nu mai aud nimic. 

Decât mica feerie din cutia de rezonanţă.  

 
Definiţia iubirii 

 
Definiţia iubirii este aşa: puţin alb, un cer greu, 

nefericirea. Apoi, o ploaie rece, amestec de gheaţă şi 
cer, carne şi vers, durere scursă. 

Ce contează scadenţa, atâta vreme cât există 
magia? Nu-i întrebare cu răspuns care să nu alunge 
praful mincinos, plin sau gol, milă necrezută, absurd de 
mult. Toate întrebările sunt vinovate. 

Mi-am făcut un inventar aici, unde scriu: e un dor 
ars, aruncat pe masă, eşti tu, goală şi un văl aspru. Într-
o altă lume am fost poet. Am avut atât succes încât 
cafeneaua mea preferată a ars. Să nu uiţi! 

 
Definiţia iubirii nu ţine cont de stih, titlurile 

alunecă pe treptele rupte, pe rolul sfârşitului de vis. 
Aproape că nu mai cred în nimic. Fiecare clipă e o 
cameră umplută cu tine, flacără ce plânge, termi-
naţia disperării. Aseară am plâns. 

Ce dacă uşa infernului e mereu întredes-
chisă, ce dacă speranţa a plecat pe mare? Întrebă-
rile urcă dealul abrupt, crezul tresaltă, degetele se 
înnoadă. De vânzare a mai rămas numai sufletul. Cu 
sunetul la maxim, cu mine, fără tine. 

Într-o altă lume am fost pictor. Te-am dese-
nat fără culori, te-am inclus în dreptul meu la sâm-
bătă. Într-o altă lume ţi-am fost zâmbet. 

Definiţia iubirii e ca o cutie: înăuntru e o 
cârpă aruncată printre jarii necuraţi, purifică visul 
pământul, suie calea prăpastia. Dincolo de tine nu 
mai e nimic. Dumnezeu există. 

În calea mea stau două lucruri: ochii răi şi 
toamna. În ochii răi se sting valurile mării, iar toamna 
... dorm. Dorm şi cântecele se îneacă... Nu-mi lua 
elanul. 

Definiţia iubirii este aşa: tu şi eu. 

  
Picătură din torenţială 

 
Sens topit, crud. Albastru de nor, vis înzecit, 

iubire la mal. Urcuş prin ceaţă, ploaie zglobie, săru-
tul ochilor... Asta e starea pentru poezie, versuri, 
stihuri. Curaj absurd pentru dezvelirea sufletului, alu-
necuş apos, iubire fără răsplată.  

Cine minte? 
Cred că toţi oamenii sunt nişte poeţi. Toţi -

trebuie că simt geamătul ierbii, sorb zilnic verdele de 
sub cer, toţi dor. Toţi oamenii ard zâmbetul, ard 
miercurile, mor din când în când. Toţi suntem muri-
tori. 

Nu vă mai ascundeţi de refren, nu mai fugiţi 
de substrat, ideea vă ajunge din urmă, vă domină 
palmele minţii, miezure gând tentat de dragoste, 
mângâiere cerută. Toţi oamenii scriu poezii în fieca-
re zi! Iubesc poeme în fiecare zi! Iubesc în fiecare zi! 

...Poezia e concentraţia noastră, a voastră, 
e un extras din transpiraţia gândului bun, suflet ne-
voielnic de perină. Minciuna ustură, ustură amiezile 
terne. 

Noi toţi, de fapt, suntem nişte scriitori în 
mers. Fiecare pas e o strofă a fiecărui copac, jind de 
grindină, fiecare zâmbet - un imn.  

Sunt ca oricare, ca oricine, o picătură din 
torenţială. Dar... o picătură galbenă. Tu ce eşti? Ştiu, 
eşti poet, ca şi mine, ca el, ca ea, ca noi... ca toţi. 
Toţi oamenii sunt poeţi. Cei albi, cei gri... toţi... toţi 
scriu versuri, toţi gem când miere seara, toţi vis. 
Toţi. 

Diferenţa între oameni e doar una: unii au 
puterea să plângă. 

 

� 
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Florentina ST ĂNCIULESCU 

Culori bacoviene 
 

„Plâns de cobe pe la geamuri se opri,
Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat;

I-auzi corbii! - mi-am zis singur... şi-am oftat;
Iar în zarea grea de plumb

Ninge gri.

 Ca şi zarea, gândul meu se înnegri...
 Şi de lume tot mai singur, mai barbar, -

Trist, cu-o pană mătur vatra, solitar...
Iar în zarea grea de plumb

Ninge gri”
                                                                   (Gri)

 
Cromatica în opera lui Bacovia nu are statut de 

figurant, ci de protagonist. Albul, negrul, violetul ori 
galbenul îşi împart mai toată poezia autorului. 

În poezia bacoviană abundă negrul, culoarea 
morţii, sugerând carbonizarea, trecerea în lumea anorga-
nică. În impresionantele tablouri, poetul recurge, de multe 
ori, cu predilecţie, la culoarea aceasta funebră, pe care 
Renoir o numea „regina culorilor”, iar Tintoretto “cea mai 
frumoasă dintre toate culorile”. 

În poezia intitulată chiar Negru, alăturarea florilor 
carbonizate de sicriele metalice, arse şi negre, de 
veşmintele funebre de mangan, creează o atmosferă de 
infern, în care uriaşa ardere a redus la scrum nu numai 
lumea material, ci şi pe cea a sentimentelor simbolizate 
de tristul amor cu pene carbonizate. Dar negre nu sunt 
numai elementele lumii material, ci şi cele ale lumii 
spirituale. Poetul vorbeşte de „negru destin” (Plumb), de 
„gândul care se-nnegri” (Gri), de un „negru croncănit” 
(Oh, amurguri). 

George Bacovia preferă deci culorile închise, 
sumbre - negru, violetul, griul dar şi pe cele deschise cum 
este albul, galbenul etc. 

Viziunea “copaci albi/negri” sau “frunze albe/
negre” are un caracter ireal aici apărând motivul cromatic. 

Negrul în opoziţie cu albul creează un contrast 
sumbru, un „decor de doliu funerar”, deprimant: „Copacii 
albi, copacii negri / Stau goi în parcul solitar: / Decor de 
doliu funerar… / Copacii albi, copacii negri”. 

Albul, culoarea purităţii, capătă la Bacovia o nu-
anţă de tenebros. În parcul devastat de „cancer şi ftizie”, 
pe „albe statui feminine” cad foi de sânge imaginând 
scene brutale, triviale „pe alb model de forme fine” (În 
parc). Amestecul caleidoscopic al negrului cu albul gene-
rează la Bacovia cenuşiul, plumburiul deprimant ca în 

 

poezia Plumb, în care intensitatea cenuşiului stâr-
neşte o tristeţe iremediabilă, o singurătate vecină cu 
moartea. 

Alături de aceste culori dominante poetul 
foloseşte adesea şi violetul. În amurgul „de toamnă 
violet” plopii îi par poetului nişte „apostoli în odăjdii 
violete” (Amurg violet). Până şi plumbul ia culoarea 
violet ca în Plumb de iarnă. Ca să transcrie senti-
mentul tristeţii sfâşietoare, poetul îi asociază viole-
tului galbenul: „În toamna violetă… / Pe galbene alei”
poeţii trişti declamă „lungi poeme”. 

Violetul este o culoare halucinantă în poezia 
bacoviană, care sugerează stări de tristeţe sfâşie-
toare, singuratate delirantă, imposibilitatea comuni-
cării cu ceilalţi. Violetul se asociază uneori cu galbe-
nul, culoarea maladivului şi a mizeriei în poezia lui 
Bacovia. 

 Foarte rar, Bacovia recurge la culori paste-
late (verdele crud, azuriul, rozul, albastrul) dar şi 
atunci când sunt folosite ele apar numai ca o 
străfulgerare pe retina, de obicei, sumbră a eului liric, 
care, bombardată de un asemenea caleidoscop de 
culori, capătă senzaţia de ameţeală, de sfârşeală. 

Galbenul este la Bacovia culoarea maladi-
vului şi a mizeriei: „Şi noaptea se lasă / Murdară şi 
goală / Şi galbeni trec bolnavi / Copii de la şcoală…” 
(Moină). 

Roşul, atunci când apare în poezia bacovia-
nă, este culoarea ftiziei şi e figurat prin sângele tu-
berculoşilor, al „atacaţilor”. Într-un amurg bolnav, în-
sângerat, frunzele curg de pe ramuri „ca lacrimi mari 
de sânge”, lacul, luna par şi ele de sânge (Amurg).  

O culoare improprie poeziei bacoviene, apă-
rând numai uneori, ca o străfulgerare pe retina de 
obicei sumbră a poetului, este verdele, verdele 
primăverii, descătuşat de chingile hibernale, verdele 

 

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

crud după care e însetat ochiul mohorât al poetului 
toamnei ori al iernii, un verde care se asociază 
semnificativ, într-o poezie ca Note de primăvară, cu alte 
culori luminoase: albul, rozul, albastrul, azuriul: „Verde 
crud, verde crud… / Mugur alb, şi roz şi pur, / Te mai 
văd, te mai aud,/ Vis de-albastru şi azur”. 

Uneori retina este bombardată de o ploaie de 
culori ca un caleidoscop ameţitor: „Haveizul din spatele 
palatului mort / Mai aruncă, mai plouă, mai plânge- / Şi 
stropi căzând, în amurg, iau culori: / De sineală, de aur, 
de sânge. / Pluteşte un lanţ de lebede albe, / Iar visul din 
parc în lac se răsfrânge- / Amurgul pe lebede pune 
culori: / De sineală, de aur, de sânge…” (Amurg antic). 

Putem afirma faptul că Bacovia îşi realizează 
simbolurile prin culori potrivindu-se foarte bine expresia 
latinească „et picture poesis”. Uneori, în poezia lui 
culorile spun mai multe decât cuvintele, în sensul că ele 
nu sunt componente ale unui limbaj obişnuit de comu-
nicare ci ale unui sistem de structuri care se exprimă prin 
simboluri. Deşi Bacovia a mărturisit poetic preferinţa 
pentru galben şi i-a descifrat simbolul, noi am putut 
demonstra faptul că există şi alte culori cu semnificaţii 
fundamentale în lirica bacoviană: alb, negru, gri, violet. 

Luate izolat ele devin principiul vieţii, al iubirii,
albul: „Orchestra începu c-o indignare graţioasă / Salonul 
alb visa cu raze albe/Un vals de voaluri albe (Alb) şi prin-
cipiul negativ al morţii, negrul: „Carbonizate flori, noian 
de negru/Sicrie negre, arse, de metal,/Veşminte funera-
re de mangal,/Negru profund, noian de negru...” (Negru). 

Creaţia poetică a lui George Bacovia catalizea-
ză, într-o expresie artistică profund personală, întreaga 
experienţă a simbolismului, aşa cum s-a manifestat el în 
literatura noastră, şi depăşeşte, în unele privinţe graniţele 
acestui curent. Pentru George Bacovia poezia înseamnă 
trăire dramatică, confundare cu arta însăşi, până la senti-
mentul impasului expresiei estetice. 

� 

(urmare din pag. 38) 
 

ocoleşte ipostaza naratorului omniprezent şi omniscient, 
preferând o detaşare benefică de traiectoria personajelor 
sale, urmărindu-le tribulaţiile cu un ochi neutru, mereu 
capabil să surprindă meandrele şi faliile unor psihologii 
convenţionale sau, dimpotrivă, de un exotism social 
marcat.  

Această pendulare între ingenuitatea unei perspec-
tive detaşate şi luciditatea prospectării unor geografii 
sufleteşti eruptive conferă prozelor Vioricăi Hagianu un 
aer de austeritate graţioasă, o forţă narativă aproape hip-
notică, probând o siguranţă a scriiturii care trece dincolo 
de pojghiţa cuvintelor, dinamitând stereotipii şi amorsând 
sensuri traductibile în cheie existenţială. 

Este reconfortant să constaţi că, în vacarmul atâtor 
mode pasagere şi viciate de impostură, vocea autoarei 
noastre se impune cu claritate şi eficienţă, decupând din 
cotidianul imediat scene şi personaje cu un coeficient 
maxim de credibilitate şi reconfigurând un spaţiu narativ 
şi o formulă epică de o certă originalitate. 

� 

(urmare din pag. 36) 
 

nuanţare şi asupra unor poezii ale doamnei Aurica 
Istrate, pagini ce ţin de această a doua noţiune, 
exemplificând mai relevant prin poezia „Sunt aici” 
(pag 39): „Sunt aici, cu doruri, toată / o perdea prin 
care visul / Mă-nfloreşte dezbrăcată / Precum foaia 
albă scrisul // Domolită sunt şi parcă-mi / Dau 
ulcioarele în muguri / De lumină şi-mi îmbracă / 
Sânii mei cu gust de struguri // Dintre văile-n 
izvoare / Strecurate prin clepsidră / Cresc mirajuri 
plutitoare / Răsturnate în oglindă // În răcoarea 
dimineţii / Roua-mi spală de păcate / Rimele ce-n 
drum poeţii / Le-au dorit amestecate // Sunt aici, cu 
doruri, toată / O perdea prin care visul / Mă-
nfloreşte dezbrăcată / Precum foaia albă scrisul”. 

Erosul aproape că este devoalat şi totuşi 
aproape decent, de asemenea, dar mai nuanţat, în 
poezia „Dezbracă-mă tu” (pag 49): „În numele meu 
/ dezbracă-mă tu / fără de grabă // de lacrimi / 
dezveleşte-mi obrazul / de povară sufletul / de 
durere inima / de clipa din urmă / dezbracă-mă tu / 
cu pudoare // îmbracă-mă apoi / la loc / cu 
dragostea”, cât şi în „Erotica” (pag 50): „Prin 
oglinga-n care visul / limpezit mi se desfată / te-am 
zărit ascuns în ochiul / lunecând pe nuri de fată // 
pe vicleanu-ţi chip pictate / întrebări răspunsuri 
nărui / prin virginele-mi păcate / mi te-ascunzi 
suspini şi stărui // să m-aştern ca o felină / sub 
umbrarul palmei tale / să m-astâmperi în surdină / 
prin alcovuri nupţiale // sub potopu-ncins al gurii / 
nici un murmur să nu-mi scape / cald fior 
dospească-mi nurii / mă inunde-n valuri ape // şi-n 
cutremurul izbânzii / îndulcească-ţi-se vrerea / din 
arcuş să-ţi fugă blânzii / cu păcatul şi plăcerea”. 
 Prin această a doua carte, poeta Aurica 
Istrate dovedeşte un tonus ideatic bine strunit 
prozodic, evidenţiind metaforic profunzimi şi 
sentimente personale sau unanim valabile, într-un 
registru acut, convingător şi contaminant, în care se 
regăseşte orice spirit sensibil la reverberaţiile 
emoţionale ale oricărei vârste. 

� 

Gravură de Dragoş-Radu Popescu 
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        Aurica ISTRATE 
 

Amintiri de familie 
 

mama nu ştia să mă sărute în somn 
îmi săruta perna înainte de culcare 
peste sărutarea ei mă învăţa să fac  
semnul crucii 
tata nu ştia să înjure 
îşi încrunta sprâncenele dacă la răsturnatul 
mămăligii nu eram printre cei şase în jurul 
mesei. Bunicul a învăţat târziu să-mi spună 
“draga bunicului”, abia când a înţeles că nu mai 
puteam cumpăra zece biscuiţi cu un leu. 
Singură bunica, având uneori umbră de furnică 
uriaşă, torcea lumina opaiţului  
în îmbrăţişări tăcute.  
 
Încotro? 
 

Dorinţa scapă din frâu 
E deja pe celălalt trotuar 
Şi înaintează în sens invers 
 

Un trecător chipeş 
O soarbe din priviri 
Amintindu-i că poate fi dorită 
 

Ajunsă în intersecţie 
Îşi încreţeşte buzele 
Într-o prelungă întrebare 
Încotro? 

 
Secunda aceasta 
 

secunda aceasta 
secure azvârlită la ţintă 
deasupra capului 
aşterne o umbră de pasăre 
peste buza paharului 
din care mă sorbi 
 
Te-aş răstigni 
 

te-aş răstigni iubite de-aş fi cruce 
şi pironit în şoapte te-aş iubi 
să nu mai ştii de tine pân' ne-om duce 
şi ne-om întoarce înapoi copii 
 

te-aş răstigni iubite de-ai fi vers 
iar eu catren arzând autumnal 
cu iambi plecaţi să afle-n univers  
cununa-ţi dintr-o rimă de final 

 

te-aş răstigni iubite de-aş fi zbor 
tu aripă de-ai fi într-un înalt 
să urci prin mine chiar de eu cobor 
să ne hrănim cu visul celuilalt. 
 
Vamă pe umbre 
 

Cadenţa şoaptelor eu n-o mai ştiu 
Uitarea ei se odihneşte-n mine 
Şi nici oglinda-n care vrei să fiu 
Nu-mi potoleşte liniştea de tine 
 

Mi se răstoarnă dorul-nspre apus 
Pe vâsla ta ce-mi rupe umbra-n două 
Iubitul meu departe mi te-ai dus 
M-adune-n ziuă ochiul tău din rouă 
 

Mă împlinească zorii să rămân 
Peste căldura ca o răsuflare 
Pe buza ta flămândă să amân 
O-mperechere sau o sărutare 
 

Ne vămuiesc toţi hoţii nesătui 
De râvna ta, de setea mea de tine 
Şi născocesc tot felul de statui 
Şi rugăciuni, să uiţi cumva de mine 
 

Dă-mi un genunchi, să-l pun la închinat 
Lângă al meu, să ne supună ruga 
Pân’ s-o spăla pământul de păcat 
Pân’ om putea întoarce buturuga 
 

Şi dacă-n noapte umbra mea eşti tu 
Şi dacă-n ziuă umbra ta sunt eu 
Chiar dacă da-ul meu se-aude nu 
Ne poarte-n cer de grijă Dumnezeu. 
 
Sunt aici 
 

Sunt aici, cu doruri, toată 
O perdea prin care visul 
Mă-nfloreşte dezbrăcată 
Precum foaia albă scrisul 
 

Domolită sunt şi parcă-mi 
Dau ulcioarele în muguri 
De lumină şi-mi îmbracă 
Sânii mei cu gust de struguri 
 

Dintre văile-n izvoare 
Strecurate prin clepsidră 
Cresc mirajuri plutitoare 
Răsturnate în oglindă 
 

În răcoarea dimineţii 
Roua-mi spală de păcate 
Rimele ce-n drum poeţii 
Le-au dorit amestecate 
 

Sunt aici, cu doruri, toată 
O perdea prin care visul 
Mă-nfloreşte dezbrăcată 
Precum foaia albă scrisul. 

� 
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     Constantin OANC Ă        
 

DINCOLO  DE  TOATE  VĂMILE 
 

de Tudor Gheorghe Calotescu 
                                
        Numai scriind îţi dai seama că tu eşti mai mic 
decât cuvântul pentru simplul motiv că nu poţi dispune 
de el după cum vrei. Doar „La început a fost Cuvântul 
şi Cuvântul era Dumnezeu...”. Însă inspiraţia (căci 
despre asta este vorba) nu-i altceva decât consecinţa 
trăirii în comuniune cu Logosul.  

Sunt la a doua întâlnire cu poetul Tudor 
Gheorghe Calotescu, a cărui carte recentă -
DINCOLO DE TOATE VĂMILE - este mai puţin tonică 
decât cea anterioară (ÎNTR-O LUME OGLINDĂ), dar 
la fel de inspirată. El arată asemenea unui copac cu 
multe crengi rupte, dar din care vor odrăsli altele şi 
asta e pentru a se justifica cuvintele din fruntea unei 
poezii de aici Între poet şi restul omului, unde poetul 
găseşte prin har posibilitatea de a dezlega mugurii,
să-şi caute zborul, să-şi înalţe floarea, să se ofere 
fluturilor pe o sărutare, pe o adiere. El ştie că noua lui
primavară în care se înveleşte şi care vine de dincolo 
de timp nu poate fi alta decât iubirea (poezia Dincolo 
de toate vămile). E traducerea unei neputinţe imposibil 
de vindecat aici, pentru care ultima speranţă rămâne 
cuvântul. O spune aşa de simplu, că nu-l poti deosebi 
de ceilalţi, numai că vorbeşte nu oamenilor, ci îngerilor 
din ei. 

Cartea aceasta este o sumă de schiţe de  
autoportret ca o casă de copii veniţi la spovedanie în 
faţa cuvântului, autorul ei fiind convins că eliberarea 
înseamnă rostire de cuvinte adevărate.  

Pesimismul pe care-l afişează trădează o 
sinceritate şi o curăţie demne de un adevărat poet. 
Dar mai ales precizia cu care numeşte stările este 
suficient argument pentru un talent rar. Să derulăm 
câteva dintre confesiunile poetului pentru a ne 
convinge de cele spuse aici. 

Din când în când / mă joc cu pletele timpului 
(“Nu pot aduce nici o dovadă”). Sau Sunt un călăreţ 
visător / una cu trupul calului / plutesc printre speranţe
/ dansez în galop / răsucind cărările / sub albastrul 
copitelor... călăresc cu pasiune / arde sub galopul 
meu / nu am timp de buiestru / dragul meu / calul meu
/ ne vom hodini vremelnic / din când în când / câte o 
moarte. („Sunt un călăreţ visător”). Recunosc aici pe 
Don Quijote şi simt numărul mare de morţi din viaţa 
lui. Povestesc de infinit / cum picătura împlineşte 
oceanul / un fel de a plânge invers / dintr-un univers în 
celălalt. („Nu ştiu cum universal poate locui în gândul 
meu”). Taina / geometria sufletului / e ca şi cum aş 
proiecta în plan / un zbor de îngeri. (“Nu am axiome  

Tudor Gheorghe Calotescu 
 
pentru florile de salcâm”). Florile se jertfesc din 
dragoste pentru noi, după modelul divin, ele sunt un 
pic din rozul vieţii. Floarea este fiinţa iubită pe care 
poetul o dezleagă de robia mângâierii, că în felul
acesta el însuşi să se poată dezlega de toate 
dezlegările (“Dezleg florile de robia pământului”).  

Urmarea dezlegării lui de toate dezlegările
se simte în poezia  “De toate frunzele”. Aici poetul 
nu-şi mai dezleagă iubita de robia mângâierii, ci o 
provoacă la o luptă în vederea domesticirii în 
labirintul fierbinte. Ea este rugată să-i fie de folos 
când el se va pierde: Te dezbrac femeie /  să-mi fii 
Evă / să te privesc întreagă / să mi te împletesc / să 
te supun /  tu nu te lăsa / luptă / domesticeşte-mă / 
lasă-mi cărări de întors / în labirintul fierbinte / nu 
caut dezlegarea / mă afund în dorinţă / spre înainte
/ un fel de a mă îneca în tine / fără disperare / mă 
dezbrac femeie / să ne adunăm trupurile / într-o 
nouă spirală. 

În “Fugi Ană cât poţi” asistăm la o altă 
nebunie a trupului, simbol pentru detaşarea spiri-
tului de cotidian, capabil de zidire de mănăstiri cu 
pietre de forma inimii. Este, bineînţeles, o aluzie la 
jertfirea Anei lui Manole. Descopăr în tine / lipsa de 
mine în „La tâmplă cu timpul”. Apare şi aici inter-
locutorul liric, căruia poetul îi reproşează neiubirea,
aflând totodată şi cum timpul nivelează toate stră-
daniile de-o viaţă, timp al cărui ritm se aude numai 
cu tâmpla (aluzie la urechile de auzit) şi care i-a 
oferit numai deziluzii. Dar ce poate fi acest timp pe 
lângă veşnicie? Poezia este o incantaţie cu accente 
de baladă în care îşi fac simţită prezenţa elemente 
de oralitate (ce să fac?), ca şi în alte texte dealtfel. 

Iată o întrebare-paradox: De câte închisori 
am nevoie să fiu liber? (titlu de poezie). Trupul poe-
tului locuieşte într-un viitor cadavru, dar sufletul lo-
cuieşte în dragoste - suma închisorilor dătătoare de 
libertate. Abia aici poetul poate spune dăruiesc feri-
cire lacrimilor şi trăiesc clipa - proiecţie a eternităţii. 
El poate alege (cu mintea) să nu fie liber, dar cu 

(continuare în  pag. 54)
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Camelia CONSTANTIN 

 
Nonsens? 

 
Ciufulită, obosită, cu hainele în dezordine şi 

machiajul şters pe jumătate, cânta fals şi tare, ca un 
marinar matol, încercând să bage cheia în uşă. 

- Ete, ai dracu’ au mutat gaura cheii… 
Bâjbâia, bombănind şi mojmondind cheia. Îi tre-

mura mâna.  
Uşa s-a deschis brusc. Un bărbat masiv, cu 

părul zbârlit şi ochii rotunzi ca două farfurioare s-a 
proţăpit cu mâinile încrucişate pe piept, barând accesul: 

- De unde vii, bagaboanto, la patru dimineaţa? 
- Opss, am nimerit la grădina zoologică. În 

poziţie echer, s-a zgâit tâmp la ipochimenul care-i bara 
intrarea. 

- A dat drumu’ la elefanţi în oraş? sughiţă, clăti-
nându-se şi rânjind ca pisica din Chesire. 

S-a sprijinit cu palma de tocul din lemn. Privirea-i 
era tulbure. Ca prin ceaţă a văzut mogâldeaţa ivită lângă 
elefant: 

- Uite, cu cine te-ai înhăitat,… o paraşută beată! 
- Auuu… rulează Planeta Maimuţelor. Dă poten-

ţiometrul mai încet, cucoană! Mă zgârie ţignalu’ la urechi. 
- Cui îi zici tu, aşa, nefericito? 
- Coană soacră, mută-ţi hoitul, că n-am 

direcţie… frâna nu funcţionează! 
Elefantul a tras-o zmucit de braţ, izbind-o de pe-

rete. 
- Să-mi spui, pe unde ai umblat, că-ţi trag o ma-

mă de bătaie soră cu moartea! 
- Păi, atât mai poţi, să tragi, că-n rest, s-a curăţat 

locul. Douăzeci de ani v-am slugărit, pe tine şi 
vrăjitoarea de mă-ta. V-aţi bătut joc de mine. Spălat, 
călcat, mâncare, cumpărături. Veneam încărcată ca un 
hamal, că domnu’ urla pe stadion! Deh, era obosit. Nu 
m-am distrat niciodată. Mamiţica te căina tot pe tine, eu 
picam frântă. Până şi Leanţa, femeia de serviciu era mai 
dichisită ca mine. Acum mi-a venit rândul să-mi trăiesc 
viaţa la maxim.  

Bărbatul corpolent o privea furios, nu-şi găsea 
cuvintele. Coafată, machiată..ce mai rămasese, unghiile 
date cu ojă roşie. Bluza strâmtă, cu decolteu adânc îi 
sublinia pieptul generos, iar fusta scurtă, deasupra ge-
nunchilor, îi sublinia toate formele corpului. 

- Paraşuta asta nu e nevastă-mea, mamă! 
- Acum îţi dai seama? se răţoi piţigăiat soacră-

sa. Uită-te la ea, cum arată! Madamă de tractir. 
- Hai sictir! sughiţă femeia, împleticindu-se. Sunt 

poetă, ce mama dracului. 
- Îţi dau eu o poezie, de n-o poţi duce! 
Palma bărbatului o plesni zgomotos peste obraz. 

Un firicel subţire de sânge se prelinse la colţul gurii. 
Privirea femeii, înceţată de alcool, a dobândit o 

strălucire nouă. Razant, vârful ascuţit al pantofului l-a 
lovit cu putere plină de ură între picioare. Ochii lui s-au 
încrucişat de durere. Urlând, s-a prăbuşit în genunchi. 

- Vezi… asta este poziţia recomandată să stai în 
faţa mea. Oricum, erau expirate de la stress. 

- Te omor, nenorocito!  

 

 
A încercat să o apuce de gleznă, ea l-a 

pocnit cu sete în gură şi barbatul a căzut lat, 
contorsionat de durere. 

- Săriţi… săriţi, că îl omoară! a dat să iasă 
din casă soacra. 

Femeia a scos din geantă un pistol mic şi a 
îndreptat arma spre buzele celeilalte. 

- Dacă mai scoţi un zgomot, vă împuşc pe 
amândoi, hoaşcă ofilită! Mi-aţi mâncat tinereţea! 

Socră-sa tremura din toate încheieturile. 
- Te-ai drogat! 
- Nu… m-am deşteptat. Îmi recuperez viaţa. 

N-am timp de voi, iau lucrurile şi plec.  
- Eşti o destrăbălată, te-ai întins cu 

bagabonţii prin localuri, icni de pe podea soţul. 
- Vrei să spui, vagabonzii, hipopotam 

analfabet. Şi erau streapperi… tineri… frumoşi…
capabili. 

