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              Mihail GĂLĂȚANU 
 

MAI POTOLIŢI-L PE EMINESCU 
 

Mai potoliţi-l pe Eminescu 
daţi-i un hap 
un pişcot otrăvit 
cum se dau la acei câini de pripas 
care se prăsesc prea mult 
câini vagabonzi 
care muşcă din noaptea adromită a speciei 
 

Mai potoliţi-l pe Eminescu 
duceţi-l la secţie 
arestaţi-l 
la ecarisaj cu el 
ba nu injectaţi-l mai bine 
să nu mai poată scrie  
tot ce-a scris 
toată lumea ar răsufla uşurată 
dacă în sfârşit ar muri 
în sfârşit şi-ar da obştescul sfârşit 
l-am duce la bellu 
l-am băga 
bucuroşi 
în manualele de literatură 
unde ar fi meritat de mult să fie 
dacă ar fi avut înţelepciunea să moară la timp 
dar asta nu se întâmplă la nici unul dintre poeţii noştri 
poate cel mult la labiş 
unde, recunosc, l-am ajutat şi noi puţin, 
i-am dat un brânci existenţial 
un mic ghes metafizic 
dar să ne amintim totuşi 
în general ei, ăştia, au nesăbuinţa 
să moară chiar atunci când îi apucă 
adică târziu 
adică între foarte târziu şi prea târziu 
sunt rezistenţi. sunt chiar foarte 
rezistenţi 
bunăoară arghezi 
a preferat să vândă cireşe 
la mărţişor 
în loc să se euthanasieze singur 
ar fi avut nobleţe dac-o făcea 
lui nichita stănescu a trebuit să-i dăm ceva ciroză 
din ciroza noastră 
să ne rupem, cum s-ar zice, 
ciroză din ciroza noastră 
dar, în general, aceşti...cum să le spunem 
poeţi 
nici nu ştiu cum să îi categorisesc mai bine 
nu au simţul măsurii 
sunt şi recalcitranţi pe deasupra 
cam aşa cam ca şi cezar ivănescu 
 
dacă nu chiar cu mult mai insuportabili 
 

 
 
dacă nu chiar şi mai incomozi 
dacă nu chiar cu mult mai insuportabili 
 
Mai potoliţi-l pe Eminescu 
faceţi tot ce trebuie pentru asta 
puneţi-l în cele mai elegante  
cămăşi de forţă 
cu gulerul călcat 
proaspăt apretate 
scrobite încât să stea 
cât mai drepte pe el 
întreprindeţi tot ce trebuie întreprins 
nu precupeţiţi nimic 
ca să îl aducem înapoi în sanatoriu  
aici la noi 
unde o sobiţă duduie întotdeauna pentru el 
ca o inimă fierbinte 
ca un crematoriu 
la auschwitz ori birkenau 
aici se va găsi în fiecare clipă unul 
în stare să-i dea cu piatra în cap 
să împlinească scripturile 
 
Mai potoliţi-l pe Eminescu 
Închideţi-i gura 
puneţi-i mâinile pe piept 
cu care scria 
cu care încă mai scrie 
puneţi-i 
eventual 
mâinile noastre în locul mâinilor lui 
 
Mai potoliţi-l pe Eminescu 
daţi-i un sedativ puternic 
să nu mai scrie 
aşa de frumos  
aşa de razant atât de nemernic 
 
Mai potoliţi-l pe Eminescu 
nu ştim ce l-a apucat 
tocmai acum 
da’ e aşa ca un câine turbat 
de parcă în gazetăria asta ar fi fost sufletul lui 
de parcă în scris şi-ar vărsa toată inima lui 
în locul fierii 
el scrie cu toate secreţiile lui 
pe toţi pereţii 
de parcă ar crăpa, aşa, deodată, rânza în el 
la minut 
scrie cu gâfâituri 
gârâie 
scrie cu din ce în ce mai mult sânge 
cu tot mai multe răni, adunate pe picioare. 
 
Potoliţi-l pe Eminescu. 
Unde scrie el, doare. 
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Mirela SAVIN 
 

Potrivirea cuvintelor 
 

George Bacovia, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Ion Barbu sau Ion Pillat sunt doar câteva nume din şirul 
de poeţi interbelici care au recurs la mai multe strategii de 
investigare a materialului poetic, de potrivire a cuvintelor, 
în funcţie de problematica modernismului/ tradiţionalis-
mului care a marcat evoluţia limbajului. Chiar dacă Tudor 
Arghezi şi George Bacovia îşi delimitează conceptele liricii 
prin valorificarea esteticului impur, Lucian Blaga şi Ion 
Barbu intelectualizează discursul liric, Ion Pillat îşi redes-
coperă rădăcinile lirice. 

Critica de specialitate, în special după anii ’90,  a  
apelat la analize  hermeneutice, simbolice, la teoria 
textului, uitând, în fapt, că gesturile, ritualurile, imaginile, 
simbolurile, culorile sunt postulate filosofice care îşi 
găsesc finalitatea în căutarea de sine.  

Pentru  Claude Levi-Strauss
1
 analiza de conţinut - 

structurală - este aplicabilă textului epic. Totuşi, modelul 
pe care l-a propus a fost preluat şi adaptat şi pe textul liric, 
în special pe poezia lui Bacovia şi a lui Arghezi. Cea care 
reuşeşte să creeze o paradigmă este Emilia Parpală

2
. 

Plecând de la cele două nume, Ecaterina Mihăilă
3
 dezvol-

tă cele două structuri textuale, de suprafaţă şi adâncime, 
în patru microsecvenţe. De fapt, fiecare structură explică 
modul de configurare al universului liric fiind divizat în 
două macrosecvenţe, fiecare nivel cunoscând alte două 
microstructuri: 

 
 Critica a migrat spre deconstrucţia actului de lec-
tură aplicând analiza simbolica prin chiar actul descifrării 
textuale, fiind vorba despre o lectură a registrului latent. 
Astfel, are loc procesul deconstrucţiei metaforelor cu sco-
pul de a identifica simbolurile pe care le actualizează. Cu 
toate acestea, se adaugă şi starea corespondenţelor din-
tre teme şi motive – condiţia poetului şi a poeziei, motivul 
singurătăţii, melancolia, spleenul, misterul, evadarea, ma-
rea plecare, natura, iubirea, Erosul, Thanatosul, starea de 
nevroză, culorile, muzica, poezia oraşului, poezia obiec-
telor etc. Din acest punct de vedere identificăm un nou 
sens şi, deci, implicit, un nou text este (re)scris  apelând la 
ceea ce pare a fi mitanaliza. Acest concept defineşte acea 
formă de analiză a simbolurilor

4
 textuale. 

 Plecând de la cele prezentate mai devreme, vom 
încerca să vedem dacă acest model este pliabil sau nu 
analizei beletristice, cu aplicaţie pe textul liric Cuvânt de 
Tudor Arghezi. 

Poet, prozator, dramaturg, pamfletar şi gazetar, 
Tudor Arghezi (1880-1967) este creatorul unui limbaj 
poetic nou, lirica argheziană sincronizându-se cu toate 
formele liricii moderne. Astfel, şi-a pus amprenta asupra 
poeziei româneşti din secolul al XX-lea, poezia arghezia- 
 

 

nă putând fi destul de greu de clasificat chiar dacă 
se prezintă sub o mare diversitate: poezie religioasă, 
poezia sentimentului cosmic, poezia htoniană, 
poezia de tip vizionar, poezia terorii mistice, poezia 
jocului, poezia universului domestic etc. Dovadă, în 
acest sens, sunt volumele de poezii Cuvinte 
potrivite, Flori de mucigai, Cărticica de seară, Hore, 
Ritmuri, Stihuri, Cadenţe, Silabe etc. 
             Poezia Cuvânt de Tudor Arghezi deschide 
volumul de poezii Cărticică de seară apărut în 1935 
şi poate fi considerată o artă poetică pentru că, pe 
de o parte, poezia poate fi citită drept o prefaţă a 
volumului din care face parte şi în care instanţa lirică 
defineşte cu mijloacele literaturii una din temele 
creaţiei sale – cea a lumii mărunte – denumită de 
critica de specialitate drept poezia ,,boabei şi-a 
fărâmei” (Tudor Vianu) datorită referirilor la menirea 
poeziei şi a creatorului ei, iar, pe de altă parte, la  
relectură, vom constata faptul că se pune în  discuţie 
chiar raportul dintre scriitor – carte – cititor, dintre 
emiţător, autor al acţiunii verbale şi destinatar, 
beneficiarul desemnat al acţiunii verbale, definind, 
totodată, liric, original actul creaţiei. 
 Titlul pune în valoare conţinutul textului şi a-
trage atenţia cititorului asupra unor semnificaţii mai 
cuprinzătoare, reprezentând o interfaţă a comunicării 
dintre cititor şi lumea literaturii. Acesta este elemen-
tul central al operei, deţine rolul cheie, fiind, de fapt, 
un semn lingvistic, un element paratextual care con-
turează mesajul textului, orientând lectura. Poate fi 
echivalentul ramei unui tablou deoarece trebuie să 
remarcăm modul în care se asamblează imaginea 
titlului cu tema textului. 
 La nivel gramatical, morfologic, de supra-
faţă, obviu, titlul este alcătuit dintr-un singur lexem, 
substantiv comun, simplu, nearticulat, “cuvânt”, 
lexem care sugerează ideea că este vorba despre 
orice cuvânt. La nivel paratextual, de adâncime, 
obtuz, titlul este un macrosemn poetic ce concen-
trează întregul mesaj liric. Adică, ţinând cont de locul 
şi rostul acestui text poetic în volumul din care face 
parte, Cărticică de seară, poate actualize semnifica-
ţia de “prefaţă”, “cuvânt introductiv”, “cuvânt înainte”.  
 După cum se cunoaşte, titlul este de tip 
sintetic

5
 şi metaforic

6
. Acesta conturează un câmp 

semantic al cărţii, concretizat în text prin cuvinte de 
tipul: “cititorule”, “slove” etc. Poezia Cuvânt de Tudor 
Arghezi, la nivelul titlului, poate reprezenta construc-
ţia textuală, cuvântul care construieşte, care zămis-
leşte o lume imaginară, poate fi creaţia în sine, este 
un nucleu de iradiere semantică, orientează discur-
sul liric, poezia fiind o artă poetică în care sunt re-
flectate principiile şi concepţia despre artă a crea-
torului prin intermediul mijloacelor artistice. 
 Autorul, Tudor Arghezi, este instanţa din a-
fara operei ce îşi exprimă în mod direct senti-
mentele, stările, gândurile etc. prin intermediul eului 
liric, cu ajutorul figurilor de stil şi al imaginilor 
artistice. Eul liric îşi face prezenţa simţită de-a lungul 
discursului liric prin intermediul mărcilor lexico-
gramaticale: verbe şi ambreiori pronominali la per-
soana întâi. Vorbim, astfel, de o perspectivă subiec-
tivă, aşa cum reiese şi din analiza verbelor la per- 

(continuare în pag. 5) 
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(urmare din pag. 4) 
 

soana întâi: “vrui”, “să … fac”, “am ales”, “am voit”, “am 
ales”, “nu … ştiu”, “aş fi voit”, “să fac”, “să strecor”, să 
culeg”, “să caut”, “am răscolit”, dar şi ambreiorilor prono-
minali la persoana întâi: “mi” sau a doua “ţi” etc. O altă 
marcă a prezenţei eului liric este reprezentată de adre-
sarea directă către cititor încă din primul vers: “Vrui, 
cititorule, să-ţi fac un dar”, notând, totodată, utilizarea 
substantivului în cazul vocativ, “cititorule”, lucru care con-
duce lectorul la ideea că textul poetic este un monolog 
fără sfârşit, permiţând realizarea unei conexiuni între 
emiţătorul de text, producătorul fizic al mesajului - instanţa 
lirică şi destinatar, receptor, primitor fizic al mesajului- 
lectorul concret. 

Poezia Cuvânt de Tudor Arghezi este structurată 
în patru catrene inegale, pe axa 13 - 5 – 4 - 6 şi un vers, 
izolat, despărţit de restul poeziei printr-o pauză grafică, cu 
rol concluziv “Am răscolit pulberi de fum”. Având în vedere 
lexemul-titlu, câmpurile lexicale pe care textul poetic le 
actualizează: /+carte/; /+instrumente muzicale/; /+lumea 
micilor vieţuitoare/; /+misterele lumii/, tema poeziei poate 
fi rezumată drept un joc al universului (universurilor) cu 
cartea despre actul creaţiei, adică zămislire, miracol, har, 
armonie.  
           Tema reprezintă un aspect general, o idee centrală 
la care se referă un text. Marile opere au izvorât 
întotdeauna din teme majore. Fiecare creator tratează 
tema în funcţie de personalitatea sa. Cele mai uzitate 
teme sunt: iubirea, natura, condiţia umană, destinul 
omului superior etc. În cazul de faţă, identificăm tema 
creaţiei artistice, lucru care ne permite să sintetizăm tema 
poeziei, deoarece, în esenţă, instanţa lirică defineşte 
opera literară, adică creaţia artistică drept o modalitate de 
reflectare prin diverse procedee a unui univers imaginar, a 
unei lumi a esenţelor, greu de definit, evidenţiind totodată 
armoniile de culori şi de sunete ale acesteia: “Din slove 
am ales micile / Şi din înţelesuri furnicile. / Am voit să 
umplu celule / Cu suflet de molecule”. Rezultă că tema 
poeziei este aceea de a transforma realitatea înconju-
rătoare într-un miracol al actului de scriere. Motivul este o 
unitate structurală a operei literare care ajută la contu-
rarea temei. Se manifestă ca o situaţie tipică, purtătoare 
de semnificaţii. La acest nivel, motivul central al poeziei 
este mărturisirea crezului artistic.             
 La relectură accentul cade pe relaţia autor - cititor, 
lumea cărţii, creaţia sau poezia. Astfel, încă din prima 
strofă este evidenţiată idea creării unui univers miniatural 
prin intermediul adresării directe către cititor, căruia 
instanţa lirică i se confesează, dezvăluind astfel intenţiile 
sale textuale: “Vrui, cititorule, să-ţi fac un dar, / O carte 
pentru buzunar, / O carte mică, o cărticică”.   
 Adresarea directă, aşa cum am spus şi mai 
devreme, remarcată încă din primul vers, creionează idea 
unui monolog fără sfârşit, un monolog care permite 
construirea unui dialog între autorul de text şi lectorul 
virtual prin intermediul eul liric în ipostaza de emiţător. 
Adresarea este directă, sinceră, făcută cu modestie, 
dovadă fiind substantivul în vocativ “cititorule”, sintagmele 
“o carte pentru buzunar”, “o carte mică, o cărticică”, 
pronumele de politeţe, persoana a doua, numărul singular 
“a dumitale”. Mai mult, lexemul “carte”, adică, concret, 
poezia în esenţă, reprezintă viaţa, armonia de sunete şi 
culori, efortul constând în alegerea cuvintelor potrivite 
pentru a construi o lume a înţelesurilor. Instanţa lirică 
 

 

apelează la figuri de stil şi imagini artistice pentru a 
accentua această idee.  
 Figurile de stil creionează o lume aparte. 
Notăm metaforele “Din slove am ales micile / Şi din 
înţelesuri furnicile”, “suflete de molecule”, “nimicul 
nepipăit”, “ţandără de curcubee”, “scamă de zare”, 
“drojdii de rouă”, “parfumul umbrei şi cenuşa lui” etc. 
care au rolul de a sugera realitatea înconjurătoare ce 
va prinde contur în creaţia argheziană - viaţa în minia-
tură, inedită prin farmecul ei. Sensibilitatea creatoare 
transfigurează în literatură miresme, parfumuri, sim-
ţuri, stări deopotrivă cu imagini vizuale, auditive, dina-
mice etc. îmbinându-le, de cele mai multe ori, în ima-
gini sinestezice. Astfel, în cazul nostru, după cum 
spuneam mai devreme, acestui tablou i se alătură şi 
imaginile auditive: “Mi-a trebuit un violoncel: / Am ales 
un brotăcel / Pe-o foaie de trestie îngustă. / O harpă: 
am ales o lăcustă. / Cimpoiul trebuia să fie un scatiu. / 
Şi nu mai ştiu…”. 

