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Daniel CORBU 

 
ELOGIUL BOEMEI 

 
Sunt un boem amator. Şi de aceea m-am lăsat 

întotdeauna fascinat de adevăratul boem, de cel auten-
tic. Deşi altarul ceremoniilor boeme este cafeneaua, 
cârciuma, adevăratul boem nu trebuie confundat cu 
omul banal de cafenea. El este filosoful cu gesturi 
aristocrate şi gândire clară, este apostolul noutăţii atins 
de o forţă magică, ocultă. Filosoful boem depăşeşte în 
orice clipă platitudinea conformistă, sfidează înţele-
gerea comună a lucrurilor. Pe lângă filosofia boemă din 
cafenelele lumii, catedrele de filosofie cu profesori 
pedanţi şi lipsiţi de haz sunt un vax. De la Socrate, 
poate cel mai mare boem european, şi până la Pirgu din 
„Craii de curte veche”, diferenţa dintre filosofia boemă 
liberă şi cea didactică, universitară e ca diferenţa dintre 
zei şi nişte deşeuri rău mirositoare servite cu ostentaţie 
de postmodernism. 

Pe boem îl simţi. Fiecare gest îi e ritualic şi nu 
se avântă în dialog fără anumite ceremonii aristocrate. 
Cei care se amestecă precum musca-n lapte sunt 
veleitarii, amatorii, banalii Mitíci. Ca şi în cazul artiştilor 
autentici, boemul se naşte cu blestemul boemiei. În 
preajma celor adevăraţi (le mulţumesc că m-au 
acceptat!) am ajuns să trăiesc clipe de boemie auten-
tică. Dar nu numai atât! Pornind de aici, am reuşit să 
înţeleg psihologia veleitarului în artă. Mimând mereu, cu 
forţa de fixaţie creierală, probând continuu stările mani-
acale, veleitarul are momente în care crede, în care se 
simte adevărat. 

O definiţie a boemei nu se cade. Ea ţine de 
libertatea individuală. De gradul în care individul accep-
tă un anumit hedonism, un trai oarecum dezordonat, 
fără angajamente sau venituri fixe, de raportul său cu 
hazardul. În fond, boemul e un filosof  
 

 
singuratic, un sacerdot care acceptă traiul de azi pe 
mâine. Dacă, accidental, prin voia bunului Dumne-
zeu, îi cade din ceruri vreo moştenire, îl poţi admira 
probându-şi generozitatea.  

De multe ori boema a fost asimilată greşit cu 
alcoolul, foamea şi risipirea zadarnică a timpului. 
Socrate nu bea alcooluri nici măcar cât tânărul Alci-
biade, iar sistemul său maieutic (rezultat din pierde-
rea timpului!?), consemnat de ucenicu-i fidel Platon, 
stă la baza filozofiei lumii. 

Pe urmă, cine nu ştie azi că Omar Khayam, 
marele poet al antichităţii orientale, cel care proslă-
vea în versuri femeia şi vinul, n-a pus gura pe 
alcool toată viaţa, bându-şi doar laptele şi ceaiurile 
de ierburi? Faimosul filosof chinez Confucius era 
atins de aripa boemiei celeste, iar festinurile sale 
prin câciumile imperiului erau adevărate cursuri de 
vară de filosofie practică şi nepractică. Nu 
întâmplător, Confucius a obţinut de la împărat 
dezlegarea de a fi primit, respectat şi ospătat cât va 
vrea în orice han al imperiului. 

Despre boemi, cei care iubesc întâmplătorul, 
supa de nori şi comerţul cu stele căzătoare s-a 
scris mult şi de multe ori fals. Henri Murger prezintă 
în „Scène de la vie de bohème” o şleahtă de poeţi, 
pictori, compozitori şi ziarişti excentrici care 
condamnă viaţa burgheză. Jenant e că modestul 
autor parizian îşi prezintă boemii în contradicţie cu 
aşa-numiţii oameni onorabili. În ce priveşte artiştii, 
mulţi văd boema neapărat amestecată cu 
miresmele ratării. Deh, Dali avea dreptate când 
spunea, prin 1953: „Singurul lucru de care lumea 
nu se mai satură niciodată e exagerarea”. 

Feriţi-vă de cei care dezaprobă boema sau o 
înfierează cu mânie proletară! Boema a existat şi 
va exista în toate timpurile, cu farmecul şi exotismul 
ei, cu aria de desfăşurare în templul profan, cum i 
se mai spune cafenelei, sau în alte locuri. Tagma 
boemilor nu va pieri. Boemii vor întreţine magia 
noului, vor da palme gustului public, vor perfecţiona 
arta dialogului, fie că se numesc Duchamp, Van 
Gogh, Pirgu, Zacharias Lichter, Eugen Andone, 
Dimitrie Stelaru sau Pena Corcoduşa, pitorescul 
personaj din „Craii de curte veche”, în treacăt fie 
spus, singura carte bună despre boemă apărută la 
noi. Ştiu că Nichita Stănescu iubea enorm Craii lui 
Mateiu Caragiale şi suferea pentru că era doar 
boem amator, în timp ce Theodor Pucă, Nicolae 
Velea sau Mazilescu erau autentici. 

Cum spuneam, multe prostii s-au spus 
despre boemă şi, de multe ori, de către cei dinafara 
lor, a dezaprobatorilor, care, în articole sau studii 
academice, recomandau boemilor duşul şi tăcerea. 
Sper ca „Martorii orbi” - un roman al boemei, cartea 
noastră care va apărea curând, să clarifice mai 
multe lucruri despre acest fenomen complex şi 
magic. 
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şi între leul şi impala, 
cine-i victima şi cine călăul, 
cine poate descifra codul şi să înţeleagă planul 
Lui? 
Unde e schema, proiectul? 
Ai umilinţa să cauţi  
dacă îţi place vânătoarea de comori. 
Fiecare cu scopul lui, cu veşmântul lui de mucava:  
1+2+4 la fel ca 4+1+2 la fel ca 2+1+4 
oricum fac şapte 
şi mereu trebuie să vă uniţi în suma aia, 
dacă unul se şterge, doiul să acorde ajutor, 
să dezmembreze patrul, 2+2 sau 1+1+1+1, 
numai ţelul şi sfârşitul acelui şir  
să fie tot şapte; 
şi dacă doiul se frânge, 
nu contează, 
suma să dea tot şapte, 
deoarece natura pretinde asta, 
fiecare cu scopul lui; 
ce contează numele dat unui zeu, dacă iubeşti, 
dacă inima ta e sinceră şi atât de puternică încât 
iubeşte şi pe cine te urăşte, 
aceasta este raza care din est se deapănă, 
acolo unde nu putem privi, 
acolo unde răsare soarele.  
Acum ţi-e teamă de dună, 
ci eu spun că nu vei afunda, 
ce alte sirte şi mlaştini  
încă te vor mai opri? 
Îţi aminteşti după-amiaza aceea, 
vegheai pe cel pe care tu-l numeşti cadavru 
şi nu simţeai nici o prezenţă, 
percepeai o sudoare rece, durere, 
dar era esenţa lui să vegheze pe tine 
asupra unui înveliş de mucava. 
Deci, din ce nivel de existenţă 
vom putea înţelege rolul 
unui tăietor de gâturi şi al unui om prob, 
al unui lunetist şi al duşmanului în cătare, 
cine stabileşte distanţa şi diferenţa  
între un călău şi jertfa lui, 
ce văd ochii noştri 
ce nu observă inima noastră şi 
mintea 
decât o parte din lumina aceea şi din întuneric 
pe care şi tăietorul de gâturi o are 
deşi în măsură diferită? 
Ştiu că ţi-e frică de imperfecţiune  
dar nu ridica niciodată scutul 
şi îngenunchează cu mine în faţa întinderii astea 
de nisip, 
nu frânge sinapsele ce ne leagă infinitului 
fiindcă ele se activează  
unde începe fiecare suplică şi supunere 
strigătului din khamsin. 
Dă-mi mâna ta, sunt aici şi pentru totdeauna, 
energia se răspândeşte  
şi tu poţi s-o simţi precum soarele pe ceafă. 
 
 

(continuare în pag. 5) 

 

 
 

Luca CIPOLLA 
(Italia) 

 
MUKHTAR (ALESUL) 
 

 

Anotimpurile nu se termină iarna 
şi nu există o zi lăsată la întâmplare... 
îmi desfăşor kefiah 
în faţa deşertului, 
glasul lui în tăcere, 
răul, să ştii, te ispiteşte în trup 
când nu poate cu conştiinţa  
şi colubrul are un rânjet familiar 
construind gaura lui. 
Întinsei mâna către neant, 
carnea mea era mucava.. 
Ce făceam singur 
şi ce de-a inimii mele impulsul pulsaţiei? 
Auziţi, auziţi în depărtare 
cum suflă khamsinul 
şi cum încreţeşte pielea mea veştejită... 
lumină şi încă lumină, soarele îmi încălzeşte ceafa, 
să nu vedeţi cum răsună aerul 
şi cum pârâitul nisipului 
e mai degrabă pe cel al făcliilor?! 
Nu-ţi fie teamă să te arzi, 
fiule, 
susţine-te suflului acela, 
totul este viaţă; 
acum încearcă să umbli, 
înfruntă hamada, 
în fond labilă şi săracă de ispite, 
apa e în tine, nu 65% din corpul tău, 
deşert egal miraj 
deci şi oază, 
ştii bine... 
vorbeşte farsi, română, italiană, 
învaţă spaniola, araba, esperantoul, 
te ascultă macul ăla 
şi vulpea ţi-e soră precum o ploşniţă, 
căţea sau antilopă nu ştiu ce, 
solifugul te batjocoreşte şi face pe histrionul, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Î
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Oana PANAIT 
 

Dar iubirea… 
 
Dacă iubirea ar fi un fir de praf, ne-am ale-

ge din timp cu multă grijă carpel, ca pentru o cură-
ţenie pascală; 

dacă iubirea ar fi un grăunte de înţelep-
ciune ne-am scoate de pe raftul din stânga al inimii 
cartea socratiană nescrisă vreodată; 

dacă iubirea ar fi o pictură, ne-am sprijini 
tâmplele de tuş şi am purcede la crearea unui inso-
lit tablou de galerie impresionistă, în culori aprinse 
de fovism mascat; 

dacă iubirea ar fi o floare, am culege peta-
lele rupte de indiferenţă de pe jos şi l-am pune pe 
Blaga paznic etern al corolei ce-şi ţese minunat 
dragostea noastră; 

dacă iubirea ar fi un eseu, am aduna cei 
“Nouăsprezece trandafiri” şi l-am căuta pe Eliade 
prin grădina lui Dasgupta [dacă Maitrey îl găseşte 
în panteismul plin de insecte flămânde de sacru şi 
profan; ori îl sunăm direct pe Dumnezeu, dacă nu 
are telefonul scos din priză, cum spunea cineva… 

dacă iubirea ar fi apolinică, paradisul des-
trămat s-ar (re)găsi pe pământul însetat de lucife-
ricul şi paradisiacul amorului pur; 

dacă iubirea ar fi un sunet, ne-ar acompa-
nia “valsul în doi” pe Dunărea… oltenească de 
valuri create de Strauss-fiul, nocturnele abisale pe 
claviatura albă de început … de suflete regăsite; 

 
Dar iubirea… e un sonet, căci poemul gân-

durilor îndrăgostite de patima vicioasă a gustului 
pentru celălalt, îl regăsim în fiecare din noi, atunci 
când plecăm la drum înarmaţi ca într-un război al 
unei ultimi nopţi de dragoste, destul de prozaice şi 
recitat cu orgoliul americanului pragmatic, dar nere-
semnat, sedus de Hemingway cu un ultim catren 
ne-poetic de “Adio…” sau cu morbidul avânt de 
corb rănit de noaptea întunecatului… ”nevermore”.  


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 4) 
 

NDE (Near-death experience) 
 

De fapt nu stai pe loc 
şi mlaştina se face pământ  
valva timpului 
îşi frânge angrenajele  
un cordon de argint 
pe care mâna infirmierei aurii 
îl taie şi te deşteaptă  
acolo unde teamă şi insultă 
în filmul tău observi 
dar glasul unei lumini 
precum braţele calde îmbrăţişezi  
o lecţie pe care deja ai învăţat-o.. 
copil vei reveni. 
 

NU-I TIMP SĂ DORM 
 

Nu-i timp să dorm, 
rândunicile se înalţă în stol, 
soarele clipeşte printr-un coş, 
Mă mişc ca o umbră 
şi mă joc să mă întind  
şi să mă contractez... 
norii pe Belbo 
arme vechi ideile, pistoale fără proiectil,   
dintr-o şatră cânt împreună cu ei, nomazi, 
ceea ce-i pur şi ceea ce nu-i este; 
mă spăl pe mâini  
de mania asta de protagonism 
fiindcă este punctul de cotitură 
şi cu o rostogolire plâng şi regret, dar acum, 
acum a venit momentul  
să salut anii în urmă 
şi pe tine care din ochii tăi vietnamezi  
mă evoci din vis 
şi din drumul tâmplarului 
îmi şopteşti dacă mai întreb de tine... 
Nu mai e timp să dorm 
şi pixul este fără cerneală, 
la o chitară dezacordată pe pragul 
preexistenţei fiica mea cântă. 
 

NR. 42 
 

N-aş avea portretul tău... 
şi tămâia se răspândea în aer, 
cam împinsă de o mişcare indusă, 
eu, abureala, faruri cu xenon, 
vălul se rupea  
şi tu machiată pe un fir de geam, 
nr. 42, 
pe ce canal trebuie să navigăm?  
Licurici şi fulgi de stele 
care satură plantaţia, 
cu degetul trasând Carul şi Orion, 
absorbit în dishdasha mea 
a omului din deşert, 
Lebăda şi Leul, 
un demiurg întins spre scara aceea cu fusceli, 
temându-mă de ultima treaptă 
şi de orgoliul meu. 
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Gheorghe A. STROIA 
 

„Zâmbind vieţii” sau Alternarea obedienţei cu 

nesupunerea – crezul literar-artistic al întregii activităţi 

literare a Elenei Buică 
 

Viaţa ne oferă deseori motive de întristare şi 
rareori motive de bucurie, de zâmbet sau de exaltare. 
Însă, ar trebui să căutăm în fiecare durere – un motiv de 
bucurie, în fiecare suferinţă – un motiv de continuare a 
luptei cu sinele, pentru ca fiecare bătălie câştigată să ne 
apropie mai mult de viaţă, de înţelegerea şi de ce nu, 
dobândirea puterii de remodelare a propriului destin. 
Fiecare nouă zi să fie o luptă cu propriile limite, cu 
depăşirea condiţiei noastre, spre atingerea idealurilor şi 
a viselor, oricât de îndrăzneţe ar fi ele. Există în viaţa 
noastră gânduri rămase fără ecou, iluzia oglinzilor furate, 
amintiri vii pe care retina le proiectează în onir ca pe 
nişte pelicule dintr-un film mut, ce-şi găsesc puterea de a 
ţâşni la lumină, spre împărtăşirea noastră dintr-o fântână 
a Blanduziei, fântâna dorurilor toate.  

Debutând relativ târziu, dar în forţă, făcând 
abstracţie de calea parcursă până atunci şi dorindu-şi ca 
tot ceea ce va urma să-i fie aducător de noroc şi de bun 
augur, Buni se dovedeşte a fi prolifică precum izvorul ce 
adapă cu apă proaspătă setea călătorului neobosit, 
dăruind cititorilor săi grăunţe de nectar, culese de pe 
florile gândurilor şi prefăcute în miere, cu gust de viaţă. 
Indiferent dacă scrie poveşti - pentru copiii strămutaţi din 
ţara lor, din care răzbate nesecatul dor de plaiurile natale 
dar şi profundul respect pentru tradiţiile şi istoria 
neamului - sau pagini de călătorii ori jurnal monografic, 
indiferent dacă îşi adapă setea sa de oameni citind cărţi 
şi propunând spre analiză veritabile exegeze literare, 
Elena Buică este un mare împătimit de frumos, cu un 
suflet sensibil, delicat, plin de altruism. O regăsim de 
multe ori pe Buni, încurajând copiii să scrie, să crească 
mari pe calea virtuoasă a scrisului, să-şi transforme 
gândurile în condeie aprinse înmuiate în cerneala 
sufletului. Alteori, o găsim pe Buni şoptind, la gura sobei, 
poveşti de demult, dar animate de un suflu nou - un 
amestec fabulos de real şi ireal, de căldură şi 
binecuvântare - capabil să aducă somnul pe genele 
obosite de zbaterea şi agitaţia copilăriei. 

În alte scrieri ale sale, o reîntâlnim pe Buni 
gravă, erudită, reînnodând firul poveştilor de viaţă 
valoroase, schiţând şi apoi definitivând adevărate 
monografii, dublate de respectul pentru înaintaşii săi ori 
pentru locurile pe unde şi-a purtat paşii în tinereţe. O 
prezenţă extrem de activă în cercuri culturale din ţară şi 
din străinătate, membră fiind a unor uniuni de creaţie 
literară, rostuite să-i aducă nu atât mândrie ori 
superioritate  faţă de semeni, cât recunoaşterea şi 
consacrarea prieteniei – indubitabila sa calitate morală. 
Alteori, în liniştea sufletului său, purcede pe calea 
descoperirii unor noi universuri de gând, împărtăşind mai 
apoi, în veritabile florilegii, cuvinte de încurajare, pozitive, 
aprecieri sincere, asupra unor scrieri epice, lirice, 
publicistice şi chiar de sorginte ştiinţifică, toate conturând 
cu suficientă claritate şi precizie universul autorului, 
lumea în care creaţia acestuia pendulează. 

După apariţia interesantului studiu monografic 
dedicat comunei sale natale, „Întoarcerea spre obârşii” 

 
 

(Ed.Anamarol, Bucureşti, 2012), probând o activitate 
literară demnă de toată admiraţia, prezentul volum al 
Elenei Buică „Zâmbind vieţii” reprezintă un „mix” lite-
rar de „Gânduri, zâmbete, amintiri” (Partea I), 
„Frumoasele vacanţe” (Partea a II-a), „Prietenii mei, 
scriitorii” (Partea a III-a). Se spune că pentru a crea 
un fel de mâncare gustoasă, ai nevoie, pe lângă 
ingrediente, de pasiune, de foarte multă pasiune. 
Dacă se poate spune aşa, cărţile Elenei Buică sunt 
precum un „fel” savuros de hrană (spirituală, evi-
dent), servit la o cină romantică, în care protagoniştii 
pot fi: CITITORUL şi VIAŢA. Dacă 10% sunt ingre-
dientele unei scrieri de calitate, Buni completează cu 
90% pasiune, rezultând, de fiecare dată, un alt 
model, o altă viziune, un alt mod de abordare, o altă 
strategie de comunicare cu cititorul său.  

Alternând bucuria cu starea de meditare, 
dorind pentru toţi o lume mai bună şi mai curată, iată 
ce spune Elena Buică despre sine şi despre scrisul 
său: Mintea mea a sărit mereu în ajutorul inimii, 
spunându-i că în anii de acum trebuie să rezolv acel 
exerciţiu de acceptare, de împăcare cu mine însămi, 
cu trecutul, cu frustrările, un exerciţiu de conservare 
a unui spirit liber, că acum pot să descopăr cu o 
imensă bucurie că inima nu poate îmbătrâni. Mintea 
a insistat, spunându-i inimii că în această etapă de 
viaţă pot să primesc, dar şi să ofer în continuare tot 
ce am mai bun în mine, deoarece porţile sufletului 
îmi sunt mai larg deschise şi scânteile de lumină şi 
căldură îşi găsesc mai uşor calea spre semenii mei. 
 Debordantă sinceritate şi omenie care, din 
nefericire, sunt din ce în ce mai puţin apreciate în zi-
lele noastre, dar pe care Buni se încăpăţânează să 
le păstreze intacte. Acum, poate mai mult ca ori-
când, avem nevoie de scrieri pozitive, motivante, 
creatoare de bine şi de frumos, pentru a putea ridica 
lumea din starea de negaţie la care a ajuns. Negăm 
cu putere valoarea, negăm zâmbetul şi bucuria,  
 

(continuare în pag. 13) 
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Daniel CORBU 

 
TOPIREA 
 
(Începusem să mor prea devreme) 
 
Începusem să mor. Muream încet în fiecare zi 

în fiecare oră     în fiecare secundă. 
Consultam tomurile sănătăţii şi ale bolilor lumii 
zeci de tratate ale trecerii 
cărţi despre regi glorioşi 
gladiatori, cruciaţi, castelani şi celebre madone,  
şamani, zoroaştri, exploratori, prinţi ai curajului 
şi papi intermediari ai Bunului Dumnezeu 
şi din fiecare se înălţa ca un abur 

 
abia perceptibil revoltătorul firesc 
aşa cum din adâncul materiei nimicul. 

 
Începusem să mor vizibil. Îmi spuneau 
iubitele       prietenii       vecinii: 
Tu nu observi cum mori cu câtă evidenţă 
şi impardonabil fast chiar fără un pic de ruşine 
în văzul tuturor te topeşti ca o apă 
ce se scurge fără de noimă-n adâncuri 
sau ca o avere căzută pe mâna părăduitorilor? 

 
Începusem să mor prea vizibil. Vorbeam cu 
mult prea ocupatele celule, cu sinapsele, cuarcii, 
leptonii, gluonii 
şi-i rugam să oprească un timp lunecarea 
de nesuportat pentru cei care chiar în acel moment 
mă acuzau de pierderea clasicei demnităţi 
a minimei decenţe sociale. 

 
Dar totul căzuse în autism şi totul 
lucra în defavoarea mea şi nici scepticismul 
nu-mi mai era biserica sfântă a rugăciunii 
iar iubita cea nouă-mi spunea: 

    - Degeaba ai scris şase mii de poeme despre 
sânii     mersul     şi părul meu auriu 
uite cât de vizibil mori în fiecare zi, în fiecare oră 
în fiecare clipă te zbaţi ca o floare tăiată 
şi nu faci nimic. Nimic şi nimic. 
Iar plecarea mea e foarte aproape. 
- De mă părăseşti - spusei cu glasul pierdut - va fi o 
rană, 
dar ce spun eu 
va fi un dezastru mai feeric decât 
orice apus pentru că eşti atât de aşezată în 
inimă, în sânge iar sufletul mi-i ocupat în întregime. 

 
Cum să te desprinzi? 
Va fi o rană pe care-o vor vedea toţi 
care se va scurge pe bulevardul Victoriei, pe strada 
Puşkin şi 
Lăpuşneanu, pe stradela Baudelaire prin clădirea 
televiziunii centrale     prin pieţe     cluburi 
de zi şi de noapte    o rană urâtă 
 

 
ca o lipicioasă meduză     ca o inimă însângerată 
pulsând 

        în dezordine 
ca un monstru uriaş. 
Iar oamenii zice-vor: ce despărţire urâtă 
ca un muşuroi     ca un oraş oceanic după 
apocalipticul tzunami! 

    - Fă ceva - îmi spune noua iubită - şi pune  
    capăt acestei ambiguităţi! 

 
Dar eu continui să mor vizibil 
în fiecare zi     în fiecare oră 
     în fiecare secundă 
crezând ca şi vechii greci în destinul câştigului 
din pierderea lucrului de pierdut supus astfel 
măreţiei 
pierzaniei şi golului absolut 
continui să mor vizibil cu neruşinare, 
în timp ce-mi îmbogăţesc impunătoarea colecţie 
de timbre şi fluturi 
sau fac adânci reverenţe unei glorii de trei parale 
şi uneori chiar ascult zile şi nopţi în şir 
cum din adâncul materiei urlă nimicul. 

 

 
 

 
 

 
 
 

desen de Elena-Liliana Fluture 
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cale prin fulgi şi vene, până-n butuc. Cred că s-a 
petrecut o minune pen’ că am ȋnchis ochii şi toporul a 
căzut exact pe mijloc. Tăietura e mai curată decât mă 
aşteptam: se prelinge doar nişte sânge aşa, ȋncet, 
picurând pe pietrele de calcar, negru ca uleiul de la 
ferăstrăul cu motor. Picură pe buturugă şi de acolo 
curge şi se amestecă pe jos cu sângele curcanului şi 
găinilor tăiate de bunicu’. Bunicu’ dă din cap şi ȋnşfacă 
mortăciunea. 

“Micul dejun”, ȋmi zice. 
 
Prispa din faţa casei e ca vai de lume, cu 

gresie şi suluri smolite ȋnşirate peste tot. Unchiul Jack 
bocăneşte ȋntruna pe partea din spate a acoperişului. 
Pe el nu-l văd, doar pereţii de un alb murdar şi o 
scară de oţel argintiu. Vântul se-nteţeşte dinspre nord, 
aşa că treaba cu găinile e de preferat faţă de târâtul 
pe partea aia de acoperiş. Pământul se-ntinde nestin-
gherit ȋn jurul casei, ȋn toate părţile ȋn afară de livadă. 
Bunicu’ e unul din puţinii proprietari din ȋmprejurimi 
care ȋncă mai incearcă să cultive. Are o bucată bună 
de câmp, dar pământul pe-aici nu-i bun de recolte, iar 
soarele verii nu ţine destul cât să se coacă totul cât 
trebuie. Grâul, porumbul, ajung pe iarnă, dar altceva 
nu se merita. Majoritatea caselor ȋn regiunea asta au 
mai mulţi copaci ȋn jurul verandelor. Aici, la bunici, 
totul e spaţiu deschis. Vântul ȋşi face de cap pe 
câmpie şi vâjâie chiar şi pe poteca de ciment şi calcar 
dintre casă, grajdul roşu, livada de meri şi garajul de 
lucru al bunicului. Cel mai apropiat mănunchi de 
copaci e la vreun sfert de milă la sud. Mi se face 
pielea de găină unde mi-au ramas mâinile dezvelite, 
că am suflecat mânecile să nu le umplu de sânge. 
Nici măcar n-a ajutat mare lucru. Sunt pătat cu sânge 
peste tot şi tot ce-am reuşit să fac e să mă ȋnfrigurez 
mai tare, fără mâneci. Cu o lună-n urmă, eram pân’ la 
brâu ȋn lacul Huron. Acuma parc-ar da să vină 
ninsoarea. Greu de crezut că doar cu două săptămâni 
ȋn urmă puneam corturile pe mal la Search Bay. Am 
prins ştiucă de lac, mare cât văr-miu Tommi, ȋn barca 
cu vâsle a lui Jack. Am fi putut să stăm acolo o lună, 
să ne ţinem doar cu zmeură şi ştiucă, cioplind la lemn 
de plută ȋn jurul focului. Nu tu ghete, nu tu muncă, nu 
tu găini, doar nisipul cald la picioare şi umbrele pinilor 
şi molizilor la spate. Azi, doar la gândul căldurii de 
atunci mă ȋnfrigurez şi mai tare. 

Ȋmi curăţ ghetele şi mă duc la uşa de la 
intrare. Uşa de plasă scârţâie când o dau la o parte să 
apuc, cu mâna soioasă de la găini, clanţa rotundă de 
alamă a uşii de lemn. Când păşesc ȋn pragul uşii, mă 
izbeşte duhoarea propriilor haine, de la căldură, 
ȋnainte să simt aburii de ouă cu cârnaţi. Ghetele lasă 
urme de sânge pe gresia verde, aşa că mă aplec şi 
şterg pe jos cu mâneca, atât cât pot. Bunica 
trăncăneşte oale şi tigăi prin bucătărie. La chiuvetă, 
apa curge ȋn şuvoi nestingherit. 

“Buck, tu eşti? Adu’ nişte pungi de gunoi. Şi 
ia-ţi şi ţie un suc”. 

“De unde?” 
“De după maşina de spălat”. 
Totu-i vechi ȋn camera din spate, dar toate 

ȋncă mai merg - asta ţine bunica să-mi repete de câte  
 

(continuare în pag. 9) 

 
 

 
 

Joseph Daniel Haske 
 

Câteva gâturi de dimineaţă 
 

Traducere: Liana Vrăjitoru Andresen 
 

 

E război ȋn toată regula ȋn faţa casei bunicului, o 
luptă ȋntre pasăre şi om. Bunicu’ n-are nevoie de ȋntăriri, 
din câte-mi dau eu seama. Băi, da ştiu că moşu’ ȋnvârte 
bine din topor. N-am mai văzut aşa ceva, cum ţâşneşte 
sângele din gâturile subţirele de găină şi colorează cal-
carul din faţa garajului. Două-trei ȋncă zburătăcesc, fără 
capete, ȋn timp ce una e ţintuită pe butucul de ulm. Dacă 
găinile ar avea suflet, poate că ar arăta că aburul care le 
iese pe cioc şi se varsă ȋn aerul ȋngheţat. Partea ȋn care le 
omoara nu-i chiar aşa groaznică, deşi am stomacul gol şi 
de două ori mi-a venit ȋn gât vomitatul. Mirosul de moarte e 
cel mai urât. Faţă de o găină moartă, o ghenă de gunoi ȋn 
toiul verii e imbietor de parfumată. Ochii mi se umezesc de 
la aerul rece şi de la duhoarea mortăciunilor. De câte ori 
ȋmi vine iar la nas, mă-ngreţoşez. Dar tot e ceva să-l vezi 
pe bunicu’ muncind să le termine pe toate, găinile.  

“Fii atent la ce fac!” zice. “Că te pun la căsăpit un 
curcan”. L-a şi ȋngrămădit lângă butuc, ȋncercând să-i 
ȋntindă gâtlejul lung pe lemnul de ulm şi sufocând pasărea. 
Vietatea dă din pulpe şi-i zgârie pulovărul. 

“Stai dreacu’ ȋntr-un loc”. E prima dată când ȋl aud 
pe bunicu’ ȋnjurând. De felul lui, el ȋnjură cu expresia feţei, 
fără să spună un cuvânt. Cu bunicu’, chiar şi un ditamai 
curcanul şi-a găsit naşul. O bucată vineţie cu ochi şi cioc, 
ce-a ramas din capul păsării, cade pe pietre dintr-o lovitură 
neȋngrijită de topor. Sudoarea se prelinge pe nasul 
bunicului şi respiraţia i-e greoaie. Ȋmi dă toporul. 

“E rândul tău, băiete”. 
Apuc coada toporului. “Păi ce credeai, sigur că-i 

greu”, zice. Potriveşte un butuc şi mormăie ceva care suna 
a “Aici”. 

La prima lovitură vreau să-i arăt bunicului că-s 
bărbat. Nu nimeresc butucul şi mai că-mi retez degetul 
mare de la picior. 

“Uşurel, măi copil”, zice. “O lovitură curată, direct 
pe mijloc. Atât”. 

A doua ȋncercare nu-i mult mai bună, dar măcar 
dau pe lemn. Bunicu’ dă din cap şi apucă o găină de gât. 

“Nu, bunicu’, nu pot”, ȋi spun. Mă simt ca un 
mucos. Bunicu’ zice, “ia-ţi avânt aşa, uşor, şi loveşte drept. 
Da dacă-mi tai degetele drace, aici ȋţi pun capul”. 

Mă ȋndrept de spate şi ridic deasupra capului 
toporul, cum ȋmi pare mai nimerit, şi văd oţelul tăindu-şi  
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(urmare din pag. 8) 

 

ori o tachinez despre vechiturile ei. Zice că pe vremea aia 
se făceau toate mai solide. Maşina de spălat şi stors, fierul 
de călcat, masa de stejar pentru rufe—toate tre’ să fie 
măcar la fel de bătrâne ca bunica. Ies din cameră cu nişte 
pungi şi o sticlă. Trec repede pe lânga peretele maro care 
duce la bucătărie, ȋmpiedicându-mă ȋn bocanci vechi de 
lucru, mănuşi de grădină şi tenişi. Bucătăria e ȋncinsă şi ȋn 
dezordinea din ea se văd pene, pungi, cutii, ziare şi carne 
peste tot. Bunica face gem de zmeură. Ȋi dau pungile. 

“Nu pot de mâini”, ȋmi spune şi-mi arată mâinile 
mozolite cu gem. “Pune-le pe bufet”. 

 
Bunicu’ se aşează ȋn capul mesei. Nu s-a spalat pe 

mâini de sânge, se-apucă să mănânce aşa cum e. Bunica 
m-a pus să mă spal. Să-mi scot bluza. Acum bunicu-i 
transpirat de-a binelea, iar salopeta i-e pătată roşu-vânăt. 

“Adu-mi sticla, femeie”. Ȋmi face cu ochiul şi ȋi trage 
o palmă pe fund bunicii. Ea ȋmi aruncă o privire. Din 
strâmbătura gurii ȋmi pare că ar vrea să spună ceva. 
Deschide şi ȋnchide gura-şi tace. Toarnă Canadian Mist 
ȋntr-un pahar, ceva mai puţin de un sfert de sticlă, şi 
trânteşte paharul ȋn faţa lui, pe masa albă şi ciobită, de 
lemn fals. Mă-ntreb dacă-l iubeşte. Chiar şi-n pozele de la 
nuntă are o figură acră. La fel ca acum, când urmăreşte din 
priviri cum bunicu’ aruncă pe gât tăria şi dă scurt din cap 
spre sticla mea de Coca-Cola. 

“Bine, băiete, acum le amestecăm. Da’ să-ncepem 
cu-nceputul. Ȋnainte de cocteiluri, hai să-ţi dau să-ţi crească 
nişte păr pe piept”. Ia alt pahar şi ȋl umple din nou, apoi ȋl 
impinge pe masă spre mine, ca-ntr-un film western. 

“Aşa, să-ţi deschidă ochii”. 
“N-are decit 12 ani, măi Eddie”. Bunica ȋi 

pregateşte o farfurie cu mâncare. 
“Aproape 13”, zic eu. 
“Dă pe gât, să-ţi ude fluierătura. Aşa, aşa. Vezi, tu? 

Baiatu’ are sângele meu ȋn vine. Seamănă cu bunică-su”. 
“Gene şi Mary or sa-ţi dea ouăle prin maşina de 

tocat, om bătrân ce eşti”, zice bunica. 
“Eu l-am adus pe Gene ȋn lumea asta crudă şi să 

mor eu dacă nu-l trimit tot eu afară din ea. Un bărbat care 
se teme de propria sămânţă nu-i bărbat deloc”. 

Mi s-au deschis amândoi ochii, iar bunicu’ ȋşi 
umple din nou paharul. 

Bucătăria s-a ȋnceţoşat. Totul se mişcă aşa, cu 
ȋncetinitorul-bunicu’, bunica, apa din chiuvetă. Ceasul bate 
tot mai tare. Bunicu’ pufneşte tot mai nervos. De pe 
ceramica ciobită a bufetului picură sânge şi zemuri galbene 
de găina. Pungi mari de hârtie, pline de pene, tremură ȋn 
ritmul curentului de la ventilatorul ruginit de oţel care se 
clatină dintr-o parte ȋn alta. Bunicu’ ȋşi muşcă buzele 
crăpate, cu faţa albă-roşie şi cojită. Dă din cap, pufneşte şi 
ȋşi mai toarnă un pahar. Mă uit la tabloul cu Ultima Cină de 
pe peretele lateral, şi-mi doresc să nu-mi mai toarne ȋncă 
un pahar. Dar el tot ȋmi toarnă. Pe ăsta ȋl beau mai ȋncet 
decât pe celălalt şi ȋncep să mă ȋnec pe la jumătea 
paharului. Parc-ar fi o porcărie de sirop de tuse. Bunica ȋl 
loveşte ȋn joacă, drăgăstos pe bunicu’ pe ceafă, apoi se 
aşează ȋn dreapta lui şi aprinde o ţigară maro, cu filtru. 
Aproape că nu-i vad părul negru, cârlionţat pe sub baticul 
roşu, identic cu baticul prins la salopeta bunicului. El ȋşi 
acopera o nară şi suflă ceva gelatinos pe cealaltă, apoi se 
şterge cu mâneca de flanel. Radioul cântă muzică western,  
 

 
apoi vin ştirile. Bunica mai trage un fum şi stinge 
ţigară ȋntr-o cutie de Hill Brothers. 

“Ia pipotele şi maţele şi alte-alea la butoiul 
pentru ars”. Ȋmi dă două pungi Hefty de gunoi, şi-s 
mai grele decât par. 

“Nu te grăbi. Termină-ţi ȋntâi duşca, apoi du-
te”, zice bunicu’. 

“O termină pe dracu’”, zice bunica. 
“Vezi cum vorbeşti, femeie. N-avem nevoie 

să ne faci tu gât, aşa-i, baiete?” ȋmi face cu ochiul şi 
ȋi dă din nou o palmă peste fund, de data asta mult 
mai cu foc. 

 
Ce mare chestie e beţia asta. Mâinile şi 

picioarele se mişcă, dar parcă n-ar fi ale mele. 
Aburul care-mi iese pe gură e rotund ca cercurile pe 
care le face bunica, din fum de ţigară. Apuc să cânt 
un vers ȋntreg dintr-o tâmpenie de melodie western 
până să-mi dau seama că unchiu’ Ray se rânjeşte 
la mine.  

“Dă-mi-le mie pe-alea, Buck Owens”, zice, 
ȋn timp ce mă holbez la el prosteşte. “Pungile, 
moacă ȋnapoiată. Dă-o dracului de treabă, mai 
copchil, parcă ziceau că tu eşti ăla deştept. N-ai nici 
un pic de minte ȋn cap, exact că mătuşă-ta Virginia. 
Cât i-a folosit toată ȋnvăţătura? Bani aruncaţi pe 
geam, ȋţi spun eu”. 

Venele umflate ȋi pulsează pe gât. Ȋncerc 
cât pot de tare să nu râd, iar acum ȋmi simt degetele 
de la mâini cu vârf şi ȋndesat. Mă ȋnţeapă de la 
amorţeală, dar ce să fac, să-l vad pe Ray ȋnfuriat e 
prea de râs. Nu cred că l-am vazut vreodată pe Ray 
fericit. N-a ajuns ȋn punctul ăla. Cuvintele lui nu mă 
ating, de parcă ar cădea direct pe dalele de piatră 
de sub butoiul pentru ars, ca şi scuipatul care-i 
zboară din gură. Nici nu-l mai ascult, ȋmi bag 
picioarele ȋn ce spune. Trânteşte pungile cu găinării 
ȋn butoiul ruginit şi exact atunci ȋncepe să plouă. 
Ray scoate un Zippo din buzunarul cămăşii. 

“Du’ şi adu aia de-acolo. Canistra, boule. 
Câţi litri-s ȋn ea, vreo patru?” 

Cu benzina pe care-am dat-o pe blugi, pe 
genunchi, aş putea aprinde butoiul. Ȋi dau canistra 
lui Ray şi el aprinde bricheta. 

“Du-te-n garaj. Nu se-opreşete ploaia asta 
prea repede”. 

Un capac de la vreo sticlă cade cu zgomot 
pe jos, ȋn garaj. Bunicu’ ȋi dă lui unchiu’ Ray un 
Schlitz. Ray ia sticla, se uită la mine şi zice, “Vezi 
frigiderul ăla? Să mor io, aia-i o capcană de 
moarte”. 

“Nu se mai fac ele, frigiderele, la fel ȋn zilele 
astea”. Moşu’ ȋşi drege glasul şi scuipă pe podea. 

“Eşti ca ȋntr-un coşciug dacă te-ai blocat 
ȋntr-unul din astea. Dacă te-ai băgat ȋn el şi se-
nchide uşa, gata, eşti ȋncuiat acolo şi eşti bun de 
carne la congelator”. 

“Pe-ăsta l-am luat ȋn patru’ş’nouă”, zice 
moşu’. “La câţiva ani după al doilea război mondial”. 

“Ai fost ȋn al doilea război mondial?” mă uit 
ȋn ochii bunicului.  

“Să nu te prind că faci pe viteazul şi-l bagi  
(continuare în pag. 10) 
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pe frate-tu sau pe văr-tu ȋntr-o tărăboanţă din asta de 
frigider”, zice unchiu’ Ray. “Dacă-ţi dă prin cap aşa ceva, 
se sufocă acolo. Am văzut eu la televizor. Monoxid de 
carbon, aşa-i zice”. 

“Ȋhȋ, asta a fost şi prima cutie frigorifică pe care-
am vazut-o vreodată. Cadou de aniversare, pentru baba 
mea”. Bunicu’ scuipă. 

“Ai fost ȋn război?” Ce urăsc când ăştia adulţi din 
familie nu m-ascultă. 

“Tu ce-ai făcut, copchil, ai băut?” Ray mă 
măsoară din cap până-n picioare. 

“Amândoi am avut olecuţă, cât să ne deschidă 
ochii. N’aşa, băiete?” 

“Isuse Cristoase! Măi tată, are doişpe ani. E doar 
un mucos. Să vezi ce-ţi pune pielea pe băţ mă-sa Mary 
când ȋl vede acasă”. 

“Nu lua numele Domnului ȋn deşert, baiete. 
Oricum, e irlandez ăsta mic. N-are ȋncotro, tre’ să se facă 
beţiv. Ȋi vine din amândouă părţile, n’aşa baiete?” Scuipă 
şi scoate cutia de tutun din buzunarul de la spate. “Băiatu’ 
vrea un vârf de tutun”. 

“Hai că eşti bine, Buck. Da orice-ai face, nu te 
apuca să te pişi. Că dacă rupi pecetea, după aia toată 
ziua numai asta ai să faci”. 

Imediat ce-a zis Ray de asta, mă şi trece. 
“Ia du-te şi revino-ţi din beţie, s-o ajuţi pe a’ 

batrână”, ȋmi mai zice. 
 
Merg pe urmele de sânge care duc de la garaj 

până la casă, ȋncercând să nu calc pe capete de curcan 
sau alte bucăţi roşiatice. Ploaia s-a oprit, dar acum sunt 
bălţi pe toată porţiunea din faţa garajului. Bunicu’ şi 
unchiu’ Ray pun ȋn funcţiune tocătorul cu motor. Ȋl aud din 
garaj. Nu poa’ să fie mai târziu de miezul zilei, dar cerul e 
mai ȋntunecat decât ar trebui. Aerul ȋmi amorţeşte degete-
le, chiar şi cu soarele care se iţeşte pe sub cenuşiul nori-
lor. Gheata dreaptă se ȋnfundă ȋn noroi până peste gleznă. 
Acum chiar trebuie să urinez, şi clipocesc cu gheata până-
n labirintul de pomi din partea de vest a casei. Mă deschei 
deja la nasturi ȋn timp ce mă pitesc printre copaci. Ultimul 
nasture nu vrea să se deschidă, dar căldura dintre picioa-
re ȋmi ȋncălzeşte bine mâinile, aşa că mă opresc din des-
cheiat să-mi dezmorţesc degetele câteva secunde, apoi o 
scot uşurel din pantaloni. E plăcut să dau afară otrava. E 
galbenă bine. Am auzit-o pe mama odată spunându-i lu’ 
ăl’ bătrân că dacă urina-i ȋnchisă la culoare ȋnseamnă că 
nu bei destule lichide. Ce tâmpenie! Moşu’ şi cu mine am 
băut de-a lichide toată dimineaţa. Nu m-apuc să mă joc cu 
scula, dar ȋmi mai ţin mâinile puţin pe lângă ea dupa ce 
mi-am tras izmenele, doar cât să mă mai ȋncălzesc 
oleacă. Mă simt chiar bine acum, aşa călduţ e acolo jos, şi 
ȋncep să scot nişte zgomote ciudate când simt o mână pe 
umăr. Care-o fi ăla, are mâini mici, de fată. Mă ȋntorc, cu 
nasturii descheiaţi, să-i fac un scandal monstru. 

“Ce faci poponaru’ dracu’?” Şi pe cine văd, pe 
Părintele Pierre cu chipul lui atotputernic. Ce n-aş da să-
mi pot băga cuvintele ȋnapoi ȋn gură. 

“Foarte şarmant. O căutam pe bunică-ta, fiule”. 
“E acolo, ȋn bucătărie”. Ȋntotdeauna mă intimidez 

şi spun idioţenii când sunt cu persoane ca Părintele 
Pierre, care spun mereu exact ce trebuie, chestii 
inteligente de câte ori vorbesc. Gâturile alea de whiskey  

 
nici că m-ajută. 

“Profanităţile sunt un păcat, fiule. Gândeş-
te-te la sufletul tău nemuritor. Separă-te de cei din 
lumea asta care te ademenesc pe calea pierzaniei: 
‘Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poar-
tă sabia. El este ȋn slujba lui Dumnezeu, ca să-L 
răzbune şi să-l pedepească pe cel ce face rău.’” 

“Părinte, dumneata nu se presupune că 
trebuie să ierţi?”  

Ȋmi aruncă o privire de sus, ca de om plin 
de sine, dar ȋşi muşcă limba pentru că tocmai 
atunci vine bunica dinspre pridvor. Bunica ȋmi mai 
dă o pungă cu resturi de găina. 

“Bună ziua, Părinte”. Faţa i se luminează 
ca prin farmec la vederea mierosului ăsta. “Hei 
Buck, ia astea şi dă-le la ars”. Bunica se opreşte, 
oftează şi ȋşi pune mâinile pe şolduri. Mă mângâie 
pe cap şi ȋşi aprinde o ţigară. Amândoi aşteaptă să 
mă ȋndepărtez, ca să poată vorbi. 

 
Bunicu’ ascute nişte topoare ȋn garaj. 

Butoiul de gunoi e plin vârf aşa că las punga la uşa 
garajului. Ray probabil s-a dus pe undeva câteva 
minute. Tocmai când mă socotesc că poate a 
plecat acasă, ȋl vad ȋntorcându-se cu o puşcă de 
vânătoare. 

“Veveriţele dracului” e tot ce zice. Bunicu’ e 
transpirat şi se opreşte să şteargă lama toporului. 
Apoi mai ia un topor, unul mai mic. Cu ele se duce 
spre coteţul găinilor, cu pumnii strânşi, aşa că n-am 
ȋncotro, trebuie să-l ȋntreb: 

“De ce-ai luat două topoare?” 
“Unu-i topor de lucru, celălalt e bardă. 
“Şi la ce le-ai luat?” 
“Unu-i pentru găini, celălalt e pentru păsări 

mai mari. Gâşte, curcani şi alte alea”, zice unchiu’ 
Ray, rânjind, ȋncărcând gloanţele ȋn puşca de 
calibrul doişpe. 

“A”, zic, cu privirea ȋn jos. Nu prea mă 
dumiresc care topor e care, dar trebuie că ăla cu 
mânerul mai mare şi cu mai mult metal e barda. 
Ştiu ce ȋnseamna să hăcuieşti cu barda. Am ȋnvăţat 
dintr-o carte pe care am citit-o pentru ora lui 
Doamna Miller. Ăla mai mare ar fi mai potrivit 
pentru hăcuit, aşa că rămân la părerea iniţială. 

“Hei, treci ȋncoace băiete!” strigă unchiu’ 
Ray din toţi bojocii, ȋn faţa garajului. “Ia şi ȋmpuşcă 
şi tu nişte veveriţe. Eu deja am pocnit două jigodii”. 
Bunicu’ dă din cap către uşă şi către unchiu’ Ray, 
aşa că mă duc. Bunicu’ mereu zice că nu strică 
niciodată nişte antrenament la trageri. N-ai cum să 
ghiceşti când o să se işte vreo chestie, dar măcar 
ştii că dacă se iveşte ceva, poţi să te bazezi pe 
familie. “Sângele apă nu se face”. Aşa zice el. 
“Legea nu te apără, biserica nu te salvează, iar 
guvernul nici pe-atât nu te are la inimă”. Niciodată 
nu l-am auzit să aibă el la inimă pe cineva, dar 
mereu spune că s-ar arunca ȋn faţa glontelui chiar 
şi pentru “cei mai mojici din familie”. Şi nu mă-
ndoiesc că ar face-o. Toţi am face-o. 

Ray ţine puşca ȋn poziţie de tragere şi mă 
ajută să o ţin nemişcată. Aliniez cătarea cu  

 

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

 

animalul. Prima impuşcatură mai că mă da pe spate. 
Parcă m-a muşcat de umăr, aşa tare-a fost reculul. Eu-s 
obişnuit doar cu un pistol cu glonte de 410. M-a făcut să 
greşesc puţin ţinta, dar tot am nimerit veveriţa grasă şi 
roşie, atât cât s-o ameţesc. Stă pe pietriş şi nu face nicio 
mişcare. Unchiu’ Ray se duce la ea, o ia de picioarele din 
spate şi ȋi zdrobeşte capul de o buturugă. 

“Nu se merită să mai prăpădeşti un glonte. Ia, mai 
ţinteste una”. 

De data asta, nimeresc o veveriţă direct ȋn gât, 
aşa că am ras-o de-a binelea. Aud glontele oprindu-se ȋn 
peretele vestic al grajdului. 

“Bună-mpuşcătura. Du-te şi culege jigodia”. 
Trec pe lânga coteţul curcanilor ȋn drum spre 

magazia cu unelte de lângă grajd şi mă aplec să văd dacă 
mai trăieşte veveriţa. O iau de picioare şi mă uit ȋn ochii ei 
negri, aşa, cu capul bălăngănind. E greuţ animalul, 
nemişcat cum e, mort ȋn palma mea ȋnmănuşată. Unchiul 
Ray ȋmi ȋntinde cuţitul de vânătoare. 

“Ia de-aici, taie-i coada şi păstreaz-o. Restul 
aruncă-l ȋn pungă cu celelalte. Le curăţ eu şi le prăjim 
mâine la cină”. 

Ȋncă nu mă dumiresc ce vrea să fac cu coada de 
veveriţă, dar o pun deocamdată ȋn buzunar la haină. Ray 
vede şi zâmbeşte. Capul mi se ȋnvârte tot mai tare, ca la 
gripă. 

Tot ce reuşesc să bângui e, “Cred că mă duc să 
văd ce face bunica”.  

Mă ȋndrept spre casă. Pariu că mâine mâncăm ori 
veveriţă ori gaină la cină. N-am nimic ȋmpotriva gustului de 
veveriţă—nu e prea rău când ştii cum s-o prepari: cu ceva 
unt, felii de ceapă şi sare - problema e să nu dai de alice. 
Nimic nu-i mai rău decit să mănânci, ca omu’, iepure sau 
veveriţă sau potârniche şi să te-alegi cu un dinte rupt de la 
alice. Dar s-ar zice că n-ai ce-i face, decât dacă te apuci 
să ȋmpuşti vânat mic cu puşca de calibrul 22. Dacă mă 
gândesc mai bine, multă lume nu ştie nici să scoată 
oasele din peşte cum trebuie. De câte ori n-a fost cât pe-
aci să mă ȋnec cu un os de peşte! Bunica scoate oasele 
impecabil, de cele mai multe ori. Cea mai bună 
bucătăreasă pe care-o ştiu. Ȋntotdeauna se oboseşte să 
scoată oasele din peşte. La fel şi cu veveriţele, ȋşi dă toată 
silinţa să scoată alicele. Acum tocmai pune la uscat nişte 
şosete şi desuuri pe sârmă când trec pe lângă ea, ameţit, 
ȋn drum spre casă. Se opreşte din treabă şi-l văd pe 
Părintele Pierre spunându-i ceva şi punându-i mâna pe 
umăr. Şi-o retrage repede, ȋncurcat, când vede că mă uit. 

“Arăţi că naiba, fiule. Şi ce ne facem noi cu 
bătrânul, ei? Ia, tu du-te şi te ȋntinde. Ai făcut destul pe 
ziua de azi”. Parintele Pierre ȋmi evită privirea. Iar eu nu 
mă supăr, aşa că mă ȋndrept direct spre casă, cu ghetele 
mele ȋnsângerate cu tot. Mă spăl ȋn bucătărie şi apoi mă 
ȋncolăcesc pe covorul vechi şi maro din camera de zi. Nu 
văd nicio pernă ȋn jur, aşa că fac jacheta sul. Aerul cald 
venind dinspre sobă mă toropeşte urgent. Burta nu prea 
mă mai doare, aşa cum stau pe-o parte. 

 
Mă trezesc speriat ȋn zgomot de sticlă spartă. 

Camera ȋncă se mai ȋnvârte, aşa că ȋmi ia ceva până să 
mă dezmeticesc şi să mă ridic. Nu-i aşa târziu, că văd 
ȋncă soarele prin geamul de lângă canapea. Bunica intră 
ȋn cameră, se proţăpeşte lânga sobă. Ochiul drept ȋi e  

 
vânăt şi umflat. 

“Vine poliţia”, zice. “Tâmpiţii de vecini, se 
bagă ȋn borşul altuia. Unchi-tu Jack e cu bătrânu’, ȋl 
ajută să se cureţe. Când ȋntreabă poliţia, spui că 
jucai fotbal cu Jack şi ai dat mingea prin geam. 
Geamul s-a spart. Asta a fost”. 

“Şi de fapt ce s-a-ntâmplat?” 
“Unchi-tu Ray l-a ȋmpins pe bătrân prin 

geam”. 
“De ce? Că doar Ray nu băuse”. 
“Ca să mă apere pe mine, de-aia. Dar i-am 

zis şi lui, n-am nevoie de ajutorul nimănui. Un fiu 
bun ȋşi vede dracului de treaba lui”. 

“Şi cu ochiul ce-i, bunica?” 
“Ei, aia nu-i nimic, auzi tu? A fost un 

accident. Puneam la uscat nişte pantaloni şi am dat 
cu faţa ȋn stâlpul de care-i legată sârma”. 

 
Haina neagră a Părintelui Pierre şi gulerul 

alb sunt atârnate pe spătarul unui scaun de 
bucătărie, dar pe el nu-l văd pe nicăieri—tare 
ciudată drăcovenie. Sunt urme de roşu pe gulerul 
alb. Tot ce ştiu e că trebuie să-l găsesc pe bunicu’, 
aşa că mă grăbesc să ies pe prispa din faţa casei. 
Ȋl văd acolo, cu părul alb stropit cu roşu. Ȋşi culege 
sticlă din pielea capului, bucată cu bucată. E greu 
să-mi dau seama care-i sânge de găină, care-i al 
lui bunicu’, decât unde-s petele mai stacojii pe cap. 
Se uită drept ȋn ochii mei, pe jumate lăcrimând, pe 
jumate gata să facă moarte de om. Cineva tre’ să 
facă ceva. Numai nu bunicu’. Nu acum. Fug la 
garaj să caut puşca de doişpe a lui Ray, dar 
probabil că a luat-o el. Prin pădure e juma’ de milă 
până la mine acasă, de la ferma bunicilor. Pot să 
fug pân-acolo ȋn două minute şi zece secunde. M-a 
cronometrat Unchiul Jack şi a zis că nimeni nu fuge 
pe distanţa asta mai repede ca mine, aşa că mă 
duc să-mi iau puşca de 410. Singura chestie e că ȋn 
momentul ăsta parcă n-aş fi eu, mă ȋmpiedic prin 
găurile din lanul de grâu secerat şi iau ȋn picioare 
toate rădăcinile de cedru pe poteca udă care duce 
la dealul cu molizi şi mesteceni. 

Bunicu’ ştie el ce mişcare să facă. Eu doar 
să fiu pregătit, cu o pungă de gloanţe, un cuţit şi 
puşca la ȋndemână -cea cu armare manuală. Doar 
că nu reuşesc să ajung ȋnaintea poliţiei ȋnapoi la 
casa bunicilor. M-au ȋntrecut cel puţin cu un minut. 
Toată lumea a dispărut. Bunicu’ şi Ray au dat 
drumul găinilor, care acum pigulesc ȋn grădiniţa 
bunicii, departe de maţele celorlalte găini. De-acum 
au dat iama ȋn varză şi dezgroapă cartofi şi mor-
covi. Ȋmpuşc una cu puşca de 410 şi restul o iau la 
fugă ȋnnebunite. O iau pe potecă spre casa 
unchiului Ray, ȋmpuşcând ȋn geamuri la toate maşi-
nile paradite de pe marginea drumeagului. Ȋncarc, 
trag cocoşul puştii şi spulber tot ce-mi iese ȋn cale: 
maşina Woody din ’40, Buick-ul din ’55, T-Birdul 
albastru din ’71, camioneta Ford alb-portocalie. 
Puşca ȋmi zdruncină umărul până-l amorţeşte. Cu 
ultimul glonte, ȋmpuşc semnul galben cu căprioare 
pe care l-a furat unchiu’ Jack şi l-a atârnat de un 
mesteacăn. Alicele ricoşează şi mă ȋmproaşcă pe 

 

(continuare în pag. 13) 
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Daniel CORBU 
 
 

INTIMITATEA PUBLICĂ A POEZIEI 
 

Acum vreo douăzeci de ani, într-una din vitrinele 
unui magazin din Paris se putea vedea zilnic un scriitor 
de romane poliţiste de mâna a doua, Georges Siménon. 
El îşi propusese ca în două săptămâni, între foi albe, 
pixuri, maşină de scris şi ceşti de cafea, în spaţiul strâmt 
al vitrinei, să scrie un nou roman de succes. Romanul, 
cu al cărui titlu nu mi-am încărcat memoria, a apărut ra-
pid, s-a vândut în câteva sute de exemplare, devenind 
best-seller. Amatorii de exhibiţionism, ca să rămân eufe-
mistic şi să nu le spun gură-casă, copleşitor de mulţi, ca 
peste tot, se holbau în vitrina cu pricina ca la menajerie, 
ziarele comentau gestul ca afacere financiară. Cum a şi 
fost. Romanul a apărut rapid, într-un tiraj ameţitor, şi a 
fost cumpărat la fel de rapid. La fel de rapid poate că a 
fost uitat. Dar nu lucrul ăsta-i important în expozeul meu, 
ci acceptarea de către scriitor a violării intimităţii, de dra-
gul micii glorii pasagere şi a banilor. Artistul care nu-şi 
iubeşte turnul de fildeş (secretul creaţiei), nu iubeşte nici 
creaţia. 

Poetul este, în fond, un cuceritor de absolut, 
exerciţiile sale fiind repetate exorcizări ale fiinţei. Viaţa 
lui e condamnată la a fi o succesiune de naşteri şi morţi 
repetate zilnic, ca un rit iniţiatic. Dar el se măsoară şi 
prin forţa cu care suportă lumea, pentru că există o reali-
tate a lumii în care e aruncată fiinţa, şi o realitate poe-
tică, magică, ideală, autarhică, realitatea în care omul 
„poate locui poetic”, cum spune Heidegger

1
. 

Într-unul din eseurile sale, profesorul estetician 
englez A.C. Bradley face afirmaţia, preluată după aceea 
de mulţi comentatori şi fondatori de principii fumegoase 
din Europa, că „poezia este limbajul unei stări de criză”

 2
, 

afirmaţie care se poate găsi şi la Mallarmé
3
. Adevărul e 

că oricât am încerca să detectăm provocările, cauzele, 
să demonstrăm mecanismele facerii, pornind chiar de la 
sinapsele creierale, de la reacţiile chimice, de la deform-
rile primordiale, Poezia rămâne un fenomen misterios 
care, oricât ar fi de cercetat, lasă pe oricine la stadiul de 
bănuială. De aceea, toate definiţiile poeziei sunt meta-
forice, aparţin celor care scriu şi pot fi urmate de zisa lui 
Garcia Lorca: „Nici eu, nici tu, nici el, nimeni nu ştie ce 
este poezia”. Poetul doar poate constata că poezia vine 
şi pleacă, lăsîndu-l devastat şi cu mâinile goale. Încer-
când s-o reţii, eşti în situaţia celui care vrea să păstreze 
în pumn mireasma florilor. 

Întâlnirile cu poezia, scurte, percutante, fulge-
rânde, înseamnă ieşire din timp, depăşire de tine, real-
ideal, înseamnă sfâşiere şi auto-distrugere. În acest 
sens, nu rostea rău un poet din secolul trecut: „Poezia 
sfâşie spornic”

4
. De aceea noi punem versul lui Hölder-

ling „Rareori în chip poetic locuieşte omul” în relaţia cu 
fulgerantele întâlniri cu poezia şi nu acceptăm analiza 
existenţialistă prin Daseinul heideggerian. 

Dar teoriile rămân în afară. Importante sunt stă-
rile, momentele în care poetul e devastat şi se află în 
„travaliu” şi, mai important, produsul acestui act magic. 
„Nimeni nu poate crea ca Dumnezeu”, spunea Borges. 
Însă tot e ca poetul să rămînă la „uneltele” sale sacre, să  
 

 
rămână el însuşi. Englezul Lascelles Abercrornbie 
vorbea cândva despre „acea figură autentică şi per-
sonală ce conţine unul dintre puţinele lucruri de sea-
mă ale poetului timpului nostru: EL ÎNSUŞI”

 5
. 

Că importante şi valabile rămân pentru poet 
doar coborârile în sine, doar evadările, o spune şi 
Rimbaud: „J’ai eu raison dans tous mais dédains: 
puisque je m’évade”

 6
. 

Intimitatea poetului vine mai întâi din relaţia 
sa cu trupul, pe care, până la urmă, şi-l jertfeşte cu 
bună ştiinţă. Pentru că primele divorţuri ale poetului, 
artistului în general, sunt între el, ca entitate spiri-
tuală, şi trupul care-i uşor de pedepsit. 

Relaţia noastră cu trupul nostru se petrece 
ca-n politică, unde funcţionează acest principiu: câşti-
garea încrederii celuilalt cu scopul de a-l distruge. 
Trupul e cea mai apropiată opoziţie a noastră, este 
limita noastră cea mai serioasă. Constantin Noica 
vorbea de trup ca de „fratele porc” - un alt mod de 
umilinţă! Există un discurs al trupului, un limbaj la 
care majoritatea oamenilor rămân indiferenţi, dar 
care nu trebuie să rămână necunoscut poetului, pen-
tru că ritmul unui text, o parte din vigoarea poemului 
e dată de respiraţie, de temperament, de educaţia 
trupului. Ura noastră împotriva trupului nu încetează 
nici în clipa morţii. 

Cum spuneam, o operă scrisă în singurătate, 
rod al intimităţii devine, la aruncarea în lume, o cetate 
împotriva singurătăţii. Oferind lumii productele sale, 
artistul devine o intimitate violată, o intimitate publică. 
Este jertfa sa, şi aici avea dreptate Erick Kassner, 
când spunea că „drumul de la simţire la măreţie trece 
prin jertfă”. De aici începe degradarea (sau înălţa-
rea?!), dar e sigur că începe spectacolul social, exhi-
biţionismul, speculaţiile ucigătoare de profunzime. 
Poetul şi-ar dori, ca şi Goethe, un cititor care să uite 
de sine, de lumea întreagă şi să „trăiască numai prin 
cartea mea”. 

Dacă postmodernismul de azi, peltos şi atoa-
testăpînitor, a adăugat la toate „calităţile” poetului 
timpurilor noastre cinismul şi băşcălia, iar el declară 
senin că se poate scrie eseistic şi fără inspiraţie 
(considerîndu-şi aceste declaraţii o viziune de o pro-
fundă luciditate intelectuală), legile degradării sale 
pot intra în acţiune. 

Aceste gânduri, nu pentru a turna gaz pe 
focul mocnit al prejudecăţilor despre postmodernism, 
ci pentru a clarifica relaţia dintre poezie şi metadis-
cursurile sale. 

Ceea ce numim azi Poemul-eseu sau poe-
mul eseistic este realizat prin schimbarea raportului 
de forţe dintre teorie şi substanţă poetică, în sensul 
ca teoria ca discurs secundar devine discurs originar. 
Şi nu greşea Monica Spiridon când afirma faptul că, 
dorind să devină însuşi „modelul Marii Naraţiuni 
postmoderne”, s-ar putea să devină o practică discur-
sivă oarecare şi că „Lumea ca Text a absorbit total 
Textul ca Lume”

7
. 

„Tout est parole!”, obişnuia să spună, mereu 
şi mereu, Francisc Ponge. Dar ideea lumii ca text şi a 
textului ca lume a produs, în poezia lumii, avalanşe 
de grafomani bulversanţi şi o nemaiîntâlnită confuzie  
 

(continuare în pag. 13) 
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(urmare din pag. 12) 

 
de valori. Dar nu despre hahalerele literare gloriolarde 
vreau să vorbim, despre speculanţii şi arendaşii literari, ci 
despre marile insule care sunt poeţii adevăraţi, cei care 
respectă sacralitatea inspiraţiei şi a căror discreţie într-o 
lume angoasată, când nicicând conştiinţa n-a fost mai 
tragică, preocupaţi în continuare de misterul fiinţei, ne 
face să-i considerăm, prin condiţia lor, clasici în sensul 
crud, original al vorbei. Mulţi dintre ei urmează zisa lui 
Baudelaire, cinică la vremea ei, după care „este o anu-
mită glorie în a nu fi înţeles”. La aceasta, am adăuga o 
aserţiune a lui Montale, care sună astfel: „Nimeni nu ar 
scrie versuri, dacă problema poeziei ar fi să te faci înţe-
les”. Ne oprim cu gândul acesteia din urmă şi încercăm 
să dăm două intenţii: 1. poetul crede prea mult în bles-
temul său, iar problema receptării şi înţelegerii îi rămâne 
în planul secund; 2. vorbind în poezie despre un lucru 
(orice lucru se pretează la variaţiuni infinite), poetul nu 
clarifică nimic. O metaforă adaugă ceva frumuseţii, dar 
nu înţelegerii. De altfel, „poezia începe când un nebun 
spune despre mare; Parcă-i untdelemn!”