Îşi îndesă în geantă cardurile, banii 
ascunşi, pusi deoparte, câştigaţi prin munca ei.
Afară se auzea sirena poliţiei, vecinii sunaseră 
alertaţi de scandal. Se auzeau bătăi în uşă: 

- Poliţia! Deschide! 
Cu pistolul îndreptat spre soacră-sa, îi făcu 

semn să se conformeze. 
Femeia s-a repezit spre ieşire, ţipând: 
- Ajutor, ne omoară, are pistol, ajutooor… 
Oamenii legii au intrat în forţă, cu armele 

îndreptate spre ei. 
- La pământ, cu mâinile la ceafă! 
S-au conformat. Un agent a dat cu piciorul 

pistolului abandonat de femeia întinsă pe spate, 
neconform cu ordinele poliţistului. 

- Doamnă, faţa la podea! 
- Perversule… îndeplini ordinul.  
Nu băuse niciodată decât sucuri, apă şi 

ceai. Asta era moda la ei în familie. Doar bărbaţii 
erau adepţii lui Bachus! Femeile… la cratiţă. 

Celălalt poliţist recuperase arma, introdu-
când un creion prin orificiul trăgaciului. Şi-a dat cas-
cheta pe spate, uitându-se şocat la pistol. 

-Şefu’… e de jucărie! 
Veniseră două echipaje, alertaţi de apelul 

că are loc un scandal cu împuşcături. Exagerări. 
Cei patru oameni ai legii se uitau 

nedumeriţi unul la celălalt. 
- Se ţine cineva de cioace cu camera 

ascunsă? 
- Să trăiti, domnu’ general! Vă explic eu, pot 

să mă ridic? Nu mai sunt aşa tânără, încât să rezist 
la poziţii acrobatice, sughiţă… 

- Ăsta e circ, vă bateţi joc de noi? Avem 
lucruri mai importante de făcut, se îmbăţoşă cel mai 
mare în grad. Sunt agent Plopu! 

- Nu s-ar zice! îl măsura femeia, clătinându-
se, pe omul mic, slab, îmbrăcat în uniformă. 

- Ce se întâmplă, aici? 
- Păi, să vă explic: am fost la un spectacol 

de striptease şi la o băută cu fetele! Băieţii erau…
îşi pupă degetele. Am venit acasă, spre dimineaţă, 
plină de fericire. Când s-a deschis uşa… ferma  

 

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

animalelor! a arătat acuzator spre soţul căzut în 
genunchi cu mâinile strânse pe şliţ şi soacra tolănită pe 
burtă. 

- Curvă ordinară! sudui soţul. 
Un tablou comic, dacă nu ar fi fost grotesc în 

prisma realităţii cotidiene. 
- Fac plângere pentru ultraj, calomnie şi violenţă 

în familie! Am zis! ridică filozofic degetul arătător, 
femeia. 

Un tablou comic, dacă nu ar fi fost grotesc în 
prisma realităţii cotidiene. 

- Fac plângere pentru ultraj, calomnie şi violenţă 
în familie! Am zis! ridică filozofic degetul arătător, 
femeia. 

O priveau interzişi. 
- Cum vă numiti? Buletinele, vă rog!  
- Filomena Grozăvescu, a-v-o-c-a-t! 
- Ne-am dat dracu’! ieşi pe hol, agentul rotofei, 

bombănind. Aveam o zi atât de liniştită... 
- Ai zis ceva, agent Grozavu? 
- Nu, şefu’! E cald ca într-un cuptor, şi-a şters 

sudoarea de pe frunte. 
- Avem bere rece în frigider, urangutanu’ are 

rezerve pentru meci, clipi complice din ochi femeia. 
Ceilalţi doi membrii ai echipajului au ieşit pe hol, 

abţinându-se să nu râdă. Grozavu se uita cu jind la 
frigider. 

- Nemernica asta mi-a distrus băiatul, domnule 
miliţian! se văicărea soacra.  

- …poliţist! rectifică omul.     
- O păcătoasă! continuă netulburată. 
- La secţie… toţi! ordonă iritat, agent Plopu’. 
- Noi nu suntem vinovaţi… ea este inculpata! 

arătă incriminator soacra. Mi-a lovit băiatu’! 
- Ce vorbeşti, scorpie penală? Da’ botu’ cine mi l-

a rupt? 
- Hăndrălăii, cu care te-ai înhăitat! 
Filomena i-a arata degetul mijlociu. 
- Gata… gata… în dubă! Acum! 
- Domnule… Plopu… îl măsură din cap până în 

picioare “inculpata”, în total dezacord cu numele, consi-
derând că naşii făcuseră mişto de viaţa lui. 

- Vă rog, ascult! 
Femeia se apropie de agent, şoptind conspirativ: 
- Domnule general… p-ăştia doi să-i puneţi în 

aceeaşi cuşcă, să-i tranchilizaţi! Muşcă! Ssst… e 
secret! 

Soacra a sărit să o păruiască. Paradoxal, soţul 
se dorea un împăciuitor, mai mult de frica amenzii sau a 
legii.   

Depăşit de situaţie, poliţistul Plopu trânti cu 
şapca de pământ. 

- Pentru salariul care-l primesc… mă c.. în ea de 
meserie! 

- Am zis! sublinie, pompos, madam Filomena 
Grozăvescu. 
 

� 

 
 

(urmare din pag. 52) 
 
inima nu alege decât libertatea. Poetul afirmă 
invers de cum gândeşte,  ceea ce-i conferă farmec 
poetic textului. Observaţia aceasta este valabilă şi 
în „Dacă aş fi veşnic”. Taina e că veşnicia se as-
cunde într-o clipă de uitare, uitare asemenea mor-
ţii cotidiene.  

În “Prin viaţa aceasta mă simt precum un 
provincial” se demonstrează metafora conform 
căreia poetul e un străin în lumea asta. Iată târgul 
cu miniştri, o deşertăciune, e ceea ce are mai 
valoros lumea de aici, lumea cu false bogăţii, unde 
se aude din când în când şi zăngănitul câte unei 
monede aruncată peste altele în cutia de carton a 
vreunui milog spre verificarea bunătăţii noastre. 

Tudor Gheorghe Calotescu se încrede în 
lucrurile care nu se văd (vorba apostolului Pavel), 
el este asemenea orbilor care dezleagă florile de 
culoare / prin atingere (Cuvântul atingere, s-a ob-
servat, revine obsesiv). Se simte un surd în cău-
tarea muzicii (precum Beethoven), pentru că are 
urechi de auzit, pentru el muzica se percepe şi cu 
ochii în “Fluturii cântă a primăvară”. Mişcările 
proaspete ale fluturilor şi nesfârşitul florilor sunt 
două muzici care se cântă una pe alta - aceasta 
este primăvara. Cum fluturii sunt altfel de fulgi, aşa 
şi moartea este un alt fel de viaţă. Aşa o percepe 
el, şi bine face. 

În gândirea acestui poet întâlnim termeni 
complementari ce trădează un interes sporit întru 
aflarea adevărului (ne amintim că şi Eminescu se 
întreba: Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevă-
rul?). Iată a fi şi a nu fi; viaţă şi moarte; timp şi 
eternitate; înger şi demon; negură şi lumină; din 
pământ răsucit mă nasc şi în spirala universului 
mă pierd etc. etc. 

Într-un alt autoportret el se zugrăveşte în 
haine de marinar, un marinar ce-şi iubeşte ocea-
nul / în căutarea pământului navigând între două 
eternităţi - viaţa şi moartea („Un pic reavăn de 
brazda întoarsă“). 

“Te port aşa” se numeşte poezia în care 
lumina este iubire, iar fiinţa iubită stindard interzis / 
al unei revolutii / imposibile, ca în “Dincolo de 
toate vămile” să asistăm la o deschidere a poetului 
către o altă primăvară (aluzie la poezia “Vară 
târzie” a lui Lucian Blaga), precum aceea a florilor 
într-o sărutare atemporală. E sentimentul fructului 
oprit, zice el, acelaşi cu sentimentul tristanesc din 
muzica wagneriană. Abandonare într-o îmbrăţi-
şare de dincolo de sine. Tristeţea poetului Tudor 
Gheorghe Calotescu e cât toate bucuriile celorlalţi 
la un loc. 

� 
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           Claudia ADAM 
 
 

Naiadă oarbă 
 

am să lipsesc puţin  
din viaţa mea, 
ţine-mi tu locul  
arătare veştedă cu ochii-namoraţi, 
când voi reveni  
am să-ţi povestesc 
unde începe şi unde se termină  
roata asta nebună 
între-ale cărei spiţe ai răsărit, 
o să-ţi arăt lumea de pe marginea prăpastiei - 
lumea aceea în care te scalzi naiado, 
poate atunci ai să-nţelegi câţi zei au pierit 
sub tălpile tale, iubire. 

 
 

Sculptură amorfă 
 

tăcerea nu te poate alunga 
din sânge 
cum nici cuvântul 
nu mi te-aduce mai aproape  
 

eşti forma nenăscută 
a zborului închis în piatră  
şi ochiul meu… 
doar el te vrea aripă  
 

te voi sculpta sub pleoape 
la fel ca-n prima zi 
când îmi păreai aievea 
o zbatere de aripi 
a păsării măiastre 

 
 

Echitaţie 
 

mi-aleargă prin vene 
sireapă în spume 
cu coama în dublă spirală, 
la poarta din piept 
goneşte-ntr-o clipă, 
nechează şi scurmă-n abrac 
răstimp cât ai zice tic-tac, 
se-adapă din ploaia de ieri 
şi paşte pe creste 
prin iarba de mâine 
 

e veşnic aceeaşi 
şi-i alta mereu 
sireapa în spume din sufletul meu. 

 
Implozie 
 

există o linie  
dincolo de care 
poezia se devorează pe sine 
cu-atâta masochism 
încât poetul se prăbuşeşte 
într-o implozie 
de cuvinte 
 

e o altfel de tăcere 
peste care nici un cuvânt 
nu poate ţese veşminte. 
 
Adevăr absolut 
 

M-am săturat de toate definiţiile, 
singurul meu adevăr absolut 
stă în felul cum luna 
îşi oglindeşte raza 
în ochiul ce-o priveşte acum, 
în tic-tacul ceasului din perete 
şi într-un greiere 
ce-mi cântă veşnicia  
sub fereastră. 
 
Acoladă 
 

Trăim cu frica de sfârşit, 
murim cu dorul de-nceput - 
o viaţă cât o acoladă 
între coastele căreia 
îngeri şi demoni suspină la fel 
pe marginea prăpastiei. 
 
Monadă 
 

Prin scorburi de timp 
cuibăresc frustrările noastre 
un univers cât o carte de colorat. 
 

Eu ţi-am colorat asfinţitul 
cu spovedania unui fluture de-o zi, 
tu mi-ai spus că totuşi iarba-i verde 
chiar dacă daltoniştii o văd roşie, 
că între noi doar zarea e albastră 
şi că în sfera asta culorile au fiecare locul lor. 
 

În pieptul nostru o vişină putredă 
dansează într-un vis de sâmbure  
tangouri purpurii de belladonă. 
 

Tu în picioare, 
eu în mâini, 
închişi unul lângă celălalt 
într-o ancestrală monadă de alb şi negru,  
plăsmuim culori rebele. 
 

Suntem visul cel dintâi 
şi cel din urmă coşmar 
al aceluiaşi zeu păgân. 

� 
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                 Petre RĂU 
 
Livia Ciupercă - Scriitori gălăţeni de ieri şi de azi 

 

Editura Dun ărea de jos, Gala ţi, 2012, 208 pagini 
 

La Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos” 
(Galaţi, 2012) a apărut lucrarea „Scriitori gălăţeni de ieri 
şi de azi”. Acest prim volum se înscrie într-un proiect 
amplu, atotcuprinzător. Autoarea, aşa cum ne mărturi-
seşte “nu şi-a propus să realizeze o istorie a literaturii 
gălăţene, nu vizează ierarhii valorice, nu doreşte să 
evidenţieze minusuri creatoare şi nu face cronică de 
întâmpinare. Ceea ce-şi doreşte autoarea este reali-
zarea de succinte sinteze, ca formă de îmbrăţişare, într-
un tot, a slujitorilor scrisului gălăţean (românesc), fără 
părtinire”. 

Prima parte a lucrării cuprinde scriitorii “de ieri”, 
unii numai născuţi pe meleaguri gălăţene, alţii trăiţi şi 
educaţi prin acest ţinut. Aflăm aici câte ceva din 
memorialistica şi alte relatări beletristice dar şi de 
natură documentară ale lui Timoleon Nebuneli - renumit 
om de cultură, politician şi tipograf cunoscut al 
vremurilor sale, despre Barbu Nemţeanu - poetul plasat 
de G. Călinescu “în tagma simboliştilor”, care moare 
răpus de o boală nemiloasă la numai 32 de ani, despre 
Emil Maur-Passini - un poet al eroticului, “autodidact” şi 
“sensibil”, care a cultivat în bună parte “o poezie a 
dramaticului”. Dar îi mai găsim în această parte a 
lucrării pe Mihail Manoilescu - “publicist, memorialist, 
istoric şi eseist” născut la Galaţi, cunoscut mai degrabă 
ca sociolog, inginer, profesor, economist, finanţist, 
industriaş, politician, ministru de externe, condamnat în 
mai multe rânduri şi mort la Sighet, într-una din 
închisorile comuniste, pe Paul Bujor - “personalitate 
marcantă a vieţii ştiinţifice şi culturale române”, 
cunoscut zoolog, dar deopotrivă şi renumit prozator şi 
memorialist. Apoi pe Nicolae Dunăreanu - încadrat în 
“pleiada scriitorilor sămănătorişti de la început de secol 
al XX-lea”, jurnalist, care părăseşte de tânăr 
meleagurile gălăţene pentru a-şi urma cariera dar şi 
pentru a deveni un bun prozator, de altfel un prieten 
apropiat al marelui Mihail Sadoveanu, proza sa fiind 
adânc inspirată de spaţiul Dunării de Jos şi al Deltei, şi, 
în sfârşit, pe Constant Tonegaru - poet din al doilea val 
al avangardei literare româneşti, mort şi el prematur în 
urma prigoanei comuniste. 

Ciclul scriitorilor gălăţeni în viaţă debutează -
cum altfel? - cu venerabila poetă Nina Cassian, una din 
cele mai de seamă reprezentante ale poeziei feminine 
(în special a poeziei de dragoste) gălăţene şi nu numai, 
de un sfert de veac “departe de ţară, cu dorul în suflet”. 

 

 
Această a doua parte a cărţii îl mai 

înglobează şi pe poetul Corneliu Antoniu, cel cu 
maturitate conturată încă de la primul său volum 
“promiţător şi ascendent”, doritor - pe atunci - să 
devină un adevărat discipol al lui Lucian Blaga,
statu(i)at însă la nu prea multe volume de poezie. 

Apoi mai apare şi poetul Coriolan Pău-
nescu, “poet al generaţiei optzeciste” căruia 
autoarea îi închină nu mai puţin de trei articole, în 
care “deşiră”, mai întâi volumele de poezie “Fiorul 
iubirii” şi “Lumini şi umbre”, remarcând tehnici de 
subtilitate specifice poeziei lirice, “versul rimat (o 
rara avis în poezia contemporană)” şi alte calităţi, 
încheind apoi cu un articol dedicat volumelor de 
povestiri şi reportaje. 

Mai întâlnim însă şi pe unii scriitori mai 
puţin ştiuţi de publicul gălăţean, ca de pildă, pe
umoristul şi romancierul Mihai Batog-Bujeniţă, pe 
scriitorul Aurel Brumă - binecunoscut şi ca repor-
ter, pe poetul neoavangardist Sebastian Reich-
mann - bun prieten al lui Gellu Naum, contestat în 
ţară de vechiul regim comunist şi emigrat încă de 
tânăr în Franţa. 

Mai aflăm apoi şi de Iulian Bostan -
umoristul sadea, epigramist şi publicist bine 
cunoscut pe aceste meleaguri, de Katia Nanu - o 
apreciată romancieră, de asemenea şi ea o 
binecunoscută publicistă, căreia autoarea îi 
dedică, în mod special, nu mai puţin de… 16 
articole publicate în diverse reviste literare de-a 
lungul timpului.   

Apoi îi mai găsim şi pe Petre Barbu, scrii-
tor ce a părăsit Galaţiul de multă vreme, remarcat 
de autoare în special prin proza sa scurtă, dar şi  
 

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

pe poetele Angela Baciu şi Florina Zaharia - ambele 
aparţinând generaţiei nouăzeciste, bine cunoscute şi 
apreciate voci lirice feminine dunărene. 
 

 
Livia Ciupercă 

 

Într-o notă distinctivă îl surprindem şi pe poetul 
(metaforicul, oximoronicul, parabolicul, parodistul, 
pamfletarul, folcloristul de ancestralitate, stilistul şi 
sarcasticul) Ion Zimbru, modelat el însuşi de tabletele 
sale zilnice din cotidianul gălăţean “Viaţa liberă”, cu 
câteva cărţi “prea puţin (sau deloc) cunoscute”. 

Cu toate că Livia Ciupercă, în partea 
introductivă a lucrării are grijă să prezinte o notă 
lămuritoare: „Timpul îşi încrustează mantie arzândă 
peste tot şi peste toate. Dac-avem libertatea de-a alege, 
s-o facem ancoraţi în acest prezent generos. Şi 
spunem, fără falsă modestie, ne-am străduit, în acest 
prim volum, să-nfăţişăm câteva profiluri „de ieri” şi „de 
azi”, cu modestie, neuitând că există o „roată a duhului” 
divin: blândeţea judecăţii. Fără umbriri orgolioase. Fără 
spasme înfocate. Cu seninătate şi detaşare, înclinându-
ne gândului celui bun. În fond, bobul divin a rodit 
fiecăruia, aşa cum fu scris în tabla legilor străluminate. 
Ca fii ai luminii ce suntem - şi-am vrea să rămânem -
prin cuvânt, numai prin cuvânt, vom spori: zidind, iubind, 
dăruind”, preîntâmpinând parcă orice altă notă de 
posibilă reprehensiune, îmi fac datoria de a atrage 
atenţia că mai există multe voci scriitoriceşti 
prestigioase, născute şi creatoare de frumos literar tot 
pe meleaguri gălăţene, care n-ar trebui să lipsească 
dintr-o astfel de generoasă colecţie. Însă, aşa cum şi 
autoarea a promis public în mai multe rânduri, sunt 
încredinţat că vor urma şi (celel)alte volume care să 
reîntregească acest bogat şi mărinimos spaţiu creativ 
literar.  

� 

(urmare din pag. 35) 
 

Pentru Claudia Adam cuvântul se prezintă în 
faţa creatorului ca o penitenţă divină, fiind dăruit omului 
odată cu înştiinţarea despre subtila şi cameleonica lui 
înfăţişare, adesea izvorât din neant şi aproape mereu 
subsumând puteri magice: “nu poţi simţi necuvântul / din 
adierea unei brize, / cuvintele - învolburate valuri -”
(Necuvânt). 

În alte ipostaze, mai cu seamă în partea a doua 
a cărţii, avem de-a face cu un scris cumpătat, pătruns 
de pilde sincere şi îmbiind la înţelegere, la bunătate şi 
omenie, în sensul cel mai nobil al cuvintelor. Claudia 
Adam ne invită, de exemplu, într-o lume feerică, 
dăruindu-ne imagini frapante ale unui timp călător: “între 
două clipiri / şarpele curge concav / dintr-o oglindă în 
alta / înghiţind următorul / ...tic-tac” (Moartea unui tic-
tac), sau satisfacţia reîntâlnirii cu anii copilăriei, chiar şi 
numai cu ochii memoriei: “- Ţi-aminteşti, copil bălai, / 
bucuria ta sprinţară / când desculţ îmi alergai / peste 
ploile de vară?” (Frumoasa adormită), sau marea 
întâlnire cu dragostea şi suferinţa din dragoste la o 
vârstă a inocenţei: „şi din cea mai dură piatră / devenit-
am dintr-odată / doar un fluture pribeag / aşezat pe al 
tău prag / aşteptându-te-n zadar / să-l depui în insectar” 
(Transformare), sau rendez-vous-ul cu cutezanţa şi 
neistovirea în faţa multor probleme ale vieţii de zi cu zi: 
“e veşnic aceeaşi / şi-i alta mereu / sireapa în spume din 
sufletul meu” (Echitaţie) şi multe altele. 

Poetei nu-i este deloc indiferentă nici lumea 
pastelată, cu farmecul şi gingăşia ei: “În anotimpul în 
care / oamenii înmuguresc, sub tâmple le zvâcnesc / 
caişii-n floare, / pe umeri lujeri albi le cresc / visând 
izvoare” (Înmugurire), într-o adoraţie a viului şi 
teluricului, parcă nemaicontând deloc griul aspru al 
vieţii: “Între lumină şi întuneric / culorile dansează 
frenetic, / mi se agaţă rozul de gleznă / ca un copil de 
sânul mamei” (Între lumină şi întuneric). 

Există în versul Claudiei Adam imagini 
aglutinate, fie ele şi contrastante, care vibrează pur şi 
simplu prin simpla lor aşternere, imagini ce se supra-
pun în frumoase dantelării alcătuite din inspirate înşiruiri 
de cuvinte. Iar ele, cuvintele, îşi manifestă forţa tocmai 
prin aceea că au fost fericit alăturate: “M-am săturat de 
definiţii, / singurul meu adevăr absolut / stă în felul cum 
luna / îşi oglindeşte raza / în ochiul ce-o priveşte acum, / 
în tic-tacul ceasului din perete / şi-ntr-un greiere poznaş 
/ ce-mi cântă veşnicia sub fereastră” (Adevăr absolut).
Nu în ultimul rând, tot din cuvinte alese meşteşugit se 
creează imagini unice, cu rezonanţă afectivă, care 
alcătuiesc de fapt un tot plin de eternitate şi efemeritate, 
concomitent deschis şi reprobabil, incert şi benign, aşa 
cum întâlnim în ultimul poem din partea finală a cărţii, 
poem care a inspirat şi titlul volumului: “Trecut-ai 
vreodat-acea poartă dincolo de care / tu eşti călătorul 
străbătut de cărare?” (Singurătatea cărării). 

Claudia Adam - o poetă care îmbrăţişează 
simplitatea cuvintelor într-un angrenaj fin şi transparent 
al plurivalenţei poetice, ce ar trebui să-şi privească 
poemele din perspectivă, aşa cum ai privi un copac 
încărcat de ramuri însufleţite ale vieţii. 

� 
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Melania CUC 
 

Menuţ Maximinian 
şi volumul de poeme “Noduri în haos” 

 
Așa cum ne lasă să întrezărim încă din titlul 

volumului, Menuț Maximinian vine cu primul său 
volum de poezie parcă anume pentru a marca 
frumosul acolo, în haosul cotidianului, a puncta 
locurile și valorile morale care  ne mai țin pe verticala 
spiritului. 

După un periplu publicistic de invidiat pentru 
vârsta sa biologică, tânărul scriitor  ne demonstrează 
că este capabil de valenţe noi, lirice, și care dau 
profunzime unor imagini și stări care, cred eu că îl 
singularizează în peisajul literar al momentului.
Metafora sa este proaspătă, neprelucrată după tehnici 
mimetice.  

Fără să apeleze la sintagme deja  la modă, 
autorul volumului Noduri în haos face act de curaj de 
creaţie autentică (şi) prin aplecarea sa creatoare către  
graiul folosit încă în zona sa natală. Firul, deşi
modernist, al versului este cuprins în lucrătura 
meşteşugită a cuvintelor simple și nu o dată, chiar 
arhaice. De o forță intrinsecă sunt şi versurile care au 
tangenţă cu o lume reală în descompunere, dar aici 
nu este vorba de cernoziomul greoi şi palpabil prin 
care trec în nefiinţă locuri şi oameni.  

 

 
Menuţ Maximinian 

 

 
La Maximinian totul este un abur inefabil, 

spirit, iluzie a unui spaţiu pe care îl poartă cu sine 
întru veşnicire.  

Prin valoarea literară clară, poetul ridică la 
rang de rugăciune uneori, alteori, coboară vocea la 
tihna cântecului de leagăn... Cu uneltele sale 
lingvistice, şi nu doar, face translaţia între haosul 
metropolitan și nebunia tehnologizării, şi tihna din 
visul pastoral al fostului copil de la munte. Nimic 
mai benefic pentru poetul care se caută pe sine, 
nimic mai potrivit pentru prima sa carte de poezie, 
este acest discurs liric pe înţelesul inimii și minţii. 
Autorul nu mai scrie demult pentru album, pentru 
sine. 

Fără frondă, fără să epateze în paginile 
cărţii, Menuţ Maximinian reuşeşte să recreeze o 
lume aproape ideală pentru un om pragmatic, de 
pressă, cum este dânsul. A învăţat să-şi folosească 
amintirile, dar și prezentul, prefirându-le ca pe florile 
de câmp între paginile unui abecedar ce nu se va 
demoda niciodată. 

Mesajul de dragoste de ţară şi cel cu 
accente ce tin de travaliul unui intelectual care se 
respectă, poemele deşi în vers alb, adună în ele 
eşantioane ale unui mediu rural evident, mesaje 
răspicate ca o bineţe, și care, toate la un loc 
constituie  ,,nodurile,, gordiene, aş zice eu, şi pe 
care scriitorul Menuţ Maximinian a avut harul  şi 
curajul să le “taie”  oferindu-ne, prin frumos-i curaj, 
un splendid volum de poezie.  

Felicitari şi îţi mulţumim, Menuţ Maximi-
nian, pentru darul tău de dumincă dimineaţa!  
 

� 
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Adriana NISTOR 
 
 

Piese de puzzle 
 
Ziar purtat de vânt, ai ajuns 
să respiri prin mâinile mele 
tot aerul ce-mi umple 
în fiecare zi plămânii; 
Iar ca să nu te las 
să zaci aşa de neînţeles,  
ţi-am tăiat faţa 
de Crăiasa Zăpezii 
pătată pe alocuri  
cu mici stropi de pe cizma demnă 
a unui poet adevărat. 
În noua ta formă te-am amestecat 
să-ţi speli gândurile ce le purtai; 
şi-am împrumutat din forţa mea vitală 
când te-am cules 
de pe masa trudei mele 
să-ţi dau o faţă 
de Madonnă neprihănită. 
Uită-te-n oglinda întoarsă, 
prieten mic cules din vânt! 
Îţi place? 
Mâna mea te-a făcut, 
Iar gura mea te-a numit 
“Piese de puzzle” sau poezie albă... 
 
 
 
 
Avânt 
 
Simţeam cum răsari din mine 
ca din pământul încă crud; 
simţeam mirosul de proaspăt şi ud 
al aerului răsfirat după ploaie 
şi încercam să te-azvârl în odaie 
şi să te-nchid pe vecie - 
nimeni să nu te ştie... 
 
Tu creşteai în lumina din zori 
şi-ţi arătai coarne verzi şi ude, 
blestemat melc al ierbii crude! 
ş-alunecai pe frunza sufletului meu, 
răsărită la un picior de curcubeu 
şi-atunci mult aş fi vrut 
să te las pierdut. 
 
Rânjeai din oglinda gândului meu 
şi mi-ai gravat un zâmbet pe chip 
ca un desen uitat în nisip. 
De ce te-aş urma? De ce m-aş opune, 
foc înălţat de inimi nebune 
cu sentimente mari, 
din suflete tari? 

 
La galop 
 
Îmi luai la galop bocancii de rezervă 
şi-o luară, ştrengarii, doi paşi înainte-mi, 
Lăsându-se purtaţi de maree, de vervă 
şi-i provocai să prindă din urmă cuvinte-mi 
pierdute, risipite 
pe căi necucerite. 
 
Le ieşii dinainte dintr-un plic cu timbru, 
Vrând să le dau startul c-un flutur de petală - 
Dar mă îngheţă voalul cu miros de cimbru 
Pe care îl lăsară când se-ndepărtară 
‘n ochii necunoscuţi 
ai paşilor pierduţi… 
 
Eu îi privii din urmă, în ochi c-o sărutare, 
- dată de bucăţi rupte din alfabet - 
Când bucuros ca tatăl ce-şi vede fiul mare, 
Când ca adolescenta cu zâmbetul şiret 
înflorit în pana 
câte unui poet. 
 