Instanţa lirică doreşte, prin apropierea dintre 
aceste instrumente muzicale şi micile vieţuitoare, 
alăturare care are la bază unele trăsături comune de 
sens, cum sunt sunetele emise sau forma lor, ori a 
unor elemente structurale componente, să realizeze 
un miracol poetic, “Farmece aş fi voit să fac”, un uni-
vers miniatural: “Şi printr-o ureche de ac / Să strecor 
pe un fir de aţă / Micşorata, subţiata şi nepipăita viaţă 
/ Până-n mâna, cititorule, a dumitale”. Această idee a 
universului miniatural este sugerată şi de epitetul 
triplu “micşorata, subţiata şi nepipăita” antepus sub-
stantivului calificativ, determinat “viaţă”, care se ală-
tură sintagmelor “ureche de ac” şi “fir de aţă”, folosite 
în acelaşi sens. 
            Prin intermediul creaţiei poetice se creează o 
lume fictivă, “ţandără de curcubee”, “scamă de zare”, 
“drojdii de rouă”, un univers infinit care sugerează ar-
monia de culori, prospeţimea: “parfumul umbrei şi ce-
nuşa lui”. Efortul de a selecta cuvintele adecvate ex-
primării lumii ficţionale este redat prin versurile: “Aş fi 
voit să culeg drojdii de rouă, / Într-o cărticică nouă”. 
Dacă epitetul “nepipăit”, “nimicul nepipăit să-l caut 
vrui”, evidenţiază originalitatea instanţei lirice, res-
pectiv a ceea ce este definit drept act creator, meta-
fora “pulberi de fum” surprinde ineditul, incertitudinea. 

Din punct de vedere al raportul dintre eul liric 
şi cititor notăm, aşa cum am exemplificat şi mai 
devreme, folosirea unor verbe la persoana întâi sin-
gular şi la moduri diferite (“vrui”, “să fac”, “am ales” 
etc.), a unor pronume personale de persoana întâi şi 
a doua (“ţi”, “mi”, “dumitale”) şi a substantivului în 
cazul vocative, repetat, “cititorule”. Verbele sunt core-
late cu actul creaţiei deoarece exprimă intenţia crea-
toare, dacă avem în vedere folosirea verbului a vrea: 
“vrui”, “am voit”, “aş fi voit”, căutarea, identificarea şi 
selectarea elementelor esenţiale actului creaţiei pe 
axa  a căuta – a culege - a răscoli - a alege: “să caut”, 
“să culeg”, “am răscolit”, “am ales”, dar şi melanjul 
textual, a umple, “să umplu” sau incertitudinea crea-
tivităţii, “nu ştiu”. La nivel lexical remarcăm utilizarea 
substantivului “carte” în cazul vocativ, repetiţia acestui 
lexem, diminutivizarea acestuia, “cărticică”, utilizarea 
în expresii, “o carte mică”, precum şi prezenţa sub-
stantivelor cum contribuie la conturarea unui univers 

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

miniatural: “celule”, “molecule”, “brotăcel”, “crâmpei”, 
“ţăndări” etc. Jocul lexical dintre neologisme (e.g. “mole-
cule”, “celule”) şi cuvinte populare sau regionale (e.g. 
“brotăcel”, “crâmpeie”, “ţandără”, “scamă”, “niţică”), folo-
sirea lor când cu sens propriu, când cu sens figurat con-
ferind textului originalitate. Totodată, notăm utilizarea in-
versiunilor, a intercalărilor textuale cu scopul de a evi-
denţia accentul afectiv al construcţiilor: “Farmece aş fi 
voit să fac”, “Până-n mâna, cititorule, a dumitale”, “Nimi-
cul nepipăit să-l caut vrui” etc. 
          Ultimul vers, cu rol de concluzie, “Am răscolit 
pulberi de fum ...” alături de punctele de suspensie din 
final au rolul de a atrage atenţia lectorului concret asupra 
intenţiei actului de scriitură a instanţei lirice şi realizarea 
propriu-zisă, asupra faptului că între ceea ce dorim să 
realizăm, să scriem şi actul propriu-zis de scriere este o 
distanţă care ţine doar de originalitatea actului de a 
construi un univers al cuvintelor. 
 Imaginile artistice folosite în textul liric Cuvântul 
de Tudor Arghezi capătă, astfel, rol atât la nivelul obviu 
al limbajului  - de laitmotiv, personificându-l prin verbele 
cu semantică profund umană - “mi-a trebuit un violăn-
cel” -, dar şi la nivel obtuz - transformându-l în principiu 
ordonator al palierelor poetice. În aceste condiţii, la re-
lectură, constatăm faptul că poezia prezintă două sec-
venţe poetice, una a realităţii, axată pe dorinţa instanţei 
lirice de a crea o lume, un univers miniatural, şi alta, a 
imaginarului, axată pe dorinţa de a scrie, de a crea. 
Dintre imaginile artistice identificate în text, amintim 
imagini vizuale, “O carte pentru buzunar, / O carte mică, 
o cărticică”, imagini auditive, “Mi-a trebuit un violoncel, / 
Am ales un brotăcel / Pe-o foaie de trestie-ngustă. / O 
harpă: am ales o lăcustă. / Cimpoiul trebuia să fie un 
scatiu”, imagini olfactive, “Parfumul umbrei şi cenuşa 
lui”, imagini tactile, “Am ales un brotăcel”, imagini chi-
nestezice, “Farmece aş fi voit să fac / Şi printr-o ureche 
de ac / Să strecor pe-un fir de aţă / Micşorata, subţiata şi 
nepipăita viaţă” sau imagini gustative, “Aş fi dorit să 
culeg drojdii de rouă”. 
 Inversiunea “micşorata, subţiata şi nepipăita via-
ţă” (în manieră logică versul ar fi trebuit să fie “viaţa 
micşorată, subţiată şi nepipăită”) are rolul de a sugera 
crezul artistic al instanţei lirice. De asemenea, se poate 
vorbi de o hiperbolizare atât în plan orizontal – cartea – 
cât şi în plan vertical: muzica pe care violăncelul şi harpa 
o presupun: “Mi-a trebuit un violăncel / Am ales un 
brotăcel / Pe-o foaie de trestie-ngustă. / O harpă: am 
ales o lăcustă / Cimpoiul trebuia să fie un scatiu”. 
 Poezia este construită pe baza simetriei, a dua-
lităţii incipit-final: “Vrui, cititorule, să-ţi fac un dar (...) Am 
răscolit pulberi de fum...”, tot aşa cum universul minia-
tural descris de instanţa lirică este dublu: muzicalitatea 
este o reluare a scriiturii. Mesajul transmis este acela că 
miracolul poetic poate fi reprezentat chiar şi de o cărti-
cică mică. 
 Verbele la indicativ perfect compus (am ales, am 
voit), la indicativ prezent (nu ştiu) sau jocul conjunctiv - 
condiţional-optativ (să fac, aş fi voit) prelungesc axa 
temporală a acţiunilor într-o mişcare a construcţiei tex-
tuale fără epuizare. Toate verbele sunt din aria seman-
tică a umanului, şi au rol de a încărca cu sentimente 
cadrul natural: a vrea, a alege, a înţelege etc.  

 

 Epitetul “micşorata, subţiata şi nepipăita” re-
prezintă axa verticală a poeziei, sugerează cartea, uni-
versul, Revelaţia, manifestarea, Liber Mundi, Mesajul 
divin, cuvântul, fie că este uscat,  Spiritul Dintâi Amma, 
fără conştiinţă de sine, cuvântul nediferenţiat, fie că 
este umed, principiul însuşi al vieţii, cuvântul dat 
oamenilor. Metaforele “nimicul nepipăit”, “ţandără de 
curcubee”, “scamă de zare”, “drojdii de rouă” etc. Actu-
alizează axa orizontală a poeziei, sugerează raţiunea, 
inteligenţa, ideea, sensul profund al fiinţei, poate chiar 
mesajul divin.   

Apartenenţa la specia meditaţie filosofică este 
creată de o “lectură de suprafaţă”, nu reprezintă esenţa 
lecturii, esenţa textului poetic. Dacă avem în vedere 
mesajul poetic, structura compoziţională, vom constata 
că tehnica de la baza realizării prezentului text liric este 
actul de a scrie, rafinamentul stilistic şi, nu în ultimul 
rând, structura limbajului figurativ. Astfel, putem spune 
că poezia Cuvântul de Tudor Arghezi creează o dema-
terializarea a cuvântului şi, implicit, a omului aflat sub 
puterea actului de a scrie, folosindu-se tehnica suges-
tiei, crearea pe verticală a unui posibil univers. 
 La nivelul elementelor de versificaţie notăm 
faptul că numărul versurilor din fiecare strofă diferă 13 - 
5 – 4 – 6 – 1, ultimul vers fiind despărţit prin pauză 
grafică de restul poeziei. De asemenea, măsura este  
inegală, de la 4 la 16 silabe, 10 – 8 – 10 – 9 – 10 – 9 – 
9 – 9 – 7 – 9 – 10 -12 – 4 – 9 – 8 – 9 – 16 – 14 – 8 – 11 
– 10 – 16 – 12 – 8 – 10 – 11 – 8 – 8 - 8, iar tipul de 
rimă este alternantă, specifică poeziei moderne: rimă 
împerecheată, a-a-b-b, ar-ar-le-le etc., monorimă, a-a-
a, le-le-le-le etc. între care, uneori, se intercalează, – la 
un număr inegal de versuri – câte un vers liber, pe 
tiparul: ar – ar – că – le – le – le – le – el – el – tă – tă – 
iu – iu – ac – ac – ţă – ţă – le – ie – ie –re – re – uă – 
uă – ui – ui – re – um - um. 

Considerăm că textul liric Cuvânt de Tudor Ar-
ghezi este o artă poetică, adică este o reprezentare, 
prin intermediul mijloacelor artistice, a concepţiei poe-
tului, prin intermediul instanţei lirice, despre literatură, 
inclusiv principiile estetice care stau la baza creaţiei 
literare, în general, sau ale creaţiei proprii, în particular, 
enunţându-se, astfel, profesiunea de credinţă. Această 
opinie este susţinută şi de faptul că instanţa lirică 
prezintă realitatea înconjurătoare, sentimentele şi 
menirea scriitorului, definirea “cuvântului” fiind raporta-
tă la concepţia scriitorului despre propria creaţie în 
mod subiectiv şi, implicit, de aici izvorăşte lirismul 
pronunţat al poeziei. Cele patru microuniversuri care ţin 
de nivelul fonologic, lexical, gramatical şi semantic coe-
xistă. 
 În concluzie, atât prin formă, cât şi prin conţi-
nut, poezia Cuvânt de Tudor Arghezi exprimă o sinteză 
a originalităţii creaţiei argheziene, surprinzând recupe-
rarea zonelor imunde ale lexicului, recuperarea trivia-
lului, antinomiile fiind exprimate atât la nivel tematic, 
cât şi la nivelul structurilor sintagmatice, transformând 
elementele lumii materiale, “carte”, “furnici”, “celule”, 
“molecule” etc. în semne care deschid codul orizontul 
lumii estetice, poezia argheziană permiţând jocul izoto-
pic între sens şi referinţă, sensul, explicând este ceea 
ce spune un enunţ, referinţa -lucrul despre care spune. 

 

(continuare în pag. 33) 
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          Paul SÂN-PETRU 
 

OLIMPIA SAVA, O POETĂ A COPIILOR ŞI PĂRINŢILOR 
 

Mai rar şi mai greu de acoperit, un areal complet 
şi complex al unei lumi cum este aceea a copiilor. 