 8
. 

Oricum, poetului autentic îi rămâne propria intimi-
tate, care e şi intimitatea poeziei, singura minciună care 
spune adevărul. 
 
Note 
 1. Martin Heidegger, Originea operei de artă, Ed. Univers, 1982, în 
Hölderlin şi esenţa poeziei, pag. 192-231. 
 2. A.C. Bradley, în Oxford Lectures on Poetry, VI, 1909. 
 3. Stéphane Mallarmé, Oeuvres complets, Paris, 1936, p, 766 
 4. Mihai Ursachi, Poezia, în vol. Inel cu enigmă, Ed. Cartea 
Românească, Bucureşti, 1981: 

„Poezia nu-i o brăţară de aur 
Poezia nu-i frunzuliţă de laur 
Poezia cu solzi de balaur 
 
Poezia nu-i o caleaşcă 
Poezia nu este pleaşcă 
Poezia când vrea să te pască 
 
Poezia nu-i un ceasornic 
Poezia nu-i ornitorinc 
Pozia ce sfâşie spornic”. 

 
 5. Lascells Abercrombrie, apud Jorje Luis Borges, Valéry ca simbol, 
în Alte investigări, 1952. 
 6. Arthur Rimbaud, L’Impossible, în Une saison en Enfer. 
 7. Monica Spiridon, Postmodernismul: o bătălie cu povestiri (în 
„Observatorul cultural” nr. 129, 19 august 2002): „O apropiere a 
ştiinţelor exacte de umanităţi dă naştere aşa numitelor epistemologii 
slabe. Acest tip de feed back din partea ştiinţelor stimulează ambiţiile 
literaturii de a deveni, iniţial, o Marea Teorie şi, ulterior, de a se erija în 
însuşi modelul Marii Naraţiuni post-moderne. 

În sfîrşit, totul se repercutează asupra struc-turilor instituţionale, 
fiind convertit în curricula şi în activităţi academice. În acest fel se 
desăvîrşeşte un proces anexionist care, practic, nu duce la mărirea 
literaturii ci, dimpotrivă, o înghite, reducînd-o la statutul de - citez - 
„simplă literatură” sau „practică discursivă oarecare”, una printre altele, 
ca să ne aliniem cu logica şi cu limbajul studiilor comparatiste de ultimă 
oră, ilustrate de faimosul Raport Bernheimer. Ne aflăm doar la un pas 
de instrumentalizarea totală a literaturii. Din chiar momentul în care, 
spre deliciul teoreticienilor săi, literatura s-a lăsat absorbită de turbionul 
similitudinilor şi al omologiilor aparent flatante, traiectoria sa totalizantă 
promitea deja să conducă direct spre un proiect pragmatic şi politic. 
Lumea ca Text a absorbit total Textul ca Lume.” 

8. Cesare Pavese, Meseria de a trăi, Ed. Univers, 1980 
 

 

 
 

 

(urmare din pag. 11) 
 

bărbie, pe urechea stângă, pe piept şi apoi se 
ȋmprăştie pe jos, ȋn nisipul ȋn care m-am proptit cu 
ghetele. Mă doare de mor, dar nu văd sânge. Scot 
cuţitul şi ȋncep să dau cu el ȋn ce apuc, ȋn timp ce 
fug cu viteză la vale, pe potecă. Unchiul Ray o să fie 
negru de supărare când o să vadă ce i-am făcut la 
T-Bird. Deunăzi cumpărase nişte piese să lucreze la 
ea la vară. Cred c-am să-i spun mâine că l-am văzut 
pe vecin, pe baiatul lui Esther, fugind pe potecă cu o 
puşcă. Sau poate n-am să-i zic. 

Ar trebui să fug ȋnapoi acasă şi să-mi iau 
cortul ăla mic -cel pe care l-a adus tata din Vietnam. 
Am să-mi iau rucsacul şi-am să merg pe jos până la 
Hessel. Acum e noapte şi mi-e foame: n-am niciun 
ban şi nu mai am gloanţe pentru puşcă. Mama şi 
tata sigur nu se-ntorc azi. Era vorba să-mi dea buni-
ca să mănânc, şi de-acum mi se face gaură ȋn sto-
mac. Trec pe lângă câmp, pe lângă maşinile vechi, 
pe lângă coteţ şi o iau spre nord pe lângă garaj, 
unde parchează bunicii. Aproape toate resturile de 
găina au dispărut, dar se mai vede ȋncă sânge pe 
cărarea spre uşa din faţă. Chiar şi pe-ntuneric, e 
uşor să-ţi dai seama. Nu se-aude nici un zgomot din 
casă. Bucătăria e ȋntunecată şi tăcută, doar cu o 
luminiţă deasupra chiuvetei. Şi de-aici au dispărut 
resturile de găină şi totul miroase tare a clor. Sticla 
lui bunicu’, cu câteva gâturi rămase, e pe masă, la 
locul unde stă el ȋntotdeauna. Bunica e ȋntoarsă cu 
spatele. Se ȋntinde să dea mai tare aragazul ȋn timp 
ce spală la vase. Din oală vine un miros de ghiveci. 

“Acu’ stai jos dacă tot ai venit”, ȋmi zice fără 
să se ȋntoarcă. 

 

 

 

 

(urmare din pag. 6) 
 
 

negăm dragostea, negăm aproape orice. Mai grav 
este că am ajuns să negăm originile, să negăm 
părinţii, să negăm istoria, să ignorăm cu bună ştiinţă 
valorile acestui neam, încă binecuvântat de 
Dumnezeu. Negăm orice şi oricât, fără să realizăm 
că negăm, de fapt, însăşi existenţa noastră. La toate 
aceste negaţii, voite ori rău intenţionate, Buni ştie să 
facă opoziţie, să răspundă cu hotărâre - 
AFIRMATIV. DA – valorilor neamului, istoriei, 
părinţilor şi locurilor dragi! DA – prieteniei, încrederii, 
zâmbetelor inconştient dăruite, ca leacuri tainice. 
DA – familiei, copiilor, copilăriei. Da – viselor 
împlinite, aspiraţiilor către înalt! DA – lui Dumnezeu 
şi grijii sale neobosite pentru propăşirea şi 
perpetuarea fiinţei. DA – poeziei, prozei, muzicii, 
artelor frumoase, vibraţiilor pozitive. DA – LUMINII! 
 Astăzi, aici, la ceas de tainică veghere, se 
cuvine să negăm şi noi tot ceea ce este rău sau ne 
poate prejudicia sufleteşte şi să zicem, cu putere şi 
convingere firească: DA – BUNI! 
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AWENYR SAU AXONUL HAOSMIC 
Celor fantascienţi! 

 
Chakrele din Ceruri ard cu focar transcendent! 
cenuşa lor – multicoloră – colbuieşte irizat 
  pe poeţi şi pe sfinţi… 
Pronia de pe stele desfide Neantul, îmi spun, cu 
avans 
de pietate, după contemplaţiile nocturne. 
De când oare tezaurizez, Awenyr, o soartă 
  de gradul zero?!... 
Mădularele mele  a l f i z i c e  gata sunt 
să te consimtă drept ca pe atoată 
  suflarea dragobiană dintotdeauna! 
În ritmul Atracţiilor de Veci – aură pe aură 
  Fie-ne Penlumina – 
Se toarce şi se răsuceşte Axonul Haosmin, îmi spun, 
cu prevedere pioasă, în zori: ochii mi-s blonzi! 
Tu deja trimisule al Pluralităţii de Lumi 
  Înspre Cei Asemenea Mie, 
când până şi vântoasele simple-mi depun pe inimă 
  omăt marţian, 
când se-accelerează-ntre abisonauţii de azi 
  fiecare vânt mai himeric, 
m ă   ţ i i   h o l b a t!... 
Awenyr, ştiu prea multe pentru un om viu… Nu uita… 
Vreau fără contenire să am – suflu din suflu 
  fie-ne Duhul! – 
întrega mea-ndreptăţire desferece orice zig-zag 
sideral – 
crivăţ! ori băltăreţ! într-al meu 
  continuum viaţă-moarte, 
un tânăr un ager un frumos  m e n e h m 
  avid pentru lamura ta!... 
Psihodromu-i plin de semafoare liturgice şi în somn! 
Pe-Antena Turnului de Controlat Senzorii Sacri 
şi-au făcut condorii din Atlantida cuibarele 
  din frunze şi flori de livan… 
Vibraţiile dinspre mine pârâie-n zări pe-o spirală 
  Cu vârful în Genul Succedaneu!... 
Frenetic laringe, fac invocări poliglote 
de la portalul cu incintă vraişte din Dragobaburg 
ahtiat aspirând prin dubla vrană nazală! prin gură!, 
silueta vivantă a boiului tău undiform: 
ce orbitor asterism are Făptura-Undă şi amplă 
  cât orizontul – 
pe-alocurea fantasmatică încă, 
(acolo pare lin frântă) dar cum se apropie larg, 
mai densă îţi este undirea divină 
  în imanenţă! în vlagă!... 
Abureala vieţii-Awenyr, gând la gând fie-ne Cugetul 
de ţi-ar guverna, oh, de ţi-ar guverna, 
  fără întârziere şi cumpăt, 
înspre  u n u l  c a  m i n e, 
  Hârzobul din Empireu!!... 
…Aureola ta şi a mea ţine de focul de pe comori… 
 

 

 

  
 

Saint-Simon AJARESCU 
 

(Din volumul Metaîntâmplări) 
 

BIOPOEM (FEMARTIE ÎN HABITAT) 
 

Lasă austrul  
(survenit până aici prin atâtea filtre pelagice)  

să cuprindă strident şi verde! verde! 
toată fereastra spartă ieri seară de meteoriţi 
  deasupra esplanadei, messer - 
Orice belvedere sortită ţie divulgă nişte 
  fruntarii de Paradis 
nu-ndestul acoperite de Univers, 
Crâmpeiele-ntinse velin ale pielii de pe obraji, 
de pe mâini, de pe grumazul încă ne-nduplecat 
vor simţi cum domesticiţii curenţi 
  ai habitatului dintre cărţi 
se sălbăticesc abrupt ca-ntr-o junglă-miraj, 
sonorizând! Înmiresmând! (mai întâi pentru 
neuronii de strajă lunatică, apoi pentru toţi neuronii) 
ungherele din larg văruite-n octombrie 
Aici; aici la mezaninul frunţii a i  î n d u r a t 
  o iarnă întreagă, messer, urgia

*
  

pricinuită de m o n ş t r i i - a n t i-c r e a ţ i u n i i ! 
Lampa cu flogiston inepuizabil, masa (altar 
nu masă), patul cu tălpici de sanie, scaunele 
cu clopoţei, scrinul cu vitralii, oglinda cu 
montură de nimb (are însă apa strâmbă la miazăzi 
şi asta nu-nseamnă oare că stinghiile moleculei 
s-au cristalizat grosolan?!), soba 
din geoda căreia un fenix roşu şi dens 
  oaspete pe trei luni, 
radiază drept fag drept lignit – oh, 
numai lucruri dragi ţie unul şi unul terestre, 
  ori repetat aceleaşi foşnitoare căderi) 
se depuneau 
  acolo unde nadirul tău vital 
a fost maxim sub ţanca de simetrie 
ca o grindină lentă din paiete de sare! 
Sufletul 
cu tălpile-i pline de bătucite papile păşea 
(bucură-te, pofta umedă ia proporţii!) zilnic păşea după ce 
viscolele cumulus îşi geometrizează mobilul, păsea 
pe temelia gemă a vietăţii-omeneşti 
dându-ţi astfel fără popas, messer, acel 
atâta de dârz şi de dulce 
  g u s t  d e - a  t r ă i 

  î n  p o f i d a 
g e n e r a l i z a t e i   m o n s t r u o z i t ă ţ i! 
 

 
*
  Poem scris în urma învingerii unei maladii: frica! 
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CONDIŢIE 
 

Îmi puteţi lua 
toate semnele punctuaţiei 
respectate sau ignorate; 
 

Pentru supravieţuire, 
lăsaţi-mi doar linia de dialog... 
 

În plus, 
vreau să descopăr, singur, 
punctul. 
 

POEMELE 
 

Poemele îmi sunt 
hainele de fiecare zi 
- clasice sau moderne - 
după moda mereu trecătoare 
dar, aparent, fac impresie bună 
 

Orgoliul ascuns 
nu va întâlni, vreodată, 
copilul care să mă arate cu degetul, 
povestindu-mi, râzând, 
basmul împăratului gol. 
 

PLOI 
 

Ploi de vară mirosind a pâine, 
ploi de toamnă cu buchet de struguri, 
ploi de gheaţă rătăcind prin neguri, 
udă fruntea clipelor de mâine 
 

Le urmărim sfioşi cum trec la rând 
pe drumul de la cer către pământ 
acceptând că sunt chiar de vânzare 
până renasc în seve sau izvoare. 
 

Învolburate pururi în căderi 
pământului supus mustesc puteri. 
 

TRECERI 
 

Iubirea ne-a-mbătat pe amândoi 
de nu mai ştim dacă e zi sau noapte; 
Săruturile ard fierbinţi sub ploi 
şi-n locul vorbelor păşim pe şoapte 
 

Iubirea ne-a pierdut pe amândoi; 
Cu numele cel mic, cine te strigă? 
La un apus regesc mă înconvoi 
dar inima nebună se intrigă 
 

Iubirea ne-a lăsat pe amândoi 
sub malul unui port de turtă dulce; 
Copiii nimănui, numai noi doi, 
îi cerem oboselii să ne culce. 
 

DEOSEBIRI 
 

Vorbele dulci 
ţes plasa minciunilor; 
De la o rană la alta 
adevărul întinde punţi. 

 

 

    Olimpiu VLADIMIROV 
 

REALITATEA MINCIUNII 
 

Peste zile şi nopţi, 
în fiecare gest şi privire, 
în toate mângâierile şi înfruntările 
în strigăte şi tăceri, 
realitatea minciunii 
întrece închipuirile. 
 

VÂRSTĂ 
 

Zâmbesc mai mult, 
mă bucur, 
am răgaz de glume, 
nu mă pierd în detalii, 
nu întârzii la răscruci, 
îmi găsesc tot timpul 
ceva nou de făcut, 
în jurul unui nimic; 
Înţelepciunea îmi spune 
cât şi cum pot spera... 
 

Necesară stare de spirit, 
senectutea! 
 

CU BUCURIA 
 

Preţioasă şi pretenţioasă 
dorinţa de a trăi o viaţă 
care n-ar trebui 
să aibă sfârşit; 
 

Ştiind, totuşi, că nu e aşa, 
mai sigur decât în multe împrejurări, 
mă agăţ de fiecare zi 
cu bucuria unei naşteri. 
 

ÎNDOIELI 
 

Poemele gata de zbor 
mă ceartă, speriate şi uimite, 
fiindcă nu mai simt 
căldura cuvintelor, 
nici înaltul, 
nici adâncul lor, 
după ce buzele mele au băut 
din izvorul indoielii; 
 

Unde-mi ascund 
ruşinile şi insomniile? 
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                   Petre RĂU 

 

Umorul ca întâmplare neîntâmplătoare 
 

Roland Florin Voinescu – Întâmplări întâmplătoare,  
editura “Ex Ponto”, Constanţa, 2012 

 
Nu sunt deloc întâmplătoare întâmplările povestite de 

prozatorul Roland Florin Voinescu în cartea sa de debut 
intitulată „Întâmplări întâmplătoare” şi apărută în 2012 la 
editura “Ex Ponto” din Constanţa. Nu sunt întâmplătoare 
pentru că acestea sunt smulse dintr-o realitate absolut 
densă, dimprejurul nostru, din viaţa noastră cea de toate 
zilele. Şi nu sunt deloc întâmplătoare şi pentru că ele 
poartă amprenta unui umor autentic, umor care îmi place 
şi cu care autorul m-a mai delectat nu numai cu acest 
prilej. L-am cunoscut pe autor cu ocazia unor colecţii 
colective de creaţii literare în care şi-a publicat diverse 
scrieri, l-am cunoscut şi ca pe un fotograf foarte talentat - 
deţinător al unor premii importante în această artă în 
care există mulţi pretendenţi la locul întâi, dar l-am 
cunoscut şi personal, adică am stat de vorbă, nu o 
singură dată, noi doi, faţă în faţă, despre una, despre 
alta, dar mai ales despre ceea ce face el şi ce anume îl 
preocupă din postura de creator de proză satirică. 

Roland Florin Voinescu este un incontestabil creator 
de umor. Proza sa satirică este una de substanţă, care 
ne oferă la modul direct vizibil, cam ca într-o peliculă de 
film, spectacole autentice de viaţă, cu încărcături de 
fapte şi întâmplări inconfundabile, cuprinzând tabieturi, 
tendinţe, moravuri, conversaţii subtile, toate sub 
auspiciul unui limbaj natural, spontan, eliberat de orice 
constrângeri aristocratice ale modernităţii. Umorul 
cultivat este, în parte, unul delicat, putând trece aproape 
neobservat de către persoanele lipsite de umor sau care 

nu au anumite cunoștințe. Dar umorul său este şi unul 
care subliniază tăria și slăbiciunea de caracter, făcând 

totodată legătura între ele, sau unul care ia naștere în 

situații de neputință în a rezolva anumite probleme, 
provocat deseori de soluții greșite de rezolvare a 
acestora.  

Întâmplări aievea, care pot constitui subiecte pentru 
texte umoristice sunt la tot pasul. Şi cred că nu greşesc 
dacă întăresc asta adăugând că poporul acesta trăieşte 
în ţara lui Caragiale iar momentele favorabile ironizării şi 
ridiculizării apar, pe acest tărâm, cam prea des. În faţa 
vicisitudinilor trăite de neamul românesc de-a lungul isto-
riei sale, vorbele lui Christopher Fry se potrivesc precum 

o mănuşă: "Umorul este refugiul din fața deznădejdii". 
Nu ascund deloc faptul că am admirat dintotdeauna 
persoanele cu umor, indiferent că acesta s-a manifestat 
prin comportament direct sau indirect, contextual sau nu, 
imagistic, teatral, verbal/acustic sau în scris. 

 
Soluţiile neaşteptate care ni se propun în multe 

din schiţele umoristice ale lui Roland Florin Voinescu 
sunt un bun prilej de a caracteriza lumea aşa cum 
este şi de a produce ilaritate la modul expresiv al 
relatării. Poate că umorul propus nu e într-atât de 
caustic, critic şi moralizator, dar este cu siguranţă 
unul care stârneşte râsul, înveseleşte, cucereşte. Cu 
siguranţă este ironic, satiric, blând binevoitor şi plin 
de înţelegere. În multe din schiţele prezente în volum 
umorul se prezintă la modul autocritic, vorbitorul se 
prezintă pe sine într-un fel de „haz de necaz” 
autentic, la nivelul purităţii româneşti a acestei specii 
literare fără de care poporul acesta ar fi fost mult mai 
sărac spiritual. 

Nu avem de-a face cu un umor dispreţuitor, în 
sensul că ar fi caracterizat prin agresivitate şi ar 
dispreţui sau umili protagoniştii, fie ei persoane 
singulare sau grupuri sociale, deşi “şarjele” nu sunt 
deloc departe de acest sentiment, dacă ar fi să 
facem abstracţie de subtilitatea şi vehemenţa uneori 
indirectă pe care o degajă la adresa celor 
vizaţi/atacaţi. Este, mai ales, un umor îndreptat 
împotriva figurilor politice sau împotriva vedetelor 
zilei, a unor indivizi care vremelnic reprezintă o 
autoritate publică în viaţa de zi cu zi. 

De pildă, conceperea unei scrisori de mulţumire 
către Uniunea Europeană prilejuieşte ridiculizarea 
neînţelegerii şi fetişizării instituţiilor europene de 
către unii oameni mai puţin educaţi (“Scrisoare de 
mulţumire”). În ignoranţa lor, oamenii îşi planifică 
viitorul apropiat, împărţind deja banii despre care au 
auzit că-i vor primi “gratuit” de la Uniunea Euro-
peană, plănuindu-şi case, vile cu piscină, maşini de 
lux ş.a., ceva în genul anecdotei în care un ţigan 
găsise o potcoavă şi visa cu glas tare că va găsi şi 
un cal, dar îşi bate copilul atunci când acesta 
îndrăzneşte să-şi manifeste dorinţa de a călări viitorul  
 

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

mânz, ca nu cumva să-i deşele fragilul vlăstar al ipote-
ticului său cal. 

O palpitantă conversaţie (din păcate, puţin cam lungă), 
în care un puţin cam înfumurat tânăr de la oraş îi explică 
ignonantului său bunic de la ţară, cum este admisă o ţară 
în Uniunea Europeană, întâlnim în povestirea “Tot mai 
bine era înainte”. Schiţa este plină de replici derutante, 
tăioase, în genul: “Bunicul: Aşa, am înţeles… da’ de ce pe 
vremea când erau ăia, răii, se trăia bine şi acu’ când sunt 
ăştia, bunii, se trăieşte rău?”. 

Se întâmplă, cu umor, ca turiştii să fie invitaţi să 
viziteze “ruinele” unor blocuri rămase de decenii 
neterminate, să participe la un “safari” prin “jungla” prin 
care pot fi întâlnite haite de câini vagabonzi, să vadă 
chipuri exotice de “negri” - ciudatele feţe întunecate ale 
aurolacilor aciuaţi tot prin acele “ruine”, insolitele oferte 
fiind asigurate de către o originală agenţie proaspăt 
înfiinţată pentru explorarea “turistică” a acestor bizare 
locuri (“Turism local”). 

Un instructiv dialog dintre un reporter şi un politician 
despre efectul psihologic asupra copiilor rămaşi singuri 
acasă după ce părinţii lor i-au părăsit pentru a pleca la 
muncă în străinătate, întâlnim în inspiratul text intitulat 
“Efecte secundare”. La fel şi monologul la telefon, plin de 
haz, din schiţa “Telefonul”. Dar şi discuţia între prieteni la 
o bere, în care cineva îşi plânge soarta că a făcut un ac-
cident, nu pentru că “reuşit” să bage în spital două per-
soane şi să strice două maşini, ci din cauză că lumea 
vorbeşte “pe nedrept” despre faptele lui (“Zice lumea”). 
Sau o alta, spumoasă, care se petrece între un senator şi 
fostul său profesor de matematică venit în audienţă ca să 
obţină un sprijin pentru repararea şcolii (“Cum se-ntoarce 
roata”). Şi încă una, între ignoranţi, despre “băieţii deş-
tepţi” şi grupurile lor de interese (“Grupuri de interese”), 
sau transparenta conversaţie purtată în maşină între un 
parlamentar şi şoferul său care, în timp ce se sfidează cu 
nonşalanţă regulile de circulaţie, se dezvăluie şi matra-
pazlâcurile unui “versatului” politician (“Definiţia muncii”). 

În bulversanta schiţă “Corupţie la export” întâlnim din 
nou o conversaţie, de fapt un interviu luat de către un jur-
nalist unui om de afaceri de succes care oferea străinilor 
servicii de consultanţă pe tema corupţiei: “export de servi-
cii de consultanţă în domeniul corupţiei”. Nu întâmplător 
ni se expune simpatica şi incitanta deviză sub care era 
subordonată afacerea: “Corupţi din toate ţările, uniţi-vă!”, 
ca să nu amintim decât în treacăt de “răcoroasele” replici 
îmbibate la tot pasul cu glume pe gustul tuturor: “- A, la 
ultimul etaj?! – Deci corupţie la nivel înalt”. 

Nu rar întâlnim discuţii interminabile între vecinii de 
bloc. De pildă, cea despre bogaţi şi săraci, titrată sugestiv 
“Săracii bogaţi”. Săracii, reprezentaţi (adesea în carte) de 
familiile care trăiau în apartamente debranşate de la 
sursele de utilităţi, ajung la concluzia că n-ar mai trebui să 
se lamenteze atât de mult în legătură cu sărăcia lor. Şi 
asta, cred ei, deoarece bogaţii au şi ei probleme, chiar 
mult mai mari şi mai grave decât ale lor. Astfel, tind să 
admită că nu are rost să se mai plângă, de pildă, despre 
dificultatea plăţii întreţinerii apartamentului lor cu două ca-
mere căci, din acest punct de vedere, mai degrabă ar 
trebui plâns un “biet” politician care are o vilă cu zece sau 
douăzeci de camere: “- Dar gândiţi-vă la un politician, 
săracu’, care trebuie să plătească întreţinerea la un viloi 
de douăzeci de camere!”. În plus, bogaţii aveau, parte din  

 

ei, soţii casnice, maşini scumpe de întreţinut ş.a., în 
timp ce ei, săracii, se mai descurcau cumva, de 
pildă, nevestele lor preferau să se îmbrace de la 
“casele de modă second hand” şi nu mai foloseau 
creme de sulimenit scumpe: “- Adică cumpără un 
castravete, taie câteva felii şi le pune pe faţă, am 
rezolvat cu cremele, după aia ni le pune-n farfurie, 
am rezolvat cu mâncarea”. 
 În fapt, dialogurile fac parte din tehnica extinsă, 
dar şi distinsă, a autorului în relatarea “întâmplărilor” 
din volum. Într-un astfel de dialog-interviu, un 
reporter TV abordează un poliţist care tocmai 
arestase un infractor, pe care însă îl trata “cu 
mănuşi”, făcându-i favoruri şi lăsându-l slobod în mai 
multe rânduri, ba trimiţându-l să-i cumpere ceva de 
la chioşcul de peste drum, ba trimiţându-l singur 
afară în curte să-şi fumeze ţigara (“Muncă asiduă”). 
Într-o altă ipostază întâlnim o discuţie între un recep-
ţioner al unui hotel de lux şi un turist care căuta un 
loc de cazare, discuţie despre hotelurile pline de 
granguri şi „serviciile” onorabile oferite doar politi-
cienilor, oamenilor bogaţi, judecătorilor, comisarilor 
etc. (“Hoteluri pline”). Sau încă, o discuţie antrenantă 
şi plină de parfum exotic purtată la biroul de emigrări 
al ambasadei statului Congo la Bucureşti, despre 
avantajele pe care le oferă această ţară în care poţi 
beneficia pe gratis de căldură, de apă caldă, ba chiar 
şi de un acoperiş deasupra capului, din frunze, 
desigur, însă tot fără nicio plată (“Emigrări”). 

Tot conversaţional se petrece şi acţiunea din 
schiţa “Invitaţie la meeting”, unde un individ care îşi 
cheamă vecinii să iasă la un miting de protest se 
trezeşte că nu-l urmează nimeni, toţi ceilalţi fofi-
lându-se. Ca şi povestea “Primul cinstit”, derulată 
într-un dialog absurd dintre un jurnalist şi un primar 
rămas singur în localitate pentru că toţi bărbaţii 
satului plecaseră la muncă în ţări străine. 

În total avem de-a face cu 30 de schiţe 
umoristice, majoritatea fiind astfel construite încât 
par gata de pus în scenă. Nu m-ar mira deloc să le 
văd într-o bună zi şi jucate/interpretate, pe scene 
adevărate, de actori dintre cei mai potriviţi. Schiţe cu 
un umor situaţional, caracterizat de faptul că sur-
prinde aspecte frustrante ale vieţii de zi cu zi. 

Roland Florin Voinescu cultivă un umor sănătos, 
cu accente ironice şi replici care se metamorfozează 
în modalităţi de a face faţă problemelor, un umor 
având drept ţinte momentele absurde ale vieţii, 
episoade lipsite de sens, gesturi ilogice sau întâm-
plări hazlii din plan individual. Dialogurile sunt pline, 
dinadins, de dezacorduri gramaticale, de expresii 
licenţioase, şi atunci când personajele care 
dialoghează sunt inculte, dar şi când se discută 
despre probleme serioase “la ordinea zilei”, autorul 
vrând probabil să pună în acest mod în evidenţă şi 
un comic de limbaj. 

Şi poate că nu întâmplător (un „întâmplător” 
apropo de titlul cărţii), acest volum de umor apare 
exact în anul Caragiale (se împlinesc 100 de ani de 
la dispariţia marelui dramatug român), scriitor care s-
a remarcat prin orice tip de text pe care l-a abordat. 

Personal, cred că volumul lui Roland Florin 
Voinescu reprezintă o selecţie de umor de bună  

(continuare în pag. 25) 
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Constantin OANCĂ 
 

*** 
Toate tobele din lume 
s-au adunat la sfârşitul Simfoniei a opta  
de Gustav Mahler  
cum cerurile vor trece cu trosnet  
la sfârşitul veacului. 
Trecem prin cântul acesta 
cum cerul trece prin paginile Bibliei 
cum salcâmii trec prin mijlocul păsărilor  
sau florile prin inima culorilor. 
Un fulger pe jumătate în viitor 
şi pe jumătate în sufletul meu. 
 
 

*** 
După Facere Dumnezeu a constatat că toate 
sunt bune foarte. 
Dar ce e de făcut cu răul 
care a intrat ulterior în lume 
o dată cu păcătuirea primilor oameni? 
Apostolul Pavel rezolvă problema când zice: 
"Toate lucrează împreună 
spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu". 

 
*** 
A avut în vedere şi rătăcirile estetice 
atunci când Domnul a rostit parabola  
despre fiul rătăcit. 
În finalul Simfoniei a opta de Gustav Mahler 
toba mare întăreşte nordul orchestrei 
pe care-l sparge apoi un gong pustiitor 
şi nordul se varsă peste toate viorile din lume. 
Munţii se aruncă în prăpăstii  
şi lacrima sparge timpul  
cum lumina pătrunde ţesătura groasă a nopţii. 
Oamenii trec în fugă fie spre locul  
unde toate se iartă 
fie spre morminte aeriene  
fie spre crăpăturile ospitaliere ale munţilor. 
La orizontul care a mai rămas  
apar îngerii cu trâmbiţe  
vestind o linişte desăvârşită. 
Pentru sfârşitul acestei simfonii  
au fost scrise cuvintele din finalul 
Bibliei:  ”Am văzut un cer nou şi un pământ nou”. 

 
*** 
Îngerul apare abia atunci când începe să se 
dărâme 
zidul aparenţelor. 
Uitarea apare abia atunci când un cântec este 
îndulcit 
cu dor de moarte. 
Fără uitare poetul n-ar fi strigat 
"Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată!" 
Fără Mânăstirea Argeşului  
Meşterul Manole n-ar fi zburat ca un înger 
spre moarte 
fără îndrăgostire n-aş fi ştiut că  
inima mea este un poem. 
 
 

*** 
M-am folosit de cuvinte din limba adamică a 
limbii române 
pentru a căuta nemurirea. 
Şi iată ce am găsit: 
"Aceasta este viaţa veşnică: 
să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu 
adevărat." 
Îngerul a tulburat apa din scăldătoarea 
Betesda 
şi eu am coborât în ea să-mi vindec neputinţa. 
 
 

*** 
Salvarea celui care doarme  
e ca în locul lui să se trezească doi − 
unul care să lupte 
şi altul care să-i caute trezirea furată. 
 
*** 
Primăvară 
privirea fierbe pe vârful munţilor 
brazda luceşte în lumina plugului 
cocorii tulbură apele sudului 
iar ciocârlia naşte văzduhul. 
 
*** 
Toamnă  
nu frunzele se desprind de pe ramuri 
ci timpul mă părăseşte 
nu păsările se duc în ţările calde  
ci eu plec din lume 
nu ploaia cade pe pământ 
ci pământul se vede din cer. 
 
*** 
Problema nu e criza 
ci Dumnezeu. 
Când Îl ai pe El nu-ţi mai trebuie nimic 
criza rămânând doar o posibilitate de  
verificare a prezenţei lui Dumnezeu 
în viaţa noastră. 
Criza este o neputinţă a lumii  
care obligă la schimbarea mentalităţii. 
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spectacol de vară 
 

să mă-nveleşti 
dac-adorm între greierii 
ce-mi împletesc rochiţe 
din poveşti citite la culcare 
ghemuită-ntre spice de grâu 
mă-ntreb cum poţi uni 
două nopţi de vară 
una senină şi una ploioasă 
fără să le-atingi braţele 
aplauzi din loja 
în care stai comod 
aşteptând  
următoarea premieră 

 

dorinţă 
 

spune-mi 
cum pot să cresc mai repede 
ia-mă de mână 
şi du-mă acolo unde  
anii se adună 
voi culege zece fire 
din lanul acela 
şi-apoi voi deschide 
uşile poveştilor 
lăsându-le să se plimbe 
nestinghere 
prin părul nepieptănat 
al purităţii mele 
vor râde speranţe 
crescute în ochi de copil 
ţinându-mă pe genunchi 
vei spune puştoaico 
de ce te grăbeşti 
e timp pentru toate 
eu sunt 
 

aştept împlinirea 
 

planeta a dat din umeri 
când am întrebat-o 
dacă nu a obosit 
să se rotească 
oferind noi date pentru 
cercetare 
am înghesuit în rucsac 
câteva constelaţii rătăcite 
le-am auzit strigându-mă 
dar nu m-am oprit 
ţinându-le strâns 
am alergat  
până la cel mai înalt vis 
aşezându-le  
pe cerul ţesut din  
idealuri 
aştept împlinirea 
până atunci m-acoperă 
Venus 
cu aripa sa luminoasă 
ne puteţi zări uneori 
cu telescopul 

 

 
 
 
 

 
 

Denisa LEPĂDATU 
 

reîntâlnirea 
 

mi-am desfăcut aripile 
înălţându-mă 
puţin câte puţin 
unicornii stelari zâmbeau 
aşezându-se în mijlocul 
triunghiurilor 
ce le desenam 
pe iarba crescută 
între constelaţii 
fără să vreau 
am strivit cu un genunchi 
o floare 
şi-am plâns 
n-am ştiut că lacrimile 
cădeau în cutia poştală 
a norilor 
şi într-o zi am primit o scrisoare 
am găsit două frunze 
şi două petale presate 
aştept să ne naştem din nou 
pe o altă planetă 
unde ghid ne va fi 
Cassiopeia 
 
 

poveşti legănate 
 

sunt aici 
prinsă între şoaptele esenţiale 
picurate într-un continent 
nedescoperit 
cerul scrie de mână 
pe-o lacrimă a orizontului 
poveşti legănate 
s-adoarmă devreme 
nu ştie cum rătăcesc 
prinsă-ntre încheieturile viselor 
căutând treptele către acoperiş 
simt cum în mine 
se rostogolesc 
întrebări calculate greşit 
lipesc norii cu iubire 
formând un al doilea cer 
invitat la masa visătorilor 
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      Ionuţ CARAGEA 

 
AFORISME 

 

 Dorinţele - voracele creaturi ale fluviului Sânge. 

 Dragostea este o intersecţie cu sens giratoriu. Te-

nvârţi în jurul aceleiaşi inimi pînă rămâi fără lacrimi.  

 Chiar şi diferiţi, suntem degetele aceleiaşi palme 

ce ţine planeta într-un echilibru perfect, cosmic şi spiri-

tual. 

 Enigma - corabia care se scufundă în lacrima infi-

nitului. 

 Dintre toate minunile Pământului, am ales viciile 

pentru a ne face fericiţi. 

 Fericirea ţine cât luciul pantofilor. Este lustruită de 

suflet în fiecare dimineaţă, dar n-apucă să facă doi paşi 

fără să se murdărească. 

 Fericirea este biletul compostat în copilărie cu 

care încercăm să păcălim viitorul. 

 Geniul – scânteia desprinsă din lumina raţiunii 

cosmice. 

 Gândurile sunt epistole către abisul care s-a 

prăbuşit din eternitate în noi. 

 Sublimul vieţii este imaginaţia, forţa minţii şi a 

sufletului prin care putem construi noi miracole ce au la 

bază arhetipul creaţiei divine.  

 Facem cu toţii bungee jumping în infern, agăţaţi 

de cordonul ombilical. 

 Oare câte bătăi de inimă pot umple nimicul, 

tăcerea şi tot universul? 

 Sunt insomniacul clipelor de nemurire. Dacă voi 

închide ochii, voi extermina o lume ce mi-a fost dăruită 

într-un moment de tandreţe divină... 

 Cine se trezeşte conştient în zorii suferinţei, 

ajunge înţelept în amurgul gândurilor. 

 Lumânarea îmi rămâne cel mai fidel dintre cititori. 

 Mintea mea este o scoică în care adevărul intră 

precum un bob de nisip. Cuvintele mele înfrumuseţează 

adevărul pe care îl dăruiesc oamenilor sub formă de 

metafore. 

 Tot ce ne ţine în viaţă este misterul. Misterului nu-i 

pui întrebări, pentru că el nu are răspunsuri. Misterul se 

află pe fundul unui ocean de întrebări şi deasupra unui 

cer de răspunsuri... 

 Oasele mele sunt aliniate într-un instrument muzi-

cal în care suflă doar moartea.  

 

 Zilele negre, nopţile albe – clapele de pian pe 

care moartea cântă recviemul umanităţii. 

 Cel mai greu pentru omul care vrea să ajungă 

foarte sus nu este să înveţe zborul ci să se desprindă 

de cei care îl trag mereu în jos.  

 Oamenii - paginile necitite care ajung în biblio-

teca pământului, fiind devorate de viermii atotştiutori. 

 Ce înseamnă să fii perfect? Să te iubeşti aşa 

cum eşti şi să îi iubeşti şi pe alţii aşa cum te iubeşti pe 

tine... 

 Poetul – pasărea oarbă cu ciocul încovoiat spre 

propria inimă. 

 Poezia – crucea de pe linia destinului unde s-a 

săvârşit o iubire de la care au fugit toţi martorii cu 

excepţia poetului. 

 Singura casă în care pot trăi fără să plătesc chi-

rie este poezia mea. Specialitatea casei mele, meta-

fore la focul inimii. 

 Poemul nu este o voinţă ce acţionează asupra 

altei voinţe, ci o conştiinţă ce acţionează asupra unei 

energii latente. 

 În viaţă trebuie să fii lucid şi prevăzător. Prie-

tenia unora este mare cât un cal troian. Abia aşteaptă 

să le primeşti darul ca mai apoi să-ţi intre sub piele şi 

să devii victima lor.  

 Respiraţiile – repetiţiile pentru ultima scenă în 

care-ţi vei da sufletul. 

 Singurătatea leneveşte ca un şarpe la focul ini-

mii, cu burta plină de amintiri. 

 Strigătul nou-născutului – cheia sol pe portativul 

alunecării-n genune.  

 Primul strigăt al nou-născutului pune în mişcare 

carul cu boi al fericirii. 

 Sufletul – orga de lumini a trupului. 

 Timpului nu-i tremură niciodată mâinile. Îşi plim-

bă încet bisturiul pe feţele noastre ca un criminal în 

serie îndrăgostit de arta sa. 

 Umbrele – profanatoarele mormintelor vii. 

 Viaţa – spitalul în care oamenii ne tratează cu 

pastile de sictir, în timp ce moartea inventariază su-

flete. 

 Aceasta este viaţa, un veni, vidi, vici, o scurtă 

nebunie cu dragoste şi vicii... 

 Viaţa omului este o floare ruptă din veşnicie şi 

pusă într-un vas plin cu sânge. 

 Viaţa - arborele amintirilor în care înfloresc mor-

minte. 

 Visăm cu deşteptătorul la tâmplă. 

 

(Selecţie din volumul „Delir cu tremurături de gâduri. 
Citate şi aforisme 2006-2013”) 
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       Ioan GHEORGHIŢĂ 

 

Cântec dobrogean 
 
Nană, nană 
icoana cu dor 
îmi strânge vederea 
într-un cerc adânc, 
într-un lut menit 
spre nefrământat, 
nană, nană 
poate îmi spuneai  
cu glasul zburat 
şi nestrepezit 
cele nerostite, şi nemaivăzute, 
poate-mi atingeai 
cu palma auzul, 
cu roua ta verde, 
poate îmi udai 
fruntea şi sprâncene 
şi pe tălpi în sus 
într-un cerc adânc, 
într-un lut menit 
spre nefrământat, 
nană, nană... 
 

Casa mea… 
 

Casa mea 
era o gleznă 
ruptă de realitate, 
ruptă în câteva părţi 
mai mari decât văzul, 
nici nu credeam 
că durerea 
se plimbă prin nepăsarea 
jurului meu, 
era,totuşi,o casă 
osoasă, 
în care-mi adăposteam 
trecutul, 
sentimentele nu aveau loc 
decât dacă erau înjumătăţite 
sau dacă le mai tăiam aripile, 
aveam,oricum,o casă 
precum un ghioc,precum o cochilie îndepărtată, 
osoasă, 
înclinată 
spre mine însumi... 
         
  

 

 

Poem de dragoste 
 
Iubito, 
tu eşti iedera mea 
cea mai verde, 
ascunsă 
şi neînflorită, 
mi-ai ars pe sub pielea 
înmiresmată a clipei 
dragostea mărginită 
de minusuri,de plusuri 
profunde ale dezmierdării, 
mi-ai înalţat sărutul 
pe treptele cele mai rotunde 
ale surâsului, 
Iubito, 
nu pot să te mai ating 
de-atâta imaterie, 
prefă-te în parfumul 
rece, incolor al serii  
şi toarnă-te în paharul de cristal 
ca o flacără vie... 
 

Indecenţă 
 
Sari peste zile, 
te strecori pe lângă clipe 
fără să ştii 
că iubirea e fragedă, 
e timpurie, 
încolţind 
pe lobul urechii, 
plimbându-se 
pe buricul incandescent 
al refacerii, 
şi-n numărătoarea inversă 
cazi peste punctul 
cel mai important, 
cel mai puţin desfoiat... 
 

Şi am plecat… 
 
Şi am plecat prin nicăieri, 
prin ramuri albe-n paşi azuri 
mă clătinam, sorbeam păduri 
însămânţându-mă prin meri, 
 
o oază mă cânta-n privire 
şi pene îmi zburau prin gând 
mă-nceţoşam cumva flămând 
de vreo bucată de iubire, 
 
când frunzele nemişcătoare 
îmi atingeau în tălpi, fuiori  
mă aruncam pe stânci, pe nori, 
prin clipe fără de culoare... 
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   Sebastian GOLOMOZ 
 

„Contract pe durată nedeterminată” 
 

zefirul intră agitat în camera mea 
fără să mai bată la uşă 
n-are răbdare să mă lase 
să văd dacă filmul nopţii 
se va termina cu happy-end 
 

mă bate pe umăr şi gesticulează 
cu voce tare, plin de entuziasm 
amintindu-mi că aseară am semnat 
un contract pe durată nedeterminată 
cu norocul – domnul pe care oricine 
şi l-ar dori ca invitat 
cel puţin o dată în viaţă 
 

mă asigură că sunt fericitul posesor 
al unui bilet dus 
cu destinaţia iubire 
că în curând ne vom petrece 
serile în trei 
dezbrăcaţi de secrete 
prin palate de visuri 
 

scoate şampania de la rece şi 
propune un toast în cinstea 
„incurabilului visător care 
zboară prin labirinturile dorinţelor” 
 

mă felicită pentru că nu am divorţat de speranţă -  
eternul scut al sufletului meu 
mă convinge că bigamia nu-i interzisă 
dimpotrivă, în compania speranţei şi a iubirii 
mă voi delecta cu un ménage à trois dumnezeiesc. 

 
 

„Biblioteca, dragostea mea” 
 

Mi se întâmplă să mai cad 
pradă unui flirt nevinovat 
din dorinţa de a nu rămâne corigent 
la capitolul seducţie 
mi se întâmplă şi 
să mă mai îndrăgostesc 
de câte o fată aparent perfectă 
deşi eu sunt veşnic îndrăgostit de... viaţă 
însă cea pe care am tratat-o întotdeauna 
cu maximă seriozitate, cu supunere, 
cu admiraţie, cu fidelitate, cu abnegaţie 
unica mea dragoste a fost 
BIBLIOTECA. 

 
 
 
 
 

 

Tristesse 
 
Când gândul e strivit 
în pumnii îndoielii şi 
inima se lasă orbită de 
para de lumină întunecată, 
când ego-ul se ceartă 
cu speranţa şi 
trupul se face pitic 
în căuşul palmei gri, 
când, excogitativ 
îl condamni pe Dumnezeu 
pentru că şi-a refuzat 
întâlnirea mult visată cu 
„les billets verts” 
inevitabil devii 
prizonierul tristeţii –  
cea care dezavuează 
dreptul la fericire. 
 

Sonet din Par(ad)is 
 

Mi-am luat steaua la subraţ 
Pe soare l-am ţinut în palmă 
Din vis am muşcat cu nesaţ 
Uitând de eşec să-mi fie teamă 
 
Mi-am lăsat inima să zboare 
Departe. şi-am uitat de norii 
Ce mă pictaseră-ntr-o culoare 
Gri. Acum fluturii şi cocorii 
 
Îmi ţin pumnii s-ajung 
La tine. Dansând mă însoţesc. 
De fericire ochii-mi plâng 
Ştiind că o să te găsesc 
 
Mai frumoasă decât în vis 
Pe străduţa din Par(ad)is. 
 

Doar tu ştii 
 

Soarele ne-a tatuat zâmbete pe chipuri 
Din ghearele genunii Pegas ne-a ridicat 
Noi am redus lumea la două acrostihuri 
Cu degete flămânde din inimi am muşcat 
 
Am scrijelit pe ele iubire, vis, speranţă 
Am depus jurăminte, cu ochii le-am semnat 
Dragostea ne e crezul şi drept consecinţă 
De-ntâlnirea cu Felicitas am beneficiat 
 
În numele lui Eros am devenit un bard 
Sensibil şi romantic, mănunchi de poezii 
Îmi place câteodată să mai ridic un gard 
Pe care îl dobori, când de suflet mă ţii 
 
Sunt îngeraş mascat în corp de leopard 
Să-mi arăţi ce vreau de la viaţă, doar tu ştii. 
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Marius ZAHARIA 
 

Stai în banca ta 
 

Lucram într-o bancă. Printre puţinele care apar-
ţin statului şi nu marii finanţe mondiale (nu degeaba exis-
tă teorii conspiraţioniste legate de această mare finanţă - 
sunt atât de diabolici încât îţi împrumută bani pe care ţi-i 
cer înapoi). 

Voiam să plec de la ei; mă saturasem să văd 
oameni care nu-şi plăteau ratele, daţi afară din vilele lor 
doar pentru că trăiau opulent. Găsisem un post într-o 
companie supranaţională din domeniul serviciilor (unde 
apărea serviciul de prestat, apăreau ei şi îl prestau). 
Interviul a decurs bine, unul din membrii comisiei fiind 
încântat că aflase de la mine cu ce se ocupă firma lor. 
Salariul era cam la fel, dar aveam voie să fumez în faţa 
sediului central. 

Aşa că m-am dus la director cu demisia sem-
nată. 

- N-am timp, Niko, avem un comandament de 
criză pentru că s-a infiltrat apa în tavanul de la doi. 

Am revenit după o săptămână când s-a terminat 
tărăşenia, adică am cumpărat alt sediu şi ne-am mutat. 

- Nu pot să ţi-o aprob, dragule! Avem o înţele-
gere cu sindicatul că în următorul deceniu nu pleacă nici-
un salariat. 

- Dar e dorinţa mea! 
Zâmbi amar: 
- Vor dovedi că te-am presat psihic să renunţi, 

iar faptul că bei în timpul programului ar fi pentru ei o do-
vadă. 

- Domnule director, e în joc viitorul meu, şi ştiţi 
bine că îmi bat joc de slujbă. Ultima dată am venit la ser-
viciu doar să iau pentru băieţelul meu o imprimantă; pur 
si simplu nici nu mai ştiam unde îmi e biroul. Nu vă mai 
spun că ultimul credit l-am acordat prin tragere la sorţi. 

Părea de neclintit sau, poate faptul că la conta-
bilitate lucrau doi bătrâni ţinuţi în viaţă de aparate, i se 
părea un argument în favoarea competenţei mele. 

- Bine, însă în cazul acesta banca nu merge în 
pierdere? 

- Bineînţeles, dar nu are cine să ne verifice. Cor-
pul de control al preşedintelui se antrenează pentru o 
grevă, în cazul în care s-ar ivi o cât de mică ocazie. Şi 
apoi, mai mult decât un nenorocit de profit, contează 
omul, sufleţelul lui. 

Părea că am ajuns într-o fundătură, aşa că l-am 
ameninţat că-i dau în vileag afacerile cu boldurile - o 
achiziţie dubioasă, cu licitaţia ţinută într-o pădure. Mi-a 
răspuns că asta e un fleac faţă de ce poate păţi din par-
tea sindicatului. 

- Ştii că ultima oară, când m-am încruntat peste 
limitele negociate în contractul de muncă, au chemat 
presa. Au descoperit că sora mea are un papagal fără 
acte, iar bunicul a fost în tinereţe un om mediocru.  

Ultima şansă a fost să-l jignesc. 
Mi-a mulţumit. Zicea că îl scot din sărite cei din 

centrală şi chiar avea nevoie de cuvinte atât de potrivite 
prin vulgaritatea lor. 

- Dar nu e posibil să vă concedieze? 
- Cred că glumeşti! Avem şi noi sindicatul direc-

torilor care tocmai a fuzionat cu cel al juriştilor, iar ei sunt 

 

apăraţi de o puternică firmă de avocatură. 
Am încercat să-mi caut dreptatea la şeful de 

sindicat (mă mai scosese o dată din belea când un 
cineva din conducere mă depăşise în trafic). 

- Domnule Valeri, vreau să plec! 
Părea un om revoltat, de parcă i-ar fi fost 

terfelite simbolurile naţionale. 
- Da?! Poate vrei să-mi spui că nu mai sărbă-

toreşti nici ziua muncii. Niko, luptăm de ani buni pen-
tru drepturile noastre şi te implor să nu le dai cu pi-
ciorul. Plecarea ta ar fi o dezertare, creând un prece-
dent periculos. Doar ştii motto-ul nostru din contractul 
de muncă: „Doar moartea ne va despărţi!”. 

Prin urmare, am fost silit să rămân. N-am făcut 
rău - am observat că banca mergea înainte, chiar şi 
cu mine salariat. 
 

Cum să protestezi corect 
 

Să presupunem, deşi nu e uşor, că sunteţi o 
persoană adultă, responsabilă şi relativ sănătoasă. 
Aveţi o familie şi hobby-uri de întreţinut, iar guvernul 
reduce salariile. Primul impuls ar fi să beţi o bere, 
însă instinctul civic, dezvoltat prin lecturi potrivite sau 
moştenit de la vreun unchi sau mătuşă, vă îndeamnă 
să ieşiţi în stradă. Dar, aşa cum nu fugiţi în pădure la 
cel mai mic cutremur, tipul de protest trebuie adaptat. 
Comportamentul va fi diferit, în funcţie de măsurile 
antipopulare luate de cei pe care tocmai i-aţi votat. 

Să anticipăm, deci, diverse situaţii, fără a uita că 
temperatura optimă pentru manifestaţii este între 12 
şi 23 de grade.  

 

Reduceri salariale sub 10%. 
Manifestaţia va fi paşnică. Puteţi merge chiar în 

costum şi cu maşina personală, numai să parcaţi 
regulamentar. Consideraţi evenimentul ca un prilej de 
socializare cu forţele de ordine. Mici complimente 
reciproce nu strică. Când se întunecă, plecaţi. 

Reduceri de 10%. 
Chiar nu ştiu ce sfat să vă dau. Poate doar să fiţi 

uşor nebărbierit. Privirea dârză, aşa că renunţaţi la 
ochelarii de soare.  

Reduceri între 10-15%. 
Manifestaţia riscă să degenereze. Mâncaţi cu o 

zi înainte multe fructe şi legume. Chestiile prăjite vă 
condamnă la eşec. Culcarea cel târziu la ora 23. 

Nu vă luaţi pacheţelul cu dumneavoastră pentru 
că e posibil să intraţi în greva foamei. Un complex de 
vitamine B vă va ajuta să compuneţi sloganuri 
inteligibile. Tonul uşor ironic de pe pancarte va trece 
spre sarcasm. Folosiţi genul epic, îngrijindu-vă de 
sintaxa frazei; propoziţiile atributive au impact redus. 
Scoateţi bordurile din asfalt, dar încă nu le folosiţi, 
aşteptând reduceri mai mari. Cereţi la derută 
eliberarea militantului Shagalesh Ping sau terenuri de 
joacă pentru copiii din Somalia. 

Reduceri între 15-25% 
Manifestaţie violentă. Dacă aveţi peste 45 de ani 

staţi acasă, altfel veţi fi mai mult o povară pentru 
ceilalţi. Recomand un tricou Che Guevara asortat cu 
blugi Dolce Cabbana. Îmbrăcaţi şi o geacă imperme-
abilă, întrucât poliţia va folosi tunuri cu apă. Dacă 

 

(continuare în pag. 25) 
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Mihaela ROTARU 
 

ARMONII CELESTE - LECŢIE VERSIFICATĂ DESPRE  

CUM SĂ DĂM ÎN DAR... LUMINĂ 
 

În anul 2009, la Editura Olimpias, Galați, apărea 
un buchet de versuri, flori dăruite nouă, cititorilor de toate 
vârstele, tineri, adulţi, vârstnici, copii chiar. Grupajul de 
versuri devine simfonie înălţată spre cer, spre Dumne-
zeu, izvorul a tot harul, a tot talentul, a toată bucuria. Har, 
talent, chemare – da, aşa s-ar putea surprinde, în doar 
trei cuvinte imensa bunătate pe care Creatorul o revarsă 
asupra artiştilor cuvântului, meşteri şi cioplitori în slove. 
Meşteri artizani, truditori asupra vorbei precum ţăranul 
asupra gliei dătătoare de pâine, de viaţă. 

Redenumind acest mănunchi, ne vin în minte 
insistent unele titluri precum Odă lui Dumnezeu, Imn 

Luminii, Cântec spre cer - și alte asemenea, înscrise 
toate în aceeaşi gamă de sentimente şi trăiri ce converg 
invariabil înspre divinitate. „Nu înceta, Prea Bune, să-mi 

vorbești / În astă lume atât de trecătoare? / Cuprinsă-n 
cea din urmă încercare / Pierzaniei, în lucruri nefireşti”. 
(Radu Botiş, Vorbeşte – clipele se scurg). De asemenea, 
ne vine cu obstinaţie în minte ideea de muzică, odă, cum 
spuneam, rapsodie, orchestraţie plină de rafinament, 
suavă, dar nu mai puţin solidă şi coerentă. „Căci Tu ne-ai 
dat ca sfânt-arvună / supremul dar de-a fi-mpreună”. 
(Arionda Adamescu, Rugăciune şi credinţă). O structură 
compactă, trainică şi robustă: o vigurozitate a versurilor 
ce derivă poate tocmai din amalgamul de voci ce se 
întrepătrund şi se unesc într-un cor celest. „În lumină se 

vedeau / semne adânci / ca de lanțuri căzute” (Cezarina 
Adamescu, Captiv luminii). O consistenţă impunătoare şi 
impresionantă rezultată tocmai din acest ansamblu de 
voci diferite şi extrem de gingaşe, care, dacă ar fi auzite 
fiecare separat, poate s-ar pierde în vârtejul de timp care 
macină fiinţa. Înmănuncheate aici, ele se aud cu putere, 
cu fermitatea pe care numai vocea solidarităţii întru 
libertate o are. „Rugăciune, măsură, obsesie / întoarcere, 
armură” (Stan M. Andrei, Calupuri de iubire).  

Indiferent de vârsta şi de „construcţia” intelec-
tuală şi spirituală a autorilor, manifestările lor lirice se 
îndreaptă înspre acelaşi punct, un scop care-i orientează, 
chiar dacă vin din direcţii diferite, lumina revărsată 
asupra semenilor, cu dragoste şi cu largă deschidere 
sufletească. „Din frunzişu-nmiresmat / am făcut iubirii pat, 
/ Şi din razele de lună / Împletit-am o cunună” (Gheorghe 

Antohi, Frunzișul iubirii). „Mi-e sufletul plin de pădure / 
Merg printre arbori. Mereu / E toamnă şi-adesea / Îl simt 
cum foşneşte uscat” (Marilena Apostu, Toamnă în suflet). 
O largheţe pe care numai Poetul o poate avea, născută 
dintr-un preaplin interior debordant. „Spiritul, / ah, spiritul 
mănâncă material / şi arde lumina. / Cântecul şi tâlcul / 
adâncesc uimirea!” (George Balan, Spiritul). O ieşire din 
matcă a întregii lui fiinţe, prin cuvânt şi vers, o deschidere 
înspre sine, înspre semeni, înspre Dumnezeu. „Ascult 
siderala chemare / pornind pe calea visului / spre azurul 
sibilin / pe raze de lună” (Nori Bellu, Nemurire). Fiecare 
dintre cei douăzeci de stihuitori, are aripile îndreptate 
înspre noi, cu sinceritate şi cu toată disponibilitatea 
(înspre jertfă, în fond, deoarece autenticitatea, deschi-
derea, curată şi nefalsificată, către oameni, presupune  
 

 
 

risc şi asumarea unei suferințe enorme...). „plânge 
o pasăre, că zborul i s-a frânt; / ciocul şi-l pleacă, 
resemnat, spre pământ. / Câte o lacrimă din ochi 
se prelinge? / Şi toată făptura-i în hohote plânge”. 
(Antoneta Chiburţă Balan, Zbor frânt).  

Clipa suspendată în eternitate aduce cu 
sine tristeţe, privaţiuni de tot felul, măcinare perpe-
tuă, autoflagelare şi supliciu continuu. Un astfel de 
volum aici îşi găseşte sensul, în acest cadru se 
umple de mesaj. „Sunt cuvinte ce tac, / sunt cuvin-
te ce plâng, / sunt cuvinte ce mint şi se pierd prin-
tre rânduri” (Adelaida Cristescu Sellin, Singură-
tate). Cartea ne invită la a medita pe marginea 
marilor întrebări ale vieţii, la a contempla acest 
spectaculum mundi , nu de sus, cu orgoliul detaşat 
al stoicilor, ci cu implicare şi responsabilitate. Chiar 
dacă acestea presupun răni şi multe suferinţe. 
„Petale de crin, / albe, imaculate, / Simbol de pie-
tate, / lumină, dreptate...” (Marieta Dănăilă Roşu, 
Simbol de pietate). Calea crucii aceasta este, în 
ultimă analiză, a trăi nu pentru sine, ci pentru 
ceilalţi, a te pune în slujba alor tăi, chiar şi a celor 
depărtaţi, ca spaţiu, sau, mai dureros, ca suflet, 
reci şi duşmănoşi. „Firicel de albăstrea, / Când 
eram mai tinerea / Mă rugam lui Dumnezeu / Să-
mi dea soartă cum vreau eu” (Mariana Grecu 
Voica, Dor de cântec). „Tăcerea mea e indecent /  
şi viaţa îmi accept / jocul extravagant / cu discreţia 

/ unui duhovnic” (Constanța Hărjoghe, Cred).  
Lumina versurilor vine în întâmpinarea tu-

turora, apropiaţi sau îndepărtaţi, înstrăinaţi (a se 
citi de esenţă, de ceea ce este fundamental în 
zbaterea noastră neostoită spre mântuire). 
„mămăliga-n patru-o dau, / ceapa-n patru eu o 
sparg, / floarea floarea îşi desface” (Alexandru 
Mihai Irimia, Peisaj cu salcie). Versurile devin far 
călăuzitor, lumină în pădurea întunecată de gân-
duri şi de amărăciuni. „Lacrima învăluită în rugă / 
Trece în pulsaţii astrale... / Sărută invizibila ar-
dere!” (Ionel Marin, Invizibila ardere). „Iscălitorii” 
acestor poezii se armonizează sublim, într-o cân-
tare corală ridicată spre cer, spre noi, în primul 
rând. Fie ca darul lor să le fie răsplătit înmiit. Omul 
din popor binecuvântează simplu, „de la mine 
puţin, de la Maica Domnului mult”. În acelaşi ton 
invocăm şi noi favoarea lui Dumnezeu asupra 
ostenitorilor acestora, în frunte cu părintele Radu 
Botiş, turn luminător pe coasta mării şi a trudei 
noastre pe acest pământ. 

(continuare în pag. 25) 
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(urmare din pag. 24) 

 
Proiectul colectiv devine comuniune de idei, de senti-

mente, acord deplin şi concordanţă perfectă de simţăminte, 
de atitutdini afective. „Accept că sunt doar o fiinţă / 
Îndepărtată de credinţă, / Plutind pe marea vieţii mare, / Fără 
speranţă şi-alinare” (Paula Daniela Matei, Accept). Toate 
îndreptate înspre dorinţa de a te pune în slujba celorlalţi, 
umărind Binele, Frumosul, Adevărul – atribute veşnice ale 
Dumnezeirii. „O, ce mare bucurie / Pentru fiecare om, / Parcă 
sunt în sărbătoare, / Orice floare, orice pom!” (Tinca 
Munteanu, Învierea). Omul care însufleţeşte Cenaclul 
Arionda este Olimpia Sava, om de cultură, conştient de 
vocaţia şi de chemarea sa. O dovedesc amplele sale 
manifestări şi muceniceştile sale nevoinţe în mănăstirea-
chemării-semenilor-la-Dumnezeu. Nu e o metaforă, ci un 
adevăr: ostenitorii acestui drum greu, al Creaţiei, ştiu mai 
bine ca oricine ce înseamnă şi ce presupune actul creator: 
sânge, strânsoare, caznă (fără... răsplată aici, dar cu 
revărsare de lumină dincolo). „Mi-e dor din nou să-nmu-
guresc / Şi noi lăstare să mai cresc, / Să mă transform în 
rădăcini / La următoarele tulpini” (Olimpia Sava - Angela Ciol-
tan Zainea, Rădăcini).  

Ţelul suprem rămâne desăvârşirea. În acest sens, car-
tea de faţă devine treaptă spre Absolut, spre cunoaştere, 
spre lumină. „Doamne!... / Ce sete de viaţă / Avem!... dar... / 

Cum o ducem?!...” (Lenuța Tăune, Sete de viaţă).  
Se cuvine, în final, să subliniem faptul că paginile de 

proză semnate de Tudosia Lazăr și de Năstase Marin între-
gesc imaginea răvăşitorului drum pe care îl parcurge fiinţa în 
chemarea sa spre veşnicie, în vremelnicul popas pe pământ, 
într-o sete neostoită de a-L căuta în tot şi în toate pe unicul 
Împărat al Păcii, dătător de tihnă şi de haruri nebănuite şi 
nesperate. Invităm cititorii, aşadar, cu căldură şi cu dragoste, 
la o lectură plăcută, itinerariu lăuntric, aducător de roade vre-
melnice şi eterne. 

 

 
(urmare din pag. 23) 
 

apelează la gaze lacrimogene, arătaţi-le obrazul. Ripostaţi, 
folosind cocktail-uri Molotov, procurate din magazinele speci-
alizate pentru protestatari. 

Nu strigaţi dreptate, egalitate sau moarte, pentru că vi s-
ar putea îndeplini dorinţa.  

Înainte de a fi lovit, amintiţi-le de nonviolenţa lui Ghandi. 
Chiar dacă vă snopesc în bătaie, nu uitaţi că scutierii nu vă 
sunt duşmani, ci fac şi ei o treabă prost plătită (desigur, o fac 
cu plăcere!). Adevăratul duşman este executivul, inclusiv 
subsecretarii de stat.  

Un GPS ar fi recomandabil, pentru că veţi fi alergat pe 
străzi lăturalnice. Cel mai mare risc este să fiţi prinşi între 
poliţie şi o haită de maidanezi. 

Reduceri peste 25% 
Rămâneţi acasă, întrucât, în urma tăierilor salariale, n-o 

să mai aveţi bani nici de metrou. 
Desigur, manifestaţiile pot eşua. Asta nu trebuie să vă 

împiedice, însă, ca la alegerile viitoare să votaţi acelaşi legis-
lativ, măcar pentru a avea şansa unei revanşe. 