Iar la final de zbor prin timp, spaţiu etern, 
Într-o odaie ştearsă de ani de aşteptări, 
Demult nu mai palpită degete ce cern 
Versuri sub hipnoza unei mute strigări 
de liră învechită, 
de mine oropsită… 
 
 
 
Marea-n flăcări 
 
Hai vino cu mine marea s-o simţim în plete, 
Să ne-agăţăm de-un val spre depărtări albastre; 
Hai să trăim destinul visărilor noastre, 
Să fim întruchiparea iubirii perfecte/cochete… 
 
Să povestim în scoici un vis de dor de-o vară 
Ca şi vestea să zboare cu pescăruşii-n zori… 
Tu singur rămâi cu mine să zbori 
O viaţă, mult după ce toţi în rest plecară. 
 
Tu singur să rămâi din tot ce-am vrut o viaţă, 
Când nimic nu mai e din tot ce am dorit 
Căci nu imi rămân banii ce am agonisit, 
Îmi rămâne privirea albastră ca de gheaţă. 
 
Să deranjăm nisipul cu îngeri pe plajă 
Făcuţi din amorul a doi nebuni; 
Iubirea perfectă ai cărei nuni 
Sunt înşişi norii ce ne stau de strajă. 
 
Iar briza cea dulce vrajea-ntregească,  
Să mângâie visul nostru dintâi.. 
Te rog, iubite, cu mine rămâi  
Şi lasă iubirea să ne logodească… 
 

� 
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         Adalbert GYURIS 
 

Bunicul şi caii... 
 

Îmi aduc aminte cu plăcere de bunicii mei. Am 
avut noroc, au fost în viaţă toţi patru cât am fost eu copil.
Părinţii părinţilor mei erau oameni simplii, cu frică de 
Dumnezeu şi tare de treabă. Din ambele părţi aveau ani-
male ca buni gospodari, o pereche de cai, o vacă sau 
două, porci, găini, gâşte şi raţe.  

Am copilărit în satul Izgar, localitate la câţiva 
kilometri de staţiunea Buziaş. Am avut casa lângă bunicii 
din partea tatălui, am fost vecini de slog. Când tata s-a 
însurat, a primit jumătate din grădină şi o casă din cea 
părintească, aşa am locuit aproape împreună. Ţin minte 
cum mergeam la pământurile părinţilor şi bunicilor mei, la 
vie şi chiar la pădurea noastră. 

Însă, într-o bună zi a venit colectivizarea... 
Oamenii au trebuit să “doneze" lucrurile de preţ 

din gospodăriile lor şi valoarea cea mai mare au fost caii. 
Într-o după masă de vară, după colectivizare, am 

stat cu bunicul în faţa casei, pe o bancă şi el mi-a povestit 
ceva ca să învăţ, să stau liniştit şi să cresc. L-am ascultat 
cu mare atenţie, simţeam că mă iubeşte pentru că, de 
fiecare dată, după o astfel de discuţie şi întâlnire cu el, îmi 
dădea o bomboană. Pe stradă, prin faţa noastră, au trecut 
mai multe căruţe care au venit de la câmp şi probabil s-au  
îndreptat spre colectiv. Eu eram pe genunghii bunicului 
meu şi el povestea mai departe. 

La un moment dat, în faţa noastră s-a oprit o 
căruţă şi caii n-au mai vrut să înainteze. Caii au întors 
capetele spre noi, bunicul s-a oprit din povestit şi eu m-
am uitat la faţa lui. Din ochii întredeschişi curgeau lacrimi.
Până atunci eu nu am ştiut că şi oamenii plâng... 

Cărutaşul a lovit caii. Atunci bunicul s-a ridicat, m-
a luat de mână şi am intrat în curte. Am aflat mai târziu că 
acei cai erau ai bunicului. Nu peste mult timp, în toamnă,
într-o dimineaţă a venit mama de la bunici şi mi-a spus: 

- A murit bunicul tău.  
Ţin minte că a fost o mare pierdere pentru mine,

mai ales că l-am văzut pe tata cum plângea după tatăl 
său şi ce durere mare a fost. 

Timpul nu stă locului şi au trecut doi ani de când 
bunicul meu s-a dus să locuiască în ceruri. Era o toamnă 
târzie cu vreme urâtă. Eram cu mama în casă, ea lângă 
masă, eu lângă fereastră privind afară, în stradă. Din 
când în când treceau prin faţa casei noastre oameni şi 
căruţe. 

La un moment dat, o căruţă încărcată cu lemne s-
a oprit chiar în faţa casei noastre. Caii n-au mai vrut să 
tragă, roţile erau afundate mult în noroiul uliţei. 
           Căruţaşul, stăpânul caiilor a blestemat, a lovit caii,
însă căruţa nu s-a urnit. Caii erau transpiraţi şi tremurau 

 
de frig şi mai ales de frica stăpânului lor. 

Atunci s-a apropiat un bărbat mai în vârstă,
era cu spatele la mine şi l-a certat pe căruţaş. N-
am înţeles ce vorbeau, însă, după mimică, mi-am 
dat seama că bărbatul acela iubea caii şi dorea să-
i ajute. 

Stăpânul cailor s-a dat la o parte şi şi-a 
aprins o ţigară, era furios şi înjura. Bărbatul s-a 
apropiat de cai, i-a mângâiat şi le-a vorbit frumos.
Caii au început să se liniştească şi s-au oprit din 
tremurat. 

Stăpânul lor încă fuma şi se tot uita la 
bărbatul acela, la cai şi cred că nu înţelegea mare 
lucru. 

În cameră era plăcut, mama tricota o bluză 
pentru mine şi uneori mă întreba ce mai văd pe 
afară. 

Bărbatul a mângâiat caii, le-a vorbit mai 
departe şi s-a aşezat apoi lângă cai în poziţia de 
tras. Atunci a întors capul spre mine. Nu-mi venea 
să cred, era bunicul meu. Mi-a făcut un scurt semn 
cu mana şi caii, împreună cu el, s-au urnit. Am 
spus atunci: 

- Bunicul! 
Mama m-a întrebat ce-i cu bunicul. I-am po-

vestit ce-am văzut. La insistenţele mele, a deschis 
fereastra, însă nu mai era nimeni. Şi azi, după 
foarte mulţi ani, mă gândesc ce am văzut atunci!  

Este sigur, erau bunicul şi caii lui. 

� 
 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Anunţul festivalului 
 

(iulie) şi “Leagănul lirei” (noiembrie). S-a făcut referire 
la spaţiul generos alocat fiecărui autor în parte (10-20 
pagini), despre conţinutul calitativ superior datorat unei 
selecţii atente efectuate de către scriitori profesionişti, 
ca şi despre calitatea copertelor şi a design-ului inte-
rior, a materialelor şi lucrărilor tipografice şi, nu în ulti-
mul rând, a prefeţelor consistente semnate de fiecare 
dată de câte un scriitor profesionist şi cuprinzând ca-
racterizarea cu obiectivitate a textelor fiecărui autor. 
 

 
 

 În partea a doua a programului Editura Info-
RapArt a prezentat cărţile pe care le-a scos în acest 
an, precum şi caracteristicile principale ale acestora. 
S-a vorbit astfel despre calitatea din ce în ce mai pro-
nunţată a lucrărilor executate, despre o creştere sem-
nificativă a cererilor de editare de cărţi, cu precădere a 
celor din domeniul literaturii.  
 Temele de dezbatere care au fost puse în dis-
cuţie s-au referit în principal la trei chestiuni importante 
ale producţiei de carte, despre edituri şi legalitate:  

(continuare în pag. 62)

 

Festivalul Naţional de Literatură  
“Prietenia cuvintelor” 

Ediţia a II-a - Galaţi, 30 noiembrie 2012 
 

 Vineri, în ultima zi de noiembrie, adică de Sfântul 
Andrei, în incinta Muzeului “Casa Cuza Vodă” din Galaţi 
s-a desfăşurat Festivalul Naţional de Literatură “Prietenia 
cuvintelor”, organizat de asociaţia culturală ASPRA -
Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor 
Artistice, Revista literară Boema, cu sprijinul Cenaclului 
literar online “Noduri şi Semne”. 
 

 
 

 La eveniment au participat numeroşi iubitori de 
literatură din Galaţi, ca şi din întreaga ţară: din Constanţa 
- poeta Mihaela Meravei şi scriitorul Roland Florin Voi-
nescu, din Tulcea - poeţii Olimpiu Vladimirov, Tănase 
Caraşca şi Mircea-Marcel Petcu, din Bucureşti - poeta 
Liliana Petcu şi filosoful Tudor Petcu, din Iaşi - poeta 
Elena Amariei, din Brad, Hunedoara - poeta Claudia 
Adam, din Piatra Neamţ - poetul Vasile Pintilie, din Tg. 
Cărbuneşti, Gorj - poetul Tudor-Gheorghe Calotescu, din 
Tecuci - poetul Dionisie Duma, din Corod, jud. Galaţi -
scriitorul Constantin Oancă, din Târgu Neamţ etc. 
 Lucrările au fost conduse pe un prezidiu din care 
au făcut parte scriitorii Petre Rău, Paul Sân-Petru, C-tin 
Oancă, Coriolan Păunescu, Istrate Aurica, Denisa Lepă-
datu şi Claudia Adam. 
 În prima parte a lucrărilor au fost prezentate pu-
blicului cele trei antologii colective de creaţii literare apă-
rute în acest an, sub îngrijirea asociaţiei culturale AS-
PRA, la editura InfoRapArt din Galaţi, cuprinzând selecţii 
reprezentative din creaţiile unor autori de literatură: “Cu-
vântul ca o pradă” (martie), “Pe strada inimii, cuvântul” 
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(versuri), Mihaela MERAVEI (Constanţa) - “Viaţa pe 
verticală” (versuri), Mariana Eftimie KABBOUT (Ga-
laţi) - “Trup şi suflet” (versuri), Georgeta MUSCĂ-OA-
NĂ (Galaţi) - “Soarele copilăriei” (versuri pentru copii), 
Liliana PETCU (Bucureşti) - “Poezia cuvintelor” (ver-
suri), Tudor-Gheorghe CALOTESCU (Tg. Cărbuneşti, 
Gorj) - “Într-o lume oglindă” (versuri), Paul SÂN-PE-
TRU (Galaţi) - “Fiinţa mea de vânt şi măr oprit” (ver-
suri), Petre RĂU (Galaţi) - “Eden în cădere” (versuri). 
  

Un moment de respiro, pauza de cafea 
 
 Desigur, timpul acordat fiecărui autor care şi-
a lansat cartea nu a fost prea generos. Fiecare dintre 
aceştia a fost prezentat succint, biografic dar şi prin 
cartea pe care a dorit să o arate publicului. În general, 
prezentarea cărţilor a fost făcută de către scriitorii 
profesionişti, dar şi alţii dintre cei care au apucat să 
citească textele. De asemenea, autorul a avut ocazia 
să lectureze din cartea lansată, în faţa auditoriului, 
poeme reprezentative. 
 La lectura publică prevăzută în programul fes-
tivalului au participat, cu recitări repetate, cu cele mai 
frumoase dintre creaţiile lor literare, următorii poeţi, 
consacraţi sau aflaţi în pragul consacrării: Constantin 
Oancă, Aurica Istrate, Paul Sân-Petru, Denisa Lepă-
datu, Petre Rău, Coriolan Păunescu, Dionisie Duma, 
Cezarina Adamescu, Olimpiu Vladimirov, Mariana Ef-
timie Kabbout, Georgeta Muscă-Oană, Claudia Adam, 
Tănase Caraşca, Mircea-Marcel Petcu, Liliana Petcu, 
Vasile Pintilie, Dana Burghelea, Roland Florin Voi-
nescu ş.a. 
 

Vedeta festivalului, eleva de 10 ani şi scriitoarea Denisa Lepădatu 

 
(continuare în pag. 63)

 

(urmare din pag. 61) 
 

 a) Legea 111/1995 privind depozitul legal de 
documente (privind obligaţia editorilor de carte de a  
depune 7 exemplare la Biblioteca Naţională a României -
Depozitul Legal, din care distribuţia decurge astfel: 1 
exemplar pentru Depozitul legal propriu, 1 exemplar 
pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei 
naţionale curente a României şi 1 exemplar destinat 
schimbului internaţional de publicaţii; apoi câte un 
exemplar la: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca 
Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, 
Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi, 
Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Timi-
şoara; la acestea se mai adaugă un exemplar care se 
predă la Depozitul Legal de la nivel local, mai précis la
Biblioteca Judeţeană, sau, după caz, la Biblioteca Metro-
politană Bucureşti. 
 b) Problema corecturii de carte la edituri 
 c) Semnificaţia şi necesitatea amplasării codului 
de bare pe cartea editată. 
 

Poetul Tudor-Gheorghe Calotescu într-o intervenţie... poetică 

 
 A urmat apoi cel mai lung punct din program: 
lansarea de carte, cu nu mai puţin de 11 participanţi. 
Autorii sunt doar o parte dintre cei care au scos anul 
acesta o carte la editura InfoRapArt şi şi-au exprimat 
dorinţa să-şi lanseze cartea cu acest prilej. Iată-i pe toţi
aceştia cu cărţile lor: Aurica ISTRATE (Galaţi) - “Toamna 
cuvintelor desculţe” (versuri), Claudia ADAM (Brad, Hu-
nedoara) - “Singurătatea cărării” (versuri), Denisa LEPĂ-
DĂTU (Galaţi) - “Şoapte de catifea” (proză), Vasile PIN-
TILIE (Piatra Neamţ) - “Desculţ prin roua proaspăt cosită” 
 

Scriitorul Tănase Caraşca, în recital 
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Premii şi distincţii acordate 

 
pomenirii Sfântului Apostol Andrei, patronul oraşului,
pe esplanada de la Potcoava de Aur, dar şi pe aleile 
dinspre faleză. Startul distracţiei a fost dat vineri, 30 
noiembrie, orele 19, când s-a deschis concertul susţi-
nut, printre alţii, de către Ovidiu Lipan Ţăndărică şi 
invitaţii săi: Fanfara Zece Prăjini, Stelu Enache, 
"Bosquito" şi "Balkano"; apoi a continuat sâmbătă cu
"Bere Gratis", Biu Marquette & Carribbean Band" şi 
Silvye şi duminică, cu un minunat regal folcloric sus-
ţinut de Petrică Mâţu Stoian (recital) şi concertul 
„Lăutarii” al maestrului Nicolae Botgros. 
 Festivalul de Literatură a continuat însă, în 
aceeaşi seară de vineri, cu o masă festivă oferită de 
către ASPRA şi sponsorii săi, prilej cu care lecturile 
poetice, dezbaterile, schimbul de opinii, de cărţi şi 
autografe, s-au prelungit până târziu în noapte, ba 
chiar şi la reîntâlnirea întâmplată în cea de-a doua zi.  
 

Discursul scriitoarei Cezarina Adamescu 

� 

 

(urmare din pag. 62) 
 
 Cântăreţul de muzică folk Ionuţ Mihnea a fost 
prezent în festival cu un frumos recital de muzică şi 
poezie, parte din compoziţii având la origine chiar 
versurile unor poeţi prezenţi la eveniment cu lansări de 
carte. 
 

Nu a lipsit nici muzica la festival. Poezie şi muzică folk,cu Ionuţ Mihnea 

 
 A urmat apoi prezentarea unor cărţi ale autorilor 
prezenţi, cărţi care au fost scoase în acest an la alte 
edituri româneşti. Astfel, auditoriul a putut afla despre 
cărţile autorilor Cezarina Adamescu, Roland Florin Voi-
nescu, Tudor Petcu, Mircea-Marcel Petcu, Mariana Kab-
bout ş.a. 
 Festivitatea de premiere a avut ca obiectiv 
acordarea unor diplome de merit tuturor autorilor care şi-
au lansat cartea cu acest prilej, şi acordarea următoarelor 
premii şi distincţii ale revistei literare Boema: Constantin
OANCĂ (Corod, Galaţi) - Premiul pentru întreaga activita-
te literară, Denisa LEPĂDATU (Galaţi) - Premiul pentru 
cel mai spectaculos debut, Tănase CARAŞCA (Tulcea) -
Premiul pentru cel mai bun colaborator al revistei, Luca
CIPOLLA (Italia) - Premiul pentru cel mai bun colaborator 
din străinătate, Ana Maria CHEŞCU (Iaşi) - Premiul pen-
tru cel mai bun eseu. 

 

 
Festivitatea de premiere 

 
 La sfârşitul sesiunii de lucrări oaspeţii au fost 
invitaţi pe aleile animate de sărbătorile oraşului Galaţi, la 
deschiderea Târgului cu zeci de meşteri populari ce au 
expus produse tradiţionale, demonstraţii de meşteşuguri 
ale artizanilor din toate zonele etnografice ale României şi 
Republicii Moldova, comercianţi stradali etc., cu prilejul  
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Gheorghe A. STROIA 
 

Un nou început, o nouă amintire 
 

- REVERBERAŢII DINSPRE LUMEA INOCENŢEI - 
 

E limpede ca lumina zilei că - prin poezie - sufletul 
reuşeşte să surprindă culorile primăverii crude, revărsate în 
aurul holdelor verii, stropite cu lacrimile grăbite ale toamnei
şi, apoi, acoperite de zăpezile iernii. În fiecare suflet, în 
fiecare om, se nasc - din izvoarele profunde ale firii, succe-
dându-se cu viteze incredibile - anotimpuri, ca rezultate ale 
curgerii implacabile a timpului, dincolo de limite, dincolo de 
înţelegere, dincolo de lume sau de viaţă. Există, pentru fie-
care om, un ciclu al anotimpurilor, pe care unii se grăbesc 
să-l traverseze, alţii se străduiesc să-i facă mai lentă 
curgerea. Există oameni, însă, care trăiesc „suspendaţi” 
între anotimpuri, convertind parcurgerea acestora în 
minunatele vârste ale descoperirii şi, de ce nu, ale evoluţiei 
către înalte sfere. Aceşti temerari îşi regăsesc de fiecare 
dată forţa de a se naşte, de a creşte şi de a se neantiza cu 
fiecare clipă, pentru ca în momentul de timp imediat 
următor să renască, reluându-şi sisificul ciclu uman, al 
cărui nume generic poate fi PRINTRE ANOTIMPURI. 

Dedicată nobilei cauze de slujitor al culturii, făcând din 
fiecare apariţie literară proprie un eveniment în sine, 
Angela Burtea, după „atacarea” în forţă a prozei (apanajul 
maturităţii), reuşeşte să publice un prim volum de poezie 
(ca dovadă a incontestabilei sale tinereţi spirituale). Printre 
anotimpuri realizează un inventar tematic a două vârste, 
alăturând în aceeaşi lucrare, inocenţa şi dorinţa de 
cunoaştere - caracteristice Copilăriei, cu melancolia şi 
dorurile arzătoare – caracteristice Maturităţii. Practic, 
fiecare parte a volumului de faţă este o extensie a 
celeilalte, realizând trecerea logică a înmuguririi spre 
inflorescenţă ori a inflorescenţei spre rodul, visând la 
următoarea înmugurire. Versurile Angelei Burtea sunt pline 
de contraste, stările pe care poeta le induce seamănă cu 
cerul înainte de furtună, dominat de griul incertitudinii, din 
care transpare albastrul speranţei.  

În prima parte, adultul, readus în postură de copil, 
simte cu putere, vibrează, râde şi se bucură – trădând 
inocenţă, lucru realizat de către autoare prin adaptarea 
versurilor la nivelul de înţelegere al micului cititor. E o 
realitate logică, având în vedere că autoarea este în 
permanenţă, prin profesie, aproape de copilul dezinvolt, 
căruia îi cunoaşte nevoile, limitele, dar şi performanţele 
cognitive. Astfel, mirat ca Puiul de cuc ă şi întrebându-se 
Cine pe cine? , copilul are dorinţa de a observa Păpădia şi 
Crizantema , de a se bucura de Primăvara pe care o 
poartă în suflet. În zburdalnică joacă, alături de Miţu şi de 
prietena sa, Măriuca , alintat ca un Vânt de prim ăvară, din 
Zori de zi şi până într-o Noapte lin ă, copilului îi place să 
strige Mi-e dor de tine, tat ă! Un coco ş şi o găină sunt 
eroii poveştii de seară a Mamei pe care până şi Vecinii o 
ascultă curioşi, pe la ferestre. Din timp în timp, 
Învăţătoarea adresează inocentului un Îndemn: „Colin-
dă, copile cu glasul bogat ca Darul toamnei şi fă ca zborul 
tău spre înălţimi să fie Păsările toamnei !”  

În partea a doua, adultul, readus în postura de privitor 
retrospectiv către copilărie, încă mai visează, adâncindu-şi 
dorurile, suferind, manifestând în tăcere sau protestând 
împotriva nedreptăţilor sociale, morale, dovedindu-se un 
vajnic apărător al ţăranului român şi cinstind, în glorie, 
sacrul colţ de lume: România .  

 

 

Printre Anotimpuri , cu amare Aduceri – amin -
te, manifestând un ubicuu Dor de Părin ţi, adultul vor-
beşte despre o Stare de fapt ce-l revoltă, sătul de 
atâta Aşteptare. Trecerea timpului este pentru el, 
uneori caldă Ploaie de var ă, alteori Dorul care doa -
re…, păstrându-şi, însă, intactă înţelepciunea de a 
recunoaşte că Nimic nu este întâmpl ător . Realitatea 
cotidiană îi întăreşte convingerea că Nimic nu e sta -
tornic înc ă... Ţăranul sau - mai bine zis - Un om şi-o 
frunz ă doineşte, încă, Pacea verii , transformând Um-
bra mor ţii în Drum spre credin ţă. Femeia este când 
Suflet umbrit , când Lumin ă str ăvezie , o lacrimă de 
aur în Ochii României sau nemuritoare Colind ă de 
dor , ce se întreabă, cu uimire: Mai vine Mo şul pe la 
mine? Descoperindu-se pe sine, autoarea strigă: „Fe-
meie… ! Ştii că Eşti doar o amintire... frumoasă sau 
fragilă ca Un fulg de nea ?” Alteori protestează, de pe 
meterezele unei curate simţiri româneşti: „Prive şte, 
omule! Ia aminte, Ţăran român , Câinii de ras ă sunt 
hotărâţi să-ţi ucidă Frunza , să-ţi ia Copilul , Amintiri
(le), iar pe tine să te arunce printre Lumini şi umbre !” 

Ca o concluzie asupra celor expuse se poate 
spune despre poezia Angelei Burtea că are toate „in-
gredientele” necesare unei lirici de calitate: forţă, vi-
goare, dar şi supleţe, melodicitate, sentiment, impli-
care, stil şi eleganţă, chiar dacă autoarea scrie poe-
zie-gând, fără a face din aceasta o aspiraţie către no-
torietate. Poetul - aşa se dovedeşte a fi - un om sim-
plu, dar atât de complicat, vorbind despre înţelesuri în-
tr-un mod mai puţin înţeles, despre cer (patria râvnită) 
mai mult decât despre pământ (patria fizică), despre 
puterea spiritului (nemurire) mai mult decât despre 
neputinţele trupului (vremelnicie).  

Ce este - până la urm ă - Printre Anotimpuri ? 
“Descântec - / cu aripi de cântec, / un foc - / purtător de 
noroc, / o mare - / plină de visare, / un cer scăpătat - / 
fulgerat de păcat”. 

� 
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                 Petre RĂU 
 

Poarta raiului deschisă cu poezia 
 

Aflat la a treia apariţie editorială (vezi şi volumele 
anterioare “Ora de identitate”, 1993, editura Porto-Franco, 
Galaţi şi “Emigrantiada”, 2004, editura Harvia, Tulcea), 
poetul Ioan Gheorghiţă - care semnează uneori şi cu 
pseudonimul Ion Caesarion - îşi înscrie poemele din noul 
său volum - intitulat “Undeva la poarta raiului” şi publicat 
în 2010 la editura Ex Ponto din Constanţa - în aceeaşi 
linie ştiută a liricii sale, optând pentru o francheţe a 
confesiunii şi o arie mai largă a tematicii abordate. 

Titlul cărţii, dar mai cu seamă conţinutul ei, îl 
recomandă pe poet drept un nostalgic iremediabil, cu stări 
sufleteşti dintre cele mai mlădioase, atingând uneori 
pioşenia, pline de dragoste şi respect, cu multă sfială 
interioară, cu reflecţie profundă până la abordări filosofice 
îndrăzneţe, parţial şi cu unele elanuri afective şi 
expansive, mai ales de natură extatică. 

Autorul se mişcă dezinvolt, aşa cum am precizat pe o 
bogată arie tematică, cultivând în special reveria ca stare 
de spirit cu antenele îndreptate permanent şi crepuscular 
spre înapoi, spre aduceri aminte sau spre nostalgice 
metamorfoze vieţuite cândva cu bucurie: “din tăcere am 
trecut la iubire, / o iubire lină ca pietrele de izvor / o iubire 
mai albastră ca marea, / ah, cât de verde visam uneori, 
cât de aproape pieream când şi când!” (Din tăcere am 
trecut la iubire). 

Dimensiunea erotică a versurilor este una mai 
temperată, dar cu aceeaşi aplecare spre candoare, 
discreţie şi alint, fără efuziuni evidente sau exuberanţă 
voit întreţinută. Trăirile sunt însă intense, arderile 
interioare defulează în revelatoriu, rezonanţa ne 
încredinţează de sensibilităţi autentice, iată esenţe ale 
liricităţii poeziei lui Ioan Gheorghiţă. În fapt, poezia erotică 
nu acoperă sensul exact al temei, este o poezie a 
discreţiei, a nostalgiei, mai degrabă un parfum de poezie 
a iubirii. Forţa cuvintelor şi aşezarea lor cu rânduială în 
poeme constituind adevărate dantelării lirice potenţează 
reverberaţii unitare, fie ele şi în sonuri stănesciene: “din 
pământ ies sentimentele / şi se urcă până la cer, / se fac 
păsări, se fac lăute / se fac izvoare şi păduri, / se fac 
sentimente” (Din păduri ies sentimentele). 

Cu o sensibilitate inspirată din natură, versurile conţin 
o retorică a inocenţei, remarcabile prin forţa lor de 
sugestie şi exalând un veritabil răsfăţ imagistic: “Intrând 
pe fereastra luminii / laşi trupul afară / gol cum e trestia / 
trist cum e vântul” (Intrând pe fereastra luminii). 

De sorginte tulcean, poetul dedică parte din poeme 
locurilor de baştină, cu precădere spaţiului deltaic al 
vieţuirii (Odă Dobrogei, Acolo…, Dunărea..., Dunăre ş.a.): 
“unele doine se plimbă / pe lemnul fluierelor / seară de  

 
seară” (Delta Dunării). Totodată, percutant şi sobru, 
vădit capabil de emoţii patriotice, deloc întâmplător 
poetul aduce prinos de recunoştinţă nedisimulată 
unor eroi sau înaintaşi de seamă ai neamului, cu 
demnitate şi profundă reverenţă: “Decebal, ca 
sentiment era rotund,…//… Decebal, ca eternitate 
era dac…” (Lui Decebal). 

Ioan Gheorghiţă este un poet care explorează 
şi vede lucrurile în esenţial, reuşind indiscutabil să 
le comunice într-un mod profund: “Când eşti singur 
şi uiţi de tine, / când totul ţi se pare un mister, / când 
nu mai ai nimic de spus, străine / fă-ţi dragostea să-
ncapă pe-un petic mic de cer” (Când…). Înţesat de 
reverie şi melancolie, în textura unor poeme autorul 
plasează o încărcătură emoţională de blândeţe şi 
suavă înţelepciune: “trecutul meu – gene pleşuve / 
un izvor care-mi cântă mereu” (Despart cu mintea 
vis după vis). 

Chiar dacă poezia este ea însăşi un joc de 
cuvinte care creează un spaţiu imaginar de o 
complexitate fascinantă, Ioan Gheorghiţă refuză cu 
obstinaţie tentaţia facilă a ludicului, alegând 
permanent rigoarea, expusă într-o evidentă 
coloratură imagistică: “Fata Morgana / şi-a lăsat 
fantasma / la porţile raiului / însolzindu-şi iubirea / în 
apele mirajului / dunărean” (Sirenă). Şi chiar dacă 
poiesis-ul este o funcţie ludică, chiar şi atunci când 
jocul de cuvinte devine ispititor, profunzimea zicerii 
translatează semasiologia versului pe un făgaş al 
sobrietăţii: “mult mi-e dor de ce nu este, / tare-aş 
vrea să am ce n-am / puse cap la cap sau peste / 
zeci de sentimente-n ham” (Cântec). 
 