Grădinile de poezie ale Olimpiei Sava rodesc 
chiar şi de câteva ori pe an în vitrinele urbei noastre, cât şi 
ale unor expoziţii de carte din ţară sau din diaspora- mai 
ales că acolo combustia afectivă este trăită la o intensitate 
de nemăsurat, atât pentru cei plecaţi, cât şi pentru cei 
rămaşi în grija altora. 
 Poeta realizează fără un evident efort acel 
sumum al preocupărilor şi pasiunilor copilăreşti, poezii 
diversificate pe parcursul dezvoltării psihosomatice a 
oricărui copil. 
 Structura sensibilităţii sufleteşti a domniei sale o 
ajută aproape firesc şi nedisimulat la realizarea suavă a 
unei infantilizări de moment, pe care o explorează şi o 
exploatează creativ într-o diversificare complexă, adaptată 
la noul curs al dezvoltării societăţii româneşti. Totuşi, noile 
conjuncturi istorice ale societăţii au creat un evantai 
nefast, mai ales sociologic, în dreptul familiei ca instituţie. 
Doamna poetă Olimpia Sava nu scrie o poezie 
lacrimogenă, ci lacrima îi cade direct pe manuscris, pe 
încă o carte. Iată fenomenul disarmonic, afectiv-emoţional 
al unui copil cu sfâşietoare frustrări familiale: „Dragă 
mamă, dragă tată, / Ştiţi că m-am născut… odată? /  
Dragă tată, dragă mamă, / Sufletul mi-e plin de teamă! /  
Inima în piept îmi plânge, / Pentru că vă am în sânge. / 
După ce viaţă mi-aţi dat, / Altora m-aţi aruncat. Oare 
seara, la culcare, / Nu vă puneţi o-ntrebare: / Am mâncat, 
îmi este bine? Vă rugaţi şi pentru mine? Sufletele nu vă 
dor / Că nu-mi spuneţi „Somn uşor!”? / De vreun vis 
înspăimântată, / Eu de cine-s mângâiată?” (poezia 
„Scrisoare” din volumul „Regăsite uni(versuri)”).  
 Dar cu o carte mai târziu, poeta Olimpia Sava 
editează un volum de natură antitetică şi oblăduitoare, în 
care aduce faţă în faţă o situaţie idilică, o replică a 
normalităţii unei familii model- de un antitetic efect, intitulat 
(devoalat) „Drepturile copilului”, menită parcă a ne unge 
rănile sau a ne şterge lacrimile lăsate cu un an în urmă. 
„Sunt un pui de om, frumos, / Educat şi sănătos. / Mândri 
sunt părinţii mei, /Spun că semăn mult cu ei./M-au crescut 
ca pe o floare. / Dar şi eu sunt mândru tare: / Mamă, tată, 
fraţi, bunici/ Ca şi-ai mei, nu sunt pe-aici./Ei vorbesc 
frumos cu mine, /Ca, de altfel, cu oricine, / Mă mai ceartă, 
când greşesc, / Dar nu ţipă, şi-i iubesc./ De aceea-s 
grijulie, / Mulţumiţi şi ei să fie. /Când le fac vreo supărare, 
/Cu regret le cer iertare” (poezia „Pui de om”).  
 Între zecile de coperţi oferite până acum nu am 
găsit vreo abordare de ritmuri şi rime savante, construcţii 
prozodice pretenţioase -şi foarte bine- pentru că un copil 
are încă în sânge ritmul său biologic, de aceea parcă  
 

 
troheul aproape că-i aparţine în ambientul ludicului 
său colectiv atunci când uneori însuşi improvizează 
o „ala-bala-portocala” şi un „săltăreţele dactile” ale 
lui Eminescu.  
 Cultivarea dragostei pentru natură, pentru 
flori sau pentru inocentele animăluţe îmblânzite de-a 
lungul vremii este abordată drăgălaş şi duios, vi-
zând sensibilitatea copiilor şi dragostea lor pentru 
natură, mai atenuiază cât de cât sustragerea copi-
ilor de la interesul pentru calculatoare şi somnuri 
indecente, păgubos de pretimpurii! Astfel vor putea 
respecta natura, cu tot ce cuprinde ea mai ferme-
cător, şi vor ieşi către lume cu un suflet modelat şi 
îmbogăţiţi: „Generaţiei de mâine / Să-i lăsăm, cum 
se cuvine, / O natură sănătoasă, / Îngrijită şi fru-
moasă!” (Poezia „Apel”, volumul „Eco-logice”). 

Adesea poeta Olimpia Sava le face eroilor 
domniei sale câte o descriere completă morfo-func-
ţională, ca de exemplu în cazul buburuzei: „Emis-
feră colorată / E, în roşu, presărată / Foarte des cu 
punctişoare / Negre. Alteori apare / Galbenă şi, 
presărate, / Are puncte mici pe spate, / Negre, ce 
pot fi, mai rar, / Albe, parcă sunt de var. / E văzută 
pe afară / La-nceput de primăvară. / Ca o armă de-
apărare / Pentru caz de-ameninţare, / Ea elimină 
uşor / Un lichid mirositor. / Cu antene măciucate, 
Zilnic buburuza poate, / Căutând mereu mâncare, / 
Să distrugă-n număr mare / Puricii dăunători / De pe 
frunze şi din flori” (poezia „Bubuza” din volumul 
„Desenăm şi colorăm, insectele învăţăm!”), de 
asemenea şi în cazul fascinantului licurici, cel cu un 
organ „fotofor”, producător de lumină: „...C-un organ 
producător / De lumină: fotofor. / Dacă se împe-
rechează, / Prin lumini se reperează. / În frumoase 
seri de vară, / E plăcut să vezi pe-afară / Luminiţe, 
ca semnal / În baletul nupţial. / Dansul lor a inspirit / 
Mulţi poeţi, ce au cântat / Micile vieţuitoare, / Ca 
divine felinare” (poezia „Licuriciul”, din acelaşi vo-
lum). 
 Dacă mult stimabila poetă Olimpia Sava nu 
are două inimi, adică una de copil şi alta de poetă, 
atunci sigur că are două auricole de mamă şi două 
ventricole de copil, pentru că o regăsim în ambele 
ipostaze la fel de sensibilă şi convingătoare- şi mai 
ales la fel de „şcolită” în arta cadenţelor prozodice 
cât şi în aceea ideatică, de o poezie şi o tehnică 
fără cusur. Consider că Olimpia Sava serveşte cu 
dărnicie, ingeniozitate şi bogăţie ideatică tot ce-i 
cade în... cadenţă şi în rimă. Poeta epuizează (sau 
deja a epuizat!) tot universul tematic al copilăriei, 
dar şi al maturităţii poetice şi tehnice, toate revăr-
sate în „calupuri” de poezie, de toate pentru toţi... 
copiii. Să nu mai spunem că bogăţia de informaţii de 
care beneficiază astfel micuţii cititori este debor-
dantă şi deja pe cale de dispariţie! pentru restul con-
fraţilor. 
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Evgheni EVTUȘENCO 
 

Traducere din limba rusă de Nina GONȚA 

 
RECUNOŞTINŢĂ 

  
Trăgând perdeaua încet 
peste-al copilului pătuţ,  
mi-a zis şoptit:”Eu cred c-a adormit”. 
Stinse şi becul cel de sus...  
Alunecând foşnit şi lin, 
capotul ei pe scaun a căzut... 
 
Noi despre dragoste  
nu am vorbit deloc, 
am fost... cuminţi,  
ea îmi şoptea ceva-n ureche, gângav, 
o literă de „r” pierzând-o printre dinţi -    
`n şiragul lung de albe mărgele...  
  
„Dar ştii, eu am scuipat demult 
pe viaţa mea,  
zău, mă uimeşti!   
Bărbat în fustă, cal de povar-am fost.   
Şi uite, dintro-dat`, să râzi –  
sunt iar... femeie!” 
   
Să-i fiu recunoscător   
a mea ar fi datoria,   
cel ce-apărare-am căutat în corp... neapărat.  
În noianul de albituri  
ascunsă-i faţa de ruşine eu, 
un lup flâmând şi... rătăcit. 
  

 
Dar ea, ca o vulpiţă strânsă-n colţ...  
întruna îmi vorbea,  
îmi mulţumea...    
în lacrimi calde toţi obrajii mi-a şoptit,     
m-ardea ca focul,  
de ruşine, mă-ngheţa... 
 
O, Doamne!  
Ar trebui cu rimă s-o-nconjor,   
şi să mă pierd, încremenit, 
în părul ei de catifea,    
dar nu, femeia! mie-mi mulţumeşte! 
pentru că eu, bărbat!  
sunt... cu ea! 
  
Cum s-a ajuns  
să se întâmple asta pe pământ?  
Pe semne viaţa şi-a pierdut 
din sensul ei primar –  
al cui păcatul?  
femeia-am confundat-o,   
am umilit-o...  
pân` la... egalitatea cu bărbatul. 
  
Ce crude vremi a`noastre pregătite, 
perfid, viclean, cred,  
de mai multe veacuri,  
bărbaţii deveniţi - muieri,  
femeile –  
aproape ca bărbaţii... 
 
O, Doamne,`n curbura umărului ei neted,  
se-nfipse degetele mele mari... 
înfometat şi gol... 
Iar ochii ei frumoşi şi umezi,  
plini… de plăcere, 
priveau sclipind la mine,   
strigând şi mulţumindu-mi...  
în tăcere... 
 
apoi penumbra i-a-nghiţit încet...  
abia se-ntrezăreau în întuneric,  
ca nişte lumânări plăpânde în biserici... 
Cât de puţin îi trebuie femeii,  
Doamne,   
s-o socotim...  
şi să se simtă–n veci - 
Femeie!   
  
 
 

Un câine la picioarele noastre... 
 
A fost... 
Un câine... 
dormea la picioarele noastre. 
Focul trosnind, vâjâia. 
Din penumbră, 
o femeie  
mă privea până-n zori, 
cu ochi ei tremurânzi... 
zâmbitori. 
 

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

Apoi... 
sub brazi, pe vesta mea roşcată, 
ea se culca încet... 
Şi-mi spunea, gânditoare: 
”Te rog, hai,  
cântă-mi o cântare!” 
Şi eu...  
îi cântam... 
 
Stătea tolănită,  
în cântec adânc absorbită, 
pe-alocuri... îngâna un cuplet,  
iar mâna cu-n inel de culoare deschisă,  
lituanian, 
pe-o floare din Altai o plimba,  
o zmulgea...  
 
Eram alături în campania aceea. 
Ne... vorbeau: 
pare-o femeie raţională,  
dar iată,  
ce tandru... 
lulea e-ndrăgostită  
de-un băieţandru... 
 
De la aceste înţepătoare,  
din topor şi grosolane glume, 
eu mă-nchideam în sine,  
tăceam... 
chiar şi atunci când pleşuvul nostru topograf,  
a lene,  
mă-nvăţa: 
 
”Frate, tu nu uita,  
aşa ceva se–ntâmplă rar...  
În taiga e mult mai simplu ca-n Moscova.  
Nu te gândi mult,  
o fi ea şefă... 
dar...  
tot muiere e!”  
 
Stăteam  
liniştit şi tăcut,  
pierdut. 
Lungi nopţi visam la o dragoste aprinsă,  
minunată, 
pe care-o aşteptam, 
înflăcărat, 
demult.  
 
Odată noaptea, 
am scos eu plapuma afară,  
în livadă... 
iar lângă gardul de nuiele,  
le-am auzit eu bine,  
ea cu prietena   
era...  
vorbeau... de mine.  
 
Zăpăcit,  
de gard urechea strâns mi-am lipit  
şi-n umbra crengilor  

 

am auzit:  
cu un flăcăuaş nesărutat,  
ar fi chiar amuzant,  
de cap... să-şi facă, 
să se răsfeţe ea ar vrea...  
oleacă... 
 

Am hoinărit atunci eu mult pe mal, 
prin ceaţa nopţii,   
singur, cuc.  

 

La negura din jur priveam... ursuz. 
Minciună-i tot,  
nu mai credeam în nimeni 
şi-n nimic. 
 

Nici feciorelnicului cântec din câmpie,   
nici susurului râului de lângă mine...  
În pelinul des,  
ameţitor, 
cu faţa la pământ zăceam, 
a mea fiinţă atunci a fost cuprinsă 
de-un plâns amar... 
Plângeam... 
 

Şi totuşi... 
a mea, numai a mea...  
în mine, 
rămase-acea avere, 
ce-n trecătoare flăcări, 
cu-a lor răsfrângeri grele,   
ca un chip neclar... fantomă, 
ea apărea mereu  
şi înota... 
spre mine.  
 

A fost... 
Un câine...  
dormea la picioarele noastre, 
focul trosnind, vâjâia, 
din penumbră,  
o femeie  
mă privea până-n zori, 
cu ochii ei tremurânzi... 
zâmbitori.  

 

 
desen de Dragoş-Radu Popescu 
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Dumitru ANGHEL 
 

“ORDINE ÎN GÂNDURI” de Mihai VINTILĂ  

 
Volumul de literatură lirică „Ordine în gân-

duri”, Editura PIM, Iaşi, 2013, 52 de pagini, semnat 
de poetul şi publicistul Mihai Vintilă, are ritmul, 
muzicalitatea, structura prozodică şi sincopele sonore 
ale muzicii Rap, cu modulaţii insinuant sonore, pe 
care le veţi percepe chiar de la primul poem, „Ordine 
în gânduri”, (pag. 9), care a dat şi titlul cărţii: „E haos 
în lume / Bănci, oameni, vieţi / Se prăbuşesc... / ... / 
Pentru stabilitate / Am decis / Să-mi fac / Ordine în 
gânduri...” 

La prima lectură a versuri lor mi l-am imaginat 
pe menestrelul de secol XXI îmbrăcat în blugi de 
firmă, cu o frizură punk şi cu un cercel doar în 
urechea stângă, într-o mână cu un microfon şi în 
cealaltă cu stativul de susţinere a acestuia, cu 
vocalizele răstite ale nonconformistulu i Puya, în stilul 
inconfundabil promovat de B.U.G. Mafia, Paraziţii sau 
chiar 50 Cent sau Eminem. 

Domnul Mihai Vintilă, publicist experimentat, 
redactor-şef al Revistei online „Info-Est”.ro Brăila din 
2009, autorul a peste 3000 de articole pe teme de 
economie dar şi de poezie, ca şi a două cărţi de 
publicistică economică: „Dincolo de marketing” şi 
„Contractul de vânzare-cumpărare comercială”, 
apărute la prestigioase edituri din Bucureşti şi Iaşi, a 
avut timp şi pentru... marketingul liric, pentru că 
„Ordine în gânduri” este a treia carte a sa de 
literatură după „Primii paşi”, volumul de debut, apărut 
la editura brăileană Edmunt în 2005, şi „Fiare şi 
oameni”, publicată la Editura Pim, Iaşi, 2012.  

„Ordine în gânduri” este, în primul rând, o 
poezie modernă, cu o tehnică a versificaţiei aşezată 
pe portative îndrăzneţe, pe laitmotivul unei elegante 
dezordini studiate, cu un vers fragil, sticlos şi 
translucid gata să plesnească de tensiune lăuntrică, 
dar şi în nota de ambiguitate provocată de o „Ordine 
în... dezordine”, după afirmaţiile din Prefaţa semnată 
de scriitorul şi dramaturgul Ion Bălan.  