 

 

 
Tania NICULESCU 

 
PÂNĂ LA REPLICA FINALĂ 
 
Tot mai des 

tot mai mulţi 
dintre noi 

- ce lungă-i tăcuta coloană - 
îşi iau în spate umbra străvezie 

cu capul plecat 
şi fără niciun zgomot 

părăsesc prea afumata sală de varieteu 
- viaţa aceasta - 

în care de o veşnicie  
se joacă-n matinee prelungite 

acelaşi prost spectacol 
lăsându-ne în urmă 

cu aşteptările noastre deşarte 
cu vorbele repezite sub limbă 

cu febrilitatea cu care mâna frământă o 
pălărie soioasă 

- doamne ajută doamne ajută doamne - 
cu tot 

şi noi 
noi 

mucedele pietre 
încă ne mai ţinem respiraţia 

pentru a nu pierde replica finală 
- impersonala eliberatoare directivă - 

să se facă 
lumină. 

 
Poem dedicat memoriei profesoarei şi 

scriitoarei tulcene Cici-Maria DRĂGAN, cea ca-

re a urcat, în liniştea nepăsătoare a cuvintelor, la 
veşnicia cerului, miercuri, 10 iulie 2013. 

 

 
(urmare din pag. 17) 
 

calitate. Autorul reuşeşte într-o măsură remarca-
bilă să animeze orice atmosferă, să pună în evi-
denţă situaţii dintre cele mai amuzante, să ridicu-
lizeze şi să ne facă să devenim mai detaşaţi, 
chiar şi puţin mai îngăduitori în faţa greutăţilor şi 
răutăţilor de tot felul. Sunt pagini în care umorul 
inundă amărăciunea, autorul punctând şi taxând 
permanent teatrul ieftin jucat de cei care se cred 
atotputernici. Un umor ce reu-şeşte să stârneas-
că măcar un început de râs. Pentru că, până la 
urmă, râsul este o automângâiere, aşa cum sus-
ţinea şi Freud, iar proza umoristică nu este altce-

va decât un bun prilej de a ne ușura sufletul, la 

modul înălțător. 
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              Diana HANDRA 
 
 
 

CHEMARE TAINICĂ 
 
O tainică chemare ca focul arzătoare 

Îmi poartă paşii-agale în lumi nemuritoare 

Prin filele de vreme ce se deschid uşor 

Spre satul străjuit de curcubeu şi dor. 

 

În linişte divină-mi trăiesc clipele-acum 

Mă-nvăluie acelaşi neasemuit parfum 

Şi dulcea mângâiere, ce-mi fuse-o regăsesc 

Iar lacrima-mi fierbinte nu pot azi s-o opresc. 

 

Învăluită-n falduri din timpul făr’ de glas 

Adun mănunchi de gânduri la fiecare pas 

Din leagănul de vise cu zâmbet ştrengăresc 

Fărâme de iubire spre sufletu-mi ţintesc. 

 

Împart tiptil, sfioasă, azi bucurii o mie 

Păstrate-n limpezime de gând, melancolie, 

Profunde sentimente-adunate la un loc 

Din tainica-mi chemare, buchet de maci de foc. 

 

 

 

AL TĂU CERŞETOR 

 

Când te zăresc pe tine simt dulcea fericire 

Să fie oare-amorul cu braţele-i perfide? 

Cu focu-i fără margini pe aripi de iubire 

Dumnezeieşti trăiri în inimă-mi deschide. 

 

Privesc spre chipu-ţi tandru scăldat în frumuseţe 

Plutind în lumi de vis cu patimi juvenile 

Râvnind a ta iubire - fiori de tinereţe - 

Învăluită-n taine – miresme de zambile. 

 

Îngăduie-mi, dă-mi voie în viaţa ta, uşor, 

Priveşte-mi bucuria şi-a ochilor sclipire 

Mă lasă azi o clipă să fiu doar cerşetor 

De vise-nmiresmate şi dăruie-mi iubire. 

 

 

 

CĂSUŢA MEA 
 
Căsuţa mea,  
pictată-ntr-o singură culoare 
dar naşte-un curcubeu sublim în univers 
păstrează vie încă mirabila-i candoare 
locul în care doruri se unduiesc în vers. 
 
Căsuţa mea,  
lăcaşul de ieri, de azi, de mâine 
trăiri divine-n cuibul din care se prelinge 
filonul de lumină pe abur cald de pâine 
cu linişte mă-mbracă, un înger mă atinge. 
 
Căsuţa mea,  
comoară de vis şi nestemate 
ea, dulce sărutare la pragul nemuririi 
un leagăn fermecat, parfum de bunătate 
fiinţa mi-o îmbracă în straiele iubirii. 
 
Căsuţa mea,  
legendă cu dăruirea-i sfântă 
copilăria-mi fuse cu dor de veşnicii 
pictând pe roata vremii imaginea ce-ncântă 
şi-o dulce nostalgie-ntr-un râset de copii. 
 
 
 

FLOAREA DE CIREŞ – PETALE DE VIS 
 
Doruri născute-n taină, trăind în altă lume 
Cu frumuseţi divine ţesute-ntr-o minune 
Cu şoaptele fierbinţi strigându-mă pe nume 
Sunt îngeraşi sublimi plecaţi în rugăciune. 
 
Când dintr-un colţ de vis zâmbeşte un măceş 
Tărâm cu fluturi veseli pe limpezimi de cer 
Copilăria-mi pare azi floarea de cireş 
Pictată-n plete dalbe din tainicul mister. 
 
La umbra lui şi gândul e-mpovărat de floare 
Pe ramuri înflorite sub străluciri astrale 
Corolele-i gingaşe-aripioare plutitoare 
Ninsori de puritate cu-albe, sfinte petale. 
 
Îmi râde-a primăvară, gingaşă, mândra floare 
Coboară-ntr-un amestec de pace şi candoare 
Se-ndreaptă înspre mine, surâde zâmbitoare 
Se unduie alene-n oceanul de splendoare. 
 
Cu amintiri ce zburdă prin clipele de-acum 
Cireşul meu vrăjit mi-a fost drag început 
Unde făceam palate din floare şi parfum 
Învăluită-n albul de floare am crescut. 
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Constanţa ABĂLAŞEI-DONOSĂ 
 

Denisa şi şoaptele de catifea 
 

(Şoapte de catifea / autor: Denisa Lepădatu, Editura 
InfoRapArt, Galaţi, 2012; desene interior: Denisa 

Lepădatu, lector şi prefaţator: Cristina Roşu,  
redactor de carte: Petre Rău) 

 
La începutul lunii aprilie 2013, la Muzeul Brăilei a 

avut loc festivitatea de premiere a Festivalului Naţional 
“Ion Creangă”, organizat de Şcoala Gimnazială “Ion 
Creangă” din Brăila.  

Mentor al acestui act de cultură început cu mulţi 
ani în urmă, a fost prof. Angela Olaru. Invitatul special la 
acest festival a fost poetul, editorul şi omul de cultură 
Nicolae Băciuţ. 

După festivitatea de premiere am rămas vrăjită în 
faţa unui chip mirific a unei mândreţe de copilă cu plete 
lungi, subţirică şi puţin şatenă, strălucindu-i ochii de 
bucurie, dar şi de stăpânirea de sine. M-a rugat să facem 
nişte poze împreună după ce mentorul ei, editorul şi 
scriitorul Petre Rău, mi-a înmânat revista literară Boema. 

Aşa începe prietenia mea cu Denisa! Am privit-o 
cu admiraţie iarăşi, în gând îmi străfulgerau aminitirile 
copilăriei mele. O admiram cu bucurie cum ţinea la pieptul 
ei gingaş un teanc de cărţi primite în dar la premiul I 
obţinut la acest Festival Naţional, ca şi altele. Era foarte 
atentă la discuţia dintre mine şi domnul Petre Rău, legată 
de poezie, de artă plastică, de cultură în general. Cu mult 
entuziasm, la un moment dat, mi-a întins cu mânuţa ei 
fragilă, o carte, spunându-mi politicos că mi-o dăruieşte. 

- De ce mi-o dăruieşti? am întrebat eu, un pic sur- 

 
prinsă. 

- Este cartea mea, este scrisă de mine! 
Uşor, am făcut doi paşi înapoi spre a o privi 

cu mai mare atenţie.  
- Cum, tu ai scris o carte? a fost reacţia 

mea, neştiind prea multe despre această copilă de 
numai zece ani.  

- Am mai multe cărţi scrise de mine, a 
adăugat ea, aceasta este de povestiri, însă am şi 
una de poezie, şi una în lucru... 

Poate spre uimirea ei, o priveam aşa într-o 
perpetuă admiraţie. Aveam în faţa mea o elevă de 
clasa a IV-a, premiantă la acest festival, dar şi 
posesoare a unor cărţi editate, cu scrierile sale. Am 
primit cartea cu mare bucurie în suflet, mulţumindu-
i. I-am cerut voie s-o strâng în braţe, lângă mine, să-
mi rămână imortalizat în inimă chipul ei gingaş şi 
privirea blajină, fiindcă am simţit că locul ei trebuie 
să fie în inima mea. 

Printre frânturile de timp am reuşit să citesc 
cartea Denisei. 

M-am întrebat uneori, oare câte ceasuri ne-
dormite, după ce-şi făcea rugăciunea pentru somn 
şi câte planuri înfiripate au fost în mintea acestui 
copil? Da, toate gândurile şi le-a strâns în cartea 
asta, “Şoapte de catifea”. Cu întrebări şi dorinţe, cu 
trupul ei firav plimbându-se prin foşnetul pădurilor şi 
parcurilor din preajma oraşului Galaţi, însoţită de 
iubirea părinţilor sau a bunicilor ei, mereu a rămas 
fermecată de cântecul păsărilor, de soare, de curcu-
beul de după ploaie, de după furtună, de cele patru 
anotimpuri ale anului, reuşind să pună între cele 
două coperte ale cărţii gândurile şi desenele sale, 
electrizând nu numai pe cel ce o citeşte sau o 
răsfoieşte numai prima dată, dar pesemne şi colegii 
de şcoală, profesorii, obţinând atâtea binemeritate şi 
impresionate premii de la mai toate concursurile la 
care a participat. 

Şi dacă ar fi să intru în lumea ei fascinată, a 
copilăriei, remarc cu mare uşurinţă că Denisa îi 
depăşeşte cu mult pe copiii de seama ei, şi nu 
numai, prin activitatea ei literară şi celelalte activităţi 
care o caracterizează ca pe o fiinţă perspicace. 
Parafrazându-l pe scriitorul şi editorul ei Petre Rău, 
îmi veţi acorda dreptate pentru cuvintele spuse mai 
înainte: “Trebuie să fie un act de mare bravură să te 
aventurezi în jungla vocabulelor la o vârstă foarte 
fragedă. Ori Denisa Lepădatu exact asta ne dove-
deşte: că poţi atinge stelele universului compoziţiei 
scrise fără o ştiinţă sofisticată a cuvintelor. Sub pe-
niţa sa se naşte magie, ca un veşmânt protector 
pentru ceea ce numim frecvent gingăşie. Cuibărin-
du-şi iubitorul suflet printre cuvinte, sunt tentat să 
cred că, de până acum, Denisa trage cu ochiul spre 
Nemurire“. 

Spre nemurirea gândurilor tale Denisa, tare 
aş dori ca ele să zboare ca o săgeată călătorind 
printre stele şi lumină, printre rândunele şi cocori, 
peste Dunărea cea mare cu răsărituri sclipind până-
n serile parfumate cu nostalgice crepusculări. 
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Ioana-Claudia DIMA 
 

Acte repetate în parfum de tei 
 

 Era aproape miezul zilei, iar razele poleite ale 
Soarelui se jucau cu frunzele teiului bătrân de pe Strada 
Domnească. Fereastra mea îl oglindea, lăsându-mă să-l 
privesc mirată, datorită statorniciei sale. Vântul cald al 
verii mângâia foiţele de smarald, făcându-le să se mişte 
în ritmul limbilor ceasului. Timpul se scurgea tot mai 
repede, umbra astrului îndepărtându-se de odaia mea şi 
urmărindu-mi mintea. Stiloul aştepta însetat să atingă 
foaia albă şi să-mi asculte poveştile de odinioară. Însă 
inspiraţia nu era la fel ca teiul bătrân. Ideile nu rămâneau 
înfipte în gând, iar cuvintele nu tresăltau la fel ca la o 
adiere a vântului. Dar ceva hrănea neîncetat rădăcinile 
din sufletul meu. Lumea îmi dădea putere să scriu şi să 
dau frâu liber imaginaţiei. Vorbele, întâmplările, amintirile 
celor din jur mă călăuzeau pe drumul creaţiei, sculptând 
adevărate monumente ale slovelor. Însă vuietul acelei 
zile doar îmi şoptea crâmpeie dintr-o întâmplare tipărită 
pe filele Galaţiului de altădată. 
 Pentru un moment am oftat, dorindu-mi să pot 
atinge culmile succesului. Am încercat să imortalizez în 
minte falnicul copac fiind mic, fără coroana lui verde, 
începând să-l descriu în joacă...  

Aleea plină de miresmele teilor era îmbrăcată 
numai în zumzetele oamenilor. Ca nişte cupole în 
miniatură, pălăriile doamnelor mişunau, ascunzând 
chipurile cu priviri agere, ochi ca două perle şi zâmbete 
animate de articolele din cotidiane. Bărbaţii, îmbrăcaţi cu 
frac, discutau porniţi ultimele zvonuri din inima oraşului, 
sorbind fiecare noutate la fel ca şi cafeaua de dimineaţă. 
Unii schimbau „paroles” despre vreme, iar alţii se 
gândeau la evenimentele din seara respectivă. Însă 
decorul scenei pline de voci necunoscute, dar ascultate, 
fusese schimbat de anunţul unui băiat de nouăsprezece 
ani, cu bască pe cap şi cu o voce răsunătoare. Acesta 
anunţa punerea în scenă a unei piese cunoscute la 
teatrul din urbe, de unde nimeni nu trebuia să lipsească. 
Titlul rămăsese anonim, păstrând suspansul, făcând, 
parcă, Soarele să ardă şi mai tare. Fără a mai aştepta, 
atât bărbaţii, cât şi femeile care însufleţeau aleea, pleca-
ră pentru a răspândi vestea, căci toate anunţurile por-
neau de pe Strada Domnească încă din zorii zilei. Doar 
într-un colţ mai stătea ea, privind gazetele lăsate în 
urmă, pe jos. Acelea vorbeau despre debutul său. Chipul 
exprima ambiţie, dar şi sensibilitate pentru artă. Însă 
emoţiile nu i se puteau citi, deoarece scena era casa ei, 
actorii-familia, iar publicul-imortalizatorii momentelor în 
care se întrezăreau sclipiri ale talentului şi strălucirea 
unei poveşti. 
 Pasul i se grăbi pentru a ajunge la timp la repe-
tiţii, lăsând în urmă să curgă aleea şi peisajul împânzit 
de valurile Dunării. Se vedeau trecând corăbii, cu 
catargele înălţate la cer. Orologiul zilei bătu de trei-
sprezece ceasuri, iar tânăra actriţă ajunsese la poarta 
teatrului. Alergă în sală şi imediat auzi glasul regizorului, 
gros şi tăios, explicând cea dintâi scenă a primului act. 
Gesticula neîncetat, aproape scăpându-şi ceasul din 
buzunarul vestei. Nervos, se uită nedumerit pentru a 
decoda timpul deoarece teatrul nu-l cunoaşte, respec-
tând numai ritmul replicilor. Intimidată, artista încercă să  

 
se ascundă de privirea ascuţită, plecând ochii la 
paginile scenariului. Imaginea din spatele cuvin-
telor aproape căpătase viaţă pe scenă. Pe fundal 
se vedea pictată Dunărea sclipind şi înaintând 
către alte meleaguri, fiind primită în Galaţi de 
Palatul Navigaţiei. La îndemnul regizorului, toţi 
actorii s-au adunat pe scenă. Piesa vorbea despre 
dragostea a doi tineri. Fata, o artistă cu viaţa 
asemenea unei palete de culori, iar el, băiatul, un 
fiu de negustor, iubitor de aventură şi dornic de a 
vedea întreaga lume. Numele ei era Ştefana-Fani, 
iar al lui, Ştefan. Cei doi se iubeau nespus de mult, 
însă visele fiecăruia păreau să devieze cursul iubirii 
lor. Fani avea să rămână în oraş pentru a-şi vedea 
cariera înflorită, iar Ştefan vroia să plece pe mare. 
Amândoi îşi promiseseră că adierea vieţii îi va 
readuce împreună. Înainte de a pleca, ei se întâl-
nesc lângă un tei unde îşi iau rămas bun. De pe 
puntea corabiei, se uită înapoi la Fani ca şi când ar 
fi zărit-o peste câţiva ani, la fel de frumoasă şi 
gingaşă. 
             - Excelent! Vă felicit! se auzi răsunând 
glasul domnului Lupa. Am analizat fiecare act şi 
totul este perfect!  Ne vedem diseară la ora şase 
fix. 

Cortina serii se ridicase şi descoperise 
oraşului tainele asfinţitului, îmbrăcate în armuri 
înflăcărate, de un roşu asemenea macului. Dantela 
albastră a Dunării era pictată de ultimele raze ale 
Soarelui în auriu şi violet, de parcă toamna şi-ar fi 
lăsat paşii pe valuri. Câteva dintre sclipirile colorate 
atinseseră şi pereţii teatrului în faţa căruia o 
mulţime aştepta nerăbdătoare să intre. Ca întot-
deauna vorbeau cu mult interes şi îşi dădeau cu 
părerea în legătură cu orice subiect, dar, în seara 
aceea, se auzea pe buzele lor doar tema piesei. 
Când Soarele şi-a aruncat în văzduh ultimii stropi 
de joc, doamnele şi domnii, îmbrăcaţi la patru ace, 
au păşit în sala mare a teatrului. Nerăbdători, s-au 
aşezat pe locuri, aşteptând în tăcere debutul. Tâ-
năra artistă stătea în culise, gândindu-se că după 
această seară lumea va înţelege că nu este doar 
fiica unei actriţe, ci o fată pasionată de actorie şi 
însetată de a cunoaşte fiecare mască a omului: de 
la fericire şi agonie până la extaz. Oglinda în faţa 
căreia era aşezată îi schiţase portretul perfect, 
citindu-se în ochi bucuria şi încrederea în sine. 
Pentru rolul său  purta o rochie albă, diafană, cu o 
cingătoare albastră şi o pălărie cu trandafiri de 
azur. În faţa scărilor către scenă, îşi imagină cum 
se află chiar pe bulevardul Domnească, 
aşteptându-şi iubitul să se întoarcă în braţele 
oraşului său natal. Teatrul nu mai cunoscuse nicio-
dată un succes mai mare. În acea seară toată 
lumea urmărise povestea lui Fani şi a lui Ştefan cu 
emoţie şi fiecare spera ca valurile Dunării sau 
mireasma teiului să-i aducă împreună. Nimeni nu 
se îndoia de faptul că aceste meleaguri vor întoar-
ce din condei sfârşitul. 

Curând sala se umpluse de voci cristaline 
şi aplauze covârşitoare. Actorii se aplecau în semn  
 

(continuare în pag. 30) 
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Olimpiu VLADIMIROV 
 

POPASURI TULCENE CU GALA GALACTION 
 

Între marile personalităţi ale culturii noastre, care au 
străbătut meleagurile tulcene şi ne-au lăsat mărturii des-
pre ele (A. Macedonski, A. Vlahuţă, N. Iorga, M. Sado-
veanu, J. Bart, N. Dunăreanu) locul lui Gala Galaction ca-
pătă o distincţie deosebită prin particularităţile pe care le 
întruchipa călătorul: profesor de teologie, preot şi scriitor. 

Entuziasmul cu care i-a plăcut să umble, să vadă, să 
cunoască viaţa şi frumuseţile naturii, într-un cuvânt „senti-
mentul drumeţiei”, se concentrează sintetic în aforismul 
său atât de personal: „cu cât călătoreşti mai mult, cu atât 
te întâlneşti mai des cu Dumnezeu”. 

Luând în 1909 doctoratul în teologie, este numit 
defensor ecleziastic (procuror bisericesc), funcţie datorită 
căreia a cutreierat regiuni întregi ale ţării, adunând un 
însemnat material de viaţă şi participând intens la proble-
mele mari ale timpului său. „Această slujbă a mea – no-
tează Galaction - care mă îndatora să străbat ţara în lung 
şi-n lat, să mă reîntâlnesc cu holdele din copilărie, să urc 
plaiurile Mehedinţului, să înnoptez lângă Olt, lângă Jiu şi 
lângă Dunăre, să răzbat pădurile Argeşului şi ale Vâlcii, a 
făcut să izbucnească în inima mea, de sub frunzele 
scuturate a zece ani de teologie, pare că un popor 
năvalnic de ghiocei şi viorele…” 

În acest context, Dobrogea i-a devenit unul dintre 
locurile preferate (de la Sulina la Mangalia şi Techirghiol 
şi de la Constanţa la Tulcea), pentru vechimea ei creştină 
şi românească, pentru frumuseţile Deltei şi „minunea de 
smaragd fluid” a Mării Negre, de care a fost vrăjit pentru 
totdeauna. 

Popasurile de la Tulcea, Mănăstirea Cocoş, Sulina, 
Insula Şerpilor, Cherhanaua Roşuleţ sunt prezente în 
jurnalele sale, apărute la Editura Minerva (1973, 1977, 
1980), „ca macii în holdele dobrogene”. 

Pentru prima oară cunoaşte Tulcea, în perioada 10-12 
iunie 1912, împreună cu scriitorii Cincinat Pavelescu, Şt. 
O. Iosif, Petre Locusteanu şi apreciatul actor al Naţiona-
lului bucureştean, Petre Liciu. Le-a fost amfitrion profeso-
rul şi scriitorul tulcean Nicolae Dunăreanu, organizatorul 
unei şezători literare. Parfumul teilor în floare care 
îmbălsăma parcă anumite străzi ale oraşului nu va fi uitat, 
niciodată, de nici unul dintre ei. 

Pe 11 iunie au fost cu toţii la Mănăstirea Cocoş, aflată 
în reparaţii (1911-1913), admirând construcţia bisericii 
monumentale de astăzi (ridicată după planurile arhitec-
tului Toma Dobrescu), cu regretul că n-au vorbit şi cu 
stareţul Roman Sorescu, acesta lipsind de la mănăstire. 

A doua zi, pe vaporul care îl ducea la Galaţi a aflat, de 
la un călător care citea ziarul, că a murit I. L. Caragiale. 

În martie 1936 a fost, din nou, la Tulcea „pe calea lină 
şi desfătată a Dunării, pornind din Galaţi. Sâmbătă 21 
martie, am vorbit la Liceul de băieţi, în faţa unui imens 
auditoriu şcolar de ambe sexe. După aceea, am vorbit 
într-o sală de cinematograf, despre „literatură şi credinţă”: 
a doua zi, 22 martie, împreună cu preotul Vasilian, care 
mă găzduia şi cu protopopul oraşului, am săvârşit, la 
catedrală, sfânta liturghie şi am ţinut o predică despre 
„Pacea Domnului”. Am cercetat familiile Cristea şi Bogdă-
nescu. Duminică, după predică, am fost rugat să dau 
câtorva cititori ai cărţilor mele autografe în librăria  
 

 

Hangief. Am găsit chipuri simpatice, prietenii ascun-
se şi atingătoare, manifestări de devotament literar 
sau creştin…” 

Dar, oraşul pe care l-a îndrăgit de la prima cu-
noştinţă, numindu-l „un fel de copil adoptiv” al călă-
toriilor şi notelor sale, această „floare a gurilor Dună-
rii, Veneţia românească”, „unul dintre cele mai origi-
nale oraşe ale pământului românesc” a fost Sulina. 

Perseverent a stăruit pentru terminarea catedra-
lei din Sulina cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, patronul 
marinarilor, zidită în roşu până sub acoperiş înainte 
de primul război mondial, din iniţiativa preotului Ion 
Gheorghiu, dar rămasă ani de zile, cu scânduri la 
uşi şi ferestre. 

Proclamând lăcaşul din Sulina problemă naţio-
nală, a primit să facă parte din Comitetul de con-
strucţie, umblând, apelând şi mobilizând toate posi-
bilităţile pentru realizarea „unui imn al gratitudinii na-
ţionale şi un semn al stăpânirii definitive româneşti 
pe aceste locuri”. 

S-a bucurat enorm în 1933, când a văzut-o gata 
pe dinafară şi a oficiat un Te-Deum lângă ea. În 
articolul scris cu acest prilej a afirmat că „un locaş 
de închinare în Sulina este executarea uni testa-
ment istoric al lui Mircea Basarab. Catedrala din 
Sulina va fi, lângă marea Neagră, încă un bastion al 
cetăţii româneşti”. A continuat misionada pentru 
terminarea interiorului, iconostas şi pictură. 

Peste un an, a amintit de catedrala de la gurile 
bătrânului fluviu precizând că „locul unde se ridică e 
prea simbolic şi lumina importanţei lui e prea 
năvalnică pentru ochiul nostru sufletesc. Un sanc-
tuar închinat spiritualităţii creştine aşteaptă valurile 
(de ajutor) ale norodului românesc”. 

Sfârşitul lunii iulie 1935 îl găseşte din nou la 
Sulina: „20 iulie (sâmbătă), am ajuns în Sulina cu 
bine. Amicii mei, doctorul general Vasile Panaitescu 
şi soţia sa, doamna Antoaneta Panaitescu ne-au 
primit la debarcader cu aceeaşi trainică simpatie, 
dovedită nouă de multe ori şi îndeosebi acum doi 
ani când am fost pentru prima oară, oaspeţii lor aici 
în Sulina (…) Amintiri din literatura lui Jean Bart şi 
îndeosebi din romanul Europolis se amestecă în pri-
veliştea de vastă crepitudine şi de tristă inaniţie co-
mercială a acestui oraş atât de zgomotos şi de activ 
odinioară (…) Am făcut cunoştinţă cu doi preoţi ca-
tolici, parohul din Sulina, Bachmeyer şi parohul din 
Malcoci, Lenz. Oameni tineri, dar bine crescuţi, 
disciplinaţi şi cu un robust simţ de demnitate biseri-
cească”. 

„Vineri, 26 iulie, am fost la insula Şerpilor cu 
inginerul Burghelea şi cu mai mulţi funcţionari ai 
Comisiunii Europene a Dunării (…). Când a început 
să aburească din valuri fruntea insulei, mi s-a părut 
deocamdată ca o pălărie de pagodă; mai pe urmă 
mi s-a precizat ca un frontispiciu de templu grec şi 
impresiunea aceasta s-a menţinut multă vreme (…). 

Insula Şerpilor este vechea insulă a lui Achile, 
Fido-Nisi a grecilor de azi şi „Lewki” a lui Alexandru 
Macedonski (…) Privind de sus, de pe stânci, în 
prăpastia agitată şi verde-transparentă, mi-am adus 
aminte de Capul Caliacra şi de pintenul Sf. Nicolae  

 

(continuare în pag. 30) 
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(urmare din pag. 29) 
 

pe care le-am cercetat acum vreo 10-12 ani cu neuitatul 
amic Jean Bart. În rapoartele englezeşti de la 1856 este 
reprodus un fragment din (Flavius) Arrianus privitor la 
Insula Şerpilor şi anume din scrisoarea lui către împăratul 
Adrian, „Plutire în jurul Euxinului”. Ne-am plimbat pe 
insulă, ne-am urcat în far, am adunat câteva fragmente 
minerale şi mai ales câteva cioburi din zdrobitul şi 
imensul depozit de olărie care pare a fi fost, aici pe 
insulă, lângă templul dedicat lui Achile. Pentru ce atâtea 
amfore pe această insulă? Probabil ca să adune apa plo-
ilor şi să păstreze untdelemnul. Arrian spune că la tem-
plul lui Achile era un pelerinaj însemnat. Veneau greci de 
pretutindeni şi jertfeau ţapi întru pomenirea semizeului lui 
Omer. Erau aici preoţi, un oracol, o aşezare sistematică. 
Pentru pelerini trebuia apă şi untdelemn”. 

„Duminică, 28 iulie, am ţinut încă o predică în biserica 
din Sulina, iar luni, a doua zi, împreună cu arhitectul 
Robert Mihăescu (care făcuse planul lucrărilor de 
construcţie a catedralei), cu preotul Vârgolici, cu soţiile 
lor şi cu copii mei, am făcut pe potecile bălţii o excursiune 
până la cherhanaua Roşuleţ. A fost un fel de ediţia a 
doua, a lucrurilor văzute şi descrise altă dată. Viitoarea 
catedrală din Sulina, gata şi împodobită pe dinafară îşi 
aşteaptă zestrea şi podoaba interioară. Anul acesta, cu 
suma de trei sute mii, acordată de dl. ministru Lepădatu, 
nu vom putea decât să executăm câteva detalii din cele 
ce mai rămân de făcut (…) 

„Aseară, sâmbătă (3 august), la ora 10,35 am coborât 
în Bucureşti după o călătorie cu vaporul şi cu trenul de 17 
ore ! Sulina a rămas în urmă ca un vis însorit şi simpatic. 
Familia doctorului Panaitescu ne-a făcut petrecerea, 
lângă Dunăre, familiară şi nostalgică. Gazda noastră, de 
pe cheu, ne lasă înduioşate amintiri. Familia Rozario Ca-
ruana a completat cu graţie pe amicul Vasile Panaitescu” 

În 1937 Gala Galaction a cerut iarăşi „o categorică 
precădere” pentru biserica din Sulina, iar în decembrie 
1938 informa că „pe afară biserica arată că e terminată, 
dar înăuntru este şantier şi magazie”. Şi de data aceasta 
a evidenţiat importanţa Sulinei ca oraş unic: „Balta, 
Marea şi Dunărea se adună la Sulina, pentru cine ştie să 
privească şi să înţeleagă, ca într-un nod de pietre 
preţioase”. Proiectându-i perspectivele de dezvoltare, pe 
linia valorii naţionale a acestui oraş-port, a declarat că 
„biserica din Sulina va fi un monument românesc între 
trecut şi viitor”. A evocat Sulina, din nou, în 1946 arătând 
specificul şi însemnătatea „oraşului fără pereche”. 

Să mai reţinem că în anul 1932 a conferenţiat la 
Radio Bucureşti despre „Dealurile Dobrogei” (21 august), 
iar pe 28 august despre „Mănăstirile dobrogene”. 

Însemnările lui Gala Galaction despre popasurile sale 
tulcene au o valoare documentară şi istorico-literară 
evidentă, constituindu-se într-o sursă informativă auten-
tică, cu numeroase elemente inedite, corelată cu epoca 
străbătută şi cu oamenii acelei epoci. 

Forţa descriptivă a precizărilor este revelatorie pe fon-
dul unei viziuni lirice plină de substanţă şi sobrietate. Pu-
terea de observaţie se opreşte la semnificative notaţii ge-
ografice, economice şi culturale, precum şi la relaţiile din-
tre oameni, într-o viziune realistă, de profundă umanitate. 

 

 
 

 

(urmare din pag. 28) 

 
de mulţumire că totul ieşise conform viziunii crea-
torului. Aplaud şi eu, cuprins de lacrimi în ochi şi 
mândru de interpretările lor. În sfârşit îmi văd 
munca roditoare, falnică, aidoma teiului bătrân, 
unde poate că timpul, într-adevăr, i-a reunit pe cei 
doi, Fani şi Ştefan. Şi uitându-mă în sală, la toate 
aceste chipuri, la cortina care a salutat sute de 
artişti, la luminile care au păstrat aprinsă flacăra 
unei poveşti, mi-am dat seama de comoara pe 
care o am lângă mine.  

Orice colţ, loc, lucru sau întâmplare as-
cunde în spatele său un izvor nesecat de inspi-
raţie, dând viaţă unei clădiri şi transformând-o în 
simbol gălăţean. 
 

Pentru conformitate, 
Teatrul „Fani Tardini” din Oraşul Teilor 

 
 

Notă: Lucrarea a obţinut Premiul pentru 

originalitate la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi 

de mâine”, categoria 8-14 ani, din cadrul Festivalului 

Naţional al Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 22-26 mai 2013 
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       Monika TOTH 

 
 

*  *  * 

azi nu sunt tristă 
mă întâlnesc cu tine 
chiar în dimineaţa aceasta ploioasă 
mi-am cumpărat 
geantă cu baretă lungă 
ginşi albaştri şi bluză cu floricele 
cercei în formă de trifoi 
am vopsit o şuviţă de păr 
blond-rece 
mi-am făcut unghiile roz şi 
am tatuat numele tău pe gleznă 
mă bucur azi 
pentru că nu o să fim împreună 
doar în vise ciudate 
în gânduri pufoase 
ci faţa în faţă 
vom putea rosti 
sfinte cuvinte româneşti 
 
 

îmi plăcea  
 
îmi plăcea să mă vezi îmbrăcată 
cu haine de primăvară sau toamnă 
dar numai în vise m-ai văzut goală 
acum 
în niciun fel nu mă vezi 
amintirea din 
umărul pixului meu 
e o lacrimă în pieptul hârtiei 
 
 

iubitule 
Gheorghe 

 
sumar îmbrăcată 
radiez de fericire 
nu mă frământă nimic 
gândul mi-e plecat 
cu nopţile glazurate 
prins în dimineţile verzi 
mi-aş stinge în piept toată lumea 
binecuvântată 
de pământul şi oraşul meu 
în casă şi în cuvintele mele 
pentru tine iubitule 
 

 

Tu nu eşti Făt-Frumos  
 
tu nu eşti Făt-Frumos 
dar nici macho 
eşti un bărbat chipeş 
cu riduri pe faţă 
ce-ţi dau oarece prestanţă 
fără tine 
nici zilele cu soare 
nici nopţi  cu stele 
nu strălucesc 
nu-mi închide poarta inimii 
şi nici ferastra sufletului 
aş fi doar o frunză veşnic ofilită 
 

cad...  
 
cad frunzele galbene 
cade lacrima amară 
dorul verde scrijeleşte inima 
o nălucă şopteşte că mâine ai să vii  
să mă vezi 
speranţa îmi colorează chipul 
cu zâmbet pe buze merg la culcare 
în vis ne atinge curcubeul 
 

o zi  
 
o zi cu soare şi multe albine 
miros de lalele 
aromă de crin 
doina roz pe buzele tale 
în grădină 
zeii dansează hora 
în camera mică 
sufletul meu se dansează numai de tine 
dacă tu nu eşti aproape 
nici eu nu pot să-ţi fiu departe 
aş vrea să mă lase viaţa 
să pot sta în chirie 
la căsuţa ta în mijlocul pădurii 
inima mea plăteşte deja în fiecare clipă 
 

sunt  

 
Azi sunt un poem scurt 
ca vara, 
mâine o să fiu un cuvânt lung 
ca părul. 
Poimâine o să fiu o silabă 
cu multe coşuri... 
Pentru tine, oare ce sunt? 
Poate un punct, o virgulă, 
un cerc, un pătrat... 
Eu am pus întrebarea. 
Tu nu dai nici un răspuns? 
Eu de ce  vorbesc fără rost? 
Tu de ce  taci fără sens? 

 

 

http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/mi-pl-ceai
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/iubitule
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/tu-nu-e-ti-f-t-frumos-2
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/cad
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/o-zi
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/sunt-3
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Paul SÂN-PETRU 
 
 
 

Gasteropod 
 

Rămas fără casă  
melc friguros      

limaxu-şi pierduse  
casa de os  
 

Şi nimeni  
pe-această planetă de om 
n-a fost să i-o-nchege 
atom cu atom 

 

 Cochilii destule – 
 de nepotrivit... 
 în schimb, nici un verde 
 să-i fie oprit! 
 
 
 

Inima de cactus 
 

Îţi bate-n piept o inimă de cactus 
deşi sunt buni auguri de năpârlit... 
Priveşte-n jos şi vezi că la picioare 
E-un roi de spini ce ţi i-am convertit 
 

şi le-a rămas în urmă locul gol - 
a răsărit în loc nu mă uita 
miroase-a primăveri din nord în sud 
şi a tandreţi de pe sub bluza ta! 
 

Complice, îmi ajută Dumnezeu 
în plin dezgheţ al sângelui, tăcutul, 
să se-ntâlnească în minuni de cerc 
prea amânat, prezentul cu trecutul... 

 
 
 

To be, and not... 
 

Şi era aşa târziu 
iar eu nu-ndrăzneam să fiu - 
şi-ntr-aşa prelungă noapte 
lumina un tron de lapte! 
l-am urcat şi-am tot tronat 
lângă mama de-mpărat!... 
 

Tuturor, când e să fii 
li se dau împărăţii, 
scurte şi de neuitat 
pân-te-apuci de abdicat... 
Nici nu ştii când ai iertat 
puci matern ce te-a trădat, 
blând şi-aşa înduioşat! 
 

Eu sunt EUL de târziu 
ce nu trebuia să fiu 
dacă tata-mi era fiu - 
să fi fost şi-acum tot viu... 
 

Mai eram acesta Eu, 
sau e altu-n locul meu? 
 

 
 

Linia căldurii 
 

Şi dacă ochiul s-ar deschide teafăr  
să iasă-n zori privirile la cină, 
încrucişând luceafăr cu luceafăr 
ne-ar da pe-afară ochii de lumină! 
 

ni s-ar dubla ca roua zile verzi 
ce-ar sparge orizontul dus concentric... 
Dar să continui încă să-ţi mai cred 
Lepădătura ta de autentic? 
 

Vezi, caii ies din hamuri, umblă goi - 
ce loc de aşezat să fie după? 
Deajuns un anacronic pui de ger 
ca linia căldurii să se rupă!... 
 

Rămâne-n aer şaua să se plimbe 
(îi este tată unuia din cai) 
Cândva, la fel şi el o să se schimbe 
din cal în şa... Hai, troică, du-mă, hai! 

 

 
 

Cântec de absurd 
 

Această osmoză de logos absurd 
e-o mană-n pustiul ce tocmai îl zburd; 
culoare cernelii, hârtiilor har - 
şi tocmai când ursul juca-va pe jar! 
 

Cuvintele-acestea-n hazard nălucit 
Pupilelor oarbe nemaiclipit... 
 

 

 

Mormânt sfidat 
 

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

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

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

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

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

 
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 potrivi în lumină firească, 
apoi m-a prins de obraji 
 

sărutându-i ca pe nişte vecini 
ce nu-i mai ieşiseră-n cale de-o eră. 
 

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

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

 
Îndemn 
 

Să te caţeri mereu,  
ca un vechi alpinist 
pe gheţarul timpului  
din cadranul solar. 
 

Mirat că-n albastrul  
ochilor trişti 
rătăceşti prin destinul tău  
planetar. 
 

Vezi, de aceea luna galbenă  
înoată sfioasă pe bolţi  
iar tu dormi obosită pe ţărm 
de prea marele mers  
 

prin nisipul de aur  
ce scârţâie toamna  
prin dulcile roţi 
 

când cineva de la şes  
 

 
Cristica formă a trupului meu 
 

Intr-o seară alergam bezmetic 
după un fluture galben 
căutător de lumină. 
 

Stai, i-am spus, 
dar el trecea sinuos graniţele sufletului. 
 

Nu te mişca, 
aşteaptă să vin precum fulgii uşori, 
ce cad pe neştiute din nori! 
Dacă mai baţi o secundă din aripi 
dau foc antenelor tale 
 

şi-ai să cazi printre flori, i-am spus, 
 

sau vei rătăci  pe-o stea căzătoare 
ca o inimă ce emite în zori 
eterne şi limpezi semnale. 
 

Hi, hi râdea bumbul acela 
de porţelan ce zbura - 
încurcate-s cărările sale! 
 

Dacă vrei, prinde-mă acolo sus, 
pe tăpşan, unde coroana pădurii 
atinge tălpile goale de zeu marţian... 
 

M-am trezit şi fluturele acela zbura 
ca un teu în  forma cristică a trupului meu. 
 

 
Explicaţie 
 

Când m-aţi răstignit în ziua cea albă 
din piaţa răvăşită a sufletului meu, 
v-am spus că nu păcătuisem 
 

în ţara unde am fost un timp semizeu. 
 

Nu m-aţi crezut şi-aţi  strigat 
că lumina-i străină şi strâmbă 
într-o zi neagră de antic sabat 
 

Şi nici că voit-am să spun 
că timpuriu va bubui un pui geometric de tun 
urmărind cu gura cât un sobru ecou 
ideea ce tocmai ieşise din ou. 
 

Apoi, trist am coborât să pun şeaua verde 
 

pe duiosul şi bătrânul meu cal 
care plutea pe-aripa nopţii înspre-acel 
neclintit castel de cristal. 
 

Şi iată, în uşa deschisă spre cer, 
tata-mi face semne să plec şi să pier. 
 

Atunci, m-am închis în şinele unui cuvânt 
şi-n gestul prin care apa zilei 
voisem prin noapte tomnatic s-o trec 
prin vadul rece şi-adânc. 
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   Valeriu Marius CIUNGAN 
 

SEMAFORUL VERDE 
 

ce simpli 
ce frumoşi 
erau trecătorii 
unul după altul 
ce firesc 
 

îşi ţineau rândul 
dădeau cu eleganţă prioritate 
păşeau cuviincios 
disciplinat 
în deplină legalitate 
în ambele sensuri 
la culoarea verde a semaforului 
 

se priveau faţă în faţă 
îşi sfredeleau retinele 
îşi răscoleau trecutul 
şi citeau gândurile 
îşi călcau în picioare principiile 
de-o viaţă 
îşi făceau avansuri 
promisiuni mute 
legăminte 
preţ de câteva clipe 
 

unii se îndrăgosteau pe loc 
pe zebră 
alţii puţin mai încolo 
după colţ 
alţii( pe care îi vom regăsi pe bordurile cartierelor 
din periferie în viitoarele  mele poeme depresive) 
niciodată ! 
 

stam la pândă 
gata să ţâşnesc la culoarea verde a semaforului 
mă întrebam 
cum nu ai putea să te îndrăgosteşti  
de-o fată 
ţâşnind din sensul celălalt,care să-ţi spună : 
treceam pe-aici 
şi te iubesc 
cum n-am iubit vreodată ! 
 

ce frumoşi erau trecătorii 
totul părea firesc ! 
 

Veghe 
               

eşti tu aceea care-n ruga nopţii tainic îmi veghezi 
tăcerea 
sunt singur rătăcesc cărarea-ntre pământ şi stele 
sunt singur ispăşesc păcatul, îmi petrec durerea 
‘napoi în trup, din trup ’napoi în suflet, spre-ale mele 
 

tăceri,credeam că îmi veghezi tăcerea, o ocroteşti de 
zvârcolirea nopţii 

 

şi căutând lumina am ajuns târziu şi obosit prin 
asfinţit în noapte 
sunt singur şi frumos îmi ispăşesc păcatul, îmi petrec 
durerea 
din trup în suflet, din suflet înapoi în trup, în dulci 
păcate 
 

şi aş fi vrut să mă răscumperi-n seara de iubire 
poate în dimineaţa parfumului tăcut şi desuet de 
seară 
eşti tu aceea ce îmi spovedeşti, ce îmi asculţi tăcerea 
dimineţii 
 

şi-ai vrea să fie dimineaţa 
seară? 
 

şi seara dimineaţă 
şi dimineaţa seară 
iară?   
  

LINIŞTE 
 

cum aşezai pe perna moale 
sonetul stins, păru-mblânzit de semilună 
actor de-aş fi ţi-aş pune-n poale 
un vers profan, nedemn,neisprăvit să-ţi spună 
 

că poate sunt actor şi poate suntem astfel 
ce strâmtă şi subţire ne e mărginirea 
cum tâmpla albă odihneai în puf de gâscă 
şi parcă se-odihnea şi ea , şi o ţineam în puf , iubirea 
 

era curat în aşternuturi , era atâta linişte în straie 
cuvintele frumoase le pitisem decuseară-n pernă 
îţi atingeam cu-n răsărit nelămurit privirea ta bălaie 
cu o tăcere nedesăvârşită şi puţin nedemnă ! 
 

Cum e 
 

cum este fără mine 
cum e să nu poţi să m-atingi 
cum e să simţi durerea - un nod în gât 
să nu poţi să o strigi 
 

cum e nedreaptă 
dureroasă 
secunda-n care plec 
şi timpul se destramă în secunde dureroase 
în care vin 
şi plec 
şi sunt parfum 
şi nu mai sunt prin casă 
 

cum e cu mine 
clepsidră caldă de nisip, să te contopeşti 
să curg cu fiecare bob mărunt de aur 
în jumatea ceasului de vară-n care mă iubeşti 
 

cum e cu fericirea 
lumina lunii, necontenită-mbrăţişarea 
sărutul răsăritului cu noaptea de iubire 
a ţărmului necontenit sărut cu marea 
îmbrăţişarea ţărmului 
cu marea 
 

aşa o fi ! 
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D.M. GAFTONEANU 
 

Reportaj din nordul ţării 
 

Ca turist prin teritoriul Marelui Ducat din Nord, 
Un ţinut având… „ţinută”, cu toţi suntem de acord, 
Treci prin locuri fără seamăn, amintite în legende, 
Tipărite pe caiete, calendare şi agende. 
Din cotloane de arhive îţi fac semne amicale 
Domnitori de prima... mână, precum scrişii mai la vale:  
Ştefan Tomşa, Lăpuşneanu, Petru Rareş şi Movilă, 
Codri, lacuri şi pâraie printre munţii… de argilă. 
Mai adaug, ce sublimă!... întâlnită la tot pasul, 
Stema de judeţ ce are… stele, racul şi compasul! 
Racul ce simbolizează, pe tot globul, un… progres, 
Nu-mi explic, deocamdată… de pe unde l-am cules, 
Apoi văd că mi se spune (ca la teatru am rămas!): 
Ai greşit ceva acolo... e o coasă, nu-i compas! 
Spre descriere fidelă, pentru ceea ce suntem, 
Cum ar spune Dobrogeanu, pe deasupra... şi ce vrem, 
I-am enumerat pe „aştri” şi i-am pus în două care, 
Iar apoi, o antiteză... spre eternă neuitare! 
 

Te întâmpină pe pragul podului de pe Siret, 
Un careu de aşi celebri… patru „monştri”, un qvartet: 
Iorga, un gigant istoric, un „luceafăr”, Eminescu, 
Pictorul Luchian şi încă…  „marele rapsod”  Enescu! 
Dacă pun lângă aceştia, o tripletă din… trei stele, 
Lângă cele pomenite, nume de calibru, grele, 
Onicescu… matematici, un naturalist, Antipa, 
Un „maternalist” ca Graur… gata, am făcut „echipa”! 
Mi-a ieşit Carul cel Mare, ce adesea, în popor, 
Din bătrâni, cam pe la… colţuri, e numit Ursa Major. 
Mai lipseşte buturuga... poate vine altul, sper, 
Dacă nu… să mă sacrific ?... hai să fie!… mă ofer… 
 

Aş mai pune iarăşi unul la intrarea dinspre Iaşi, 
Să atragă privitorii, încă de la primii paşi… 
Carul Mic, tot şapte stele, plus o... roată de rezervă, 
(Se putea, cum să lipsească… tinicheaua de conservă!) 
Mihail (al doilea) Sorbul, dramaturgul meteoric, 
Inginer Elie Radu, Constantin Gane, istoric, 
Doamna Sofia Nădejde, domnul (cinci!) Grigore Ghica,  
Autorul de „Răscoală” cu... ţăranii (te ia frica!) 
(Daaa, pricep şi voi rămâne mai puţin cu o problemă, 
Ştiu de unde e ideea cu... unealta de pe stemă!) 
 

Pictorul Octav Băncilă, un fizician, Negreanu, 
Iar ca roată de rezervă, cel ce scrie... tot un „-eanu”! 
(Te prefaci, la începuturi, că eşti plin de modestie, 
Pe parcurs, vezi… calimera, niciodată nu se ştie … 
Ca dovadă, de exemplu, marea stea a Nordului, (*) 
Ce se schimbă prin milenii, un ciclop al… nimănui, 
E frumoasă şi zâmbeşte ca un prunc care visează,  
O repet, a câta oară, sincer mă interesează, 
Pare scumpă, însă face mai mult decât estimez, 
Dacă ştiţi proprietarul, aş dori să-l contactez… 
...Batem palma, dăm cu tocul, îmi pun titlul în dosare, 
Ca apoi, cu aroganţă să afirm cu voce tare: 
Carul Mic cu... subsemnatul, (am dat jos un domnitor!), 
Mare, mare nedreptate... când îi spui Ursa Minor! 
Cam atât despre aceste renumite constelaţii, 
Pentru BOTO-landul nostru, pline de semnificaţii... 
 

Urmărind prin presa scrisă tot ceva legat de „care”, 
Sursa mea de... inspiraţii, informaţii şi „culoare”, 
Un articol mă „întoarce” şi... mă simt contrariat. 

Spania. Notar. Femeie. Soarele, revendicat! 

 
Şi mai jos, încă o „perlă”... o a doua, ce minune! 
Un american. Planete. Drepturi de posesiune! 
Un al treilea care vinde luna în bucăţi, parcele, 
Iar al patrulea oferă… documente pentru ele! 
Personaje cu pur-sânge, buni actori de… bună seamă, 
În spectacolul „Comédii”, vodevil de panaramă! 
Depăşind pe cei din Creangă cu Prostia omenească,  
Mă uimesc contemporanii… îi avem, să ne trăiască! 
O fi fost umor… cu carul, o fi fost un car cu... boi ?  
Tuturor, urări de bine, cum se spune pe la noi! 

 
Autoprofil 

 

...După „Umbra lui...”, „Satira” şi „Rămâne între... doi”, 
„Steaua Nordului, Polaris”, „Epigonii vechi şi noi”, 
Parcă văd comunicatul, tocmai de la… foarte sus, 
Şi semnat de (puncte, puncte)… e uşor de presupus: 
„...Căutat de toată lumea, de agenţi secreţi şi presă, 
Cu afişe şi citaţii către ultima adresă, 
Un rebel ultranotoriu, la tipare refractar,  
Pentru tulburări de ape în domeniul literar. 
…Paralel cu tagma noastră, fără studii în domeniu,  
Şi-a permis să persifleze, printre alţii, chiar un geniu, 
Cu creaţii de natură să aducă prejudicii, 
Celor care, cum se spune, trag din greu la… beneficii! 
...Capete de acuzare : scrie fără atestate, 
Nu e absolvent de arte sau cu... cineva în spate, 
Şi, în plus, nu dovedeşte măcar minima decenţă 
Ca la noi să apeleze, contra cost… să-i dăm licenţă! 
…De asemenea, un altul e respectul arătat, 
(Afirmând că treaba noastră e... a muştei la arat!), 
Nouă, cremei de condeie, consacrate păsări rare, 
Criticii acerbi, puternici, stâlpii castei literare... 
...Nu mai mult decât respectul cuvenit... unor creveţi, 
Uzurpându-ne Olimpul facultăţii de poeţi... 
(Peste astea, încă una, e desigur... un fitil, 
Noi… un expozeu de ceară (!), jalnice  figuri de stil!) 
…L-am luat un timp în glumă, era doar... un oarecare, 
Ce, cu falsă modestie, se pretinde a fi... „mare”! 
Tolerat pe casa scării, un „no name”, un intrus 
Îşi ia nasul la purtare şi ţinteşte tot mai sus! 
...Nu greşim în afirmaţii, e pericol social, 
Câtă vreme mai durează nedoritul „recital”... 
O fantomă ce distruge, dintre noi, pe cei mai buni,  
Un „freon”... „ozonul” lumii, din „corola de minuni”! 
{WANTED, POISK... (sau RICERCA!) pe toţi stâlpii de 
la gard, 
De la circul „SUPER-GENII”, a scăpat un… „leopard”!} 
Nu mai aşteptaţi „feed-back-uri”, precizări sau vreo 
dispensă: 
Shoot! Strileaite! (sau spara!) şi poftiţi la recompensă!  
...Vom institui de astăzi, pentru timp nelimitat, 
Cod portocaliu de criză până e anihilat... 
Parti-prisuri, altădată! Nu vă daţi discret din coate! 
Nu avem alternativă! Nu există „nu se poate”! 
...Nimeni, dacă mai trăieşte, nu-i profet în ţara lui, 
Iar „poet” (!) devii, desigur, peste apa Styxului… 
Să putem şi noi, în voie, să îl plângem mai apoi: 
„Ce n-am da, măcar o oră, să mai fie printre noi!” 
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      Cezarina ADAMESCU 
 

SINGURĂTATEA POETULUI   
IN MEMORIAM SIMON AJARESCU 

 
 Aflu de la doi colegi de scris gălăţeni, că poetul 
Simon Ajarescu (Saint Simon) a murit pe data de 7 iunie 
2013, la Căminul Spital de pe Strada Domnească, 
având internaţi pe termen lung sau definitiv, bolnavi ţin-
tuiţi la pat sau în scaune pe rotile. Poetul Simon Aja-
rescu se afla internat aici, într-o discreţie totală, de ceva 
timp. Nimeni din breasla scriitoricească gălăţeană nu s-
a învrednicit să-l viziteze sau să-l conducă pe ultimul 
drum. A fost luat de doi nepoţi de frate şi îngropat în 
data de 12 iunie, fără nici un om de cultură prezent. E 
mai mult decât trist. E revoltător. Poetul s-a retras în 
ultimii zece ani în apartamentul lui, obţinut cu greu de la 
Primărie şi nu mai ieşea aproape niciodată.  

L-am văzut acum câţiva ani la Centrul Cultural 
“Dunărea de Jos”, la o manifestare culturală. Era schim-
bat, înstrăinat, însingurat şi trist. El care fusese gloria 
Galaţiului. N-am cunoscut pe nimeni care să iubească 
mai mult Poezia.  
 L-am iubit, dar nu îndeajuns. L-am stimat, dar 
nu îndeajuns. L-am cultivat, însă nu îndeajuns. I-am cul-
tivat opera. L-am învăţat pe de rost. L-am recitat. Nimic 
nu a fost deajuns. Pentru mine reprezenta culmea crea-
ţiei poetice, arhetipul Poetului, înrudit în spirit cu Emi-
nescu. 
 Ieri, când am aflat, am fost răvăşită. Iată con-
diţia scriitorului român, care a trăit singur şi şi-a dedicat 
toată viaţa scrisului, îndeosebi Poeziei. „Nu-ţi ciocăne 
nimeni la uşă”. 
 Cred că a murit de inimă rea. Că fusese uitat, 
neglijat, părăsit, dat la o parte, ţinut la index. 
 Avea 77 de ani. Născut la Galaţi, în 3 martie 
1936. N-a părăsit Galaţiul niciodată. N-a văzut marea 
niciodată. Toată energia şi-o consuma, împreună cu 
Poezia lui nocturnă. Iubita lui de-o viaţă. N-a avut bani 
să-şi editeze decât vreo 5-6 cărţi. Cu primele, „Bio-
poeme”, „Metaîntâmplări”, „Adresa unei stele”, a 
fost mai uşor, că le-a publicat la Editura Tineretului şi la 
Editura Eminescu. Cu greu a fost primit în Filiala de 
Sud-Est a Uniunii Scriitorilor. Era unul din Seniorii liricii 
gălăţene. Dar nimeni nu recunoştea acest lucru. Ne e 
frică să recunoaştem, nu cumva să cădem cu o treaptă 
de pe podiumul pe care singuri ne-am căţărat. 
 Simon Ajarescu s-a născut sub semnul lui Emi-
nescu. A urmat Şcoala de literatură un timp. Apoi s-a 
adâncit în substanţa Eminescului într-o empatie extra-
ordinară.  
 Una din cărţile lui se numeşte „Eminescu ver-
sus Eminescu” şi e un superb omagiu adus poetului pe  
 

 
care l-a iubit. 
 Iannis Ritsos spunea în „Sonata clarului de 
lună”: „fiecare e singur în naştere, în iubire şi în 
moarte”. Câtă dreptate avea! 
 Simon Ajarescu - poetul prin excelenţă. Cel 
care a cunoscut o singură iubire: Poezia.  
 Poezie care, în cele din urmă, l-a trădat. Ca 
şi ceilalţi, de altfel. Acum, şi-a luat poezia şi a plecat 
în lumea lui. 
 A fost şi a rămas cel mai bun. Avea o pen-
sie mică, mică, micuţă de tot. Şi câteva mii de poe-
me, lungi, orchestrate amplu. Adică, toată averea. 
 Cel mai bun poet din Galaţi care şi-a sfârşit 
zilele la azil. A murit ca un câine şi n-a fost condus 
la groapă de nimeni. Poate că acum, se vor îndura 
să-l publice cu vreo pagină, în vreo revistă literară. 
Dacă nu cumva, cineva se va opune. Că oponenţi, 
deh! cu duiumul.  
 Nu a avut niciodată, măcar o maşină de 
scris. De calculator, nici vorbă. Îşi scria poeziile pe 
azur, cu o pană de aur. Mai bine zis, cu o pană 
măiastră. 

Poeţimea ingrată din urbe, azi suspină prin-
tre lacrimi de crocodil: Săracul Ajarescu! Da, a fost 
un sărac. Unul din acei fericiţi săraci, moştenitori ai 
Împărăţiei. 

Singura lui avuţie a fost Poezia. 
 A murit în preajma comemorării lui Emines-
cu. În fiecare an, îi citea versuri, în parc, la statuie. 
Un om frumos, drept, curat. În cele din urmă, rămas 
- numai om - cu toate slăbiciunile şi neajunsurile lui: 
„Sunt om şi nimic din ce-i omenesc nu mi-e străin”. 
 Mâine, de ziua Eminescului, poate i se va 
citi şi lui una. 
 Aşa, spre aducere aminte. Şi spre bătut 
obrazul. Halal breaslă! 
 Aflând de dispariţia tragică (orice dispariţie 
este tragică!) - a scriitorului gălăţean Simon Aja-
rescu (Saint Simon Ajarescu aşa cum îi plăcea în 
ultimul timp să semneze), gândul m-a dus, nu 
imediat, dar, după câteva zile şi nopţi total răvă-
şitoare, la una din poeziile pe care le-am învăţat la 
Şcoala de Artă, la Istoria Teatrului, poezie despre 
Pindar, mai precis, despre moartea poetului, de-
plâns de mulţime: „Pindar, poetul cu renume / Pin-
dar, dac-ar trăi ar scrie / Încă vreo patru-cinci volu-
me!” (citat din memorie). 
 Cred că una din Legile lui Murphy ar fi 
aceasta: nimeni nu este onorat în viaţă, ci numai 
după moarte, (unii - nici măcar după moarte) -  
aluzie la spusele Sfintei Scripturi: „Nici un profet nu 
e cinstit în ţara lui” - referitoare la pericopa în care 
Isus Cristos ajunge la Nazaret, iar nazaritenii se 
întrebau: „Nu e acela fiul teslarului?” - şi nu au cre-
zut că el era Mesia. Iar Isus nu a făcut nici o minune 
în cetatea aceea. 
 Că ne amintim de cei plecaţi de curând, 
numai după ce nu mai e posibil să-i avem în faţă, 
este aproape un truism. Memoria noastră s-a scur-
tat simţitor. Ne învârtim într-un „cerc strâmt” - vorba 
lui Eminescu, cu sau fără noroc, şi nu ne vedem ca-
pul decât de ale noastre, fără să băgăm de seamă  

 

(continuare în pag. 43) 
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Miruna RUS 

 
Dansează cu mine! 
 
dansează cu mine, te rog... 
poartă-mi numele pe valuri de vise 
unde evidentul se propagă în vid. 
închide-ţi privirea pe buzele mele 
pătate de sărut. 
dansează cu mine 
diseară 
când fluturaşii încep să se dilueze 
în reacţii. 
îţi lipeşti trupul de mine 
ştii că e incitant 
dar 
nu 
te 
opreşti. 
 
 
 

Umbre în ploaie 
 
mâinile mele 
ucid. 
în bocete de ploaie 
în mâna stângă 
am precipitat 
straturi reţinute 
de picături răzvrătite. 
în mâna dreaptă 
am pus fluide ude 
şi deşirate 
apa curge şiroaie 

 
se grăbeşte 
să-mi savureze 
răceala. 
mă resimt 
şi alerg udă 
umbre 
aruncate pe trotuar 
se apropie 
dar nu mai au loc în ploaia mea. 
 
 

Monolog ritmat 
 

Vrei să-mi impui condiţii de existenţă 
Dar ecuaţia n-ar avea rost 
Dacă abilităţile epice după care te învârţi 
s-ar duce pe apa sâmbetei. 
Plus şi minus n-ar fi în opoziţie 
Dacă fracţia se răstoarnă 
Şi îţi dai seama 
Că trebuie s-o iei de la început. 
Nu ştii dacă vrei să continui 
Stai în vârful patului 
Frământându-ţi mâinile 
În timp ce oasele 
Tremură de emoţie. 
 
 

Necomestibil 
 

N-au nici un gust literele tale. 
Nu sunt comestibile nici cuvintele 
Pe care te străduieşti să le legi 
În necunoştință de cauză. 
Te depăşeşte situaţia; 
Te trezeşti urlând 
Ca o epavă scursă în colţul blocului. 
Te uiţi în jur 
Dar nu vezi decât nişte suflete deshidratate; 
Arome împânzite de curiozitate 
Te macină, fără gust. 
 
 

Sens în oglindă 
 

Am eşuat 
În bule sufocante 
De dioxid de carbon, 
În goliciunea cuvintelor 
Mimate de buzele tale 
Un set de artere s-a spart 
în senzaţia toridă 
că o lacrimă ţi-a curs 
pe obrazul meu. 
Te simţi presat 
Gândirea puerilă 
Îţi influenţează privirea 
Care parcă suferă o depresie extrauterină. 
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Silvia PENCU 
 

Suflet rebut 
 

„Îţi voi arăta! Lumea aceasta este atât de frumoasă!” 
Cine a zis această prostie? Pe ce se bazează acest non-
sens, căci eu nu pot înţelege! Doar să îţi deschizi ochii şi 
să priveşti în jur, să simţi aerul în care nu zboară decât 
demoni, să întinzi mâna şi să pipăi iarba care a încolţit din 
sânge uman, sau, să arunci o piatră în balta liniştită, să te 
uimeşti de cercurile concentrice, care nu sunt decât 
strigătele de ajutor ale sufletelor rebut din Iad, atunci… 
atunci îmi vei da mie dreptate. 
  

*** 
Mi-ai promis că nimeni nu va plânge.  
Atunci, de ce nu pot să scriu, de ce vreau să o fac şi 

nu pot? De ce pixul mi se poticneşte la fiecare pas şi nu 
mă lasă să continui? De ce mâna mea se grăbeşte, dar 
creierul mă doare?  

Eliberarea îmi e ştirbită.  
Ai avut dreptate. Nimeni nu va plânge. Cu toate 

astea, sufletul mi se strânge.  De ce nu sunt ca ei? Eu nu 
mă încadrez în categoria lor, eu m-am născut alături de 
sufletele rătăcitoare ce au murit prea repede, căci acum 
sunt singură. Mâinile, corpul, picioarele sunt la fel, dar 
sângele meu incolor mă face să mă depărtez de rasa lor. 

Eu fac parte dintr-o rasă lividă, o rasă ce nu trebuie 
să existe, ce a rupt bariera impusă de Creator. Ca 
pedeapsă noi nu existăm, noi suntem doar o tentativă a 
vieţii.  

Motorul meu nu merge cu benzină, ci cu cerneală. Pe 
dinăuntru pereţii fiinţei mele sunt înveninaţi de un negru 
îngheţat. Blocurile acelea de gheaţă nu se topesc 
niciodată, îmi fac trupul greu, zilnic târăsc după  mine o 
Fecioară de Fier. 
 

*** 
Văd cum o dată cu această apă murdară, învolburată 

de gânduri şi păcate, se scurge o sevă galben-pal, ce se 
depărtează de râul mamă. 

Fluviul acesta mamă încă mai bântuie speriat pe 
străzile ce nu pot înghiţi mai mult, căutându-şi cu 
disperare progenitura. 

Degeaba… acesta s-a amestecat de mult cu un alt 

 

râu, care l-a recunoscut ca fiind născut din coasta 
lui. 

Dar şi acest râu, ce oricum ştie că va muri 
îndată ce furia soarelui se va pogorî, îşi neagă 
originile, încearcă să i se sustragă destinului. 
Ploaia bate în geam, dorind să îl dărâme. 

Acei copii-ploaie vor să mă avertizeze. De ce 
îmi cer mie ajutorul? Nu mai vreau sa trec prin 
ploaie drept iubitor al ei. 

Cu toate acestea, mă strigă, înăbuşindu-mi 
somnul. Dimineaţa e finalul. Oraşul mi-a fost 
asediat în totalitate. 

Universul a fost pictat într-un gri monoton. 
Picioarele topite în plumb se mişcă cu greu printre 
duşmanul acesta curgător. 

Maşinile au fost luate prin surprindere, căci se 
chinuie exagerat să treacă prin aceste râuri 
disperate să se unească fiecare cu progenitura sa.  

De ce îmi cer ajutorul? De ce cred că eu i-aş 
putea ajuta ca prin asedierea oraşului să mă 
asedieze pe mine? De ce copiii-ploaie sunt atât de 
naivi?  