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

Surprinzătoare este prospeţimea unor poeme 
datorată capacităţii de a refiltra ceva din aerul de bonomie 
al poeziei: “există o teoremă necrisă / în strigătul lebedei, / 
în surâsul clipei, / există o teoremă în care surâsul 
rămâne / neschimbat şi rotund / ca Pământul” (Există…). 
Prin expresii revelatoare, prin imagini percutante, pline de 
delicateţe şi apelând la mijloace poetice diverse, autorul 
se identifică practic cu unicul spaţiu care îi este hărăzit 
poetului, o singurătate care-şi întinde aripile până la 
marginile universului: “doamne, ideile, numerele şi eu / ne 
contopim imperfect / în spaţiul şi timpul / ce lor le 
aparţinem” (Joc). Şi chiar dacă ar exista riscul unei 
buimăceli veşnice, strigătul trebuie să ajungă acolo către 
unde a fost îndreptat: “ochii mi-s înalţi / până la cer” (Ca 
sunetul de bucium aş striga). Pentru că, tot din înaltul 
ameţitor: “Cuvintele / ni le-au dăruit păsările / şi, au rămas 
fără cuvinte” (Cuvintele), iar asta ne obligă pe noi, 
pământenii, să rămânem pentru totdeauna dornici de zbor 
şi plini de melancolia urcuşului, fie el şi anevoios. 

Volumul se încadrează într-un registru tematic 
amplu, aşa cum am mai precizat, aducând totodată şi un 
flux liric peremptoriu care pendulează între supleţe şi 
patetism. Pentru că, vom observa, reflectarea devine o 
veritabilă strădanie poetică ce coagulează şi structurează 
poezia, oferindu-i o axă reală, deci un sens şi, la modul 
aproape implicit, un bine conturat centru de greutate. 

Fără îndoială, cel de-al treilea volum de versuri al 
poetului Ioan Gheorghiţă certifică o treaptă de maturitate a 
poeziei sale, anticipând astfel un traseu liric ce nu cred că 
mai poate fi stăvilit şi care anunţă pentru viitor noi 
surprize. 

� 

 

 
 

EXPOZIŢIE DE FOTOGRAFIE LA EKATERINBURG 
 

Luni, 05 noiembrie 2012, ora 18:00, la Teatrul 
Academic de Operă şi Balet din Ekaterinburg a fost verni-
sată, în prezenţa unui public foarte mare, expoziţia repre-
zentativă a membrilor Asociaţiei Artiştilor Fotografi din 
România (AAFR), intitulată "România Pitorească".  

Expoziţia reuneşte 98 de fotografii realizate de 
artiştii fotografi: Ildikó Baranyi A.FIAP (Bucureşti), Zsig-
mond Bálint E.FIAP (Tg. Mureş), Dana Borcea (Bucu-
reşti), László Dezső A.FIAP (Gheorgheni), Mátyás Dezső 
(Gheorgheni), Domokos Incze A.FIAP (Miercurea Ciuc), 
Iosif Essig (Cluj Napoca), Cătălin Fudulu (Bucureşti), Do-
mokos Incze A.FIAP (Miercurea Ciuc), Christian Filipescu 
(Beiuş), László Incze A.FIAP (Mirecurea Ciuc), Istvan 
Incze (Tg. Mureş), László Attila Kovács (Sf. Gheorghe), 
Jenő Kucsera A.FIAP (Tg. Mureş), Mihai Moldovan E.
FIAP/s (Săcele), Lajos Nagy E.FIAP/s (Tg. Secuiesc), 
Eugen Negrea (Bucureşti), Ionel Onofraş (Iaşi), Gheor-
ghe Petrila E.FIAP (Oradea), Alexandru Virgil-Pop 

 
(Negreşti Oaş), Claudiu Szabó E.FIAP (Oradea), 
Ede Tordai A.FIAP (Tg. Mureş), Ştefan Tóth A.FIAP 
(Oradea), Gáspár Török E.FIAP (Tg. Mureş), Marius 
Vasiliu (Gura Humorului), Tarquinius Vădeanu 
(Brăila), Vasile Vénig A.FIAP (Carei) şi Roland Florin 
Voinescu (Constanţa).  

Expoziţia a fost organizată de Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional din România 
(MCPN) şi de Ministerul Culturii din Federaţia Rusă, 
în cadrul manifestărilor intitulate “Zilele Culturii Ro-
mâne în Federaţia Rusă”. Lucrările au fost transport-
tate şi instalate de către artiştii fotografii Marius 
Vasiliu (Gura Humorului) şi de Ştefan Tóth AFIAP, 
preşedintele AAFR (Oradea), care au participat la 
eveniment în calitate de delegaţi ai MCPN.  

Deplasarea celor doi artişti fotografi a fost 
suportata de MCPN. Festivitatea de deschidere a 
evenimentelor organizate în oraşul Ekaterinburg a 
fost prefaţată de o conferinţă de presă ţinută în 
foaierul mare a Teatrului, la care au participat, pe 
lângă solistele Operei Naţionale Române din Iaşi: 
Laura Scripcaru Mihaela Grăjdeanu, Florentina Oni-
că şi cei doi artişti fotografi din cadrul AAFR.  Pentru 
acest eveniment a fost editat un caiet program color 
cu sprijinul artistului fotograf Marius Vasiliu.  

Expoziţia a rămas la dispoziţia publicului 
vizitator până duminică 11 noiembrie 2012.  

Expoziţia a fost redeschisă luni, 12 noiem-
brie 2012, la Sank Petersburg.  
 

Sursa: Asocia ţia Arti ştilor Fotografi din România  

� 
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Gheorghe A. STROIA 
 

NEVOIA DE A (RE)POVESTI/(RE)SCRIE NATURA UMANĂ 
PRIN PILDE CU ZIDITOARE CUVINTE ÎN SPUS:  

POVEŞTI RUCĂRENE DE IOAN MUŢIU 
 

Pentru mulţi dintre cititori, apariţia unei cărţi care 
adună în cuprinsul său un număr de poveşti/basme (în 
vremurile acestea de restrişte morală, etică, socială, 
politică, literară ori culturală)  poate părea un lucru desuet 
ori chiar nerealist, fără un corespondent în „cultura” strict 
„urbană” ori pragmatismul exacerbat al omului 
contemporan, indisponibil descoperirii/ redescoperirii lumii 
de poveste (în care binele învinge întotdeauna răul). Dar, 
judecând lucrurile la rece, cu clar în văz, cu simţ de inimă 
nepătată, se poate spune că întoarcerea către poveste, 
lucru deloc facil, poate furniza auditorului/ lectorului 
momente de suspans, bucurie şi deplină satisfacţie 
morală. Ce este – până la urmă – o poveste, dacă nu o 
floare a cuvântului răsărită dintr-un sâmbure de adevăr? 
Ce este oare o poveste, dacă nu o trăire adâncă 
îmbrăcată în înţelesuri adecvate unei vârste sau adresată 
Vârstei Universale – fără motiv de îndoială - Copilăria? 

Există în literatura română, perioade prolifice în scrieri 
de gen, adresate vârstelor timpurii sau chiar maturităţii. 
Trebuie recunoscută trista realitate că în contempo-
raneitate, omul este mai puţin „aplecat” spre poveste, îşi 
găseşte tot mai puţin timp de a spune poveşti copiilor ori 
nepoţilor, transformând Copilăria – poate fără voie – în 
amintire searbădă, nealintată de personajele cu puteri mi-
raculoase, nepurtată spre zări necuprinse pe aripi încăr-
cate de vis şi, mai ales, nepopulată cu animale vorbitoare 
– după „chipul şi asemănarea” omenească. De curând, 
veşti de departe, stupoare în delir, bucurie în afundări de 
suflet: povestea adevărată, nestricăcioasă morală, mesaj 
în limpede, momente de rar în frumos: IOAN MUŢIU -
POVEŞTI RUCĂRENE (Editura RBA Media, 2012). 

Autorul farmecă încă de la început prin simplitatea şi 
modestia sa cuceritoare, fără a se autointitula „povestitor”, 
ci mai curând un „răstălmăcitor” de înţelesuri, din punctul 
nostru de vedere minunat exprimate şi frumos orânduite. 
Ioan Muţiu construieşte – şi cu siguranţă cititorul interesat 
poate constata cu uşurinţă acest lucru – pentru toate 
cărţile sale coperte monocrome (albe), simple, fără zor-
zoane ori împodobiri excesive, tocmai pentru ca privirea 
lectorului să nu fie intenţionat atrasă de copertă. Arhitectul 
bucureştean - cu origini rucărene - crede în mesajul fiecă-
reia dintre scrierile sale, cărora le acordă o atenţie demnă 
de subliniat. Titlurile apariţiilor literare ce-i poartă semnă-
tura sunt inedite, în cele mai multe dintre ele, recunos-
cându-şi statutul de rucărean neaoş: Parte din inima ta  -
1996, Suflete curate  - 1997, Zâmbet amar  - 1998, Ţinta 
dragostei  - 1999, Pentru fl ăcăi şi mo şi - 2000, Dibăcie şi 
cârcal ă la Rucăr - 2004, Rucărul în noua Europ ă - 2010, 
Rucăr Grai şi joac ă (Bazaconii) - 2011. 

Deşi la o vârstă venerabilă, înţeleptul Ioan Muţiu caută 
şi găseşte de fiecare dată motivele „mergerii” mai departe, 
ale născocirii de lucruri noi, ajungând până la a codifica 
un limbaj propriu: cald, expresiv, simplificat în exprimare 
dar îmbogăţit prin sensuri, cu fantastice inversiuni ori 
abrevieri semantice, care pot pune în dificultate pe cititorul 
neavizat. Scrierile lui Ioan Muţiu nu sunt simple poveşti, ci 
sunt pilde vii, cu suflet, cu umblare în duh, cu bucurie în
hârjoană şi alcătuire. Cine citeşte Poveştile ruc ărene , 

 
 

fără a vedea - dincolo de universul creat – sancţio-
narea proastelor moravuri, demascarea avariţiei, de-
gradarea moral-spirituală a societăţii, grava afectare 
a relaţiei om-natură (om-animal), se poate spune că 
nu le-a citit deloc. Se încheagă poveşti de viaţă 
incredibile, redate într-un stil nou - ce dovedeşte 
erudiţia autorului şi deplina cunoaştere a tainelor 
sufletului omenesc.  

Spre exemplu, Fiul ursoaicei  epatează prin 
finalul pe cât de trist pe atât de adevărat - dorul pe 
care adultul, odinioară copil, îl resimte pentru cea 
care l-a crescut, în cazul de faţă o „fiară” sălbatică. 
Finalul poveştii, duios ca o doină, împletind accen-
tele unui cântec de jale cu cele ale unei descrieri-
pastel, face sufletul să vibreze. Deducem (printre 
rânduri) că omul modern este, din nefericire, un ani-
mal mult inferior celui sălbatic - cu simţurile alterate 
de goana după banalitate şi simţirea mult prea 
anesteziată de cotidian:  

„Beznă-n sclipiri de licurici cu lilieci în zbor de linişte 
adâncă şi tihnă de mormânt… Fior de gând îi frige inima-
ndoită pentru ursoaică… Priveşte-n jurul negru, la stâna 
de peste apă, apoi se-ndreaptă cu apăs de paşi înspre 
mormânt de urşi. Frântură de lumină arată-n cale patru 
urşi părând că dorm… Tiptilul iute-l duce la ursoaică şi-o 
mângâiere îi ridică pleoapa amorţită. Lacrimi în şir i-arată 
că l-aştepta, că nu putea să moară-n singur. Lumină-n 
întuneric, căldură-n frig, mireasmă în putoare. Cântări 
ferice pentru trăire ce aştepta să moară. Oftat prelung 
arată calea apucată de ursoaică ferice de-o clipită. Cruce 
şi lacrimile-n şir de flăcău cereau să-şi afle iertare în 
somnul cuibărit la pieptul care-i dăduse ţâţă. Natura toată 
zăbovea doar inima îşi zvâcnea cursul ca Dâmboviţa 
printre pietre”. 

Personajele create sau reamintite de Ioan Muţiu 
par desprinse dintr-o altă epocă. Ele nu sunt dotate 
cu puteri supraomeneşti, nu probează o doză acută 
de fantastic, nu sunt nici fii de împăraţi, nu au titluri 
ori ranguri nobiliare. Au, în schimb, inima vitează, 
bunătate fără făţărnicie, omenie şi simţ al umorului 
dezvoltat. Iată ce spune autorul despre unul dintre 
personajele sale: „Uitucilă nu-i bătrânul lovit de boala 
ţinerii de minte ci e un tânăr care uită de la mână pân-la 
gură. Prostul care se face că uită când are de plătit ceva, 
nu-i Uitucilă” (Povestea lui Uitucil ă).  

Alte personaje sunt chiar din lumea animalelor, 
care surprind prin comportamentele lor, frumos 
conturate pe firul poveştii în sine, prin limbajul inedit: 
“iar dacă scăpa în grădina de zarzavat scormonea 
morcovi şi-i micşora în ronţ” (Iepuraşul negru ). Povestea 
ataşamentului canin faţă de om („până şi câinii ştiu că  

(continuare în pag. 80)
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Denisa LEP ĂDATU 

 
Iluzia unei şoapte 
 

Fulg ce priveşte senin 
printre genele aripi 
ţinând palmele pe orizont 
sărut îngheţat 
apasă înveşmântate gânduri 
în ţurţuri 
de iubire topiţi 
flăcări mirate ce ard 
inimi create din vise cernute 
fără-nţeles  
mă împiedic de-o şoaptă 
prelinsă departe 
iluzii risipite-n 
magie 
 
 
Coperta vieţii în schimbare 
 

Pădurea coboară ochii 
nu vede cum  
leul pândeşte strigând 
poemul morţii 
curge setea de rău 
din trup desprins 
de poveste 
ţin palma 
să nu treacă 
idei sparte-n cioburi 
înfipte 
coperta vieţii 
schimbând 
 
 
Recunoştinţă 
 

Şi dacă Dumnezeu a vrut să fie-aşa 
Să te-ntâlnesc pe tine şi nu pe-altcineva 
Să-mi poarte paşii mici către o lume bună 
Acolo unde oameni şi îngeri se adună 
Cum pot, eu, ţie, oare, să nu îţi mulţumesc 
Dacă sufletu-mi simte mereu că te iubesc? 

 

 
Copil demn de poveste 
 

De nor sprijinit 
cu palma pe cer 
cântă albastru un suflet 
pe-un dans de furtună 
teama păzeşte  
în nemişcare 
 

sub zâmbet greu 
furişată  
iubirea simte 
atingeri ascunse 
scântei de dor 
 

cu privirea-mi închisă 
ascult veşnicia cum râde 
mister pe pământ 
egal cu mine 
copil demn de poveste 
 
 
Vis în şoaptă  
 

Cioburi de stele 
veghează 
somnul genelor mele 
înotând 
prin cascada de vise  
mângâieri de fluturi 
în culori deschise  
dansând 
pe umărul tău 
cu atingeri curate 
regina sunt eu 
de necuprins 
şoapte pictate  
din vârf de viaţă atins 
 
 
Miez de viaţă 
 

Miez de viaţă 
în fruct necopt 
ţinut în mână de zei 
îngânduraţi 
priviri sprijinite  
pe nesfârşite rânduri 
aprinse de oameni 
cu teamă atinse 
soartă nescrisă 
nicăieri ursitoare  
hapsâne 
răsucesc firul 
de bine de rău 
urmează să ştii 
cum va fi 
singur să fii 
 

� 
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      Cezarina ADAMESCU 
 

DE-A ASCUNSELEA-N POVESTE 
 

GEORGETA MUSCĂ-OANĂ, Soarele copil ăriei,   
Poezii pentru copii, Editura InfoRapArt, 2012 

 
 Cred că nu e om care să nu fi jucat în copilărie 
jocul De-a ascunselea.  Pitulaţi după un gard, după un 
copac, după o casă ori sub pat, copiii cred că nu vor mai fi 
găsiţi şi tac chitic, chiar dacă îi pufneşte râsul.  Dar când 
sunt găsiţi o bucurie uriaşă se revarsă spre ceilalţi, 
izbucnind în chiote şi râsete de mai mare dragul. 
 Cu totul altceva este când copilul intră în poveste 
şi se ascunde acolo de unde n-ar mai fi nevoie să iasă, 
fiindcă se simt foarte bine şi se confundă cu eroii de basm. 
De fapt, întreagă copilăria este o poveste minunată care-l 
farmecă şi unde se simte acasă. 
 Acasa poveştilor sale este de fiecare dată alta, cu 
alţi eroi, cu alte meleaguri, cu alte peripeţii. Singura figură 
cunoscută în toate poveştile este mama care întotdeauna 
este o zână bună, cu chip încântător care îl primeşte în 
braţele sale calde pe prunc. 
 Amintirea timpului în care mama ne citea poveşti 
nu se poate şterge niciodată. Ea reînvie, ori de câte ori ni 
se face dor de copilărie, nouă, celor care am străbătut 
meleagul fermecat al basmelor, de mână cu mămica sau 
cu frăţiorii. 
 Tărâmul poveştilor este iluminat feeric de Soarele 
copil ăriei,  blând şi darnic care-i încălzeşte pe toţi. 
 Georgeta Muscă-Oană subliniază aceste adevăruri 
în cartea care poartă acest nume: Soarele copil ăriei.  Ea a 
scris cartea închinată unui copil de excepţie, care acum 
este elev în clasa a I-a, el însuşi creator de poezii încă din 
primii anişori de viaţă. Numele lui este Constantin-Paul şi 
sunt convinsă că vom auzi de el în următorii ani, ca autor 
de poezii. De fapt, el este eroul acestei cărţi şi-şi 
împărtăşeşte din bucuriile şi peripeţiile lui, astfel ca toţi 
copiii să afle şi să povestească, la rândul lor şi altora. 
Autoarea este doar un martor discret, care-i urmăreşte în 
taină mişcările şi evoluţia. Cartea beneficiază de ilustraţii 
sugestive dar şi de un număr apreciabil din fotografiile 
eroului principal, Paul Constantin, la diferite vârste şi în 
diverse ipostaze. 
 Încă de la primul capitol al cărţii, autoarea îi 
îndeamnă pe copii: “Învaţă să dăruieşti zâmbind” pentru că, 
a dărui înseamnă a fi fericit. Cu alte cuvine, ne învaţă să 
fim fericiţi, mai fericiţi decât atunci când primim ceva în dar. 
E un sentiment neasemuit de frumos şi el face parte din 
virtuţile creştineşti.  
 Cu dorul de acele sentimente de inocenţă, curăţie, 
nevinovăţie, poeta imploră Copilăria – devenit personaj de 
poveste - să mai rămână, ori să se întoarcă, ori de câte ori  

 
sufletul simte nevoia de asta. Jocurile copilăriei 
răspândesc o lumină  şi o mireasmă sfinte, care se 
recunosc imediat. De fapt, între copilărie şi 
maturitate nu există decât o graniţă deosebit de 
fragilă care poate fi trecută oricând. La fel cum 
alergând într-un picior, sărim gărduleţul şi ne 
întoarcem pe meleagul de unde am plecat, să ne 
mai jucăm puţin, atunci când viaţa ni se pare 
apăsătoare şi insuportabilă. 
 E bine să ştim că avem unde ne reîntoarce, 
altminteri, ne-am rătăci de tot în labirintul fără de 
ieşire al grijilor zilei. Copilăria este, în viziunea 
autoarei, “al clipei sol”.  

Peripeţii, jocuri şi jucării, pasiuni, prietenii, 
cunoaşterea vieţuitoarelor de pe lângă casă, jocul 
anotimpurilor, frumuseţea naturii, alte şi alte 
subiecte generoase, fac pe rând, deliciul copiilor în 
aceste poezii. Pescuitul este sportul care-i 
fascinează pe copii, ca şi pe adulţi, de aceea, ei îl 
practică pentru frumuseţea jocului, dar şi ca ieşire 
în natură. Dar când şi prind un peştişor, bucuria lor 
nu cunoaşte margini şi e un motiv de mare mândrie 
personală, drept pentru care, copilul se consideră 
cel mai bun pescar. Cu toţii am trecut prin aceste 
emoţii (chiar şi fetiţele), când aşteptam la firul întins, 
pluta să se afunde în apă şi peştişorul să tragă 
nada. Nu numai jocurile şi îndeletnicirile sportive 
sunt agreate de copii, dar, mai cu seamă, în 
timpurile actuale, internetul dă mult de furcă tuturor. 
Chiar şi calul Fulger este curios să înveţe să scrie şi 
să deseneze pe calculator. Dar nu sunt uitate nici 
jocurile preferate: puzzle, origami, go. 

Mare lucru ca un copil să înveţe ce-i 
recunoştinţa pentru cei care l-au crescut şi l-au 
iubit, l-au învăţat buchea cărţii şi i-au dăruit tot ceea 
ce-i dorea inima. Pentru aceasta, copilul bine 
crescut le mulţumeşte şi-i sărută cu dragoste. Dar 
este subliniată şi generozitatea şi bucuria de a dărui 
o jucărie din cele ce-i prisosesc, şi vecinului Ilie 
care nu are nici una. 
 Descurcăreţ, inventiv şi şugubăţ, eroul 
nostru de poveste, merge la pescuit şi-şi 
meştereşte singur undiţa dintr-un băţ, de care leagă 
un fir. Dar, în mod cu totul neaşteptat, acolo, pe 
lacul azuriu, copilul găseşte timp să scoată o 
hârtiuţă şi un creion şi să înseileze o poezie. Astfel 
îmbină el bucuria creaţiei cu sportul îndrăgit, 
pescuitul. 

(continuare în pag. 70)
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(urmare din pag. 69) 
 

 Poeziile Georgetei Muscă-Oană au o prozodie 
perfectă, o muzicalitate şi cadenţă care le sporeşte şi 
farmecul şi valoarea. Fără să facă economie de mijloace 
de expresie, autoarea reuşeşte, fără multă trudă, să 
alcătuiască un univers mirific dedicat, nu numai copiilor şi 
tineretului, dar şi celor care-şi aruncă privirile îndărăt, cu 
nostalgie spre vremea tuturor promisiunilor. 
 Zugrăvind fidel universul fermecat al copilăriei, 
văzut prin ochii acestui copil minunat Paul Constantin, cu 
elemente de noutate şi modernitate inerente, autoarea nu 
face altceva decât să se transpună în persoana copilului 
şi să alcătuiască această lume de vis, după mintea şi 
inima acestui micuţ, de la care, uneori are de învăţat. 
Pentru că, nu o dată, ne este dat să învăţăm de la copiii şi 
de la nepoţii noştri. 
 La vârsta primelor rugăciuni creştine, copiii învaţă 
adevărurile şi principiile morale care trebuie să-i 
călăuzească în viaţă. Ei îl cunosc pe Iisus Hristos şi învaţă 
să I se adreseze, ori de câte ori se roagă, în cuvinte 
simple, curate, pioase. 
 Sensibilitatea şi mila sunt atributele copiilor. Ei 
iubesc animalele şi se mâhnesc grozav atunci când ele nu 
mai sunt. La fel şi-n poezia “Capi”  – copilul suferă după 
prietenul lui drag pe care l-a lovit un cal cu copita. Primele 
dureri cauzate de pierderea cuiva drag îşi fac simţită 
prezenţa şi ele nu vor fi uitate niciodată. 
 

 
Georgeta Muscă-Oană 

 
 Nu numai pescuitul şi fotbalul se numără printre 
preferinţele copilului, dar şi sportul minţii, şahul, care-i 
dezvoltă perspicacitatea, gândirea, încrederea în sine, 
spiritul de competiţie. Dar mai învaţă ceva de la aceste 
competiţii: că, indiferent dacă pierd sau câştigă, trebuie să 
meargă înainte, spre desăvârşire.  
 Nu e mai puţin adevărat că, tuturor vieţuitoarelor,  
 

 
fie animale, peşti sau păsări, cel mai mult le place
libertatea. În captivitate, ele nu se dezvoltă firesc, şi 
după un timp - mor. Băieţelul ştie acest lucru şi 
eliberează vrăbiuţele şi rândunelele din capcane şi 
din cuşti, redându-le libertatea zborului. 
 Toate poeziile din acest volum oglindesc şi 
reflectă viaţa copilului de azi, transpusă artistic, cu 
elemente de stil variate, bine alese şi transfigurate 
la un nivel superior, astfel încât să redea actul 
artistic. 
  Bine că autoarea a avut ca model copilul 
de care este atât de ataşată, pentru a-i urmări dez-
voltarea, manifestările, preferinţele, până la a se 
transpune în locul lui şi a privi cu ochii lui lumea din 
jur. 
 Universul său liric nu este, aşadar, livresc, 
ea a avut ipostaza copilăriei în faţă şi nu a făcut 
decât să surprindă chipul şi manifestările ei. 
 Emoţia descifrării primelor litere din alfabet, 
emoţia scrierii cu mânuţa proprie a primelor cuvinte, 
când “cuvântul drag a prins contur” - sunt 
neasermuite şi ele nu se pot uita niciodată, pentru 
că ţi-au schimbat viaţa. Cuvântul este primordial în 
toată evoluţia umană. Este al doilea sistem de sem-
nalizare şi în absenţa lui, omul trăieşte în întuneric. 
S-ar putea spune că el este Soarele vieţii noastre şi 
ne bucurăm de binefacerile razelor lui, încă din 
copilărie, aşa cum a descoperit poeta Georgeta 
Muscă-Oană. Soarele Cuvântului ne iluminează, ne 
încălzeşte, ne mângâie, dar ne şi aprinde, ne poate 
arde. Cuvântul ne defineşte făptura. 

Ilustra doamnă Reluş Mureşan spunea într-
o emisiune că, după primele 12 cuvinte rostite poţi 
recunoaşte un om. De felul cum este folosit, aşa 
vom avea parte de mântuire, aşa cum stă scris în 
Sfânta Evanghelie: “Căci, după cuvintele vei fi 
mântuit şi după cuvintele tale vei fi osândit”. 
 Mântuire sau osândă – trebuie să simtă 
acel care foloseşte cuvintele, cu folos, sau în zadar. 
Aşadar, atenţie, suntem responsabili de orice cu-
vânt gândit, rostit sau scris. Sau omis, atunci când 
trebuia să-l rostim.  
 În Ţara Copilăriei, adică în Ţara Poveştilor -
se întâmplă numai lucruri miraculoase: de pildă, 
“beau lumină ghioceii”; iarna ia vacanţă, fulgul e 
răcit şi silit să înghită aspirine, şi alte lucruri mira-
bile. 
 Comparaţii, metafore, antiteze, personi-
ficări, hiperbole, epitete, oximoroane, toate mijloa-
cele de stil sunt gata să ilustreze gândurile şi 
sentimentele autoarei, care se slujeşte de ele 
pentru a reda cât mai fidel, poveştile din versuri. 

Tot în acest volum se află şi modelul 
copilului ascultător, serios, care se comportă 
precum un adult, învaţă să fie manierat, se roagă, 
ia lecţii de bună purtare, îi plac drumeţiile, este 
curios de orice lucru şi vietate din mediul 
înconjurător, joacă multe jocuri, dar preferă 
pescuitul şi şahul, ştie să deseneze, dar cel mai 
mult îi place să cutreiere „al poeziei labirint”. (Copil 
ascult ător). 

(continuare în pag. 75)
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Petre RĂU 

 

Poezia ca respiraţie a universului 
 

[Liliana Petcu – Poezia cuvintelor,  
Ed. InfoRapArt, Gala ţi, 2012] 

 
Creaţia Lilianei Petcu se înscrie în actul pur 

sfios şi totodată firesc de îndrăzneţ al încercării cu 
suficientă atenţie şi exigenţă de a da piept cu cititorul 
intimităţii ei lăuntrice, prin intermediul actului de 
lecturare a textelor sale poetice. Ea, poeta, are grijă să 
evoce cu drag cuvântul, să-l readucă proaspăt din 
memorie şi să-l ridice la rang de mângâiere umană, 
dimpreună cu ceea ce este inseparabil asociat cu ea în 
străfundul conştiinţei. 
 O parte din poemele din volum definesc, la 
modul poetic - deci lăuntric, se înţelege - o profesiune 
de credinţă a autoarei, cu privire la poezia în sine şi 
cum este aceasta văzută de ea şi de alţii. Un astfel de 
poem este chiar cel care dă titlul cărţii, denumit sugestiv 
“Poezia cuvintelor”: “Poezia cuvintelor / din labirintul 
coridoarelor / închise în inima mea, / îşi aşteaptă 
cuminte rândul / de a se topi uşor în gândul / care s-o 
îmbrace în haina metaforei... / să-i dea parfumul iluziei... 
/ şi coloratura muzei...”. Prin astfel de formulări Liliana 
Petcu pare că se autodefineşte poetic pentru fiecare 
dintre captatorii mesajelor ei destăinuite cu credinţă. 
 