Sunt 34 de poeme, cu o lirică militantă, 
agresivă chiar, cu acute în allegro ma non tropo, pe 
teme inspirate din publicistica „Jurnalelor de 
actualităţi”, însoţite pe alocur i de câteva desene cu 
un pronunţat caracter ludic, maniera picturii naive sau 
a surprinzătoarelor graffitti stradale, care, împreună 
cu aura şi semnificaţia metaforei, dau valoare faptului 
de viaţă transformat în sentiment şi emoţie bine 
temperată: „Minciuna guvernantă / Îţi striveşte tâmpla 
/ Vorba falsă / E scârbă / Eliberată. / Respiră Speran -
ţa / Că nu suntem proşti / ...mereu”, din poemul „Nu 
suntem proşti”, de la pag. 11.  

Faptul politic, violent în toată Istoria omenirii, 
de la înfruntările cu arcul şi săgeţile Comunei 
Primitive şi până la armele sofisticate, atomice sau 
bacteriologice ale Prezentului, ori ale chimiei 
demente din Siria contemporană, sunt subtil sugerate 
de metafora pietrei aruncată în gâlceava neostoită a 
oamenilor: „Din când în când / În lume / Totul se-
mpute / Şi viaţa nu e viaţă / Să mai trăieşti nu poţi / 
Şi-atunci / Piatra devine argument...”, poemul de la  

 
 

pag. 14. 
Poetul, pacifist notoriu, este partizanul 

Timpului care vindecă toate rănile provocate de 
nesăbuinţa oamenilor: „Timpul / Durerilor / 
Vindecă altfel / Şi viaţa / Continuă / Şi-n noi / 
Altcineva” („Timpul”, pag. 16), care parcă are 
ritmicitatea muzicii Rap, de care aminteam la 
început. Oamenilor le rămâne „curcubeul” 
speranţei: „Păşeşte / Pe umbra curcubeului / Şi 
totul va deveni / Clar” (pag. 17), iar îndemnurile 
poetului sunt altruiste şi optimiste: „Păstrează -ţi 
inima / Şi visele / ... / Iar privighetoarea / Va veni” 
(„Lumina”, pag. 18). Este semnificativă şi 
Resemnarea mioritică, după apostolatul unuia 
dintre miturile fundamentale ale folclorului 
românesc, jertfa baciului moldovean din balada 
„Mioriţa”: „Şi de-o fi să mor / În câmp de mohor”, 
ca argument al poetului de azi pentru secole de 
umilinţe, dar şi ipostaza revoltei: „Dar, uneori, sub 
unele nevoi, / Mai ies şi resemnările din noi” 
(„Resemnare mioritică”, pag. 22).  

Are şi visuri... care contrazic realitatea. 
într-o lume în care nimeni nu mai citeşte: „Am 
visat / Că aveam un dictator luminat / Care a 
închis crâşmele / Pentru librării / Şi cărţile au 
început a curge / Prin minţile oamenilor...” („Am 
visat”, pag. 29). 

Poate, de aceea, poetul pare derutat şi 
contrariat că oamenii nu mai sunt oameni, cu O 
mare, şi că au cam înprumutat masca duplicitară 
a zeului Ianus: „Pe zi ce trece / Descopăr trist / 
Că oamenii cu două feţe / Întorc spre noi / Doar 
masca / Ce zâmbeşte...” („Oamenii”, pag. 31).  

Această apetenţă pentru o tematică iscată  
(continuare în pag. 11) 
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(urmare din pag. 10) 
 

de evenimente, întâmplări şi reacţii publice imprimă  
tehnicii literare şi prozodiei versurilor din „Ordine în 
gânduri” un subtil caracter epigramistic, prin sugestia 
acidă a criticii şi prin nuanţa ironică ori sarcastică 
uneori, cu trimitere la catrenele specifice acestei 
specii literare a genului liric. Dacă, de pildă, aş 
segmenta poemul „Drumuri şi flori”, aş putea obţine 
două epigrame: „Paşi în vise / Gânduri / Abisuri / 
Drumuri şi flori / Peste orori”, prima, şi „Ordine în 
toate / Şoapte-n păcate / Petale de flori / Drumuri 
prin noi” (Op. cit., pag.23), numai că lipseşte trimi-
terea la cineva anume, cum fac epigramişti.  

Domnul Mihai Vintilă este poet dar publicistul 
din gena sa spirituală se revoltă, pentru că Televiziu -
nile fac mult rău prin promovarea vulgarităţii agresive 
luată ca mod de viaţă, iar ca modele sunt oferite 
subproduse umane: „Vorbim mult / Şi fără rost / 
Glasul spart şi prost / Răsună peste tot / Şi noi / 
Cocârjate suflete / De goi / Înghiţim/ Vorbind / 
Vorbitul ca vorbit...” („Vorbitul ca vorbit”, pag. 32), 
sau, din poemul „Păcăliciul”: „Iar a părut / Să ne dea 
lecţii de viaţă / Hăhăit la început / Final trist / Greaţă 
/ Ziceri pompoase / Despre nimic / Gânduri bete / De 
creier mic / Şi, la final, / Surâs bizar / De Păcălici...” 
(Op.cit., pag.36). 

Romantic incurabil şi cetăţean onorabil, 
poetul Mihai Vintilă oferă soluţii pertinente în poemul 
„Compatibilitate”: „Pentru schimbarea ce ne-o cer / 
Trebuie să începem cu noi / Să ne schimbăm mâinile 
/ Cu altele mai bune / Să ne schimbăm picioarele / 
Cu unele mai arătoase / Să ne schimbăm capul / Cu 
unul mai deştept / Şi, la sfârşit, / Să ne schimbăm 
sufletul / Pentru că doar astfel / Vom fi compatibili / 
Cu lumea minciunii / De dincolo de / Ordinea în 
gânduri” (Op. cit., pat. 37), cu o fantezie uşor ironică, 
cu tendinţe între joc calculat şi mesaje rafinate de 
gânditor stimulat de realităţi, pe care le reprimă 
drastic, în numele unui cod moral obiectiv. 

        
 

“SFEŞNIC ÎN RUGĂCIUNE” de Traian VASILCĂU  
 

Volumul de versuri „Sfeşnic în rugăciune”, 
Editura Notograf Prim, Chişinău, Republica Moldova, 
2012, 56 de pagini, semnat de poetul de peste Prut, 
Traian Vasilcău, este o carte de poezie, atipică în 
planul structurii editoriale, cu o singură „regulă”: fără 
nicio regulă (!?), cu o tematică dominant religioasă, 
de fapt un fel de mistică stăpânită, controlată, ţinută 
în frâu de o... pseudocenzură atee!  

O carte de lirică autentică de-o modernitate 
evidentă, în limitele şi auspiciile unei prozodii 
originale şi îndrăzneţe, cam prea îndrăzneţe uneori, 
deşi poezia domnului Traian Vasilcău păstrează 
fracul de ceremonie al limbii române literare în stare 
pură, căreia îi adaugă diezi armonici, cu o gamă 
cremoasă de arhaic şi cu aromele molcome şi 
inconfundabile ale... „limbii moldoveneşti”, după 
surprinzătoarea şi aberanta aserţiune propagan-
distică pentru noţiunea de limbă oficială, tocmai când 
zorii unor speranţe de tot felul abia mijeau.  

Dar şi o poezie care parcă vine din alte  
vremi, mai blânde şi mai aşezate, cu sonorităţi de 

 
 

strană şi atmosferă de toacă liturgică din 
Psaltirea în versuri a Mitropolitului Dosoftei. 
Convingerile religioase pot fi surprinse între 
conceptul liric arghezian de „credinţă şi tăgadă” 
şi postulatul creştin indus din pravoslavnicul 
„crede şi nu cerceta”, deşi poetul, introvertit şi cu 
aparente erezii nevinovate, parcă „şi-ar accepta 
crucea!” unui Toma Necredinciosul din at itudini 
mai mult protestatare. 

Scriitorul Traian Vasilcău are însă propria 
„religie” lirică şi-şi revendică autoritar un fel de... 
acatist de creator artistic, vulnerabil doar prin 
descumpăniri de tot felul, cu riscul asumat al 
derivărilor adiacente. Un poet de-o puritate.. ce-
lestă, care se joacă de-a poezia cu graţia incon-
ştientă a creştinilor care mureau pentru credinţa 
lor în arenele sacrificiilor de la Roma imperială.  

Poezia domnului Traian Vasilcău este 
fluidă, eterică şi parcă nici n-ar vrea să se p lieze 
pe un deziderat ideatic; oferă perspectiva liberă 
a comunicării din opţiunea cuminte şi foarte 
oarecare a cititorului, care nu acceptă cenzura, 
deoarece – aşa cum afirmam mai sus – editura 
Notograf Prim nu s-a implicat într-o minimă 
organizare a discursului poetic pe capitole, teme, 
structuri prozodice etc., etc. şi, în consecinţă, o 
impresie de brambureală năucitoare este salvată 
de la „amenda” derizoriului de calitatea şi valoa-
rea poeziei din volumul „Sfeşnic în rugăciune” cu  
pecetea unei originalităţi spectaculoase, în ciuda 
unui lexic religios provocator. 

Succesul cărţii poetului de peste Prut stă, 
aşadar, în potenţialul valoric al poeziei sale, în  

(continuare în pag. 12) 
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(urmare din pag. 11) 
 

sinceritatea demersului ideatic, iar o minimă inter -
venţie structurală editorială l-ar fi servit substanţial!? 

Titlul volumului de versuri al poetului Traian 
Vasilcău – „Sfeşnic în rugăciune” – trimite autoritar, 
ostentativ, spre o tematică neapărat mistică, deşi, la 
o primă lectură, cititorul, chiar cel fără o minimă 
cultură religioasă, va înţelege că singura atitudine 
convenabilă şi responsabilă rămâne doar propria 
relaţie cu Dumnezeu şi că, până la urmă, orice 
ingerinţă în interpretarea faptului relig ios rămâne 
doar mistica intimă şi imperturbabilă după crezul său 
artistic, pe o constantă programatică, deşi uşor 
alterată, nuanţată de frământări, ezitări şi sincope de 
conştiinţă, cu incantaţii de Missa solemnis, iar 
varianta poetului poate fi acceptată sau nu...: „În 
candelele cerului, surpate, / Zorii de noapte ca 
sentinţa curg, / Şi pomii doborâţi n-au Demiurg, / 
Stingerea lor e-aplaudată-n burg” (pag. 3), într-un 
poem fără titlu, ca o predică de duminică, neconvin-
gătoare şi cu accente laice; ca să convingă, sau să 
încerce să convingă, speriat şi poetul însuşi de atâta 
îndrăzneală: „Am plâns şi-n mine mahnele s-au stins. 
/ Şi-n lacrima lui Christ prea suferirea / Îmi caut ca 
să-mi aflu mântuirea / Şi-mpodobit cu răni, să-mi 
strig Iubirea / Şi-apus în toţi, să fiu de raiuri nins!” 
(pag. 5, şi tot fără titlu?!?!), ca să amintească, cu o 
îmbătare de emoţie, că viaţa, pământeană!?, este o 
secundă pasageră, pe care doar veşnicia promisă, 
sperată, o poate justifica...  

Ba chiar cochetează şi cu iubirea pămân-
teană, pământeană şi idilică, pe versuri de Coşbuc şi 
muzică cu Ioana Radu: „Ea n-avea chip. I-am zis: 
«Nemărginirea». / Din viaţa ei îmi oferea o parte / Şi 
jumătate de eternitate, / Şi chiar surâsul ei – mai 
drag din toate, / ... / Şi-a dispărut... Căci i-am cerut 
Iubirea!” (pag. 3, fără titlu...), deşi poetul rămâne 
trist, singur, într-un sonet, poezie de formă fixă (4-4-
3-3), căreia-i respectă structura prozodică din manu-
alele de teorie literară, fără să-i dea titlu, în maniera 
sa personală: „Şi mă-ncing în hora pustiirii / Şi un 
chiot vrednic de toţi zbirii / Să rămân - şi-am fost În 
Zadar!” (pag. 4), într-o degringoladă lirică, din care 
răsare doar speranţa şi angajarea: „În mine emigrez 
de-un veac, / Mă păstoreşte iarba-ntruna” (pag. 6). 

Ca apoi să-şi ordoneze poezia, cu titluri, cu 
idei şi sentimente, cu atitudini ferme şi chiar cu 
resentimente, dar cu ritualuri de exorcizare tipice 
unei Jeanne D’Arc de Ev Mediu francez, european 
de Apus: „Prohodul poeziei a-nceput, / Tot ce vom 
scrie e Opera tăcerii, / Pe margini de cuvânt, din ab-
solut, / Oştiri de şoimi imită temnicerii” („Poem din O -
pera tăcerii”, pag. 6). Aşadar, după titlul voit convin-
gător şi, fără niciun dubiu, religios, volumul de ver -
suri „Sfeşnic în rugăciune” îmbracă sutana de cere-
monial creştin, cu aura învăluitoare şi sacră de me-
sian şi crez duhovnicesc, cu uşoare semne de.. para-
dă şi iluzorie habotnicie, care-i salvează poetului 
tocmai excesele şi o anume, iritabilă preacuvioşenie 
(!?), pe care o şi recunoaşte spăşit şi puţin ipocrit:  
„Ai subjugat biseri-ca din mine,/ Poenile cu ochi al-
baştri plâng,/ Ca să te recompun întâi te frâng,/ În 
nesfârşite psalmodii divine” (pag.8; un... „pseudoso -
net”, în stilul original al domnului Traian Vasilcău...).  

 

Un poet imprevizibil - şi-i şade bine în 
această postură - nu doar pentru că, până la acest 
volum, nu-i cunosc celelalte cărţi (din motive de 
samavolnicii ale Istoriei!?) şi toată personalitatea 
sa poetică, realmente originală şi incitantă, din 
care am, probabil (!?), imaginea unui scriitor 
talentat dar iremediabil idealist, bântuit de vise-
iluzii şi de coşmaruri-concrete: „Eu, care le-am 
furat povestea lumii / Şi-o am ascuns în mine – 
spre a mai fi, / Sunt necunoscutul baci al lumii / Şi 
răstignit de psalmi mai pot trăi” („Hoţul incorigibil”, 
pag. 14), în poeme construite pe dileme existen-
ţiale şi pe incertitudini spirituale, convertite în 
rugăciune: „La uşa care dă spre Dumnezeu / Înfri-
gurat stă plâns numele meu” (pag. 17).  