Dar nu mai am timp. Albul geamurilor contras-
tează prea puternic cu griul blocurilor bolnave, 
încrustate în mediocritate. Aceşti copii nu fac decât 
să amplifice această imagine derutantă. Ochii mei 
văd alb. Bucăţelele acelea de sticlă înrămată în alb 
seamănă cu nişte ochi săpaţi în corpurile murdare 
ale unor blocuri monstruoase. 

Ochii ce mă privesc neîncetat mă fac să simt 
că orbesc, e ca şi când puterea lor stoarce de sevă 
puterea ochilor mei. 

Chiar atât de mult mă urăşti? Mă urmăreşti la 
orice pas doar pentru că vrei să mă distrugi? 

 
*** 
Fecioara mea de Fier rugineşte în aceste 

valuri. Devine mai grea, mă apasă cu fiecare minut 
mai mult. 

Armura aceasta nu e menită să mă protejeze. 
Din contră, creează efectul invers. Îmi consumă 
energia, mă mănâncă pe interior fără milă, de 
parcă acele blocuri de gheaţă, pătate de cerneala 
ce curge fără oprire, au mucegăit. Căci doar ce e 
stricat place acelor guri nesătule, păcătoase. 

Din aceste valuri arămii se zbat oameni slabi, 
ce încearcă să scape de calamitate, reuşind în 
cele din urmă doar tragicul contrariu. Alunecă cu 
toţii înapoi, se trag de mâini şi de picioare 
disperaţi, cad în groapa de suflete. 

Acum pot să simt furia picăturilor. Acesta este 
efectul nesupunerii mele. Ostaşii uzi mărşăluiesc 
zgomotos pe străzi, luând cu asalt fiecare bucăţică 
de uscat. 

Nu au dorit decât să îşi regăsească urmaşii şi 
să dăinuie astfel măcar cu o zi mai mult decât sunt 
programaţi de destin.  

Corpul meu tremură asemeni unor fire 
imaginare de pânză, făurită de păianjen. 

Când soarele iese din nori firele zboară, se 
unesc într-un anumit punct, iar apoi se desfac iar, 
asemeni unui ghem de aţe, mâncat de molii. 

 

(continuare în pag. 64) 
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Carmen DOREAL 
 

Exerciţiu frumos, precum “Mersul pe Apă"  

al poetei Melania Cuc 
 

Se citeşte dintr-o suflare poezia d-nei Melania 
Cuc, autentică şi suplă, asemeni “mersului pe apă”, ce 
aduce, între două coperţi purtătoare de frumos, sufletul 
autoarei, nemurit în cuvinte cu înţelesuri profunde. "La ce 
bun să ne lamentăm, / Să căutăm sufletul înafara trupului 
/ Care exersează mersul pe apă /...Sticla adusă de valuri 
/ A înflorit peste noapte / Şi tot ceea ce îţi spunem la 
micul dejun / Este poezia pe care o voi scrie / În 
genunchi, pe un trandafir de hârtie” (Mersul pe apă).  

Poeta este plină de umor hâtru, "Alunecă printre 
degete" în metafore cu dinţi ascuţiţi, acuză jocul 
absurdului impus de trista realitate, biciuită de fluxul 
năvalnic, observator, al unei creativităţi ieşită din comun. 

"De acum pot alerga desculţă / Prin zăpada pe 
care tu o coseşti / Dimineaţa devreme / Până când nu au 
venit cei de la salubrizare / Cu sacii negri de plastic. / Am 
învăţat să fac curăţenie / În viaţă şi în dulapul cu medica-
mente, / Reuşesc să aprind şi să sting lumânările / De la 
capătul scării, / Locul unde stă în aşteptare / Singurul 
tablou serios de familie". 

Abilitatea plină de vocaţia artistului plastic, în 
acelaşi timp, ne adevereşte încă o dată capacitatea 
indiscutabilă a poetei de a reface în această carte nu 
doar "mersul pe apă" al unui suflet nobil în căutarea 
nostalgică a tot ce înseamnă viaţa, dincolo de somnul 
memoriei, surprinsă între dureros şi frumos, "Când, 
nebuni, executăm / Alt exerciţiu perfect adaptabil la stres. 
/ Repetăm zilele şi spaţiul şi timpul / Peste care palma 
loveşte cu triumph /.... Tolănită-i povestea din care doar / 
Mersul de mârţoagă se mai simte / Ca un val de nisip / 
Ce îmi va umple urechile, ochii şi gura” (Pe carpeta 
turcească). 

Dincolo de imagini derulate cu fidelitatea unei 
studiu riguros şi de responsbilităţi cotidiene surprinse ca 
într-un decor cinematografic, "Pe asphalt, / Vacile de 
lapte merg la păşune / În coloana perfect adaptabilă la 
situaţie" (Glumiţă) ne întâmpină vocea puternică a poetei 
ridicându-se împotriva inaptitudinilor unei societăţi 
obosite şi sufocate de această luptă dureroasă cu viaţa, 
dusă până la absurd. "La bariera, dincolo de care / 
Santinelele asmuţeau câinii la umbre. / Alte persoane 
fără adapost / Ar putea vieţui în pustiu. / Simion 
Stâlpnicul e un nume doar / Pe cuierul de lemn. / În 
lumea asta cu reţetare pierdute, / Sunt stăpâna pe 
lingura cu sare..." (Masa fără copiii flămânzi). 

Este multă sare şi piper în mesajul poetic al 
Melaniei Cuc, ca un strigăt al disperării spre infinit! 
Această inconfundabilă voce ne invită provocator să 
încercăm curajul de a trăi drept şi sfânt, cu acest 
exerciţiu de frumos al “mersului pe apă”. Melania Cuc, 
felicitări!!! 

 

 

      Melania CUC                      
 
 
 

Anotimp stacojiu 
 
În birtul cu absint interzis 
Pictorii noului val 
Schiţează umbre chinezeşti pe pereţi. 
Azi şi eu sunt Aici!  
De mâine am să vă scriu negreşit 
Despre seminţele din macii de câmp 
Şi despre cum vagabondul  a fost răstignit 
Cu iadeşul păsării-n gât. 
Şi-apoi? 
Prin sticla ferestrei se treieră-n umbră 
Străina cu inelul coclit. 
Este doar un anotimp stacojiu ca gulerul vestei  
Prin care lumina înnoadă 
Cele patru puncte cardinale  
ale întrebărilor tale. 
Busola nici ea nu mai are direcţie. 
Nu te baza pe intuiţia mea de femeie; 
Eu doar am reinventat halba cu bere  
Şi recipientul cu parfum ieftin 
De violete! 
- E ora închiderii! 
Ne anunţă birtaşul cu şorţ scorojit 
Şi umbrele noastre se preling ca un unt 
Prin pereţii tapetaţi cu frunze uscate de mirt. 
 
 
 

Curtea se retrage 
 
Sfărâmată sunt ca o nucă 
Între palmele tale înroşite de sânge şi aplauze. 
Spectacolul continuă cu cassa închisă. 
Mărşăluiesc mercenarii prin burgul  
Cu şifonuri dalbe în portaluri cu orbite adânci. 
Pe bulevardul podit cu smalţul  
decoraţiilor militare 
Teii cresc crucea altui prunc cu nume Iisus. 
Un scenariu în care  
Nu mai am nimica de spus. 
- Dar cine sunt  eu, tată, aici, 
Dincoace de lentila care ochiu-mi orbeşte? 
În miopia generalizată caut vinovatul. 
- Curtea se retrage! Anunţă magistratul 
Şi toate imaginile din cărţile tale poştale  
Mi se şterg din memorie. 
Certitudinea a ars odată cu mucul ţigării  
În pumnul pe care îl strâng, îl strâng… 
 
 

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

 
Nu s-a născut 
 

La casa poporului e seară de gală. 
Mamele beau şampanie scumpă 
Şi pruncii cu părul de aur încă nu s-au născut. 
Jos, pe rigola din stradă, 
Mărunţişul s-a prelins în cutia viorii fără arcuş. 
Sună a gol imnul slavei   
Şi… ştiu că vă vorbesc în deşert 
Despre seri cu miros de santal şi fotolii de vinilin roz. 
- Ea minte de stinge când spune că…  
Ştie cum se păşeşte pe valuri şi 
Că… nu şi-ar vinde fratele pe niciun pumn de ţechini! 
Poetul este doar o coajă de drojdie în pâine 
Iar basmul spus de el este un os pentru câini. 
Iaca, eu, poporul, pocnesc din trei degete 
Şi smalţurile ceştii cu ceai scump a pleznit! -  
Şuieră vântul în urechea-mi cu cercelul  
de zahăr muşcat. 

 
 

Laser 
 

S-a închegat perfect sângele tău în pumnul  
Unde îşi fac veacul mistreţii sălbatici. 
Armele au ieşit din rastele cu stângul. 
E zi de execuţie şi banderola se leagă la ochi. 
Hăitaşii danseză tangou pe ziarul în care 
Negustorii ambalau în seara trecută 
Hamsii. 
Umblă moartea în rochie mov pe tabla de şah. 
Un chiolhan se anunță la timpul probabil  
Şi munţii sălbatici sunt luaţi cu asalt. 
Eu sunt casnică; 
Stau şi dumic pâinea în laptele praf. 
Cerul este o gingie roşie  
În care creşte incisivul forţat. 

 
 

Mereu norocoşi 
 

Am ochii legaţi cu roşu tifon  
Şi cuvintele mele oarbe sunt purtate de mână 
Plimbate pe limba muşcată şi pe buzele  
mânjite cu ruj. 
- Frivolă este femeia ce cântă despre dragoste   
În turnul de apă al orașului nou. 
Vorbeşte vecina în timp ce eu continui 
Să răsădesc pietre de râu pe sub scara  
care urcă la cer. 
Şi zilele mele 
Şi zilele ei 
Zilele se adună pe geana umbrelei de soare. 
Nu mai e nimic de făcut  
Nimic de recunoscut  
Aici, în sterilul pe care vântul îl spulberă  
Printre degetele vopsite cu cerneală de trei lei sticla. 
Albastru ca cerul este mirosul veşniciei   
Pe care o împart  
După tabla de materii a anului pe care l-am pierdut. 
Ignorantă, cu ochii legaţi în roşu tifon 

 
Aştept să crească, să rodească pietrele pe care 
Doarme şarpele din Eden. 
În buzunarul vestei bunicului mort. 
Undeva, cândva… 
Ticăie ceasul fără să-l fi “întors” careva. 
 
 

Măsura 
 
Am aprins felinarul. 
Tu ai adus cântarul şi împreună 
Cântărim inima bătrânei marionete. 
Eu sunt proprietarul veşmintelor rupte, 
Tu, bărbatul care 
I-a suflat aburul trufiei în nări 
A iubit jucăria, apoi a uitat-o. 
Şi… se adună de jur împrejurul perechii  
Bocitoarele, gălăgioase, obeze  
Şi cu gust de sânge tânăr în gură. 
Ştirbă este numai măsura. 
În noaptea asta 
Care cade odată cu capul infantei. 
Se rostogoleşte pe tipsia de aur. 
 
Şi iarăşi e sărbătoare de nuntă în cetatea  
Despre s-au scris cărţi în limbi gata moarte.  
Unităţile de măsurat sufletul 
Sunt necunoscute. 
Noi suntem doar zarafii, 
Numărătorii mărunţişului  
Din cutia de rezonanţă a instrumentului  
Pe care contăm când pocneşte  
revolverul în tâmplă. 
 
 

Masa pe care scriu 
 
În livezi, 
Rodiile au rămas neculese. 
Viespii se îngraşă şi trec prin urechea de ac 
Ca nişte cămile de circ. 
Contorsionat este şi peisajul 
Cu zilierii dormind în căruţele fără coviltir. 
- Fiii de pripas se întorc la matcă 
Şi vita naşte viţelul de aur în lanţ. 
Merg din instinct 
Pe linie strâmbă între versaţii metaliferi. 
Nu s-a inventat lonja de siguranţă 
Nici plasa ce va sta sub cupola de care  
Trapezul se leagănă-n gol. 
Un circ ambulant şi femeia-şarpe. 
Atât îmi amintesc din moartea care va veni 
Să-mi ia măsura degetului pentru inel. 
Lemnul mesei la care scriu scârţâie, 
Oftează ca o divă în ultima sa reprezentaţie  
de vodevil. 
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         Cosmina COSMA 

 
EU SAU STATUL? 

 
Când sunt întrebaţi despre America, în general, 

majoritatea oamenilor se opresc la perioada 1940-1960, 
sau altfel spus, se raportează la contracultură, iar în cele 
ce urmează îmi propun să ofer o explicaţie asupra 
acestui fenomen, din prisma relaţiei eu şi/sau statul. 

Din punct de vedere istoric, această perioadă 
reprezintă una dintre puţinele epoci ale secolului XX care 
a produs efervescenţă la cele mai înalte cote. După 
încheierea războiului, americanii, îmbătaţi de succes, 
sunt mândri de forţa lor militară (oamenii tineri, veniţi din 
război, începeau să-şi întemeieze propriile familii) şi in-
dustrială (datorită fondului financiar rămas, 6% din popu-
laţia mondială ajunge să consume 2/3 din consumul to-
tal). S-ar zice că anul 1946 generează o epocă de vis, 
ideea de belşug fără sfârşit fiind promovată inclusiv la 
nivel media, premisa sub care se „vindea” (în special 
femeilor casnice) fiind aceea conform căreia poţi să fii 
mai bun, cumpărând cât mai mult. Aşa a început frene-
zia cumpărării, a face cumpărături devenind o activitate 
competitivă, care clasa oamenii în funcţie de noile achi-
ziţii. Astfel, producătorii de marketing reuşesc să provoa-
ce o pseudo-impresie, conform căreia, prin cumpărarea 
unor articole, se cumpără practic un nou stil de viaţă.  

În ciuda unei industrii hiperorganizate şi esteti-
zate, aceasta capătă totuşi o altă faţetă, pe care marea 
majoritate nici nu o observă: perspectiva asupra timpului 
(timpul câştigat prin lipsa efortului fizic se transformă 
într-un timp petrecut în încercarea de a depăşi tehno-
logicul, la locul de muncă). Herbert Marcuse

1
 observa 

foarte bine trecerea de la mentalitatea ce promova o 
societate artizanală, la una ce punea preţ pe tehnologic, 
afirmând că trecerea de la munca manuală la munca de 
serie constituie cel mai bulversant mod de alienare. Dar 
cum e posibil aşa ceva? Doar nu am afirmat mai sus că 
cel mai bun e cel care cumpără mai mult? Şi ce e rău în 
a avea acasă un aparat care să întreprindă o muncă de 
tip casnic poate chiar mai bine decât ai face-o personal? 
E adevărat, nu e nimic rău în asta. Singurul lucru asupra 
căruia am o obiecţie rămâne totuşi, gestionarea timpului. 
Logica merge pe principiul că un timp excesiv acordat 
odihnei poate constitui un lucru negativ: odihna nu aduce 
niciun folos financiar. Aici cred eu că intervine ruptura, 
deoarece, atâta timp cât munca ajunge să devină o 
obsesie socială, alternând percepţia asupra vieţii, gene-
rând chiar moartea (prin raportare la tehnologie, din 
perspectiva propriei imperfecţiuni), putem să vorbim 
despre o ruptură, nu-i aşa? 

 
Mi se pare foarte interesantă această trece-

re de la o societate ce ar putea părea leneşă (având 
la dispoziţie multitudinea de aparate electro-
casnice), la una de tip robotizant, în care tehnolo-
gicul pare-se că se transformă în principalul duşman 
al omului, caracterizat acum de anxietate, frustrare 
şi dezechilibru în ceea ce priveşte relaţia de familie 
(golul produs între timpul liber şi timpul acordat). 
Totuşi, această schimbare pare inexistentă în ochii 
guvernului. Ceea ce îi interesează pe ei este însă 
consumismul (oamenii ce cumpără în cantităţi exor-
bitante ajung să nu mai producă, acest factor ur-
mând să ducă în scurt timp la o producţie bazată 
doar pe import, ceea ce ar putea genera un real 
dezechilibru). Aici intervine frica, o frică ce vizează 
în primul rând scăderea puterii şi, implicit, a contro-
lului, sau, de ce nu, decăderea. Aşa se explică, poa-
te, orchestrarea subtilă, „din culise”, menită a regla 
unele disfuncţionalităţi sociale şi psihologice interne. 
Aşa se explică, poate, şi motivele pentru care 
americanii salvează un popor ce nu vrea să fie 
salvat, idealul „nobil” de salvare al Vietnamului de 
Sud devenind din ce în ce mai greu de mimat şi 
datorită actelor doveditoare, ce ies mai târziu la 
suprafaţă şi arată că, de fapt, Vietnamul nu era 
manipulator, ci manipulat (ex. Pentagon Papers). 
Aşa cred că se justifică şi aroganţa sau ignoranţa 
manifestate cu privire la cultura vietnameză, sau 
imaginea negativă hiperbolizată, pe care cultura 
americană a creat-o mai mult pentru a se oglindi 
antitetic pe sine, apariţia celebrului ”Red Scare”, în 
care bătălia adevărată nu era între comunişti vs. 
democraţi, ci între SUA vs. URSS. Totul a ţinut de 
un mecanism de propagandă foarte rafinat, ce şi-a 
propus să restructureze societatea americană, prin 
hiperorganizare. Însă nu toţi oamenii par să observe 
acest lucru. Societatea se divizează astfel în două: 
cei care consideră corespunzător spiritul epocii şi 
cei care se răzvrătesc împotriva unui stat care pare 
să nu răspundă la interesele individului. Acel ”move-
ment” (termen folosit deseori de americani pentru a 
descrie „trezirea” individului la realitate) punctează 
direct aspiraţia la propria individualitate, îngrădită de 
instituţiile care încercă să scoată doar produse de 
serie.  

Conştienţi de faptul că productivitatea în-
seamnă distrugere, că ştiinţa contribuie la apocalip-
să, oamenii nu uită nici faptul că organismul uman 
este obligat să se adapteze pentru ceea ce îi este 
oferit. De aici porneşte alienarea, cauză directă a 
inutilităţii răzvrătirii împotriva conformismului. Cei ce 
nu se dau însă bătuţi, sunt reprezentaţi de noua 
generaţie baby boom, care se reunesc sub forma 
unui grup ce manifestă cu ardoare dorinţa de a eli-
bera exprimarea sinelui şi de a respinge convenţiile 
clasei de mijloc, de a îmbrăţişa viaţa, dar viaţa aşa 
cum o vedeau ei, iar modul în care o vedeau era 
pentru mulţi de-a dreptul şocant: generaţia beat (ter-
menul, folosit pentru prima dată de Jack Kerouack

2
 

pentru a ilustra o viaţă boemă, plină de extaze 
 

(continuare în pag. 42) 
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explozive şi călătorii maniace, ajunge să fie folosit de 
orice tânăr rebel, care se îndepărta de viaţa clasei de 
mijloc). În anii ’60 însă, revoltele pasive se transformă 
în revolte politice agresive, manifestate în două direcţii: 
Noua Stângă (reprezentată de studenţii care luptă în 
special împotriva războiului din Vietnam) şi contra-
cultura (prin care generaţia beat “anii ’50” şi hipsterii 
„anii ’60” manifestă atracţia eliberării, act încurajator şi 
în ceea ce priveşte minorităţile rasiale „negrii” sau de 
gen „emanciparea femeii”). Oamenii ajung să-şi piardă 
încrederea în guvern (în special ca urmare a lipsei de 
sinceritate a acestuia în prezentarea motivelor pentru 
care SUA s-a implicat în conflictul din Vietnam). Aşadar, 
logica dominaţiei pierde teren, datorită acestor „explozii” 
de indignare, în care societatea refuză a se lăsa încap-
sulată. Statul apare astfel ca un fascist, iar gândirea EU 
(societatea individuală) vs. EL (statul colectiv) adân-
ceşte conflictele, în loc să le rezolve.  

Visul unei societăţi măreţe se spulberă, dege-
nerând în acte de violenţă. Acest lucru este sancţionat 
de către stat, prin arestări şi pedepse acordate protes-
tatarilor, sub pretextul ce ia numele „delicvenţei juve-
nile”. Revolta devine aşadar sinonimul delicvenţei, cata-
logat a fi drept rezultatul disconfortului pe care mulţi 
adulţi îl manifestă faţă de copii. Statul muşamalizează 
din nou, aruncând vina pe părinţii din ce în ce mai ocu-
paţi, care nu mai au timp să-şi educe copiii într-un me-
diu propice. Din nou apare panica (cuvântul care îi 
nelinişteşte cel mai mult) şi din nou (la fel ca în cazurile 
anterioare), prin persuasiune, statul reuşeşte să convin-
gă o societate destul de suspicioasă la ideea de mani-
pulare.  

O altă strategie folosită în scopul restructurării 
societăţii americane a fost „contaminarea” Americii cu 
acte comuniste, împotriva cărora trebuie luate măsuri 
urgente, pentru a se continua apoi cu isteria antico-
munistă, condusă de J. McCarthy. Spaima datorată de 
un război de tip comunist ce ar putea apărea din mo-
ment în moment, atinge uneori limita ridicolului, în care 
oamenii ajung chiar să-şi construiască buncăre, ferindu-
se de un război don-quijotesc, ce nu avea niciun fel de 
concreteţe materială. În aceste circumstanţe, istoria ne 
apare ca fiind una instrumentalizată, folosită îndeosebi 
pentru a „corecta”, în favoarea responsabilităţii şi a 
patriotismului. 

Problemele epocii sunt tratate însă şi la nivel 
artistic. De exemplu, în mainstreamul muzical, apariţia 
unui filon generos de cântece dedicate vieţii, nu îşi 
propun să celebreze celebra tinereţe americană, ci 
reflectă aceleaşi probleme cu care se confruntă socie-
tatea. Războiul Rece, rasismul, conflictul din Vietnam 
sau confuzia tinerilor în raport cu valorile americane, 
reprezintă teme predilecte abordate de industria muzi-
cală, festivalul de la Woodstock

3
 fiind un exemplu 

elocvent în acest sens.  
În altă ordine de idei, şi ecranizările sunt 

inspirate de delicvenţa juvenilă şi de lupta dintre gene-
raţii, punând accent în special pe puterea de rege-
nerare a suburbiiilor, în care sălăşluieşte sufletul ame-
rican autentic. Să ne gândim de pildă la Rebel Without 
a Cause

4
, supranumit filmul iconic al adolescenţilor 

 
deceniului 6 şi la setul de simboluri (culoarea roşie, 
şorţul purtat de figura paternă, imaginea psihopa-
tului, delicvenţa juvenilă, moartea lui Plato etc.) ce 
reuşesc să îmbine sensibilităţi ale unor epoci 
diferite. Cu toate acestea, filmul a fost întrerupt 
pentru o perioadă, pe motiv că intenţia regizorului 
ar fi fost aceea de a glorifica băutura, fumatul şi 
gangsterismul. Aşadar, din nou statul e cel care 
schimbă direcţia, de data aceasta cu ajutorul cen-
zurii, prin care le oferă producătorilor o „şansă”. 
Astfel, filmele ajung să nu mai aibă de-a face cu 
lucruri ce i-ar putea influenţa negativ pe americani, 
promovând în schimb o societate americană 
energică şi triumfalistă, care-i îndeamnă pe specta-
tori să se identifice cu pozitivismul comportamental 
al protagoniştilor (ex. A Screen Guide for Ameri-
cans

5
). Cert e că acesta a fost cel mai uşor mod 

prin care statul îşi putea infiltra ideile, având filmele 
de partea lor. 

Tineri dezamăgiţi, care vor să depăşească 
regulile impuse, se găsesc şi în subiecte din litera-
tură, scrisul devenind un adevărat exerciţiu de 
meditaţie, şi, de ce nu, un generator al soluţiilor vir-
tuale. Intelectualii americani văd în cultura de ma-
să o cheie de a înţelege societatea, unii autori 
lăsând în urmă scrieri valoroase nu doar pentru 
tinerii generaţiei ’50-’60. Cenzura apare însă şi pe 
acest palier, încercând să le demonstreze părinţilor 
că evenimentele din cărţi (ex. crimele) reprezintă 
principalul factor ce incită minţile copiiilor. Astfel, 
unii autori se confruntă cu refuzul în a li se tipări 
asemenea cărţi, din cauza violenţei temelor propu-
se. Un susţinător înfocat al acestei idei, se dove-
deşte a fi Fredric Wertham, care vede cărţile ca pe 
o realitate a altei mass-media, dorinţa lui fiind ace-
ea de a interzice copiiilor sub 15 ani accesul la 
cărţille de acest gen. Cu toate acestea, cărţi care 
au avut un mare impact asupra publicului, schim-
bând chiar cursul literaturii americane, au existat. 
Aşa se întâmplă de pildă cu romanul lui Jack 
Kerouack

6
, supranumit „romanul generaţiei beat”. 

Prin relatarea unui mod de viaţă specific, care sur-
prinde o lume a libertăţii şi a extazului, opusă unei 
societăţi convenţionale, autorul reuşeşte să creeze 
un şablon, o „etichetă”a unei epoci, alături de alţi 
scriitori de prestigiu, precum A. Ginsberg, W. Salin-
ger, K. Kesey, W. Burroughs, L. Ferlinghetti etc. 
Dintre toţi aceştia, mi-ar plăcea să mă opresc la 
Kesey, trasând în linii mari elementele ce fac din 
romanul acestuia o variantă a eternei tragedii 
americane, reactualizată în condiţiile agravante ale 
societăţii postbelice. Personal, am asemănat 
structura romanului Zbor deasupra unui cuib de 
cuci (cu titlul original A Flew Over the Cukoo’s 
Nest) cu o structură de tip păianjen, ce are în 
centru o naţiune care manifestă abordări diferite. 
Cert e că se observă în toată această luptă dintre 
cele două tabere (personalul vs. bolnavii internaţi) 
o miză politică, dacă corelăm simbolurile ce împân-
zesc romanul cu situaţia politică a vremii. 

Povestea se derulează într-un spital psihi-
atric, în care personalul spitalului ierarhizează bol-  
 

(continuare în pag. 43) 
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navii, pentru ca aceştia să poată fi supravegheaţi mai 
eficient. Astfel, avem de a face cu o aşa-zisă clasificare 
a bolnavilor, în „activi” (internaţi cu stări uşoare, dar care 
trebuie să se supună aceloraşi reguli ce funcţionează cu 
precizia unui ceas) şi „cronici” („activi” transformaţi de 
către personal, datorită neîncadrării în regulile impuse şi 
daţi ca modele actualilor „activi”). La fel stau lucrurile şi 
în cazul situaţiei politice din acea perioadă: avem de-a 
face cu o categorie de oameni ce nu văd sau nu vor să 
vadă (presaţi de teamă), situaţia în care se află şi cu o 
altă categorie – cea a răzvrătiţilor împotriva sistemului, 
categorie blamată şi sancţionată. Peste toată tevatura 
pluteşte o atmosferă neclară, plină de contradicţii şi 
îndoieli, la fel ca maşina de ceaţă ce funcţionează regu-
lat în spitalul psihiatric, adevărată uzină de readaptare a 
indivizilor la societatea americană programată. Grupul 
opus (cel pe care îl voi corela cu statul) e reprezentat de 
angajaţii spitalului, figura tutelară rămânand cea a sorei 
şefe, conştientă de puterea cu care a fost înzestrată, 
chiar şi atunci când pierde teren în faţa noului pacient, 
McMurphy: Mai pierd din când în când câte-un metru de 
teren, dar ştiu s-aştept, să fiu calmă, răbdătoare şi încre-
zătoare, căci am aflat că pentru mine nu există înfrân-
gere cu adevărat.

7
  

McMurphy reprezintă figura răzvrătitului proas-
păt venit, neprelucrat încă de sistem, singurul deci care 
le poate da celorlaţi salvarea. De aceea el pătrunde în 
sanatoriu benevol şi refuză să-l părăsească, chiar şi 
atunci când i se iveşte o asemenea oportunitate (nu 
evadează după planul propus şi nu îşi dă osteneala să 
plece nici atunci când, din neatenţia supraveghetorilor, 
plasa rămâne întredeschisă). Autorul induce destul de 
subtil însă, ideea de predestinare, personajul principal 
fiind unica sursă ce poate modifica aspectul fortificării 
celor puternici prin sfâşierea celor slabi, schimbând 
variabilele. Cu toate că în final nu reuşeşte să înfrângă 
sistemul, în ochii colegilor lui, acesta devine un „super-
psihopat”, caracterizat serio-comic, cu mijloacele moder-
ne ale comicsurilor americane, începând cu aspectul 
fizic (ce trimite înspre un cowboy afişat pe o peliculă de 
film) şi continuând cu biografia anterioară („cazierul” ce îi 
pune eticheta de delicvent), sau cu modul său vital, 
agresiv şi extrovertit de comportament (e de apreciat 
inventivitatea şi agerimea minţii, a căror armă principală 
devine râsul persiflant). 

Metafora dată de Mc Murphy este menită să 
explice realitatea din imediata vecinătate: Cârdul ăsta 
descoperă o pată de sânge pe vreunul din puişori şi sar 
cu toţii s-o ciugulească, până-l sfâşie pe puişor în 
bucăţele, cu oase şi fulgi cu tot. Dar în chip firesc, alţi 
câţiva din stol se mânjesc cu sânge în îmbulzeală, şi-
atunci vine şi rândul lor. După care alţi câţiva ajung să 
se mânjească şi-s sfâşiaţi în bucăţi, şi apoi alţii şi alţii. 
Ehei, un chiolhan din ăsta de ciuguleală poate să înghită 
un stol întreg în doar câteva ceasuri

8
. Este vorba despre 

exact aceeaşi metodă aplicată în activitatea de zi cu zi, 
în cazul celor care sunt acuzaţi pe nedrept de antico-
munism. E interesant însă că aproape întotdeauna, cei 
ce stau pe banca acuzaţilor sunt imigranţi veniţi aici, 
paradoxal, tocmai pentru a scăpa de „mania” comu-
niştilor, pedeapsa dată deseori fiind aceea a retragerii 
cetăţeniei americane. În mod surprinzător, cel care iese 

 
triumfător în finalul romanului este tocmai un imi-
grant, singurul care reuşeşte să „zboare deasu-
pra cuibului”, după moartea lui Mc Murphy.  

Cu timpul însă, vor reuşi să „zboare”, 
dezâncorsetându-se de reguli şi refuzând a se 
încorpora în sistem şi cei ce luptă în favoarea 
aceluiaşi ţel: dorinţa de a schimba o situaţie 
nefavorabilă, revolta şi protestul fiind elementele 
caracteristice care fac trecerea înspre anii ’70. 
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că în jur, vorba lui Romulus Vulpescu - alt mare 
dispărut din lumea noastră - „rămâne un deşert 
de disperare”. Măcar dacă am recunoaşte, dar, 
trufaşi cum suntem, credem că doar noi, fiecare, 
suntem centrul universului. 
 Simon Ajarescu a plecat subit să caute 
„Adresa unei stele”, pe care toată viaţa o cău-
tase. Dacă o va găsi, dacă va deveni, aidoma 
Micului Prinţ, stăpânul unei stele, ori măcar al 
unui asteroid, numai Dumnezeu ştie. Ceea ce 
noi, smeriţi şi cu sentimentul culpei, îi şi dorim. 
Măcar acolo să-şi afle sălaş şi să fie fericit, dacă 
viaţa terestră nu i-a dăruit acest privilegiu. 
 Dumnezeu să-l odihnească! 
 

15 iunie 2013 - De Ziua Eminescului 

 
 

Notă: Redacţia revistei Boema nu a beneficiat de 
această consemnare a scriitoarei Cezarina Adamescu la 
momentul la care a fost scrisă. S-a considerat însă necesar 
că textul trebuie neapărat publicat aici, chiar şi cu această 
întârziere, regretatul poet Saint Simon Ajarescu, dispărut de 
două luni dintre noi, fiind un bun prieten şi colaborator al 
revistei noastre. 
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Autocunoaştere 
 
Moartea se uita în oglindă şi începea  
să înţeleagă viaţa... 
Acum totul avea sens, şi pielea de găină,  
şi dinţii, chiar  
azilele de sentimente stropite cu vin pe care  
le tot distrugea. 
Un măr?! Unul singur şi crud... 
„- Bine, Eva, de data asta găseşte şi tu  
unul copt!” 
 
 
 

Restituire 
 
Pe aer se aşezase praful şi minutele cădeau  
palide în fiecare colţ al paginilor... 
Atunci ar fi trebuit să apari tu, să taci câteva raze  
de lumină 

şi să-mi spui de ce în locul umbrei mele 

eşti tu. Să-mi povesteşti despre picioarele mele  
şi ale altora 
care te-au tot călcat în timpul ăsta. 
Apoi, dacă se poate, să-ţi iei ochii înapoi... 

 


 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 

 

Gabriel BURTESCU 
 
 

Gând 
 
În drumul lung şi fără de sfârşit al minţii mele 
a mai rămas mergând cu paşii stinşi  
un singur gând. 
Pare că a obosit să tot alerge prin sinapse,  
şi ar vrea tare mult să se întoarcă în locul 
unde s-a născut...în inimă. 
 
 
 

Închis 
 
Pe tavan numeroasele linii orizontale şi verticale  
îmi alcătuiau gratiile celulei. 
Odată fusesem liber şi ştiam cum se respiră aerul... 
Vorbeam deseori cu Cerul şi El îmi vorbea despre  
câteva mere care, mai târziu mi-au rămas în gât. 
Eram în stare să numesc animalele  
fără a le arunca în apă  
şi-mi dădeam oasele, iar şarpele avea picioare. 
Odată... 
Odată, te iubeam pe tine, Eva, odată, în Eden... 
 
 
 

Vizită 
 
Sângele bătea în piept aşteptând să i se deschidă... 
În timpul ăsta, tu te uitai pe vizorul tău negru şi-ţi 
înălţai umerii către cer, neştiind  
dacă avem aceeaşi grupă sanguină. 
Încercasem de mai multe ori clanţa ta albă şi plină 
de ojă, dar de fiecare dată reuşeam numai să văd  
că nu eşti acasă. 
Aşa că, într-o zi m-am decis să fiu el, iar tu ai deschis 
bucuroasă, din păcate eu nu puteam fi  
la persoana a treia... 
 
 
 

Identitate 
 
Întrebările îmi călăreau prin vene caii de rasă  
pur sânge... 
Până la urmă nici unul dintre voi nu va şti  
vreodată când au 
început să mă îmbrace cu pământ şi  
ce fel de legume şi fructe  
mi-au cultivat. 
Bineînţeles că aţi încercat să număraţi  
lumina şi întunericul 
care m-au privit adesea pasional sau mai rece,  
dar aţi obţinut 
doar cifre fără ochi. 
Cât despre chestiile genetice... se ştie despre un chip 
pe care nu L-a văzut nimeni... 
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Diana-Ruxandra DIACONU 
 

Din spiritul ancorei 
 

Mai tulbure decât apa şi cubul 

S-agită vântul în epave. 

Colorat şi transparent, 

Un foc îndepărtat dinspre înec. 

Din ceasul şi elicea dimineţii, 

Pescăruşii respiră momente. 

Momentele norilor şi ale  sticlei 

Întrevăd palmele fumurii. 

Scufundat în amiază, 

Ochiul îşi priveşte cupa regăsirii. 

Mai întunecată decât plumbul, 

Mai ruptă decât orizontul, 

Ancora lumii sculptează vase din nămol. 

Mai viu, mai află, mai tot, 

Despletit şi domol, 

Un zumzet se cerne în port. 

 
 

Uz de cerc 
 

Se desprind treptele din aburul nopţii 

Sub felinarele târzii. 

Cu cercuri în palme şi în chip 

Pornesc apele cu oamenii dimineţii. 

Dependente de voinţa rondoului şi a soarelui 

Vârtejurile toate îşi scriu la fiecare pas 

Fiecare literă. 

Răspunsul materiei mai pierde un pod, 

Mai ascunde o ştiinţă, 

Iar oamenii rămân cercuri mai vii 

În lumină şi întuneric. 

Şi dacă vârful piramidei va fi un cerc, 

Mai multă viaţă îsi va  umple aria 

Cu himere. 

 
 

Nonentitatea albului în verde 
 

Mecanisme zărite de un sunet, de un corp 

Se pierd în numele de verde. 

Pur sau gol în florile centrului etern 

Se-adăposteşte conturul, privirea şi simţul. 

Întindere sau culoare, uzual sau literal, 

Trăiesc şi trăieşte un glas alb 

Prin soarele, prin apa acordurilor din sevă. 

Strălucitoare sau iluminate de emoţii tainice 

Nonculorile viciilor urbane orbesc 

În două culori necugetate ale naturii. 

Cu mii de părţi sau chiar mai multe 

Concep latent substanţa formelor mute. 

 

 

 

 

 

 

 

Perpendicularele din corabie 

 

O flacără vitală arde întins spiritul 

Cu-o permanenţă a spaţiului de ceară. 

În afara oricărei linii, drumul mai pierde o vară 

Prin spectrul distanţei de-o iarnă. 

Fericit să-mi îndrum corăbiile 

Le tot întorc la duh şi lemn, 

Corabia primă a unui gând etern. 

O văd în eclipsa semnului de întrebare 

Din mersul sufletelor arse de soare. 

Arătat în semnul circumstanţei, 

Unit şi reunit în calitatea de a crede, 

Şirul perpendicularelor dispută armonia. 

Căderea pietrei la cer din vânturile terestre 

Urneşte-ncet corabia pe la ferestre. 

 

 

 

Dualismul argilei 

 

Minuscule particule de existenţă 

Poftesc forma şi mişcarea la ploaie. 

Şi plouă rece şi cald o memorie comună 

A istoriei. 

Cu văz în idei, mult şi puţin, 

Compoziţia esenţei noastre îşi caută matca 

Prin toposul nelucrat al cerului. 

Din axioma mersului, zborului, târâtului, 

Mişcarea îşi manifestă solul. 

Un sol al vieţii, al ideii de om. 

Mai schimbătoare decât liniştea nopţii, 

Mai inexplicabilă decât speculaţia, 

Soarta se face simţită. 

Prin drum, neam, pericol şi-o telegramă 

Am stârnit norul de praf 

Din argila de-o palmă. 

 

 

Notă: Lucrarea a obţinut Premiul editurii “Eikon” 

la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, 

categoria 15-21 ani, din cadrul Festivalului Naţional al 

Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 22-26 mai 2013. 
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                   Petre RĂU 

 

Umorul - limbaj unic emoţional 
 

[ Radu Danielescu - Sunt corupt, dar mă tratez, Ed. 
Vremea, Bucureşti, 2012 ] 

 
Cu un titlu inspirat ales, “Sunt corupt, dar mă 

tratez”, cartea lui Radu Danielescu reuşeşte să ne ofere 
o seamă de schiţe umoristice cu adevărat remarcabile. O 
parte din piesele sale am avut ocazia să le cunosc 
dinainte, participând eu însumi la promovarea câtorva în 
revista literară “Boema”. 

Lecturându-i cartea de faţă, mi-a fost dat să 
constat că am parcurs una dintre cărţile cele mai 
expresive în ale umorului din ultimul timp. 

Autorului nu-i scapă aproape nimic din tot ceea 
ce observă în jurul său şi înglobează în paginile cărţii 
sale, invitând cititorul la o lectură facilă, amuzantă, dar şi 
incitându-l, lăsându-l apoi slobod doar cât să-şi pună 
întrebări dacă e chiar lumea lui cea din carte, să se vadă 
într-o oglindă cu o oarecare neîncredere sau poate cu 
îngrijorare, să privească apoi tot ce-i în jurul lui cu alţi 
ochi decât a făcut-o până atuncea. Aşa încât, autorul se 
dovedeşte a fi un scriitor curajos şi suficient de 
efervescent şi cuceritor pentru ca atunci când prinzi să-i 
citeşti cartea, să nu o mai laşi din mână până ce nu ai 
ajuns la final.  

Am mai spus-o şi o voi spune ori de câte ori voi 
mai avea ocazia: am admirat dintotdeauna persoanele 
cu umor, indiferent că acesta s-a manifestat prin 
comportament direct sau indirect, contextual sau nu, 
imagistic, teatral, verbal/acustic sau în scris. Se 
apreciază că în culturile moderne de tip occidental 
umorul este o categorie ridicată pe un podium al valorilor 
de tip pozitiv. Iar asta, susţine cunoscuta lingvistă Rodica 
Zafiu (“Păcatele limbii: Umorul naţional”, România 
literară, nr. 47), “s-ar explica, printre altele, prin nivelul 
ridicat de elaborare intelectuală a producerii şi a 
receptării sale, ceea ce îl asociază inteligenţei”.  

Mânuind cu dexteritate fraza şi ideea din 
interiorul acesteia, idei deseori suficient de caustice, 
Radu Danielescu ne face o demonstraţie nu doar de 
scriitor - chiar dacă aflat la prima sa carte - ci şi de 
cetăţean onest şi bun observator al lumii reale cu toate 
problemele ei din ţara în care trăieşte. Nimic în carte nu 
este gratuit spus, totul are corespondenţă cu o realitate 
despre care, dacă n-am fi trăit cu toţii în ţara lui 
Caragiale, poate ar trebui să ne fi fost un pic de jenă. 
  În total avem de-a face cu circa 30 de schiţe 
umoristice, majoritatea fiind astfel construite încât par 
aproape gata de pus în scenă. Schiţe cu un umor 
adesea situaţional, caracterizat de faptul că surprinde 

 

 
 

aspecte frustrante, dar amuzante în acelaşi timp, ale 
vieţii de zi cu zi. 

Ceea ce a adunat autorul în cartea de faţă 
sunt adevărate bijuterii umoristice. Temele abordate 
sunt în bună măsură desprinse dintr-o realitate de 
lângă noi, din viaţa noastră cea de toate zilele. 
Schiţele, în marea lor majoritate, poartă amprenta 
unui umor autentic.  

De pildă, în “Unde eşti tu, nene Iancu?”, 
statuia marelui inspirator Caragiale stă de vorbă, pe 
întuneric, cu un parlamentar sadea (de-ai noştri, ca 
brazii!) suspectat că seamănă foarte bine cu câteva 
dintre personajele sale celebre (Caţavencu, 
Tipătescu…). În “Cine-i Lombroso?” întâlnim o scurtă 
dar nostimă anchetă a poliţiei cu privire la încălcare 
legii electorale de către un cetăţean. Desigur, o 
discuţie puţin agramată (cum altfel?), între un poliţist 
emfatic şi plin de superioritate în faţa unui biet 
neisprăvit care rupsese nişte afişe electorale. 
 În “Jurnalul unui demnitar” avem de-a face 
pur şi simplu cu un jurnal intim, din care aflăm 
povestea unui politician care tocmai a fost numit 
ministru şi ne împărtăşeşte peripeţiile sale din cele 
câteva zile în care şi-a preluat suprema funcţie de 
stat, numindu-şi, de exemplu, pretenţioasa şi 
costisitoarea sa iubită în funcţia de secretară la 
ministerul său; o poveste hazlie, plină de satiră şi 
umor. Iată un scurt fragment, o mică dispută dintre 
ministru şi un agent de circulaţie, dispută care ia 
îndată calea unui acord mutual: “Control de rutină. 
Vrea să suflu în fiolă. Iată un test de încercare, şi  
 

(continuare în pag. 47) 
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 (urmare din pag. 46) 

 

pentru mine şi pentru el. Îl trecem amândoi, căci mă 
recunoaşte repede după ce-i spun cine sunt. Înţelege că 
am o problemă stringentă la minister. Are potenţial 
puştiul, trebuie promovat”.  
 În “T.P.A-ul” (TPA - Taxa de Protecţie 
Anticipată), un şarlatan de cartier îi cere unui patron de 
magazin taxă de protecţie, dar are surpriza să afle că 
există un şmecher mai mare decât el în cartierul acela, 
şi anume Fiscul, cel care îl falimentase deja pe bietul 
patron pentru că, tot aşa, s-a împotrivit să plătească 
taxa ce-i putea asigura “liniştea”. 
 Iată şi o schiţă spumoasă numită ”Motiv de 
divorţ”, în care cineva doreşte să se despartă de soţia 
sa, fiindcă ei amândoi erau bruneţi, dar li se născuseră 
un fiu blond. Însă, peste un timp, petentul renunţă la 
acţiunea sa de divorţ, amintindu-şi pur şi simplu că, în 
perioada în care soţia sa rămăsese însărcinată avusese 
părul vopsit blond. În “Pură curiozitate”, o doamnă 
simandicoasă descifrează de zor listele cu rezultatele 
de la examenul de bacalaureat, doar dintr-o curiozitate 
meschină, în scopul bârfei. 
 O poveste de-a dreptul delicioasă este cea 
denumită “De la o cratimă”, unde, din cauza unei biete 
cratime greşit puse pe un afiş de pe uşa unei 
carmangerii (”Închide-ţi uşa, vă rugăm!”), un inspector 
şcolar face mare tărăboi şi se capătă cu o sacoşă plină 
de bunătăţuri. 
 În piesa “Premier pentru o zi” se întâmplă că o 
soţie, care îl tot auzea pe soţ înjurând guvernul în faţa 
televizorului (“Stăteam relaxat la TV, priveam o 
emisiune de ştiri şi înjuram Guvernul”), îl pune în 
postura să viseze că ar fi prim ministru pentru o zi, ca 
să vadă de ce ar fi el în stare să facă. Acesta nu se 
descurcă deloc, neştiind cu ce măsuri să înceapă 
bătălia împotriva crizei, aşa încât, din acel moment s-a 
hotărât să nu mai înjure guvernul. Iar în povestirea 
“Cum a străbătut Amalia criza economică” are loc o 
discuţie între un avocat ce nu prea avea clientelă 
(”ocupat cu găsirea răspunsului la o întrebare 
semiexistenţialistă, dacă are sau nu vocaţie de avocat”) 
şi o tânără snoabă care se prezintă lapidar, cu emfază: 
“Amalia şi atât. Deocamdată”. Tânăra clientă îi 
povesteşte că urmeză să fie dată afară forţat dintr-un 
serviciu bine plătit şi se gândeşte că legea ar ajuta-o să 
scape de această treabă dacă ar fi însărcinată. În acest 
scop tocmai pusese ochii pe avocat, aşa că… 

Dar să nu credeţi că intenţionez cumva aici să 
dezvălui întregul conţinut al cărţii, nici măcar la modul 
laconic, pentru că vreau să las întreagă plăcerea 
cititorului de a se bucura de lectura acestor schiţe 
umoristice de-a dreptul agreabile. 

La finele cărţii Radu Danielescu îmi apare ca un 
incontestabil creator de proză satirică. Îl simt preocupat 
îndeaproape să aştearnă pe hârtie un umor de 
substanţă, oferindu-ne spectacole autentice de viaţă, cu 
încărcături de fapte şi întâmplări neîndoielnice, 
cuprinzând tabieturi, tendinţe, moravuri, conversaţii 
nuanţate. Nu cu multă dificultate desprindem şi 
recunoaştem din schiţele autorului însăşi viaţa ca o 
mare necunoscută. Discursul e mereu în acord cu 
personajele şi întâmplările. Cel mai adesea faptele ne 
parvin prin arta dialogului, dialoguri care curg subtil,  

 
apăsat, molatec, adânc, pătrunzător, cu eleganţă şi 
siguranţă, dar cu multe glume şi ironii, cu multă 
sare şi piper, toate indispensabile genului artistic al 
scriiturii. 

Umorul cultivat este, în parte, unul direct, 
aşa încât nu poate trece neobservat nici măcar de 
persoanele lipsite de umor sau cu o cultură mai 
slabă în această direcţie. Umorul aplicat este unul 

care subliniază tăriile dar și slăbiciunile de caracter 
ale oamenilor, din toate categoriile sociale.  

În multe dintre schiţele prezente în volum 
umorul apare la modul autocritic, vorbitorul se 
prezintă pe sine într-un fel de „haz de necaz” 
autentic, la nivelul purităţii româneşti a acestei 
specii literare fără de care poporul acesta ar fi fost 
mult mai sărac spiritual. 

E drept, întâmplări aievea, ce pot constitui 
subiecte pentru texte umoristice sunt aproape la tot 
pasul. Mai ales într-o societate ca aceasta de azi în 
care, în plin avans tehnologic, cultural şi 
educaţional, întâmplările ciudate, rizibile şi pline de 
neprezăzut sunt întâlnite mai ceva ca în epocile 
despre care încă mai credem că sunt apuse de 
mult. Să ne amintim însă că poporul acesta poate fi 
ridiculizat, o şi face apăsat, fiindcă trăieşte în ţara 
lui Caragiale, iar momentele favorabile ironizării şi 
ridiculizării apar, pe acest tărâm, cam îngrijorător 
de des. 

 Am mai spus-o, şi o repet - nu numai eu 
am această părere - nu poţi fi un creator de umor 
veritabil dacă nu eşti un bun explorator al vieţii şi 
întâmplărilor cotidiene. Personal, cred că volumul 
de schiţe umoristice al lui Radu Danielescu - un 
prozator cu o bună aplecare spre social, sensibil şi 
fin observator de cotidian, permanent receptor de 
“fapte” în preajma “gălăgiei” generale - reprezintă o 
selecţie de umor de bună calitate. Cartea este de 
fapt o călătorie inspirată într-un tărâm al umorului 
fabulos, plin de cuvinte la vedere şi de cuvinte 
ascunse care satirizează, chiar şi de cuvinte 
personificate, ce ne apar sub diverse întruchipări, 
toate în acelaşi unic scop: umorul. Avem de-a face 
cu o parafrazare a subconştienului public, o 
ridiculizare a personajului politic, a politicianului 
definit ca perfid şi fals în cele mai multe dintre 
cazuri, o caricaturizare a lăcomiei oamenilor, a 
guvernanţilor îmbuibaţi şi înavuţiţi de pe urma 
prostiei poporului. În dialoguri scurte şi pline de 
sugestii, autorul ştie să aducă la rampă caţavenci şi 
clevetitori moderni ai vieţii cotidiene.  

Scenetele lui Radu Danielescu ni se 
înfăţişează ca nişte bijuterii literare care freamătă 
de comic, satiră şi umor, aşteptând, cu răbdare, 
gata să fie puse în scenă. Lumea personajelor sale 
este una caragialescă, o lume caricaturizată pe 
toate feţele ei, la vedere sau nu, cel mai adesea din 
unghiuri privind partea banalului şi amănuntului 
uman ridiculizabil. 
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Dumitru CERNA 
 

Precum o fată brună din Izmir 

 
Precum o fată brună din Izmir 
Ademenind dansează baclavaua 
Pe miez de nucă unduie halvaua  
Şi-n zahăr copt se lăfăie şerbetul 
Plezneşte-n bumbii coapsei Orientul 
Se tânguie în spuza-i mov maneaua 
Pe miez de nucă unduie halvaua 
De la buric se-aprinde pergamentul 
Plezneşte-n bumbii coapsei Orientul 
Ard sâni foşnesc mătăsurile firii 
Din sfârcuri picură pudra nuntirii 
Ca pe-o vanilie eu te respir 
       Precum o fată brună din Izmir 
       Sângele dă în clocot eu mă mir 
 
 

Din carnea mamei Zarzărul de  veghe 
 
Din carnea mamei Zarzărul de veghe 
Cu umbră şi cu freamăt în peste veşnicii 
Ce semn de frumuseţe că Raiul este-n glii 
Cruce frântă ocrotită de zarzăr plânsă 
Liniştea mamei peste iarna mea prelinsă 
Braţele sale cuprind plânsetul fiului 
Precum iubirea tristeţea Romanticului 
Cruce frântă ocrotită de zarzăr plânsă 
Anafură de piatră cu laptele-i stinsă 
Ochii ei în sâmburele roş al fructului 
Lumină vecerniei noastre şi gândului 
Cruce frântă ocrotită de zarzăr plânsă 
       În rugăciune denia priveghe 
       Din carnea mamei Zarzărul de veghe 
 
 

Iarna-n Florida păsările-s albe 
 
Iarna-n Florida păsările-s albe 
Lebăda zboară numai spre apus 
Fragilă-i umbra-i neîndeajuns 
Să mai înmugurească în zăpadă 
Doar soarele încape-n coaja-i caldă 
Şi se răsfaţă din văpăi adus 
Lebăda zboară numai spre apus  
Lăsând în urma sa alcătuire 
Livezile de portocali dau ştire 
Că poezia umbra şi-a ajuns 
Lebăda zboară numai spre apus 
Colindă-nseară fără de flori dalbe 
       Din smirna mâinii noaptea se absoarbe 
       Iarna-n Florida păsările-s albe 
 
 

Din pomul contenit măr d-aurea 
 
Din pomul contenit măr d-aurea 
Cuprins de frenezia suferinţei 
Te-ngăduie smerit leacul căinţei 
Bezna tristeţi-n carnea fiului 

 
De din trupul de smirnă al tatălui 
În rugăciunile făgăduinţei 
Te-ngăduie smerit leacul căinţei 
Auzi parcă scâncetul cuvântului 
De din trupul de smirnă al tatălui 
Spintecă bezna suflul anafurii 
Şi sâmburele cărnos al lacrimii 
Îmbărburat înduri vecernia 
       Din pomul contenit măr d-aurea 
       Iau întuneric alb cu mâna mea  
 
 

Tu te-ai uitat de-a lungul peste sat 
 
Tu te-ai uitat de-a lungul peste sat 
Acoperişul lumii putrezeşte 
Cu viaţa te-ai jucat dumnezeieşte 
Veni-vor timpi veni-va şi lumină 
Ci roagă-te-ndurarea să mai ţină 
Misterul iernii-n suflet cuibăreşte 
Cu viaţa te-ai jucat dumnezeieşte 
Şi tu ai plâns dar zeii n-or să vină 
Ci roagă-te-ndurarea să mai ţină 
Pădurea amiroase-a mugurele 
Tu dai din gând învălurit de ele 
Şi clopotele-n noi sunau ciudat 
       Tu te-ai uitat de-a lungul peste sat 
       Şi dealurile doamne s-au lăsat 
 

Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş 
 
Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş 
Noaptea pătrund în hăul rugăciunii 
Şi calc prudent să nu strivesc tăciunii 
Dau rotocol luminii de absint 
Să trec cu bine roşul labirint 
Şi mă îneacă lacrimile lumii 
Noaptea pătrund în hăul rugăciunii 
Toamna cu ugere de voluptate 
Umbra singurătăţii mi-o răzbate 
Neîmpăcat eu mă dedau luminii 
Noaptea pătrund în hăul rugăciunii 
Străbat orbirea şi la ocoliş 
       Timpul mi-arată albu-i ascunziş 
       Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş 

 

Nufăr galben, nufăr gălbior 
 
Nufăr galben nufăr gălbior 
Zare a prigoriei târzii 
Plânge fluviul şi printre umbrii 
Sânii tăi frivoli tresaltă roz 
Ca privirea unui albatroz 
Peste cumpăna de cochilii 
Zare a prigoriei târzii 
Oglindită în apa amară 
Lasă-mi iubirea încă o vară 
De crepusculare seminţii 
Zare a prigoriei târzii 
Cu albastrul şi adâncul zbor 

Peste volburi să plutesc uşor 
Nufăr galben nufăr gălbior 
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Slobozi Doamne pasărea 
 
Slobozi Doamne pasărea 
Leagănul din cerişor 
Cu deasupra de sub nor 
Ce-mi tot bate-a priveghea 
Cătilină lacrima 
Şi în trup sunând uşor 
Leagănul din cerişor 
Lemnul lui plesni în vreasc 
Trup sfârşiu ca de damasc 
Trece gândul plin cu dor 
Leagănul din cerişor 
Prin copilăria mea 
 Slobozi Doamne pasărea 
 Şi-ncă mâna mea cu ea 
 
 

Decât să trăieşti fără pădure 
 
Decât să trăieşti fără de pădure 
Mai bine te rătăceşti o viaţă-n ea 
Răcoarea ei are gust de mugurea 
Şi lumina întunericului brună 
Peste muzica trupului dă brumă 
Ferit de oameni şi fericit de nea 
Mai bine te rătăceşti o viaţă-n ea 
Doar păsările te-nvaţă să adormi 
Cu pieptul gol pe reavăn duh de corni 
Şi de palate verzulii de catifea 
Mai bine te rătăceşti o viaţă-n ea 
Iar mesteacănul să stoarcă vinu-n mure 
 Şi-ţi cânte cuc din lacrimile-i sure 

Decât să trăieşti fără de pădure 
 
 

Geaba vii geaba te duci 
 
Geaba vii geaba te duci 
Cu pustia să te-mpaci 
Tot în freamăt îţi prefaci 
Mantia văzduhului 
Dumbră eşti pământului 
Şi întins în tine taci 
Cu pustia să te-mpaci 
Iar din floarea unui spin 
Să te-mpărtăşeşti cu vin 
Ci cum stai întins pe maci 
Cu pustia să te-mpaci 
Şi din ierburi să tot urci 
 Peste zarea dinspre cuci 

Geaba vii geaba te duci 
 
 

Nici paznicii de far n-au uitătura lină 
 
Nici paznicii de far n-au uitătura lină 
Asemenea poeţii la margini de crepuscul 
Misterul din cuvinte îşi înfrunzeşte-abisul 
În care-şi încuibează prigoria destinul 
De vraişte poemul îşi ocroteşte chinul 
Spuza se întrupează în tot acest opuscul 

 
Asemenea poeţii la margini de crepuscul 
Cu luturi pârjolite jur împrejur de suflet 
Străinul se arată cu umbrele din umblet 
Şi se-nserează tandru cu un surâs minuscul 
Asemenea poeţii la margini de crepuscul 
Rătăcitori din valuri verzui şi brun se-nsmirnă 
 Sublimi şi-ngânduraţi de lacrimi se anină 
 Nici paznicii de far n-au uitătura lină 
 

Dunăre-volbură poartă încrustată 
 
Dunăre-volbură poartă încrustată în argint 
Fluviu ce trece vânăt prin mine ca prin inel 
Vară naltă la nuferi şi floare de muşeţel 
Filosoful cântă jazz în cherhana. Peştii sclipesc 
Şi-n inima mea plauri în lentoare se odihnesc 
Pescarii privesc cu sminteală albastră în el 
Fluviu ce trece vânăt prin mine ca prin inel 
Vuietul lui pătrunde-n sufletul roz al răchitei 
Cât de solară moartea se-arată-n aura clipei 
Prin dans brun. Apa şi muzica sunt mistere la fel 
Fluviu ce trece vânăt prin mine ca prin inel 
Clocotul apei târzii iubirile-neacă-n absint 
   Dunăre-volbură poartă încrustată în argint 
   Prin care apusă adolescenţa mea urcă-n pământ 
 
 

Dă-mi Doamne lacrimi de ninsoare 
 
Dă-mi Doamne lacrimi de ninsoare  
Şi de ninsoare să mă răcoresc 
Când peste poezie-mi se rotesc 
Şi se nuntesc în mine când nu ştii 
Cocoarele cuvintelor târzii 
Şi de ninsoare să mă răcoresc 
Ca de dogoare degetul ceresc 
De-nfiorare mâini flămânde-mi spui 
Dospesc din mine-n hăul nimănui 
Părelnicii cu duhul îngeresc 
Şi de ninsoare să mă răcoresc 
Iar la adăpost de iarnă-mi pare 
       Că toate zările se-adună-n soare 
       Dă-mi Doamne lacrimi numai de ninsoare 

 
 

(din vol. „Dar dacă vine”) 
Deşi impresia dominantă rămâne aceea a unei 

fastuozităţi lexicale, câmpul semantic e polarizat, în special, 
în poemele cu tentă metafizică, între sentimentul elegiac al 
existenţei şi un soi de paradoxală exuberanţă calmă, între 
gravitatea unor situaţii lirice simbolizante (precum în 
imaginea antropomorfică în Din carnea mamei Zarzărul de 
veghe) şi un fantezism uşor ,plin de culoare ca in Iarna-n 
Florida păsările-s albe ori în rafinat-senzuala „orientală” 
Precum o fată bună din Izmir, care poate fi citită şi ca un 
subtil şi probabil subconştient, remake după imaginarul 
oriental al lui Bolintineanu. Limbajul este voluptuos, de o 
expresivitate melodioasă şi decadentă. 

                                                                 Petru Poantă 
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          Paul SÂN-PETRU 

 

- Înapoi la esenţe – 
 

“Pod peste o cădere” de Constantin Oancă 
 

Constantin Oancă este un mare îndrăgostit de 
poezie, depăşind cu mult necesarul educaţiei literare 
impuse de suficienţa programelor analitice. Desigur că 
acum şi aici va fi vorba de binemeritata sa afirmare în 
poezie, dar nu putem ignora multiculturalismul său în 
istoria muzicii preclasice (I. S. Bach, Fr. Handel, 
Buxtehude), clasice (Mozart, Haydn, Bethoven, Ed. 
Grieg) şi moderne (A.Bruckner, Gustav Mahler, C.Frank). 

Şi nu în ultimul rând, etica şi informarea sa 
creştin-teologică este una vie, desecularizată, lăsând 
spaţii deschise celor ce vor să-l asculte şi să-i citească 
poeziile de o mare şi eficientă spiritualitate, cât şi pentru 
cei din jur. 
 Poetul Constantin Oancă nu urmăreşte linia sau 
„spirala modernităţii” cu orice preţ, adică poezia vagului, 
cripticului, schizoidismului obiectiv sau simulat, ci el se 
lasă pe mâna iluminării muzei, neprogramat, nesimulând 
şi nesupunând cititorii şi mai ales criticii la complezenţe 
jenante. Dacă nu vor găsi în Oancă un mare poet, doar 
cu un efort de sinceritate vor găsi o mare poezie. El este 
pe drept un membru al Uniunii Scriitorilor, fapt pentru 
care nici nu putea rămâne prea mult în afara ei. 

Iată ce spune el într-o carte anterioară, Înserare 
neterminată: „Când te-am văzut / mi-am zis: ”La început 
Dumnezeu a făcut zâmbetul / şi ca acesta să nu fie 
singur / te-a făcut şi pe tine”. Toată această carte este de 
fapt un poem-monolit, unul de dragoste diafană, pro-
fundă şi doldora de ipostaze lirice, dar şi de o copleşi-
toare candoare emoţională. Cu o asemenea poezie orice 
îndrăgostit ar putea să-şi cucerească iubita! Sau mai 
citez: „oh, tinereţea mea/cea mai frumoasă întâmplare a 
ochilor mei” (p.15). 

Dacă îmi amintesc bine, poetul a debutat cu un 
volum intitulat „Elegie pentru o sută de violoncele”, 
volum reeditat şi revizuit, din care voi cita cu admiraţie. 
Sunt un fel de aforisme străbătute de fiorul mistic, de 
dorul profund al Transcedentalităţii: „Aşteptarea este un 
ţărm cu o corabie ce nu mai soseşte” sau „Toate 
adâncimile sunt întunecoase, numai aceea a gândirii 
este luminoasă” (p.5). „Minciuna se grăbeşte, adevărul 
nu întârzie”, „Adevărul nu se vede decât cu ochii curaţi”, 
sau „Nu fiecare cu adevărul lui, ci, fiecare cu apropierea 
de adevăr”. Iată deci o cascadă de ipostaze ale adevă-
rului, dar toate le rezumă doar pe una: ”Când nu vedem 
adevărul, nu adevărul este departe de noi, ci noi suntem 
departe de el”, „Adevărurile despart, ADEVĂRUL uneş-
te”. Şi, în sfârşit, oximoronul: „Cât de departe eşti, 
aproapele meu!” 

 
Acestui festin de citate despre adevăr i se 

pot alătura şi altele, ca de exemplu, despre 
dragoste, educaţie, frumos, şi altele, o 
perseverenţă sisifică, mai ales atunci când dă peste 
o încrengătură semantică pe care nu o părăseşte 
cu nici un chip până nu o despoaie de toate 
valenţele şi ipostazele ei. Aşa apar aforismele 
poetului, străbătute de fiorul mistic, de dorul diafan 
al ancestralităţii şi de aici gustul cititorului 
stârnindu-i profunzimi meditative, oferind sufletului 
o colecţie de tonice spiritualităţi. 

Poetul şi omul Constantin Oancă nu este 
doar un estetizant, el este mai ales un eticizant 
profund şi îndrăgostit de ceea ce face, contami-
nându-ne sublim. 
            Şi ca să nu mă simt singur în acest plăcut 
demers îmi voi permite să reproduc câteva citate 
de pe coperta a patra a câtorva critici de marcă. 

Alex. Ştefănescu: „Nu există gen mai 
dificil decât aforismul. Şi totuşi, Constantin Oancă 
cultivă cu încredere şi cu succes acest gen. Formu-
lele lapidare în care îşi rezumă reflecţiile, sunt fie 
paradoxale, fie poetice. 