 
Liliana Petcu 

 

 Cel mai probabil însă pare că volumul se 
doreşte a fi construit pe ideea unui mesager care vine şi 
ne anunţă despre rătăcirea în singurătate a omului prin 
viaţă, aceasta fiind de altfel şi un fel de temă centrală. 
Poeta se regăseşte în acest spaţiu distinctiv în care se 
petrece creaţia, purtând cu sine energii revelatoare 
potrivite pentru a ne împărtăşi - uneori difuz, alteori cu 
patos şi relevanţă - o multitudine de lucruri despre iluzia 
descifrării de sensuri ale acestei lumi în care convieţuim 
adesea, în mod paradoxal, fără să ne pese cu adevărat  

 
de ceilalţi semeni ai noştri.  
 Precum un debutant care încă mai 
pendulează între îndrăzneală şi timiditate, într-o 
permanentă zbatere sufletească, venind parcă 
dintr-o lume a propriilor căutări şi regăsiri, poeta 
ne pune pe tapet imagini splendide, fie ele şi prin 
răsfrângere. Cu eleganţă şi siguranţă versul curge 
lin, subtil, rotund metaforic, adânc şi pătrunzător, 
în dulceaţa unei cadenţe potrivite cu sine: “Pe 
coama unui nor, ieri / te-am văzut pe tine / te 
înclinai şi îmi dădeai bineţe / erai un fum ce se-
ntorcea la mine / cu gesturi tandre pline de fineţe”
(Poveste). 

Poezia în sine traversează cu încredere 
diagonalele străvezii ale mai multor teme funda-
mentale din literatura modernă, cu abundenţă de 
mesaje verosimile tratate cu sensibilitate şi aple-
care artistică: „Noaptea cade neatinsă / într-o altă 
zi / şoapta ei se lasă dusă / în speranţe vii” 
(Noaptea cade neatinsă). 

În căutarea neîncetată a dragostei, eroina 
nu numai că ne împărtăşeşte din scurta ei expe-
rienţă cu privire la acest sublim sentiment, invocat 
până şi în momentele cele mai dificile ale neac-
ceptării şi/sau neresemnării, dar ne şi averti-
zează totodată întru luare aminte: “Mai dă-mi o 
oră lângă tine / timp n-am avut să te învăţ / cum 
se iubeşte şi se iartă / când preţuieşti şi nu pui 
preţ” (Dă-mi o oră). Aşadar, sub imperiul înălţă-
torului sentiment, nu prăbuşirea în sine ar fi solu-
ţia, ci însăşi căutarea de soluţii ar fi cea mai indi-
cată continuare a complinirii. 

E de aşteptat ca o lirică feminină să fie 
mai mereu supusă tentaţiei de coloristică, de flori, 
de cămaşa de sărbătoare a (ano)timpului, de fast, 
frumuseţe şi seducţie. Cu toate acestea, iată, 
somptuozitatea unui anotimp bogat în roade şi 
culori apetisante nu poate hrăni şi potoli decât cel 
mult o sete trupească, nu însă şi pe cea sufle-
tească: “A-nceput să picure toamna pe trupul meu 
şi al tău / Amurgul se lasă uşor pe feţele noastre / 
Stăm în sfinţenia mută, fără revoltă, / Ne-atinge 
obrazul uşor... / Doar lacrima sacră” (Lacrima 
sacră). 

Beneficiind de o fantezie bogată şi mereu 
atrasă de formatul clasic al versificaţiei, poeta 
reuşeşte să zugrăvească idei şi sentimente  
 

(continuare în pag. 72)
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(urmare din pag. 71) 
 
deosebite: “Vorbeşte timpul cu vocea unui mut / ne 
strigă după numele din născătoare / chemând ascunsul 
care stă pierdut / în întunericul deschis din fiecare” 
(Vorbeşte timpul). 

După autoare, universul nu poate fi decât 
feminin, fie şi din simplul motiv că tot ce e misterios şi 
plăcut este feminin. Modelând în sens pur raţional 
lumea din care ne tragem seva, nu putem limpezi 
dilema privind rânduiala şi sursa acesteia, şi nici măcar 
în care dintre cele închipuite de mintea umană ne aflăm: 
“Venim din haosul născut în haos / al unei ordini fără de 
cusur / străbatem hăuri pline de-ntuneric / pentru-a 
ajunge într-una dintre lumi” (Născuţi din haos). 

Din răscolirile lăuntrice în care adesea se 
înfundă, eroina lirică iese la suprafaţă învingând pur şi 
simplu inerţia. Iar atunci când o face cu incantaţie 
poetică, nu poţi să nu-i recunoşti meritele neîndoielnice 
în genezele de această natură: „Vis de noapte, spus în 
şoapte / printre filele de carte / vis de tine, scris în mine 
/ vis cu mine, dor de tine / vis neterminat” (Vis). 
 Totodată eroina lirică simte şi o nevoie acută de 
intimitate, de izolare înlăuntru, dar şi de integrare a 
sinelui atât în teluric, cât şi în ritmicitatea cosmică, cu 
precădere în anotimpurile nostalgiilor atotpătrunzătoare: 
„Cad frunze galbene pe trupul meu / îmi toarnă-n suflet 
picături de toamnă / mă răscolesc cu-n foşnet arămiu şi 
greu / făcându-mă copacul plin de taină” (Copacul). 

Numai exhaustivul ne poate dezvălui sensurile 
înghiţite de firea unor cuvinte, chiar şi dacă ele, 
cuvintele, vin peste noi cu o anume neutralitate a 
discursului, mai explicit sau mai unitar, incitând sau nu 
reflexe ale umbrelor, fulguraţii ale sunetelor, uneori ale 
angoaselor şi ineditului vieţii: „Cădelniţează timpul / 
încet, fără să-i pese / Nici nu observă parcă / ce oameni 
stau în el, / Clipeşte rar, şi-aşteaptă / semeţ, dar cu 
blândeţe / Trecutul să întoarcă / prezentu-n... viitor” 
(Cădelniţează timpul). 

Printre alte teme abordate, poeta îşi exprimă şi 
amărăciunea cu privire la incertitudinea unei lumi 
perfect perceptibile, o lume în care iluziile şi vagile 
amintiri, ba chiar înseşi intuiţiile de tot felul sunt la tot 
pasul. Singura certitudine rămâne iubirea: “Ne paşte 
nemurirea / ştiaţi că e pe-aproape? / ne dă târcoale 
zilnic / ne soarbe din priviri / în jocul minţii noastre / ea 
reprezintă Doamna / ce ne ademeneşte / trăind prin noi 
iubiri” (Ne paşte nemurirea). Un imaginar în care muza 
poetică (oare tot feminină?) pare că se plimbă foarte 
aproape de poetă. 

Viaţa, ca o mare necunoscută, este pentru 
Liliana Petcu un fel de: „Jocuri de cuvinte / Jocuri de 
idei / Jocuri cu destine / Între oameni-zei” (Jocuri), în 
fapt o contopire de sacralitate, fără o demarcaţie clară 
între linia vieţii şi cea a morţii, ci doar prezentă ca o 
rezonanţă a sufletului, precum o respiraţie a universului. 
Universul însă este plin de imagini rafinate, de 
semnificaţii ascunse şi nu o dată versurile îl zugrăvesc 
dintr-un cel mai panoramic unghi al percepţiei. El însă 
ne apare şi printr-un paralelism în care se pun faţă în 
faţă temporalitatea umană şi cea cosmică: „Cu insomnii, 
cu râs, cu plâns şi rugă-n toate / E viaţa mea parcursă -
în clipe adunate” (Insomnii). 

 
Dar poeta se lasă sedusă de teme mult mai 

profund spirituale şi pur umane: „Clopotul sună 
prelung, sacadat / deasupra istoriei ticluită de 
oameni, / s-ar crede că Însuşi Dumnezeu ne-a uitat 
/ sub praful răvăşit de atâtea războaie” (Arşiţa 
vremurilor). Şi astfel, bine s-ar potrivi, pentru unele 
introspecţii vibrante pe care ni le dezvăluie adesea 
versurile, vorba lui F. Nietzsche din “Călătorul şi 
umbra”: „Şi când priveşti îndelung într-o prăpastie, 
prăpastia priveşte şi ea înlăuntrul tău”. Sensul 
revelării este reîntregit de descoperirea haotică a 
deşertăciunii, ceea ce explică defularea şi 
încercarea de reconstituire: “Am alergat prin vieţi 
căzute-n lume / Visând cu ochii încă larg deschişi / 
Şi-am tot cutreierat cu braţele întinse / Crezând că 
ăsta-i drumul cel mai lin” (Gândul tău). 

Volumul include şi o scurtă colecţie de 
catrene, cu versuri aşezate în blândeţea formei fixe, 
cuprinzând câteva voluptoase melancolii şi purtând 
cu ele ştiutul parfum liric al unor ilustre rubaiate: 
“Poetul este cel ce poate să atingă / nuanţele 
substanţei a tot ce-a fost creat / şi lasă-n urma lui 
credinţa neclintită / că nimeni n-a fost singur atât cât 
a trăit” (Catrene). 
 Stilul ales de autoare are, în general, 
eleganţă şi simplitate. Sensibilitatea este pusă în 
evidenţă printr-o tematică generoasă, cu tente 
peisagistice, dar şi printr-o lume bogată a 
lăuntricului, cu melancolii receptate direct din 
natură, dar şi cu cele strict afectiv-spirituale ale unor 
tumultoase trăiri sufleteşti.  

Chiar dacă mai observăm ici colo influenţa 
clasicilor în poezia sa cu rimă, autoarea îşi 
exersează cu obstinaţie propriul registru şi reuşeşte 
în multe dintre versurile sale să ne convingă că se 
află pe un drum unic al ei, plin de afecţiune şi 
încredere, şi nu urmează tipare sau reţete poetice. 
Ea lasă versul să curgă natural, fără a-i impune 
vreo restricţie evidentă. De aceea vom întâlni uneori 
şi câteva rime imperfecte, sau unele rupturi de 
cadenţă. Integrându-se într-o lume proprie a 
cuvintelor, este cert că poeta a reuşit în încercarea 
de detaşare de cei care scriu doar pentru albumul 
personal. 

Poezia Lilianei Petcu ţine de o sensibilitate 
aparte, o sensibilitate pur feminină, plină de 
eleganţă şi sobrietate. O poezie afectivă, în care 
sentimentul iubirii răzbate des, cu pietate şi 
gingăşie. 

“Poezia cuvintelor” - un volum de poezie 
care, prin rafinament tematic, prin păstrarea 
identităţii textului, fără îndepărtări semnificative de o 
convenţie binefăcătoare, poate induce cititorului, cu 
demnitate, o notă de admiraţie. 

 
 

� 
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 George-Nicolae STROIA  
 

 Sufletul 
 

Sufletul, 
un puiet de brad 
ce tinde spre lumină. 
Când lumina dispare 
este atras de întuneric, 
vestejindu-se din ce în ce mai mult. 
Trebuie udat cu lacrimi, 
îndreptat spre lumină 
şi curăţat 
de buruienile 
care îl împiedică să crească. 
Şi, ca orice puiet, 
îşi va înfige rădăcinile 
adânc în pământ, 
dornic să absoarbă 
gânduri şi lucruri frumoase. 
Cum, uneori, 
solul e otrăvit de răutăţi, 
rădăcinile-i firave 
se usucă şi se scurtează, 
obligat fiind să şi le înmulţească 
din nou, 
şi din nou, 
până când otrava 
nu-l va mai afecta. 
* 
Trebuie să ne îngrijim sufletul, 
ca acesta să crească 
mare şi mândru, 
nemaiputând fi smuls 
de nicio furtună. 
 
Copilăria 
 

Copilăria, 
rază de lumină a vieţii, 
luminând întunecata existență. 
Se spune că, 
atunci când un copil se naşte 
îngerii zburdă, 
atraşi de plânsetul noului-născut. 
Pe măsură ce creşti 
aripile lor îţi luminează calea, 
chiar dacă nu o vezi 
şi apuci pe cea greşită; 
pe măsură ce creşti, 
îţi doreşti să o faci mai repede, 
dar ai să regreţi mai târziu; 
pe măsură ce creşti 

 

nimic nu ţi se mai pare ca altădată: 
totul este mai puţin colorat, 
înţeles altfel, 
de multe ori şi sumbru. 
Abia atunci realizezi 
cât de mult îţi lipseşte copilăria. 
* 
Poate nu este prea târziu 
să înţelegi că 
(pe)trecerea prin viaţă 
este un ciclu încă neînţeles: 
de la copil, la adult 
şi nu invers. 
 
Mama 
 

Mama, 
parte din noi, 
simte când o singură lacrimă 
lunecă arzătoare pe obrazul pruncului ei; 
doar mama îl înţelege, 
doar mama îl cunoaşte, 
oricât am vrea să ne ascundem de ea, 
ne ghiceşte întotdeauna, privind în suflet 
văzând minciunile, răutăţile,  
curăţându-le apoi cu un sărut. 
Doar mama, 
soarele dimineţii, 
alintă şi ajută, 
mustrând când o faptă rea a fost săvârşită. 
Dacă mama ar dispărea, 
nu ar mai fi nici Soare, 
nici Lună, 
nici Stele, 
întregul Univers s-ar stinge, 
lăsând aprinsă doar o mică licărire: SPERANŢA. 
 
Zborul 
 

Este greu să zbori ca să devii cineva. 
Uneori aripile te dor, 
fiind obligat să te opreşti din drum, 
dar trebuie să te încăpăţânezi, 
să ignori durerea şi să continui. 
În calea ta traversezi orizonturi întregi, 
uneori întunecate, 
alteori senine pe care trebuie să le depăşeşti, 
amintindu-ţi de scopul tău; 
în calea ta întâlneşti piedici, 
pe care trebuie să le ocoleşti; 
în calea ta  întâlneşti şi lucruri mai bune decât banii: 
bucuria de a-ţi umple sufletul cu fericire  
şi cunoştinţele pe care mai apoi le vei putea 
împărtăşi. 
Alteori, trebuie să te laşi pur şi simplu purtat de 
vânt, 
uitând de greutăţi. 
* 
Indiferent de obstacole, 
trebuie să vrei să zbori ca să poţi ajunge Cineva. 

� 
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            Livia CIUPERC Ă 
 

Ofrandă Poetului la Zi de Amintire 
 

„Despre poeţi numai moartea poate vorbi /
 singură moarte ştie despre ei câte ceva...”

(Amintirea poetului )
 

Ştim prea bine. Poetul IOAN ALEXANDRU s-a 
născut într-o zi sfântă, dar de mare zbucium european /
mondial, la 25 decembrie 1941 şi a plecat dintre noi, după 
o grea suferinţă, la 16 septembrie 2000. Amintirea sa 
înseamnă, în fapt, ofrandă unui om şi unui creştin, elogiul 
poeziei sale şi patriotului care-a fost. Aşadar, să şoptim 
împreună cu Poetul: „E vremea îngerului asfinţit!” 
(Porunca ) Să aprindem „toate luminile lumii pe-acest fără
de margini câmp” (Ascensiunea ). Să presărăm pe altarul 
preasfântului nost’ pământ, îmblânzit de aripa versului 
meşteşugit, multe luminiţe întru vestirea sărbătoririi 
naşterii sale. Să-i vestim aniversarea şi în Casa poeziei, 
pe platoul de la Nicula, şi-oriunde s-ar simţi vibraţie 
artistică. Orice „călătorie a unui vis” am întreprinde, tot 
„ziua lui...” sărbători-vom! Cuvintele „ard pururi” (Cât 
infern ) oriunde-am fi!  

Îndemnul nostru este-a nu ne uita înaintaşii, 
amintindu-ne şi-o vorbă înţeleaptă: „veşnic un braţ al 
cumpenei / va pluti în repaus sus / şi unul spre pământ...” 
(Dezechilibr ăm) În fond, cu toţii suntem amintire-a 
prezentului, spasm binecuvântat întru frumos, întru iubire, 
întru dăruire. „Ceru-i făcut / Din morminte...” (Amintirea ) 
Într-acolo ochii noştri, lumini veşnic înstelate, aprind făclii 
îmbujorând cuprinsul.  

Jertfa poetului este şi jertfa noastră. Să nu uităm: 
„Nu poţi birui vremea nefiind biruit...” (Lumina necreat ă) 
Mult calm şi multă iertăciune pentru toate relele ce ţi-au 
umbrit fiinţa, iubite poet! „Pustia – pergament ceresc” –
mâncatu-le-a pe toate. Pe toate. 

Noi, cei de azi, noi, cei de mâine, noi, cei 
dintotdeauna (vrem a crede) n-avem dreptul de-a uita: „Şi 
rostul nostru fi-va peste veac / De-a-nainta cu teamă în 
tăcere / Să nu se prăbuşească din înalt / Pustia marilor 
mistere...” (Ce este pustia ). 

S-a simţit adeseori singur, obsedat de „alpinele 
redute” (Autoportret ) şoptindu-şi, sfâşietor de trist: „Nu-i 
nimene în lume mai singur decât mine...” (Via Dolorosa ) 
Alteori, s-a dorit „copita unui cal” - ca să înfrângă 
necunoscutul, „drum de pământ cu aripile-n fum” -
pentru-a străpunge necunoscutul, „creangă cu prune roşii 
ruptă de furtună / pe-o uliţă cu foarte mulţi copii” – ca să 
bine-rodească,  ori „curcubeu strigând într-o fântână” – ca 
să înflorească distanţele (Ploaia ). Dar n-avem voie-a uita 
că poetul Ioan Alexandru a fost şi rămâne un lucid: 
„Mărunt şi fără prea adâncă bătaie / Arde sufletul nostru 
în univers” (Mormântul poetului ). „Dus în miezul de 
pământ”, ca-ntr-un cuib al eternităţii, „cu călcâiele înfipte, 
într-o stâncă...” (Sentimentul m ării ), zborul său e fără  
 

Poetul Ioan Alexandru 
 
încetare. Către locuri dragi sau timpi fugari, 
căutându-şi rostul. „Mi-aşa de dor / De tine când mi-
eşti foarte aproape / De-aceea am hotărât ca între 
noi / Să bată veşnic vântul existenţei mele...” 
(Invers ) 

La ceas de taină noi privim, cu ochii umezi 
de iubire. Vestim împrejurimilor cuvânt pentru-un 
Poet, Ioan al lui Alexandru. Cununi de lauri hărăzitu-
i-au cele zâne bune. Din înalt. Dar şi o viaţă 
zbuciumată. Pe toate dusu-le-a, încredinţat fiind, de-
o cruce a jertfelniciei. În fiecare clipă-a respirării, 
Ioan şoptea, evlavios: „sunt pregătit de jertfă în 
fiecare clipă” (Autoportret ), sunt şi „suntem 
nădejdea stinsă a marelui Pustiu...” (Via Dolorosa ) 

Precum izvorul, şi el s-a dăruit „cu-
nfrigurare” (Cântec ), pentru verticalitate. Că s-a ales 
pustia din tot şi din toate... Asta e! Presărăm pe 
dalbu-ţi drum multe regrete! Sângerânde regrete, 
iubite Poet! Şi-mpreună cu toţi „veghetorii” tăi, 
şoptim duios şi dureros: „Deşertăciuni sunt toate şi 
deşertăciune...” (Porunca ) 

La fine de an, în prag de-alese sărbători, cu 
inimile îmbujorate de speranţă, să „tragem clopotele 
din nouri de pământ”, să „cuibărim cenuşa în haosul 
din noi” (Clopotele ), s-aprindem flacăra speranţei 
spre mai bine, întru iubire şi frumoase împliniri, 
convinşi fiind că inima ta stelară vibrează încă din 
înalt pentru a noastră sfântă Ţară! 

Omul Ioan Alexandru a fost atras, ca un 
magnet, înspre „nările pământului” (Platou ), 
bineştiind, din străvechime, că  acest sfânt pământ 
este şi va rămâne „cea mai curată / lacrimă / din  
 

(continuare în pag. 75)



Boem@  10Boem@  10Boem@  10Boem@  10----11111111----12121212/201/201/201/2012222    75757575    

 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 74) 
 

univers” (Clopotele ). S-a simţit parte din acest univers. 
Şi câtă sinceritate-n confesiunea: „dealul mă cheamă, 
valea mă alungă, / dorul mă roade, spaima mă-
nveşmântă” (Capul meu ) Şi dincolo de timp şi de spaţiu, 
o dulce înşoptire surâzândă străbate clipa: „Zac îngropat 
de-atâtea ori cu glia peste mine / şi pun vina pe moarte 
că ea locului mă ţine...” (Capul meu )  

Apropiaţi-vă de piatra de mormânt, sigur veţi 
auzi vocea interioară şoptind: „Pretutindeni exişti tu, 
pământule, / ars de roţi, frământat de lumini, / supt de 
oceane, / dar eu te ştiu dintr-un anume loc / şi timp 
anume...” (Pământul ), bineştiind că „Singura mea sursă 
de energie / trunchiul acesta de pământ însufleţit...” a 
devenit Cosmosul  său. De-acolo, de unde eşti, mereu 
vioi, şi pur, şi sincer, rostirea-ţi nu-ncetează a spera: „Mă 
pregătesc de toamnă în plină primăvară / şi vara gerul 
iernii în oase îl ascult. / Golul surorii mele îl port eu în 
lume...” (Sora mea ) 

În liniştea împrejmuirilor mănăstirii Nicula şi sub 
divina ocrotire a Măicuţei Precurate, te simţi Ioane, ca-n 
adolescenţă: „E-o noapte aşa de bună, ca apa de izvor / 
Ce-o sorb cu toată faţa răsturnată pe unde. / Ţi-s 
mâinile-afumate şi freamătă uşor, / Şi-o gravă bucurie 
mă pătrunde” (Adolescent ). De ce ţi-ai ales locul 
nevegherii, locul dăinuirii veşnice tocmai aici  şi nu 
altundeva?! O spui chiar tu: „Cimitirul la noi e un pogon 
comun înconjurat cu gard de piatră, să nu molipsească 
pământul rămas viu în libertate...” (Ca un paradis ) Şi, 
poate, alegerea să fi fost cea mai bună! Aici, în dangăn 
de clopot, aici, în miruire şi atămâiere, va fi să fie, veşnic, 
binecuvântare. Şi, distingându-ţi vocea, în şoptire 
psaltică, auzim: „Să crească-n voie neagră umbra mea, / 
umbra mea...” (Zidul ) 

Dacă vreţi s-aflaţi, prieteni, cum e Somnul  „într-
una din nopţile mute ale pământului”, mergeţi la Nicula! 
Oricând, o luminiţă e binevenită la căpătâiului robului lui 
Dumnezeu... IOAN! „Poate numai nevăzutul, cel numai 
duh / Să poată vorbi despre...” (Mormântul poetului ) 
liniştea care domneşte-n acea oază divină. „Doamne! cât 
fum ascunde-n sine freamătul încă verde / ce-l laudă 
furtuna bâlbâind...” (Amintirea poetului ) În adevăr, „ 
ceru-i făcut / din morminte...” (Amintirea ) 

Amintiri duioase, de dincolo de timp, ne-ncearcă. 
Şi-n „fumul vremii desluşeşti / Un sat apus, un răsărit de 
lună, / Văzute de-un copil apus şi el / Unde? şi când? –
cu luna împreună” (Autoportret în mi şcare ). Nicicum 
uitarea nu se va aşterne peste numele tău, Poete! 
Promitem că „aceiaşi sori căzători depun rotundul 
stingerii în lacrimile noastre...” (Amintirea poetului ) 
Acum şi-ntotdeauna! 
 

Notă. S-au folosit versuri din volumul: Ioan Ale-
xandru - Amintirea poetului . Editura Palimpsest, Bucu-
reşti, 2003 

 

� 

 
 

(urmare din pag. 70) 
 

Există situaţii când, datorită mijloacelor 
materiale, copiii sunt obligaţi să suporte dispreţul şi 
aroganţa celorlalţi. Decalajele sociale s-au adâncit 
atât de mult, iar cei care au mai mult decât le trebuie, 
se simt îndreptăţiţi să-i umilească pe cei mai nevoiaşi. 
Copiii simt cel mai bine acest lucru iar sensibilitatea 
lor are de suferit. Toate acestea se oglindesc într-un 
poem tulburător, în care doi copilaşi, frate şi surioară, 
stau în parc în noaptea de Ajun, privind bradul uriaş 
încărcat de cadouri şi o doamnă elegantă le aruncă 
un pacheţel. Versul te duce cu gândul la „Fetiţa cu 
chibrituri” de H. C. Andersen în care copiliţa îngheţată 
în zăpadă, privea pe geamul unei case iluminate de 
bradul doldora de lumini şi minunăţii. Sunt basmele 
copilăriei, din totdeauna a fost aşa, au existat bogaţi şi 
săraci, dar parcă în zilele noastre, toate acestea se 
răsfrâng dureros şi umilitor în sentimentele copiilor. 

Motivul zăpezilor copilăriei, cel al omului de 
zăpadă, al săniuţelor care zboară parcă pe nori, al 
nopţii de Ajun de Naştere Sfântă, motivul apariţiei 
primelor floricele de primăvară din stratul de zăpadă, 
al lui Moş Crăciun, motivul jocurilor cu mingea, al 
micilor vietăţi şi gâze care devin prietenii copiiilor, al 
florilor curtate de fluturaşi, motivul dorului de primă-
vară, - sunt tot atâtea subiecte de poezie, tratate în 
chip admirabil de poetă. Dar şi sperietura copilului 
când primul dinte de lapte i se clatină şi cade, semn 
că a trecut de prima vârstă a copilăriei şi intră în alta. 
Tristeţea şi durerea sunt pasagere însă, pentru că, 
peste puţin timp, va avea alt dinte mai trainic şi mai 
sănătos. De asemenea,  o zi întipărită în memoria 
fiecărui copilaş, prima zi de şcoală – motiv de emoţie 
înaltă, tulburare dar şi de bucurie sfântă. 

De fapt, întâmplările autoarei se îngemă-
nează cu cele ale copilului şi uneori este greu să le 
disociezi. Deşi ştii bine cine e autorul, stai şi te întrebi 
cine a scris toate acestea, copilul sau mătuşa? 
Asemenea empatie este greu de realizat, încât, ideile, 
versurile, atmosfera, sentimentele se îngemănează 
într-un rotund care nu poate fi atins de nici o primej-
die. Comuniunea de spirit este perfectă, deşi nu ai
putea să-ţi închipui acest lucru din pricina diferenţei 
de vârstă. 

Autoarea preia din trăirile copilului Constan-
tin Paul, făcând din acestea, propriile trăiri. Poate aici 
stă cheia reuşitei, a frumuseţii negrăite a versurilor: că 
ele nu mai sunt legate de vârstă sau de persoană, ci 
devin emblematice. 

Iată o ilustrare a acestei situaţii fericite: „Sunt 
fascinat de orice rând / (Peniţa fuge pe hârtie) / Şi mă 
întreb din când în când: / „Scriu eu sau îngeru’ le 
scrie?” (Emo ţii).   

Cartea « Soarele copil ăriei  » are ca drept 
beneficiari, copii de toate vârstele care regăsesc în ea 
multe lucruri folositoare, amuzante şi temeinice, drept 
pentru care o recomandăm spre lectură celor care 
iubesc poezia şi tot ce-i frumos şi adevărat în lumea 
confuză în care trăim. 

� 
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Bogdan MUNTEANU 

 

Marişca 
 

S-ar putea crede că Marişca e o femeie 
irezistibilă. Că e frumoasă foc, că are părul buclat, 
natural, că e blondă, brună, cum vă place, că e vioaie, 
că are pe vino-ncoa’. Că e şi inteligentă pe deasupra. 
Că şi-a găsit un soţ neasemuit, bărbat frumos, puternic, 
pe care-l iubeşte din toată inima, cu care are un copil, 
frumos la rându-i, pe care-l înconjoară amândoi cu 
dragoste. Că Marişca e fericită alături de familia ei minu-
nată. Acestea fiind zise, s-ar putea spune despre 
Marişca că e femeia ideală, cu o viaţă împlinită. Şi-am 
încălecat pe-o şa, şi v-am spus povestea aşa. Doamne-
ajută! 

Ei bine, nu e o femeie frumoasă Marişca. Şi nici 
tânără nu mai e. “Ţi-a trecut vremea, blestemato, nu mai 
jindui aşa la copiii ăştia, nu ţi-a ajuns câte-ai făcut? 
Trăsni-te-ar Dumniezo să te trăsnească!”, aşa-i zic 
oamenii Marişcăi. Nu-i bagă în seamă femeia, se uită la 
noi, băieţii, şi râde. Dinţi părăginiţi ies la iveală din gura 
Marişcăi, uite şi strungăreaţa imensă, uite şi-un colţ 
maroniu, ca un pom putred, uite şi-un dinte nelalocul lui, 
parcă din cerul gurii-i vine.  