Ceea ce-i asigură poetului Traian Vasilcău 
un credit de originalitate, sinceritate şi valoare în 
plan literar este o incredibilă detaşare de orice fel 
de influenţe, care i-ar putea impune un anume 
parteneriat: „Când voi pleca pe veci din toţi ortacii, 
/ M-or prohodi în limba lor doar macii” („Poemul 
Neuitării”, pag. 10), şi un tip de naivitate, care-l 
face mai credibil decât orice fel de ifose fără 
acoperire: „Priveam în ochii ei, să-l văd pe tata, / 
În pântecu-i fiind, când a murit. / Am fost un spin: 
cel mai nefericit / Şi am ştiut că asta-mi este plata, 
/ Pe care-am s-o achit cu infinit / Până s-o îndura 
Divinitatea” („Poem cu mama”, pag. 11), cu o 
simbolistică prozodică venită dinspre titlurile 
stereotipe: Poem sau Psalm: „Tot crezând că am 
de toate / Am ajuns că n-am nici moarte” (pag. 
12), într-un paradoxal impas sufletesc, într-o 
veşnică dilemă, între credinţă  şi tăgadă, dar de-o 
sinceritate angelică, pe acorduri de Claude 
Debussy, când îşi ia măsuri de siguranţă într-o 
habotnică spovedanie: „Parcă aş fi un steag de -
nsingurare / La căpătâiul ultimului hău, / Visând s -
ajung, acuprinzând o zare, / La nemurirea 
sufletului Tău” (pag. 13). 

Sau, ca să-şi plângă de milă poetul în ob-
sesivele sale poeme „Psalm”, ca la Dosoftei şi 
Varlaam, în vers popular cu incantaţii de Anton 
Pann şi cu psalmodieri din „Mioriţa” de pe coclau -
rile Vrancei strămoşeşti: „Doamne, mult ce m i-i pă-
catul/ Că mi-s frate cu oftatul/ Şi-al meu suflet - rai 
de pâine -/ Numai cântul de-i rămîne,/ Cântecul de 
azi şi mîine!” (pag.23), cu ortografierea lui î din i, 
după influenţa slavă asupra limbii române... latine!  

Traian Vasilcău propune în volumul său de 
versuri „Sfeşnic în rugăciune” nu numai o altfel de 
abordare a unei teme cultivată ardent de poeţi de 
toate structurile lirice, ci şi o altă prozodie, uşor 
dezordonată, uşor infatuată, oricum a sa în exclu -
sivitate, cu care convinge dincolo de un posibil 
recul de lectură: poeme fără titlu, catrene izolate, 
reluări obsesive de tipul „Psalm”, insinuant din 
zona spirituală a creştinismului „primitiv”, inovaţii 
sfidătoare, repetate, de subtitlu, simpoem, ca să 
atragă atenţia şi chiar să convingă printr-un tip de 
revoltă-şoc, printr-o surprinzătoare deturnare 
tematică: „Se face a infern în ţara asta/ Şi-a lepă-
dare de Christos sub cer./ Satrapul doarme dus, 
pustie-i ţeasta,/ Prin care-aleargă-n vis de ienicer/ 

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

/.../ Tot el, copoi cum n-a ştiut Bruxelles-ul, / Mai are-
un crez, pe care-l va urma: / Ca Hitler, să-şi arunce-n 
iad castelul, / Nevinovat fiind, Micimea Sa!” („Ultimul 
vis al ultimului cneaz”, pag. 27-29). 

Spuneam mai sus că scriitorul din Republica 
Moldova promovează şi un tip de versif icaţie, care se 
vrea uneori... şi „cuminte” şi clasică, deşi un fel de 
neastâmpăr îl bântuie în plan prozodic, o anume... 
„dezordine” de efect, de şoc şi de răspăr, care-l face 
să iasă din tipare şi să sfideze regulile jocului: un 
sonet, cu o structură prozodică modificată: (3-3-2) 
sau (4-4-2), în locul consacratului (4-4-3-3), ca în 
„Poem cu ţară”, pag. 29-30, cu o altă deturnare 
tematică, venind dinspre vremurile de patriotism ale 
generaţiei române de la 1848, Alecu Russo, Ion 
Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri şi, apropiindu-
se de lirica militantă a lui Grigore Vieru.  

Plusează patriotic pe un pretext din vremuri şi mai 
îndepărtate, dar îşi modifică registrul liric, tonalitatea 
prozodică, cu accente patetice, cu alte incantaţii divi -
ne, dinspre zeul Zamolxe. Cel de dinainte de Iisus şi 
era creştină, dar pe aceeaşi obsesie naţională de ne -
atârnare: „Dacii noştri-şi sorb ţărâna de din cronici şi 
mereu/ Dau în leagăn România ca pe-un unic Dumne-
zeu/ În zadar voiţi a-l smulge, în zadar mitraliaţi,/ 
Dacii nu pot fi nicicum din ţara lor concediaţi” 
(„Cântec pentru dacii noştri” – variantă - pag. 31-32), 
într-un poem lung, simetric,  unitar, fără risipiri de 
strofe, cu şase catrene în ritualică cuminte, cu 16/17 
silabe, vers alexandrin, şi rimă împerecheată. 

Şi, nu este singura abatere de la „linia melodică” a 
cărţii, pentru că domnul Traian Vasilcău, pe care nu 
reuşesc să-l separ de nişte agasante capricii dintr-un 
ciclu de „Elegii de ultimă toamnă”, cu aceeaşi... de-
zordonată ordine prozodică, scrie sonete în formulă 
proprie, în metru popular şi acorduri elegiace, ca o 
sfidare atee la tema sa predilectă, primară: „Frunză, 
ce-ai fost arămie / Şi visai la veşnicie, / Azi te-ai trezit 
sângerie / De din dorul ce mă-mbie” (Op. cit., pag. 
32). Ca să treacă, abrupt, la vechiul portativ religios, 
doar aparent mistic, ca o spovedanie: „Singur pe 
culme, / Caut o stea, / Iartă-mă, lume, / Şi nu mă uita” 
(pag. 34), ca un protest ateu: „Şi strig: «Mărite / Ce 
mi te-oferi, / Iartă, smerite, / Aste tăceri”...» (pag. 35).  

Imprevizibil, nonconformist şi asumându-şi riscul 
excomunicării, poetul propune, uşor cabotin, un pact 
al pocăinţei, deşi nu pare convins că nu va recidiva: 
„Lacătul e mai greu ca o tortură,/ Mă-nzăpezesc de 
implorări pustii,/ Uitarea ta m-a răstignit pe gură/ Şi 
umblu răstignit prin veşnicii” („Poem incert”, pag.37), 
pe coordonatele agnostice ale cunoaşterii lumii obiec -
tive, ca un existenţialism „al întrebărilor nerăspunse”, 
care sfârşesc în ursita singurătăţii şi în niciun caz du -
pă ritualuri „păgâne” şi precepte bigote de creştinism 
de paradă la „bâlciul” vulgar al îmbulzelilor la sarmale 
şi fasole cu ciolan de la praznicele Sărbătorilor 
creştine, pe acordurile vivace şi ironice ale celebrei 
„Tablouri dintr-o expoziţie”, de Modest Musorgski.  

Când tocmai credeam că domnul Traian 
Vasilcău nu-şi asumă niciun fel de ordine prozodică, 
găsesc şi un sonet de-adevăratelea (4-4-3-3), pe 
tema lirică majoră a volumului „Sfeşnic în rugăciune”, 
„Psalmul sfinţeniei”, în ritualica unei slujbe de  

 

Duminica Rusaliilor, cu acatiste pravoslavnice 
de la Muntele Athos: „Calea spre Tine, Doamne, 
pavată-i cu iubire,/ Calea spre nicăieri pavată-i 
cu blestem./ Sunt beat, dar nu de vinuri ce-adă-
postesc uimire,/ Sunt beat de Tine, Doamne, să 
nu fiu beat mă tem!” („Psalmul sfinţeniei”, pag.  
37), deşi nu pare prea convins de demersul său 
pocăit: „Dar pe cât cred în Ziuă, pe-atât amurg 
răsare/ Şi care bună cale s-aleg nici nu mai ştiu: 
/ Umplut cu vârf e iadul şi raiul mi-i pustiu!” 
(pag.38), deşi nedumeririle existenţiale, dileme-
le de tot felul ş i un gând în prag de... erezii 
nevinovate, cu şanse de iertare duhovnicească, 
oferă, surprinzător, o conştiinţă în impas.  

Şi, totuşi, există atâta sfinţenie în stare pură 
şi tot atâta „provocare!?” în arta poeziei, în volu -
mul „Sfeşnic în rugăciune”, la limita de sus a u-
nei veritabile „Ars poetica”, încât toată... tevatu -
ra prozodică propusă de poetul novator Traian 
Vasilcău tinde să devină „un model”, unul 
incomod şi cu risc de neaderenţă, dar poate 
avea şi valoarea, pozitivă, a unui bumerang al 
revoltei faţă de ceea ce se întâmplă în literatura 
română contemporană, când o... ”armată” de 
pseudoavangardişti consideră mare şi modernă 
literatură lirică o indecentă siluire a limbii 
române şi a artei poeziei... Poeţi şi poetese, mai 
ales, promovează o poezie decrepită, cu ac-
cente de misoginism patologic, cu descrieri sor-
dide dintr-un univers biologic sexual, în degra-
dare fizică, o anatomie terfelită pervers cu pre-
tenţii de artă; o tevatură erotică de poezie des -
trăbălată, grobiană, fetidă, naturalist-indecentă, 
rezultată din preferinţa pentru un vocabular dur, 
licenţios; o poezie izvorâtă din urâtul ca element 
de estetică şi de imbolduri primare, biologice, 
necontrolate de educaţie şi de rigori civice. Sau, 
dacă vreţi, un tip de masturbare erotică prin 
care sunt exhibate aprehensiunile unei bărbăţii 
în impas şi, ca o viagra de inspiraţie, se apelea-
ză la şoc verbal provocat de cuvinte triviale, 
obscene, necuviincioase, din zona vulgarităţii 
agresive. 

Scriitorul Traian Vasilcău nu putea cădea în 
capcana unor astfel de ispite, pentru că este 
adeptul unui alt fel de estetică, una de sugestie 
morală, religioasă, asigurată de cultura şi edu-
caţia sa civică, susţinută la nivelul literaturii sale 
lirice de o întreagă recuzită lingvistică de ter -
meni din aria canonică a limbii române literare 
şi de... „dulceaţa” graiului moldov inesc de peste 
Prut. 

Volumul de versuri „Sfeşnic în rugăciune”, 
semnat de scriitorul Traian Vasilcău, propune o 
poezie de notaţie discursivă, de nuanţă expre-
sionistă, cu o simbolistică religioasă, marcată 
de iluminări divine; o lirică provocatoare cu o 
etică aparent mistică, învăluitoare şi sacră, ca 
un decalog, ca  la orele de religie sau ca în 
rugăciunile copiilor înainte de culcare...  
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      Renata VEREJANU 

 

Logodnă 
 

Atunci, când august încă nu se termină, 
Iar trecătorii presimt că reţinerea lui îmi place, 
Şi zarea îmi ascunde umerii rugumaţi de lumină, 
Şi în stea, şi pe pământ – e numai pace. 
 

Atunci, când ceea ce gândesc e un strop de ploaie 
Oprit pe orbită pentru un alt anotimp, 
Livada în adânc rădăcinile îşi dezdoaie 
Şi rodul să se coacă e grăbit. 
 

Atunci, când cineva crede că-s acea femeie 
Care stelele a răspândit pe cer – 
Noi, împerechem degetele-idee 
Şi le îmbrăcăm într-un singur inel. 
 

Ploi devremi 
 

În clocotul ploilor devremi 
Eu am răzbit cu gândurile toate. 
Zadarnic încerci c-un fulger să mă chemi 
Din acest refugiu nici timpul nu mă scoate. 
Rămân în ploi, și hohotul le-ascult 
Când peste lume se repăd torente, 
Fiecare strop îmi este ca un scut, 
Și fraze fără sens nu-mi urcă în ureche. 
Iar ploile își țin discursul, țin... 
Căci despre viață știu să tot vorbească. 
În vorba lor eu sângele-mi alin 
Şi inima-n tristețe începe să bolească. 
 

Dar dacă ploaia ține drum spre grâne, 
Spre casa unde-n leagăn prunci visează – 
Durerea sângelui eu o retrag din vene 
Și inima e mândră că-anume ea veghează, 
De parcă-i sănătoasă și fără nici o rană, 
Și-n lume nu-i de ce să te mai temi... 
 

Mă simt câteodată că-s orfană 
De ploile acestea prea devremi. 
 

Sinceritate 
 

Nimeni nu-ndrăznea să mă condamne la tăcere, 
Tăcerea mea putea vorbi mai mult ca ei… 
Ştiau: tăcerea unei mame nu adoarme: 
La toţi li-e frică de sufletul acestei femei. 
 

Sinceritatea mea oricând îi cucereşte 
Şi-i vezi cum stau pierduţi în aroganţa lor 
Vreunul poate versul îmi citeşte, 
Ceilalţi, précis, mă păzesc să nu mor. 
 

Sinceritatea mea e mult mai dură 
Decât puterea unei întregi armate – 
Ei cred că mai bine ar fi s-o fure,  
Ştiind că nu pot aresta timpul din carte… 

 

Sinceritatea mea îi dezarmează… 
Ce au a zice dânşii, deşerţi şi agramaţi, 
Când vezi cum se vând, se trădează - 
Ca o târfă cu nişte amanţi. 
 

Azi am să fiu sinceră ca niciodată 
Şi am să le dezgolesc chipul, oricum: 
Sunt femeia cea mai nevinovată 
În valsul acesta de funingine şi parfum. 
 

Neamul meu 
 

Zi de zi, şi an de an 
Aflu de câte un prieten 
Sau de câte un duşman, 
Aflu cum intră duminica-n mine - 
Bolta speranţei să ţină sus. 
Niciodată poetul nu moare: 
În nemurire pe-o clipă s-a dus. 
În catedrala inimii aprind lumânări - 
Să ardă puternic şi viu, 
Neamului plecat în ieri - 
Bolta întreagă îi este sicriu… 
 

Neamul meu, cel de azi şi de mâine, 
Cel cu care râd şi cu care voi plânge, 
Cea mai sfântă icoană - e ziua pâinii 
În jurul cărei un neam întreg se strânge. 
 