C.D. Zeletin: „…Constantin Oancă este un 
cugetător ce ştie să înlăture magma vorbirii pentru 
a accede la cuvântul ideal, la conceptul surprinzând 
prin noutate, la sunetul propriu al noţiunii pe care o 
exprimă”. 

Casian Maria Spiridon: „Între aceste două 
coperte sunt adunate câteva aurite snopuri, bogate 
de ziceri înţelepte, de pe câmpiile translucide ale 
gândului. Constantin Oancă îşi consideră gândirea 
ca fiind dreptatea făcută frumuseţii. (…….) 

Între atâtea gânduri esenţializate, unele 
sunt adevărate microeseuri, ce depăşesc în întin-
dere ceea ce se înţelege îndeobşte prin aforism, 
dar reuşita este cu atât mai meritorie. Ne aflăm în 
faţa unei fericite colecţii de maxime şi reflecţii. 

 

 
 

desen de Elena-Liliana Fluture 
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         Tănase CARAŞCA 
 

POEZIA ESTE O MIŞCARE A SUFLETULUI ÎN RUGĂCIUNE 
 

La sărbătoarea „Zilele Culturii la Isaccea”, în ca-
drul manifestărilor culturale ce s-au derulat în perioada 
31.05 - 02.06.2013, au avut loc multiple lansări de carte 
cu participarea unor scriitori tulceni din prima linie a lite-
relor: Olimpiu Vladimirov, Nicolae Rădulescu, Silvia Lu-
chian, Elena Netcu, Mihaela Cernăţeanu, Victor H. Bau-
man, Tănase Caraşca, dar şi copii, tineri debutanţi, legaţi 
într-un fel sau altul de cochetul oraş dunărean. 
 Într-un moment de respiro, la Biblioteca Orăşe-
nească am provocat-o pe d-na prof. Elena Netcu, fiică a 
oraşului Isaccea, la o discuţie despre starea poeziei. Sen-
sibilizată şi de revenirea în locurile natale, autoarea volu-
melor de poezie Amfora în necuprins (2006), Ritual 
(2008), Cavalerul cuvintelor (2010) şi Verde pelin 
(2012), cu amabilitate, a răspuns la următoarele întrebări: 
 

 
 

Întrebare: D-na Elena Netcu, aş vrea să vă pro-
voc la o discuţie cu privire la rolul, înţelesul şi poziţia dum-
neavoastră faţă de una din iubirile lumii, POEZIA. După 
ce aţi publicat patru volume de poezie, indestructibil v-aţi 
legat de ea prin multiple noduri. Sau poate că legătura cu 
poezia dezleagă aceste noduri, te eliberează. Depinde 
din ce punct priveşti legăturile, sau… nodurile. 

Răspuns: Toată viaţa m-am simţit legată de poe-
zie. Primele încercări au fost pe la treisprezece ani.  

 

Ţineam un caiet pe care-l luam cu mine peste tot, 
mai ales când hoinăream pe grinduri, uneori zile 
întregi. Eram fascinată de sălciile bătrâne înşirate pe 
malul Dunării, de legănarea greoaie a trestiilor, de 
zborul haotic al păsărilor care ţâşneau de pe aiurea, 
tăind văzduhul în neorânduială în sus şi-n jos. Atin-
geau apa cu ciocul şi iar îşi continuau jocul nebu-
nesc. Le urmăream până la apusul soarelui. Era 
superb! Toate aceste minuni au constituit mai târziu 
nuclee poetice. La 23 de ani am debutat în “Convor-
biri didactice”. Şi de atunci scrisul a rămas o preocu-
pare în taină despre care nu-mi prea plăcea să vor-
besc. Am colaborat sporadic la revistele tulcene de 
cultură: Aegissus, Orient-Express, Steaua Dobrogei 
şi Boema din Galaţi. În 1986 am publicat în „O Tulce 
literară”, un volum colectiv. Debutul în volum s-a 
produs în 2006. Şi de atunci am simţit nevoia de a-mi 
aduna în volume tot ce-am scris. Am scris şi două 
cărţi pentru copii pe care le-am dramatizat ulte-
rior,oferind copiilor spectacole cu sala arhiplină. 

Întrebare: Ştiu că toată viaţa aţi fost un om al 
catedrei, dar că, în paralel, aţi cochetat cu poezia. Aţi 
publicat patru volume de versuri, două cărţi pentru 
copii şi romanul “Lenka”. Ca om legat de literatură 
prin profesie şi prin scris aţi putea să definiţi ce este 
poezia în viziunea dumneavoastră?            

Răspuns: Nu cred că se poate da o define-
ţie poeziei, care să acopere complexitatea ei. Este un 
act individual, o rostire unică şi personală, ceea ce-i 
conferă originalitate. Pentru mine poezia este o 
mişcare a sufletului în rugăciune, spirală în jurul 
sinelui, este o ţâşnire în sus, tot mai sus…  

Întrebare: Răsfoind cărţile dumneavoastră 
de versuri am întâlnit câteva motive poetice care se 
reiau de la un volum la altul: eul liric în confruntare cu 
timpul. Ce loc ocupă iubirea? 

Răspuns: Iubirea a fost şi rămâne o temă 
majoră în poezie, în general. Să nu uităm că ea este 
cea care a dat dintotdeauna tonul trăirilor sufleteşti 
de la poeţii Văcăreşti încoace. În poezia mea este o 
altfel de iubire. Toată viaţa mea am fost veşnic în-
drăgostită de cineva. Un cineva fără alcătuire 
lumească. Cineva care venea din astral, iar eu aş-
teptam. Pentru mine iubirea înseamnă râvnire a ce-
va ce nu poate fi atins, o stare continuă de aşteptare 
înainte de toate. Este cea mai pură stare şi este 
asemenea unui amurg învăpăiat, are o intensă încăr-
cătură emoţională aşa cum toţi arborii pământului se 
umplu dintr-o dată de flori. Uneori am sentimentul că 
n-am ieşit încă din adolescenţă pentru că prea mă 
bucur din orice, prea cred dintr-o dată că toată lumea 
e a mea. N-am ştiut cum să exprim iubirea senzuală 
cum o face Emil Brumaru. N-am ştiut şi gata! Dar era 
parcă mai frumos să-i simt vibraţia la depărtare, să 
lucească acolo sus. Iubirea a fost şi este pentru mine 
departele meu. Într-un loc am scris: “Ce bine te vezi 
tu de departe / Te argintuieşte zarea” sau “Nu te-
apropia!... / Rămâi acolo / la o egală depărtare / de 
cer şi de mare / şi toate între noi se vor împreuna / 
într-un gest mut / apropiindu-ne”. Iubirea ca tânjire 
este pornirea firească spre topirea universului în tine, 
iar cea lumească înseamnă începutul maculării, a 
disoluţiei, a toamnei târzii. Sub 

(continuare în pag. 52) 
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(urmare din pag. 51) 
 

învelişul ei trebuie să găseşti acel ceva ce te face veşnic. 
 Întrebare: În răspunsurile la întrebările de mai 
înainte aţi afirmat că, citez, „Toată viaţa am fost veşnic 
îndrăgostită de un cineva fără alcătuire lumească”, apoi în 
alt citat, „Iubirea a fost şi este pentru mine departele 
meu”. Nu vi se pare că între cele două afirmaţii apare un 
paradox? Chiar vorbind de o iubire manifestată asupra 
unei nealcătuiri lumeşti? Sau, ca să lămurim această 
alcătuire lumească, mai exact, la ce vă referiţi?                                                        

Răspuns: Incitantă întrebare! Suntem înconjuraţi 
de paradoxuri şi contraste. Însăşi fiinţa noastră pendu-
lează între sacru şi profan, între teluric şi înalt, între ispită 
şi smerenie. Eu vorbeam de starea de veşnic îndrăgostit 
în sensul artei, a nevoii lăuntrici de rostire, de iubirea ca 
ideal, ca propulsare în sideral. Este asta o dominantă 
spirituală, de aceea spuneam că iubirea este „departele 
meu”, ca năzuinţă, un fel de „fata morgana”. Ea nu are 
nicio atingere cu realitatea cotidiană, pentru că nu vorbim 
aici de iubirea pământeană în sensul cuplului eminescian 
Cătălin şi Cătălina. Şi dacă orice act artistic porneşte de 
la realitate este doar pretextul de înălţare, de ridicare în 
sfera artei şi tot ficţiune se cheamă. 

Întrebare: Foarte interesantă legătura dvs. cu 
poezia, cu modul de a o percepe aşa cum a curs ea de 
când există omul şi până în zilele noastre. Dar păstrându-
ne locul tot pe orbita atotcuprinzătoare (sau sensibilă) a 
poeziei, cum o percepeţi dvs. în viaţa de zi cu zi? Este ea, 
Poezia, o rezultantă a atingerii vieţii de realităţile 
cotidiene? Pentru noi, cei care gândim şi simţim în ver-
suri, care sunt dimensiunile poeziei? 

Răspuns: Nu. Poezia înseamnă ieşire din contin-
gent, sau mai bine zis poezia înseamnă singurătate, 
retragerea în sine, cum spuneam, în rugăciune. Scrisul 
este întâlnirea cu Dumnezeu la ceas de taină pentru cina 
cuvintelor. Nu-mi place să vorbesc în viaţa de zi cu zi ce 
fac eu în starea mea de poezie. Sunt un om normal, cu 
defecte şi calităţi, cu nevoi umane şi spirituale. Poezia 
este altceva. Este un act individual,unic şi irepetabil.    

Întrebare: Cum credeţi că este receptată poezia 
de tânăra generaţie? 

Răspuns :Dacă este vorba de cititorul tânăr, cred 
că s-a creat acum un vid al lecturii de poezie. Am lucrat 
patruzeci de ani cu elevi mai mici şi mai mari şi am văzut 
reticenţa faţă de textul liric. Este încă o zona a 
inaccesibilului. Fenomenul este general, apetenţa pentru 
lectură a scăzut. Nici nu mă grăbesc să caut vinovaţi. 
Sunt alte tentaţii care-i depărtează pe tineri de trăirile 
sufleteşti generate de puterea cuvântului poetic. Este alt 
gust estetic. Astăzi nu mai putem vorbi că poezia aparţine 
sublimului, diafanului.. De mult se ştie asta. Literatură 
există în stare latentă în tot ce ne înconjoară, dar ea nu 
mai înseamnă decantarea cuvântului, esenţializarea lui, 
pornirea spre metaforă s-a estompat. Poveştile sufletului 
sau cum ar spune Nichita Stănescu “întâmplările fiinţei” 
sunt exprimate spontan, într-un limbaj frust, transparent, 
fără zorzoane stilistice, de o sinceritate care uneori, nu 
numai că frapează, dar trece dincolo de zona esteticului. 
Întâlnim poezii cu un grad de poeticitate zero. De când 
am participat la o lansare de carte a unei adolescente, 
aflată la început de drum, tocmai acest lucru m-a sur-
prins. Un suflet mult prea rănit, neatins de aripă, un înger 
căzut, un arhanghel în derivă, aruncându-şi sentimentele 
la coşul de gunoi, cam aşa ceva,  dacă nu mă înşel. 

                    
Spune ea: ”E toamna mizeriilor… sub container sunt 
visele căzute din copacii care mi le propteau cândva 
fidel…” Reiese un refuz total al sublimării, a stării de 
graţie. Pentru un şaizecist sau optzecist ar fi ca un 
pumnal înfipt în suflet. Cred că există astăzi o 
sensibilitate dureroasă şi totuşi îţi vine să ridici ochii 
spre cer şi să strigi: O, Doamne, totuşi e poezie, dar 
fă ceva! Vedeţi? O altă generaţie mai rănită, mai 
vulnerabilă!                                               
 Întrebare: Credeţi că acest refuz ar putea fi 
acel mal du siecle, ar putea să se repete istoria? 

Răspuns: Nu. O întoarcere în niciun caz, dar 
o altă sensibilitate, da ! Poate că noi, adulţii trebuie 
să ştim cum să transmitem ”moştenirea”: o nouă 
viziune, o recuperare a stării de inocenţă, plăcerea de 
a şti să te bucuri de lectura bună care te scoate din 
banal, care atinge resorturile intime, sufleteşti, te 
apropie adică de tine însuţi.                        

Întrebare: Există posibilitatea ca publicul 
tânăr să se apropie de poezie? Ce impuls le-ar trebui 
tinerilor? 

Răspuns: În primul rând poezia are un public 
limitat, să zicem avizat, căci nu oricine citeşte poezie. 
Ea este un bun de lux, un produs de multe carate, 
dar oricum  ea rămâne o “rara avis”. E greu să dai 
soluţii, aplecarea spre lectura poeziei este o proble-
mă absolut sufletească. Drumul începe din copilărie, 
când totul este un joc. Prin joc ne apropiem de artă în 
orice formă s-ar exprima ea :desen, pictură, muzică, 
dans…Intrarea însă în cuvânt se face greu. Slova 
cuprinde în miezul ei şi întunericul şi lumina, cum 
frumos spunea imperialul Nichita: „fluviul rece de 
delta fierbinte, ...bazaltul de bazalt”. Cuvântul poate 
să aibă aură sau nu, poate să lucească ca un briliant 
sau să se întunece ca un ghem de mâl. Eu am 
speranţa că poezia va deveni în curând o 
compensaţie spirituală la acest galop cotidian care ne 
bulversează  şi ne rupe de noi înşine. Sufletul se va 
retrage în singurătate pentru a găsi răgaz de întâlnire 
cu sine. Oricare dintre noi va avea nevoie de asta la 
un moment dat.  

Întrebare: Planuri de viitor? Din câte ştiu, 
după ce aţi scris şi publicat romanul „Lenka”, primit 
de publicul cititor cu multe aplauze, aţi descifrat 
gustul scrisului în proză şi această descoperire a rodit 
noi proiecte. Fără a deconspira ceva care ar putea să 
reducă interesul cititorului, aţi putea să ne spuneţi 
câteva cuvinte în legătură cu aceste proiecte? 

Răspuns: Da, sigur că am proiecte. Am bu-
curia scrisului. Nu m-am gândit niciodată că voi des-
coperi în mine disponibilităţi pentru roman. Romanul 
Lenka l-am scris dintr-o suflare. Mi-a venit ideea din-
tr-o dată: să reconstitui o lume cu oameni dragi ai 
copilăriei şi adolescenţei mele. Ideea am continuat-o 
şi în romanul fantastic Umbrele din Valea Rece pe 
care îl voi lansa în curând. Lucrez acum la un alt 
roman Himerele Cavalerului de Roşu. Nu ştiu ce va 
mai fi, probabil că mă voi întoarce la marea mea 
dragoste: Poezia. 
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     Georgeta RESTEMAN 
 

Te scriu 
 

tu 
pagină vie 
din cartea unui vis 
te scriu pe flori de portocal 
lacrimă de iubire 
copilul din mine tresare 
zâmbetul zeilor 
mi te-aduce aproape 
 

depărtare ce doare 
unduiri de suflet albe 
sare uscată pe ţărm 
un calendar ros de gând 
zile ce rup din carne  
crâmpeie de viaţă 
 

clipele ard 
făclii de maci  
torţe pe metereze  
ruine  
şi-un albastru intens 
ce ucide privirea 
nesfârşita mare 
soare, nisip, uscăciune... 
 

şi eu 
insulă pustiită de dor 
iubindu-te... 

 

Prea multă linişte… 
  

Prea multă linişte, prea mult frământ 
Sub scut de frunze, palide miresme... 
Fierb macii-aprinşi pe o limbă de pământ 
Din stânci de foc ’nălţând catapetesme 
  

Şi-altare din nisipuri, scoici şi pietre... 
Pe ţărmuri chipuri arse şi nurlii 
Urme de zei, cenuşi străvechi în vetre 
Civilizaţii, situri, sihăstrii... 
  

O mare-albastră-n care-adoarme zarea 
Valuri pribege, sparte când şi când, 
Ţinând în pumnii dorului chemarea 
Strânsă-n acelaşi sacru legământ 
  

Al rădăcinilor strigând amarnic 
Din depărtările ce aspru dor... 
Tărâm arid, azi îmi zâmbeşti slugarnic 
Şi-ascunzi tăcerea pietrei într-un nor 
 

Saharian... iar ţipătu-i zadarnic! 
 

Un râu de lumină... 
 

Ce curgere lină, un râu de lumină 
Zâmbind dimineţii pe-o gură de rai 
Doar şoapte de valuri, câtă pace pe maluri 
Şi-o liră-amuţită-n acorduri de nai... 

 

Te-nvălui măiastru-n ocean de albastru 
Te-mbată miresme cu urme de sare 
Peste pietre încinse şi suflete ninse 
Trec roiuri de fluturi, iviţi chiar din mare 
 

Un soare fierbinte, împletiri de cuvinte 
Frumuseţi amorţite-n pământ nisipiu 
Chiparoşi şi leandri şi doar noi, copilandri, 
Cu inimi de maci înfloriţi în pustiu... 
 

Ce curgere lină, sublimă grădină 
Paradisuri pierdute de zei răstigniţi 
Veniţi să contemple-n ruine de temple 
Ascultaţi-le ruga, nu uitaţi să iubiţi! 
 

Desculţă, călcând peste urme de fluturi... 
 

Desculţă, călcând peste urme de fluturi 
Marea-mi şopteşte-un descântec pe ţărmuri 
Când roiuri de raze, rotindu-se-n cercuri, 
Pe umeri de stânci desenează săruturi. 
 

Tăceri de văzduh sângeriu peste gânduri 
Cu fire de viaţă-n clepsidre perfide 
Umbre zdrelite-n tablouri silfide 
Şi-o linişte-amară domnind peste grinduri. 
 

Cortine de aburi crescute din valuri 
Falduri dansând, curcubeice unde, 
O iolă rebelă prin vremuri fecunde 
Şi zei ponosiţi care zburdă pe maluri... 
 

Răzbat voci din pietre sub tălpi ostenite 
Şi ţipete sparte din luturi aride 
Afrodite lascive mai trec, insipide, 
Spre ritul sălbatic în haine cernite. 
 

Poposeşte pe ţărm, cu visele-scuturi, 
Un biet pescăruş cocoşat de poveri. 
Mă priveşte discret - îl văzusem şi ieri  
Desculţă, călcând peste urme de fluturi... 
 

Mă reinventez 
 

renasc  
din lacrima dimineţii 
prânzesc  
din pâinea caldă a cuvântului 
amurgul  
îmi mângâie gândurile 
cinez  
din taina şoaptelor nesfârşitei nopţi 
şi cerul meu se umple de vise... 
 

mă scriu în pagini albe 
mă număr în clipe rupte  
mă bucur şi plâng aşteptând zorii 
ca să mă reinventez  
 

cresc din mine ramuri 
şi peste tot  
adie miresme de tine, omule 
reinventează-mă tu 
desprăfuieşte-mi gândurile 
şi-aşează-te cuminte 
în colţul paginii nescrise încă 
semnând simplu: exist! 
 

mă reinventez în fiecare clipă 
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Ştefan Lucian MUREŞANU 
 

ARTĂ A SENSULUI CODIFICAT  

ÎN POEZIA BACOVIANĂ „ALTFEL1” 
 

Motto: Omul începuse să vorbească singur... /  
Şi totul se mişca în umbre trecătoare -   

(George Bacovia - „Altfel”)  
 
 În anul 1914, George Bacovia publică o poezie 
cu un înţeles tăinuitor, distribuită în două catrene, sub un 
titlu al inversului existenţial, o cu totul altă pregătire a 
omului elevat, care se destăinuie celor iniţiaţi. „Altfel”

1
 

este dorinţa de a explica că omul poate trece, prin voia 
necunoscutului, într-o altă dimensiune, cea a cunoaşterii, 
a înţelepciunii. Este o cale a întunericului luminată de 
gândirea profundă a fiindului elevat: „Omul începuse să 
vorbească singur...” nu este oare începutul începerii noii 
„Faceri”?, noua ordonare a Haosului pe care omul-poet o 
simte! Oare singur, poetul-om nu are ca şi divinitatea 
puterea absorbirii cuvântului pe care îl exprimă? 
Bacovia, luminat şi călăuzit de umbra sa spune că „omul 
începuse” în taina trecerii timpului „să vorbească singur”, 
nu în singurătate, ci tuturor acelora care ştiau să îl 
asculte. Înţelepciunea din Înalt coboară şi prinde în jocul 
ideilor pe cei pregătiţi să întâmpine lumea nevăzută a 
formelor în cuvinte. Formele sunt imagini ale imaginaţiei 
literatului, iluminări zădărnicite în teluric pentru o 
preîntâmpinare a senzaţiilor. Greutatea obsedantului 
metal bacovian dă veşnicia cerului încărcat de nevoile 
faptului fiindual al omului profan, căzut, însă literatului îi 
ardeau cu lumina soarelui vieţii ideile lucide ale 
vindecării şi menţinerii purităţii prin sens al poetului-om. 
Bacovia a venit în lume ca un hrismos, ca un curăţător 
de rău. Boala se va instala în totalitatea ei în trupul său, 
ca un gest de răscumpărare a semenilor, însă mintea lui 
va străluci în Infernul pe care numai el îl vede: „şi totul se 
mişca în umbre trecătoare...”. Ne punem întrebarea: 
despre care om al trăirilor lui vorbeşte poetul aflat la 
penultima lui venire pe pământul ispăşirilor? La cel de 
după Potop sau la cel pe care el îl va întâlni în drumul 
său spre ultima viaţă telurică! 
 Dacă citim doar primul şi al treilea vers al primei 
strofe a poeziei, vom observa că omul vorbea cu el 
însuşi nu pentru că se afla singur, ci pentru faptul că 
lumea se dorea singură stăpânită de întuneric. Era un 

 
timp al spuselor, nu a oricăror vorbiri, ci al dorinţei 
de exprimare, poate chiar timpul rugăciunilor când 
de teama întunecimii cerului omul căuta iertarea şi, 
de aceea, creierul său ardea „ca flacăra de soare”. 
Sugestivă, metafora bacoviană deschide cel de-al 
treilea ochi şi lasă ca omul să vadă şi să simtă 
adevărul prin teamă. Cine putea acum, cu 
milostivenia lui, să fie în creierul său decât lumina 
divină care ardea răul, risipindu-l. Cine avea puterea 
să ardă fără să ucidă, decât Divinitatea? Semnul 
arderii este văzut doar de poetul-om, literatul care 
îşi uneşte în vâltoarea mişcărilor aştrilor ideile 
gândite, zvârcolite şi strânse apoi în creierul care se 
aprinde pentru a lumina lumea deşartă. Titlul 
poeziei poate sugera sosirea timpului „Noii Ere”, 
când inima se va dori umplută cu spiritul divin, iar 
creierul să ardă incandescent în fiindul aleşilor unei 
lumi a ideilor măreţe.  
 Lumea în care Bacovia a creat l-a 
considerat un neînţeles, un prea întunecat al erei pe 
care ei şi-o credeau luminoasă ca materie, nu şi ca 
nevăzut incandescent. Venirea lui în lume a fost în 
plină zi, când soarele văzut încingea cu bretelele 
razelor lui spaţiul terestru, în calculul de viaţă al 
Celui Luminat. El va dori toată viaţa sa căldura 
soarelui, simţindu-se atras de binefacerea acestuia, 
însă trupul său, atins de boală la vârsta de 33 de 
ani, va ceda marilor solicitări nervoase şi va fi 
internat, pentru prima dată, la Sanatoriul dr. 
Mărgăritescu din Bucureşti. De atunci, sufletul lui va 
urca din întuneric în lumină şi va desăvârşi omul ca 
poet al umbrelor şi al obsesiei cenuşiului, sub 
greutatea metalului plumb, al cărui sens este 
alunecarea lentă în moarte a oamenilor, a lucrurilor 
şi a lumii, a destinului universal. „Şi totul se mişca în 
umbre trecătoare”, vizualizează sugestiv neînţelesul 
existenţial al lumii care coboară şi tot coboară în 
întunericul fără margini, fără dorinţa de a găsi 
răgazul explicării menirii omului ca trăitor şi nu ca 
fiinţă. Care sunt marginile trăirii şi limitele învăţării 
din viaţă? Umbra este dublul mişcător al fiindului 
teluric, semnul întunericului, al neînţelesului pe care 
poetul-om l-a descifrat şi l-a încifrat în existenţa 
literatului. Doar el cunoaşte taina venirii şi trăirii, el 
ştie că în matricea sa trebuie să urce, de fiecare 
dată din cele nouă coborâri, greul nevoilor gândirii, 
înţelepciunea, altul decât cel care a fost. Hrismos al 
lumii, Bacovia umbrea existentul lumii pentru a-i 
putea urmări în taină evoluţia, pentru că 
sensibilitatea versului său cuprindea răul care îi 
secera elanul. În rău, a înţeles poetul, omul 
decădea, iar cele nouă drumuri, care trebuiau să 
ducă spre „Noua Eră”, a superiorităţii prin gândire, 
deveneau din ce în ce mai dificile, multiplicându-se 
şi întârziind devenirea în sacru. Cerul „de plumb” 
era acoperământul prin care omul era obligat să 
gândească. Numai în noapte, unde se mişcau 
umbrele, omul putea să cadă stării de meditaţie, de 
analiză a răului şi căutării izbăvirii prin iniţierea în 
bine.  
 Pronumele negativ „nimic”, cu sensul de  
 

(continuare în pag. 55) 
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(urmare din pag. 54) 

 
primejdios, închide brusc tentaţia de a găsi vreo scă-
pare omului, fără căinţă, din toată această formă de a 
exista. Pustiul, care se tot mărea, aduce în sufletul 
profanului teama de moarte, afectat fiind în cele din 
urmă chiar unul dintre organele vitale ale trupului, 
pentru că şi natura, cu „noaptea lui amară tăcuse orice 
cânt”, va suferi în sinestezia amară. Va fi un gust simţit 
în umbra care îi va jelui trăirea. Stările şi evoluţia 
hepatică în trup ne duce la naturalismul interpretărilor 
realiste ale curentului literar, împletit în sugestia şi 
viziunea măiastră a poetului, care se simte copleşit de 
toată lupta cu nevoile omului de pe Pământ. El are 
puterea să-l vadă oriunde în Univers şi să-i urmărească 
existentul, pentru că „învineţit de gânduri, cu fruntea în 
pământ, / Omul începuse să vorbească singur...”. Îi 
vede durerea şi teama prin manifestarea plecării frunţii 
în pământ, însă îi simte şi neîncrederea din suflet că se 
va putea schimba ceva în viaţa lui fără de care el să nu 
se căiască. Atât de speriat va fi omul,  încât lumina cu 
greu va putea ajunge la profan, pentru că la un moment 
dat însăşi umbra lui îl va părăsi.  
 Dacă în primul catren Bacovia alternează, prin 
rimă, al doilea şi al patrulea vers, sugerând neîmpe-
recherea, ca fapt al venirii şi tânguirii omului, în cel de-
al doilea catren poetul apropie această alternanţă, 
sudând prin idee sugestivă, rezultatul neînţelegerii 
adevăratei misiuni a omului pe Pământ. Este, poate, 
tocmai ceea ce am crede că ar fi dorit să transmită prin 
poezie, ca un mesaj, poetul şi anume, moartea 
neiniţiatului, care va rămâne singur, petrecut în noaptea 
veşnică, până la semnul nelipsit al meditaţiei ce îl va 
duce spre noua evoluţie, cea superioară, spre divinitate.  
 În poezie, Bacovia foloseşte doar de două ori 
cuvântul articulat „omul”, ca pe ceva foarte cunoscut 
planului său de cercetare, identificat, de multe ori ca un 
rezultat al unui fiind de excepţie, care se tânguia şi 
dispera de toată întâmplarea naturii. De undeva, poetul 
îi urmăreşte întreaga sa evoluţie, însă nu îl 
compătimeşte pentru că este dreptul divinităţii să îi 
audă cu adevărat tânguirea. El este singur între semenii 
săi solitari, poetul sugerând ideea că divinul nu îl 
părăsise, pentru că îl lasă să vadă umbrele de oameni 
în noaptea care poate deveni veşnicie. Cerul de plumb 
„domnea”, se spune în poezie, iar imperfectul verbului 
este folosit pentru a sugera că într-o zi cu întunericul se 
poate sfârşi, făcând loc luminii, nu se ştie însă de când 
noaptea a coborât peste pământ şi oameni. Nu păcatul 
adamic constituie grava noastră pierdere, ci fausticul 
conştient al vinderii, de dragul lumescului, a sufletului 
căreia divinitatea supremă îi doreşte întoarcerea în 
matricea din care l-a desprins, dăruindu-l trupului, 
templul creaţiei sale. Acolo unde este pustiu este şi 
meditaţie, este un loc al întâlnirilor lumilor în dimensiuni. 
Faptul că „omul începuse să vorbească singur...” este 
îmbucurător pentru că atunci zadarnicul pune capăt 
împrăştierii ideilor, adunându-le într-o singură cupă, cea 
a meditaţiei spre divin. Acest om, atât de cunoscut 
stihuitorului, este în totul lui poetul, despre el şi despre 
ce va fi cu el vorbeşte literatul atunci când intră în 
dimensiunea divinului.  

 
 Când creează, creierul lui devine incandes-
cent şi lumina creaţiei sale se îndreaptă spre nemu-
rirea ideii stăpâne pe neant şi pe materia eternă, 
cuvântul. În afară de cuplul patern numai literatul, 
parte a divinei idei, poate crea singur şi să vorbească 
cu el însuşi, pentru că dialogul se poartă între văzut şi 
nevăzut. La Bacovia, „pustiul” întotdeauna a creat în 
vers nemurire şi a lărgit orizonturile gândirii dilatând în 
nemurire existenţa. Noaptea este „amară” pentru că 
dorul „tăcuse orice cânt”, întunericul dezvăluie umbre 
şi învineţeşte gândurile  care apasă fruntea poetului-
om „în pământ”.  
 În concluzie, termenul „altfel” ne destăinuie 
existenţa unui sine necunoscut, poate chiar depărtat 
de fiindul teluric al celui care este dat să creeze, să 
lege ideile de cuvânt.  
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     Ştefan Radu MUŞAT 
 

 

Înger şi noroi 
 
Plouă,  
iar ploaia are gustul de noroi ; 
îmi lunecă pe trup pământul, 
placenta  care mi-a hrănit întâiul  scâncet, 
lumească mărturie ce s-a plămădit în  zâmbet 
la primii paşi sub soare ; 
o mână de speranţe luptă c-un strigoi  
întru cinstirea făgăduinţei şi a luminii  în uitare, 
din Infern o ultimă verigă  
m-a pătruns în  suflet ; 
mă prăbuşesc apoi 
şi îngerul îmi întâmpină tăcerea . 
 
Rămân îngenuncheat  
în ploaie; 
atât pământ s-a strâns în jurul meu  
de nu mai văd nici apa… 
Tăcerea mi-e pătrunsă de un ecou sinistru,  
vestind a neputinţă,  
şi mă izbeşte în  marginea absenţei  
cu aceeaşi chibzuinţă; 
între două rugăciuni  mă închin,  
înfăşurat de apa cerului  ce curge şiroaie, 
iar geana ochiului străin 
îmi pietrifică o mână în gesturi de cuvinte 
de-mi lunecă suflarea în ţipăt, dezlănţuind abisul; 
mă prăbuşesc apoi cu inima greoaie 
şi îngerul îmi întâmpină păcatul. 
 
Trupul mi-e spălat de-o lumină rece  
şi-mi lunecă în pământuri speranţa şi păcatele, 
îndrug cuvinte fără sens, 
încropesc o rugăciune  
spre înduplecarea morţii, dar  ploaia mă răpune; 
din obraji şiroaie, 
în degete apele 
îmi lăsă pământ sub unghii,  adunat de ploaie, 
în suflet uscăciune; 
de niciunde spre nicăieri secundele nescurse   
îmi aşează în rând la judecată faptele 
şi îngerul îmi întâmpină  trecutul. 
 
Deasupra morţii mele timpul se dilată, 
clipa mă apasă 
în umbra care  macină  iluzia sub geamătul de fiară; 
mă năbuş în suspin uscat, 
rămân îngenuncheat  
şi-mi amintesc de primul mers sub soare, 

 
mâinile mi-s moi, de apă, şi nu mă lasă 
a-mi recunoaşte căinţa zilelor amare; 
am profanat cândva iubirea sub  stele de noroi 
şi am călit ţărâna cu urme de păcat… 
Ecoul vremii furia - şi revarsă 
şi îngeru’ a strigat să-mi lege sufletul  de ceruri,  
la apus ... 
 
Mi se zbate viaţa  
din vlagă  în noroi, 
mă năvălesc  şiroaie în adâncuri, 
credinţe tari, necunoscute, răsar ca nişte leacuri  
să-mi oblojească darul liberăţii  peste veacuri ; 
se prăbuşeşte lumina ostenită 
în braţele flămânde de strigoi,   
legându-mi sufletul de clipa biruită, 
vremea îmi înfige în piept ceasul de pământ, 
fără a-şi  revărsa strălucirea  
deasupra nemişcării mele 
şi mi-aduc aminte de primul cer albastru 
când îngeru-mi iertă  în ziua cea dintâi  păcatul … 
 
 
 

Viaţa ca o amintire… 
 
Creşte iarba  ostil şi dureros, 
s-a întins demult  spre  vârful crucii, 
soarele s-a stins însângerat 
pe ceru-ntunecos   
şi a căzut   sleit după Pământ, 
o stea răzbeşte îndurerată, luminând  
un muşuroi mai  năpădit de pir  
ce seamănă a mormânt; 
 
răsare Luna tremurândă dintr-un nor  
peste mărturia  neclintită a lumii… 
 
Atâtea ierburi cresc de nicăieri,  
iscoditoare şi de zor,  
încât îngroapă crucea îngenuncheată  
şi întreg Pământul doarme peste mine; 
mă tot hrănesc  constant cu seva lor  
în dimineţile jilave,  
iar zilele mi-au pus cătuşele  de spaimă 
ca o siguranţă chibzuită de blestemul morţii,  
ţinându-mă pătruns de  întunericul fără ieşire 
când soarele mai curge uneori neputincios   
şi veşted prin ruine; 
m-aş răzvrăti atunci  
să-adun din vlaga mea de lut  
tresărirea vieţii  într-o clipă 
c-aş vrea să fiu din nou ca altădată, 
dar ea a fost mereu  pe drumul înainte, 
mereu  înspre mai departe; 
în alergarea furibundă a ajuns la capăt 
şi a pierdut lumina… 
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Vasile POPOVICI 
 

La ceas bezmetic 
 

La ceas bezmetic, ţăcănind despotic, 
Din ascunzişuri, ies iar liliecii; 
Privindu-i gânditori, miraţi, culbecii, 
În zori, le-admiră zborul orb, haotic.  
 

La ceas bezmetic, piază rea, în turlă, 
Mai ţipă cucuvaia lung, a jale 
Şi zvon de-aramă suie-n catedrale, 
Tresare teama în ghioc şi urlă. 
 

La ceas bezmetic, lumea toată trece, 
Visând la vremea albă şi înaltă; 
Anoste clipe-n trupul vremii saltă 
Şi-ngroapă brume în uitarea rece. 
                      

Mai ţii tu minte… 
 

Mai ţii tu minte-n luncă, noaptea răcoroasă, 
că ne-apucase frigul, am făcut un foc 
şi cum, pe ani lumină, steaua norocoasă 
ne trimitea blagoslovire şi noroc? 
 

Mai ţii tu minte, oare, cerul larg deschis, 
seninul din Cefeu

1
, azur séptentrional

1
 

şi cum pe raza lunii ne curgea, ca-n vis 
un binefăcător fluid universal? 
 

Mai ţii tu minte, ai vreo tremurare  
când cerul nopţii arde-n foc întins ? 
acum ai alte-ngrijorări şi ţi se pare 
că alte focuri ard, dar tot de necuprins?                              
 

Bulgăre de poezie 
 

Aruncă-mi draga mea, 
aruncă-mi 
pe sicriu 
un bulgăre de poezie! 
 

În loc de lutul greu 
şi lipicios ca un limax,  
ca o năpârcă, 
aruncă-mi tropi 
şi rime, şi măsuri, 
şi ritmuri. 
 

Aruncă-mi, draga mea, 
un bulgăre de poezie 
să se sfârâme-n tropi,  
dar mai ales 
într-o metaforă 
obscenă - 
moartea mea! 
 

Să crească muşuroiul dolofan; 
mormântul - el - 
mormântul meu; 
 

din rădăcini de stânjeni 
ce-şi trag prin capilare 
tropi  
şi rime, 
şi măsuri, 

 
şi ritmuri 
de prin poemele 
din preajmă, 
acoperite cu bulgări 
de uitare. 
 

Iar dacă 
timpul, spaţiul 
se vor curba 
într-o einsteiniană 
logică, 
(poate ilogică), 
voi reveni din humă, 
din propria-mi cenuşă 
să-ţi număr  
silabele din versul  
(dacă-ţi este versul) 
endecasilabic 
ori 
alexandrin. 
 

Şi-apoi, 
din versul alb, 
să-ţi număr 
silabele 
(accentuate 
şi neaccentuate) 
fără rimă. 
 

Doar ritmul,  
ritmul nesincopat  
va bate-n altă clipă. 
 

Pânza Penelopei 
 

Şi te-am cules din Eve şi din visuri 
prin veac secund să-ţi recompun întregul, 
iar după, m-am izbit de aisbergul 
ce m-a lăsat la fund printre abisuri. 
 

Şi-acum, de-acolo caut timp pierdut; 
purtai azur şi ochii Caliopei 
şi-ntregul tâlc al pânzei Penelopei 
de-abia-n târziul meu l-am priceput. 
 

Liniştea de după furtună 
 

Mai las’, iubito, să închid fereastra 
să sechestrez un univers în noi 
să simt a magmei scurgere-n şuvoi 
să fie-ntreg potopu-n noaptea asta. 
 

Prin noi, fluid universal să curgă, 
să se pogoare din senin fortuna, 
să se ogoaie-n linişte furtuna, 
ca liniştea de după…să se scurgă. 
 

Deschide larg fereastra ce-am închis-o  
s-ascult cum pacea curge-n univers, 
să-ţi recitesc poema într-un vers 
ce pentru tine dinadins am scris-o. 
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Dan SÎRBU 
 

Despre “CÂNTEC PENTRU MAI TÂRZIU” 
 
Cântec pentru mai târziu are parfum de Opera 

Magna, fiind un volum care cuprinde întregul univers 
liric al Marianei Eftimie Kabbout, un volum în care îşi 
defineşte idiostilul, utilizând un limbaj fluent, limpid, din 
care răzbate bogăţia sufletească paravanată de figuri 
de stil bine structurate, de cele mai multe ori, 
amalgamul verbelor substituind specificaţiile scenice cu 
metafora ce edulcorează efectele specific regizorale. 

Poematica sa nu şochează, însă reverberează, 
iar totalitatea adevărurilor generatoare de nostalgii 
converg înspre calitate, din punct devedere versificativ, 
chiar dacă, sub influenţa actului creator, se mai 
întrezăresc explicitări ale prozodiei. În altă ordine de 
idei, poezia Marianei musteşte de epitete reprezen-
tative, te poartă prin dimensiuni bucolice şi te afundă în 
meditativ, în introspectivul profund al gândului despre 
ceea ce ne înconjoară, ceea ce ne preocupă – fiecare 
vers atrăgând după sine succinte rezumări ale mitizării 
laicului în contemporaneitate. 

Din punct de vedere structural, dat fiind mate-
rialul caracteristic din care rezidă trăsăturile specifice 
ale elementelor de textură, scriitura sa (de o feminitate 
explicită) se distinge prin forţa mesajului care erupe la 
finalul fiecărei lucrări. Aceste note intime, preluate din 
imperiul versului simţit şi trăit, nu sunt doar simple 
juxtapuneri, cu caracter fortuit, ci se transpun în 
construcţii organice, având imaginaţia ca filon esenţial. 
Elementele poetice devin unităţi senzoriale ascunse în 
titulatura primordială, dar şi în contextul în care se 
doreşte o transmitere de emoţii ascunse de firescul 
instinctului de conservare a timpului ireversibil – ase-
meni răşinii coagulate în chihlimbar, simbol al 
perenităţii. Temporalul, ca şi temporarul, însoţesc citi-
torul prin metafizic – spaţiu în care metafora este plină 
de sens, iar simbolul devine greu de conţinut – în pofi-
da situaţiei când întâlnim rezonanţa cu ideile novatoare 
ca fiind complementară cu inexplicabilul. Noţiunile cu 
care jonglează pentru a obţine efectul scontat în 
definitivarea exprimării ansamblului idiomatic, revelaţiile 
de care se face vinovată atunci când oniricul se 
transformă în dimineţi cu păsări sau cu îngeri, fac din 
acest demers o bijuterie psihologică în care paradoxul 
este generat de vitalitatea fluxului unor idei sine qua 
non, raportate la tematica fiecărei abordări, dincolo de 
palpabil şi în consonanţă cu arsenalul de trăiri 
interioare, neieşite la lumină, nedivulgate îndeajuns 
pentru o mai bună percepţie a înconjurătorului căruia îi 
suntem cu toţii prizonieri. 

De la maturitatea expresiei, coroborată cu 
simplitatea stării de fapt şi până la inefabilul ascuns 
după un vers, Mariana Eftimie Kabbout zâmbeşte 
nonconformist lumii, fără ca lumina zâmbetului să-i fie 
obturată de stări atipice privind propria-i personalitate. 
Expresivitatea creaţiei sale reliefează o sensibilitate 
remarcabilă (nu atât din punct de vedere temporal, cât - 
mai ales - ideatic) cu parfum adolescentin. 

 
 

Să-i parcurgem, deci, întâmplările de clipă în 
sens ascendant şi să le percepem nu ca pe nişte 
mişcări ale literelor generatoare de inefabil, ci ca pe 
un fâlfâit de aripi metamorfozat în asumare de zbor. 



   
 

Mariana EFTIMIE KABBOUT 
 

 

Să te învăţ? 
 
Să te învăţ un vers neîntrerupt? 
Sau poate-un cântec fără de cuvinte, 
În jocul nesfârşit care ne minte 
Că suntem flori pe un versant abrupt? 
 

Un pas grăbit să te învăţ? Ai vrea? 
Sau un popas prelung, cu gust de miere, 
Pe o colină unde se mai piere 
Numai atunci când nu mai ai ce da? 
 

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

 
Să-nvăţ seninul ochilor tăi verzi 
A-ngenunchea pe-o şoaptă-ndepărtată? 
E ca şi cum ţi-aş cere-aşa, deodată, 
Tăcerii să mă vinzi, dar niciodată 
 
Eu n-am să te învăţ cum să mă pierzi! 
 
 

Încă un dor... 
 
Dunăre, la tine vin, 
Să mai povestim puţin!... Pe aleea bucuriei,  
În basmul copilăriei să fim leagănul cu soare  
Şi jocul cu cer senin...   
 

Şi tot vin, Dunăre, vin...  
Vin pe malul tău să cânt lacrima unui pământ  
Care-a-mbătrânit şi nu, nu mai ştie ce eşti tu   
Şi nici eu de ce suspin...   
 

Dunăre, copil frumos,   
Mă ridic şi vin pe jos! Trenul clipelor senine   
N-avea loc şi pentru mine! A trecut şi-a nimicit   
Şoapta mea... O, tren grăbit... 
  
Doar un loc aş fi cerut  
Şi pe el ar fi-ncăput chiar şi trei ca mine, dar...  
N-a oprit şi în zadar pe aici a mai trecut... 
Ce păcat că n-a ştiut! 
 

Niciun tren va reuşi 
În distanţe-a mă opri! Pasul meu nu va uita 
Că mi-e trupul glie sfântă şi trăiesc pentru-a iubi 
Graiul meu şi Dunărea... 
 

Ani întregi am rătăcit, 
Dar cărarea n-am greşit! O cunosc de când mă ştiu! 
Şi mai fost-am învăţată să mă-ntorc din lumea toată 
Niciodată prea târziu... 
 

Şi de-aceea vin mereu, 
Dunăre, pe malul tău... Lângă salcia bătrână 
Unde clipa-i veşnicie şi cu cerul o cunună 
Glasul zâmbetului meu... 
 

Vin şi azi, Dunăre, vin... 
Hai, să povestim puţin! Şi să-ţi spun că nu se poate! 
Ploile au mers cu mine! Cum de plouă-aici la tine 
Cu-atâta singurătate? 
 

 
Rând la final 
 
Într-un joc al sorţii ne îngroapă ora. 
Râd cu poftă morţii când începe hora. 
Fruntea-ntârziată pe icoana rece, 
La taifas cu sfinţii uită să mai plece. 
 
Despre trupul firii aş mai scrie-o carte 
Până-mi vine rândul la aceeaşi moarte, 
Dar de mulţi ce suntem parcă-mi vine-a spune: 
Coadă-i şi la asta ca la cele bune? 
 
 

 
 
Şi mă ia cuvântul să m-ascundă-o vreme... 
„Hai cu mine, fato... până-or să te cheme, 
Lasă locul liber celor după tine 
Şi să nu ai teamă! Rândul tot îţi vine!” 
 
Şi pricep că-i totul limpede grăire, 
Dar... de-i rândul mare la nefericire, 
Nu ar fi mai bine,-n depărtarea toată 
Să-mi întârzii pasul? Iar la revenire, 
 
Marfa asta (sigur!) fi-va terminată! 
 
 
 

Cât de firesc... 

 
Şi cât de firesc se strecoară-ntre noi 
Ca îngeri şi demoni, cuvintele oarbe... 
Şi nu mai sunt clipe-ndeajuns pentru doi 
Să ştim care teamă iubirea ne soarbe... 
 
Un pântec de crin dezgolit şi străpuns 
Ni-i setea de toate ce par a fi soare... 
Mă vrei o mireasă cu ochi ce n-au plâns 
Şi cât de firesc visul tău mi se pare... 

 
 
 

Visând 
 
Am visat că-mi ascundeai cuvântul 
Într-un basm, la margine de seară. 
Slovele-alergau muşcând pământul 
Când penelul se-ntorcea să moară. 
 
M-am trezit cerşind vocale-n zdrenţe, 
Dincolo de frig, pe-aceeaşi parte. 
În cătuşe – eu. Tu, în cadenţe. 
Ne-ntregeam c-un vers din altă carte. 
 
De atunci o umbră ne tot strânge 
În silabe. Teama-ncremeneşte. 
Mult prea simplu fericirea plânge, 
Clipa coborând, ne risipeşte. 
 
Tot în vis am regăsit cuvântul... 
Mai bătrân, mult mai bătrân c-o vreme! 
A oftat, privindu-ne: „Pământul 
A uitat la el să vă mai cheme...” 
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Larisa Ileana CASANGIU 
 

Mihaela Burlacu, Simfonie pentru ciulini,  
Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2012 

 

 Cel de-al patrulea roman al Mihaelei Burlacu (şi, 
totodată, a cincea carte a autoarei), Simfonie pentru ciulini, 
aduce în prim plan o acţiune plasată preponderent în 
mediul rural în Câmpia Bărăganului, şi, în spiritul realis-
mului, realitatea textuală o concurează atât de serios pe 
cea social-istorică, de referinţă, încât, la fel ca în unele 
filme, există atenţionarea că „Personajele şi situaţiile din 
acest roman nu au nicio legătură cu realitatea. Orice 
asemănare este întâmplătoare” (p. 4) 
 Alături de realism, regăsim însă trăsături sămănă-
toriste (fapt susţinut şi demonstrat de criticul de cultură şi 
artă Doina Păuleanu, la lansarea cărţii), naturaliste (în spe-
cial în construcţia tatălui Ioanei, un văcar alcoolic, condus 
de nervii şi sângele său, violator şi cu tendinţe spre incest), 
chiar romantice (caracterul excepţional al protagonistei, 
aflată în împrejurări excepţionale; dragostea platonică a lui 
Radu faţă de ea, împotriva diferenţei social-economice 
dintre familiile celor doi), toate aceste estetici literare fiind 
subsumabile însă postmodernismului, în accepţia de curent 
cultural care înglobează tradiţia în acest sens. 

Titlul romanului, oximoronic şi totodată conţinând o 
sinestezie, anunţă deja o lume a contrariilor, dar şi a 
asocierilor inedite. Protagonista romanului, Ioana Flămân-
zilă, pe lângă intenţiile vădit caracterologice cuprinse în de-
nominaţie, este o rara avis în comunitatea din care face 
parte, în primul rând prin antiteza în care se află faţă de 
întreaga sa familie, apoi, prin caracterul excepţional al învă-
ţăturii pe care o deprinde, întrecându-şi toţi colegii, indi-
ferent că se situează aproape de condiţia sa socială sau pe 
adevărate culmi de bunăstare. Paradoxal, doar fiul primaru-
lui, avantajat la note de anumiţi profesori pentru a absolvi 
şef de promoţie, îi recunoaşte superioritatea în acest sens. 

Ioana înregistrează succes după succes la şcoală, 
în ciuda vicisitudinilor cărora trebuie să le facă faţă, însă 
face dovada unei naivităţi infantile în viaţa sentimentală. Nu 
îi mărturiseşte lui Radu sentimentele sale, deşi acest lucru 
n-ar fi expus-o niciunui risc, însă se abandonează într-o 
relaţie care se dovedeşte absolut nepotrivită, dacă nu chiar 
malefică.  

Putem crede că acest lucru este rezultatul atât al 
sechelelor din copilăria sa nefericită şi la un pas de a fi 
victima propriului său tată, cât şi faptului că pentru starea 
de bine material şi sufletesc pe care o trăieşte nu pare să 
mulţumească divinităţii şi să trăiască în spirit creştinesc 
noua viaţă - dar pe care o dobândeşte.  

Poate sta deopotrivă alături de eroii literaturii 
antichităţii greceşti prin neputinţa de a se sustrage 
destinului şi locului hărăzit ei în lume, dar, la fel de bine, 
poate să fie propria sa victimă, dacă avem în vedere 
perspectiva conform căreia, prin faptele, vorbele şi 
gândurile noastre, ne hotărâm clipă de clipă viitorul. 

Lipsită de „şcoala vieţii”, dar şi de înţelepciune, 
având drept atuuri doar capacitatea de absorbţie a 
cunoştinţelor şi abnegaţia, eroina nu pare să aibă un crez  
personal şi nici tabieturi religioase. Ea vrea să ajungă 
oarecum asemenea Georgetei, să devină medic sau 
farmacistă, optează pentru această ultimă profesie enunţată 
mai degrabă din calcul (decide raţional, nu afectiv), însă 
trăieşte haotic, fără „program” (idealuri) privind evoluţia sa 

 
 

personală. Nu „dedică” devenirea sa nimănui, aşa 
cum nu şi-o orientează spre un ţel declarat. Nu-şi 
exprimă intenţia de a face parte din „Oamenii 
satului”, fundaţie care o ajutase fundamental să se 
realizeze profesional şi social. Nu conştientizează 
că trecerea dintr-o extremă în alta pe făgaşul vieţii 
poate constitui o probă/încercare a sinelui, dat fiind 
faptul că în bunăstare şi nu în sărăcie se vădeşte 
caracterul, ies la iveală adevărate calităţi, dar şi tare 
individuale. 

Satul nu este deloc idealizat sau 
cosmetizat, în ciuda câtorva trăsături sămănătoriste, 
după cum nici critica decidenţilor instituiţi politic sau 
prin amăgirea electorilor nevoiaşi nu vizează 
excepţiile pozitive de la practicarea pomenii electo-
rale, aşa cum stau lucrurile în cazul primarului de la 
Coşereni, om greu încercat, dar de o rară calitate 
umană. Microdramele de specific rural (spre exem-
plu, a mamei Ioanei Flămânzilă, care se consolează 
privind comportamentul soţul ei la gândul că treaz 
este om bun), marea dramă a femeii rămasă văduvă 
tânără, cu trei copii, care, după ce îi creşte, îi pierde 
şi pe aceştia sau bovarismul Georgetei conferă 
operei şi valoare de „document”. 

De altfel, romanul este valoros prin 
multitudinea lecturilor interpretative pe care le 
permite, prin senzaţia de „viu” pe care o induce, prin 
puterea exemplului ilustrat de protagonistă în ce 
priveşte setea de învăţătură şi sensibilitatea 
culturală (inexplicabile în mediul ostil în care trăieşte 
în Coşereni), prin seducţia pe care o exercită asupra 
cititorului, prin catharsisul pe care îl provoacă. 
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           Olga VĂDUVA 

 
CINE SUNT? 
 
Sunt cântec de harpă, traseu către gânduri, 
Solfegiu complet, iubirea-ntre rânduri, 
Sunt horă născută din paşi infiniţi 
În dansul iubirii, copaci înfloriţi 
 

Sunt viţă-efemeră, destin în strigare, 
Nimic nu mă-opreşte, nimic nu mă doare, 
Sunt vântul hoinar din vise pierdute 
Plecat şi întors pe căi neştiute. 
 

Mă-ntrebi cine sunt? Sunt bobul de rouă 
Ce udă pământul şi-i dă viaţă nouă, 
Sunt cerul senin, ce soarele-l vrea 
Sunt Eul din tine…sunt dragostea ta.  

 
LUNA 
 
Cred că luna nu cunoaşte, drumul vieţii întristat,  
Luminează câteodată, căi ascunse prin păcat, 
Raze cu iubiri de stele aştern umbre-n noaptea neagră 
Însă toţi îndrăgostiţii… după lună tot aleargă. 
 

De e-ntreagă sau jumate, aburi cenuşii strecoară 
Sunt cu capu-n nori îmi zice, că nu văd când ea coboară, 
Mi-aruncă priviri răzleţe, tulburându-mi drumul sorţii 
Îmi zâmbeşte enigmatic şi se pierde-n hăul nopţii. 
 

Teamă de lumina zilei, porţi în suflet câteodată 
Peste câmpuri arunci rouă, cu beteală amestecată, 
Navighezi timid pe mare, marinarilor far eşti, 
Înger păzitor al nopţii şi-a puterilor cereşti. 
 

Lună, ţi-aş cânta întruna mii de cântece lumeşti 
Dar tu nu asculţi de mine, eşti crăiasa din poveşti, 
Dai iubirilor speranţe şi dispari în norii grei 
Laşi în urmă lacrimi multe şi îmbrăţişări de zei. 

 
DORINŢĂ 
 
Luaţi-mi tot, prieteni…dar nu dorul de mare 
Unde mereu mă pierd în amintiri de vis, 
N-am fost un an pe-aici şi-acum privesc în zare 
Şi-o regăsesc frumoasă…în jur e paradis. 
 

Cum te-a-mbrăcat natura…în alb ca pe-o mireasă 
Dantele geruite-n lumini strălucitoare, 
Alai de ţurţuri reci la rochia-ţi aleasă 
Zâmbeşti ca o fecioară în unde şi candoare. 
 

Toţi pescăruşii mării, ţin voalul de argint 
Ţi-l poartă peste valuri cu grijă şi uimire, 

 
Se strâng nuntaşi la ţărm, privesc dar nu te-ating 
Cu toţi aşteaptă-n zori neprihănitul mire. 

 
DAŢI-MI NOAPTEA DE IUBIRE 
 
Daţi-mi răsărit de soare, oglindit în flori de nufăr, 
Solzii peştilor de aur, amintirile din cufăr, 
Zborul lebedelor albe către zările visării, 
Ram de salcie pletoasă şi o lacrimă uitării. 
 
Daţi-mi cântecul viorii şi acorduri în iubire, 
Timpului răspuns la toate, sufletului mântuire, 
Linişte…cer plin de stele, mici fărâme de cristal, 
Somn tihnit în lan de spice unduite-n vânt hoinar. 
 
Daţi-mi noaptea de iubire lângă-o salcie la mal, 
Să cuprind tot infinitul şi alintul unui val, 
Visul să-l transform în ploaie, joc de picături în ape, 
Mângâierea s-o păstrez, să te simt mereu aproape. 

 
IDENTITATE 
 
Oraş scăldat de ape, vestigiu geto-dac, 
Eternă aşezare, din veac şi până-n veac, 
În tine m-am născut, cu Dunărea aproape, 
Crescută-n bucurii şi-n legănări de ape. 
 
O, Deltă înverzită formezi în drum spre mare, 
Miracol ne-ntâlnit în răsărit de soare, 
Ecouri rătăcite, în sălcii se-mpletesc, 
Splendoare peste ape…când nuferii-nfloresc. 
 
Trec anii peste noi, oraş întinerit, 
Am tot plecat de-acasă, mereu am revenit, 
Nu mă despart de tine, aici vreau să trăiesc, 
Eşti port scăldat de valuri, pe ţărmul românesc. 

 
VECHIUL PATEFON 
 
Fugi…şi lasă-mă în pace! 
Se răsti un patefon, 
Adu plăcile încoace! 
Caraghios sunt…un bufon. 
 
Zgâriate-n multe rânduri, 
Discurile-n coperte vechi, 
Răscoleau tristeţea-n gânduri 
La tangou, printre perechi. 
 
Timpul a trecut în grabă, 
Zac acum în podul trist,  
În acest colţ de cocioabă 
A trăit un mare-artist. 
 

(DEBUT - din vol. „Vis spre înălţimi”) 
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              Mădălina BOŢ 

 

Nichita Stănescu - făuritor al cuvântului 
 

Cuvântul este Dumnezeu, iar Dumnezeu este 
Cuvântul... În prea marea Sa bunătate, El i-a permis 
omului să descopere, călăuzit de El, rămăşiţele 
Cuvintelor Dintâi. Iar omul ce a făcut? A înflorit şi s-a 
împodobit în şi prin cuvânt, s-a bucurat de alaiul 
cuvântului, pe care l-a înconjurat cu o neistovită slavă şi 
iubire, simţind în el unul dintre cele mai mari privilegii. 

De atunci, omul cugetă mereu la cuvânt şi prin 
intermediul cuvântului, la Cuvânt. Mâna lui scrie, mode-
lează foaia albă ca şi cum şi-ar face cruce neîncetat, ca 
şi cum s-ar afla într-o rugăciune neîntreruptă. 

Cuvântul este un desferecător al puterilor gân-
dului şi al simţirii. Mirarea omului în faţa lui, adică senti-
mentul întâlnirii dintre continua fascinaţie şi dintr-o data 
înţelegere, este minunatul rod - Poezia, iar poetul este 
starea de har a omului, fiind ea însăşi o răsplată. În ce 
constă, însă, această stare de har, darul lui Dumnezeu 
celui mai iubit dintre pământeni? Ea este un zbucium 
permanent, pentru că încearcă să cuprindă ceea ce nu 
poate fi cuprins. Paradoxal, starea de har se transformă 
în Crucea de pe Dealul Golgotei, o cruce aşezată pe 
umeri muritori, o jertfă neînsemnat de mică în compa-
raţie cu Jertfa Primordială, dar totuşi o strădanie imensă, 
prin care veritabilul poet, care ştie să dea sens cuvân-
tului, transformă poezia în rugăciune. Doar el poartă 
amprenta Creaţiei Dintâi. 

Poetul duce o luptă cu el însuşi, cu lumea din 
jur, dar în primul rând o luptă contra cuvântului, mai grea 
decât toate celelalte şi cea mai istovitoare, căci el este 
cu totul deosebit şi nu se aşterne liniştit pe hârtie, nu 
face primul pas către Devenire decât după un travaliu 
lung, fără geamăt. Poetul încearcă, mai întâi de toate, să 
elibereze ”necuvântul”, fantasma care îl hărţuieşte conti-
nuu, acel sentiment de ”neajungere a limbii” , în cuvânt. 
Aceasta este marea trudă: aflarea inimii cuvântului care 
pulsează atât de firav, aparent chiar deloc în himera fără 
chip. El trebuie să o găsească şi, asemeni unui chirurg 
maestru, să o ”opereze” cu grijă , să o scoată intactă din 
vid şi să o aşeze la fel de atent în cuprins. Paralel, el 
trebuie să caute, aşa cum spunea Novalis, şi pe drumul 
tainic care duce ”înăuntru”, spre sufletul său şi să 
smulgă şi de acolo lacrimi, îmbrăţişări, sărutări, râsete, 
trăiri, sentimente… 

Triumful lui, însă, încoronează toată munca  
 

 
titanică ce, surprinzător, nu arată ca un câmp de 
bătălie, dezordonat, cu răniţi sau morţi, ci seamănă 
cu pacea unei poieniţe tăinuite de război! Căci 
poezia lui se roagă cu cuvinte impregnate de 
linişte! 

Aceasta ar putea fi o scurtă caracterizare a 
lui Nichita Stănescu, căci, aşa cum însuşi poetul 
afirma, ”el s-a ocupat cu cuvântul o întreagă viaţă. 
S-a ocupat cu însăşi făptura lui Dumnezeu”. Şi ce 
poate fi mai frumos şi mai îmbucurător pentru un 
om, decât să îl descrii prin intermediul muncii sale 
sau, prin lucrul care îi este cel mai drag şi cel mai 
de preţ în lume? „Suntem ceea ce iubim”, mai spu-
nea cândva frumos poetul...  

Şi ce poate fi mai adevărat despre Nichita 
Stănescu decât faptul că a fost un permanent 
îndrăgostit de un chip angelic-demonic, surâzător- 
plângător, liniştit-zbuciumat, numit poezie? Din 
toată această specială idilă a germinat un rod cu 
totul deosebit, care a fost botezat limbă poezeas-
că. 

„Cu mâna stângă ţi-am întors spre mine 
chipul, / sub cortul adormiţilor gutui / şi de-aş putea 
să-mi rup din ochii tăi privirea...” 

Şi de-ar fi putut să-şi rupă din ochii ei 
privirea, nimic din toată opera sa nu ar mai fi avut 
aceeaşi valoare... 

Limba poezească este o ipostază sărbă-
torească a limbii române, pentru că este vie. Ce 
este ea, totuşi, din punct de vedere conotativ?  
Aparent, nu este nimic altceva decât o abatere voi-
tă de la regulile stricte şi reci ale gramaticii, o 
îmbunătăţire a distribuţiei unui cuvânt care nu are, 
sub nicio formă, un sens distructiv. Asemenea ino-
vare ar duce la o dezordine totală, la o diminuare a 
preciziei limbii, s-ar ajunge în situaţia în care orice 
ar putea să însemne orice. Dar limba lui Nichita 
Stănescu nu este doar o reformă lingvistică, ci o 
invitaţie către un joc de scurtă durată, atât cât 
durează lectura poeziei lui. El nu doreşte decât ca 
noi, cititorii, să avem libertatea sufletească de a ne 
bucura de inventivitatea sa lingvistică şi, nu în ulti-
mă instanţă, de a o aprecia. Limba lui nu este 
complicată, dar poate să rămână complet străină, 
chiar şi unui român, dacă se află într-o atitudine 
morală improprie. De la Nichita Stănescu, autorul 
„Necuvintelor”, nu se poate aştepta aflarea ime-
diată a unei chestiuni de maxim interes, a unei 
definiţii exacte sau a unei demonstraţii certe. Din 
limba lui Nichita Stănescu trebuie aflată muzica-
litatea ascunsă în linişte, în surzenie, adică trebuie 
găsit ceea ce a vrut poetul să fie găsit. 

Limba poezească nu vrea să câştige o 
bătălie într-un nu ştiu ce război şi nu vrea să obţină 
locul I într-o nu ştiu ce competiţie deoarece „poezia 
nu are natură concurentă”. Ea vrea doar ca noi ”să 
îl iubim pe Eminescu”, să ne învăţăm cuvintele să 
iubească”, „să înţelegem că unu şi cu unu nu fac 
doi, / ci trei, sau patru, sau cinci”, ”să simţim şi noi 
prezenţa aripei”, „să ne rănim de-acoperiş / de 
ramurile verzi, piezişe”, ”să învăţăm mersul pe  

 

(continuare în pag. 63) 
 



Boem@  7 / 2013 63 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 62) 

 
valuri, în picioare”, „să nu fim geniali, ci trimbulinzi 
asemenea generalilor mari” şi, nu în ultimul rând, ”să nu 
punem mâna pe poet decât numai atunci când mâna 
noastră va fi subţire ca raza...” 

Aceasta este limba lui Nichita, creaţia lui 
Nichita, munca lui Nichita, talentul lui Nichita, 
inventivitatea lui Ni-chita, jocul lui Nichita, cadoul lui 
Nichita, sufletul lui Nichita... 
 

Notă: Lucrarea a obţinut Premiul “Nichita Stănescu” (eseu) 
la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 15-21 
ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 22-
26 mai 2013 


 

 

 

Ioana Elena JALBĂ 
 

 

Ecuaţii fără soluţii 
 

Şi poezia mea 
este o ecuaţie fără soluţie, 
cu variabile multe, 
prinse între metafore şi întrebări, 
şi care 
se refugiază în incompatibilitate. 
 