Nu e o femeie frumoasă Marişca, dar cât de 
ageră e, ca o zvârlugă tâşneşte şi cată să ne pişte, să 
pună mâna pe noi, „ptiu, frumoşilor!“, aşa ne zice 
Marişca. Nouă, băieţilor, ne e frică de Marişca, de 
mâinile ei osoase, străvezii, de rânjetul ei, de buzele-i 
subţiri şi vineţii, de păru-i vâlvoi, de şorţul mizerabil pe 
care-l poartă zi de zi, dar cât de neastâmpăraţi şi 
răutăcioşi suntem, şi-i dăm târcoale una-ntruna, să-i 
facem zile fripte. Oricât de ageră e, nu ne prinde 
niciodată Marişca, ne-mprăştiem ca potârnichile, care-
ncotro, căci tare tineri şi sprinteni suntem noi, băieţii. 

Nu e o femeie frumoasă Marişca. Stă la poartă, 
în faţa casei şi mănâncă seminţe toată ziua şi scuipă 
cojile pe jos şi se uită la lume Marişca. Ce gândeşte, 
numai ea ştie, că nu zice multe Marişca. Se uită numai, 
râde şi scuipă coji şi ne-aşteaptă pe noi, băieţii.  

Nu e o femeie frumoasă Marişca, căci lumea n-o 
vorbeşte de bine. O suduie şi-o fac în toate felurile, 
jigodie, cutră, scârbă, aşa-i zic, iar cei mai turbaţi o 
scuipă şi-o înghiontesc. Toţi ştiu povestea ei, cică mereu 
la carne fragedă i-au fugit ochii urâtei şi nenorocitei. Toţi  

 

 
ştiu cum l-a ademenit în urmă cu câţiva ani pe unul 
mai prostălău, Ioji îl chema, să-i treacă pragul într-o 
seară. Cu câţiva ani mai mare decât noi Ioji, 
prostănacul, abia ce-i mijiseră mustăţile. N-a vrut să 
mărturisească timp de o săptămână Ioji, dar l-a bătut 
tac-su întruna şi l-a ţinut nemâncat până a leşinat, 
aşa zice povestea. Cu cureaua de la pantaloni l-a 
bătut şi n-a avut încotro Ioji până la urmă. A zis tot, 
că altfel murea. A zis cum a trecut pe stradă fără 
nicio treabă, cu gândul să se ducă acasă, aproape că 
se lăsase întunericul. Cum stătea Marişca rezemată 
de poartă şi crăpa seminţe între dinţi, cum l-a oprit şi 
l-a-ntrebat fără ocolişuri dacă a văzut vreodată “din 
aia”, n-a-nţeles el prea bine ce-i “aia”, s-a speriat 
însă, tare ciudat se uita femeia la el, a vrut s-o ia la 
sănătoasa, era prea târziu, Marişca l-a prins de mână 
şi i-a pus-o pe, pe... aici Ioji s-a oprit, n-a vrut să 
continue destăinuirea, a-nceput să plângă, l-a umplut 
din nou de sânge babacul, „io te-am făcut, io te-
omor!”, îi zicea. De fapt povestea zicea aşa. Ce să fi 
făcut, a zis săracu’ Ioji mai departe, pe ţâţă, pe ţâţă, 
că mai frumos nu i-a venit să zică. L-a tras după ea 
în casă Marişca, cică el s-a împotrivit, s-a smucit, dar 
cine să-l creadă? „Te-au dat gata nişte ţâţe, 
nenorocitul naibii, ai gândit că n-ăi mai pupa în viaţa 
ta altele! M-ai făcut de râs, boule! Măcar de-ar fi 
meritat!”. Nu l-a crezut tată-său, dar nici nu l-a mai 
plesnit cu cureaua. L-a ascultat răbdător, cu capul în 
mâini, a înghiţit ruşini după ruşini, le-nfigea fiu-su-n el 
cu fiecare cuvânt rostit, prinsese curaj Ioji văzând că 
babacul se liniştise, şi i-a povestit prostănacul din fir-
a-păr prin ce trecuse. Le-a suportat omul, ce era să 
facă, să-şi omoare copilul? Era cu mintea-n altă 
parte, îşi făcea deja planuri cum să se-ascundă de 
gura lumii. Dar când a auzit omul cum i-a tras 
Marişca nădragii băiatului de pe el, n-a mai înghiţit 
umilinţa. A mugit ca bizonul şi i-a scăpat din mâini 
cureaua şi-a plâns bărbatul. Ca un copil. Era prea 
mult! A ieşit cu pas împleticit din casă, s-a dus în 
pivniţă şi-a băut, a băut până a căzut lat, l-au scos 
de-acolo mai mult mort decât viu. Părul îi albise 
neobişnuit de mult, nu mai ştia nici cum îl cheamă, 
strângea numai din pumni şi zicea întruna: „I-a dat 
nădragii jos, i-a dat nădragii jos.” N-a rezistat mult 
omul în nebunia lui, l-au îngropat după mai puţin de o 
lună, fără să ştie ce s-a-ntâmplat cu el. L-au tras ce l-
au tras de limbă pe Ioji oamenii, ba cu binişorul, ba 
cu „vezi că se-nvârte tac-tu în mormânt”, ba chiar şi-
un popă a venit să-l dojenească, în zadar însă, 
băiatul ridica din umeri, văzuse el cum vorbele lui au 
chemat moartea o dată. A plecat într-o noapte, la 
puţină vreme după moartea babacului, în alt oraş sau 
în altă ţară, nimeni nu ştia unde, bănuiau că departe, 
că nu i-au mai dat de urmă. Aşa zice povestea. 

Nu era o femeie frumoasă Marişca, căci 
lumea n-o vorbea de bine. Povestea asta a Marişcăi, 
cu care am crescut şi eu încă de când mă jucam cu 
puţa-n praf şi pe care v-o zic şi vouă acum, după 
aproape treizeci de ani, a scris-o unul care se 
pretindea mare scriitor, hoinărea întruna în căutare 
de senzaţii tari.  A zăbovit câteva zile şi pe strada  

(continuare în pag. 77)
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(urmare din pag. 76) 
 
noastră, cine ştie cum ajunsese el să bântuie printre noi, 
a stat de vorbă cu unul, cu altul, a observat el chestii, şi-
aşa a găsit el de cuviinţă, să scrie urât despre Marişca. 
La urma urmei, chiar era urâtă Marişca şi nu prea pe 
treaba ei, cum altfel să fi scris ăla despre ea?  

Cert e că toţi au luat povestea de bună când a 
venit mai apoi unul cu cartea ăluia în braţe şi ne-a arătat 
ce scrie acolo. Am crezut, ce să fi făcut, că doar se 
pretindea mare scriitor, şi trei sferturi dintre noi eram 
proşti, dacă ăla era scriitor şi scosese o carte, apăi e cel 
mai tare, cum să nu-l fi crezut?  

S-au dus imediat peste Marişca s-o linşeze, dar 
oare de ce zic s-au dus? Ne-am dus, că eram şi eu 
acolo, printre ei, la cei zece ani ai mei. M-a luat taică-
meu pe sus, hai, mă, să-i facem de petrecanie leprei, 
aşa mi-a zis şi ochii-i luceau a ură şi cred că au început 
să-mi lucească şi mie, că eram leit taică-meu. La 
scandal înainte, cu mic, cu mare, i-am spart geamurile 
cu pietre, huo, i-am rupt poarta, huo, huo, mare tărăboi 
am făcut, se jura că nu-i adevărat nenorocita şi cât era 
ea de indiferentă faţă de gura lumii, s-a-nspăimântat de 
moarte, nu era de glumă cu noi, că tare nebuni eram şi 
luceam cu toţii, o aruncaserăm pe jos ca pe-o cârpă şi-i 
trăgeam scatoalce şi-o scuipam şi-o blestemam şi tare 
împlinit m-am simţit când i-am tras Marişcăi un şpiţ în 
fund şi-am auzit-o icnind şi pe taică-meu zicându-mi: 
„aşa, bravo!”  

Norocul femeii că s-a băgat unul mai deştept şi 
a urlat la noi: „ho, mă, bezmeticilor, ce v-aruncaţi ca 
animalele, că nu-i chiar aşa, Ioji n-a plecat niciunde, cum 
zice povestea, nu l-aţi văzut în fiecare zi de-atunci? Ce 
dracu! Dacă zice ăla, scriitorul, ceva, sau popa sau 
primarul, voi le luaţi imediat de bune, ce dracu’! Proştilor 
şi dobitocilor, că altfel nu ştiu cum să vă zic, ce dracu’!” 
Aşa ne-a zis ăsta, înţeleptul, şi noi ne-am uitat ba la el, 
ba la Marişca, am mormăit o ţâră şi ne-am cărat 
dezamăgiţi că nu-i venisem de petrecanie scârnăviei, 
avea dreptate deşteptul, Ioji nu plecase niciunde după 
moartea babacului şi noi, scandalagiii, nu luasem în 
calcul acest aspect.  

Cu toate că nu i-am făcut atunci de petrecanie 
Marişcăi, legenda a supravieţuit, şi dacă tot mi-am 
amintit-o, v-am povestit-o şi vouă. Dar la ce-am mai zis 
asta, nu ştiu, că doar v-aţi dat seama, mai bine să vă 
spun cum stau lucrurile în prezent. 

 
Ioji are 44 de ani. E sănătos tun, şi-a găsit o 

femeie cam proastă, ca el, a luat-o de nevastă, au făcut  
doi copii, un băiat şi-o fată. Proşti şi ei. L-am întrebat 
odată: „Mă ,Ioji, până la urmă, a fost sau n-a fost?”. A 
ridicat din umeri, a bălmăjit ceva a înjurătură şi mi-a 
întors spatele. A, şi n-a plecat nici acum de pe acele 
meleaguri. 

Înţeleptul are 56 de ani. A ajuns un reputat 
psihoterapeut. A emigrat în Statele Unite ale Americii, 
unde locuieşte şi-acum. Mai multe nu ştiu să vă zic 
despre el. 

Scriitorul are tot 56 de ani. Scrie şi acum, i-am
cumpărat cu fidelitate cărţile, unsprezece la număr. 
Sincer, nu fac banii. Numai tâmpenii scrie.  

Marişca ar fi trebuit să aibă 72 de ani. A murit la 
70 într-un azil de bătrâni din Statele Unite ale Americii.  

 
Cred că nu i-o fi prea plăcut acolo, toţi se 

purtau bine cu ea, n-o mai înjura nimeni, de uitat n-
avea la ce să se uite, că numai bătrâni fericiţi roiau 
în jurul ei, şi sigur nu-nţelegea Marişca o iotă din 
americăneasca lor. Ce să-i fi plăcut? Cică le-ar fi 
cerut nişte seminţe să le spargă-ntre dinţi. Şi pentru 
că n-au înţeles ăia ce vrea, nu i-au dat. Asta i-o fi 
pus capac, că s-a dus Marişca în pat şi-a murit.  

În ceea ce mă priveşte, vă spun, sunt 
sănătos, pe cuvântul meu, cine mă crede, bine, cine 
nu, iarăşi bine. 
 

Petru 
 

Petru şi cu mine stăm cât e ziua de lungă 
într-o pivniţă. Venim amândoi în zori şi părăsim 
încăperea târziu în noapte. Atunci se descuie uşa. 
Petru cu treaba lui, eu cu treaba mea. Fiecare cu 
treaba lui. Fiecare cu calculatorul lui. Butonăm 
întruna. Din zori de zi şi până târziu în noapte. 
Atunci se descuie uşa. Petru nu-mi vorbeşte, iar eu 
nu-i vorbesc lui Petru. De ce-am face-o? Butonăm al 
dracului de repede. Din zori de zi şi până târziu în 
noapte. Atunci se descuie uşa. 

Când se-ntâmplă - rar, ce-i drept - să nu 
butonez, îl studiez pe Petru. Stăm faţă în faţă, 
aşezaţi pe scaune, cu ochii în monitor. N-aş putea 
spune cât de înalt e Petru. Vine înaintea mea şi 
pleacă după mine. Întotdeauna. Pauze nu facem. N-
avem nevoie. Nici Petru, nici eu. Nu ştiu, aşadar, 
dacă e gigantic, pitic sau obişnuit, ca mine. Stând 
faţă în faţă, îi văd doar capul. E mare. Ba nu, e 
uriaş. Cât o baniţă, cât o şură, cât o lubeniţă. Din 
claia-i de păr picură ulei. Când uleiul bălteşte pe 
tastatură, se opreşte din butonat Petru. Pune 
deasupra un ziar Petru. E bun la toate ziarul, se 
umezeşte pe dată, absoarbe, poate sa butoneze din 
nou Petru. Până târziu în noapte. Atunci se descuie 
uşa. 

Din vreme-n vreme sunt martorul unui 
spectacol macabru. Grohăie Petru şi rage cu 
sforăituri Petru şi se bate pe burtă. Cred că râde. Îi 
lipsesc dinţi lui Petru. În locul lor, resturi, putregaiuri. 
Cred că nu se spală pe dinţi Petru. Mi-e peste 
putinţă să mă mai uit la el. Ce-mi rămâne de făcut 
decât să-mi ascund capul după monitor, să-mi pun 
căştile pe urechi şi să butonez din nou. Până târziu 
în noapte. Atunci se descuie uşa. 

Într-o bună zi n-a mai venit Petru. O fi găsit 
o pivniţă mai bună, mi-am zis, şi-am continuat să 
butonez. În locul lui Petru şade acum o femeie. Are 
sâni fermi femeia şi nu poartă sutien, mi-am pus 
perne sub fund, să văd, vreau să văd, trebuie să 
văd. Sunt dărâmat şi istovit şi confuz şi folosesc 
ziarul lui Petru. Butonez doar după ce se descuie 
uşa. Din noapte târzie şi până în zori de zi. 

Sunt captiv într-o pivniţă. Din zori de zi şi 
până în zori de zi. Mi-e dor de Petru. 

� 
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Eugen TUDORACHE 

 
Scara lui Iacob 
 

Pe scara lui Iacob 
Tu coborai, 
Eu urcam 
 

M-ai întâmpinat cu zâmbetul 
Unui perpetuu dintâi 
 

La celestul semn 
Amândoi am coborât să ne plimbăm 
La cota zero 
A sublunarului nostru 
Imperiu. 
 

Ah! străzile lui nocturne 
Feeric iluminate… 
 

Dar, vai! 
Oare când s-a prăbuşit 
Scara lui Iacob?!... 
 
 

Suavul infern 
 

Pe discreta bancă din vesticul cartier 
Ţi-am primit în ochi lacrimile 
De o telurică remuşcare 
Întâia încercare, definitivul eşec! 
Vimana de siderală vânătoare 
Distrusă a fost, vai! la sol. 
 

Damnatul a opt eoni 
Par a fi chiar eu!... 
 
 

A Dieu 
 

Dincolo de uşa apartamentului nr.1 parter 
Un paradis în precipitată destrămare 
Dincoace, un infern încins la foc mic 
 

Deasupra, 
Acelaşi cer cu aceleaşi stele 
Dedesubt, 
Taciturnul pământ născător de izvoare 
 

Numai unicul Soare va bate fără milă în zori 
Peste străzile unui oraş rămas fără nume 
Pe asfaltul arzător al cărui 
Tragic cavaler rătăcitor 
Îşi va urla cumplita sa amnezie… 
 
 

Nunta 
 

La nuntă nu se poate muri 
Viaţa e atunci mai presus de orice 
Începutul în veac va trăi 
Nimeni să nu-şi pună-ntrebarea de ce! 
 

Se poate-adormi chiar de Paşte 
Şi în zi de orgoliu măreţ 
Însă nicicând cel ce naşte 
Vânat nu va fi de mistreţ 

 
Aşa că atunci când te-apasă 
Dureri, voind a pieri 
Gândeşte sub braţul cu coasă 
“Pe-alături tu vei nimeri 
Prieteni am şi nu-mi pasă 
La nuntă nu se poate muri”. 
 
 
Doamna cu floricele 
 

Pe cerul meu cu şapte stele 
Şi semilună 
A răsărit 
Zeiţa cu floricele 
 

Iar când plângeam nemângâiat după mama 
Plecată-zice-se-la şedinţă 
Mă mângâia o zână teleportată 
La Râul Babilonului 
Din poveşti 
 

Divina cu albi trandafiri în păr 
Şi mâinile-crini împărţitoare de stranii 
speranţe 
A coborât din zenitul mozartian 
Să mă consoleze 
 

Încă te mai visez 
Doamna mea cu floricele. 
 
 
Căzutele stele 
 

Stelele au căzut cu tot cerul 
Într-un adânc fără nume 
Apoi unele au reurcat pe boltă 
Dar poate sunt suflete-licurici 
Ale vechilor astre… 
 

Luna răsare şi apune 
Unde, cum şi când vrea ea 
Soarele răsare mereu altul 
Mai mic sau mai mare, 
Mai cald ori mai rece, 
Mai luminos sau mai întunecat - 
După capriciul unui zeu străin… 
 

Unde este cerul spuzit cu stele 
Al copilăriilor noastre?! 
Carul Mic sau Carul Mare!? 
Calea Lactee!? 
Stea Polară unde mai eşti tu oare?... 
 

Noi, oamenii vechiului ev 
Nu ne-am meritat stelele 
 

Niciunul 
Niciuna…  
 

� 

 



Boem@  10Boem@  10Boem@  10Boem@  10----11111111----12121212/201/201/201/2012222    79797979    

                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ioana DINESCU 
 

HAIGA 
Doar o completare vizual ă a haiku-ului? 

 

Deja într-o fază timpurie, haiku-ului i s-a adăugat o 
imagine grafică, a cărei relaţie cu textul este una com-
plexă. La începuturi aceasta era o schiţă cu caracter 
umoristic, născută din câteva trăsături de pensulă şi tuş, 
şi al cărei rol consta în sublinierea elementului de spon-
taneitate, prospeţime şi surpriză al întregului ansamblu. 

Rădăcinile haiga-lei duc înapoi până la pictura 
chineză nanga (prescurtare pentru nanshuga), numită şi 
bunjin-ga (pictura sudică) sau „pictura literaţilor”, în 
opoziţie cu hokuwa sau pictura nordică, amândouă 
apărute în China, jurul anilor 1550, după modelul celor 
două şcoli - nordică şi sudică - de budism zen. 

Astfel, reprezentanţii şcolii de pictură „sudistă”, 
funcţionari care practicau pictura în tuş doar pentru plă-
cerea lor, în contrast cu pictorii de meserie care trebuiau 
să se conformeze comenzilor şi dorinţelor clientului, au 
respins de la bun început asemănarea formală cu 
obiectele reprezentate. Ei îşi puteau permite să picteze 
într-un altfel de stil decât colegii lor, încercând să redea 
sentimentele şi percepţii subiective prin intermediul unui 
limbaj al pensulei individualist şi non-conformist. 

Motive iubite de reprezentare erau peisajele ce 
reflectau dorinţa de contopire cu natura şi dorul  după 
stări paradisiace. Acest gen de artişti punea mare preţ pe 
dezvoltarea propriei personalităţi şi pe rafinarea estetică 
a vieţii cotidiene. 

Aceste ideale au fost mai apoi preluate de pictorii 
japonezi, care s-au desprins astfel de şcolile tradiţionale 
kano şi tosa. Iniţial practicată de artiştii din Kyoto, „pictura 
literaţilor” s-a răspândit treptat în toată Japonia. 

Adevărata dezvoltare a haiga-lei a început însă un-
deva în secolul al 17-lea. Poeţii de haiku au fost cei care 
i-au dat caracteristicile pe care le cunoaştem astăzi. În-
suşi Matsuo Basho (1644-1694) s-a apucat de studiul 
picturii spre sfârşitul vieţii sub îndrumarea elevului său, 
Morikawa Kyoriku. S-au născut astfel o serie de lucrări 
comune, în care picturile lui Kyoriku acompaniază poe-
mele lui Basho şi caligrafiile corespunzătoare. Yosa Bu-
son (1716-1783), despre care se poate spune că este a-
devăratul tată al haiga-lei, le numea haikai-butsu no 
soga. 

IHARA Saikaku, un alt poet şi prozator din a doua 
jumătate a secolului al 17-lea, şi-a împodobit multe dintre 
poemele sale cu mici desene, fiind curând urmat de mulţi 
alţi poeţi. Câţiva dintre aceştia erau în acelaşi timp şi 
pictori străluciţi, cum este cazul lui Yosa Buson, dar chiar 
şi cei care rămâneau în primul rând poeţi reuşeau să-şi 
completeze poemele cu mici desene care adâncesc 
nuanţele textului şi-i conferă mai multă forţă de expresie. 

Nanga este, deci, un poem în culori, haiku-ul o 
pictură în cuvinte, iar haiga-ua o compoziţie compusă din 
imagine şi text (poezie). Acestora li se adaugă încă un 
element esenţial, şi anume caligrafia. 

În Japonia, textul şi imaginea au fost de la bun
început percepute ca un tot unitar, astfel încât combinaţia 
poem (caligrafie) - desen (în tuş) este o formă organică, 
firească, de expresie artistică, care nu are nevoie să-şi 
justifice existenţa sau să şi-o explice. Lirica, caligrafia şi 
pictura se contopesc într-o operă de artă complexă, în  

 

care componentele se întăresc şi se sprijină reciproc. 
Iar caracteristica comună a acestor trei forme de artă 
este minimalismul, schiţarea pe scurt a unui „miez” 
care nu va fi niciodată expus exhaustiv. De altfel, res-
pectul pentru „neterminat”, pentru „nespus” este una 
dintre axele mentalităţii japoneze, fără de care nu pu-
tem înţelege nici una dintre manifestările ei culturale. 

Haiga-ua urmează aşadar regulile haiku-ului: 
austeritate, sobrietate, simplitate. Atât textul cât şi 
imaginea au o mare forţă de sugestie şi evocare, 
tocmai din cauza sărăciei mijloacelor de expresie. 
Haiga-ua tradiţională este pictată în tuş.  

În zilele noastre, tehnicile moderne au lărgit 
mult varietatea mijloacelor de expresie. Sub termenul 
generic de haiga găsim combinaţii de text cu 
fotografie, pictură, grafică, colaj, grafică digitală etc. 
Cea mai populară formă este fotohaiku-ul, adică 
combinaţia între poem şi fotografie. 

Un alt aspect important pentru înţelegerea 
acestui fel de artă atât de special este faptul că 
imaginea nu reprezintă în nici un caz doar o oglindire 
grafică a poemului asociat, şi nici invers nu este 
cazul. Astfel, o haiga poate fi alcătuită folosind juxta-
punerea, adică punerea faţă în faţă a textului şi a 
graficii astfel încât să se nască  o puternică tensiune 
creatoare. Sau, invers, cele două componente sunt o 
adâncire, o dezvoltare reciprocă a sensurilor fiecă-
reia în parte, prin oglindiri paralele. 

Tradiţia japoneză cere ca o parte a tabloului să 
rămână întotdeauna nepictat, gol, reprezentând astfel 
spaţiul rezervat fanteziei observatorului.  

Cele de mai sus reprezintă fundalul pe care 
trebuie să percepem şi să judecăm haiga-ua, fără a 
încerca să-i aplicăm criteriile artistice ale lumii 
vestice. Căci de multe ori câteva linii şi contururi abia 
schiţate pot avea un impact incomparabil mai mare 
decât un desen elaborat până în cele mai mici 
amănunte, şi care nu mai lasă imaginaţiei loc de 
căutări şi desfăşurare. 

Luând exemplul lui Nakajima Kahō care a 
ilustrat haiku-ul discipolului lui Basho, Kikaku, „Pini în 
lumina lunii”, încercăm să analizăm sumar ansamblul: 

 

 
 

Prin accentuarea diagonalei privirea este 
direcţionată cu precizie, în timp ce suprafeţele goale, 
la fel de importante ca cele umplute cu desen, au 
rolul de a accentua şi de a pune în evidenţă părţile 
importante ale desenului. Astfel, rândurile cu text care 
merg oblic, din dreapta sus către stânga jos, conferă 
haiga-lei dinamism, formând în acelaşi timp un 
contrast frapant faţă de cele câteva trăsături de 
pensulă, puţine şi care par aproape rudimentare în 
curgerea lor moale, şi faţă de cercul subţire şi incom- 

(continuare în pag. 80)
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(urmare din pag. 79) 
 

plet cu care este reprezentată lumina lunii din haiku.  
În haiga, mai puţin înseamnă mai mult! Câteodată 

sunt suficiente câteva linii abia schiţate, o curbă uşoară 
care doar te face să bănuieşti creasta unui munte, sau 
conturul abia perceptibil al unei siluete, pentru a adăuga 
întregului ansamblu şarm sau umor. 

La fel ca în haiku, şi în haiga este „prins” momentul, 
în toată unicitatea lui subiectivă, eternizat printr-o 
trăsătură în tuş şi astfel readus la esenţa lui universală. 
Doar o mică parte a complexităţii acestui moment este 
arhisuficientă pentru a reda ludic întreaga felie de 
realitate şi a o face perceptibilă. Prin caracterul nemijlocit 
al tuşei de pensulă se naşte o tensiune şi o vibraţie care 
conferă întregii compoziţii substanţă şi viaţă, explicând 
astfel puterea de fascinaţie a acestei forme de artă. 

Haiga-ua are foarte rar culoare. De cele mai multe 
ori, doar negrul stă la dispoziţie. Şi totuşi, prin alegerea 
suportului şi a pensulei, prin stilul caligrafic, prin ritmul şi 
viteza de scriere se poate crea o largă paletă de 
modalităţi de expresie. De asemenea, dozarea cantităţii 
de apă permite o scalare a nuanţelor de gri până la negru 
intens, cu toată gama de umbre şi nuanţe. Desenul şi 
textul pot merge mână-n mână în acelaşi stil sau pot crea 
un contrast, stimulând prin aceasta şi mai mult fantezia 
privitorului. Astfel, posibilităţile de variaţie ale actului 
artistic devin aproape fără limite, iar cine are curiozitatea 
de a compara, intr-o expoziţie, rulourile cu grafică, va fi 
uimit de cât de diferite pot fi imaginile rezultate din 
această parcimonie de mijloace. 

Combinaţia materialului poetic (text) şi imagistic 
(grafica, caligrafia) este foarte rar întâlnită, mai ales în 
culturile dezvoltate, cum este cea vestică. De fapt, acest 
lucru ar trebui să ne intrige, căci vizualul şi verbalul sunt 
cele două canale principale de comunicare. Dar tocmai 
prin asta compunerea unei haiga-le reprezintă o 
provocare complexă. Haiga-ua este, prin definiţie, o artă 
combinatorică, ale cărei elemente - de importanţă şi 
greutate egale - sunt reprezentate de imagine şi cuvânt. 
Astfel complexitatea actului creator, dar şi de percepţie, 
creşte considerabil, receptarea şi decodarea întregului 
ansamblu cerând o concentrare şi deschidere cu care 
consumatorul vestic de artă nu este obişnuit. 

Din cauza acelui spaţiu vizual deschis (suprafaţa 
nepictată a imaginii) şi a „ecoului” pe care poemul îl 
provoacă în privitor se naşte un spaţiu liber, ce suscită 
interesul şi obligă, în mijlocul acestui câmp de forţe, la o 
introspecţie fecundă, la un dialog interior cu propriile 
afecte şi gânduri. 

În Japonia, maximul puterii de seducţie al acestui 
gen de grafică este atins de plasarea unui rulou cu o 
haiga în tokonoma (o nişă, plasată de obicei în 
apropierea intrării unei camere tradiţionale japoneze, în 
care se expun o ikebana şi o rolă cu caligrafie/grafică). 
Astfel ea atrage, de la bun început, privirile celor care 
intră în cameră şi imprimă în încăpere atmosfera 
anotimpului respectiv, prin elementele care o compun. 

Câteva nume celebre în haigaua clasică japoneză:
Enomoto Kikaku, Kobayashi Issa, Matsumara Goshun, 
Nonoguchi Ryuho, Matsuo Basho, Sengai Gibon, Yosa
Buson. 

� 

(urmare din pag. 67) 
 

omul e un câine cu minte…”) este „răstălmăcită”, demas-
când ignorarea cu bună ştiinţă a credinţei şi devote-
mentului reciproc - lucru tot mai des întâlnit în realitatea 
zilelor noastre. Autorul face o subtilă referire la perverti-
rea -până la urmă- a celui mai frumos sentiment ce lea-
gă două fiinţe, prietenia: „Odat, un oaspete venise-n curtea 
noastră cu un câine negru uriaş de rasă, cu premii la concur-
suri de frumos şi toţi ai curţii erau pe lângă el. Purecilă a sărit 
la el să-şi apere curtea, dar toţi de-acolo l-au izgonit cu silă şi 
el s-a dat deoparte cu trist în ochi şi aştepta răspunsul. De 
ce?... Nu-nţelegea răsplata nedreaptă pentru credincioşia lui 
în ne-nţeles de minte omenească… Cu ce sunt eu de vină că-
s urât?... De ce îmi alungaţi dragostea? “ (Câine ruc ărean ). 