Tai o felie din gerul cumplit 
 

Tai o felie din gerul cumplit 
Și o lipesc de trupu-mi, fierbinte 
Te iubesc, te-oi iubi, te-am iubit 
Inima se aruncă către minte. 
 

Ah, aerul acesta nu se procură 
Domnule, nu-ți șterge nasul de zid 
Te apropie de gură, dulcea mea arsură 
Ajută-mă, netoții să-i derâd. 
 

Îmbrățișez o creangă, rodită 
Copacii invidia nu pricep, 
Pe cealaltă zare – proptită 
O nouă carte eu încep. 
 

Răzbunare 
 

Nu mă răzbun pe acest bărbat frumos 
(Nu importă al cui sprijin poate fi) 
Conduce un stat ori suflă în os 
Sau îşi lipeşte pe sprâncene câte o zi... 
Îl provoc să mă admire un pic 
La distanţă destul de mare, 
Aşa, ieşită dintr-un groaznic accident, 
Viaţa mi-e colacul de salvare... 
Nu mă răzbun pe nimeni, nici pe el, 
Ziua de Crăciun îmi e oglindă vie - 
Gânduri geroase inundă al nopţii tunel 
Şi eu îl pătrund cu multă mărinimie... 
 

La ieşire iarăşi dau de dânsul:  
Gest  omenesc,  atent, cât cerul se înalţă - 
Şi moleculele în mine năvalnic se-nmulţesc 
Precum lumina-n plină dimineaţă 
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           Denisa LEPĂDATU 

 

Aflu secrete 
 

şi râdeau cu mine toate cărările 
pe care tu-ţi lăsai paşii 
să se odihnească 
 

uneori cocoţată pe-un sloi 
de păreri inegale 
ascultam cum  
oamenii 
ascuţeau creioane de vise 
vrând să picteze daruri 
pe care nu le-ar fi oferit vreodată cuiva... 
 

ţi-aminteşti când inversând 
cifrele lui decembrie 
am redenumit crăciunul 
învelind iubirea  
în ciocolată albă? 
 

am aflat atunci 
că soarele niciunui anotimp 
n-a mai putut topi vreodată 
deșertul spiriduşilor 
ce călătoreau printre lunile anului 
fără bagaje sau  
mijloace de transport 

 
Spune-mi 
 

nu-mi poţi şterge lacrimile 
cu vârful amintirilor 
pe care le ascunzi între noi 
în fiecare zi cresc 
smulgându-mi câte o pană 
din aripa dreaptă 
şi mă-ntreb cum de mai pot 
zbura 
şi-n fiecare secundă 
un alt gând striveşte indiferenţa 
ce ocupă acelaşi loc 
întotdeauna 
aşteaptă să creşti 
îmi spui rotindu-ţi umerii 
către soarele 
care nu mai există demult 
te privesc  
aşezându-mi fruntea 
ca un semn de carte 
între poveţele ce-mi tremură 
în palmele ude 
poţi să-mi spui 
de unde vine copilăria? 

 

 

Ploaia 
 

pe umerii cerului 
plouă din două în două 
anotimpuri 
amestecând zodiile cu poeme 
ascund în buzunarul rochiţei 
aripile unei libelule argintii 
mi le-a oferit 
înainte ca furtuna 
să o rostogolească 
printre norii pe care-i pictasem 
la ora de desen 
visa să se nască din nou 
dar de data aceasta  
să fie fluture 
de atunci  
am aşezat aşteptarea 
lângă mine 
suntem amândouă în fiecare zi 
nedespărţite 
 
 

Citeşte-mi din nou 
 

citeşte-mi din ultima ta carte 
te voi asculta 
ştergând cu palmele 
respiraţia oricărei virgule 
ce-nalţă îndoiala peste 
timpul meu rătăcit 
între prefaţa şi cuprinsul  
vieţilor noastre  
pentru fiecare capitol 
inventez alt final 
şi constat că propoziţiile 
mi se lipesc de piele  
desfăşurând capitole  
acolo unde punctele cardinale 
nu mai ajung vreodată  
mă vei găsi aşezată 
în biblioteca  
celor doi poli  
care-mi vor fi părinţi 
până când voi renaşte 
înfrigurată 
într-o dimensiune  
nedescoperită încă 
 
 

*** 
 

pitită 
după tulpina 
fericirii 
cuprind 
într-un surâs 
o frunză 
de iubire 
crescută 
pe un fir  
de gând 
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                                                Ionel NECULA 

 

Al. Mironescu – memorialist 
 

      Ştiam că omul de ştiinţă şi de cultură, scriitorul şi 
mărturisitorul de credinţă Al. Mironescu a ţinut, după 
ieşirea din lunga şi cumplita detenţie politică, un jurnal, 
ştiam c-au rămas de la el mai multe caiete cu însemnări 
zilnice, cu notaţii şi reflecţii ocazionale şi pline de 
sagacitate despre evenimentele  vremii, despre zarva 
veacului şi despre oamenii cu care viaţa l-a intersectat. Nu 
ştiam însă şi nici nu bănuiam amploarea acestor notaţii, 
adâncimea reflecţiilor şi acurateţea observaţiilor atunci 
când se referă la oameni şi la problemele lor.  
      De fapt, prin acest jurnal, scriitorul confirmă încă odată 
o abilitate activată de toţi scriitorii tecuceni şi anume: 
apetenţa pentru memorialistică, pentru jurnal, pentru genul 
confesiv. Toţi scriitorii tecuceni, de la Calistrat Hogaş şi 
Nicolae Petraşcu la Ion Petrovici, Iorgu Iordan şi Anghel 
Rugină au cultivat genul memorialistic, au dat seama de 
lumea prin care au trecut şi-au conferit mărturisirilor lor 
savoare, pasiune şi stil. Să fie  memorialistica o formă 
specifică de relevanţă şi de întrupare a proverbialei 
melancolii moldoveşti? Cred că se poate răspunde 
afirmativ, deşi la mijloc trebuie să fi fost şi nevoia 
subiectivă de a  da seama, de a-şi legitima, într-un fel, 
trecerea prin lume, prin viaţă şi prin istorie.Simţeau 
această responsabilitate, această nevoie profilactică, de a 
furniza o imagine cât mai exactă despre sine şi despre 
lumea prin care au trecut  De regulă, o făceau cu 
nostalgie, cu melancolie, cum sunt toate aducerile-aminte, 
dar şi cu simţul mărturisirii exacte, nefardate şi 
necosmetizate artificial.  
      Nu ştim cât de cuprinzător este jurnalul lui Al. 
Mironescu, nici perioada exactă circumscrisă observaţiilor 
sale, constatăm doar că actualul volum Admirabila tăcere 
(Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014) subîntinde perioada 
iulie 1967-septembrie 1968, deci un an şi două luni din cei 
aproape zece ani, cât i-a fost dat să mai vieţuiască după 
eliberarea din detenţie. Multe documente din arhiva 
scriitorului au fost confiscate de securitate în timpul 
numeroaselor descinderi şi percheziţii la domiciuliu şi nu 
ştim câte din caietele confiscate au fost recuperate de 
familie după decembrie 1989. Ştim doar că fiica 
scriitorului, Ileana Mironescu Sanda, trăitoare de mai 
multe decenii în Elveţia,  a depus eforturi colosale pentru  
galvanizarea memoriei părintelui său. În anul 2003, cu 
prilejul aniversării centenarului naşterii lui Al. Mironescu a 
editat la Editura Enciclopedică din Bucureşti o minunată 
culegere de confesiuni şi rememorări relatate de cei ce l-
au cunoscut şi i-au stat prin apropiere. Din relatarea lui 
Fănuş Băileşteanu, inclusă în această alcătuire aflăm că 
jurnalul scriitorului conţine 19 volume, aşa că mai este de  
 

 
 
lucru. 
       Care sunt evenimentele principale ale perioa-
dei subîntinsă de jurnalul lui Mironescu şi cum sunt 
relatate de autor? N-a fost o perioadă prea liniştită. 
Europa este zguduită de revoltele studenţeşti şi 
amploarea lor surprind guvernele nepregătite. 
Cântece, dezdrăbălare erotică, lipsă de o orientare 
cardinală, răzmeriţe, revolte mai mult minore, iată 
ce transpare din informaţii. Cât sunt toate acestea 
de caracteristice şi reprezentative? Am mereu 
motive să cred că dincolo de această învolburare 
sunt unii care se formează cu seriozitate, muncind, 
învăţând, citind, dezvoltând nişte însuşiri cu totul 
remarcabile (p.275-276). Învăţatul nu se dezminte. 
E convins că locul tineretului, a tineretului mic bur-
ghez -  care-şi lasă jaguarele în parcare şi urcă pe 
baricade să schimbe lumea -  este la bibliotecă, în 
sălile de curs, nicidecum în stradă şi violent ca să-
şi exprime nemulţumirile. Mai afectată e Franţa, şi, 
bineînţeles, Parisul, unde tronul e gol, căci De 
Gaule este în România, într-o vizită oficială, nevoit 
până la urmă să-şi scurteze vizita pentru a potoli 
revoltele din ţară. 
       A ascultat discursul generalului la radio şi 
mărturiseşte că bătrânul acesta e de o vigoare şi 
de o nuanţată prezenţă în tot ce a spus (p.277). 
Mai notează, în ziua de 18 mai 1978 că De Gaule a 
plecat azi, scurtându-şi vizita cu o jumătate de zi 
din pricina situaţiei din Franţa, unde studenţii au 
ocupat Sorbona şi Odeonul, unde 100 de fabrici au 
intrat în grevă, unde metroul, trenurile, tramvaiele, 
traficul aerian abia mai funcţionează, unde iarăşi se 
petrec lucruri curioase (p.286). Sesizeză, desigur şi  

 

(continuare în pag. 17) 
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redat exilului, după ce dictatorul a considerat prea 
riscantă o întâlnire cu un fost condamnat la moarte  
şi-a declinat întâlnirea cu el. Sunt lucruri tainice de 
care nu s-a ştiut nimic până în anii din urmă, dar nu-i 
exclus ca Petrovici să fi fost inclus în această 
ţesătură de mesageri ai statului român pe lângă 
Pamfil Şeicaru . 
      Să ne explicăm: în condiţiile de atunci, când în 
presa occidentală România era atacată din mai 
multe direcţii – Ungaria, Bulgaria, Rusia – şi balşoiul 
vecin răsăritean n-ar fi îngăduit nici o posibilitate de 
ripostă, Pamfil Şeicaru  era singura voce care apăra 
drepturile imprescriptibile ale României prin gazetele 
din Occident. Cu talentul lui de ziarist şi de rege al 
presei a reuşit să ţină piept tuturor atacurilor, fără să 
implice în vreun fel statul şi guvernul român. Făcea 
lucrul acesta din patriotism şi dragoste de ţară, dar, 
implicit, servea şi despotica guvernare ceauşistă. 
Era ca un acrobat fără plasă. Cu intuiţia lui 
fabuloasă, Petrovici  era încredinţat că şi cărţile lui 
Pamfil Şeicaru, publicate în Occident şi răspândite 
cu generozitate printre azilanţi, erau finanţate de 
statul român. Am dat seama de toate aceste aspecte 
în cartea noastră Ion Petrovici în vizorul 
securităţii şi în alte articole ocazionale. 
      Revin însă la carte. Al. Mironescu s-a născut la 
Tecuci, fiind,  unul din cei patru copii ai colonelului 
Victor Mironescu şi al Elenei, născută Budişteanu. 
Am aşteptat această carte cu speranţa că voi găsi 
mai multe informaţii despre Tecuciul copilăriei sale şi 
despre oamenii locului, cunoscuţi de el.  N-am găsit.  
Am aflat doar că-şi vizita din când în când un frate 
bolnav şi neputincios internat la căminul de bătrâni 
din Domneşti. Bunăoară, la 28 noiembrie 1967 
notează:  Fratele meu, care a făcut 10 ani de 
puşcărie, apoi 4 ani d. o. (domiciliu obligatoriu) şi în 
continuare cămin-spital, mi-a spus astăzi o vorbă 
care m-a cutremurat… Şi apoi am ajuns să mă sperii 
de oameni, mi-e frică de ei… Teribile lucruri! (p.96) 
      Va mai relata despre el, într-o altă notaţie din 26 
octombrie 1967: Am fost la fratele meu, la Căminul-
spital unde stă şi l-am găsit foarte rău. Nu ştiu ce 
are, nu-l doare nimic, dar se topeşte şi se scufundă 
în suferinţe. Am vorbit despre moarte ca o încurajare 
şi o familiaritate. E teribil de amărât, până-n străfun-
duri (…) Notaţia mai conţine şi o mârturie zgudui-
toare: Am plecat – mai ales acesta este sentimentul 
cu care plec mereu de acolo – cu sentimentul celor 
care, într-un naufragiu, s-au urcat în barcă, dar ca să 
nu se scufunde şi ei sunt nevoiţi să le taie mâinile 
celor care se agaţă de barcă sau să le dea o 
măciucă în cap. Nu pot să fac nimic  (…) Nu-mi mai 
pot încărca (barca) cu nici o altă posibilitate. Tot ce 
pot să fac mai bine pentru fratele acesta nenorocit e 
să-l las totuşi unde e, unde poate avea o masă, un 
pat, o asistenţă medicală şi la urma urmei, cine să-l 
îngroape (p.127-128). Mărturisirea este copleşitoare. 
Nu resoarbe numai drama unei familii, dar şi a unei 
istorii buimace şi devălmăşite care a înstrăinat om 
de om şi chiar frate de frate. Vorba lui Noica: regimul 
comunist n-a mai lăsat pe nimeni în adecvaţie. Se 
trăia în ipocrizie, în impostură, în minciună şi fal-
sitate.  

(continuare în pag. 18) 

 

(urmare din pag. 16) 
 

elementul de noutate din discursul generalului francez. 
Elemente noi în cuvântarea generalului: să se termine cu 
cortina de fier (prima oară că se vorbeşte aşa - p.285).  