Culoarea secundelor irosite în rezolvare 
o pot folosi drept fard, pentru pleoapele 
ale căror  lacrimi se doresc a fi 
soluţia rănită din prea multă dragoste de ecuaţii... 
 

Numai cu o rotundă paranteză 
scoasă din umbra gândului 
am putea schimba soarta existenţei lor 
aducând-o în rândul celor cu soluţia la vedere. 
 

N-aţi înţeles nimic din rezolvare 
Nici eu. 
 

Doar că 
toate aceste ecuaţii n-au niciodată soluţie 
însă 
trebuie totuşi 
să treacă prin paşii sub care speră să se rezolve. 
 
 

Firescul 
 

Ai văzut crăpătura din peretele acela? 
De cât timp să fi fost aici? 
Poate de când am început să-mi uit ochii 
prin sertarele tale din castele cu nisip... 
 
Ţii minte? Îmi plăcea să stau în iarbă, 
să privesc cutele acelei pieli bolovănoase. 
Gândăceii îmi vorbeau pe atunci 
iar eu eram prea mică să le răspund. 
 

 

 
Mai târziu am vrut să port tocuri, să privesc stele, 
ancoram tentacule fragile de felinarele  
Căii Lactee. 
Apoi te-am zărit pe tine, fluture de noapte, 
îţi vărsai pe fundul mării clepsidrele din buzunare. 
 

Ştii? Atunci am aflat că-ţi port în sânge 
inelul cu scoici şi peşti, alge şi corăbii scufundate. 
 

Dragul meu, podeaua îmi răsuflă greu sub talpă, 
umple-mi un pahar din venele tale, îneacă-mă! 
 
 

Fiinţă 
 

"...mă temeam să nu-mi sfarme ceva fericirea" 
                                                                                 Lev Tolstoi 
 

un trup muribund a plecat în căutarea ta 
priveşte-l, e nebun şi lacom, cu tălpile în sticlă 
de atâţia pescăruşi găuri în palma stângă  
au crescut 
febră şi friguri, a învăţat să ghicească  
lemnul şi pământul 
pe care ferm, ai urcat în semicercuri strâmbe. 
"mă mai fac bine?" îl întrebă pe medicul familiei 
scund şi adunat sub mustaţa plină de sudoare 
pe care întreaga copilărie l-a urât  
"drăguţo, tu suferi de mare şi vise..." 
ştia tânăra că în adevăr s-ar fi dorit departe, 
departe de tot 
însă a negat cu drag şi fluturi jucând în burtă 
 

în chingi, aşteptând dezlegarea 
te urmăreşte printre draperiile negre 
sufletul simplu în sens invers  
împreună cu ea 
alta-i nebună după tine 
trup tatuat cu pisică la spate 
în vise pe foi 
la stânga, cafeaua amară. 
 
 

Ascunsă 
 

Pot spune orice, dar nu oricui. 

lumea nu e destul de veche... 

ascult doar greierii 

care îmi ţipă în ureche. 

am fost pe urmele fericirii 

o viată-ntreagă. 

am învăţat că n-o poţi prinde 

căci îi place să aleagă 

doar oameni, ca să îi scufunde 

în nori de vară, sau perne moi. 
 
 

Notă: Lucrarea a obţinut Premiul pentru stil la 
Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 
8-14 ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii “Axis 
Libri”, Galaţi, 22-26 mai 2013 
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     Maria TIRENESCU 

 

De-ale vecinului Popa 
 

Domnul Popa vrea să facă un cărucior cu care 
să aducă obiecte mai grele: valize de la gară şi legumele 
de la piaţă, în special toamna, când face aprovizionarea. 

Într-o zi, domnul Popa îl opreşte pe Gigi, vecinul 
de la parter, cel cu care joacă destul de des table. 

 - Ştii ceva? M-am tot gândit, dar am găsit… 
Dacă sudez o bucăţică de metal pe stânga, cele două 
roţi vor fi la fel de sus. 

- Nu cred că merge… 
- Trebuie să încerc… 
- Bine, vecine! Te rog să nu te superi, mă gră-

besc acum, dar vorbim când mă întorc. Acum merg cu 
soţia la piaţă. 

Pe drum, soţia lui Gigi, curioasă: 
- Ce a mai făcut de data asta? 
- A luat două roţi să facă un cărucior… 
- Ce-i aşa de neobişnuit? 
- Nimic, doar că o roată e mai mică. 
- De aceea voia să o pună pe una mai sus?  
Doamna începu să râdă. 
- De ce râzi? 
- Cum de a cumpărat roţi de dimensiuni diferite? 
- Fiind răcit, l-a trimis pe nepotul lui să-i aducă 

roţile de la piaţă. Nepotul a urmat instrucţiunile, dar vân-
zătoarea a luat două roţi de după uşă, din locul în care le 
pusese domnul Popa, şi i le-a dat fără să le verifice. 
Copilul a făcut serviciul, bunicul avea roţile şi totul era 
bine. Până când a vrut să finalizeze căruciorul. 

- Acum e sănătos. De ce nu merge să ia roţi la 
fel de mari? 

- De ce? De comod! Mai bine încearcă să se 
descurce. 

- Să îţi spun de ce am râs! Când eram mică, am 
citit povestea Diferite roţi, de Vladimir Suteev... Am uitat 
în mare parte povestea. Mai ştiu că un urs a făcut o 
căruţă cu roţi de mărimi diferite. Căruţa mergea ana-
poda, nu putea ţine direcţia. Povestea se termină bine. 
Fiecare dintre cele patru animale care au descoperit 
căruţa abandonată a luat câte o roată şi i-a găsit o între-
buinţare potrivită.  

Seara, la o partidă de table. 
- Vecine, m-am hotărât! Mâine merg să schimb 

roţile.  
- Schimbă numai una… 
- Să ştii că ai dreptate! 

 Soţia lui Gigi zâmbi cu subînţeles. De data asta, 
va măsura roţile? 


 

 

(urmare din pag. 38) 

 
*** 
Melodia de pe fundal e hipnotizantă. Ritmul îmi 

traversează urechea cu uşurinţă,  asemeni unui ritual 
de iniţiere într-o altă lume. 

Zgomotele discontinue, şi totuşi unitare, sunt în 
comuniune perfectă cu acel suflet din faţa mea.  

Oglinzile paralele reflectă imagini diferite. Una 
reflectă imaginile clare, perfecte, iar cealaltă pe cele 
distorsionate, diforme. 

Acea melodie se opreşte. Universul nu mai 
cântă. S-a oprit! S-a oprit o dată cu timpul meu! 

Acum nu se mai aud decât zgomotele din mine, 
care vor să fie transpuse în muzică şi nu reuşesc. 
Vibrează mult prea discordant pentru a crea o artă.  

M-am plimbat prea mult printre cei cu sânge 
roşu, încât trupul meu a început să tânjească după 
culoare, îmbolnăvindu-se de o boală incurabilă: 
dorinţa de perfect. 

Trupul unitar de vis-a-vis rânjeşte de ceva timp. 
Ştiam că îl dezgust. El are sânge roşu, eu îi sunt 
diferită. El se adaptează, eu sunt muribundă. El e 
puternic, iar eu slabă. 

Atunci, de ce nu mă omori chiar tu? Ucide răul 
de la rădăcină, înainte de a fi prea târziu!  

Ştiam eu! Cu toată forţa şi superioritatea ta, nu o 
poţi face. Sunt opusul tău, sunt geamănul dizigot, 
născută din placenta bolnavă de imperfecţiune. 

Cu toate astea, nu poţi trăi fără mine.  
Mă urăşti, şi totuşi nu vrei să devii erou prin 

uciderea mea. Nu vrei să te individualizezi ca ucigaş 
al meu. 

Poate că mai ai un motiv pentru care mă urăştii 
atât de tare. Dacă ai încerca să mă ucizi pe mine, ei 
bine, şi tu vei decădea la rândul tău. Atunci îţi veii  
pierde superioritatea, vei coborî la condiţia mea,, 
sângele tău îşi va pierde şi el culoarea. 

Ah, cât de tare te-am înfuriat! Oglinda ta a crăpat 
în mii de părţi. În zadar încerci să o spargi, să faci 
cioburile să sară, să nu mai îmi vezi reflecţia. 
Zadarnic încerci să o distrugi, căci e indestructibilă. 
Nu poţi elimina ceea ce e ireal. Cum ai vrea oare să 
distrugi o imagine reflectată în oglindă? 

Prin absurd vorbind, nu ştii tu că deşi ai distruge-
o pe ea reflecţia imaginii mele se va propaga în alt 
mediu?  

Probabil că pentru tine sunt o fantomă. Şi e 
adevărat! Unde eşti tu sunt şi eu. Crezi că mie îmi e 
mai bine? Să îmi văd mereu slăbiciunile prin ochii tăi, 
să văd zilnic repulsia ce mi-o porţi, să te văd mereu 
numai pe tine, sufletul meu ideal, iar tu să mă vezi 
zilnic pe mine, cu sângele meu incolor, cu corpul meu 
distorsionat, cu imperfecţiunea mea, să te vezi zilnic 
numai prin mine, sufletul tău rebut... 

Dar care e de fapt realitatea? Dar care dintre noi 
ar fi oare capabil să vorbească despre real, căci 
poate nu existăm niciunul! 
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         Ileana TODORAN 
 

EXAMEN CU BIG BROTHER 
 

Reluarea activităţii didactice universitare (după o 
pauză de 7 ani), mi-a adus multe satisfuckţii: cheltuieli de 
două ori cât veniturile, ”muncă patriotică”, normă dublă 
(cine mai vrea să se aventureze în aşa ceva?), mediu 
intelectual elevat, stimulativ... de ”copy-paste”. Singura 
motivaţie reală: ”copiii” (fie ei şi ăia de la FR la vreo 40-50 
de ani, unii deja cu chelie). În câteva luni, reuşim să 
comunicăm, să construim o relaţie, să evoluăm împreună 
personal şi profesional. Ce nu fac eu pentru ”copiii” mei şi 
ei pentru mine? Oscilez între imaginea de soră mai mare, 
în blugi şi cu rucsăcel şi cea de mămică protectoare. Şi 
mă simt iubită. 

Şi iată că vine marea confruntare: sesiunea. Corectez 
lucrările şi simt că plonjez în plin Orwell, ”1984”: a=da, 
b=nu, c=nu se ştie, d=toate. Mulţi bifează a, b, d sau cel 
puţin a, b. PRO TV e canal public sau, în cel mai fericit 
caz, de ştiri şi comunicarea mediatică e directă. Preluat în 
serie. În obişnuitul sistem ”copy-paste”. Principiul non-
contradicţiei? Nu se aplică. Aici e valabilă doar logica lui 
Big Brother: 2+2 fac 5, nu 4 şi toată lumea trebuie să 
creadă asta, altfel nu-l iubeşti pe Big Brother. M-am întors 
în ”Camera 101”, camera torturilor personalizate şi cărora 
nu le poţi rezista? Se pare că da. O’Brien, nu e nevoie să 
pui şobolani pe mine ca pe Winston în ”1984”, e suficient 
să-mi arăţi câteva lucrări! 

Haos, confuzie, spălare pe creier, ”copy-paste” la 
greu, tupeu de şmecheri. O lume de non-valori şi impos-
tură. Copiii nici măcar nu pot fi condamnaţi, ei sunt 
produsul sistemului. Până şi 2+2=5 al lui O’Brien din 
”1984” al lui Orwell pare de bun simţ. ”Idiocracy”? ”M-a 
învins sistemul” ca pe Milică, mai ştiţi, era odată un 
preşedinte numit Milică şi poreclit ”Ţapu’”? O’Brien îmi tot 
spune: ”2+2 fac 5, 10, cât vrem noi. Trebuie să crezi asta, 
nu doar să fii de acord. Şi trebuie să-l iubeşti pe Big 
Brother”. Îmi suflu şuviţa (ăsta e un exerciţiu de relaxare 
pe care l-am învăţat mai demult de la o colegă). Ce să 
spui când n-ai nimic de spus? ”Supercalifragilisticex-
pialidocious” ca-n ”Mary Poppins”? Sau poate ”Pneumo-
noultramicroscopicsilicovolcaniconioză”, asta din ”Ro-
botzi”. Suflă şuviţa! Dar nu mai funcţionează. Mă sufoc. O 
gură de aer! Sau de fum! Prea puţine cuvinte, limbaj prea 
standardizat, conexiuni prea absurde şi stereotipice ca să 
poţi gândi. ”Newspeek”. Hello! ”Is there anybody out 
there?” Voi fi în curând ”comfortably numb” ca-n Pink 
Floyd, ”The Wall”, anesteziată ori poate în comă, fără să-
mi mai pese? Deja se strecoară confuzia, încep să 
calculez 2+2=5 sau 10 sau să spun alfabetul ”k, d, a...”? 
Nu, nu sunt toate la fel şi 2+2=4, o să-i demonstrez asta 
lui O’Brien. Şi o să corectez în aşa fel încât să promovez 
coerenţa şi originalitatea, să fac departajare, să se vadă  

 

diferenţa. Şi dacă sunt toate la fel şi pretutindeni 
guvernează aceeaşi logică a absurdului? Ce dacă? 
Cel puţin eu nu sunt la fel. Încă mai gândesc. Încă 
mai simt. Iubire faţă de Big Brother? Nu, nu încă. 
Singură în faţa Zidului, aşteptând să fiu strivită? 
”Crazy” - ”showing feelings of an almost human 
nature”... Îmi aştept verdictul, ştiu că sunt vinovată. 
M-am născut vinovată. ”Natural born... crazy and 
guilty”. Ştiu că vrei să mă ajuţi, O’Brien, să ajuţi un 
biet suflet tulburat să găsească şi el calea, dar mai 
bine, lasă-mă! Nu vreau liniştea şi fericirea ta. 
Condamnată la fericire?  

Îmi spui să merg pe stradă şi să mă uit în jurul 
meu. O lume colcăind de Zombie cu ”smiling faces”, 
alergând bezmetic, într-o mişcare browniană. ”Smi-
ling faces” simpatice, prietenoase chiar, în cazul în 
care nu se calcă în picioare la metrou sau la reduceri 
la Black Friday. Vrei să mă transformi într-un Zombie 
cu ”smiling face”? Nu, merci. La 85%, dacă le dai jos 
masca, nu o să găseşti nimic. Nu mai există nimic. 
Doar vidul. Şi mai sunt vreo 5% faţă de care e mai 
bine să păstrezi distanţa pentru că, dacă le arunci 
masca, o să vezi ”Potretul lui Dorian Gray”. Monştri – 
dictatori, tirani, şefi... Dar stai, încerci să mă zăpă-
ceşti, 85% + 5% nu fac 100%, ci doar 90%! Unde 
sunt ceilalţi 10%? Ăia gen ”votanţii” lui Nicuşor Dan 
care vroiau o schimbare? Sunt în ”Camera 101” şi 
ei? Nu, nu toţi. Pe unii îi pot vedea încă pe stradă. 
Ce ciudat, lor nu trebuie să le dai jos masca de ”smi-
ling face”. Pentru simplul fapt că ei nu poartă mască. 
Nu au nevoie şi nici nu vor. Ei arată uman: au ochi, 
nas, gură, păr. Ei simt. Ei gândesc. Sunt frumoşi. Li-
beri. Puternici. ”Unchained”. Fără lanţuri, chiar dacă 
se află în ”Camera 101”. Vreau să fiu unul dintre ei. 

Nu îl iubesc pe Big Brother, O’Brien. Nici măcar 
nu sunt anti-sistem, ci pro-sistem: pentru unul în 
care să existe un pic de ordine, o ierarhie cât de cât 
corectă, respect pentru diferenţă şi unde să se aplice 
logica normalităţii. Unde 2+2=4. Pentru asta lupt în 
continuare, cu toate forţele mele. Nu eu sunt, de 
fapt, anti-sistem, ci tu, O’Brien şi toţi ca tine. M-am 
săturat de căcat. Vorba lu` Băse, pot înghiţi broaşte 
râioase, dar nu şi porcu’! 

Time out, O’Brien! Ştii ce? Nu eu trebuie să mă 
schimb, ci tu, tu şi sistemul tău! Sunt altfel şi ăsta nu 
e un delict. Nu-mi pare rău. Dimpotrivă. Iar asta cre-
ează măcar o mică breşă în sistem, ”in the Wall”.  De 
o săptămână mă ţii aici ca să te delectezi cu urletele 
mele. Vrei urlete? O să-ţi dau! Strigăte de luptă! 
”Here comes revolution / time for retribution”. Nu tre-
buie doar să mă apăr, ci şi să atac. Nu doar că nu o 
să cedez, dar îmi voi rupe lanţurile şi voi declanşa o 
revoluţie. Mă uit la lucrările corectate: fii atent, canti-
tativ, ai câştigat tu, O’Brien cu sistemul tău, dar cali-
tativ eu. I-am găsit pe cei 10%. Cei care sunt altfel. 

Acum sunt liberă. Sunt eu însămi. Mai puter-
nică. Fericită. Renăscută.  

Dar fericirea nu durează. După câteva zile, sunt 
chemată să trec notele în catalog. Nici n-apuc să 
deschid primul catalog, că aud o şoaptă insinuantă: 
”Pi….” O fi vorba de ”Viaţa lui Pi”. Şoapta se repetă, 
conturându-se tot mai clar: ”pilele, pilele, pilele”.  

 

(continuare în pag. 66) 
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ştiu, eu nu prea am spus minciuni: o să mă bâlbâi, o 
să mă înroşesc, o să tremur. Nu pot să am şi eu un 
pic de sânge rece? Exclus, eu sunt foarte ”nevricoa-
să”. Nu-i nimic, am să mă prefac că am, poate merge.   
 Miercuri - ziua cea mare a confruntării. Pregătită? 
Eu una am o tendinţă fatală de a spune da, orice s-ar 
întâmpla: nu pot să refuz. Ei, voi lupta să-mi înving 
această tendinţă, poate că reuşesc să spun NU. Mă 
duc la secretariat. Mi s-au cam tăiat picioarele. Prima 
oară când bat la uşă, e închis. Răsuflu uşurată. Mă 
mai plimb un pic şi fumez o ţigară. Apoi încep să mă 
enervez: ia te uită, mă mai ţine şi la uşă! Nu aveam 
ceva de rezolvat? Foarte urgent. Sufletul meu arde în 
flăcările infernului, acum, nu în viaţa cealaltă. Dumne-
zeu poate mă iartă, dar eu nu. Brusc, simt o nevoie 
acută de a rezolva totul imediat, orice s-ar întâmpla. 
Mă întorc la secretariat, ciocănesc... E deschis. Intru 
cu o faţă probabil congestionată şi paşi cam nesiguri, 
zâmbesc stupid şi-o rog pe secretară să-mi dea cata-
loagele ca să verific notele. Şi ce dacă par emoţio-
nată? E firesc, poate crede că mi-e teamă că am gre-
şit ceva, sunt doar la început. De fapt, chiar am greşit 
şi abia aştept să corectez eroarea. Vreau să fac asta 
acum! Dacă nu mi le dă, îi sparg dulapul. Culmea, 
secretara nu pare prea surprinsă ori bănuitoare, îmi dă 
cataloagele, iar eu le înşfac, scot pixul cu gumă (cu 
care am scris notele) şi, uitându-mă pe listă, mă apuc 
să şterg repede, cu furie, notele fantomelor. În maxim 
5 minute, predau cataloagele, zâmbind la fel de stupid 
şi-o şterg. Zâmbet de ”smiling face”. Dar în spatele 
măştii, începe să se contureze o faţă umană.  
 Mă duc imediat să informez conducerea despre 
tot ce s-a întâmplat şi despre intenţia fermă de a nu 
mai face alte compromisuri. Fermă...? Pot să spun 
NU? Şi dacă da, pentru cât timp? Să vedem. Intru în 
birou la decanat şi anunţ, destul de hotărâtă pentru 
început, că am fost şocată de modul de examinare şi 
de notare al fantomelor. M-am simţit atât de vinovată 
că am dat note false încât le-am şters. Nu sunt 
dispusă să mai fac nicio modificare de note şi, dacă mi 
se mai cere asta, îmi dau demisia pe loc. Demisia cu o 
zi înainte de titularizare! Cu atât mai bine. Urmează un 
discurs lung şi obositor (de circa trei ore), câteva 
propoziţii şi fraze standardizate, repetate la nesfârşit 
(”Newspeak”), pe care le anticipasem deja, iar vocea 
mea se izbeşte de Zid şi se întoarce ecoul: crezi în 
poveşti, aşa e peste tot, asta e România, ce e corect 
pe lumea asta, aşa e la început, trebuie să te 
adaptezi, asta ne învaţă şi sociologia, o să te 
obişnuieşti, fantomele plătesc taxe, chiar dacă tu 
poate crezi că au prezentat certificatul de deces la 
înscriere, au dispărut apoi şi ne bântuie doar în cazul 
în care au rămas cu restanţă, cadrele aduc şi ele 
cunoştinţe, suntem oameni, ne ajutăm, aşa e colegial, 
nu spui niciodată NU.   
 La un moment dat, intră în discuţie (vorba vine 
”discuţie”, că urla şi făcea spume la gură) secretara, 
tremurând de furie şi fluturându-mi în faţă cataloagele. 
Le-ai făcut varză, ţi-ai bătut joc, se vede ştersătura, le 
treci imediat cum au fost pilelor, notele au fost 
înregistrate deja, iar pe celelalte le faci de la 8 în sus. 
”Let me hear you scream like you want it!” Pe măsură  

 

(continuare în pag. 67) 

 

(urmare din pag. 65) 
 

Arunc o privire absolut uluită, aşa că secretara îmi spune 
din nou: ”Pilele. Să trecem pilele”. Întreb cu vocea 
întretăiată ce-nseamnă asta. Mi se explică că pilele sunt 
protejaţii diverselor cadre didactice: din anul I (zi şi FR) 
până la master, studenţi-fantomă care nu vin la niciun 
curs şi la niciun seminar. Ba mai mult: la niciun examen, 
la nicio materie. Suprinzător, fantomele trebuie să ia 10, 9, 
hai, mă rog, minim 8, deci, mai mult decât colegii lor care 
s-au prezentat la ore şi la examen. Altfel ne bântuie. Este 
halucinant, îl depăşeşte chiar şi pe Caragiale: acolo, ”loa-
zele” de ”familie bună” veneau măcar la examen şi se 
mulţumeau cu o notă de trecere. Logica lui Big Brother, a 
lui O’Brien, de ”2+2=5” pare iar ceva mai rezonabilă, 
acum 0=10. Şi mai spunea cineva că ex nihilo nihil? Dim-
potrivă, 0=10. Dar de ce întreb eu atâtea? Nimeni n-a 
întrebat nimic mai înainte, pur şi simplu le dăm note. Aşa 
face toată lumea, aşa e la particulară. Sunt atât de şocată, 
că rămân paralizată, incapabilă de vreo reacţie. Nu mai 
întreb nimic, pur şi simplu iau pixul şi trec ”8”, la primul 
nume menţionat. O fi doar unul. Aiurea, numai la master 
sunt vreo 5. După notarea pilelor-fantomă, trec la studenţii 
obişnuiţi, apoi predau cataloagele. Pot să plec? Nu, nu e 
bine. Trebuie să rescriu toate notele: sunt cam mici la 
master, de preferinţă trebuie să fie de 9 şi 10, oricum de la 
8 în sus. Rămân din nou cu gura căscată: să modific un 
catalog întreg?! Am înghiţit nişte broaşte râioase, dar nu şi 
porcu’, nu mai modific nimic, voi vorbi cu domnul decan 
săptămâna viitoare. 

Ce frumos, fantomele astea o să termine anul I, apoi 
anul II, anul III, masterul şi doctoratul. Toate mediile lor o 
să fie de 10. Şi eu am semnat pentru notele lor. Ăştia vor 
fi viitori premieri ”copy-paste” creaţi într-adevăr de sistem, 
dar şi de mine. N-o să mi-o iert niciodată. Şi asta numai 
pentru că am fost prea şocată ca să reacţionez. În niciun 
caz nu trebuie să accept alte modificări ori alte note din 
burtă. Dacă ”aşa fac toţi” sau ”asta e România”, nu 
înseamnă automat că aşa e normal. ”Obişnuit” nu e totuna 
cu ”normal”.  
 Interesant, aici, la şcoală, încă mai bântuie fantoma 
comunismului: uniformizare de tip comunist (note de la 8 
în sus), proprietate la comun (”copy-paste”, ”cursul tău e 
şi al meu”), note la comun (cele acordate, chipurile, de mi-
ne sunt şi ale secretarei ori ale altui prof), ”minciuna orga-
nizată” (de la ”merge şi aşa” şi ”ne facem că” la studenţi-
fantomă, cursuri-fantomă, examinare-fantomă, plus lăuda-
rea ”măreţelor realizări”) şi ”munca patriotică”. Cum lupţi 
cu diavolul comunist? Steinhardt recomanda să-i vorbeşti 
pe limba lui şi să foloseşti chiar armele lui (minciună, şan-
taj etc.) la nevoie, altfel nu înţelege. Şi să lupţi cu pasiune 
şi dăruire, până la capăt. Dacă eşti singur împotriva tutu-
ror şi eşti atacat, lupţi. Dacă pierzi o bătălie, îi sfidezi. Da-
că eşti încolţit, ataci cu furie. Şi savurezi plăcerea luptei. 
Asta, de fapt, era a treia strategie de rezistenţă la totalita-
rism, propusă în ”Jurnalul fericirii”, cea a luptei (Churchill, 
Bukovski). Pe Churchill îl ”întinerea” al doilea război 
mondial, iar Bukovski ardea de nerăbdare să se confrunte 
cu anchetatorii KGB. Puţine forţe, inegalitate de forţe... păi 
tocmai asta mă stimulează. Cred că sunt pe drumul cel 
bun. Mai întâi, să încerc să repar notele fantomelor şi apoi 
să nu mai accept nicio concesie. Dacă aş lua pur şi simplu 
cataloagele şi aş şterge notele? Durează doar câteva 
minute. Şi ce să spun? Daţi-mi catalogul să şterg notele 
alea de căcat... Dar dacă le cer doar pentru verificare? Nu 
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(urmare din pag. 66) 
 

ce strigi mai tare, faţa îţi devine tot mai întunecată şi mai 
schimonosită, iar eu încep să mă luminez, să mă calmez 
relativ, să-mi pun ordine în gânduri şi să fiu tot mai sigură 
de deciziile mele. N-ai decât să ţipi şi să te agiţi. Refuz să 
mai fac vreo modificare sau să trec vreo notă falsă. Iar 
pilele să vină la examen şi o să vedem ce note iau. De 
unde să ştiu dinainte cât merită, sunt paranormală? Eu nu 
sunt, dar tu poate că da, din moment ce tu comunici cu 
fantomele. Vai, ce pretenţii ai, nimeni nu cere aşa ceva, 
pilele nu vin la examen! Cum aşa, ei nu o să vină nicio-
dată la un examen? Asta nu e problema ta! Nu e proble-
ma ta! Nu e problema mea dacă vin sau nu la examen? 
Cine le dă note, tu, secretara? Conducerea intervine 
pentru a o calma pe secretară, se acceptă pe moment 
lăsarea notelor la master aşa cum sunt, dacă nu se pot 
înţelege cu nebuna. Ştiam şi asta, ”crazy...”. Oops, 
fantomele tot nu au note, aici e o problemă care arde, aşa 
că mi se propune concesia supremă: să-mi trimită referate 
pe mail sau să mi le dea secretara, iar eu să le dau 8, că 
notele au fost afişate, oricum, pe net. Cum aşa? Ceilalţi au 
dat examen scris cu mine de faţă, într-un interval de timp 
de... şi fără suport de curs. E echitabil? Şi ştiu eu cine a 
făcut referatele? Refuz şi varianta asta: nu pot să dau no-
te decât dacă vin la examen la fel ca şi colegii, în acest 
caz, nu ştiu ce note vor lua, depinde de ei, notele sunt de 
la 1 la 10. Nu se poate? Bine, îmi scriu demisia. Gata. 
 Incredibil, am spus NU trei ore la rând, fără întreru-
pere. Cred că m-am mai maturizat: adică am crescut de la 
2 ani şi 7 luni la 2 ani şi 8 luni. Am refuzat ”să mă 
obişnuiesc”. Deocamdată. Mi s-a spus că dau cu piciorul 
unei vieţi uşoare, fără griji... ”Copy-paste”, şpăgi şi 
aranjamente. M-am gândit că mie îmi plac viaţa grea şi 
lucrurile obţinute cu efort. Şi dacă excluzi suferinţa şi 
moartea, ce viaţă mai e aia? Ceva inuman şi monstruos. 
Ca ”Portretul lui Dorian Gray”. Ce tare, mi-am sacrificat 
cariera academică într-un moment strategic: mi-am dat 
demisia în ziua dinaintea examenului de lector! ”Forget 
Domani / For tomorrow never comes”. Sigur, nu doream 
să abandonez ”copiii”. Aş mai fi înghiţit poate nişte 
lighioane doar ca să-i mai văd, dar "porcul" nu. Dar cum 
puteam să mă duc la ei cu faţa de Dorian Gray (aia din 
portret), fie şi cu o mască de ”smiling face”, în cazul 
(improbabil) în care aş fi putut să mi-l păstrez? M-aş fi 
schimbat, nu aş mai fi fost eu însămi.  
 Culmea, am şi o probă: o înregistrare audio a ”discu-
ţiei”. După ce-am minţit ca să iau cataloagele şi să şterg 
notele, asta a fost floare la ureche: am pornit modulul de 
”înregistrare voce” de la telefonul mobil, am pus telefonul 
în geantă şi am intrat. În ideea de a avea o probă. Era 
singura posibilă, din păcate, pentru că lucrările în sine nu 
constituie o dovadă: secretara găseşte oricând, cât ai clipi, 
referate pentru toate fantomele. Înregistrarea nu include 
demisia (s-a consumat memoria, se săturase şi mobilul!), 
dar conţine circa două ore şi jumătate de ”discuţie”, în flux 
continuu, fără întreruperi. Aş putea să-i şantajez: să obţin 
bani, avantaje sau măcar jobul meu înapoi. Dacă am min-
ţit deja, de ce n-aş şantaja? Nu eu trebuia să-mi dau 
demisia, ci ei. E dreptul meu să-mi reiau jobul. Măcar atât. 
Apoi pot schimba ceva din interior. Acum, nu doar că sunt 
”out”, sunt pur şi simplu ”deleted”. ”Scopul scuză mijloa-
cele”. Să-l atac pe Satana cu armele lui: minciuni, şantaj, 
ameninţări. Cum... orice mijloace?! Am minţit deja, acum 
să şantajez şi să ascund proba? Nu am ales calea cea  

 

grea, a sacrificiului şi a noncompromisurilor? 
Oricum, trebuie să le arăt că nu am renunţat la 
luptă. Copiez înregistrarea pe un DVD, apoi fac şi 
două tonuri de apel cu extrase din prestaţiile 
secretarei şi ale şefei de catedră. Credeţi că vedeţi 
o fantomă? M-aţi şters complet, într-o singură zi din 
toate documentele de pe site! Da, sunt o fantomă, 
dar voi sunteţi obişnuiţi. Am venit să vă arăt noile 
mele tonuri de apel. Aşa voci, aşa talente, aşa 
melodie, dar mai ales mesajul... Deocamdată, 
figurează la mine pe mobil la ”artişti necunoscuţi”, 
dar o să le fac celebre. Începând cu poliţia, apoi 
consiliile de etică ş.a.m.d. 
 În faţa uşii decanatului, mi se taie din nou 
picioarele. Nu, nu pot s-o fac. Ba da. Ba nu. Sunt un 
Don Quijote castrat, cu sabia frântă. Am amuţit. Nu-i 
nimic, dacă nu pot vorbi, le pun pur şi simplu 
tonurile de apel. Culmea, când intru la decanat, sunt 
toţi acolo, cu excepţia şefei de catedră care e 
plecată în străinătate. Cu vocea sugrumată, îi 
informez despre înregistrarea convorbirii şi mă pre-
gătesc să le arăt o mostră. După doar câteva 
secunde, mă întrerup şi-mi cer să opresc înregis-
trarea. Lasă, ce demonstrează asta? Nu e nimic 
incriminator, doar faptele contează şi nu vorbele, 
iar, dacă ne uităm la fapte, cine e adevăratul infrac-
tor? Păi, cine a pus notele alea, cine a furat 
cataloagele, a minţit, a şters şi a ascuns asta? Tu 
eşti de vină şi tu o să faci închisoare pentru asta. Şi 
ce, ţi-a pus cineva pistolul la tâmplă ca să semnezi 
pentru notele alea? Poate chiar tu ai cerut şpagă 
pentru notele alea şi, nemulţumită de ce-ai primit, ai 
şters notele şi ai început să-i şantejezi pe studenţi 
pentru a primi mai mult. Şi ne-ai etichetat ca 
”infractori”, aşa se comportă un sociolog? Vezi că, 
oricum, te dăm în judecată pentru calomnie şi 
ameninţări. Şi ce înregistrare e aia, nu e completă 
dacă nu are şi momentul demisiei, nu are nicio 
relevanţă ca probă. Nu a fost nimic compromiţător, 
doar ţie ţi se pare aşa, eşti nebună, nu te-a obligat 
nimeni să faci nimic. Eşti un dezastru, n-ai învăţat 
nimic din sociologie. Ştii ce, cu înregistrarea asta nu 
obţii nimic, nu faci decât să te condamni singură, o 
să ajungi tu la puşcărie, dar o să distrugi facultatea. 
Da, pentru că se va bloca procesul de acreditare 
când va fi declanşată o anchetă, iar facultatea se va 
închide. Nu-ţi pasă de facultate şi de copii. Ce 
sociolog eşti dacă nu înţelegi asta?! O să distrugi 
facultatea, numai tu eşti de vină. Eşti o catastrofă.  
 Încerc să mă fac că nu aud, dar aud. Şi fiecare 
cuvânt mă sfâşie. Mă forţez să nu reacţionez sau să 
răspund monosilabic. Am venit doar să vă arăt asta, 
acum plec. Mă ridic de câteva ori la rând. Îmbrac 
haina, îmi pun fularul şi mănuşile. Unde te grăbeşti? 
Stai jos. Rescrie notele din toate cataloagele cu un 
pix care nu se şterge (nici cu guma, nici în timp 
precum pixul ăsta) şi certifică în scris, în dreptul 
fiecărei note şterse, că tu ai şters-o, cu semnătura 
alături. Accept acest lucru, e, într-adevăr mai sigur 
aşa. Între timp, discursul continuă în acelaşi mod, 
iar eu mă străduiesc din răsputeri să-l ignor. Aş 
prefera să urle, să mă înjure de mamă, să mă  

 

(continuare în pag. 98) 
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Tudor Gheorghe CALOTESCU 
 

Încerc să ţin pasul cu rotaţia pământului 
 

în aşa fel încât ziua să nu se sfârşească niciodată 
mă surprind rotindu-mă cu disperare în sens invers 
apoi într-o clipă de răgaz teoretizez băţul de chibrit 
înalţ câteva ode unei buburuze încăpăţânate 
mai întotdeauna pe paralela 45 
deşi la pol ar fi fost mai simplu să ţin cadenţa 
nu am găsit niciun funcţionar să-mi pună o ştampilă  
de conformitate 
cine să mai creadă în paralele la minus cinzeci de grade 
dacă nu ai un dosar cu mărturii şi numere  
de înregistrare 
oricum eu aş fi pus acolo ecuatorul 
dar nu consultă nimeni un poet despre aşa ceva 
chiar dacă ei au scris şi biblia şi coranul 
şi mai ştiu eu ce cântări ale tuturor cântărilor 
dintr-un început al tuturor începuturilor 
când a jale când a dor de ducă 
din când în când o aureolă boreală 
precum o încercare de metaforă 
   
  

Dintr-un straniu obicei de a dojeni părinţii 
 

parcă mai întotdeauna convins că lumea 
aşa cum o ştiu între două potopuri şi o apocalipsă 
veşnic gata de renaştere 
de la primul cuvânt până la ultimul gând 
geneze peste geneze peste geneze 
fiecare în parte cu o anume pretenţie de adevăr 
zidiri întortocheate cu temelia în aceiaşi ţărână 
de fiecare dată cu iubiri sacrificate 
cu un singur obiectiv subiectiv 
un fel de a înălţa vârfuri cu speranţa de mai aproape 
………………………................................................. 
răstălmăcesc sferele şi vopsesc în roşu orizontul 
apoi răstignit de atâta iubire 
privesc nemărginirea dintr-un lan de în 
cu lacrimi de copil bosumflat primesc sărutul iertării 
toate acestea după ce particip cu inima deschisă 
la un colocviu cu un cer plin de licurici nedemonstraţi 
  
  

În urma mea apocalipsa pajiştilor 
 

soarele îmi arde fiecare milimetru de piele 
prin toţi porii fac schimb de fluide cu aerul 
coasa niveleazã o poiană cu fragi de câmp şi trifoi 
înflorit 
lama ascuţită împrăştie aromele unei dimineţi la munte 
furnicile disperate îşi văd de viaţa lor 
după fiecare dezastru un nou muşuroi 

 
iarba şi moartă e folositoare 
un fluture zăpăcit împarte cu mine nedumerirea 
gresia mângâie tăişul într-un fel domestic 
cum se ceartă uneori doi îndrăgostiţi 
a pace 
un nor rebel încearcă să ascundă arşiţa 
buzele uscate sărută ulciorul de pământ 
cu ţâţă smălţuit de horezu 
pentru o clipă îmi şterg fruntea şi privesc  
spre nicăieri 
ca şi cum centrul universului se mută odată cu 
fiecare nouă lipsă de margine 
mă aplec să culeg o fragă 
oricum va sfârşi azi 
eu măcar o să pot povesti cât de gustoasă a fost 
mă gândesc că aşa a lăsat dumnezeu 
într-un fel foamea e responsabilă de progres 
şi nici măcar sfinţii nu sunt scutiţi de patimile 
trupului 
...................................................................... 
într-un final poloagele se păstrează relativ 
paralele 
atât cu cerul cât şi cu pământul 
...................................................................... 
eu sunt doar un fel de moarte pentru lumea 
aceasta verde 
   
  

Trag adânc aer în piept aproape emfatic 
 

de parcă am găsit patentul suflării suflărilor 
sau poate este doar iluzia că pot da viaţă viselor 
oricum nu pot rezolva totul cum aş sufla într-o 
păpădie 
asta chiar dacă îndrăznesc să împart ceva 
entitatea mea este egocentrică 
universul este parte din acest mediu înconjurător 
cu tot infinitul lui se învârte în jurul gândului 
precum o lună supusă 
atât de regulat şi monoton încât pare inert 
supernovele găurile negre piticele albe 
miliardele de galaxii şi tot întunericul acesta în 
care plutesc toate 
iar eu pot alege să închid ochii 
pot neglija toate lumile care dispar 
pot să nu bag în seamă naşterile altora 
toate acestea le pot trece în planul doi 
în planul trei în mai ştiu eu care plan 
mintea mea inventează câte dimensiuni vrea 
le voi înregistra la osim odată cu moartea mea 
oricum suflarea suflărilor nu rezolvă mai mult de o 
păpădie 
asta dacă întradevăr voi îndrăzni să împart cu 
infinitul 
frumuseţea clipei 
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         Cosmina COSMA 
 
 

O VIZIUNE ASUPRA IDEII DE ROMAN 
 
 

E destul de dificil să vorbeşti despre o 
persoană activă în atât de multe domenii, pentru. că 
Şerban Axinte, autorul volumului “Definiţiile 
romanului. De la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu”, 
Ed. Timpul, Iaşi, 2011, nu activează doar în sfera 
criticii, ci excelează şi în muzică, sau scrie poezii cu o 
perspectivă ce se îndreptă, mai ales din punctul de 
vedere al imagisticii abordate, înspre poetica lui 
Mallarmè, volumul din 2012, Păpădia electrică, fiind 
exemplul cel mai elocvent în acest sens.  

Îndreptându-ne însă atenţia asupra acestei 
lucrări dedicate teoriei romaului, putem observa, încă 
din titlu, intenţia autorului de a realiza un dosar 
cuprinzător cu privire la evoluţia termenului de roman. 
Lucrarea de faţă se vrea, de altfel, a fi un studiu 
dedicat romanului, punctul de plecare al cărţii 
constituindu-l chiar lucrarea acestuia de doctorat. 
Notele de subsol ce năvălesc din punct de vedere 
numeric aproape pe fiecare pagină a cărţii, structura 
capitolelor divizată în subcapitole şi subtitluri ce „curg” 
parcă în ceea ce priveşte desfăşurarea lor cronologică, 
bibliografia masivă folosită, dar şi tehnoredactarea 
care în unele locuri lasă de dorit, ne face să credem că 
lucrarea de faţă ar putea reprezenta însăşi transcrierea 
propriei lucrări de doctorat. Credem că aceasta ar 
putea fi şi explicaţia pentru care munca lui Şerban 
Axinte a fost considerată (comparativ cu încercările 
similare pe care le-au avut Ion Vlad sau Gheorghe 
Glodeanu) una dintre cele mai bune produse ale criticii 
literare din această perioadă.  

Este relativ greu să aduci consideraţii noi în 
acest domeniu extrem de studiat şi conchidem la 
această părere pentru că autorul de faţă nu 
intenţionează doar o trecere în revistă a definiţiilor 
romanului românesc, jonglând cu absorbţia ideii de 
roman, pe care o prelungeşte până în prima jumătate a 
secolului XX. Desigur că Şerban Axinte face o 
„călătorie”, în care ne îndeamnă să ne aventurăm 
alături de el prin definiţiile contradictorii în ceea ce 
priveşte această specie controversată, însă în multe 
locuri putem observa că intenţionează a arăta alte 
faţete ale problemei, analiza acestora contribuind la 
formarea unor păreri proprii, cum este de pildă 
dezaprobarea în ceea ce privesc afirmaţiile lui Şerban 
Cioculescu: Credem că Şerban Cioculescu greşeşte 
atunci când afirmă că scriitorul ajunge la literatură în 
mod involuntar. Autorul ajunge la a-l contrazice chiar 
 

 
pe marele Nicolae Manolescu atunci când acesta 
din urmă conchide în privinţa romanului Aglaia 
că personajul principal “moare prematur de tu-
berculoză”, aducând în acest sens citate 
contradictorii chiar din opera citată. Tot legat de 
acest aspect, luând ca exemplu “critica 
judecătorească” a lui Titu Maiorescu, observăm 
că autorul este şi foarte sensibil la nuanţe. De 
pildă, el contestă „sacrificiul” lui Maiorescu de a fi 
revenit în patria natală, privindu-i întoarcerea ca 
pe o oportunitate de care acesta s-ar fi folosit, 
ţara având nevoie la acel moment de o persoană 
cu un pronunţat caracter didactic, iar ideile 
acestuia n-ar fi fost decât preluări ale unor 
judecăţi de valoare emise în Germania, cu mult 
timp în urmă.  

Prin aceste afirmaţii încercăm totodată 
să excludem varianta pur obiectivă a acestui 
„roman despre roman”, explicând rigiditatea 
discursului despre care vorbea Bianca Burţa 
Cernat chiar prin tematica abordată. De altfel, 
atât în argumentul cărţii, cât şi în concluziile 
emise la sfârşitul acesteia, Şerban Axinte 
trasează foarte clar liniile cu privire la scopul 
lucrării de faţă: cartea se vrea o analiză a 
elementelor ce compun în abstract proiectul 
teoretic al romanului românesc.  

După parcurgerea ordonată a celor trei 
părţi care compun studiul de faţă (Absorbţia ideii 
de roman în literatura noastră, Teorii ale 
romanului din secolul al XIX-lea şi Teorii ale 
romanului în prima jumătate a secolului XX), 
evaluăm scopul autorului ca fiind realizat şi 
percepem întreaga carte ca pe un desfăşurător 
ce notează atât primele încercări de a avea 
roman, cât şi ideologiile literare antitetice în ceea 
ce priveşte preluarea acestui curent sau 
definirea lui, dar şi polemicile cu privire la 
întrebarea De ce nu avem roman, sau intrarea 
într-o nouă etapă de cunoaştere, marcată de 
restructurări şi destructurări. Considerăm că 
această bogăţie de nuanţe pe care ne-o oferă 
Şerban Axinte prin cartea sa poate aborda o 
triplă perspectivă în ceea ce priveşte utilitatea 
acesteia: pe de o parte, cartea poate fi utilă 
pentru un public specializat, ce poate avea foarte 
uşor la îndemână toate perspectivele cu care 
autorul ne îmbie să ne înfructăm, iar pe de altă 
parte, poate servi elevilor din clasele terminale 
sau novicilor în ale literaturii, fiind precum un 
nucleu ce concentrează întreaga sevă a marilor 
istorii literare româneşti. Nu în ultimul rând, o 
recomandăm cu căldură tuturor celor interesaţi 
de acest subiect. Aşadar, Definiţiile romanului. 
De la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu este o 
carte ce merită a fi citită. 
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       Grigore GRIGORE 

 
Dă-mi mâna ta ţi-am cerut 
Să-ţi fur inelul sau verigheta 
Mâna ta o vreau 
Dă-mi ochiul să-l întorc la mine-n suflet 
Prin el 
Ca lacrima 
Să mă tot beau 
Dă-mi punctul care vrei să fii şi eşti 
Când între noi  
Ziduri de aer cresc 
Şi din cortina cu-amintiri fireşti 
Lasă-mă ţie cât să te iubesc 
Să-ti fur inelul 
Cu degeţelul 
 

 
Înaintea gândului meu  
Care a clacat în faţa respiraţiei tale fierbinţi 
Erau două pleoape care nu mai coborau 
Peste valul de fum care tâşnea 
Din secundă-n secundă 
Ca un act de legalizare - 
Atunci între noi s-au întins   
Punţile vechi ale genei 
Cu aripile lor argintii 
Şi-au împietrit la cuvântul tău rostit fără grijă 
Înaintea gândului care devenea tot mai al meu 
În faţa mea care eram tot mai al gândului 
Că numai Dumnezeu ştie unde-i răscrucea 
Care te trimite în zenit sau nadir 
Înaintea gândului meu 
Când te respir 
Şi te respir 
 

 
Tocmai asta-ţi spuneam 
Lasă-te de lasă 
Vântul are 
Problemele lui 
Neştiute 
Necunoscute 
Neavute 
Pentru că prin sângele lui se odihnesc 
Spaţiile imense ale 
Spaţiile imense ale exploziei 
Care va avea loc tocmai azi 
Când nimeni nu mai gândeşte moartea 
Ca moarte 
 

Lasă-te de lasă 
Sub steaua frumoasă 
Când stelei îi pasă 
 

 

Nu mă întreb căci întrebări nu sunt 
În dunga nopţii trasă dinspre ploi 
Nu te-ntreba nici tu cine din noi 
Porneşte într-un suflet - cel mărunt 
 

Să nu ne întrebăm. Că-n întrebări 
Se-nalţă munţi şi adâncite-s mări 
Şi vor rămâne valuri de mirări 
Şi vânturi care vor săpa uitări 
 

Nu mă întreb nici tu nu te-ntreba 
Cu piatra care suntem ce se va  
Cu piatra care suntem şi se va 
Nu mă întreb nici tu nu te-ntreba 
 
 
 

Mai stând asupra lucrurilor tac 
Asupra lucrurilor luminez 
Cu mângâierea-n care mă complac 
Şi lacrima în care mă creez 
 

Mai stând că poate fi-va-n carne loc 
În unghiul drept al cubului crescut 
Destulă apă şi-apoi destul foc 
Pe muchia unei săbii de sub scut 
 

Ah lucrurile care nu se vând 
N-au viaţa lor dar au un singur gând 
În fruntea gândurilor ce curgând 
Sunt valuri printre stele fluturând 
 
 
 

S-a-ntâmplat. Peste toate-ntâmplările 
au căzut frunze, au înflorit ramuri 
au crescut fructe, s-au copt întrebările 
şi caii sălbatici sunt mai graşi între hamuri 
 

tu când ai biciul şi-i prinzi mânerul 
treci printr-un zâmbet sculptat într-o floare 
în care ca-n lacrimă pluteşte fierul 
pe care unealta iubirii îl doare 
 

s-a-ntâmplat să mai creşti sau din tine să pleci 
peste norii sălbatici din cenuşile reci 
peste norii sălbatici din cenuşile reci 
s-a-ntâmplat să mai stai şi mai stai până pleci 
 
 
 

Cu ochiul spart la-ncheieturi sub pleoape 
Te-am prins aproape şi-ai rămas aproape 
Şi-acum nu poate nimeni să te scape 
Şi-acum nu poate nimeni să te-ngroape 
Şi peşte eşti când îmbrăcat în ape 
Alt drum nu vine nimeni ca să-ţi crape 
 
Doar două grele şi sinistre pleoape 
Deasupra ta plutind ca două trape 
Ce atârnate sunt cât să se-ndoape 
Sub două stele stinse şi mioape 
Cu piatra sângelui păstrat pe clape 
Când degetele dorm în muzici rap-e 
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Ion Tutunea-HERCINICUL 
 

ÎN ARMURĂ DE CUVINTE 
 

(Note de lectură la volumul “Solzi de primăvară” de 
Ioan Gheorghiţă) 

 
Scrierile recente ale poetului Ioan Gheorghiţă sunt 

scurt-metraje sufleteşti unde predomină dialogul cu sine 
însuşi anunţând parcă, prin ţesătura urzită meticulos a 
frazării moderniste, riscul febrei forfotitoare pregătirea unui 
monolog poematic descântat profund  în vibrările harpelor 
de fermecătoarele, ciudatele, neînţelesele muze. 

Deplin conştient, stihuitorul, îşi asumă integral 
periculozitatea drumului spinos autoimpus, dezamăgirile 
sale trăite fiind rezultatele îndulcitelor speranţe strivite 
treptat, rămânând prizonierul unei imagini singulare, nau-
fragiată într-o insulă care concentrează zbuciumul interior 
într-un torent liric aflat într-o stare permanent tensionată:       
„La-nceput / mi-am aşezat scânteia / în colţul mirific / al 
celui mai limpede ochi, / bineînţeles cel din dreapta, / m-
am aruncat cu privirea departe, / tocmai înlăuntrul meu / 
să mă văd / aşa cum visasem / când eram nenăscut, / şi-
atunci lacrimile / îmi curgeau pe obraz / ca o ploaie rece 
de vară, / dar eu nu voiam / să mă-mpiedic de sughiţurile 
pietroase ale timpului, / dar eu / nici măcar nu-mi 
acopeream / măduva irisului / căzută în noroi, / cu ceva, 
cu puţină lumină, / cu puţin întuneric, / sau cu torente de 
îmbrăţişări suprapuse, dezordonate… / apoi / eram o 
tulpină de zâmbete / într-o grădină înaltă de scântei…” 

Există o duioasă complicitate între vibraţia stârnită 
de simţământul iubirii şi aşteptarea tensionată de mediul 
unde acesta se descătuşează, se naşte prin rupere 
dureroasă de suportul primar c-o împăcare cerşită după o 
răbufnire reprimată: „Am căutat iubirea / în înaltul cerului, / 
în adâncul mării, / în seva copacului, / în secundele 
epidermei, / în lutul dacic, / în libertatea cuvântului, / până 
când / această nestemată destul de rară / a devenit frunză 
/ sau chiar rădăcini / neînţelese…” 

Poemul este un fel de „ars poetica”, îndurerător 
de frumos, autorul este conştient de Poesia, ca formă 
supremă de înălţare a spiritului, prin grăitoare tăcere, este 
singura cale de salvare a acesteia prin realizare precum 
rotunjirea florii în fruct, glăsuind axiomatic: „Dacă tăcerea / 
migrează-n cuvinte / precum încolţitul nuferilor / pe tăişul 
secundei, / dacă în coaja zborului / stă împăcarea sau 
dezîmpăcarea, / doar iubirea / e pleoapa / care vesteşte 
văzul…” 

Neliniştea, aparent calmă, are descărcări fulgu-
rante, ţâşnite conştient din subteranele emoţiilor studiate 
şi strunite din timp pentru a nu eşua în banalităţi necon-
vingătoare. Punctul forte al potenţialului său creator este 
concentrarea metafizico-filosofică de o deosebită eleganţă 
matură, care îi îngăduie abordarea melancolicului, ero-
ticului, socialului şi, în special, domeniului unei pretimpurii, 
inexplicabile însihăstriri fascinante şi, uneori, enigmatică: 
„Din câteva cuvinte / scrijelite pe o coajă de brad / se 
naşte veşnicia / uitată când şi când / într-o altă veşnicie 
/puţin mai difuză / călcată / în copitele nostalgice ale 
ciutelor, / sau acoperită / de iarba firavă a cerului, / până 
când devine lumină…” 

Bântuie o briză de veritabilă singurătate, exprima- 

                 
 
tă prin fiorul danubian care îl locuieşte înstăpânit în 
suflet, suficientă fiindu-i prezenţa unui banal pes-
căruş pentru a-i umple amărăciunea îndelungatei 
tăceri. Se desluşeşte în poezia lui Ioan Gheorghiţă 
o vocaţie lirică autentică, aflată într-un echilibru un-
de discreta tandreţe cochetează cu ironia, la um-
bra unei riguroase meditaţii plasate pe orbita unor 
idei stabilite, din care îşi extrag seva tulburătoare, 
dar statornice sentimente; poezia lui I. G. Devine, 
uneori, un ţipăt strunit de zbor retezat: „Destinul 
apelor / este ascuns / în sufletele noastre / şi ochii 
lor mă urmăresc / prin trestiile, luncile albastre, / 
parcă le simt durerea, / parcă le simt tristeţea 
printr-o clipă, / parcă-n strânsoarea cujbelor / se 
zbate o aripă…” 

Ceea ce îi conferă creaţiei actuale a poe-
tului Ioan Gheorghiţă valoare şi personalitate este, 
după mine, abundenţa simbolurilor, concentrarea 
metaforică de o blândă agresivitate, menite să 
provoace receptarea ideilor dorite a fi exprimate, 
uneori dure, dar prezentate prin influorescenţe de 
gingăşii până în măruntaiele unei nebănuite, grave 
probleme: „Şi eu am fost apă / şi tu ai fost pământ - 
/ două încercări ale timpului / de a ne cunoaşte, / 
două arcuiri dureroase / prin arşiţa Cuvântului…” 

Pe cât de directă, pe atât de gravă zicerea 
sa lirică, dovedind o expresie esenţializată aseme-
nea unui bocet prelung de tulnic, tulburător mate-
rializată într-o viziune asupra existenţei, dar şi asu-
pra eului răvăşit de freamătul elegiac, zvârcolitor, 
al înfriguratelor întrebări trăite intens printr-o 

 

(continuare în pag. 81) 
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               Melania CUC 
 

Frumuseţea versului argumentat 
 

Intâlnire fără argumente (Editura Fides, 2013) 
este un eveniment editorial special, o carte scrisă la fla-
căra căutării de sine, caligrafiată cu peniţa raţiunii unui 
intelect care rotunjeşte cu claritate miezul poemului. Cu o 
copertă elegantă şi marcată de lucrările plastice semnate 
de autoare, la prima privire, volumul atrage prin culoare 
şi simţ al proporţiilor. Răsfoind, mai apoi citind pagină cu 
pagină, pătrunzi într-un spaţiu liric care te acaparează 
prin sinceritatea verbală dar şi prin acel liant care dă 
savoarea literară unei sintagme. 

Confesiuni încărcate de emoţie fin cenzurată,  
poemele scrise de Carmen Doreal au un impact neaş-
teptat asupra cititorului neavizat. Poetă născută şi nu 
făcută, Carmen Doreal găseşte vectori de transmitere a 
fiorului artistic. Îşi găseşte teme de meditaţie în lumea 
imediat înconjurătoare, în cotidianul din care îţi alege 
motivele literare dar şi subiectele prin care distilează  
parfumul unei lumi vechi, din care s-a desprins şi, mai 
apoi, aburul încă nu suficient coagulat, al prezentului, 
matricea lumii noi în care trebuie să trăiască. 

Fără lamentări sau replici justiţiare, poeta com-
pară starea sa creativă şi forţa motrice a propriului 
destin, folosind cele două talere continentale, un soi de  
bătălie pe timp de pace cu sine însăşi, din care iese 
mereu biruitoare prin forţa cuvintelor. 

Carmen Doreal este un spirit în competiţie cu 
propria-i valoare, un ctitor de Frumos şi care ştie că 
lumea sa ca femeie-artist ar fi incomplet relevată fără 
penumbra bărbatului. Dragostea, un agrument forte în 
contextul versurilor, iubirea este cea care prelungeşte 
rostul sentimentelor vechi de când lumea, le aduce în 
imediata apropeiere a logosului poetic. 

Artistă complexă şi conştientă de valoarea sa în 
sfera culturală pe care o frecventează, Carmen Doreal 
are  adesea şi gingăşii adolescentine, foloseşte sintagme 
cristaline şi nu se sfieşte să se destăinuie ca pe fila unui 
jurnal personal. Are vocaţia femeilor ce caută în oglindă 
nu doar frumuseţea aparentă, ci lumina aceea lăuntrică, 
forţa ce se încheagă din şi prin experienţa-i personală 
spirituală. 

Poeme moderne pigmentate cu nume şi locuri 
reale, mostre de calitate indubitabilă ale unor compoziţii 
prin culoare şi cuvinte, formează paginile unei  cărţi ce se 
citeşte cu bucurie. Bucuria aventurii umane. Bucuria 
vieţii. 

“Nu avem timp”, spune titlul unuia dintre poemele 
înmănuncheate în carte, şi întregul travaliu al acestui 
demers editorial denunţă starea de nelinişte creatoare  a 
autoarei. Clipa cea repede care trece şi grija artistului de-
a mai fura o fărâmă din nemărginire, a o şlefui şi a o 
aşeza pe piedestalul patrimoniului cultural. 

 

 
 

O febră lăuntrică fertilă şi izbăvitoare o 
însoţeşte pe poetă de-a lungul mărturisilor sale. 
Patima scrisului se resimte, iese la iveală ca o rouă 
prin celuloza hârtiei. Este o carte vie, un compediu 
de sentimente care sunt împărtăşite cu vioiciune, 
har şi bucuria refacerii lumii, pentru că ea, Carmen 
Doreal are puterea de a recrea prin volute lirice o 
parte nevăzută din lumea celor care au ochi dar nu 
văd, au urechi dar nu aud. Cu cea de-a treia carte a 
sa de poeme, Carmen Doreal se înscrie cu succes 
în Dicţionarul poeţilor contemporani de pretutindeni. 

Felicitări autoarei. Felicitări editorului. 
 
 

Menuţ Maximinian şi ,,Muchia malului” 
 

Muchia malului, sugestiv titlu pentru o carte, 
pentru un destin literar. La ora aceasta, Menuţ 
Maximinian pare a se afla chiar pe muchia succe-
sului său literar.  

De o parte, apa visurilor mereu curgătoare, 
de altă parte, uscatul, solul puternic în care şi-a fi-
xat rădăcinile creatoare. 

Trecut prin aproape toate genurile literare dar 
şi gazetar de acum consacrat, Menuţ Maximinian a 
mers firesc de la proză şi cronica literară, prin mo-
nografii cu impact socio/cultural important, la poe-
me.  

Harnic şi curajos în mânuirea metaforei, 
alegându-şi teme dintre cele mai diverse, de la 
arhaicul peisaj al satului transilvan la raftul de 
bibliotecă, a reusit ca într un timp relativ scurt să îşi 
facă un stil personal în exprimarea-i poetică. 

Cu accente moderniste dar abordând şi 
clasicul pe alocuri, Menuţ Maximinian reuşeşte să 
ne releve un peisaj liric defel plictisitor şi care te 
atrage prin gama muzicalităţii versului. 
  Dacă despre Menuţ Maximinian omul de 
televiziune, jurnalistul şi scriitorul de cărţi de cerce-
tare etnografică se poate vorbi cu entuziasm, când  
faci referinţe la poetul Menuţ Maximinian poţi doar 
puncta acel loc de pe cerul liric al contempo-
raneităţii şi unde el şi-a găsit steaua norocoasă. 

Încă de la începutul carierei sale literare l-am 
girat cu încrederea şi experienţa mea în domeniu, 
dar când a venit vremea poeziei, când Menuţ s-a 
hotărât să-şi scoată poemele în lumea bună a  
 

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

 
Literaturii, recunosc, am fost uşor circumspectă şi chiar l-
am sfătuit să mai aştepte, să lase versurile să se mai 
“aşeze” o vreme. Nu mi-a dat ascultare şi bine a făcut!  

Poezia lui a făcut deja înconjorul revistelor cla-
sice şi electronice şi nu sunt puţini cititiori şi critici literari 
serioşi care şi-au spus cuvântul. Poezia lui Menuţ este o 
frescă cu imagini inedite, curge limpede şi nu se 
poticneşte în convenienţe de nici un fel, nu face rabat la  
estetică pentru a ilustra Viaţa. 

 

 
 
Este interesantă escaladarea sa pe piramida de 

gheaţă a Literaturii, un exerciţiu de întrecere cu sine 
însuşi şi din care Menuţ Maximinian a ieşit din nou 
învingător. 

Ultima sa apariţie editorială, Muchia malului, 
apărută la Editura TipoMoldova, este o medalie pe care 
autorul o primeşte ca răsplată pentru modul excelent în 
care şi-a gestionat creaţia literară. Felicitari, Menuţ Maxi-
minian, şi bucuria îngemănării cuvintelor în poeme să îţi 
aducă laurii gloriei literare pe care o meriţi cu prisosinţă! 



 

 

Ionel BOTA 
 

„Şi, deodată, peste Câmpia de Vest, e iarăşi 

toamnă albastră…” 
 

Un nou roman al lui Gheorghe Zincescu 
 
 Nu este scriitor adevărat acela care ocoleş-
te, de dragul seducţiilor stilistice, cotidianul, sce-
neria umanului cu toate polifoniile fiinţei, fie de a se 
lăsa manipulată de aleatoriul generalităţii care ne 
mistuie, cum spunea odinioară Eminescu, fie de a-şi 
regiza ritmările esenţiale în realitatea confortabilă. 
După cum, rob speculaţiilor pretins textualiste, un 
prozator nu se poate apropia vreodată de cititorul 
său fără a-şi asuma graţia aşezării între el şi acesta 
a realităţii care-i integrează deopotrivă, care le defi-
neşte existenţele şi care le determină o fascinaţie 
reciprocă.  

Din Banatul nostalgiilor imperiale, prozatorul 
Gheorghe Zincescu adaugă recent supravieţuirilor 
sale de suflet ludic al referinţelor lirico-epice (el e un 
poet original şi nu doar un prozator remarcabil) pe 
scena aglomeratei noastre literaturi un roman inte-
resant, o carte în care viaţa musteşte între perso-
naje şi atitudini în faţă cu realitatea atâtor sfi-dări ale 
tranzitoriului. Fiindcă lumea din Proprietăţi în para-
dis (Reşiţa, Editura TIM, 2013, 306 p.), îndepărtată 
de calamităţile derizoriului şi de convenţii à rebours 
exhibă un ritual sub semnul nevinovatelor vanităţi şi 
al sinelui emancipat. Un personaj, să zicem Cornel 
Teodorescu, destin vagant respiră ispitirile propriei 
vieţi între confesiune şi proiect, tragic şi afecţiune, 
priorităţi ale cotidianului său şi decor social. Alţi eroi 
sunt, mai ales, tipuri de comportament încadrat 
sociologiei supravieţuirii, nu doar vanităţi protejate ci 
oameni privindu-şi lăuntrul, caractere supuse apa-
najului textului de a se propune ca poveste în ficti-
vizare, paideea provocărilor prozatorului ca sinteză 
de experienţe ale unor biografii interesante. 