Dialogurile povestirilor sunt rapide, sacadate, cu lă-
murirea de îndată a înţelesurilor, precum o apă de 
munte năvalnic tulburată de ploile mărunte. Unele din 
personajele sale, hâtre şi „dotate” cu destulă inteligenţă 
-portret al şcolarului - configureză şi completează 
„portretul” şcolarului de azi, pentru care respectul faţă 
de carte sau dascăli devine din ce în ce mai pauper: „-
Măruţă, îmi pare că tu nu ştii prea bine ce vă-nvăţ eu! / - Ştiu! 
/ - Chiar totul? / - Tot! /  - Ia treci te rog, la tablă! / - Nu trec / -
Ce-ai zis? / - Că nu trec! / - Mai zi o dată! / - Nu trec! / - Eşti 
obraznic cu mine! / - Sânt! / - Îţi dau nota trei!...” (Poveste cu 
ghicit ). 

Alteori, este „penalizată” de către autor instabilitatea 
emoţională a oamenilor faţă de cei din jur, ce se pricep 
de minune să-şi iubească aproapele dacă acest lucru le 
poate aduce vreun câştig şi să-l ignore în cazul 
alunecării în lucia sărăcie, de unde şi morala: „- Ce uşor 
e să-ţi înfrângi mândria, să taci şi să fii bun în iertare… Să-ţi 
iubeşti semenii, dar şi pe necuvântătoare.” (Om bun ). 
Povestirea Osânda  - cu evidente nuanţe mioritice –
aminteşte de uciderea lui Nechifor Lipan din nuvela 
Baltagul  de M. Sadoveanu sau de drama personajelor 
din Moara cu noroc  de Ioan Slavici.  

Răsfoind „Poveştile rucărene” şi citindu-le în stare 
„conştientă”, cu certitudine beneficiul va fi imens. 
Practic fiecare poveste are un tâlc, aduce în atenţia 
cititorului o altă viziune asupra adevăratelor valori 
spiritual-umane, întreaga lucrare constituindu-se într-un 
ghid de reevaluare a prieteniei, a respectului faţă de 
natură şi animalele ei. 

Iată, ca şi concluzie, cuvintele autorului ce insistă 
asupra rolului curativ al poveştilor, în şirul firesc al vieţii: 
mai întâi ascultate cu vădită mirare de către prunci şi, 
mai apoi, dăruite cu generozitate şi pioşenie de către 
cei mari, cu lacrimi în colţ de văz şi pioasă aducere 
aminte: „Cine n-a ascultat poveşti nu a ştiut ce e copilăria, 
cine le scrie vrea să arate că sufletul îi este tânăr. Am fost şi 
eu odată chiar ca niciodată, am fost un prunc dorit, apoi copil 
la joacă, un tânăr visător, un împlinit degustător de toate cele 
şi-acum trăiesc cu scris de amintire şi poveşti… Poveştile-s 
poveşti pentru copii, dar le ascultă şi cei mari cătând vreo 
semuială şi mulţam. Poveştile rucărene au sâmbure cu-
amestec de adevăr, legendă şi născocire de amurg, sunt 
amintiri cu săteni de poveste şi firi în fel de fel… Întreaga 
viaţa mea a fost poveste cu 82 de pitici fugari, dar eu meu a 
rămas cam acelaşi visător, deşi veşmântul e altcum… Şi cât 
balsam reverşi în suflet când spui la nepoţi c-ai fost şi tu 
odată…”. 

� 
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             Marilena VELICU  
 

Lasă-mă să cred 
 

Lasă-mă să cred că viaţa e curată 
Şi visele sunt prelungiri de gânduri, 
Atunci când nopţile se-aşează-n rânduri 
Doar luna curge lin, nemăsurată. 
 

Lasă-mă să cred că pot muta şi munţii 
Şi-n locul lor să pun un câmp de roşii maci, 
Apusul să-l culeg din vârfuri de copaci 
Când ploile se-ascund în dosul minţii. 
 

Lasă-mă să cred c-am fost o zi iubită 
Când frunzele-mi cădeau greoi la glezne, 
Şi palidă te căutam în bezne 
Cerşind o sărutare prea grăbită. 
 

Lasă-mă să cred că sunt dovada vie 
Ce poartă-n suflet magica iubire, 
Am flacăra de dragoste-n privire 
Aprinsă-n veci, în ritm de poezie. 
 
Ninge albastru 
 

Şi ninge albastru pe streşini de dor 
Troiene de vise blochează artere, 
Îmi cântă pe gene cuvinte de-amor 
În păr mi se-alintă rotunde mistere. 
 

Te văd troienit de gânduri ascunse 
Tristeţea din muzică-ţi pare cumplită, 
În brazi îţi anini cuvinte nespuse 
Şi calci hotărât pe aleea sortită. 
 

Desprinde-ţi aripa de firul stelar 
Abate-ţi cărarea pe văi despletite, 
Şi vino rebel într-un dans inelar 
Îmbină rutina cu stări inedite. 
 
Fragment erotic 
 

Pe care coapsă mi te-aşezi 
Şi care sân îţi place?  
Când tandru mă îmbrăţişezi 
Şi gura ţi-e vorace. 
 

De unde-ncepi sărutul gol 
Şi unde ţi-e sfârşitul? 
Pe buze-un zâmbet rostogol 
Îmi mângâie clipitul. 
 

Cu mâna ta în mâna mea 
Fiorii se agită, 
Şi trec vioi până-n podea 
Acolo în ispită. 

 

Se lasă liniştea pe noi 
Sărutul ne lipeşte, 
Aşa cum suntem astăzi goi 
Iubirea ne topeşte. 
 

Tu ştii că macii noaptea sunt albaştri? 
 

Mă ierţi că astăzi am uitat de tine? 
Acum spre seară-ţi căutam privirea 
Pe-un câmp de maci nu m-am putut abţine 
Şi din culoarea lor mi-am scris iubirea. 
 

Tu ştii că macii noaptea sunt albaştri 
Şi se închid sub raze de luceafăr? 
Povestea lor eu o citesc în aştri 
Şi dimineaţa când sunt roşii, sufăr. 
 

Că roşul lor îmi netezeşte calea 
Şi buzele-mi încarcă de iubire, 
De vreau cu maci astăzi să umplu valea 
Şi soarele va plânge de uimire. 
 

Vreau… Nu vreau… 
 

Nu vreau în viaţă nopţi prelungi  
Nu vreau nici somnul rupt în dungi,  
Vreau visul dulce, nu amar,  
Dorul, trecut peste hotar.  
 

Vreau ziua clară şi rotundă  
Parfum de flori să mă pătrundă,  
Să-mi cânte primăvara-n geam  
Şi gânduri triste să nu am.  
 

Nu vreau lingouri şi palate  
Nu vreau păcatele spălate,  
Nici fraze conţinând minciuni  
Vreau să pot crede în minuni.  
 

Şi aş mai vrea, de mi-ar fi dat,  
Un cer cu stele tapetat,  
O mare-albastră şi adâncă  
Şi numele gravat pe-o stâncă. 
 

Un vis golit 
 

Prea linişte pe malul stâng 
Şi prea mult soare cade greu, 
O gâză-n zborul ei nătâng  
S-a rătăcit în curcubeu. 
 

Măsor din ochi un deal mărunt, 
Iau pulsul vieţii ascultând 
Suflarea vie din pământ, 
Să simt natura fremătând. 
 

Pe foaia albă unde-ţi scriu 
A poposit un gândăcel, 
Mergând pe scrisul maroniu 
Trage cuvinte după el.   
 

Un pescăruş venit din neant 
Un ţipăt scurt mi-a dedicat, 
Am tresărit, visam şarmant, 
Un vis golit de predicat. 

� 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BoemBoemBoemBoem@@@@        10101010----11111111----12121212/201/201/201/2012222    82828282    

                                                                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gheorghe BUCUR 

 

TULCEA, LA 1870 – autor Nicolae Ariton 
                                                                                                

Am avut plăcerea şi privilegiul de a citi în faza 
definitivării lui manuscrisul cărţii d-lui N. Ariton.  

Autorul, inginer de profesie, adică format ca viziune 
într-o perspectivă realistă şi ştiinţifică, nu este totuşi un 
om rupt total de ideea scrisului, această carte nerepre-
zentând debutul său publicistic. În Prefaţa  la volum, dl. 
Ariton mărturiseşte că  „fusese un înfocat fan science-
fiction”, publicând câteva povestiri de gen în ţară şi în 
Franţa”, ba chiar a lucrat la două romane SF, neduse 
însă „la bun sfârşit”. Se întreabă, în continuare, într-o 
notă, evident, retorică: „Şi atunci, de unde până unde 
această schimbare radicală de atitudine scriitoricească, 
transformându-mă dintr-un autor pasionat de viitor într-
unul care scrie despre trecut?” (p.1) Exemplu ar fi un 
roman nefinalizat încă, „Pierdut în Tulcea”, şi  volumul 
de faţă - Tulcea, la 1870. Întrebare la care numai 
autorul va putea să dea vreodată un răspuns valabil.    
  De la început, m-au surprins, în această carte, nu 
prea întinsă – doar 100 de pag. –, intenţia urmărită, 
materialul folosit (în bună parte inedit), şi modalitatea 
aparte de prezentare.   
 Autorul şi-a propus să înfăţişeze: „un oraş şi o 
lume aflată la graniţa a două universuri atât de diferite: 
cea a Imperiului Otoman şi cea a Europei”, în anii 
premergători Războiului de Independenţă, precum şi 
trei personaje „pline de exotism, mister şi chiar eroism” 
(p.3): Nifon Bălăşescu, Ismail Bey şi Charles Hartley, un 
român, un turc-albanez şi un englez, toţi trei, însă,  
personalităţi reprezentative pentru istoria şi destinul  
Tulcei în epoca anilor 1870. 

La baza lucrării se află o foarte serioasă docu-
mentare, regăsibilă în cele trei părţi de conţinut ale 
acesteia. În prima, Tulcea, la 1870, se realizează o ima-
gine generală a localităţii: geografia oraşului, cu maha-
lalele specifice numeroaselor etnii, populaţia în specta-
culoasă evoluţie – de la un sătuc de câteva sute de 
case în 1858 la 20.000 de locuitori în 1870, datorită 
activităţii, începând cu 1860, a Comisiei Europene a 
Dunării – administraţia turcească, prin Ismail Bey, care 
a făcut din Tulcea „reşedinţa unui falnic sangeac 
otoman, la acea vreme probabil cel mai stălucitor, 
dinamic şi modern din tot Imperiul Otoman.” (p. 99), 
conturând, astfel, cu mână sigură  contextul destul de 
complicat, de altfel, etnico-social şi politic al epocii.  

Cea de-a doua parte cuprinde prezentarea celor 
trei personalităţi – Nifon Bălăşescu, care întemeiază 
într-un timp scurt 20 de şcoli în limba română în 
întreaga Dobroge, Ismail Bey, care „a condus destinele 
sangeacului Tulcea aproximativ doi ani (1870-1872), 
rămânând în istoria acestuia (după aprecierea autorului, 
p. 58) ca „un mutesarif luminat, deschis către reforme şi 
modernizare.”, devenit mai târziu, timp de doi ani, prim-
ministru al Albaniei, precum şi inginerul englez Ch. 
Hartley. „În mod indiscutabil, Tulcea a devenit – susţine 
Nicolae  Ariton (p. 77) - oraşul important de astăzi dato-
rită Comisiei Europene a Dunării şi personal lui Charles 
Hartley.” Lui i se datorează „proiectarea şi construirea 
aşa-numitului dig olandez, care închidea laguna ce 
ducea apele Dunării până în actualul centru al oraşului 

 
 
şi a transformat malul fluviului în chei pentru 
acostarea navelor” (p.78). Lui i se datorează 
lucrările hidrotehnice la braţul Sulina, făcându-l 
canal navigabil; devenit apoi specialist de talie 
internaţională, participă la realizarea Canalului de 
Suez ori la lucrări pe fluviul Mississipi şi, ca o 
recunoaştere a unor realizări deosebite, Regina 
Angliei îi acordă titlul de Sir, iar sultanul – un înalt 
ordin otoman ş. a.  

Cea de-a treia parte, mult mai scurtă, Cronica 
în imagini a Tulcei, cuprinde nouă imagini, fotografii 
(peisaje, portrete şi chiar scene de familie, unele 
găsite de cercetător) şi picturi (din creaţia lui 
Nicolae Dărăscu), ale localităţii, dându-se la fiecare 
imagine explicaţii pertinente şi necesare privind 
data, autorul, modalitatea de realizare şi realitatea 
înfăţişată.     

Cercetătorul, întorcându-se în trecut, a vrut să 
afle care a fost mobilul adevărat al acţiunilor celor 
trei. Pe parcursul povestirii vieţii acestora, dl. N. 
Ariton nu formulează explicit astfel de  întrebări, dar 
ele sunt insidios şi mascat propuse în text.  Ce l-a 
determinat, de pildă, pe monahul N. Bălăşescu să 
vină la Tulcea la 64 de ani şi să se implice în 
activitatea de culturalizare prin înfiinţarea de şcoli 
româneşti, în loc să se gândească, la această vârs-
tă, la legătura cu bunul Dumnezeu? Ce l-a făcut pe 
albanezul Ismail Bey să râvnească la înalta funcţie 
de mutesarif al Tulcei şi chiar să acţioneze în 
favoarea locuitorilor? Ce l-a îndemnat pe inginerul 
englez Hartley să realizeze digul de la malul 
Dunării, să renunţe la regularizarea braţului Sf. 
Gheorghe, cum susţinuse timp de 10 ani, ca până 
la urmă, să facă inovaţii pentru lucrările la canalul 
Sulina, să revină periodic la bătrâneţe pe locurile 
unde a lucrat cu multă vreme în urmă? 

Mai întâi să spunem că însuşi scriitorul 
recunoaşte: „Poate că unele răspunsuri sunt 
fantasmagorice, fără nicio bază reală.” Idee la care 
nu  subscriem total şi pe care o considerăm drept o 
expresie a modestiei onorabile. Aflăm totuşi din 
ultima frază de pe coperta a patra motivaţia 
ascunsă a unui astfel de ingenios, de altfel, 
procedeu scriitoricesc: „De fapt, tot acest volum nu 
este decât o capcană pentru cititori, cu scopul de a-
i face să citească cu sufletul la gură despre istoria 
Tulcei.” Şi din acest punct de vedere volumul este  

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

La finalul lecturii cărţii ne-am întrebat ce fel de 
lucrare este aceasta şi unde o putem încadra.  

Răspunsul nu este simplu de dat. Pare a fi o lucrare 
monografică de popularizare. Da, dar, de obicei, astfel 
de lucrări ne oferă cunoştinţe despre o realitate 
contemporană. Or, aici, sunt informaţii din trecut şi 
numai din trecutul de acum 150 de ani. Aşadar, ar fi o 
carte de popularizare istorică, privind existenţa unui oraş 
acum un veac şi jumătate. Ca urmare, în mod obişnuit, 
ar trebui să fie un text plictisitor. Realitatea este tocmai 
contrară. Deşi, ca într-o monografie, se dau date şi cifre 
şi se folosesc şi termeni tehnici (aval, freatică, 
hidrotehnic, bastiment, şenal navigabil, cartograf etc.) şi, 
mai ales, termeni arhaici, turceşti (mutesarif, tanzimât, 
vilayet, zemtsvos, caza ş.a.) lectura se face cu interes. 
Aceasta se întâmplă, mai întâi,  deoarece autorul are 
simţul măsurii şi al dozajului fie al datelor tehnice şi al 
cifrelor, fie al  cuvintelor vechi, necesar a fi folosite, 
totuşi,  pentru a ilustra o realitate trecută. Chiar şi aşa, 
descrierea nu este seacă şi neatrăgătoare.  

În al doilea rând,  subtitlul ei – Povestea adevărată  
a lui Nifon Bălăşescu, Ismail Bey şi a lui Charles Hartley, 
are ceva din rezonanţa ceremonioasă şi patosul titlurilor 
baladelor medievale, de tipul Povestea nefericită a lui 
Tristan şi Isoldei. Aşadar, chiar autorul numeşte textul 
„poveste”, adică o naraţiune.  

Partea a II-a, parte dominantă a volumului, este 
dedicată vieţii tulcene a celor trei personalităţi, care este 
povestită cu un rar meşteşug de seducţie a lectorului: 
încadrarea în contextul întregii vieţi a episodului tulcean 
al personajului, raportarea la contextul social, politic, 
istoric, evidenţierea dilemei în care se află un personaj 
în adoptarea unei opţiuni. De exemplu, credinţa lui Ch. 
Hartley că avantajoasă este regularizarea cursului braţu-
lui Sf. Gheorghe ca după 10 ani să renunţe inexplicabil 
la ea şi să acţioneze cu înalt profesionalism şi dăruire 
pentru a face navigabil alt braţ, Sulina.    

 

 
Pe de altă parte, prin capacitatea de a creiona su-

gestiv, nu numai exact, un cadru, un peisaj, un personaj  
din trecut, lucrarea este una de evocare istorică.  Spre 
ilustrare, iată un fragment din prezentarea făcută lui 
Abdul Aziz: „A fost un sultan luminat, cu o educaţie 
aleasă, mare admirator al realizărilor în toate domeniile 
ale Occidentului, inclusiv literare şi muzicale. El însuşi a 
fost compozitor de muzică clasică otomană, existând şi 
astăzi o colecţie din compoziţiile sale muzicale…” (p.13).  

 

Un roman istoric, deşi ca dimensiune se 
apropie de normă şi se realizează evocarea  epocii, 
nu este, căci nu are o acţiune şi conflict tipic, în sens 
tradiţional. Şi atunci, unde se încadrează ca specie? 
Evident este o lucrare de graniţă, la intersecţia dintre 
ştiinţă şi literatură, între istorie şi geografie, social şi 
politic, etnologie, dar şi destin existenţial individual, 
profesionalism şi dăruire, aventură şi eroism. 
Modernii nici nu mai sunt interesaţi de încadrarea în 
genuri şi specii literare a lucrării lor. Dacă ne gândim 
la partea a treia, conţinând imagini ale localităţii, 
apare evident că autorul vrea să-l facă pe lector nu  
numai să-şi imagineze locurile şi oamenii, ci chiar să 
le perceapă direct, să le vadă. Deci, dl. Ariton, alături 
de codul scris al limbii, firesc a fi utilizat, adaugă, 
potrivit unor practici moderne, codul imaginii prin 
care receptorul percepe multiplu şi convingător 
mesajul. De fapt, autorul modern nu mai este, în 
primul rând, un inventator de situaţii, de conflicte şi 
de personaje, ci este, mai ales, un cercetător, un 
arheolog social şi uman, un descoperitor, indiferent 
unde şi indiferent cum, de esenţe şi semnificaţii pe 
care le propune subtil şi complex, spre cunoaştere 
cititorului, publicului. Şi aici ne aflăm în faţa unei 
astfel de situaţii.  

Prezentarea informaţiilor se face folosindu-se 
naraţiunea, descrierea, divagaţia, citatul, comentariul 
explicativ. Uneori se introduc secvenţe reflexive 
interesante asupra existenţei individului şi a destinu-
lui, a memoriei colective, cum se întâmplă în deschi-
derea capitolului despre Nifon Bălăşescu: „Uneori 
istoria ne joacă feste. Mai ales atunci când mărturiile 
despre un anumit eveniment sau personaj sunt 
puţine sau lipsesc cu desăvârşire. În asemenea 
cazuri, imaginaţia ia locul documentelor şi dintr-o 
persoană controversată poate apărea un erou, sau 
dintr-o întâmplare banală un eveniment. Şi mai grav 
este atunci când dintr-un om plin de viaţă, istoria îl 
transformă într-un simplu funcţionar cu câteva reali-
zări într-un domeniu, iar oficialităţile îl proslăvesc, îl 
transformă în erou local sau naţional, dându-i un aer 
de martir intangibil, neomenesc. De cele mai multe 
ori, în asemenea cazuri, personajul respectiv, în loc 
să ajungă la inimile oamenilor, se transformă într-o 
statuie, un nume de stradă, eventual de instituţie, în 
faţa cărora oamenii de azi ridică neştiutori din umeri. 
Este şi cazul lui Nifon Bălăşescu, cunoscut că s-a  

(continuare în pag. 84)
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(urmare din pag. 83) 
 

ocupat de ctitorirea primelor şcoli româneşti în 
Dobrogea…” (p.25)  Găsim, aici,  un alt merit al lucrării, 
întrucât cercetătorul urmăreşte şi reuşeşte să redea 
personajului evocat conţinutul de omenesc ce-i este 
specific.  

Dacă în definirea personalităţilor,  autorul nu  
foloseşte portretul fizic, ci  prezentarea unei note 
biografice, a familiei (ca la Ismail Bey) şi, mai ales, a 
faptelor lor prin care se conturează clar un portret 
moral, realizează, însă, dese descrieri de cadru sau 
peisaj (p.4) Uneori foloseşte în acest scop tehnica 
citatului pentru a da autenticitate şi a mări credibili-
tatea, ca în cazul descrierii localităţii noastre dintr-o 
scrisoare a lui N. Bălăşescu, adresată lui George Bariţiu 
la 1870: „…La Tulcea găsii un oraş foarte frumos şi 
regulat,  unde omul poate afla toate trebuincioasele ca 
la Galaţi. Locuitorii din Tulcea sunt români, bulgari, 
turci, greci, ruşi, nemţi, evrei… De aici mersei la 
biserica germană, care era mare şi frumoasă,, dar 
şcoala cea mare pentru băieţi şi fete o împodobea şi 
mai mult…În urmă mersei şi la bisericla românească - 
Sfântul Nicolae – dar mă întristai la suflet, că pe lângă 
dânsa, şcoală nu are, ca şi alte neamuri…” (p.35).    

Deseori se  deschid paranteze în care se fac 
divagaţii, se explică o situaţie, se prezintă un personaj, 
cum este sultanul Abdul Aziz. Procedeul este enunţat 
direct, devenind o practică, am zice,  curentă pentru a 
face o trecere fără complicaţii la prezentarea unui 
aspect necesar prin înştiinţarea firească a lectorului: 
„Rupem puţin aici firul vieţii lui Ismail Bey,… pentru a 
spune că…” (p.48)  sau „Aici suntem nevoiţi să facem o 
mică paranteză şi să discutăm ceva mai mult despre 
Charles Gordon Chinezul, utilizând informaţii din alte 
surse” (p.51). 

Domnul Nicolae Ariton  nu este un emiţător rece, 
neutral, olimpian, care se distanţează, ca omul de 
ştiinţă, de obiectul studiat, ci este unul implicat în actul 
emiterii mesajului. Eul narativ vorbeşte deseori la 
persoana I, singular sau plural, ca în exemplele: „Ultima 
frază cred  că este miezul hotărârii lui (N. Bălăşescu, 
n.n.) de a rămâne pe aceste meleaguri, aproape 10 
ani…” (p.35) ori      „Dar să lăsăm la  o parte scenariile 
şi să revenim  la povestea adevărată a lui Nifon 
Bălăşescu.” (p. 34) sau „Aici, facem  cea mai importantă 
paranteză…” (p.78) Autorul este conştient de noutăţile 
pe care le aduce şi, folosind forme ale persoanei I 
plural, ca plural auctorial, enunţă clar şi direct: „Ne 
permitem , în rândurile care urmează, să-l reabilit ăm 
pe Nifon Bălăşescu, atât cât ne permit informaţiile…” 
(p.38). 

Interesant este şi faptul că utilizarea formei de I 
plural a verbului şi a adjectivului posesiv (nostru, 
noastră) dezvăluie o atitudine implicată a scriitorului, 
care se consideră parte din colectivitatea în numele 
căreia şi vorbeşte: „Aflăm însă că Tulcea este  
vizitată…” (p.48) sau „Deci, am fost  foarte aproape de 
a deveni ruşi, iar astăzi…” (p. 21) ori „în toată această 
perioadă anterioară Războiului de Independenţă, urbea 
noastr ă a fost  o bucăţică…” (p.12) sau  „britanicii s-au 
hotărât, în sfârşit, să sosească şi pe meleagurile 
noastre ” (p. 68) şi „…tabăra mutesarifului nostru Ismail 
Bey a fost mereu la putere…” (p. 15)  Această implicare 

 
 
auctorială se manifestă şi în relaţia directă dintre 
autor şi cititor, folosindu-se persoana a II-a a 
verbului, prin care se solicită implicarea lectorului, 
pe care o putem găsi în pasaje ca următorul: „Vă 
pute ţi închipui, cam ce a fost în perioada dintre 
februarie şi iulie, în sufletul şi mintea lui Carol I…” 
(p. 21). 

Tonul este cald, firesc, persuasiv, căci autorul, 
alături de transmitere de cunoştinţe, doreşte să 
demonstreze, să explice, să convingă cititorul. 
Legătura cu acesta este o preocupare specială a 
scriitorului, evidenţiată, aş zice, mai ales în 
realizarea celor trei adresări directe către lector în 
Prefaţă, Epilog şi Postfaţă, la care se adaugă şi 
gândurile de pe coperta 4.  

Şi totuşi, ce fel de carte este aceasta? Am zice 
că este o monografie-roman, un tip special, însă, 
de roman, scris dintr-o perspectivă modernă, cu 
scopul de a populariza trecutul unui oraş,  la un 
moment de graţie din istoria lui, momentul de 
început al unei evoluţii explozive chiar, corect şi 
inspirat ales de dl. Nicolae Ariton, intitulat Tulcea, 
la 1870.   

Dincolo de această încadrare într-o tipologie 
narativă, relativă până la urmă, important este 
faptul că lucrarea, scrisă bine,  cu pasiune şi 
dăruire, este una interesantă, instructivă şi 
atrăgătoare.  

Cartea se dovedeşte a fi, aşadar, un onorant 
debut în volum al autorului,  evidenţiat şi de o 
realizare editorială şi tipografică remarcabilă la 
ZOOM print &copy center de la Iaşi.   

De altfel, mobilul acestui volum este enunţat 
clar în Prefaţă într-o formulare care ne atrage 
atenţia prin semnificaţia ei, dar şi prin componenta 
ei afectivă deosebită: „dorinţa de a scrie pentru un 
grup de oameni speciali: iubitori de Dunăre, de 
Dobrogea şi de Tulcea.”     

Cred că acest sugestiv şi emblemic calificativ 
al „oamenilor speciali” de care se vorbeşte – 
„iubitori de Dunăre, de Dobrogea şi de Tulcea” – 
acest calificativ, aşadar,  i se potriveşte, în primul 
rând,  autorului acestei cărţi, d-lui Nicolae Ariton.      

 

� 
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   Ştefan Radu MU ŞAT 
 

Dor de iarnă 
 

Dor de iarnă i-o fi, cui?... 
O moţată pintenată 
se zburleşte la un pui, 
iar cocoşul tot curtează 
o puicuţă gulerată. 
 

S-a ivit mai sus pe culme 
o crăiasă din poveşti, 
îşi făcu un vechi renume 
cu podoabe de cristal 
din împărăţii cereşti. 
 

Satu’ s-a-mbrăcat în fum 
şi steluţe mii, pufoase. 
Crivăţ jucăuş în drum  
îşi clădeşte munţi de spumă 
în troiană de mătase. 
 

În răzoarele pustii, 
îndoite plete dalbe 
cad în văluri argintii - 
ramurile plângătoare, 
nămeţite-n pânze albe. 
 

Sus în salcia bătrână, 
în castel pufos de nea  
printre crengi împovărate, 
dormitează-n scorbură  
o sărmană cucuvea. 
 

Pe un stâlp de telegraf, 
proţăpit pe un butuc, 
aranjat  la fotograf 
în decorul de argint, 
stingherit - un guguştiuc. 
 

Dor de iarnă, cui i-o fi?  
Nişte vrăbii zgribulite, 
în vacarmul de copii, 
se foiesc şi ciripesc 
sus, pe crengile albite. 
 
Căţeluşul trist 
 

Veni tata c-un cătel 
Şi îl cheamă Azorică. 
Eu tot strig de zor la el, 
Dar se uită sus pe sârmă 
La un pui de rândunică. 

 

Şi-l îndemn la joacă iar, 
Însă el se uită sus... 
Mi-e necaz, şi vai şi-amar, 
Că oftează cu ochi trişti 
După puiul ce s-a dus. 
 

Ce să fac? Cum să-l împac?... 
Aseară l-am îmbăiat, 
Ca să-i fiu şi eu pe plac, 
Dar se uită trist la mine, 
Nu-i arde nici de lătrat. 
 