Tot în această perioadă are loc aşa-numita Primăvară 
de la Praga, cu speranţele de liberalizare, dar şi cu 
intervenţia brutală a trupelor sovietice pentru e restabili 
minciuna şi dogmatismul pe locul de unde fusese detronat. 
Evenimentul este urmărit de autor cu înfrigurare, cu 
nădejde şi cu urechea lipită de postul de radio Europa 
liberă. Trăim o epocă de evenimente importante, cu conse-
cinţe. Sigur, spectaculoase. Întâi transformările radicale din 
Cehoslovacia; o breşă reală de lumină efectivă în cortina de 
fier. Al doilea: declaraţia lui (Lyndon B.) Johnson că nu mai 
candidează, va duce de asemenea la modificări substan-
ţiale între popoare(p.248-249).Când aud la radio E.L. (Euro-
pa Liberă) ce se petrece în Cehoslovacia, unde un popor 
de oameni renaşte la viaţă, îmi vine să plâng de bucurie 
(p.249). Nu pierde din vedere nici momentul  invaziei ru-
seşti şi înăbuşirii speranţei. Iată ce notează în ziua de 23 
august 1968: Bombă. Trupele ruseşti au pătruns în Ceho-
slovacia. Mă simt literalmente sugrumat de emoţie. Să fie 
iar semnul marei deslegări? Sfâşierea minciunii şi a abomi-
nabilei imposturi! În orice caz, mă simt foarte emoţionat, cu 
o solemnă pace în inima mea.  
      România nu participă la această demonstraţie de forţă, 
iar Ceauşesu, ne amintim, a avut atunci un curaj nebun 
condamnând intervenţia armată şi restabilirea ordinii şi 
minciunii cu ajutorul tancurilor. Prin atitudinea sa fermă a 
câştigat atunci multe simpatii, în ţară şi în lume şi puţini îşi 
puneau problema atunci, că de fapt se apără pe sine. 
Autorului nu i-a scăpat acest aspect.Ceauşescu e de 
admirat, chiar dacă în primul rând îşi apără pielea (p.366)  
      Trăia retras, în tăcere (admirabila tăcere), dar nu în 
singurătate, precum, să zicem, Adrian Marino. Are un cerc 
de prieteni cu care se întâlneşte şi se întreţine frecvent. Se 
înţelege că mai apropiaţi îi sunt cei din generaţia sa, trecuţi 
şi ei prin prăpăstiile Gulagului românesc, precum Nichifor 
Crainic, dar şi Ion Biberi sau pictorul Spiru Vergulescu. În 
noiembrie 1967 face o vizită lui Saşa (?), unde a venit şi Ion 
Petrovici şi prietenul P.D. (Paul Dimitriu) care abia a venit 
dintr-o călătorie la Paris, de câteva luni. Mă uimeşte 
limpezimea, memoria, vitalitatea lui Petrovici şi faptul că se 
deplasează la invitaţia lui Saşa (p.150). 
      N-am identificat, decât aproximativ identitatea lui Saşa, 
dar consemnarea lui Mironescu este importantă şi din alt 
punct de vedere. Saşa este o sursă (turnător) securistă. 
Unul  din cei peste 30 de informatori cu misiunea de a-l 
supraveghea pe filosoful Ion Petrovici – care avea, la acea 
dată, 85 de ani. Nu figurează în dosarele de la CNSAS 
decât cu o singură notă informativă, depusă în septembrie 
1976, deci cu două luni înainte de întâlnirea consemnată de 
Mironescu. Alături de cele 5 note informative semnate de 
Nicolae Corneanu şi cea depusă de Saşa au fost singurele 
care i-au fost favorabile lui Petrovici. Nu ştiu din ce cauză 
Nicolae Corneanu n-a vorbit nimic despre acest fapt, cum i-
am sugerat, căci aceste informări au făcut mari servicii 
filosofului întrucât au furnizat securităţii o imagine de om 
cuminţit şi devotat regimului comunist. Datorită acestor 
informări a obţinut Petrovici paşaportul pentru a-şi vizita fiul 
transfug (pe Japon) în Spania, având, probabil şi o misiune 
secretă pe lângă Pamfil Şeicaru, care tocmai fusese adus 
la Bucureşti, fusese ţinut câteva zile într-o cuşcă de fier şi  
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(urmare din pag. 17) 
 

      Va mai reveni la Domneşti şi în 20 septembrie 1968, 
când fratele său în sfârşit a primit decizia de pensie, 
faimoasa decizie! 380 de lei pensie, fost funcţionar 
superior, cu 20 de ani de serviciu! Deşi e un soi de bătaie 
de joc (decizia nu conţine nicio motivaţie, cum se 
obişnuieşte), eu mă simt uşurat, pentru că nenorocitul 
acesta de frate va avea cu ce să mai facă faţă la nişte mici 
nevoi, altfel decât ca un cerşetor şi apoi eu am acum o 
bază ca să mai fac nişte demersuri, ca să ştiu măcar care 
e situaţia: e o eroare sau e una din acele dispoziţii 
interioare  care urmăresc până şi în pânzele albe pe foştii 
condamnaţi? (p. 379) 
      Nu era un naiv. Ştia că faţă de foştii deţinuţi politici 
comunismul nu putea avea decât o atitudine de 
persecuţie, de prigoană şi de pângărire a valorilor 
consacrate, nefiind apţi pentru o angajare heirupistă pe 
drumul luminos al comunismului. A sesizat de altfel foarte 
bine într-o reflecţie rătăcită (de care e plină cartea): 
Comunismul a distrus pe bogaţi, dar a murdărit  şi pe cei 
săraci (p.131) 
      Mă opresc aici. Nu pentru că n-ar mai fi destule de 
spus ci pentru că aş da acestor însemnări dimensiuni ce 
depăşesc posibilităţile unei reviste. N-a fost deloc uşor să 
încropesc această prezentare. O cronică trebuie să 
cuprindă esenţialul dintr-o carte, nicidecum toate detaliile. 
Dar ce se poate selecta dintr-o carte în care totul este 
esenţial? De asta zic, cartea, asupra căreia ne-am aplecat 
în aceste rânduri trebuie citită din doască-n doască pentru 
că totul este esenţial. O recomand călduros tuturor celor 
interesaţi de literatură bună. 
 
 

 

Aurel Pop sub taina căderii 
 

      A trecut multă vreme de când scriitorul Aurel Pop mă 
tot intrigă, îmi ţine treaz interesul  pentru prestaţiile sale 
literare şi-mi pare rău că până acum n-am găsit răgazul 
necesar pentru a da seama de lecturile ce mi le-a prilejuit 
cu o lăudabilă consecvenţă. Chiar ultima sa carte  Taina 
căderilor (Editura Citadela, Satu Mare,2013) stă pe masa 
mea de lectură de multă vreme, aşteptându-şi  rândul la 
lectură, deşi m-a ispitit de la început, cel puţin prin titlul 
său incitant şi uşor cioranian. Cer iertare pentru această 
nemeritată întârziere, căci sătmăreanul Aurel Pop chiar îmi 
este apropiat, îl ţin în graţii şi-n receptare, mă bucur de 
fiecare nouă apariţie în vitrina cu noutăţi şi de fiecare nouă 
ispravă literară. 
      Totuşi, noua carte a d-lui Aurel Pop ridică o problemă 
gravă şi cu profunde implicaţii metafizice. După ce am 
căzut odată în lume, unde se mai poate cădea a doua 
oară? Mai este o altă lume paralelă la ontologia dată sau 
în prelungirea ei, care să ne preia cu tot calabalâcul ce-l 
cărăuşim prin lume? Nu mai este. Dincolo de lume nu mai 
există decâţ neantul, divinul, sau propria noastră subiec-
tivitate, aşa că dacă vorbim de o nouă cădere aceasta nu 
poate îmbrăca decât una din aceste alternative.  
      Şi totuşi, poetul ne convinge că nu sunt singurele, că 
se mai poate cădea şi în Cuvânt. În rostire, în tainițele ver-
bului rostit şi cu funcţii tămăduitoare la toate nevolniciile 
vieţii. 
      Este şi ideea răsfăţată de poet în versuri calde şi-n 
imagini surprinzătoare. Nu se mai poate cădea decât în 
propriile noastre abisuri. Cădem în noi, în propriile noastre 

 
 
interioare, ceea ce echivalează cu o scotocire prin 
prăpăstiile din noi şi de care luăm cunoştinţă prin 
activarea  cuvântului rostit Mă clatin/ dar nu cad/ 
povara căderilor/ mă apasă./ Cu toate/ că am fost 
bârfit/ aici acasă./ dacă voi mai cădea/ n-am să spun 
nimănui/ taina căderilor/ n-am să mă dau/ înfrânt/ 
pentru cuvânt.   
      Căderea în cuvânt îi dă poetului posibilitatea să 
dea seama despre toate vulnerabilităţile noastre 
post-decembriste căzute peste firea românească în 
această nesfârşită perioadă de tranziţie Slobodu-i a 
colinda/Slobodu-i da nu-i ce da/ Că nu-i acasă 
gazda/ C-o plecat printre străini/  In ţări calde la 
căpşuni/ Ş-o lăsat pruncii-n vecini/ Leru-i ler şi iarăşi 
ler/ Pe căldură şi pe ger/ Leru-i ler// În sate sunt case 
pustii/ Curţile pline de spini/ Şi sufletul de ciulini/ 
…Se duce dorul de copii/ Şi de părinţi plecaţi printre 
străini// La porţi bunicii aşteaptă degeaba/ Felicitările 
sunt trimise pe net/ Prin cont deschis prin facebook/ 
Pentru toţi cei rămaşi acasă un set// E trist nimic n-a 
mai rămas/ Nici dor de ţară, nici credinţă/ O noaptea 
de Crăciun fără colinzi/ Şi colindători în suferinţă// La 
oraş Merry Christmas răsună/ Din ajun/ În baruri se 
cântă pe-o strună/ Până-n zorii zilei de Crăciun 
(Crăciun fără colinzi).  
      Cu asemenea căderi la cheie, se vede de depar-
te, căderea nu mai este prăbuşire, ci înălţare, în sen-
sul în care vechii cronicari consacrau firmanul de 
domnie prin expresia fericită au căzut domn. Îl felici-
tăm pe autor pentru generoasa idee a căderii ca pre-
text pentru a da seama unitar de derapajele acestui 
veac şi pentru felul cum a gestionat-o poetic. 
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              Marius MANTA 
 

Interviu cu scriitorul Ionel NECULA 
 
      Marius Manta: Aş dori, dacă se poate, pentru început 
să precizaţi rolul criteriilor morale în arta/cultura contem-
porană. 
      Ionel Necula: În artă şi cultură calitatea morală este 
implicată şi imprimă o pecete adâncă pe actul de creaţie. 
Să ne înţelegem însă: actul de creaţie presupune un 
ansamblu de calităţi – toate necesare şi imperative, dar în-
tre ele putem stabili oportunităţi, ierarhii, şi priorităţi. Când 
Sf. Apostol Pavel, în prima Epistolă către Corinteni, vor-
beşte despre podoaba calităţilor omeneşti le menţionează 
şi le ierarhizează pe cele trei: Şi acum rămân aceste trei: 
nădejdea, credinţa şi dragostea. Iar mai mare dintre 
acestea este dragostea (13,13). 
      În planul creaţiei însă lucrurile pot fi privite şi din altă 
perspectivă. Talentul, valoarea estetică, cumulul de cu-
noştinţe (patul germinativ)  sunt şi trebuie să fie prioritare. 
Un artist, un scriitor poate fi încercat, ca om, de căderi 
morale şi derute prăpăstioase şi totuşi valoarea estetică a 
creaţiei lor să nu fie afectată. Într-o lume marcată de 
îndoială şi relativitate există puţine principii cu valoare de 
îndreptar, de dogmă şi paradigmă care ne călăuzeşte sub 
aspectul conduitei şi comportamentului. Iar dintre acestea, 
ideile de divinitate, de libertate şi de progres sunt funda-
mentale.Important pentru un creator este să se înscrie în 
linia care consacră trendul de evolouţie al istoriei, al comu-
nităţii, al omului. 
      Altfel, se-nţelege, de multe ori creatorii sunt obligaţi să 
trăiască în epoci ciumate sau virusate ideologic şi nu tot-
deauna pot să rămână necontaminaţi. E greu pentru un 
creator să rămână simplu păstrăv de apă dulce într-o 
mare sărată, dar aici, în aceste condiţii atroce se edifică şi 
se articulează personalitatea lui, masca sub care rămâne 
încrustat în istorie. Se poate încolona conformist, adeziv şi 
oportunistic la insanităţile tiraniei prădalnice şi să bene-
ficieze de toate privilegiile epocii, sau se poate poziţiona 
abraziv, neutral, dizident, în răspăr şi să-şi asume, prin 
voie vegheată,  toate consecinţele presupuse. Deşi con-
temporani, Adrian Păunescu şi Petre Ţuţea  se adulmecau 
şi se paralelizau, dar nu puteau comunica împreună...  În-
tre ei era o prăpastie ce nu putea fi trecută decât dacă 
unul convenea să devină fariseu, să facă poză, să se 
caricaturizeze.  
      Sigur, problema este mult mai complicată decât pare 
la prima vedere. În ce măsură concesiile morale alterează 
creaţia şi-i imprimă o pecete nevolnică? Se poate face 
operă durabilă , calofilă şi infailibilă din condiţia lacheului 
decăzut, versatil şi oportunist?   
      Se poate. Inspirându-se din războiul de secesiune, 
Margaret Mitchell, în romanul său  Pe aripile vântului s-a  
 

 
situat alături de sudişti, care nu optimizau ideea de 
evoluţie, de progres şi totuşi opera ei s-a impus ca 
referenţială în cadrul imaginarului narativ universal. 
Cine poate contesta valoarea peliculelor cinefilmice 
realizate de faimoasa regizoare Leni Rienfenstahl, 
favorita dictatorului Hitler şi a odiosului său regim? 
Sau producţiile lui Einsenstein care răspunzând  co-
menzilor staliniste regiza filmele Ivan cel Groaznic 
şi Cricişătorul Potemkin? Cine-l mai scoate din 
istoria filosofiei contemporane pe Heidegger pentru 
că a cochetat cu doctrina naţional-socialismului 
german, sau pe Sadoveanu din literatura română 
pentru că, într-o anumită perioadă, a făcut jocul 
unui regim criminal şi ilegitim? Şi la fel putem vorbi 
despre Arghezi, Camil Petrescu, Călinescu sau 
chiar Marin Preda, deşi, înţelege oricine, că fără 
prezenţa lor literatura română ar fi atât de sărăcită, 
că aproape n-ar mai conta în competiţia dintre cul-
turi. Istoria cunoaşte destule situaţii în care politicul 
şi regimul în care se întrupa (nazist sau comunist), 
a confiscat esteticul, l-a încolonat şi l-a desfigurat, l-
a adus în treapta de jos şi l-a masificat, într-o grilă 
de receptare populară, s-o poată înţelege oricine. E 
drept că nici regimul politic servit n-a rămas indi-
ferent cu cei ce arătau servitute, obedienţă şi cre-
dinţă pusă în active imnice şi în gesturi omagiale. 
Louis Aragon şi consoarta sa Elsa Triolet primea, 
pentru felul cum răsfăţau regimul comunist şi cri-
mele tătucului Stalin, atâtea stipendii de la Kremlin 
că-şi putea permite o viaţă de nabab medieval, să 
întreţină o armată de valeţi de curte, care să-i împli-
nească până şi cele mai năstruşnice capricii. Toate 
regimurile de dictatură şi toţi tiranii s-au arătat 
generoşi cu cei ce-şi puneau talentul în slujba lor. Şi 
totuşi, istoria literaturii este atât de generoasă că i-a 
primit pe toţi în pântecul ei. Timpul a trecut, regi-
murile s-au primenit, dar ei au rămas în istoria cultu-
rii, alături de Paul Goma şi Soljeniţân.   
      Oamenii au inimi păcătoase, spunea Serghei 
Esenin într-un vers din poemul Ana Sneghina, şi 
creatorii nu fac nici ei excepţie. Cupabilitatea aces-
tor creatori se pliază pe menajeria epocii bolnave, 
dar se resoarbe şi din naivitatea şi dorinţa lor de 
confort subiectiv.  Luciditatea,  clarviziunea şi dem-
nitatea nu creşte ca iarba pe toate drumurile s-o 
poată cosi oricine şi nici stofa de erou nu se vinde 
la orice tarabă.  
      De asta spun, moralitatea şi faptul moral în 
general, nu are grade sau trepte de înfăptuire. Este 
sau nu este. Or, din acest punct de vedere mi se 
pare legitim să se vorbească despre trădarea inte-
lectualilor.     
 