Prozatorul nostru izbuteşte o formidabilă 
coerenţă a registrelor şi discursul epic nu e deloc 
subjugat de obsesia încifrărilor, totul este poveste 
comunicată, desfăşurare narativă mult îmblânzită 
tocmai prin absenţa oricărei intenţii de a „prefaţa”, 
cumva, sezonul unui ispititor experiment textualist. 
Numai că realul e asimilat, fireşte, ca joc şi acest 
demers al prozatorului pare a evoca o strategie 
identitară iar desfăşurările distribuţiei eroilor cărţii 
evocă un observator foarte atent. Eul scriptor se 
mişcă dezinvolt, discursul narativ se reformulează în 
circumstanţele insolite ale unei frenezii: „Domnul 
Cornel Teodorescu!, anunţă vocea Valentinei, care 
ăntre timp pare a fi dobândit o uşoară rezonanţă 
metalică. Una dintre roţile fotoliului se blochează şi 
acesta se roteşte, trăgându-mă după el. Faţă în 
faţă, în două fotolii de piele de culoarea coniacului, 
cu o măsuţă joasă de sticlă între ei, Tito şi individul 
cu faţa triunghiulară şi mustaţa subţire fixează 
absenţi o butelie de Teachers. Două pahare masive  

 

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

 
poligonale de cristal goale ţin de urât buteliei de whisky 
pe tăblia transparentă…Fotoliul mi se desprinde din 
mâini şi mă uit cum Valentina, oglindindu-se în luciul 
parchetului, traversează încăperea către altă uşă decât 
cea pe care intraserăm adineauri. Şi uşa aceea se 
deschide de la sine, ca după trecerea ei să se închidă la 
loc tot de la sine. În ultima clipă, exact înainte de a 
dispare în dosul batantei oarbe, Valentina întoarce brusc 
capul spre mine şi-şi duce scurt pumnul mâinii stângi, cu 
degetul mare şi cel mic depărtate, la ureche. Apoi uşa se 
închide şi rămân singur cu indivizii încremeniţi în fotoliile 
lor (…)” (p. 96) 

Participările active ale eroilor invocă, apoi, 
mereu un loc al codului, o geografie elogiind stăpânirile, 
proprietăţile din paradisul secţionat brutal. Nagram e 
visul hipetrofiat, timp şi spaţiu oniric, melancolie refuzată, 
Hârtoape,Valea Cravă / Valea Seacă / Valea Mare, sunt 
alte descifrări ale elegiacului în pitoresc şi memorie. 
Femeile cărţii sunt captivele oglinzii mobile, realitatea 
care ne devoră pe toţi. De altfel, foarte multe personaje 
trimit mesaje din singurătatea unor altfel de răstigniri în 
propriul destin povestit cu saţiu, însoţitorul fiind, desigur, 
Scribul. Dar paradisul e viaţa nemijlocită, este cheia 
interiorului, este întâmpinarea celuilalt mag, povestitorul 
cu ofranda lui, povestea, desigur povestea aceea fără de 
sfârşit.  

Desigur că autorul nu-şi asumă descinderea din 
canonul balzacian şi nici luarea în captivitate a cititorului 
într-o proză-document. Textul, literatură, se deschide 
plural, eul operează între măşti şi obsesii, viaţa se 
păstrează ca ingredient în registrul opţiunilor. Femeile 
cărţii, de exemplu, dau şi o tuşă parodică discursului, 
configurările temei, ale subiectului evidenţiază eroine 
puternic motivate în susţinerea distribuţiei şi într-un 
spectacol reprofilat. Fiindcă fantezia strunită pentru a nu 
ceda generalităţii duce întâmplările în preajma unui 
enunţ despre o realitate devoratoare, paradisul este al 
unui Ulisse redescoperind, nu recucerind, spaţiul şi 
timpul, eul scriptor e un Joyce marcat de obsedanta artă 
a descrierii. Max ori van Hanssen au un sarcasm 
visceral descins din pana unui scriitor naturalist, un Dima 
recuperează senzorialul şi miracolul narării se păstrează 
în regimul presupus auster. Decontaminat de tern, de 
pildă, Johannes are alura unui personaj dintr-o proză 
barocă, în alte capitole construcţia câmpului semantic 
însoţeşte demantelarea oricărui exclusivism, prozatorul 
purificându-şi, pas cu pas, propoziţie cu propoziţie, 
demersul epic: „Şi, deodată, peste Câmpia de Vest, e 
iarăşi toamnă albastră. O mulţime de stele înalte şi reci 
sticlesc atât de intens pe bolta nesfârşit de adâncă a 
cerului înclinat către iarnă încât este limpede că atât 
pentru ele, cât şi pentru cerul întreg, curtea asta pavată 
cu cărămizi smălţuite lucind liniştit în lumina lămpii cu 
petrol numărul doisprezece, nu există. Cum nici vânele 
groase ale viţei de vie, rânduite pe peretele hambarului, 
cu ciorchinii lor imenşi cu tot, nu există nici ele, cum nici 
noi, cei trei, mamă, tată şi fiu, aşezaţi în jurul mesei în 
bucătăria de vară cu uşa larg deschisă, nu existăm. Abia 
bătrâna doamnă Haupt, înduioşată de pofta cu care 
înfulec, dacă există şi taie încă o felie de şuncă abia 
începută aşezată pe colţul mesei, şi o mărunţeşte pe  

 
 
fundul gros de lemn aşezând apoi fâşiile maronii, 
tivite cu alb rozaliu, în farfuria din faţa mea. Căci nu 
pare contrariată că nu mă slujesc de tacâmuri 
pentru a le face să dispară, şi nu se miră nici de 
faptul că nu mă ating de felia imensă de pâine 
albă…Iar eu mestec şi înghit şi iarăşi mestec şi 
înghit şi-mi dau lacrimile de plăcere. Ceva mai bun 
nu există pe lume şi aş vrea să le spun şi bătrânilor 
mei această taină, însă ei sunt prea osteniţi de truda 
de peste zi şi n-au ochi pentru mine. Abia-şi duc la 
gură lingurile cu papricaş aburind şi, de oboseală, 
par gata să renunţe şi la mâncare. Culesul 
porumbului abia a început, mâine în zori bătrânul 
Haupt îşi va înhăma din nou caii murgi la căruţa 
frumos sunătoare şi-i va duce iarăşi către zarea 
Muraniului, unde-s pământurile sale…” (p. 234). 

Prozator de calibru, contaminat de elegia 
frustă a provinciei imperiale, autor care-şi trăieşte 
propriul model, Gheorghe Zincescu pare a 
recapitula, cu fiecare apariţie editorială, trasee ale 
boemei banatice dintotdeauna. Demonul scrisului 
său exultă în combustiile unui mod de a fi şi harul 
naraţiunii consună cu rigoarea şarmantă a 
povestitorului original pentru care imprimeul vivant 
al textului pe canavaua cotidianului are forţa 
exploratorie a regizorului atent la detalii, sensuri, 
semnificaţii, caractere, atitudini şi nu la spectacolul 
în sine. Romanul Proprietăţi în paradis confirmă un 
autor deja confortabil aşezat în decadele din faţă ale 
ierarhiilor prozei româneşti contemporane.  
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Olimpiu VLADIMIROV 
 

OAMENI, LOCURI ŞI DESTINE 
„RETROSPECTIVĂ” (o carte de Laetiţia Mitan Leonte) 

 
 O carte - document nu numai asupra vieţii 
personale, dar cu largi referiri la locuri, oameni, prietenii, 
obiceiuri, situaţii familiare, inclusiv accente dramatice de 
convulsii sociale provocate de seismele istoriei, sem-
nează d-na Laetiţia Mitan Leonte într-o „Retrospectivă” 
(memoria unui veac) la Editura Magic Print (2012). 
 Jurnalul masiv (aproape 500 pag.), structurat în 
„Retrospectivă I”, „II” şi „Addenda” (cei 50 ani sub 
comunism), cu 17 file de iconografie (alb-negru şi color) 
inclusiv note aferente fiecărui capitol, cuprinde însemnări 
începând cu amintirile despre strămoşii săi, oieri din 
Săliştea Sibiului, între care şi bunicul taicăi, stabiliţi în 
Dobrogea. Evocarea se opreşte în anul 2012 deşi 
autoarea îşi poartă şi-n prezent, cu demnitate, la Târgu-
Ocna, vârsta venerabilă de 97 ani! (născută în Agighiol, 
judeţul Tulcea, la 27 martie 1916). 
 Inclusă în „Personalia” (dicţionarul bio-bibliografic 
al personalităţilor tulcene) semnată de Axenia Hogea 
(Editura Ex Ponto, Constanţa, 2000), „Memorie culturală şi 
recunoaştere locală” (personalia – aria de provenienţă, 
index de nume) de Lelia Postolache (Editura Ex Ponto, 
Constanţa, 2010), dar şi alte lucrări importante („Oameni 
de seamă din istoria localităţii Târgu-Ocna”, „Personalităţi 
băcăuane”), Laetiţia Mitan Leonte, cu o modestie 
exemplară, se destăinuie: „longevitatea mea, tinereţea 
spirituală, nu e meritul meu, ci voia lui Dumnezeu. Păstrez 
legătura cu tot ce am iubit în viaţă: credinţă, studiu, scris, 
brodat, tricotat, corespondenţă, menaj, ajutor prietenilor şi 
nu numai. 
 Vede lumina zilei în Agighiol, într-o familie 
înstărită: tatăl (Şerban Mitan, participant la congrese 
internaţionale de agricultură, la Praga şi Budapesta), 
gospodar iubitor de progres cu rezultate deosebite în toate 
domeniile agriculturii, dar implicat şi în acţiunile sociale şi 
culturale la nivelul comunităţii, iar mama, Maria Mitan, 
institutoare; termină şcoala primară la Agighiol; liceul de 
fete la Tulcea; facultatea (Teologie, Filozofie şi Litere) la 
Cernăuţi; practica pedagogică la Iaşi; profesoară de limba 
şi literatura română în mai multe şcoli din judeţele Neamţ 
şi Bacău; pensionară din 1969; prin căsătoria cu pr. 
Spiridon Leonte (coleg de facultate) devine romaşcană; ca 
mamă se mândreşte cu 4 fete, iar ca bunică, cu nepoţi şi 
strănepoţi pe măsură… 

Drumurile vieţii au purtat-o, în diferite etape, prin 
majoritatea zonelor ţării (în afară de Satu-Mare, după 
propria mărturisire) , precum în aforismul, atât de personal 
semnat de Gala Galaction: „cu cât călătoreşti mai mult, cu 
atât te întâlneşti mai des cu Dumnezeu”. Dincolo de cele 
apreciate între hotarele patriei, a vizitat Budapesta, 
Bratislava, Viena, Balcic, Varna, Sofia, Nisipurile de Aur, 
Chişinău, Izmail. 
 Surprinzătoare prin valoarea lor autentică şi 
inedită sunt paginile de folclor local, cărora autoarea le 
acordă un spaţiu deosebit în economia cărţii: Colindele, 
Pluguşorul, Sorcova, „jocurile copilăriei”, „jocurile celor 
mari”, „obiceiuri din Agighiol” (inclusiv cele scrise de Stana 
M. Slave, fostă colegă de şcoală), de Crăciun, de Anul 

 

 
Nou, de Paşti, de naştere şi botez, de nuntă, de 
înmormântare, precum şi „alte obiceiuri” (1 martie, 
Boboteaza, Rusaliile, Paştele Blajinilor, Înălţarea, 
Noaptea de Sf. Andrei, etc.), inclusiv detalii despre 
portul specific al fetelor şi flăcăilor. Ne gândim că şi 
astăzi, zona etnografică Agighiol este puţin cunos-
cută… 
 O galerie de profesori, reprezentativi pen-
tru şcoala tulceană interbelică îşi găsesc portrete 
sintetice, realizate din câteva amănunte semni-
ficative (citez la întâmplare: Stela Argentoianu, 
Paula Flor, Măndiţa Caraman Grigorescu, Victoria 
Gavrilescu, O. Mucenica, Xenia Adolfov, Theo 
Săndulescu, şi preoţii A. Anghel, şi C. Andrei), ală-
turi de cei din facultate, personalităţi cu recunoscut 
prestigiu ştiinţific naţional (prof. mitrofor Vasile 
Gheorghiu, prof. pr. Domiţian Spânu, filosoful Nic. 
Cotos, istoricul Ioan Nistor, filosoful Traian Brăi-
leanu, istoricul Romulus Cândea, psihologul Ale-
xandru Ieşan, istoricul de artă Tzigara-Samurcaş, 
istoricul literar Alex. Leca Morariu).  
 S-a numărat printre verişoarele poetei 
Magda Isanos, a cunoscut-o pe principesa Ileana 
(Maica Alexandra), fiica cea mică a regelui Ferdi-
nand I şi a reginei Maria, pe George Vraca, pe 
scriitoarea Georgeta Mircea Cancicov, pe lingviştii 
Mioara şi Andrei Avram. 
 Rămân memorabile rândurile închinate 
oraşului Tulcea, din anii 1924-1925, sărbătorit de 
salcâmi, sălcii, zarzări cu străzile, clădirile, biseri-
cile şi îndrăgiţii librari Sava Donceff si Atanasof, 
dar şi locuinţele şi gazdele pe care le-a avut în 
calitate de elevă. 
 Tulcea revine ca o pată de culoare, în 
timp, atât prin vizitele pe care le face naşilor  

 

(continuare în pag. 76) 
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(urmare din pag. 75) 
 

(familiei dr. Radu Georgescu - Tulcea), Fundaţiei „N. 
Georgescu - Tulcea”, unde participă cu comunicări, prin 
întâlnirile cu câţiva reprezentanţi actuali ai culturii tulcene 
(prof. Mihai Marinache, preot Felix Neculai, şi nu numai), 
precum şi agapele sau excursiile prilejuite de ocazionale 
reuniuni şcolare (date jubiliare de la absolvirea promoţiei 
sau înfiinţarea liceului). 
 Un alt oraş ce avea să-i rămână drag pe viaţă, a 
fost Cernăuţiul… Reşedinţa Mitropolitană, Sala Sinodală, 
Biblioteca, Parcul Mitropolitan, Schiller – Parc, Grădina 
Publică, străzile „Flondor”, „11 Noiembrie” şi „Universităţii” 
erau locurile de studiu dar şi de relaxare, alături de 
spectacolele de operă, operetă sau teatru. Audiază 
somităţi marcante ale timpului, în toate domeniile de 
activitate, participând la acţiunile renumitelor societăţi 
academice studenţeşti: Academia Ortodoxă, Junimea, 
Arboroasa. 
 Debutează cu articole teologice în revista „Viaţa 
adevărată” din Tulcea, în anul 1933 (fiind încă studentă), 
continuând cu „Delta”, „Steaua Dobrogei”, „Cuvânt bun”, 
„Lumină din Lumină”, „Sfaturi duhovniceşti”, „Îndrumătorul 
pastoral” (Tulcea), „Chemarea credinţei”, „Universul 
copiilor” (Bucureşti), „Cronica Romanului” (Roman), „Sa-
rea pământului” (Târgu-Ocna). 

Lucrări cu specific literar, publică în revistele 
„Cum vorbim”, „Limba română” (Bucureşti), „Ateneu”, 
„Junimea studenţească” (Bacău). 
 Editorial, realizează monografia „Viaţa unei şcoli 
tulcene - Liceul de fete „Principesa Ileana” (1897-1948), 
în colaborare cu prof. Virginia Dima, Editura „Inedit”, 
Tulcea, 1994 şi „Ucenicul lui Hristos” (îndrumări pentru 
predarea religiei în şcoli) ediţia I, Editura „Crater”, Bucu-
reşti, 1998, ediţia a II-a, Editura „Studion”, Bacău, 2000. 
 Între manuscrise: „O viaţă pilduitoare” (mono-
grafie a vieţii preotului poet Teodor Ciceu), „Povestiri 
biblice”, „Parabole dramatizate”, „Întâmplări minunate – 
trăite”, „Dicţionar duhovnicesc”, „Zicători” (explicate), 
„Testament de suflet”, studiile despre M. Isanos şi G. 
Cancicov. 
 A prezentat comunicări şi a conferinţiat în şcoli şi 
instituţii culturale, cu prilejul diferitelor manifestări de 
profil, despre pr. prof. Dumitru Stăniloaie, Emil Rebreanu, 
Mioara Avram, Anastasia Popescu – mama Sica, pr. Alex 
Anghel, încurajând corespondenţele teologice („scrisori 
deschise”), de susţinere a moralului, mai ales în rândul 
tinerilor. 
 Să ne fie iertat subiectivismul de-a ne opri mai 
mult la evocările tulcene, dar locul naşterii şi al copilăriei 
este definitoriu pentru o întreagă viaţă, iar bucuria tuturor 
celor care au cunoscut-o şi au apreciat-o aici, înseamnă 
a-i întâlni din nou, şi prin scris, personalitatea remar-
cabilă. 
 Niciodată nu a părăsit-o convingerea că posedă 
„cheia de aur”, adică rugăciunea (vorba poetului Vasile 
Voiculescu), pentru a deschide diferite uşi şi a gestiona 
multiple situaţii de viaţă. 
 Ce destin furtunos a înfruntat această femeie 
puternică!... Născută în anii Primului Război Mondial, 
supravieţuind ororilor Celui de-al Doilea, trăind 50 de ani 
sub comunism, aprinzând lumina speranţelor (oare câte?) 
după evenimentele din decembrie 1989, rămâne  

  
şi azi consecventă părerilor ei despre lume şi 
Dumnezeu. Trecerile de la o epocă la alta, cu 
transformările, iluziile şi deziluziile inerente, n-au 
însemnat pierderea propriei identităţi, a propriului 
rost... 

Fiindcă nu avem în faţă un text literar, 
elaborat stilistic, (nici autoarea nu şi-a propus aşa 
ceva) prioritatea a constituit-o consemnarea 
evenimentelor „aşa cum au fost”, fapte trăite, 
văzute sau auzite, multe dintre ele căpătând, în 
timp, valenţe de document. Sinceritatea expunerii 
şi curgerea firească a naraţiunii pare uneori că 
„aleargă”, iar alteori „se odihneşte”, probând 
existenţa unei energii şi a unei voinţe interioare 
deosebite. Se împletesc armonios lirismul, 
umorul, portretele (fizice şi morale), notele 
romantice ale unor descrieri, care ne fac să 
intuim un talent nativ indubitabil. 
 În lumea presei tulcene (teologice şi nu 
numai), autoarea rămâne un punct de reper, 
dominând spaţiul şi timpul printr-o longevitate 
ieşită din comun, evidenţiind binele, frumosul, 
utilul, cu dragoste şi nădejde. 

Vă mulţumim pentru acest dar, cu urări 
de multă sănătate, din acest colţ de pagină, 
aşteptându-vă d-na Laetiţia  M. Leonte, lângă noi 
evocări sau cărţi finalizate din preaplinul 
manuscriselor. Ca şi până în prezent, „cheia de 
aur” vă aparţine până în ultima clipă a vieţii. 




 
 

desen de Elena-Liliana Fluture 
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Plan secund 
 

Liniştea aştepării. Aici nu contează 
decât peştii. Restul e plan secund, mimă 
de civilizaţie. Renunţarea şi nevoia paradoxală 
de civilizaţie. Beţele-produs de civilizaţie 
şi scaunele fixate în mal. 
Privirea aţintită asupra bambinei.  
Peştii mici aruncaţi 
înapoi în apă. Aşteptarea juvelnicului. Când  
nu sunt singuri peştii se luptă între ei. 
Juvelnic răsturnat. Cureţi peştii de solzi. 
Şi peştii au răni. Unele se văd. 

 

Matura societate fabrică de toate. Şi mărgele 
şi ocupaţii şi distracţii. 
Primul nod obişniut din societate. Ca atunci când 
un cârlig are rolul de a culisa 
pe firul său. 
Pasul următor apropie plumbii. Cu greutatea lor. 
Un ac nou presupune întotdeauna o buclă nouă. 
Pepetua aparenţă societală.  
Pentru realizarea buclei. 
Se ţine acul cu două degete în 
poziţia corespunzătoare răpitorului prădătorului. 
Nu trebuie uitată niciodată partea ascuţită 
a acului. Cel puţin ea, societatea nu o face.  
Fiecare nod se împinge spre capătul cârligului ca 
spre punctul final al experienţei.  
Tija stă puţin înclinată. 
Firul lung trebuie să fie pe partea cu cârligul pră-
dător. 
Capătul lung se buclează pentru  a fi introdus 
pe firul undiţei.  
Lungimea totală a forfacului trebuie 
să fie cel puţin 10 cm. la sfârşitul operaţiei. 
Forfacul cu momeala nu trebuie să se răsuceas-
că 
în jurul firului de bază. 

 
 

În apropierea ghilotinei 
 

Îl sărezi pe ambele părţi 
şi apoi îl arunci în sacul verde 
special confecţionat. Ca şi sacii din 
apropierea ghilotinei. Acelaşi miros. 
Dar aceasta n-are importanţă. Este o noapte 
frumoasă, cu cer înstelat. 
Paralalelism absurd  
cu cauciucul negru presărat 
cu solzii peştilor. 
De jur împrejur e numai şes. 
Peisaj conturat de malurile Dunării. 
De copacii Dunării.  
Munţii sunt foarte potriviţi pentru ape. 
Ridică orizontul. Existenţa de aici, 
în întregime supusă apei, stufului 
şi climei tari. Nu poţi surprinde alt concret.  
Nu ştii câte zile trec.    


 

 

 
 

Simona ŞERBAN 
 

 

Nervii oculari se desprind uşor 
 

Întorci şi 
cuţitul în incizia deja făcută şi continui 
mişcarea cu duritate. Ţinându-i capul cu 
mâna stângă îl sfărâmi de sus în jos. 
Atunci nervii oculari se desprind uşor. Poţi 
să faci cadou ochi de peşti. Pauză de 
respiraţie. Repeţi mişcarea de întoarcere la 
întâia incizie şi continui sfărâmarea muşchilor 
spatelui. Oasele şirei spinării şi mişcarea 
continuă până la coadă. Îl apuci cu ambele mâini  
şi îl despici până ajunge plat. Extragi  
viscerele şi tot ceea ce 
poate curând mirosi. 

 
 

Seara măcelului 
 

Seara măcelului. Curăţ peştii de solzi. Nu mai 
simt mâinile. Solzii au traiectorii aleatoare. 
Solzii mă înconjoară. Din dreapta primesc un ochi 
de peşte. Privirea coboară de la  
ochiul-cadou mai jos, spre cele două mâini. 
Cu stânga ţii peştele pe verticală cu capul  
îndreptat tot în partea stângă. Mai sus de cap, 
cum ar veni, pe ceafă, îi faci o incizie puternică, 
apoi întorci capul spre dreapta, 
dar tot în poziţie verticală. 
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Constanţa ABĂLAŞEI-DONOSĂ 
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          Nicolae BĂCIUŢ 
 

PORTRET AL ARTISTULUI LA TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE 
 

La mai bine de cinci decenii de la debutul în 
presă, Melania Cuc are prospeţime, ritm, într-o desfă-
şurare literar-artistică de invidiat, dar şi de luat în seamă 
ca artă a locuirii poetice în lume. Ca model. 

Cu disponibilităţi diverse, jurnalist (o viaţă), poet, 
prozator, pictor, Melania Cuc se întrece pe sine cu 
energii nebănuite, cu dorinţa de a nu da clipei răgaz să 
se risipească. 

I-am admirat ingeniozitatea, disponibilitatea, 
angajamentul, devotamentul, solidaritatea, atât în teri-
toriul cultural, cât şi în cel al relaţiilor umane. 

I-am fost „însoţitor” în multe dintre „aventurile” 
sale editoriale din ultimii ani, am citit-o pe îndelete, cu 
plăcere, uitând adesea, furat de frumuseţea textelor, că 
sunt editor, că am responsabilităţi legate de acurateţea 
conţinuturilor, pentru că, în vârtejul creaţiei, Melania Cuc 
încăleca adesea literele, chiar avea un flux năvalnic al 
ideilor şi metaforelor. 

Cred că avem de a face cu o capacitate creativă 
care iese din tipare, în registre ale spontaneităţii şi 
strunirii verbelor, oricât de larg ar fi fost orizontul rostirii. 

Dacă versurile sale se lasă ademenite de tentaţii 
criptice, naraţiunile sale au desfăşurări bine structurate, 
în scenarii riguroase, de destule ori în derulare cinema-
tografică. 

Melania Cuc ştie să împace articolul de presă cu 
poezia, proza, eseurile şi pictura sa, fie că e vorba de 98  
volute postmoderniste, fie că e vorba de fidelitatea faţă 
de izvoadele iconografice. 

Biografia literară a Melaniei Cuc are foarte multe 
reuşite, mult mai multe decât o critică obosită şi sufocată 
de prea multe responsabilităţi cotidiene le-a relevat până 
acum. Chiar dacă mulţi s-au exprimat în privinţa scrisului 
său, iar multe premii stau mărturie a aprecierii şi 
recunoaşterii unui statut literar exemplar. 

O nouă carte a Melaniei Cuc nu mai poate sur-
prinde pe nimeni. E în firescul lucrurilor. Ea ne-a obişnuit 
în ultimii ani cu un ritm editorial în forţă, într-un fel parcă 
recuperator, pentru că nu toate împrejurările vieţii i-au 
fost favorabile scrisului. 

Nu s-a impacientat şi s-a purtat ca şi cum, la un 
moment dat, s-a născut a doua oară prin scris, prin pic-
tură. 

Acum, metaforic, Melania Cuc reuşeşte să 
„meargă pe apă”. Adică a ajuns la acel prag al înţelegerii 
lumii, încât, fără urmă de misticism, să-şi asume o 
condiţie cristică, în care minunea înfăptuită de Mântuitor 
să fie posibilă şi pentru cei ce cred în cuvânt. Iar „marea” 

 
 

biblică să fie „marea de cuvinte”. 
„Mersul pe apă” al Melaniei Cuc confirmă 

încă o dată că autorul se respectă pe sine, adăugând 
încă „o piatră pentru templul” ei, consolidând şi con-
firmând investiţia de încredere a celor care au crezut 
în valoarea literară, dincolo de vremi, de circum-
stanţe şi de jocuri de culise sau de poliţă literară. 

Ele trec, cărţile rămân! 
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Liliana TIREL 
 

Iadul oamenilor 
                              Motto: Adună lacrimi în pocal de aur 

   Spală-ţi fruntea... fruntea plină de laur 
 

Era  noapte. Razele lunii pătrundeau prin  fe-
reastră, lăsând  în  umbră  colţurile  încăperii. Adrian îşi 
ţintuise privirea într-un punct din tavan. Somnul se încă-
păţâna să vină din cauza gândurilor ce-i alergau prin 
ceaţa trecutului. Mintea sa se zbenguia în voie, plutind 
peste ocean.România era ţara părinţilor, patria din care 
plecase cu 30 de ani în urmă. Amintirile lui au ajuns 
până în seara în care a început totul; de atunci, toată 
viaţa lui s-a dat peste cap. Era foarte tânăr. Ieşind din 
casă, Adrian s-a întâlnit cu doi prieteni.Liviu şi Călin l-au 
întrebat dacă vrea să meargă la protestul organizat de 
scriitorul Paul Goma. A vrut, deşi nu auzise până atunci 
acest nume. S-a lăsat dus în locul unde disidentul milita 
pentru respectarea drepturilor omului. I-a plăcut ce au-
de. Gândeau la fel. Spiritul său tânăr, însetat de drep-
tate, de libertate, l-a purtat de-a lungul anilor până la 
limita supravieţuirii. Cu ochii în gol, Adrian vedea lacri-
mile şiroind pe obrazul Smarandei, mama sa. Privirea ei 
rugătoare spunea să nu plece. O să-l prindă. Adrian şi-a 
amintit noaptea când au fost arestaţi... şi versurile ce-i 
alergau prin minte: 

Mergeam legaţi în lanţuri, un grup de apucaţi 
Refugiul Diana-i părăsit de cruciaţi. 

 

*** 
- Trezirea!  
Strigătul răsună în cabană ca un tunet. Cristian, 

unul dintre tinerii ce fusese de pază în acea noapte, 
spuse: 

- Urgent, coborâm de la cabană! 
- Am înţeles, răspunseră toţi mecanic. 
Nu mai era timp de vorbe. Pentru toţi, ordinul a 

sunat scurt, ca o plesnitură de bici. Şi nu însemna decât 
pericol; ameninţarea se apropia cu repeziciune. Inutil au 
încercat să scape de Securitate. 

  
*** 

         De câteva luni, cabana “Diana” era refugiul unui 
grup de tineri care a “îndrăznit” să ceară drepturi 
elementare - drepturi înscrise până şi în Constituţia 
comunistă, dar mereu încălcate de autorităţi. Aceşti 

 
tineri au aderat la Mişcarea pentru drepturile 
omului, după ce în februarie 1977, la Radio 
“Europa Liberă”, a fost difuzată Scrisoarea des-
chisă scrisă de Paul Goma. Scriitorul înaintase o 
scrisoare de protest Conferinţei pentru drepturile 
omului de la Belgrad. După difuzarea ei, Paul 
Goma şi adepţii lui au fost permanent urmăriţi, 
arestaţi, şantajaţi şi supravegheaţi de Securitate. 
  

*** 
        Adrian nu înţelesese aproape nimic din ordinul 
dat. Era trecut de miezul nopţii. Încă ezita în braţele 
somnului. Subconştientul însă lucra, făcând raţio-
namente: “Dacă ne-a trezit aşa târziu, în noapte, 
înseamnă că Securitatea este iar pe urmele noas-
tre, ştie unde ne-am ascuns”. În mintea lui răsunau 
cuvintele lui Goma din Scrisoarea citită la Confe-
rinţă. 
          Ideile scriitorului, liderul Mişcării pentru drep-
turile omului din România, pătrunseră adânc în 
sufletele tinerilor refugiaţi la cabana “Diana”. Cu 
litere de foc, cuvântul Libertate, era sculptat în ini-
mile lor. De frica Securităţii şi din dorinţa de a gândi 
liber, de a se mişca fără restricţii, îşi părăsiseră 
părinţii, iubitele, rudele, prietenii, preferând să se 
ascundă în munţi.  
         Adrian tremura de frig. Deşi vară, noaptea era 
foarte răcoroasă pe munte; refugiul era aproape 
îngheţat. Prin aerisirea din tavan, prin care ieri 
plouase, se vedeau câteva stele strălucind; păreau 
agăţate de braţele cerului. Coborî din patul de 
lemn; se îmbrăcă imediat, dar nu mai avu timp să 
se spele. Uşa zburase deja făcându-se ţăndări. Mai 
mulţi miliţieni, cu armele îndreptate spre ei, năvăliră 
în încăpere. Zona era ticsită de uniforme albastre şi 
de securişti. Umbrele întunericului se întindeau 
peste munţii ce se zguduiau. Adrian privea absent 
spre culmile încastrate în ceaţă, ce parcă vuiau, şi 
verdele întunecat al brazilor. Un sentiment straniu îl 
încerca. Forţele răului se avântau în noapte. Abia îi 
zărea pe cei ce năvăliră în adăpost. Păreau o haită 
de lupi pornită după pradă. Însă Adrian ştia că lupii 
nu atacă oamenii decăt dacă sunt flămânzi. Cei 
îmbrăcaţi în uniforme şi în haine civile nu erau lupi; 
erau oameni cu suflete de hiene. Uitaseră ce-i 
omenia şi libertatea. Cei nouă tineri, surprinşi în 
refugiul Diana, începură coborârea de pe culme; 
erau încadraţi de armata de hiene şi mergeau sub 
ameninţarea armelor de foc.  

Muntele părea o pasăre ce obosise să se 
mai înalţe spre piscuri ca să ciugulească firimituri 
din fruntea cerului. Adrian gândea că jos nu există 
zbor; că sunt păsări cu aripi frânte de paturile 
armelor mânuite cu cruzime de purtătorii unifor-
melor albastre. La poalele muntelui îi aşteptau mai 
multe dube să-i ducă la sediul Securităţii. Începuse 
drumul spre Iadul oamenilor... 
 

*** 
Se luminase de ziuă şi Adrian mai lenevea 

în pat. Se ghemuise la pieptul tăcerii reci ca 
bătrânul condor ce încerca să ajungă la cuibul de  

(continuare în pag. 81) 
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(urmare din pag. 80) 
 

pe stânca ascunsă printre nori. Stătea întins, cu ochii 
închişi, lăsând gândurile să rătăcească peste ocean, 
ajungând în România. Când se gândea la Carmen, simţea 
cum sângele cald îi invada fiinţa. O forţă năvalnică urca în 
el. Vocea catifelată îi răsuna în minte, iar imaginea ei 
alerga ca o muză, ocupându-i visele şi când avea ochii 
deschişi. Se obişnuise să poarte discuţii zilnice, încât tot 
timpul se gândea la ea.  

Nerăbdător, deschise calculatorul şi intră pe site. După 
mai multe încercări, reuşi să discute cu prietena sa: 

- Carmen! Eşti aici, draga mea? 
- Da, Adrian! Am venit. 
- Sărut mânuţele, Carmen! Îmi era aşa dor de tine! Abia 

aşteptam să vorbim. Ce mai faci? Mai eşti supărată pe 
mine? 

- Mulţumesc, destul de bine. Doream să mai discutăm.  
Mi-a trecut supărarea. Acum caut informaţii despre 
influenţa “Chartei 77” asupra populaţiei din România. 

- Da, interesant! Îţi spun eu dacă vrei... sincer, doreşti 
să organizezi ceva împotriva guvernanţilor? Râsul lui 
Adrian răsună sarcastic. Glumesc, dar cred că ar merita. 
Destul au falsificat istoria. 

- Nici vorbă! Ai dreptate, Adrian. Decenii ne-au trebuit 
pentru a afla de existenţa Pactului Ribbentrov-Molotov, de 
trădarea din 1940 sau cea din 1989. Tot prin trădare, 
corupţie şi şantaj, unii pseudo-istorici de azi sunt puşi să 
scrie o nouă istorie. Falsă ca şi cea precedentă. 

- Tu ce mai faci? 
- Drăguţ din partea ta că mă întrebi! Te sărut... îmi era 

grozav de dor de tine! Mi-ai cotropit gândurile, visele. Tot 
timpul mă gândesc la tine. Cu un glas uşor răguşit, spuse: 
Cred că ştiai că în 1980 am renunţat la cetăţenia română... 

- Parcă mi-ai spus ceva, Adrian! Ce motive ai avut? În 
ce te-ai implicat? 

- Paul Goma... manifeste... demontraţii... interviuri la 
Europa Liberă... arestat... judecat şi dus în Insula Mare a 
Brăilei; scăpat, prins, arestat iar şi exilat în Moldova, pe 
fâşia de pe Prut. 

- Frondist 100%. Povesteşte-mi, te rog! 
- Carmen, în perioada despre care vorbeşti, făceam 

parte din “Grupul Goma”. În iarna şi primăvara acelui an 
am participat la Mişcarea pentru drepturile omului iniţiată şi 
organizată de scriitorul-disident. Reacţia noastră era 
urmarea protestelor sociale din Cehoslovacia. Pe 6 
ianuarie fusese publicată Charta ‘77 împreună cu numele 
celor 242 de semnatari. Václav Havel şi Pavel Kohout erau 
în capul listei. Charta a avut o influenţă deosebită în ţările 
vecine şi nu numai, fiind tradusă în mai multe limbi. 
Curând au aderat la Chartă şi scriitori maghiari şi bulgari. 
Pe 9 februarie, la două săptămâni de la trimitere, 
Scrisoarea se difuzează la Radio “Europa Liberă”. Atunci 
află opinia publică pentru prima dată de “Grupul Goma”.  

Se declanşează cea mai importantă mişcare 
contestatară din România în perioada comunistă.  

- Adrian, se pare că te numeri printre cei care au scris 
istorie. Spune, ce scriitori au semnat Scrisoarea lui Goma? 

- Nici unul, draga mea! Nici unul dintre scriitorii de care 
ai auzit şi învăţat. 

- Cum? Nu se poate! Aşa de fricoşi, de laşi erau 
scriitorii români? 

- Trist, dar foarte adevărat! Doar doi intelectuali vor 
semna Scrisoarea. Primul, pe 3 martie, a fost istoricul şi 
criticul literar Ion Negoiţescu. Acesta, într-o scrisoare  

 

trimisă la Radio “Europa Liberă”, cerea ca Mişca-
rea Goma să-şi limiteze revendicările la respec-
tarea dreptului de liberă exprimare. Ulterior, fiind 
şantajat de către Securitate cu un proces de mo-
ravuri, Negoiţescu a retractat. Mai mult de atât, 
scrierile sale publicate în revista “România Litera-
ră”, aduceau laude regimului. A semnat şi Ion 
Vianu, fiul criticului literar Tudor Vianu, înainte de 
plecarea din ţară. Pierderea catedrei de la Facul-
tatea de Medicină a fost consecinţa susţinerii lui 
Goma. Apelul Goma adunase un număr de peste 
200 de persoane simple, în special tineri. Printre 
noi, erau doar zece foşti deţinuţi politici. Instituţiile 
statului au utilizat toate metodele şi tehnicile 
represive pentru a-l anihila pe liderul nostru şi pe 
noi toţi, care credeam în deşteptarea românilor.        
      

Fragment din romanul în pregătire “Viaţa în cerc” 


 
 
(urmare din pag. 71) 
 

exteriorizare subtil inocentă care refuză gratuitatea. 
Poetul este un univers închis, posesorul 
(stăpânitorul) unui limbaj poetic propriu, dar cu 
ajutorul căruia meştereşte lespezile versurilor. 
Poezia însăşi ca treaptă pregătitoare a rugăciunii 
pe care el aşteaptă ca un negustor ambulant de 
suflet fără preţ aflat într-un dialog continuu cu sine 
însuşi, cu Dumnezeu, sau cu Nimeni-
Omniprezentul nevăzut dar recunoscut: „Pe miezul 
/ ocularului de pelin / cresc melancoliile / ca fructele 
de aduceri-aminte, / ca infinitul pe creştetul nopţii, / 
ramurile i-au adormit / lângă verdele tot mai 
îmbătrânit / şi mai singur…” 

Poet nativ, Ioan Gheorghiţă, a depăşit 
atracţia magnetică a modelelor şi curentelor literare 
manieriste reuşind să-şi găsească un stil poetic 
propriu caracterizat printr-un labirint metaforic 
original răspândit în crâmpeie de imagini 
descoperite prin introspecţie, privite prin lentila apei 
în adâncul propriei fiinţe unde sensibilitatea sa se 
răsfaţă şi este adevărată substanţă hrănitoare care 
îi alimentează poemele. 

Imaginile sunt concentrate atent, stilizate în 
metafore reuşite, surprinzătoare, rafinat şlefuite, 
invitându-ne la o simţire profundă, complice, 
deseori străbătută de o discretă glacialitate sau 
pătrunse de o persistentă mireasmă aleasă: 
„Răsună verdele / destins / în roua depărtării / în 
sunetele ciuntite / de tăria cenzurii de seară…” 

Este un act de cutezanţă, autorul „Solzilor 
de primăvară” fiind acum stăpân pe sinele său 
poetic pentru a continua evoluţia pe un drum nou, 
având un timbru personal, original. 
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         Liviu CHIFANE 
 

Prima oră 
 
 În faţa uşii s-a oprit pentru o secundă, o secundă 
lungă, deşirată, ca un colac de mărgele rupt din care cad, 
fără grabă, boabă cu boabă. Îşi aduse aminte să respire 
şi trase puternic mirosul de vopsea proaspătă ce umplea 
holul. Pipăi mânerul genţii, simţi botul tare al pantofilor, 
mişcă ochiul stâng să îndrepte un fir rebel din 
sprâncenele groase. Rămase aşa, privind la uşa albă, 
zgâriată şi măzgălită. Ar fi rămas la nesfârşit în secunda 
aceea prea lungă dacă nu l-ar fi împins spre clanţă o 
foială zvârcolită de dincolo, ca un monstru adormit ce 
începe să mişte. 
 Nici nu ştiu cum se găsi deodată de cealaltă 
parte, cu uşa închisă în spatele lui, privind ţintă la 
fereastra ce se zărea dincolo de catedra masivă şi pe 
care un soare cald de septembrie se rezema obosit. Îşi 
începu drumul, fără să privească în stânga sa. Un drum 
lung, cu paşi zgomotoşi pe parchetul vechi, cu o 
umezeală sâcâitoare în susul frunţii, la rădăcina părului.  
 Atât de lung fu drumul încât avu timp să se 
gândească la vorbele mamei, care se plângea mereu că 
o frige faţa de la bârfele vecinelor. Îşi simţea şi el obrazul 
stâng aprins, lovit de o salvă de priviri lacome, iritante, 
iscoditoare. Avu timp să se gândească la gulerul cămăşii, 
pe care observase în ultima clipă o cută neastâmpărată. 
Apoi, încercă să treacă în revistă tot ce pregătise pentru 
acea primă oră: nu reuşi să prindă decât câteva frânturi, o 
idee-două, ceva despre manual, ceva despre lista de 
lecturi şi ceva nedesluşit dintr-un moment nehotărât. Îl 
enervă gândul că se pregătise o săptămână întreagă, iar 
când trebuia, nu reuşea să le adune pe toate la locul lor. 
 În sfârşit, catedra îi atinse podul palmei. Trase 
scaunul greu care îl întâmpină cu un zgomot neaşteptat 
de strident. Dar nu se aşeză. Se întoarse spre clasă. 
 Erau toţi în picioare. Băieţi şi fete. Poate mai mulţi 
băieţi decât fete. Neobişnuit de mari pentru vârsta lor. Cu 
trupurile solide, braţele groase, umerii încordaţi. Cu 
frunţile încruntate. În prima bancă de lângă fereastră, îi 
sări în ochi un buchet de păr blond, creţ. În a doua bancă 
de lângă perete, un păr negru, scurt, acoperea capul unui 
băiat înalt. În spate, alţi băieţi înalţi şi unul gras, cu un 
tricou prea strâns pe corp. În prima bancă de la mijloc, 
două fete micuţe, una cu ochelari, cealaltă cu două cozi 
surii azvârlite într-o parte şi-n alta. 
 Îşi aduse din nou aminte să respire. Odată cu 
respiraţia, îşi simţi pieptul vibrând: 
 - Bună ziua! 
 Nu-l mulţumi deloc glasul mult prea moale, deşi 
pusese în el toată forţa. Un genunchi începu să se zbată.  

 
Mişcă piciorul ca să-l oprească. 
 - Bună ziua! se auzi ca un ecou, la fel de 
moale, de parcă glasul lui s-ar fi lovit de peretele din 
fund şi s-ar fi întors în faţa clasei. 
 - Luaţi loc! 
 Zeci de scaune tărşâite îi izbiră urechile şi 
pentru o clipă nu mai auzi nimic. În mijlocul frunţii 
apăru o durere ascuţită ce se topi încet spre tâmple. 
Se făcu linişte. Liniştea îi căzu şi ea ca un scaun de 
plumb peste umeri şi îi astupă gâtul. Tuşi. Privi spre 
parchet. Apoi privi spre clasă. Mai zări un păr scurt 
în a treia bancă de la perete, un guler alb, apretat, 
într-o bancă de la mijloc, cuierul mare, întins pe tot 
peretele din spate, cu prea puţine agăţători. Privi din 
nou spre parchet şi-şi urmări picioarele care porniră 
singure spre bănci şi se opriră în faţa catedrei. 
 - Numele meu este Andrei Damian şi anul 
acesta vom face limba şi literatura română 
împreună. 
 Se străduise să-şi întărească glasul. Parcă 
era mai bine, dar tot slab. Prima izbândă. Reuşise 
să se prezinte. Asta îi dădu încrederea să îşi 
rotească privirea deasupra capetelor care se 
întorceau, şuşoteau. Se pregăti pentru pasul 
următor. „Acum este momentul să ne cunoaştem” îşi 
spunea el în minte... 
 - Aţi mai predat? 
 Linişte. Se aştepta răspunsul. 
 Înainte de a-i ieşi cuvintele pe gură, apăru 
ezitarea. Cât de periculos era să fie sincer? Şi, 
totuşi, ce să le spună? Să-i mintă că, da, a mai 
predat? 
 - Nnu... se auzi glasul lui, cel mai slab glas 
pe care îl auzise vreodată. 
 - A! Sunteţi nou! exclamă băiatul gras din 
spate şi se întoarse către colegul, continuându-şi 
probabil conversaţia întreruptă de intrarea parcă 
neaşteptată a celui din faţă.  
 Îşi aruncă privirea spre elev. De sub tricoul 
întins i se zărea pielea. 
 - Câţi ani aveţi? 
 - Sunteţi căsătorit? 
 - Aveţi copii? 
 - Unde aţi făcut facultatea? 
 Fetele erau curioase şi prea îndrăzneţe. 
Valul de iscodiri îl lovi pe neaşteptate. Nu se 
pregătise pentru asta, dar nici pentru refuzul de a 
răspunde la astfel de întrebări. O arsură de tigaie 
încinsă îi cuprinse obrazul drept, cu tot cu ochi. Se 
întoarse fără să răspundă şi fără să îi privească. Se 
aşeză brusc pe scaun. Zări pe faţa de catedră aurie 
catalogul şi întinse mâna după el ca după o scară. Îl 
deschise şi i se păru că e prea mare, că trebuie să 
facă gesturi prea largi. Începu să strige numele. La 
primul se încurcă. O explozie de râs îi înroşi fruntea. 
Al doilea nume era mai uşor. La al treilea se chinui 
din greu să nu greşească. La următorul, se auzi din 
clasă: 
 - Domnu’, îmi daţi voie să ies până afară? 
Mă sună mama! 
 Toţi ceilalţi îi aşteptau reacţia. Le văzu ochii 
pândind. De undeva de sub catedră, o ciudă de foc  

 

(continuare în pag. 83) 
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(urmare din pag. 82) 
 
îi muşcă piciorul, îi intră în vene, îi strânse pumnii şi se 
opri pe frunte. 
 - Stai jos! răspunse el printre dinţi. 
 Vorbele acestea două îl vlăguiră. În urma lor se 
adunară toate sentimentele ca o revărsare de ape 
nebune. Era mândru că-l pusese la punct pe elevul 
neobrăzat. Remuşcarea, însă, nu-l lăsă să se bucure. O 
citi pe ochii fetei din prima bancă. Se scutură ca de un fior 
şi continuă să citească numele. Se mai încurcă de câteva 
ori. Elevii se relaxaseră. Vorbeau între ei şi răspundeau la 
strigările sale anemice fără să ridice mâna, uneori fără să 
privească.  
 - Iosifescu Adina! 
 - Cosmescu! se auzi din clasă, în urma unui 
chicot. 
 Râsetele îi astupară urechile. Risipi cu greu ceaţa 
de pe ochi. Da, scria Cosmescu.  
 - Dopro... Dobrotă Emil! 
 - Aici! 
 Alte râsete. 
 - Haideţi, domnu’, îmi daţi voie? E ceva urgent! 
 Grasul se ridicase în picioare şi venea spre 
catedră cu telefonul în mână. Imaginea elevului îl izbi ca 
un fier înroşit. Nu îl pregătise nimeni pentru muntele acela 
care se apropia fără jenă. 
 - Măi, omule! strigă el disperat. Ţi-am dat eu voie 
să ieşi din bancă? 
 - Ho! Ce ţipaţi aşa? V-am cerut voie. 
 - Şi eu ţi-am spus să stai jos! Pune telefonul pe 
catedră! Acum! 
 Băiatul se aşeză în bancă şi băgă telefonul în 
buzunar. 
 - Gata! Nu mai fac nimic! Stau cuminte! 
 Clasa aştepta. Se simţi dator să continue. Dacă 
se oprea acolo, ce s-ar fi întâmplat în orele următoare? 
Se ridică de pe scaun şi porni cu paşi apăsaţi. De afară 
se auzeau razele cum izbeau geamul. Un băiat de la 
perete era pregătit să filmeze. Fetele priveau speriate. 
Ajunse la banca elevului prea repede, încă nepregătit. 
 - Ţi-am spus să pui telefonul pe catedră! 
 - Lăsaţi! se apără elevul.  
 - Acum! 
 Întinse mâna ca un cerşetor pe care nu-l bagă 
nimeni în seamă. 
 - Măi, omule! urlă el. Tu chiar nu înţelegi? Ţi-am 
spus să îmi dai telefonul! Şi ridică-te în picioare când 
vorbesc cu tine! 
 Băiatul se ridică. Proastă idee! Era cu o palmă 
mai înalt. Privirea aceea pe care era nevoit să o arunce în 
sus îl umili şi umilinţa crescu în fiecare ochi care îl privea. 
Simţea că nu mai este al lui, că nu se mai deţine. Se 
desprinsese de sine şi căzuse în groapa aceea în care îl 
priveau toţi şi-l batjocoreau. Se ura. 
 Drumul până la catedră a fost un tunel. Un tunel 
fără nimic la capăt, lung, umed şi întunecat. Un tunel de 
pâslă. Băncile treceau pe lângă el ca nişte umbre. Se 
aşeză pe scaunul plin de pioneze şi începu să strige 
numele de la capăt, de data asta greşind chiar la toate, 
de parcă şi-ar fi propus să le pocească. Înainte să termine 
se auzi soneria. Închise catalogul şi se ridică brusc. Elevii 
erau deja în picioare. Unii dintre ei se opriseră în faţa uşii, 
gata să iasă. Fugi repede, aruncându-le o privire cruntă.  
 

 
Grasul se dădu la o parte, maimuţărindu-se: 
 - Poftiţi! Poftiţi! 
 Era transpirat. Cămaşa îi intrase în piele. 
Holul era prea lung... 
 
 
 

Războaiele Anei 
 
 O privesc pe Ana în tăcere. Corpul ei supus 
somnului se mişcă încet, abia simţit. Nu o aud, dar 
ştiu că respiră. Din faţa întoarsă către perete se 
vede doar linia netedă a obrazului, înecată în părul 
răsfirat. O privesc şi în corpul ei adâncit în 
aşternuturi aş vrea parcă să mă afund ca o cană în 
apa rece de fântână. Să îi simt viaţa, sângele, să fiu 
eu ea şi ea să fie eu. 

* 
 Ana mănâncă fără grabă, privind peste felia 
sandvişului cu muşchi şi felioare subţiri de ardei 
verde. Mestecă fără grijă, îngropându-şi dinţii în 
scoarţa legumelor, ronţăind zgomotos. Ochii ei sunt 
fixaţi pe un punct dincolo de linia peretelui. Din când 
în când, se desprinde din strânsoare şi priveşte 
spre farfurie. 
 - Azi am zi grea, începe ea, fără să mă 
privească. 
 - Ce să-i faci, zic, eu. Le iei şi tu pas cu pas. 
 - Da, pas cu pas. Uşor de zis. Când or 
tăbărî toţi pe mine acum, vai de capul meu! 
 Nu zic nimic. Mă fac şi eu că mănânc. O 
urmăresc pe sub sprâncene. Iar s-a pierdut în plasa 
gândurilor. Se încruntă la un chip nevăzut, îl mustră 
cu linia frunţii. 
 Nu am o reţetă pentru astfel de momente. 
Şi mai e şi nodul care mi se pune în gât. De cele 
mai multe ori când intervin, nu fac decât să 
declanşez un lanţ întreg de tensiuni. Nici dacă tac 
nu e prea bine. Tăcerea apasă ca o cortină de 
plumb. Cel mai bine e să vorbesc cât mai puţin şi 
numai când trebuie. Dar mai ştiu eu când trebuie şi 
când nu? Grea treaba asta! Aş tăcea şi acum, dar 
nu ştiu cum, mă roade ceva, un ghimpe de orgoliu, 
un ciot. 
 - O să fie bine! 
 Ea mă priveşte pentru prima dată în 
dimineaţa asta. Simt că începe. Al dracului orgoliu! 
 - Da! O să fie bine de tot! Colcăie scamele 
în casa asta! Ai zis că faci curat. 
 - N-am făcut, răspund eu. M-am simţit prea 
obosit. Îmi cer scuze. Fac astăzi. 
 Ar trebui să-mi dau o medalie. De mult nu 
mi-am cerut scuze pentru lucruri la care nu simt că 
am greşit. Ea mă priveşte puţin derutată. Nu 
durează decât un moment prea scurt.  
 - Am rugat-o pe mama să meargă cu mine 
după-amiaza în oraş să mă uit la pantofi. Nu, că 
vine nu-ştiu-care tanti Mimi în vizită. Nu, că ea nu o 
amână pe tanti Mimi că stă departe şi nu poate să 
se deranjeze în altă zi. Pentru alţii are timp... 
 

 

(continuare în pag. 84) 
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(urmare din pag. 83) 
 

 Sună un telefon. Al ei. Ana se repede spre el, 
duduie prin casă. 
 - Alo, da. Da... Da... Da... Bine. 
 Când se întoarce îi văd faţa dezamăgită. Nu e 
bine deloc. 
 - M-a sunat şeful. Cică să vin mai devreme la 
serviciu azi că trebuie să terminăm dosarul pentru 
primărie. Doamne care m-ai făcut! Pe alta n-a găsit decât 
pe mine. După ce că stau şi muncesc până târziu, le fac 
toate alea, tot pe mine mă cheamă şi pentru alţii. 
 - Dosarul ăsta nu era treaba Angelicăi? întreb eu 
nedumerit. 
 - Da, era! Angelica se laudă întruna, dar când e 
de treabă, tot pe mine mă cheamă. Păi le-a arătat 
raportul şi nu le-a plăcut. Nu m-a sunat ieri şeful să-mi 
spună să-i iau eu atribuţiile?  
 Se uită la mine întrebător. Care a sunat? O fi fost 
demult. Nu-mi aduc aminte, zău. 
 - Ţi-am spus, dar nu m-ai auzit. Cine să mă 
asculte? 
 - Dacă-i laşi să-şi bată joc de tine! intervin eu la 
capătul răbdării. Dacă le faci toate treburile, fără să 
comentezi! Ce crezi, că o să-ţi dea ei din bunătatea lor 
nesfârşită? Tot pe tine o să te pună să le faci cum 
trebuie. Ei înţeleg că eşti disponibilă şi că îţi place. Dacă 
nu te plângi! 
 - Şi ce să fac, mă priveşte ea brusc, să fac 
scandal? 
 - Nu scandal, îi moderez eu elanul, dar să spui 
când te deranjează şi când întrec măsura. Uită-te la 
mine! Comentează vreunul? Ai văzut ce respectuoşi sunt 
şefii. 
 - Aşa sunt eu, mai proastă, îmi trânteşte ea 
vorbele de frunte.  
 Eu nu mă mai opresc. Ce-oi fi păţit? 
 - Păi uite cum faci! Cu mine te cerţi aici şi cu ei te 
porţi frumos! Râzi cu ei, nu le spui nimic şi ei te iau de 
fraieră. Până nu eşti mai dură, nu se astâmpără. 
 - Da, bine! Tot pe mine dai şi tu. Daţi toţi în mine! 
 Se ridică şi pleacă de la masă. Simt un gust prea 
sărat. Mă împunge inima. Pe frunte îmi cade tristeţea ei. 
Mă ridic şi o urmez în dormitor. A deschis uşa de la 
şifonier şi îşi scoate cu grijă hainele. Când se întoarce 
către mine îmi zâmbeşte. Îmi vede faţa tristă.  
 - Lasă, nu mă lua în serios. Mă descurc eu.  
 Ştiu de ce zice aşa. Ne-am certat ieri. I-e frică să 
nu îmi pierd răbdarea, să nu o iau razna, să mă sufoc. 
Încerc să schimb discuţia. 
 - Îţi scot haina de blană din şifonier? 
 - Nu, că n-o iau pe aia. 
 - Dar pe care?  
 - Pe cea gri. 
 Haina gri e mai subţire. Mi-e frică să nu răceas-
că. Nu de alta, dar mă sfâşie când e bolnavă. Nu are 
linişte, se tânguie, mă vrea mereu lângă ea. Se 
enervează că e bolnavă. Dar ca să o protejez trebuie din 
nou să mă lupt cu ea. Acum simt că nu pot. Mi-e frică să 
nu o fac să plângă. 
 - Bine, zic eu, privind în jos ca să nu mi se vadă 
ochii. 
 Mă aplec şi îi şterg cizmele cu un burete cu 
silicon. Mă îmbrac şi eu. Îmi caut cheile. Nu le găsesc în 

 
buzunarul de la haină. Nici în uşă nu sunt. Mă 
foiesc de colo-colo prin casă. Mă vede şi simt cum 
ar vrea să mă certe. Se aranjază în baie. Mă 
opresc o clipă, să-mi dau seama unde le-am pus. 
A! Sunt în cealaltă haină. Le găsesc acolo, căzute 
în căptuşeala ruptă. Mă chinui să le iau de acolo. 
Mă trec sudorile. Simt ochii ei cum mă urmăresc. 
Rup căptuşeala cu totul şi le scot. Îmi pun haina şi 
aştept. 
 - Stai, că nu sunt gata, strigă ea din baie. 
Mai am! 
 Mă uit la ceas.  
 - Păi hai că e şi jumate! 
 Nu-mi răspunde. Se luptă cu ceva pe faţă. 
 - Uf! Mi-a apărut un coş. Nici părul ăsta nu 
stă cum trebuie! Dracu să mă ia! 
 Vorbele ei mă lovesc în stomac. Aştept 
încordat. Vine într-un târziu...  
 În trafic este foarte aglomerat. Sunt nevoit 
să ocolesc, ca să nu mă enervez în coloana 
interminabilă. Ana îşi continuă luptele. 
 - M-a rugat Flori să-i ţin locul poimâine... 
 - Păi nu i-ai zis că eşti ocuată? Nu trebuia 
să mergem să ne uităm de mobilă de bucătărie? 
 - Nu mai mergem! Mergem altădată. 
Când!? Dracu ştie! 
 - Fă-le toate plăcerile că ei o să aibă grijă 
de tine. 
 - Nu puteam să o refuz. Nu ştii că m-a 
ajutat cu bani când n-am putut să ne plătim ratele? 
 Aşa e. Flori ne-a ajutat. Dracu să mă ia şi 
pe mine. Că minţile mi le-a luat deja.  
 - Stai-stai-stai!!! 
 Mă cuprinde o frică teribilă. Sunt gata să 
apăs pe toate pedalele. Mă uit în toate părţile. Ce-
am greşit? E! A ieşit unul cu botul maşinii prea 
tare de pe o străduţă. Am oricum prioritate. Ea se 
sperie din orice. 
 - Of! Ţi-am zis să nu mă mai sperii! Lasă-l 
că nu intră în noi, că nu e nebun! 
 Tace din gură. Ajungem în sfârşit. Îi ţin 
poşeta până coboară. 
 - Succes! 
 Nu mă priveşte. E timpul să mă duc şi eu 
la serviciu. Simt un fel de uşurare în braţe şi în 
acelaşi timp un gol. Am scăpat de suferinţele ei 
dar o să-mi fie dor până diseară. Când nu am să 
am ce face am să mă gândesc la ea. De sunat nu 
o sun, pentru că glasul ei este absent la serviciu. 
Îmi răspunde monosilabic şi mai mult tace. Uneori 
îi mai trimit câte un mesaj. Să ştie că mă gândesc 
la ea. 

* 
 

 O aştept pe Ana în maşină. În linişte. Nu 
suport niciun zgomot. Am avut o zi încărcată. 
Multă alergătură, multă foială. Niciun moment de 
odihnă. Mă dor toţi muşchii. Capul îmi vuieşte. Îl 
las pe spate şi simt umerii încinşi. Pe frunte îmi 
joacă tot felul de gânduri. Mă arde. 
 Ana întârzie. Cu siguranţă o ţin peste 
program. Iar să facă una şi alta în locul celorlalţi.  

 

(continuare în pag. 85) 
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(urmare din pag. 84) 
 

Nu pot s-o condamn. Nu pot să mă mânii pe bunătatea 
şi naivitatea ei. Nu am dreptul. Dacă aş face-o nu m-aş 
mai recunoaşte. Cu toate astea e obositor. Şi pentru 
mine şi pentru ea. O văd cum se luptă. Aş vrea să ştiu 
ce gândeşte. Dar nu pot afla decât frânturile pe care mi 
le spune ea. De cele mai multe ori le simt ca nişte 
reproşuri. Dacă aş fi fost eu mai şmecher, dacă aş fi 
câştigat mai mult, poate n-am fi fost aşa de încordaţi...  
 Întârzierea se prelungeşte. Ies afară şi încep să 
şterg geamurile. Curăţ maşina cu grijă, de parcă aş 
pregăti-o pentru un drum lung. N-am mai fost de mult 
timp în vacanţă, noi doi, departe de lume, cu braţele şi 
buzele noastre. Cu momentele noastre de visare, cu 
micile noastre giumbuşlucuri pe care nu le înţelege 
nimeni. Cu poreclele pe care mi le pune ea, porecle 
care mă ofticau la început. Acum îmi lipsesc. Acum am 
o zi fericită dacă doar îmi zâmbeşte. Un zâmbet de foc! 

* 
 Suntem la hypermarket. Numai aici mai este 
deschis la ora asta. Ea caută pantofi. Eu ştiu că oricum 
nu va găsi aici ce-i place ei. Şi sunt prea scumpi pentru 
noi. O las totuşi să se uite. Să-şi spele ochii orbiţi de 
lumina calculatorului pe care i-a fixat toată ziua. 
 În timp ce răsuceşte încălţămintea pe toate 
părţile, îmi vorbeşte necontenit. Se plânge de tot felul de 
lucruri. Mărunţişuri. Eu nu le-aş lua în seamă. Pe ea o 
împung. O jenează. I-au dat şi ei o cafea în cele din 
urmă şi nici măcar nu-i puseseră zahăr. Bine că avea ea 
câteva pliculeţe în poşetă. A ieşit puţin să ia aer şi au 
sunat-o imediat. Angelica i-a remarcat coşul şi i-a 
recomandat o cremă. Asta a iritat-o la culme. Angelica 
este întotdeauna senină şi-i stă părul perfect. Al ei e 
mereu pleoştit şi fără strălucire... 
 O ascult încercând să par atent. Dar pur şi 
simplu mintea îmi fuge de jur-împrejur, numai la vorbele 
ei nu vrea să se oprească. Mă atrag luminile din toate 
părţile. Pe lângă mine trec tot felul de oameni. Mi se 
opresc ochii pe corpurile, pe hainele lor. Încerc să mă 
controlez. Zâmbesc către ea în timp ce-mi vorbeşte şi 
se uită să vadă dacă o ascult. Dau din mâini. Mă declar 
alarmat: 
 - Nişte nenorociţi!... Afurisita!... Tupeu!... 
 Nu-şi găseşte ceva potrivit. De probat, nu vrea 
să probeze. E prea obosită. Mă cercetează mereu la 
câte-o pereche pe care o ridică din raft şi mă întreabă 
din ochi. Eu o privesc, să ghicesc ce reacţie are. În 
funcţie de ea, aprob sau resping pantofii cu gesturi largi. 
Nu nimeresc de fiecare dată. Ea se încruntă către mine 
total nemulţumită. Mă întreb de unde mai are putere... 

* 
 Ana îmi plânge în braţe. Corpul ei se scutură ca 
o frunză lovită de ploaie. O mângâi cu degetele pe tâm-
plă. Pielea mi se umple de lacrimile ei reci. Încerc să o 
li-niştesc, ca pe un prunc. În plânsul ei nu mai încap 
vorbe. Suferinţa îi trece prin braţele încolăcite de gâtul 
meu.  
 Plânsul ei mă pedepseşte. Simt că am deza-
măgit-o, că nu am fost destul de bărbat. Îi înţeleg dure-
rea, dar nu pricep de ce se ajunge mereu la lacrimi.  

Aş lua-o de braţe, aş privi-o în ochi şi i-aş striga 
că nu merită. Că lumea asta nu merită lacrimile ei 
curate. Că lumea nu merită să plângi pentru ea. Dar nu 

 
asta este soluţia. Cel mai bine este să nu fac nimic. 
O sărut totuşi pe tâmpla umedă. Mi se umplu buzele 
de zvârcolirea ei. Îmi simt faţa roşie, de lavă. În piept 
mi se îngrămădesc toate nemulţumirile. Mă topeşte 
plânsul ei şi aş vrea sa i-l sting cu lacrimile mele. Dar 
ele nu vin. Mi se întunecă fruntea de oftatul ei. Ochii 
mi se încruntă, dar rămân uscaţi.  

* 
 Ana doarme în braţele mele. A adormit 
plângând. Corpul i s-a destins, sughiţurile s-au stins, 
palmele i s-au lipit de gâtul meu. Are obrazul cald. 
Respiră încet, ca valurile mării. Îi privesc părul 
înmiresmat. Mă pierd pe linia şoldurilor, pe umerii 
goi. Îi simt respiraţia pe obraz. Greutatea ei mă 
încălzeşte. Închid ochii. Ana îmi zâmbeşte. 
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    Cristian Ovidiu DINICĂ 
 

Unsprezece Septembrie 1  
Bem 
 

pasărea fără aripi 
se aşază la masă cu noi; 
are ciocul îmbibat în sângele scurs, 
uimitor, 
peste timpul rănit pe care îl cercetăm 
prin ecranul cu peşti toxici, alături 
de halba cu bere sortită 
să aducă aerul bolnav al 
raţiei de viaţă. 
Liniştita prăbuşire ne inundă venele  
la New York se moare. 
Mâine este ziua mea. 
 