Tata-mi zise c-avea fraţi, 
Mulţi la număr şi vioi 
Unii albi, alţii pătaţi. 
Blana lui are zulufi 
Şi pe frunte-i stă vâlvoi. 
 

El mi-e prietenul cel bun, 
Şi tristeţea-i trecătoare. 
Îl mângâi şi tot îi spun 
Că-l iubesc şi-l îngrijesc, 
El se joacă cu o floare... 
 

Mânia vântului 
 

Plânge vântul pe cărare 
că îi luă furnica iară 
picul de nectar din floare 
şi-a rămas fără mireasmă 
într-o zi de primăvară. 
 

- Furnicuţa mea haină, 
ia mai cată-ţi un alt drum, 
lasă-mi florile -n grădină  
să le mângâi pe-ndelete, 
lasă-mi tu al lor parfum!...  
 

Năvăliră hoţii-n drum, 
cărăbuşi şi gărgăriţe 
strâng dulceaţă şi parfum 
în pocale-aripioare  
de la florile pestriţe. 
 

Albii fluturi şi albine 
se perindă pe la flori, 
se-nfruptară în stamine 
şi-n petale aromate, 
vântul suflă cu fiori: 
 

- O să vină toamna iară 
să-mi rămână mii de flori, 
du-te, dragă primăvară, 
c-am să dănţui printre ele 
de cu seară până-n zori!... 
 

Prietenie necuvântată 
 

Un căţel şi un pisic  
se îndeamnă la lăptic, 
iar cocoşul înfoiat 
şi cu pinteni, încălţat, 
curios, fără zăbavă, 
cercetează zor-nevoie 
un mâner stricat la tavă. 
 

Stă în gardă, dinapoi, 
pus pe ceartă şi război 
că jivina cenuşie 
scoase capul din tipsie 
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şi se uită către el, 
parcă-ar spune răspicat: 
“Să nu te iei de căţel!” 
 

Iar roşcatul gulerat 
de îndată a plecat, 
scuturând aripi vânjoase, 
pe la spicuri albicioase, 
şi se puse pe cântat, 
ţanţoş şi fudul din fire, 
sub un gard dărăpănat... 
 
Toamnă de lut 
 
Codrul tot a ruginit 
Şi frunzişul s-a rărit. 
Un stejar înalt şi slut 
Are frunzele de lut. 
 

Prin cetăţile de nori, 
Şiruri albe de cocori, 
Iar pe ramuri dezgolite, 
Nişte vrăbii zgribulite... 
 

-Toamnă mică-ngălbenită, 
Ce porţi trena răsucită 
Lăsaşi florile pe seară 
Sub covor cârpit de ceară. 
 

În răzoarele pustii 
Duseşi frunzele din vii, 
Tufe mici de păpădii 
Porţi la poale ruginii... 
 
Fetiţa şi iarna mofturoasă 
 

Moş Crăciune, Moş Crăciune, 
Eu am ochii de tăciune 
Şi aş vrea ca tu să ştii, 
Nu vreau dulciuri, jucării! 
 

Vreau cocosul cel roşcat 
Care ieri m-a alergat, 
Să se joace-un pic cu mine, 
Că mi-e dor şi n-am cu cine. 
 

Iar căţelu-i lenevos, 
Toată ziua roade-un os 
Şi se uită lung la mine... 
M-aş juca, dar n-am cu cine. 
 

Mă mai joc cu o sfârlează 
Că furnicile iernează. 
Le-aş face căsuţe iar 
În răzorul cu  umbrar... 
 

Însă vreau să-ţi spun acuş, 
De simţi greul la urcuş, 
Că sunt tare necăjită 
De poiana înnegrită. 
 

Nici zăpada n-a venit, 
Săniuţa-a ruginit… 
Iarna asta-i mofturoasă, 
Unde o fi neaua pufoasă? 
 
 

 

 
Întâmplări neprevăzute ... 
 

Într-o zi de toamnă lungă, sus pe cerul cenuşiu,  
se arată colţ de soare, mic, timid, înşelător,  
fiind cârpit cu norii grei... 
O albină rătăcită prin carmin de trandafir 
îşi culege iar mireasmă, 
dar un pui de vânt răzleţ îngrădeşte soarele; 
fulgii mari de gheaţă lină netezeşte întreg pământul 
şi albina amorţită căzu lesne jos pe alb, 
însă trandafirul nostru  
scoase ca printr-o minune multe noduri pe tulpină, 
să se-agaţe albinuţa, 
s-o ascundă în petale... 
Şi de-atunci, toţi trandafirii,  
de sunt roşii, albi sau galbeni, 
îşi lăsară ţepi pe ramuri, 
scară mică şi secretă,  
ca s-ajute mici gângănii la întâmplări neprevăzute... 
 
* din volumul pentru copii (bun de tipar) “Toamnă de lut” 
 
“Copilăria - albastru infinit, zidit cu veşnicie”... 
 
Poveştile nemuritoare poartă copilul într-o lume a 
fanteizei, unde binele învinge întotdeauna răul, o 
lume de vis cu izvoare de argint în care află 
minunea de a fi copil. Pentru că însăşi copilăria 
este o poveste nemuritoare, fără margini... 

� 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Tudose TATU 
 

„Cheia Dunării” împărăteşti 
 

Sulina cea mâlit ă 
Ziua de 26 februarie 1837 este data oficială a 

înfiinţării burgului. Una dintre marile enigme cu care s-a 
confruntat istoriografia românească şi europeană, 
problemă rămasă într-un nemeritat cotlon de miezul 
nopţii în ciuda nenumăratelor tomuri editate pe 
parcursul a două secole până astăzi 22 noiembrie 2010, 
de o listă nesfârşită de autori mari şi mici, a fost aceea 
a datei de fondare a burgului devenit oraşul Sulina. 

Nu insist asupra importanţei acestui amănunt „in-
signifiant” care a dus în timp la izbucnirea Războiului 
mondial al Crimeii, pentru istoria Europei, Dunării de 
Jos şi în sfârşit a Galaţiului, sau invers, conform realită-
ţii, dacă aşa vor catadicsi să înţeleagă în sfârşit după 
una sută cinci zeci şi patru ani, confraţii întru istorie. 

Născut la Galaţi fiind, în mahalua Sfântul Ioan, ca 
simplu cercetător de peste o decadă, ori mai multe, 
fiindcă nu am consemnat exact clipa în care mi-am pus 
întrebarea, am căutat în multitudinea de cărţi şi 
documente aflate în bibliotecile şi arhivele din ţară, o 
pistă care să mă apropie de ţinta dorită. 

Cernind, consultând sumedenie de note bibliografi-
ce, eliminând, vorba ceea, căutând acul în carul cu fân, 
an de an, pot în clipa de faţă să pun la dispoziţia cititori-
lor şi marelui public, cu tot respectul cuvenit, rezolvarea 
problemei care mi-a bântuit somnul aman de vreme. 

Evenimentul este consemnat în corespondenţa 
purtată de doi mari oameni de stat ţarişti, anume Mihail 
Semionovici Voronţov, guvernatorul Odessei şi al 
provinciei Novorossia şi Basarabia, şi cancelarul Karl 
von Nesselrode, ministrul de externe al imperiului rus 
vreme de 4 decenii, 1816-1856. 

Respectivele scrisori sunt incluse în voluminosul 
corpus de documente intitulat „Archiv Kniazia Voront-
sova”, adică „Arhiva Cneazului Voronţov”, din care 40 
de volume au apărut până în anul 1895 prin grija 
fratelui acestuia. 

Una dintre ele se referă la o decizie capitală. 
Scrisoarea rătăcită, pierdută doar de cei 

neinteresaţi, au, mai mare belea, răuvoitori ai Dunării şi 
neamului moldo-vlah, atinge întreaga problematică a 
fluviului-rege, problematică a căror aspecte nu au fost 
încă pe deplin elucidate nici până astăzi, nici puse în 
adevărata lor lumină şi valoare. 

Iat-o tradusă şi publicată pentru prima oară într-o 
limbă de circulaţie contemporană. 

Subtitlurile, clarificările şi comentariile ne aparţin. 
 

Naşii Sulinei, gubernatorul jumate lord, jumate 
negustor şi aianul de Tulcea, Hussein Effendi  

Odessa 26 februarie 1837 
 

Dragă conte, astăzi în sfârşit am expediat ministru-
lui de interne şi dumneavoastră, situaţia şi propunerile 
mele cu privire la Sulina; rog să le acordaţi un moment 
de atenţie. Vă asigur că problema este foarte important-
tă atât în prezent, dar şi pentru viitor, şi nu cred că se 
vor putea găsi inconveniente raţionale în măsurile pe 
care le propun. 

În tratarea acestei chestiuni am în vedere tot timpul 
tratatul de la Adrianopol şi oricare sunt speranţele mele 

 

referitoare la importanţa viitoare a Sulinei ca drept 
Cheia Dun ării,  nu solicit nici-un fel de ajutor, nici-o 
măsură, nici ridicarea vreunei construcţii care să nu 
reprezinte pur şi simplu ca formă şi în fapt, decât o 
anexă a Carantinei autorizate de tratat în insulele 
Dunării, imperios cerută de interesele noastre cele 
mai mari. 

Chiar dacă mi s-a acordat ceea ce am solicitat, 
în prezent stabilimentele noastre sanitare din acest 
loc urmare drepturilor pe care le deţinem, sunt încă 
departe de ceea ce ar putea fi  şi ceea ce vor trebui 
să fie cu timpul. 

Dacă în acest moment cineva ar putea fi acuzat 
de a nu fi respectat tratatele în chestiunea insulelor 
Dunării, aceştia sunt înşişi Turcii; dar evit să mă 
plâng. Aianul de Tulcea, cel căruia i-am arendat pes-
căriile de pe insula Sfântul Gheorghe şi care în 
acelaşi timp este antreprenorul cel mai sigur şi mai 
ieftin pentru construcţiile şi celelalte lucrări din acest 
loc, a profitat de acest lucru pentru a paşte acolo 
mari turme, fie cele care îi aparţin lui personal, fie 
ale altora care îi plătesc pentru aceasta dijmă. 

În afară de o mulţime de vite cornute, cu 
certitudine în prezent se află cel puţin 10 000 şi 
probabil până la 30 000 de oi care pasc pe imaşurile 
de pe insula Sfântul Gheorghe.  

Nouă ne este imposibil să profităm de pe urma 
acestui lucru şi dificil de a împiedica sau chiar de a 
verifica afacerile vecinului nostru. 

Drept urmare şi în plus având în vedere de a nu 
compromite propriile noastre interese, n-am să 
întreprind ceva anume, făcându-mă că nu ştiu nimic, 
nici nu mă voi amesteca în afacerile sale. 

M-am adresat acestuia pentru tot ajutorul pe 
care mi-l poate acorda; i-am trimis mici cadouri, ceai 
şi alte dulciuri care-i fac tot timpul mare plăcere şi 
sunt sigur că rapoartele pe care le alcătuieşte cu 
privire la noi, expediate la Constantinopol, sunt toate 
în favoarea noastră.  

Pe de altă parte, el asigură în contul nostru 
poliţia în imensa insulă Sfântul Gheorghe, aşa cum 
noi nu am putea-o vreodată face; nu suferă deloc 
vagabonzii şi ni-i predă imediat pe dezertorii care 
trec în partea aceea. 

Chiar săptămâna trecută - perioada 19-26 febru-
arie 1837 n.n. - el a expediat generalului Fedorov, 
care se găsea la Ismail, 2 soldaţi din regimentul aflat 
în garnizoană în acel oraş şi acest lucru continuă să-
l facă de când suntem în aceste raporturi cu el, mai 
ales de la vizita mea la Tulcea în luna mai a anului 
1835” |1|.  

Atunci începuse colaborarea în Delta Dunării 
sau mai bine “codovălmăşia ruso-turcă” cum o nu-
meşte plastic atentul analist  C.I. Băicoianu în a sa 
lucrare „Dunărea, privire istorică, economică şi 
politică” chiar dacă se referă la o dată anterioară si 
numai la canalul Kilia. 

Lucrurile între timp evoluaseră, respectiv graniţa 
se schimbase pe canalul Sulina. 

-va urma- 

� 
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    Coriolan P ĂUNESCU 
 

    ADEVĂRATA NAŞTERE A PRESEI ÎN ROMÂNIA 
I 
 

           În „Contribuţii la Istoria presei române”, 
Constantin Antip arată că adevăratele începuturi ale 
presei, în ţara noastră, au avut loc „spre sfârşitul celui 
de-al treilea deceniu al secolului XIX”, adică în 
momentul când procesul de destrămare al feudalismului 
se intensifică, făcând loc relaţiilor economice de tip 
capitalist. În acest timp, datorită creşterii forţelor de 
producţie „se dezvoltă piaţa internă, se amplifică 
legăturile comerciale cu străinătatea”, spune autorul
citat. Şi, astfel, dorinţa noilor pături, de a desfiinţa 
privilegiile feudale, se va reflecta în marile frământări 
sociale din epocă, cu precădere în mişcarea de la 1821, 
condusă de Tudor Vladimirescu. Mai mult, interesele 
tinerei burghezii se  regăseau, în planul ideilor, într-o 
serie de atitudini antifeudale îndreptate împotriva 
iobăgiei, dar şi prin  manifestarea, fără oprelişti, a 
dorinţei de independenţă naţională; de asemenea, în 
planul culturii, era vădită lupta noilor pături pentru 
deşteptarea conştiinţei naţionale „prin dezvoltarea 
învăţământului, ştiinţei, literaturii şi artei”, afirmă 
Constantin Antip. 

Aceste deziderate, de promovare a ideilor 
iluministe, pe tărâm ideologic şi cultural, reclamau  
apariţia unei prese militante care să dea curs 
revendicărilor burgheziei şi celorlalte clase şi pături 
sociale, interesate de lichidarea feudalismului şi de 
reaşezarea societăţii pe cu totul şi cu totul alte baze ale 
dezvoltării social-economice; respectiv, pe baze 
capitaliste. În acest context, în 1829 apare „Curierul 
Românesc” (8 aprilie), la Bucureşti, prin grija lui Ion 
Heliade Rădulescu şi ,,Albina Românească” (1 iunie), la 
Iaşi, sub direcţia lui Gheorghe Asachi; pentru ca, nouă 
ani mai târziu, la Braşov, Gheorghe  Bariţ să scoată 
„Gazeta de Transilvania” (1838), ceea ce înseamnă că, 
la români, începuturile presei sunt reprezentate de trei 
publicaţii periodice. Savantul Nicolae Iorga, despre cei 
trei corifei ai presei, avea să afirme tranşant:
”Intemeietorii presei periodice sunt trei fruntaşi scriitori: 
Eliad Rădulescu, Gh. Asachi şi Gheorghe Bariţ, redac-
tori ai Curierului, Albinei şi, respectiv,  Gazetei de Tran-
silvania”.  
 Scopurile acestor apariţii sunt rostite cu claritate 
în prospectele acestora, chiar dacă ele, la timpul 
cuvenit, anunţau gazetele în cauză, cu alte nume, decât 
cele cu care au apărut la tipărire; şi anume: „Curierul 
Bucureştilor” şi, respectiv, „Gazeta românească din 
Est”. Între altele, în prospecte, în legătură cu ceea ce 
se va numi până la urmă „Curierul Românesc”, se  

 

spunea: „Acest vestitor de obşte de atâţia ani 
cunoscut de neapărată trebuinţă în luminata Evropă, 
a ajuns astăzi a îşi împărtăşi vestirile sale, şi între 
neamurile cele mai necunoscute, care încă în tulbu-
rările şi neodihnele lor, au simţit lipsa şi trebuinţele 
lui. El astăzi cunoaşte mai toate limbile Evropei (...)  
şi foarte trist era pentru noi, iubiţi români, când el 
încă până acum, nu cunoştea limba noastră, şi noi 
vestirile lui le primeam în limbi străine (...)”1.În 
acelaşi timp, prospectul anunţa că, în gazetă, se va 
tipări şi o culegere „din cele mai folositoare şi 
interesante lucrări din gazetele Europei”, un fel de  
„revistă a presei străine”, precum şi însemnări pentru 
creşterea şi sporirea literaturii româneşti, informaţii 
comerciale, ştiri interne, documente oficiale, anunţuri 
de vânzări  şi mezaturi deosebite”, dar şi probleme 
edilitare şi de igienă publică. 
 În prospectul „Albinei Româneşti” se arătau 
următoarele: „Nu se află  astăzi în lumea politicită 
neam... carele, între altele ale sale folositoare 
instituţii să nu aibă în limba naţiei un jurnal periodic 
(...). Luătoriu aminte cititoriul gazetei, ca într-o oglin-
dă, în ea vede înfăţişate toate interesantele întâm-
plări  de carele el însuşi atârnă, martor se face crun-
telor bătălii, vede faptele, aude vorbele străluciţilor 
bărbaţi, se minunează de fenomenele firei, şi ca un 
călătoriu pe rotunzimea pământului culege  folosi-
toare pilde şi învăţături”2. Cu privire la stilul gazetei, 
Gheorghe Asachi menţiona: „ (...) redacţia va urma 
după cel cerut de regulile limbii, şi pe carele orice 
filolog ideat îl va afla potrivit”3. Fapt interesant, 
pentru acele vremuri, Asachi vorbea despre 
obligativitatea publicaţiei de a răspândi ştiri veridice 
şi, în acelaşi timp, de a urmări eficacitatea gazetei. 

În sfârşit, „Gazeta Transilvaniei” anunţa, în 
preospectul ei, „că se va ocupa de  probleme privind 
îmbogăţirea limbii şi literaturii"4, dar mai târziu, 
gazeta şi-a lărgit tematica „în lăţirea cunoştinţelor”, 
„împărtăşirea ideilor la toate plasele de oameni, 
găsind cu cale de a strecura, cu curaj, idei care 
propovăduiau necesitatea înlăturării privilegiilor 
feudale, dar şi despre „dreptul popoarelor la viaţa de 
sine stătătoare”, ceea ce, astăzi, ar fi sinomin cu  
„dreptul popoarelor la autodeterminare”, principiu 
clamat dar nerespectat, în zilele noastre, ca, de 
altfel,  şi în timpul lui Gh. Bariţ, care l-a pus în 
circulaţie, la Braşov. Altfel spus, aceste publicaţii, 
care au fost primele periodice, în România, aveau, în 
fapt, preocupări politice, economice, sociale, 
culturale şi naţionale, ale burgheziei în expansiune; 
de altfel, chiar Ion Heliade Rădulescu preciza, cu 
privire la periodicul său „Curierul Românesc”, că 
trebuie să fie o publicaţie ”administrativă, comerţială 
şi politică”5, dar ea a fost deopotrivă (şi chiar mai 
mult) şi culturală, în ciuda titlului care făgăduia să fie 
„mai mult de informaţie curentă decât altceva”. Astfel 
că, între anii 1830-1832, I. H. Rădulescu, va publica, 
la rubrica „Literatura” articole de îndrumare literară, 
scurte notiţe despre poeţii debutanţi, recenzii ale 
unor cărţi apărute; de asemenea, în perioada 1833-
1834, întemeietorul „Curierului Românesc” va public-
ca articole, pe care le va intitula „Pentru poezie”, 

 

(continuare în pag. 89)



Boem@  10Boem@  10Boem@  10Boem@  10----11111111----12121212/201/201/201/2012222    89898989    

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 88) 
 

„Pentru stil”6 ceea ce demonstra că, încă de la 
începuturi, I. Heliade Rădulescu va fi preocupat de 
îndemnarea cititorilor către literatură. De notat că, 
„Curierul Românesc” (ori în suplimentele acestuia: 
„Gazeta Teatrului Naţional”, „Muzeul Naţional”, şi 
„Curier de ambe sexe”) au debutat: Iancu Văcărescu, 
Vasile Cărlova Grigore Alexandrescu, ceea ce 
vorbeşte, convingător, despre ideile îmbrăţişate de 
redactorul I.H. Rădulescu, cunoscut, până la apariţia 
periodicului doar ca ucenic şi urmaş al lui Lazăr în noul 
învăţământ românesc. El se va dovedi, la „Curierul 
Românesc”, un înflăcărat apărător al latinităţii limbii 
românilor, a ideilor de continuitate şi unitate naţională, 
susţinând în articole („Repede aruncătura de ochi 
asupra limbii şi începuturilor rumânilor”, „Limba 
românească” etc.) adevărate pledoarii privind originea 
poporului şi a limbii vorbită de el; în acest context, el 
afirmă: „limba [română] lui pentru sine şi pentru 
trebuinţele lui cele de aproape este toată latină. 
Urmele slave se găsesc în limba bisericii şi a 
cancelariilor domneşti”. În acelaşi timp, un obiectiv 
important al programului cultural şi literar al lui I.H. 
Rădulescu, îl constituiau traducerile din literatura  
universală; astfel, între anii 1830-1840, el va traduce 
din Lamartine, Byron, J.J Rousseau, Voltaire, şi-i 
îndeamnă pe tinerii membri ai Societăţii Filarmonice 
(1833), sub egida căruia apărea „Curierul Românesc”, 
să traducă piese din literatura universală. În numărul 
4/1843, Ion Heliade Rădulescu publică, din aceleaşi 
raţiuni, articolul „Chemare către folos, facere de bine şi 
glorie prin traduceri din literatura universală”, iar peste 
alţi trei ani, în 1846, publica un alt apel, mult mai bogat 
decât primul, cu titlul „Început de Bibliotecă universală”, 
unde, între altele, propunea să se editeze cei mai 
remarcabili autori antici (şi moderni) „ale căror scrieri 
au contribuit spre împlinirea faptei celei mari a 
civilizaţiunii, spre formarea minţii şi inimii umane, spre 
perfecţia omului”. În acest  „Început de Bibliotecă 
universală”, el propunea traduceri din operele lui 
Herodot, Homer, Platon, Aristotel, Montesquieu etc. 

Totodată, în „Curier de ambe sexe” (1837-
1842), Heliade publica traduceri din Puşkin, Lamartine, 
G.Sand, Goethe, Al. Dumas, Chateaubriand,  Balzac, 
Byron, dar şi opere originale, desigur, la rubricile: „Poe-
zie”, „Morală”, „Literatură”, „Nuvele”, „Căsnicie”, 
„Varietăţi”, „Filosofie”, „Educaţie”. Autorii literaturii uni-
versale nu erau aleşi unilateral. Erau publicaţi, alături 
de operele clasice ale lui Boileau şi Moliere, prero-
manticii J.J. Rousseau, Chateaubriand, romanticii By-
ron, Lamartine şi Puşkin, dar şi realistul Balzac. În 
acest fel, prin eforturile lui Ion Heliade Rădulescu, şi, 
desigur, ale colaboratorilor săi, scriitorii  tineri sunt puşi 
în contact direct cu opere ale tezaurului literaturii 
universale. 

 Activitatea pe care o desfăşoară Heliade în 
Ţara Românească, prin mijlocirea Curierului (şi a 
suplimentelor) îşi are corespondent, aproape identic, în 
Moldova, în persoana lui Gheorghe Asachi, şi el un 
ctitor de şcoali româneşti, convins că, prin ziar, 
tineretul poate dispune de o adevărată tribună a 
educaţiei. 

     

Acesta din urmă, Gheorghe Asachi, la numai 
câteva zile de la apariţia „Curierului Românesc”, în 
Ţara Românească, va scoate, în Moldova, o înştiin-
ţare (17 aprilie 1829), cu privire la Albina Româ-
nească, unde îşi va face cunoscute intenţiile public-
cistice; el preciza că, în jurnalul său periodic, se va 
ocupa de treburi „politiceşti şi interesante novitale din 
toate ţările lumii, buletine din teatrul de război, 
culegeri istorice, literare, morale, filologice (...)”7. 
Gheorghe Asachi, însă, era preocupat şi de probleme 
economice (lucrarea pământului, creşterea viermilor 
de mătase etc). El va scoate, la Iaşi „Albina Româ-
nească” (1 iunie 1829), a fost un bisăptămânal care, 
cu unele întreruperi, a durat până la 24 noiembrie 
1859, Asachi fiind convins că, „înfiinţarea unui mijloc 
înlesnitor prin carele să poată naţia noastră cunoaşte 
îmbunătăţirile şi înaintările minţii omeneşti, precum şi 
cursul întâmplărilor lumii, de care tot omul atârnă (...)” 
este o întreprindere necesară, pentru progresul nea-
mului românesc. 

De aceea, articolele cu caracter informativ, 
din domenii diverse, vor ocupa spaţii largi în gazetă, 
pentru o cunoştere cuprinzătoare a ştiinţei acumulată 
de omenire. Profesorul va resimţi, însă, opt ani mai 
târziu, nevoia unei publicaţii literare, unde  să apară 
„productele duhurilor cele nouă”. Şi astfel, în 1837, 
Gheorghe Asachi adăuga Albinei, suplimentul literar 
„Alăuta Românească”, care va apare de la 14 martie 
1837 până la 10 februarie 1838 (în total 8 numere). 

În Transilvania, iniţiator al unui ziar românesc 
nu a fost doar Gheorghe Bariţiu (profesor la şcolile 
româneşti din Braşov) ci şi Ion Barac; acesta din 
urmă, a editat Foaia Duminicii spre înmul ţirea cele 
de obşte folositoare cuno ştin ţe, care a apărut tot la 
Braşov, în anul 1837. 

Este anul când, Gheorghe Bariţiu publica o 
Înştiin ţare literară în care, după ce recunoaşte meri-
tul foii  lui Ion Barac,  cheamă pe compatrioţii săi, 
transilvăneni, să dovedească, prin ziare şi reviste, că 
limba românească „este destoinică  de a se putea 
deplini,  regula (de a se organiza, de a se pune la 
punct, n.n) şi îmbogăţi ca oricare alta”. În primul 
număr din Foaie literară (1 ianuarie 1838), care pre-
merge Gazetei de Transilvania, Bariţiu semnează un 
articol în care vorbeşte despre rolul traducerilor în 
dezvoltarea limbii literare, semnalând apariţia unor 
opere traduse din literatura universală (Byron, 
Roussean, Hago ş.a.), Bariţiu era convins, ca şi 
Heliadde că „meritul traducătorilor este mare”.  
 

1 Hodoş, Nerva; Ionescu , Al., Sadi, „Publicaţiunile periodice 
româneşti”, Bucureşti, 1913. 
2 Ibidem 
3 Hodoş, Nerva; Ionescu, Al. Sadi, Publicaţiunile periodice 
Româneşti, Bucureşti, 1913. 
4 Antip, C., „contribuţii la istoria presei române, Editura U.Z. 
din, RPR, 1964. 
5  Iorga, Nicolae, „Istoria presei româneşti”, Editura Muzeul 
Literaturii Române, Bucureşti, 1999. 
6 Hangiu,  I. „Reviste şi curente în literatura română”, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1978. 
7 Ibidem. 
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
Denisa Lepădatu – Şoapte de catifea  
Editura “InfoRapArt”, Galaţi, 2012 

Mariana Eftimie Kabbout - Trup şi suflet  
Editura “InfoRapArt”, Galaţi, 2012 

Georgeta M.Oană - Soarele copilăriei  
Editura “InfoRapArt”, Galaţi, 2012 

   
Mihaela Aionesei – Cerşetori de stele 

Ed. ArtBook, Bacău, 2011 
Tudose Tatu – Farul bătrân de Sulina 

Editura Sinteze, 2012 
Vasile Pintilie - Desculţ prin roua proas-
păt cosită, Ed. InfoRapArt, Galaţi, 2012 

   
Claudia Adam – Singurătatea cărării 

Editura InfoRapArt, Galaţi, 2012 
Tănase Dănăilă – Surâsul spiritului  

Editura Axis Libri, Galaţi, 2012 
Livia Ciupercă - Scriitori gălăţeni de ieri 
şi de azi, Ed.Dunărea de Jos, Galaţi, 2012 
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
Dorian Marcoci - Dor  

Editura Nico, Târgu Mureş, 2012 
Constantin Marafet - Dar 

Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2012 
Aurica Istrate - Toamna cuvintelor 

desculţe, Ed. InfoRapArt, Galaţi, 2012 

   
Liliana Petcu – Poezia cuvintelor  
Editura InfoRapArt, Galaţi, 2012 

A.S.P.R.A. – Leagănul lirei (antologie 
colectivă), Ed. InfoRapArt, Galaţi, 2012 

Maria Ieva – Alfabetul mirării  
Editura Opera, Bucureşti, 2012 

   
Elena Netcu - Verde pelin 

Editura Karograf, Tulcea, 2012 
Vadim Bacinschi - Cocostârc Străin 

(M.Eminescu la Oddesa), Odessa, 2011 
Ioan Gheorghiţă-Undeva la poarta raiului 

Editura Ex Ponto, Constanţa, 2010 
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