Unsprezece Septembrie 2 
Turnaţi în cenuşă 
 

Ciocul păsării se înfige în trupul de sticlă 
în zbor dezarticulat cu aripi risipite. 
Bolnav pasărea sapă în 
cercul înfierbântat al aerului otrăvit, 
se rup cuvintele pământului care frânge 
cerul rănit în compasul incandescent. 
Inimi planează şi se strivesc de betonul încins 
tremură carnea lăsată să curgă 
cu izvor tăcut se împlineşte destinul 
plecării din trup. 
Cei ce devin zi rup groaza în silabe 
sunt fiii neajunşi ai tăcerii 
se nasc în oceanul de ochi 
cu braţe desprinse, turnaţi în cenuşă 
vocile lor haşurate 
traversează versetul topirii întru fiinţă. 
 

Unsprezece Septembrie 3 
Primele Ore 
 

În sângele învolburat frica bântuie 
în perfuzii.  
Văzduhul înghite suflarea. 
se aşterne tăcerea în copaci. 
Ninge peste apa interzisă 
Umbra vieţii miroase a duhoare,  
fuga continuă din timpul suferind 
spre colindul de iarnă. 
Vânătorul sună din goarnă,  
căprioare  traversează oraşul, 
într-un decor pustiit rujul iubirii 
îşi tulbură culoarea. 
 

 

 
Se aud primele sirene, 
iarba va răsări prin ciment. 
 

Unsprezece Septembrie 4 
Aripile noastre  
 

Sânul tău gust al piersicii plânge  
în epava unui vis răstignit  
expus zborului neterminat  
nu-ţi fie frică, 
norii poartă chipul nostru 
vom avea aripi  
din tencuială trupurile captive  
se vor desface în lumină  
uşile deschise  
vor lăsa iarna în toamnă  
este timpul 
să abdicăm  
din visul care decora altădată cerul  
în căutarea primăverii.  
Nu-ţi alunga zâmbetul  
vreau să-l păstrez  
în fiinţa care se zămisleşte  
din foc şi cuvinte  
în liniştea aşternută  
vom avea aripi 
 

Unsprezece Septembrie 5 
Gândul fiului 
 

De astăzi mama va împleti aşteptarea 
în părul păpuşilor din geam 
cu cârlionţi de mătase din pletele lunii 
pe buze le va pune ruj din praful de stele 
îşi va dori la masă fiul  
dar acesta nu va mai avea suficientă lumină să 
înveţe numărătoarea secundelor  
în drumul spre casă. 
În mod permanent 
ea va locui în salonul dimineţilor albastre, 
căluţii de mare şi berzele o vor însoţi. 
Din coşul lui cu rufe purtate 
va scoate cântecul de patefon pe care îl ascultau 
împreună, 
apoi meticuloasă îl va înveli în straie noi 
de duminică. 
După amiaza va pregăti cina pentru timpul 
şchiop 
 

Timp 
 

I-am zis pietrei piatră şi ea a tăcut 
pădurii i-am dat cerul şi ea s-a înălţat până la el 
îngerului cu aripa ruptă i-am cerut  
să-mi stea pe umeri 
şi el mi-a dat lacrima sa 
vântului i-am cerut glasul iar el a râs 
ploii i-am cerut să-mi spele picioarele  
ea s-a colorat cu păcatele mele 
apoi a râs, a plâns pentru timpul născut orb. 
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Numai firul de iarbă 
Îşi poartă neodihna 
În ântâmplarea  
De a fi acelaşi 
Cu fiecare început… 
 

ECLIPSĂ DE INIMĂ 
 

E o pâclă deasă 
E noapte sticloasă 
Stelele se duc 
Rând pe rând se rup 
Glasul tău departe 
Frânge-se în şoapte 
La mine s-ajungă 
Jurământ şi rugă 
Se scurtează zarea 
Se leagănă marea 
Ochii mei se frâng 
Drumu-ţi este lung 
Nu pot să te chem 
Inima mi-e ghem 
Şi mi-a fost rubin 
Şi-acum e pelin… 
 

DRUMUL SPRE  APUS 
 

Am desprins din ram 
O frunză 
Fără voia ei 
Dar câte în lumea asta 
Se rup,se şterg 
Şi se uită cum se sting 
Cărbuni pe vatră, 
Cum ard clipele în noi… 
Ieri focul ardea pe câmpuri 
Azi e scrum 
Spălat de ploi 
Ieri apusul devenise 
Doar o dungă vineţie 
Azi priveşti cum răsăritul 
Luminează pe câmpie… 
Am cules  
Din ram un fruct 
Nu mai ştiu a câta oară 
S-a supus 
Zemos sau dulce, 
Amărui cu-arome tari 
Azi nu e, e gol iar pomul 
Singuratic şi pustiu, 
Vântul doar  
Mai bate-n ramuri 
Amintindu-i că e viu 
Numai eu trec printre lucruri 
Le măsor, le-atârn de timp 
Înveliş fără de noimă, 
Doar trecut fără de nimb, 
Dar din toate câte sunt 
Numai sufletul rămâne 
Să atârne de cuvânt… 
Steaua mea fără de nume 
O s-o ascund în infinit… 


 

 

          Elena NETCU 

 

MÂINILE TALE 
 

Mâinile tale aşezate 
Peste gândurile mele 
Puse-n răscruce 
Aştept răsăritul de lună 
Lumina se rupe 
La a treia strigare 
În trepte să urce… 
Mâinile mele te cheamă 
În tremur, năuce, 
Inima mea de aramă 
Galopând printre vise 
Mâinile tale zvâcnesc 
Nesăbuit 
Ascultă cum bat  
secundele-n geam 
Cuvintele mele  
Se ghemuiesc 
În nerostire 
Departe de tine 
Ascunsă în înserare 
Cu nesupusă tăcere 
Să fiu aşteptare 
Cu gândurile mele  
Urcate pe cruce… 
 

MEREU ÎN NEODIHNĂ 
 

Vezi? Nici un ram 
Nu-şi strigă neodihna 
Şi întâmplarea 
De a înmuguri… 
Vezi ? Nici firul de iarbă 
Nu se împotriveşte 
Când îl striveşti cu piciorul… 
Căci tu, trecătorule, 
Eşti mai presus de toate, 
Mai presus de înmugurire 
Şi mai presus de desfrunzire… 
Al tău este spaţiul şi timpul 
A ta este libertatea 
De a fi aici şi acolo… 
Numai tu poţi schimba  
O stare cu alta. 
Fiecare clipă 
Înseamnă trecerea  
Din ceva în altceva, 
Din vis în stare de veghe… 
Lacrima ta poate fi 
Râs sau plâns… 
Într-o secundă neaşteptată 
Poţi fi înghiţit de moarte. 
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    Nicolette ORGHIDAN 
 

O MÂNĂ, O PRIVIRE 
 

Prinde fructul, îl priveşte, îl depărtează, îl apro-
pie, îl aşează la loc. Se depărtează puţin, apoi se-ntoarce 
şi ia fructul în mână. Îl priveşte o clipă, apoi aşa, ca din 
întâmplare întreabă:  

- Da’ mai mari n-aveţi? 
- Da’ nu-s destul de mari, mamaie? Îl iei ca să-l 

mănânci sau să-l pui în vitrină? 
Îl aşează la loc şi se depărtează. Face câţiva 

paşi şi se-apropie de altă tarabă. Ia fructul în mână şi-l 
priveşte, depărtându-l uşor.  

- Auzi, îl iei ca să-l mănânci sau ca să-l pictezi? 
- Da’ nu-i prea mic? 
- La preţu’ ăsta? Fugi de-aici! Un’ mai vezi aşa 

mari la preţu’ ăsta? 
Se depărtează tăcută, strângând într-o mână o 

plasă veche, decolorată, în care se conturează forma 
unei mici franzele. Dă roată tarabelor, priveşte mai de-
aproape, mai de departe marfa, neîncumetându-se să 
ceară. 

- Auzi, mamaie, ai mai fost pe-aici. Ţi-am spus că 
n-am mai mari.  

Se depărtează, tremurând speriată de vocea 
uşor baritonală a vânzătorului. Încearcă să grăbească 
pasul, dar calea-i este tăiată de doi copilandri care se 
hârjonesc. Se opreşte. Mă opresc şi eu. Se sprijină de 
colţul unei tarabe, apoi încearcă să apuce un fruct căzut 
lângă ea.  

- Lasă-l acolo, că-l ridic eu, spuse autoritar 
precupeaţa. 

- Cu cât dai kilu’? 
- Vrei să cumperi sau… numa’ aşa, mă-ntrebi? 
-Cumpăr, cumpăr, da’ cu cât îl dai? 
- Cincisprezece lei e kilu’. Iei mai mult, mai scad. 

 Dă din cap şi se-ntoarce. Mă apropii de vânză-
toare şi-o rog:  

- Cântăreşte-mi, te rog, două kilograme. 
- De-astea mai mari, da? 
- Da, da îi răspund mechanic, urmărind trenciul 

vişiniu care se îndepărta încet. Iau repede plasa cu mere 
şi grăbesc pasul. O ajung. Încet, îi pun mâna pe umăr: 

- Doamnă, v-aţi uitat plasa lângă tarabă. 
Mă priveşte mirată, cu ochii umezi şi, clipind des, 

încearcă să se opună:  
-Nu, nu, nu-i a mea, nu, nu… 
- Ba da, zic. Aţi uitat-o lângă standul cu mere, ia 

amintiţi-vă. 
Îi pun repede plasa cu cele două kilograme de 

mere în mână şi o iau la fugă fără să mă mai uit înapoi. 

 
Alerg, alerg aşa cum n-am mai făcut-o din 

adolescenţă, din anii în care… 
Ajung târziu acasă, iar mama, grijulie, 

supărată, mă şi ia-n primire:  
- Doamne, ce m-ai speriat! Unde ai întâr-

ziat atâta? Te-a căutat Victor, dă-i un telefon! 
- Ştii, m-am întâlnit cu doamna D, ţi-o 

aminteşti, nu? Profesoara mea de limba română. 
Era la cumpărături, în piaţă. 

- Te-a recunoscut? 
- O, da, am mai sporovăit de una, de alta. 
- O fi în vârstă acum. Şi cu pensia aia a 

lor de nimic… Măcar de i-ar fi trăit băiatul acela pe 
care-l înfiase! Ce soartă a avut şi ea! 

- Lasă, mamă, nu te mai gândi! O duce 
bine, e aproape la fel de frumoasă şi vioaie cum o 
ştii. De ce te amărăşti tu acum? 

Intru în baie şi mă privesc în oglindă: par-
că nu-i chipul meu. Încerc să-mi descopăr obrajii, 
buzele, dar îmi apar degetele doamnei D sucind şi 
răsucind mărul, apropiindu-l, îndepărtându-l, aşe-
zându-l la loc, luând altul, trecându-l dintr-o mână-
ntr-alta, îndepărtându-se şi iar apropiindu-se, 
întorcându-se, privind fructele, luând… 
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Mihaela OANCEA 
 

Armonia contrariilor 
 

Un clarobscur liliachiu mânjit cu mangal 
Înrămează impozant infinitul, 
În vreme ce Armonia şi Entropia îşi dau mâna deasupra 
hârtiei  
Ce-şi aşteaptă rândurile – fosile săpate-adânc în timp. 
Târziul întârzie să calce lasciv, 
În ritm de sarabandă, 
Pe vertebre, pe timpane, pe plămâni... 
Îţi ofer-un răgaz de a coase 
Cu albatroşi spintecaţi fisura realităţii, 
Un răgaz de a crede că eşti nemuritor.. 
Moartea-i înscrisă-n celulele noastre! 
Există forme de rezistenţă! Să alungăm târziul din noi! 
Tic-tac! Orologiul destrămării ţese felii de existenţă... 
“Să-i stricăm mecanismul!”– propune perfid osul.  
„Să-i zădărnicim planul!” - chicoteşte mefistofelic retina. 
Ei...şi dac-am putea faustian sa-i poruncim clipei 
Să stea în loc, oare ce-am schimba? 
Cum poţi opri moartea când te-ai născut cu ea? 
 

O clipă 
 

Ninge cu cerneală peste aripile străvezii ale amărăciunii, 
Peste universul amuţit, împlântat în solzii tăioşi ai 
singurătăţii. 
Pescuieşti un năvod plin de iluzii din măruntaiele amintirii, 
Visări prinse în penseta agoniei, 
Şi-ţi probezi anduranţa... 
O clipă rătăcită în trecut îşi strigă neputinţa 
De a păstra sublimul sărutului cu aromă de cireşe amare, 
Seducător ca un zbor de flamingi, 
Fragil precum sentimentele. 
O clipă agăţată în sanctuarul iubirii 
Îmbrăţişează dansul în ritmuri de Chopin, 
Aduce miresme de mosc şi portocal 
Din odaia-n care viaţa pulsa ameţitor. 
Rădăcinile noastre se-mpletiseră tăcute - 
Osmoză ce germina speranţă. 
Existam în afara noastră şi-a lumii concrete, 
Volatilizaţi prin infinite galaxii. 
Azi, clipa s-a destrămat 
Tăvălită prin praful durerii. 
Ne vom întâlni dincolo de graniţele invizibile 
Şi sufletele noastre vor dansa  
Libere 
În propensiunea lor  
Spre infinit. 
 

Solstiţiu de iarnă 
 

Mahalaua îşi mestecă măruntele-i drame - 
Istorisiri picante şi febră viscerală... 
Adorm conştiinţe-n fetide lupanare,  
Bolborosind despre diverse dizeuze obscure, 
Când întunericul muşcă din trupul fraged al nopţii. 
Precepte mustesc în minţi înfierbântate, 
Gonind tumultoase prin ţarcul gândirii... 
Se deapănă-n crepuscul teorii fulminante 
Despre realităţi hiperfizice ori despre Anunnaki, 
Când Uranus face cuadratură cu Jupiter. 
 

 

 

Solstiţiul de iarnă – noaptea cea mai lungă – 
Adună laolaltă pe cei ce vieţuiesc sub 
catapeteasma 
Templului ranforsat cu iluzii şi zâmbete de prunci.  
Tăcere... 
Îngheţ... 

 
Împietrire 
 

Cafeaua se revarsă pe vechi manuscrise 
Împrăştiind aroma-n camera obscură – 
Ceasornicul bate cadenţat, 
Torturând subconştientul, 
Satanicele douăsprezece ore. 
Un bob de sudoare coboară nestăvilit pe frunte 
Picurând terifiat printre gânduri. 
Mucuri de ţigară zac strivite-n scrumieră, 
Frământate cu gesturi febrile. 
Ochii goi rămân pironiţi pe fereastră, 
Scrijeliţi de durere... 
E una dintre nopţile-n care priveşti sabatul 
Păpuşilor sinistre prin ochiul de geam spart - 
O noapte valpurgică-n care ninge cu rugină 
În suflete letargice. 

 
Quo vadis? 
 

Nu ne deranjează nimic. 
De ce ne întrebaţi? 
Zapăm doar anxioşi  
În căutarea disperată a şocantului, a turpitudinii. 
Cu îndoială, ce-i drept - stare tipică nouă, 
Iar certitudinea ne scapă precum nisipul printre 
degete. 
Existenţa o rumegăm precum popcornul în faţa 
ecranului, 
La distanţă de un buton de triumful consumismului 
abject, 
Al diformităţilor colţuroase crestate-n subconştient.  
Cultura? - o machieuză obosită, 
Desuetă, impertinentă, versatilă, 
Chip cadaveric al singurătăţii absolute, 
Eboşa vreunui trecut ilustru.. 
Cine vrea s-o-nsoţească? 
Suspendăm înţelesul de propria-i şiră a spinării 
În ritmuri de gangsta rap flamboaiant... 
Funcţionăm în modele binare, 
Asta ne-a tot spus antropologia - 
Sintagmatic si paradigmatic 
Reproducând incestuos şi redundant  
Cuvinte sleite de semnificaţii, 
Tocite-n creuzetul timpului,  
Cuvinte ce nu mai creează, doar distrug.  
N-avem timp de-ntrebări, 
N-avem timp de răspunsuri. 
Vegetăm. 
Căutăm prozeliţi! 
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Dumitru ANGHEL 
 

Papagalul şi revoluţia  

de Valentin POPA 

 
Volumul de proză „Papagalul şi revoluţia”, 

Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2012, 206 pagini, 
semnat de scriitorul Valentin POPA, reuneşte 
unsprezece povestiri – schiţe, unele; nuvele, altele – 
unitare stilistic, dintr-o perspectivă multiplă ca 
valoare literară; ipotetică în planul momentului istoric 
al elaborării, al creaţiei artistice, prin nuanţa 
originală şi autentică de literatură de sertar, 
conceptul estetic atât de aşteptat şi de controversat, 
pus în discuţie după Revoluţia din Decembrie 1989, 
care s-a dovedit, din păcate, doar „o promisiune” nu 
îndeajuns onorată, pe cât ar fi meritat!?  

Cu adevărat, mai toate dintre povestirile 
domnului Valentin Popa n-ar fi putut trece de... 
„ochiul vigilent” al cenzurii şi-atunci le-a imprimat o 
inconfundabilă tentă de... „fruct oprit”, ceea ce le-a 
conferit calitatea de saga românească, născută din 
nevoia de a ocoli, de a deturna interdicţia...  

„Papagalul şi revoluţia” este o carte de proză 
scurtă concepută printr-o tehnică literară interesantă 
de împletire a naraţiunii cursive cu secvenţe retro, în 
fragmente scurte, ca nişte citate, sau chiar în corpul 
aceleiaşi fraze, culese cu italice, cu o anume 
rigoare, uşor pedantă, de factura unor mărturisiri 
complete, prin care parcă şi-ar reprima drastic orice 
implicare. 

Tonul este evocator iar universul epic poartă 
pecetea amintirilor axate pe un areal geografic intim, 
perceput din biografia prozatorului Valentin Popa, iar 
personajele au o genetică comună, din aria familiei 
ori din galeria prietenilor, a unor cunoscuţi notorii. 
Proza scriitorului Valentin Popa se derulează pe o 
tehnică cinematografică, cu secvenţe aparent 
disparate dar care-şi menţin unitatea şi cursivitatea 
epică printr-un click, care deturnează verdictul spre 
un tip de fantastic, de ireal cu valenţe de staccato, 
ca-ntr-o lucrare polifonică din aria madrigalului.  

Poveştile de dragoste, cu rătăciri prin tot felul 
de labirinturi spaţiale şi temporale, între fabulos şi 
straniu, sunt construite pe o structură romantică din 
vremurile bune ale literaturii de gen, la graniţa dintre 
idila curată, cuminte din alte veacuri şi aventuri 
sentimentale eşuate în ură şi drame matrimoniale. O 
proză uşor atipică, în contrapunct temperamental cu 
statura intelectuală şi culturală ale domnului Valentin 
Popa, influenţate de pregătirea ş i preocupările sale 
filosofice, autor al unor cărţi de specialitate: „Teme 
filosofice” (2001) şi „Elemente de sociologie” (2007), 
în colaborare, sau a monografiei: „Vasile Băncilă - 
omul şi filosoful” (2006), lucrare de căpătâi 
dezvoltată editorial după structura iniţială a tezei de 
doctorat în filosofie: „Vasile Băncilă în metafizica 
românească a culturii” (2005); o cultură filosofică şi 
literară exersate într-o publicistică activă şi 
constantă în revistele: „Luceafărul”, „Viaţa 
românească”, „Dunărea”, „Porto-Franco”, „Excelsior”, 
„Contrapunct”, „Oglinda Literară”. 

În literatură, filosoful Valentin Popa a venit  

 
 

târziu şi impetuos, reţinut de condiţia sa de 
autor de literatură de sertar iar cele unsprezece 
schiţe şi nuvele din volumul „Papagalul şi 
revoluţia” s-ar putea numi modele de astfel de 
literatură, pe care o scoate pe piaţa demone-
tizată a unui astfel de concept artistic cu 
decenţa convingătoare a celui care a scris şi n-
a putut să treacă de cenzura draconică.  

Povestirea „Papagalul şi revoluţia” care 
a dat şi titlul volumului, pare chiar mai puţin 
realizată decât toate celelalte, pentru că este 
textul cu cel mai evident... antimesaj, modelat 
să convingă de contrariu, sau poate s-a vrut 
un... model de cum ar fi trebuit să nu fie scrisă 
literatura proletcultistă a momentului, pe 
coordonatele unei ironii şarjate, ca expresie a 
unui impuls esenţialmente parodic.  

Valoarea întregului volum este dată de 
celelalte zece schiţe sau nuvele, iar dintre 
acestea se detaşează prin amplitudinea epică şi 
finalul tragic, povestirea „Detaşarea”. Cea mai 
întinsă şi cea mai elaborată stilistic, cu accent 
pe arta portretului şi pe originalitatea organizării 
conflictului, realizat pe un crescendo dramatic, 
de scenariu de film sau de piesă de teatru. 
Există, de pildă, în mai toate textele o 
adevărată obsesie pentru cifrele 40-45, ca 
vârstă a tuturor personajelor, preferinţă dată de 
vârsta pe care Valentin Popa o avea când şi-a  
 

(continuare în pag. 91) 
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(urmare din pag. 90) 
    
scris cartea de literatură (!?) Poveştile de dragoste, 
subiect predilect, de altfel, sunt fascinante, adevărate 
monografii sentimentale, în care dominanta stilistică 
se axează tot pe dualitatea fantastic şi dramatic, iar 
personajele sunt construite pe acelaşi „calapod”. 
Toate iubirile din poveştile domnului Valentin Popa se 
consumă năvalnic, ca-n „Vâltava” lui B. Smetana, ca 
apele vijelioase de munte, cu prăvăliri impetuoase, 
iar cuplurilor de îndrăgostiţi li se întâmplă tot felul de 
lucruri stranii, drame, tragedii, într-o tumultuoasă 
cavalcadă wagneriană. 

Cum spuneam mai sus, o altă componentă 
stilistică a prozatorului V. Popa vine din „arta 
portretului”, pentru că se dovedeşte un fin analist, 
calitate decurgând din formaţia sa de eminent filosof, 
iar acest detaliu se observă din diversitatea 
unghiurilor în care-şi surprinde eroii. Personaje, mai 
ales femei cu personalitate debordantă, au atitudini 
surprinzătoare, năucitoare, ca în cazul Ortansei din 
povestirea „Plutind în derivă”, o stranie poveste de 
viaţă, de moarte, de destin, de soartă vitregă şi de 
hotărâri omeneşti dramatice, o poveste fantastică 
despre dimensiunile sufletului omenesc, despre 
frumuseţea gesturilor-limită de o tulburătoare 
autenticitate. 

Nici personajele masculine nu sunt în afara 
formulei... „forte”, numai că doar aceştia, de cele mai 
multe ori, sunt elemente malefice, cu o genă bio a 
răului. Personajele negative feminine nu populează 
proza domnului Valentin Popa, în afara unor excepţii 
atinse de uşoare unde de ironie şi atât. Răul stă doar 
la capitolul personaje masculine. 

Ineditul prozei, virusată de sindromul 
„literaturii de sertar”, promovată de scriitorul Valentin 
Popa, se fixează într-o lume foarte autentică, în ciuda 
bizareriilor de tot felul, care pulsează de energii, 
dintre care unele foarte negative şi explodând de 
vitalitate, ca în „Strania ceremonie”, o altă poveste, 
neapărat stranie, după cum sugerează titlul, 
dominată de o patologie a singurătăţii, o poveste de 
viaţă de o banalitate tristă, vulnerabilă, ca un fapt 
divers, devenit eveniment, într-un târg sadovenian în 
care nu se întâmplă nimic. Personajul principal, Eliza 
– o adevărată „patologie” literară pentru feminitate în 
proza domnului Valentin Popa –, trăieşte drama de a 
fi singură într-un timp pe care şi-l gestionează 
patetic, ca o formă de alienare incontrolabilă. Soluţia 
stilistică de final inconştient accentuează 
dramatismul întâmplării, pentru că-i lipseşte banalul, 
liniştitorul, clasicul şi conciliantul „...şi au trăit fericiţi 
până la adânci bătrâneţi”, ca totul să rămână în nota 
de straniu şi fantastic, pe care autorul o impune 
povestirilor sale. Povestiri despre viaţă, despre viaţa 
de toate zilele, poveşti năucitoare prin simplitatea lor 
frustră, prin nonconformismul elegant şi de-o 
moralitate, creştină i-aş zice!, ca-ntr-o predică de 
duminică de la un amvon al faptului divers... 
dumnezeiesc. 

Simplu, frust, banal, aşadar, ca-n “Gânduri în 
evantai”, cu toată tevatura unei lumi aproape mitică, 
într-un registru dominat de fantasme uşor infantile, cu 
o moarte banală, a unui dascăl oarecare, profesorul  

 

V.A. Nedelcu, pentru care: “se adună bani 
pentru înmormântare aşadar...” (pag. 50). 
Sau “Contagiunea”, o povestire care poate fi 
plasată în zona literaturii absurdului pentru 
un fapt aparent lipsit de importanţă dar cu un 
impact terifiant, obsesiv, mirosul de peşte 
afumat de pe mâini, de pe faţă, de pe haine, 
din gură, ca o pecingine, “contagiunea”, ca o 
metaforă a umilinţei pentru o decizie 
importantă... 

Dar şi “Degetele lui Octavian”, o 
povestire impresionantă, la graniţa dintre 
absurd şi o realitate crudă, nemiloasă, o 
boală năucitoare, cam în afara patologiei din 
literatura medicală, fără un diagnostic 
plauzibil, o boală ca un blestem, incurabilă: 
degetele lungi ale lui Octavian, care cresc, 
cresc, cresc, stupid de nefiresc, în afara 
oricărui firesc biologic, după legile unei 
anatomii incontrolabile. 

Ca şi cea mai întinsă dintre povestiri, 
“Detaşarea”, de dimensiunile unei nuvele, 
structurată pe capitole, ca un roman, cu 
condiţia extinderii conflictului narativ, o 
poveste tot de dragoste – laitmotivul tematic 
al prozei domnului Valentin Popa – eşuată 
dramatic pe un scenariu romanesc bine 
construit, într-un crescendo susţinut de 
argumentele prozei de anvergură, cu un final 
pe măsură, cu ingredientele unui roman 
poliţist. Cam ce s-ar putea dezvolta din 
“Mesagerul”, povestea unui destin provocat 
de promiscuitate, de ratare şi de compromis 
social. 

Proza scriitorului Valentin Popa se 
pliază pe canoanele filosofiei tradiţionale, 
când alege şi dezvoltă temele şi subiectele 
celor unsprezece povestiri, cărora le 
deturnează evoluţia spre surprinzătoare 
destine de tipul unor parabole fantastice, 
absurde uneori, de tip kafkian. Literatura 
filosofului Valentin Popa este în contradicţie 
cu echilibrul şi distanţarea “scorţoasă” a 
legilor sacre şi rigide ale gândirii de salon 
elegant, pentru că epicul povestirilor sale... 
“ţipă” după sobrietatea textelor raţionale. 
Parcă nimic din... “matematica” gândirii 
echilibrate nu mai are vreo legătură cu 
nefirescul, dramaticul sau chiar absurdul din 
povestirile adunate în volumul “Papagalul şi 
revoluţia”. 

Lectorul univ. dr. Valentin Popa scrie 
proză într-o altă gamă, pe un alt registru epic 
decât “diapazonul” prelegerilor în faţa stu-
denţilor săi, iar povestirile sale, experimentul 
său literar, pliate pe canonul “literaturii de 
sertar”, sunt exemple de nonexerciţiu al unei 
conştiinţe ca un... bumerang al echilibrului şi 
împăcării cu sine. 
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                 Elise BAST 
 
 

Ace, perfuzoare, chiurete 
 
Aceleaşi nuanţe de gri îngheţat, aceleaşi betoane 

trântite pe hartă conform unor coordonate autiste. Aceiaşi 
corbi lasă o dâră de fum negru în urmă, în zborul lor. 
Aceiaşi ca în Iarna Marilor Schimbări. 

Priveam la turla argintie a bisericii, căpătând 
existenţa doar prin conturul ce o deosebea de cer, 
înştiinţându-mă că este acolo. Sunete subţirele, uşoare 
îmi dansau prin faţa ochilor, compunând o minunată, tristă 
sonată. O sonată ce, ca şi mine, şi-a acceptat damnarea 
căreia nu are rost să ne zbatem. Aceste sunete se înălţau 
plutind prin aer, acei fulgi cădeau plutind prin aer, şi parcă 
unii chiar avuseseră îndrăzneala să mă urmarească o 
bucată de drum.  

 Toate acestea rămân, şi blocurile, şi cerul gri, şi 
copacii înegriţi, cu crengi ftizic contorsionate. Toate 
rămân... doar anii trec peste această faţa palidă, apărând-
o de fotoni precum o armată de umbrele. Anii trec dar 
privirea nu i-o pot împăienjeni. Au încercat de toate, au 
supus acest suflet la teroare, la decepţii, la pierderi, la 
singurătate, dar "fir'ar ea de privire că nu se stinge! De ce 
nu-i prinde cristalinul albul lăptos? De ce nu-i schimbă 
otrava culoarea irisului? De ce nu i se face retina bucă-
ţele? Dar mai e speranţă, mereu mai e speranţă. Doar a 
plâns până i s-au înroşit ochii, până i-au plesnit venele! 
suntem pe drumul cel bun, camarazi"! 

Se spune că poţi muri de inimă frântă. De aseme-
nea se spune că fulgerul nu loveşte de două ori în acelaşi 
loc. Dar eu ştiu ceva ce loveşte de două ori - chiar de mai 
multe ori - în exact acelaşi loc. Puteţi ghici ce este? 
Puteţi? Vă mai dau o şansa! Nu? Este destinul. Crudul şi 
nemernicul destin. 

Vă duc pe o alee de piatră cubică, cu case vechi, 
boiereşti. Capătul aleii se opreşte în parcarea din spatele 
unui grup de blocuri înalte. Într-o cameră a unui aparta-
ment, într-unul din aceste blocuri (nu vă spun care) stă o 
fetiţă care mâzgâleşte nişte gânduri pe hârtie. O să fac 
mai mult de atât! Vă transform în eter, şi o veţi putea stu-
dia chiar dumneavoastră îndeaproape. 

 "Ace şi catetere. Perfuzoare. Steril. Imobilizată pe 
o masă de ginecologie, constrânsă, neputiincioasă în faţa 
viitorului ce l-am ales. A-ţi dori să scapi de aici este o 
speranţă ce nu-şi are rostul, lipsită de orice posibilitate a 
împlinirii. Medici cu ochi psihotici, înebuniţi de plăcerea 
provocată de ceea ce urmează să-mi facă. Rânjesc sadic 
sub măştile chirurgicale. Ai putea crede că nu au senti-
mente sau remuşcări, dat fiind că privirile lor inspiră o 
răceală de necuprins; totuşi le citesc plăcere în suflete,  
 

 
plăcere lipsită de umanitate. 

Totul se petrece încet, atât de încet încât 
doar a-i privi îmi provoacă o durere ce mă 
amuţeşte. O ultimă, sforţată contorsiune spirituală 
mă face să râvnesc la libertatea ce m-a condus pe 
această masă de dureri. Mănuşi sterile, lubrifiate... 
instrumente de tăiat, felurite chiurete sunt vârâte cu 
sete în gheena sufletului meu încercând să smulgă 
toata viaţa muribundă şi scârbavnică din mine. Acel 
fetus scârbos de diabolic, cu gheare şi dinţi de 
şarpe, îmi face ferfeliţă spiritul, uterul şi viaţa. 

Misoprostol, pentru dilatare. De asemenea, 
împiedică mărirea placentei. Novocaina, consideră 
aceşti înşelători ai Universului, că este de ajuns, 
dar nu este. Nici pe departe. Un mic organ dedat 
penisurilor erecte, este supus absorbţiei, condam-
nat la o moarte grea, prin fărâmiţare, prin rupere în 
bucăţi. El va fi acela ce va fi sfâşiat fără milă, va fi 
scos bucată cu bucată până va fi tot afară, o masă 
de carne tremurândă sub lumina palidă a 
neoanelor. Eternitatea este o unitate temporală ce 
nu poate cuprinde toată durerea pe care trebuie - 
zic ei - să o sufăr. Un fulger mă trece prin şira 
spinării, un act ce rezultă în golirea corpului de 
conţinut şi a sufletului de emoţii. Golire ce se 
efectuează cu un mic aspirator posedând o putere 
titanică, menită să rupă demonul în bucăţi, şi pe 
mine odată cu el. Cer anestezic, mai mult anes-
tezic, în speranţa atingerii unui orgasm toxic. 
Oasele trosnesc sub tensiunea exercitată asupra 
coloanei vertebrale ce se află pe punctul deşirării, 
iar eu... eu nu mai sunt aici. 

Eu plutesc, undeva în altă lume, de unde 
am doar o vagă imagine asupra existenţei mizere, 
blocate pe masa de operaţii, ca un fluture încă zbă-
tându-se cu ultimele picături de viaţă ce-i curg prin 
acul ce l-a fixat întru eternitatea morţii, într-un 
insectar şcolar. Demiurg? Univers?! Nu există de-
cât aceşti torţionari, rânjind pe sub măştile sterile... 

O chiuretă îşi străpunge existenţa mizeră 
dedată sexualităţii, îşi răzuie interiorul, reşedinţă a 
unei viitoare vieţi spurcate, acum exilată sub lumina 
palidă a neoanelor. 

Zgârie, taie, fără milă, înainte şi înapoi, fără 
scăpare, fără ţipete, ci doar zâmbete ascunse după 
măşti sterile; doar privirile reci ale rezidenţilor parti-
cipanţi, martori ai descompunerii unei târfe insig-
nifiante pentru umanitate, zeitate muribundă încă 
adulată în templul ei, ruine. Ruine pline de spirit viu 
pentru susţinătorii ei dedaţi viciului, iar pentru 
mine... Dumnezeule! ai putrezit de mult, de când 
basmele încă se mai zbăteau vii în universul meu. 
Către cine să îmi înalţ acum ţipetele durerii? În 
părul cui să îmi ascund faţa plină de lacrimi? Dar 
plâng în van. Victimă a existenţei, damnată la 
libertate, neputincioasă, dizolvându-mă într-un ba-
lon inert de acid şi durere, şi amintiri". 

Şi are doar 15 ani... 
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           Marin MOSCU 
 

Două fântâni 
  
Din două fântâni limpezi 
Ca lumina ochilor 
Se adapă curcubeul. 
Curcubeul copil 
Se rostogoleşte 
Pe un Pod de Flori.  
Curcubeul bunic 
Se răcoreşte cu visul eternităţii.  
Tata îşi pune ochelari 
Două coarne de bour 
Şi priveşte în istorie. 
Bourul bea otrava 
Morţii 
În timp ce mama umple  
Prutul cu lacrimi! 
 
 

Sânziene 
 
Între lumi se deschid porţi 
Pentru vii şi pentru morţi, 
Magii-n cer se dau pe roţi 
Cu căpăstrul pus pe hoţi. 
 
Pe o floare cade luna, 
Stelele pornesc furtuna, 
Ielele intră pe porţi 
Şi ne-ndeamnă să fim hoţi. 
 
Iată fur de pe cer luna 
Să-ţi fac din raze cununa 
Dragostei, pe veci arvuna: 
Două inimi puse-n una! 
 
 

Paradigme 
 
Paradigmele iubirii 
Trec adesea peste noi 
Ca o limbă de ceasornic 
Scuturată în gunoi. 
 
Tot mai ticăie, 
Tot plânge 
Pinionul principal, 
Ca un cal împinge sânge 
Pe-o lungime de canal. 
 

 
Paradigmele iubirii 
Pun şi cumpănă la vânt 
Şi sărutul, dulcea gură - 
Scot murmure din cuvânt. 
 
Este semnul,  
Este gura 
Ce loveşte în iertare? 
Paradigmele iubirii 
Se coc noaptea,  
Mor în soare. 
 
Cumpătat la geamantanul 
Ce îl port la noi adrese 
Privesc scurt 
Cum se toceşte 
Ochiul ce spre semne iese. 
 
Nu mai cred în paradigme, 
Nici în calul mult visat, 
Fânul lui din bob de stele 
Nu mai e, 
S-a consumat! 
 
 

Aripi dulci 
 

Glasul tău de lebădă ascunsă 
M-a chemat din valuri înspumate, 
Un curcubeu înfăşurat în vise 
A pornit vâslind în şoapte. 
 

Tu desluşeai din apele vieţii 
Cristale albe, negre sau verzui 
Şi mă-ndemnai pe Muntele Vezuviu 
Cu-nflăcărări şi rouă să mă sui. 
 

În aripi lungi de zbor am cumpănit elanul 
Şi-n şoaptele din noapte am pătruns adânc 
Uitând că-n palma vieţii este semnul 
Ce mută veşnicia într-un prunc. 
 

Te-am ascultat şi am pătruns în valuri 
Şi-am vălurit cu tine în oceane 
Până sortiţi de razele de lună 
Intram tiptil cu timpul în icoane. 
 
 

Flori  de sânge 
 

Amărăciunea sufletească 
Este cremene şi iască, 
Se aprinde-aşa uşor 
Din durere şi din dor. 
 

Arde, doare, se ridică 
Pe trunchi putred care pică 
În păcat, în dezlânare 
Sau în semnul care moare. 
 

Nu e nici cuvânt, nici geamăt 
Este-aşa un fel de freamăt, 
Se aprinde şi se duce 
Doar în suflet să se culce. 
 
Se-nchină la şoapte, stele, 
Timpul merge fără piele, 
Se revarsă-n dor şi-n ducă, 
Aripi pentru îngeri urcă. 
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Se-nchină la şoapte, stele, 
Timpul merge fără piele, 
Se revarsă-n dor şi-n ducă, 
Aripi pentru îngeri urcă. 
 
Visează păduri de iască 
Şi o groapă care cască, 
Moartea primeşte gustare 
Pe cei ce nu au mâncare. 
 
Au doar cremene în suflet, 
Trupu-n tors pătruns de urlet, 
Nu sunt lupi, sunt ca şi noi 
Flori de sânge şi puroi. 
 
 

Intrare în Semiramida 
 
Buzele-s două petale, 
Cu aroma lor mă-mbie 
Să intru-n Semiramida, 
Să renasc în Poezie. 
 

Numai Diodor presimte 
C-am iubit-o pe Amitys, 
Pe Amuhea şi pe-nalte 
Presupuse Nefertitis. 
 

Poate-am fost cândva şi Ninus, 
Poate-am fost rege persan, 
Am dorit să am grădini 
Pe-ale cerului tavan. 
 

Însă totul e „pensilis”, 
Forme vii şi colorate 
Unde Domnul scoate-n cale 
Rodii de-mpliniri şi şoapte. 
 

Buzele rotesc petale, 
Cu aroma lor mă-ncearcă 
Să supun Semiramida 
Sub coroana ta cerească, 
 

Să pătrund precum o rază 
Luminând poemul sfânt 
Unde inimile noastre 
Sunt si cer sunt şi pământ. 
 
 

Merii şi ţara 
 
Mere crude, mere coapte 
De viermi găurite-s toate, 
Merii speră-n primăvară 
Ca să înflorească iară. 
 
Cum sunt merii, aşa-i ţara 
Mereu aşteaptă primăvara, 
Dar până să înflorească 
Viermii ştiu să se-nmulţească! 


 

 

Lusiana DRĂGUŞIN 
 
 

Zidul din tine  
 
Aş vrea să sparg  atâtea unghere colţuroase  
din zidul înălţat de gheaţă  
chiar de-mi voi pleca genunchii  
în semn de închinăciune,  
apoi să scormonesc adânc 
până-n miezul sufletului tău,  
poate găsesc fărâmă de iubire,  
şi de va fi ceva  
tot m-aş întreba,  
acum cine iubeşte mai mult?…  
 
Acela va arde mocnit şi se va topi uşor  
ca o mireasmă firavă  
din începutul cel timid al primăverii,  
dar  înălţat de-a pururi în albastru,  
poate în prea mult albastru  
pentru că a învăţat să iubească în gândul nerostit  
şi ascultă la nesfârşit  
şoaptele privirilor umezite de prea multă iubire. 
   
Nu-ţi risipi sufletul de nu poţi  
să-mi dăruieşti un vis  
în care să mă adăpostesc de dezastrul întunecat  
al renunţării,  
zidul din tine găzduieşte prea multă iarnă...  
 
 

Mireasmă în  adâncul vieţii  
 
De sunt tristă,  
mă cuibăresc precum semnul de întrebare  
şi mă-ntreb de ce timpu’ aleargă în necredinţa sa,  
el se pogoară ca o himeră din întuneric  
să lumineze anotimpul care vine ca semn  
al Celui Preamărit,  
atunci uimirea mi-e speranţa preaînaltă şi nescrisă  
dincolo de cuvinte  
pentru că iubesc şi am iubit dintotdeauna 
primăvara,  
chiar de sunt firavă trecătoare printre anotimpuri,  
mă simt puternică deasupra lumii fără sens  
când iubesc minunea mea de om  
şi clipele se încâlcesc  
în plămada lumii,  
mă simt de parcă-aş fi tu  
chiar de iubirea nu se măsoară şi nu poate fi  
egală,    
dar înţeleg de ce iubesc  
pentru că mi-am aşezat sufletul tău  
cu legământ să-mi fie căpătâi  
şi mireasmă în adâncul vieţii -  
lumina, dăruirea, echilibrul, veşnicia!  
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Tudose TATU 
 

Părintele Comisiei Europene a Dunării,  

Charles Cunningham (I) 
 

Charles Cunningham a fost fitilul britanic de 
la Dunărea maritimă al războiului Crimeii şi tatăl 
Comisiei Europene a Dunării, fapt nerecunoscut de 
toţi strâmbii istorici ai universului trecuţi la cele veşnice 
şi cei contemporani nouă. 

Există însă şi o excepţie. Singurul care îi 
atribuie paternitatea înfiinţării Comisiei Europene a 
Dunării, dar şi acesta destul de reţinut este istoricul 
american, deh America refugiul celor năpăstuiţi cum 
este înscris în imnul ei, anume Edward Benjamin 
Krehbiel, profesor la universitatea Stanford, într-un 
articol apărut în urmă cu aproape 100 de ani, mai 
precis în martie 1918. 

Trecuse multă vreme şi mai multă apă pe 
Dunăre. Iată comentariul său. 

„Sugestia de a înfiinţa o comisie internaţională 
de a elibera fluviul de obstacole pare că a plecat - 
seems to have originated, în original nn. - de la Charles 
Cunningham care într-un raport din 30 Septembrie 
1850 a propus drept una dintre cele câteva metode „ca 
diversele naţiuni interesate în navigaţia pe Dunăre 
să numească Comisari (cum se pare că s-a 
procedat pe Rin) şi Comisia să-şi asume sarcina de 
a curăţi Sulina” un braţ al Deltei Dunării”.  

Vom avea plăcerea de a vedea mai departe, în 
cuprinsul articolului, propunerea diplomatului britanic in 
extenso. 

Despre Charles Cunningham ştim doar că a 
fost fiul lui James şi Marion (Wright) Cunnigham, 
scoţieni ce au trăit şi murit în ţara lor muntoasă. 

Tatăl său era brutar, deţinând şi operând o 
moară de făină în satul Bonnigton, devenit în timp o 
suburbie a oraşului Edinburg. 

Bonnington Mills era, după cum îi spune şi 
numele, o moară menţionată în 1143 ca formând Baro-
natul de Broughton ( Barony of Brougthton), într-o 
confirmare a unei danii acordate Abaţiei de Holyrood 
(Abbey of Holyrood) de regele David I. 

În anul 1617 terenul şi morile au fost achizi-
ţionate de Consiliul Oraşului Edinburg de la proprietarii 
acestuia, familia Logand de Restalrig. 

Ulterior consiliul avea să le închirieze. 
În secolul 18 complexul de clădiri includea un 

siloz cu 3 depozite, o moară de grâu  cu cadru din fier, 
casa morii şi birouri. 

Moara avea să fie transformată în uzină elec-
trică în anul 1940 şi urma să fie închisă în anul 1967. 

Câteva clădiri aveau să fie demolate spre 
sfârşitul secolului trecut. 

Adresa unui Cunnigham din Edinburg era la 
1805 conform „Post Office Annual Directory from 
whitsunday 1805 si withsunday 1806, Edinburg, 1805”, 
drept Cunningham of Bonnigton 63 George’s street. |1| 

Cei doi au avut un număr de 8 copii, în ordine, 
Archibald, John, Charles, George, Andrew, Margaret, 
Jeannette (1824-1910) şi Mary. 

Astfel Charles Cunningham s-a născut cândva 
înainte de anul 1805. Archibald Cunningham este 

 

menţionat la 21 aprilie 1848 ca fiind de profesie 
tăbăcar în Bonnington |2|. La acea dată familia avea 
deja 4 fii, Andrew fiind ultimul care se naşte în res-
pectivul an, mai precis la 17 decembrie 1806. 

Charles va urma studiile la Old High School. 
Pe tatăl său îl regăsim şi într-o ediţie din 1824-1825 
a amintitei publicaţii scoţiene înregistrat ca James 
Cunningham Esq. Bonnington Mills. 

Într-un testament datat 7 ianuarie 1825 
Charles Cunnigham lăsa întreaga sa avere fraţilor şi 
surorilor sale care aveau să-i supravieţuiască. Îl 
vom afla, conform descrierii tot unui scoţian, anume 
a lui Charles Mc.Farlane Esq., la Smirna, cel mai 
important port al orientului numit „Le petit Paris du 
Levant” printre cele aproximativ 20 de case 
comerciale engleze existente în oraşul respectiv. 
Era sediul cel mai important al renumitei societăţi 
britanice „Levant Company” după Constantinopol. 

Scoţianul nostru se afla acolo la jumătatea 
lunii august 1827. Printre negustori sunt enumeraţi 
domnii din familia Wilkinson, apoi Borrell, Langdon, 
James Sandison, Cunningham şi Jasigi. |3| 

Aşadar, în Galaţi, Charles Cunnigham va 
veni de la Smirna. Datele privind numirea sa într-un 
post diplomatic diferă. Moise Pacu, în baza unor 
date culese din arhiva Ministerului de Externe a 
României, îl menţionează ca viceconsul al Maiestăţii 
Sale Britanice la Galaţi începând cu 7/19 
septembrie 1836. După datele oficiale britanice el 
avea să fie numit numit  la 1 aprilie 1837. 

Nu contează prea mult! Regimul de port 
liber, celebrul porto-franco al oraşului Galaţi a intrat 
în vigoare la 1 iunie 1837. Charles Cunnigham va 
avea un salariu anual de 200 lire sterline, dreptul de 
a se ocupa de comerţ, datorită salarizării reduse cât 
şi rangului vice-consulatului, cel strict comercial, nu 
politic. 

Astfel îşi va continua vechea îndeletnicire 
de la Smirna, negustoria, meserie pe care o va 
practica din plin şi în schelele maritime ale Dunării 
de Jos, Galaţi şi Ibraila. Avea să-şi construiască 
case în ambele orase. 

Pentru o perioadă va acoperi diplomatic şi 
celălalt port dunărean, în plus reprezentând  şi 
interesele Franţei în cele două porturi surori. 

Peste ani şi ani va fi promovat. Iată 
înaintarea sa oficială în rang diplomatic după cum 
apare în „The London Gazette” de marţi 30 august 
1859. „Regina a avut plăcerea să-l numească pe 
Charles Cunnigham Esq.în momentul de faţă Vice-
Consul la Galaţi, în funcţia de Consul al Maiestăţii 
Sale”. 

Moise Pacu îl menţionează ca fiind vice-
consul până în 6 septembrie 1860. 
  Va deceda în 16 noiembrie 1860 la post, după alţii 
la 16 decembrie, fiind îngropat la Galaţi în cimitirul 
devenit Parcul Libertăţii, cu Mazepa la cap.  
 

1. Post Office Annual Directory from whitsunday 1805 
si withsunday 1806, Edinburg, 1805, pag. 33  
2. Edinburg Gazette 1848, pag.197 
3. Charles Mc Farlane - Constantinople in 1828, 

London MDCCCXXIX, Preface pag.IX-X 
 

(continuare în pag. 96) 
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(urmare din pag. 95) 
 

(II) 
 

Charles Cunnigham la trântă cu Dunărea  
şi Foreign Office încă din 1839 

 

Preocupările sale privind navigaţia dunăreană, 
sarcină trasată de mai marii săi stăpâni de la Londra în 
fişa postului, vor începe imediat. 

Astfel, rapoartele sale vor conţine o sumedenie 
de informaţii începând cu situaţia porturilor, caran-
tinelor, traficul corăbiilor şi vapoarelor, accidente nava-
le, confruntări negustoreşti, preţuri la grâne, nivelul 
valurilor, volumul exporturilor şi importurilor prin por-
turile maritime Galaţi şi Ibraila etc. Astfel, atenţia se va 
concentra în primul rând pe Dunăre. 

Un domeniu special îl va ocupa adâncimea 
apei la Bara şi pe canalul Sulina. Spunem că una dintre 
marile probleme cu care se confrunta navigaţia acelei 
vremi avea să fie respectiva Bară şi adâncimile ei mici 
la trecerea în mare, mai ales în perioada de vârf a 
traficului, în lunile august-noiembrie, urmare înnisipării.  

Intervenţiile diplomatice fie la Londra, fie la 
Odessa, pe lângă autorităţile britanice şi guvernatorul 
Novorossiei şi Basarabiei, cunoscutul în epocă Mihail 
S. Vorontov, în anii precedenţi, 1836 şi mai ales 1838, 
pentru remedierea situatiei, nu aveau să primească 
răspuns. Astfel, exasperat, din proprie iniţiativă şi în 
urma unor consultări şi cu alţi responsabili ai comerţului 
internaţional din cele 2 porturi maritime menţionate, 
Charles Cunningham a susţinut spre sfârşitul anului 
1839, pe 10 decembrie (după alte surse pe 11), 
necesitatea înfiinţării unei societăţi pe acţiuni care să 
menţină adâncimea pe braţul Sulina la cote normale, 
adâncime necesară unei bune navigaţii a vaselor de 
peste 150 tone capacitate, spunem noi. 

Prospectul companiei propuse alcătuită de el şi 
încă un consul, cel austriac, Christian Guillaume Huber, 
asemenea mare comerciant, liberal în gândire, un ex-
cepţional cunoscător al Dunării de Jos şi susţinător 
ardent al navigaţiei cu aburi, care urma să fie director 
în portul Galaţi, preconiza amenajări la Sulina prin achi-
ziţionarea unei drăgi cu o capacitate de 40 CP în valoa-
re de 9.000 de taleri. Din echipă au făcut parte şi 
bogaţii negustori brăileni L.D.Teodorovici şi Teodor Mi-
lanovici, supuşi austriaci numiţi directori în portul din 
amonte. Era o iniţiativă portuară dunărean-maritimă. 

În prezentarea companiei închipuite de Charles 
Cunningham opiniei publice, prezentare intitulată „Pros-
pectus of a company to keep water on the bar at the 
Sulina mouth of the Danube at a greater depth„ în 
traducere „Prospectul unei companii pentru menţinerea 
nivelului apei la Bara de la Gura Sulinei a Dunării la o 
adâncime mai mare” se sconta a se porni de la un capi-
tal iniţial de 20 000 de taleri spanioli, capital obţinut prin 
vânzarea a 200 de acţiuni, fiecare în valoare de 100 de 
taleri. Exista prevederea ca nimeni să nu deţină mai 
mult de un număr de 5 acţiuni. 

Draga achiziţionată de societate urma să fie 
pusă în funcţiune de doi maşinişti, aceştia fiind remu-
neraţi cu un salariu anual de 1 200 de taleri, asistaţi în 
lucrările efectuate de 20 muncitori timp de 120 de zile, 
plătiţi fiecare cu 0,5 taleri pe zi. Aceasta ar fi însemnat 
încă 1 200 taleri pe an. Fondurile necesare funcţionării  

 

ulterioare a companiei şi continuării lucrărilor de dra-
gare, urmau să fie obţinute prin plata unor taxe de 6 
până la 52 de taleri per navă, în funcţie de 
capacitatea acesteia, marfa transportată şi 
adâncimea la Bară, cât şi a braţului Sulina. 

Se propunea un tarif de navigatie, model ce va fi 
preluat peste 17 ani de către Comisia Europeană a 
Dunării. Paternitatea acestuia aparţine însă lui 
Charles Cunningham, la 1839. 

Vice-consulul britanic a întreprins chiar o călătorie 
la Sulina în aceeaşi lună a lui Undrea - Decembrie 
1839, spre a studia situaţia la faţa locului, cele 
constatate fiind cuprinse într-un raport alcătuit la 
Galaţi în data de 6 februarie 1840 şi înaintat ulterior 
lui Palmerston, abia la 27 mai 1841. 

„Report on the navigation of the Danube, the 
present state of the bar of Sulina and the Russian 
establishment there, from information obtained during 
a visit to that place in December 1839 and from other 
information”, adică „Raport privind navigaţia pe Dună-
re, situaţia actuală a Barei de la Sulina şi a stabili-
mentului rusesc de acolo, din informaţiile obţinute în 
timpul unei vizite în acel loc în luna decembrie a 
anului 1839 şi din alte informaţii”. 

Omul politic britanic nu avea să fie interesat. În 
luna aprilie 1840 Charles Cunningham va întreprinde 
o nouă călătorie în Delta Dunării cu care ocazie 
examinează nu numai situaţia de pe Braţul Sulina şi 
de la Sulina, dar şi situaţia navigabilităţii altui braţ al 
Dunării, Sfântul Gheorghe, întocmind la reîntoarcerea 
la Galaţi încă un raport, datat 10 mai 1840. Acesta 
era intitulat „Report on the St.George’s branch of the 
Danube from observations made on the voyage down 
and up in April 1840 by Mr. Vice Consul Cunningham 
of Galatz and from informations obtained by him”. În 
limba neamului ce nu piere: „Raport cu privire la 
Braţul Sfântul Gheorghe al Dunării urmare 
observaţiilor efectuate cu ocazia unei călătorii în aval 
şi amonte pe fluviu în luna Aprilie 1840 de Dl. Vice 
Consul Cunningham din Galatz şi din informaţiile 
obţinute de către el”.   

Diplomatul englez ajungea la concluzia impo-
sibilităţii unei navigaţii internaţionale adecvate pe 
acest braţ al Dunării adânc de 9-11 picioare engleze 
(2,745-3,355 metri) brăzdat însă de insuliţe şi bancuri 
de nisip. Era bun doar pentru caicurile turceşti, 
dubasele sau lotcile ruseşti ori gabarele greceşti şi 
cârlacele sau ceamurile principatelor române. 

Cu acest prilej el a avut o întrevedere şi cu 
guvernatorul general al guberniei Novorossia şi 
Basarabia, contele Mihail Semionovici Voronţov care 
s-a interesat de societatea creată la Galaţi pentru 
adâncirea braţului Sulina.  

Înalta oficialitate ţaristă i-a promis concursul 
autorităţilor ruse ce vor trimite la Sulina o comisie, 
lucru confirmat de Samuel Gardner consulul englez 
de la Iaşi prin rapoartele sale înaintate lui Palmerston 
la 16 şi 30 Aprilie 1840. Din păcate Foreign Office nu 
avea să-l sprijine în intenţiile sale pe Charles 
Cunnigham. Cât despre ruşi, ei se vor acoperi 
diplomatic cu hârtii. 

(va urma) 


 
 
 
 

 (va urma) 
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          Vasile SIMON 

 

Te vreau 
 
Stai, iubito, 
Nu alerga! 
Ascultă-mi ruga, 
Nenuntito! 
 
Sfântă copilă! 
Nu vreau să aud 
Râsul tău crud 
La ruga-mi umilă. 
 
Scurtă idilă,  
Miros de dantelă, 
Albastră gazelă, 
Şoaptă divină! 
 
În plâns şi în vis, 
La marginea gropii, 
Îţi cântă plopii 
Din Paradis. 
 
 

Spic cu spic 
 
Se coace pânea pe vatra 
Câmpului de aur, 
Pe şesuri întinse,  
Cu spatele de taur. 
Se împletesc codiţe, 
Din spice şi din viţe; 
Se-nşiră spic cu spic, 
Sub paşii ploii,  
De voinic, 
Bogată-n bucurie. 
Şi-aruncă-n foc 
Ghimpele de sărăcie. 
Ţărani cu faţa surie 
Se-nchină harnici  
La pământ 
Şi buzele sărută  
Moaştele de Sfânt. 
Pâinea se frământă, 
Făină albă, cu lumină,  
Se coace-n luna  
Sfântului Cuptor, 
Pe vatra învechită 
De anii tuturor. 

 

 

Sub plopi de ceas 
 
Sub plopii-nalţi, uitaţi de ceas,  
Cu aripi negre, ochiul ras, 
Adoarme-nchisă, un popas,  
Privirea mărginită de un pas. 
 
În straie albe-n sărbătoare, 
Cu gust de lacrimi de fecioare, 
Sub plopii-nalţi, cu cingătoare, 
Adoarme-nchisă dalba-mi floare. 
 
Când miezul zilei oarbe 
O bate-n ochi şi-o soarbe, 
Sub plopi, de ani, ea doarme, 
Bulgăr de soare-n salbe. 
 
 

Voinic dor 
(Doină) 

 
Copilă copiliţă! 
Bob de aluniţă, 
Glas de primăvară, 
Cântec pe sub seară, 
Cu pene de flori, 
Mă arzi cu fiori. 
 
Hai cât mai aproape! 
Te sărut sub pleoape, 
În limpede râu, 
Să te strâng de brâu, 
Fără cingătoare, 
Să te scald sub soare, 
În scumpă licoare. 
 
Să-ţi aduc să bei 
Lapte-n flori de tei, 
C-un dulce sărut 
Cât un bob năut, 
Fagur parfumat, 
Cu dulce oftat 
Din pieptu-mi fierbinte, 
Croit din cuvinte. 
Fluturi albi să cearnă, 
În poale să toarnă, 
Cu sclipici de roze 
Să-ţi mângâie buze 
Şi să-ţi cânte-n şoapte 
Doru-mi de departe. 
 
Copiliţă Liţă! 
Bob de aluniţă, 
Glas de primăvară, 
Cântec pe sub seară, 
Cu pene de flori, 
Mă ridici în sori. 
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Sub semnul “ Din suflet prin Cuvânt“ 
  

Lansare de carte 
 

Luni, 19 august, când ziua se îngemăna cu 
amurgul, pe Terasa din interiorul Palatului Banffii (Mu-
zeul de Artă din Cluj-Napoca) a avut loc un eveniment 
cultural deosebit, ce s-a dorit, la propunerea scriitorului 
Al. Florin Ţene, preşedintele Ligi Scriitorilor Români, a 
se desfăşura şi sub semnul apropiatei sărbători a Zilei 
Naţionale a Limbii Române, din 31 august, iniţiată de 
Corneliu Leu la care a participat ca fondator şi Liga 
Scriitorilor. 
 În cadrul acestei manifestări literar-artistice, 
deschisă de jurnalistul Claudiu Pădurean au fost lansa-
te două cărţi de excepţie. “Geneza“ de Ioan Ciorca, 
prima carte dintr-o serie de 21 de volume aparţinând co-
lecţiei “Carte pentru suflet“, apărută sub egida Asociaţiei 
cultural creştin umanitară “Ars Vivat“, din Ulmeni - 
Maramureş.  

Fiind vorba de Cărţile Scripturii, în prima adap-
tare integrală în versuri din literatura română, a fost 
lansat şi studiul preotului stavrofor Radu Botiş, “Aspec-
te pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a 
Domnului Iisus Hristos”.  

Despre cele două cărţi au vorbit: Claudiu 
Pădurean, Mihaela Rotaru, Ioan Ciorca, pr. Radu 
Botiş, prof. Valeria Oros şi George Terziu.   
 Traian Corneanu a susţinut o alocaţiune des-
pre folcloristul Emil Gavriş. Al.Florin Ţene, membru 
corespondent al Academiei Americano-Română, cu 
această ocazie a înmânat preotului Radu Botiş, 
membru al Ligii Scriitorilor, filiala Maramureş, medalia 
”Virtutea Literară“, semn de recunoştiinţă pentru 
activitatea depusă în promovarea culturii şi a educaţiei 
moral-creştine în rândul tinerilor.  

Al.Florin Ţene a încheiat cuvântarea cu poe-
mul “Gloria Limbii Române“, poem apărut în presa 
literară cu ocazia apropiatei Zilei Naţionale a Limbii 
Române. 
 Manifestarea, apreciată de numerosul public 
prin vii aplauze, a fost onorată cu prezentarea unui CD 
dedicat memoriei lui Emil Gavriş, conţinând o parte din 
piesele acestuia, iar cântăreaţa Andreia Botiş, cunos-
cută din emisiunile TV ale realizatoarei Marioara Mură-
rescu, a susţinut un recital de melodii populare mara-
mureşene. 

      
  A consemnat Prof.Antonia Bodea 

 


 

(urmare din pag. 67) 
 

lovească decât să mă umilească aşa. Simt că 
tâmplele îmi zvâcnesc, ultimul neuron îmi explodează, 
iar sângele îmi ţâşneşte din urechi. De fapt, nu e 
sânge, e balegă. Pute oribil. Şi mă mânjeşte. 
Iremediabil. Mă forţez să mă ridic. Acum chiar voi 
pleca, indiferent ce mai zic. Sunt oprită chiar în uşă. 
Cum e posibil să te porţi aşa, asta ai învăţat la 
sociologie? Nu ştii să negociezi, să te adaptezi, să 
comunici. Nu ne-nţelegem deloc. N-am mai văzut aşa 
ceva. Am făcut atâtea pentru tine, te-am sprijinit în 
carieră şi tu... Îmi făcusem iluzii. Sunt foarte 
dezamăgit. Nu pot să cred. Reuşesc să mă smulg şi 
cobor scările, împiedicându-mă. Cine m-a pus să 
vorbesc iar cu Zidul!? Mă simt îngrozitor: sufletul 
sfâşiat, posedat iar de fantome, sângele otrăvit, 
fiecare celulă contaminată, în curs de descompunere. 
O gheară îmi strânge inima ca-ntr-un cleşte. Vinovată 
pentru toate, mizerabilă, ticăloasă, o catastrofă care-şi 
continuă implacabil drumul. Un bulgăre de căcat (nu 
de zăpadă) care devine tot mai mare şi mai mare şi 
ameninţă să distrugă totul în calea sa. Facultatea, 
profii ceilalţi de treabă, ”copiii” mei... Îmi vine să intru 
în pământ de ruşine: am făcut totul varză, mi-am bătut 
joc de toţi cei care m-au iubit şi mi-au fost alături. Aş 
vrea să mor, dar nu merit nici asta. Dacă mă sinucid, 
scap prea uşor. Trebuie să trăiesc ca să sufăr. Să 
ispăşesc. Dar nu, niciodată nu o să pot să-mi ispăşesc 
păcatele, sunt prea mari, mă strivesc. Şi nici nu vreau 
iertare. Am greşit prea mult ca să fiu iertată.  

Big Brother, m-ai făcut praf de data asta! Praf şi 
pulbere. Poţi să sufli o dată şi m-ai spulberat. Vanitas 
vanitatum et omnia vanitas. ”De-al meu propriu vis 
mistuit mă vaiet / Pe-al meu propriu rug mă topesc în 
flăcări / Pot să mai reînviu luminos din el ca Pasărea 
Phoenix?” (Eminescu, ”Odă în metru antic”). Mă simt 
mai murdară ca grajdurile lui Augias, nici Hercule nu 
poate curăţa mizeria asta. Ascult obsesiv ”Nocturna 
op. 9, nr. 1 în si bemol minor”. Nu mă relaxează, dar 
mă ajută cumva să mă exprim, rezonează cu mine, 
sublimează durerea, mă purifică. Prea multă mizerie. 
Iluzii risipite - şi ale mele... Nu, de data asta nu vroiam 
să-mi dau demisia. Mi-e dor de ”copii”, am greşit faţă 
de ei, i-am abandonat, îi voi distruge. Şi totuşi, să nu 
uit de unde a plecat bulgărele ăsta... De la prima notă 
falsă. Am dat eu prima notă falsă pentru şpagă? Poate 
că da. Trezeşte-te! Cât fac 2+2? Îl iubeşti pe Big 
Brother? Nu mi-a cerut cineva să trec prima notă falsă, 
cu sau fără pistolul la tâmple? Aşa e la particulară, 
ăsta e sistemul, toată lumea face aşa. Şi asta e în 
regulă? Ascultă, Big Brother, ai câştigat tu runda asta, 
dar eu nu te iubesc şi nu voi părăsi lupta, chiar dacă 
de acum încolo o să punctezi numai tu. Voi continua 
telenovela asta de căcat, o mai caut pe Elodia, chiar 
dacă nu voi reînvia din propria cenuşă ca pasărea 
Phoenix. Voi merge pe calea legală, calea cea grea, 
chiar dacă voi ajunge la închisoare pentru şase note 
false şterse. ”Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. 
Gott helfe mir” (Martin Luther). Rămân aici s-o încasez 
de la tine. Loveşte-mă fără milă! 
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