           M.M.: Nu vi se pare că cei trei corifei ai spiri-
tului românesc, exilaţi pe malurile Senei, după eufo-
ria post-decembristă, au intrat într-un con de um-
bră?  
           I.N.: Cred că observaţia este exactă. După 
entuziasmul postdecembrist, când eram cu toţii cu 
privirile aţintite peste gard (citeşte graniţă) şi când 
recursul la autoritatea celor trei făclieri ai spiritu-
alităţii noastre era o chestiune curentă şi de bon 
ton, a urmat o perioadă când lumea s-a arătat mai  

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

puţin interesată de isprăvile lor literare. Entuziasmul s-a 
diluat, reflectoarele şi-au redirecţionat fascicolul de lumină 
şi scena a rămas în penumbră. Orice entuziasm induce şi 
ceva din însuşirile pojarului. Dispare după câteva zile.  
        Apogeul celor trei azilanţi români s-a produs în Piaţa 
Furtstenberg din Paris în anul 1977, moment de referinţă 
în evoluţia lor. De aici, de la imaginea care-i înfăţişează 
pe cei trei – Mircea Eliade, Cioran şi Eugen Ionescu – 
porneşte şi demersul abraziv adoptat de  Alexandra 
Laignel-Lavastine în masiva sa lucrare despre uitarea  
fascismului, dar povestea este truncheată. Cei trei au 
convenit să se revadă în acelaşi loc unde în urmă cu 32 
de ani, toţi trei se-ntâlnise întâmplător, trei pârliţi plini de 
incertitudini, derutaţi şi fără nici o perspectivă asupra 
viitorului lor. Era imediat după război şi Franţa, la fel ca  
întreaga Europă trecea printr-o criză cumplită.  Nu-şi  
punea, niciunul din ei, problema revenirii în România 
comunizată. Asemenea lui Cortez, dăduse foc corăbiilor, 
dar şi în Paris situaţia lor nu era deloc promiţătoare. Cel 
mai grăbit dintre ei era Eugen Ionescu, care găsise, de 
bine de rău, un post de vopsitor la un atelier de reparaţii 
auto şi se silea să dea prima probă de lucru.  
        Aşadar, se revăd în acelaşi loc după 32 de ani – toţi 
trei realizaţi şi în plină glorie, mai grăbit se arată tot Eugen 
Ionescu, de data aceasta  grăbit să ajungă la Academia 
Franceză pentru a-şi rosti discursul de recepţie. A şi 
plecat imediat după primele clipuri, iar Eliade şi Cioran au 
mai întîrziat ceva timp, la o cafea  în aceelaşi local unde 
zăbovise şi cu mai bine de trei decenii în urmă.  
        Şi această glorie a continuat şi în anii următori, într-o 
ritmică ascendentă, până la săvârşirea lor. Mircea Eliade 
este tradus în toate limbile importante, Eugen Iaonescu 
este jucat pe toate marile scene europene, doar moşte-
nirea cioraniană  a avut un destin mai aparte. Nu spun că 
n-a atras atenţia multor exegeţi, dar interesul s-a diminuat 
repede, mult mai repede decât era de aşteptat. Poate că, 
de-ar fi supravieţuit mai mult Simone Boue, s-ar fi îngrijit 
să întreţină interesul pentru scepticul cu care a împărţit 
atâtea decenii de viaţă comună. Din păcate a murit 
repede, la un an după Cioran, ca şi fratele său rămas în 
România, Aurel Cioran. 
        N-aş zice totuşi că scepticul de la Răşinari n-a fost 
prezent în spaţiul public.Cel puţin în România, opera sa a 
generat numeroase lucrări exegetice semnate de Marta 
Petreu, Dan C. Mihăilescu,  Livius Ciocârlie, Simona Mo-
dreanu, Marian Victor Buciu, Constantin Frosin, Marin Di-
aconu, Constantin Dram şi încă mulţi alţii care l-au abor-
dat exegetic prin lucrări seioase, articulate şi bine anco-
rate în fenomenul cioranian. Lipseşte din păcate o ediţie 
completă a scrierilor lui Cioran, deşi cuprinzătoarea ediţie 
a lui Marin Diaconu se apropie foarte mult de această op-
ţiune. Nu mai spun de revistele de cultură, care l-au ţinut 
în atenţie şi i-au consacrat spaţii eseistice generoase. Noi 
am investigat acest aspect şi am dat seama de prezenţa 
lui Cioran în ţară şi în Europa în volumul Cioran în recep-
tări epistemice, apărută în 2012. Nu spun c-am realizat o 
investigaţie completă, mi-au scăpat, sunt sigur, multe lu-
crări şi publicaţii, dar este o introducere în ceea ce priveş-
te hermeneutizarea lui Cioran. A apărut, de asemenea, 
dosarul întocmit de securitate pe numele lui Cioran (Ste-
lian Tănase), un interviu inedit acordat de Cioran în 1990  
lui Luca Piţu şi Sorin Antohi, au apărut confesiunile 
semnate de Friegard Thoma - ultima mare iubire a lui  

 

Cioran şi-au apărut două cuprinzătoare interviuri 
acordate de Simone Boue înainte ca apele Atlan-
ticului să-i refluxeze trupul inert pe plaja pustie de 
toamnă timpurie. Există, prin urmare, o bibliografie 
Cioran destul de cuprinzătoare pentru cei ce vor să 
adâncească fenomenul, numai că s-a diminuat inte-
resul pentru el şi pentru opera lui. 
        În ceea ce mă priveşte, Cioran a rămas o 
preocupare constantă şi nu cred că se va împuţina 
nici în viitorul apropiat. Îl ţin în continuare în afinităţi 
elective şi nu cred că mă voi vindeca prea curând de 
apelpisirile lui. Prea mă consider structural legat de 
disperările lui, şi într-un disconfort de viaţă şi de lume 
concordatar ca să nu revin la opera lui, pentru a 
cioraniza împreună. A-l recepta pe Cioran înseamnă a 
cioraniza laolaltă cu el, înseamnă  a rezona împreună 
cu el, înseamnă  a surprinde nebuniile şi angoasele 
acestei lumi zălude şi nevolnice.  
      Mai este ceva. Cioran nu poate fi receptat printr-o 
singură lectură, chiar insistentă şi desfăşurată fiind. El 
reclamă reveniri, repetări, relecturări, dar, curios, la 
fiecare nouă lectură te întâmpină un alt Cioran, unul 
inedit, surprinzător  şi neîntâlnit în lecturile anterioare. 
Nici o grilă nu-l cuprinde în totalitate, şi fiecare nouă 
lectură reclamă un alt cadru epistemic şi o altă 
perspectivă de abordare. Am scris despre Cioran, 
despre saga Cioranilor,10 cărţi şi încă nu sunt sigur că 
l-am pătruns în toate firidele sale problematice. 
Oricum, o vreme aş vrea să-l las în aşteptare. Am alte 
şi multe proiecte ce-şi aşteaptă rândul la împlinire...             
 

 

      M.M.: Cum credeţi că va fi rezolvată situaţia ope-
relor complete ale lui Cioran? 
      I.N.: Ştiu că toate drepturile de editare a scrierilor 
lui Cioran au fost încredinţate Editurii Humanitas prin-
tr-un act care stipulează condiţii exacte pentru editorul 
autorizat. Ca cititor, dar numai ca cititor, m-am bucurat 
de ediţia îngrijită de Marin Diaconu şi Eugen Simion, 
dar legea e lege şi ea trebuie respectată de toată lu-
mea. Nu ştiu cum s-a ajuns la această ediţie fără o 
înţelegere prealabilă cu Editura Humanitas, singura 
care dispune de toate drepturile editării, dar toată te-
vatura are şi un aspect haiducesc. 
       Chipurile am reuşit s-o procur, am şi salutat apari-
ţia ei în presa noastră culturală, dar aspectele legale 
mă depăşesc şi n-aş vrea să mă pronunţ într-o proble-
mă pentru care nu am toate datele şi sunt de com-
petenţa instituţiilor abilitate. Dar ca cititor, cum am 
spus, m-am bucurat de această ediţie şi de prefaţa 
desfăşurată a lui Eugen Simion (de fapt, o micromo-
nografie). Problema e alta: mi-ar pare bine ca Editura 
Humanitas să găsească resursele necesare pentru o 
variantă românească a ediţiei complete Quarto a Edi-
turii Gallimard.  
      M.M.: Mulţumindu-vă pentru precizările făcute în 
legătură cu Cioran, v-aş ruga să ne spuneţi cum se 
explică interesul dv. pentru Ion Petrovici şi pentru filo-
sofia acestuia? 
      I. N.: Ion Petrovici a fost, este şi rămâne o perso-
nalitate care mă interesează cu prioritate. Eu sunt par-
tizanul cercetărilor de geografie culturală, de studiere 
a fenomenului cultural aşa cum s-a pritocit în alveole 
scrise teritorial. Există şi la nivelul localităţilor mici şi 
mai puţin importante, oameni de ispravă, scriitori,  

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

publicişti, animatori culturali care chiar merită să fie cu-
noscuţi. Prea mici pentru o istorie mare, ei riscă să rămâ-
nă nişte simpli anonimi şi nu-i drept pentru că s-au  impli-
cat, totuşi,  în dezvoltarea fenomenului cultural local, au 
contribuit la închegarea unui climat spiritual, au făcut parte 
din catalizatorii comunităţii şi cineva trebuie să le sublini-
eze prezenţa şi participarea la înjghebarea unei atmosfere 
efervescente de stimulare a interesului pentru probleme 
de spirit şi de zbatere culturală. La Sibiu, la Lugoj, la 
Fălticeni, la Bârlad şi în alte localităţi au activat oameni 
inimoşi dăruiţi comunităţii din care au făcut parte şi care s-
au zbătut să menţină un interes nescăzut pentru pro-
blemele de cultură, învăţământ şi pentru asumarea unui 
mod de viaţă cultural. Cine se ocupă de ei, cine-i scoate 
din uitare, din apatie, din indiferenţă? 
      Cu Petrovici este altceva. A fost, fireşte un fiu al Tecu-
ciului şi nu se poate spune c-a rămas vreodată străin de 
viaţa urbei, unde-a văzut, pentru prima dată lumina soare-
lui. Orator de mare percuţie publică, glasul său baritonal a 
răsunat peste tot pe unde s-a petrecut ceva important pen-
tru ţară - în aula universitară, în Academie, în Parlament 
sau Guvern. I-a plăcut să fie ministru şi-a deţinut funcţii 
ministeriale (mai ales la învăţământ şi cultură) în multe din 
guvernele ţării, în intervalul dintre cele două războaie mon-
diale. Dar indiferent de portofoliile ce i s-au încredinţat a 
lăsat semne durabile privind trecerea sa prin aceste funcţii 
episodice. 
      Prima funcţie ministerială i-a fost încredinţată în 1920 
de Mareşalul Averescu, când a deţinut Lucrările Publice. 
Era cel mai tânăr ministru, dar a făcut dovada unor calităţi 
organizatorice neaşteptate. Era imediat după război şi ţara 
era distrusă. Multe şcoli, biserici, spitate şi alte edificii 
publice erau în ruină. A fost nevoie de o mare energie şi 
resurse pentru a li se reda funcţionalitatea. 
      În 1926, la a doua guvernare Averescu i s-a încre-
dinţat Ministerul Instrucţiunii Publice şi deşi a căzut repe-
de, Petrovici a avut timpul necesar să înfiinţeze o Facul-
tate de Teologie la Chişinău. Acelaşi minister i-a fost 
încredinţat şi în efemerul guvern Goga-Cuza din 1937. 
      Ultima dată a fost chemat în guvern de generalul Ion 
Antonescu, după ce conducătorul statului se consultase cu 
multă lume pentru a găsi cea mai oportună numire. Aici, în 
această funcţie l-a prins ziua de 23 august şi-a trebuit, mai 
apoi, să îndure toate consecinţele nefaste. Aşa-zisul Tribu-
nal al Poporului l-a condamnat la 10 ani de temniţă grea, 
pe care i-a executat integral la închisoarea Aiud. A su-
pravieţuit condiţiilor grele, de exterminare şi-a fost eliberat 
la 2 octombrie 1958. Era deja bătrân, avea 76 de ani şi  
sănătatea zdruncinată. N-a mai avut resursele trebuin-
cioase pentru a-şi elabora mult visatul sistem filosofic, deşi 
era unul dintre cei puţini care puteau elabora un sistem 
filosofic articulat şi bine structurat. Contribuţiile sale în 
domeniul logicii şi numeroasele studii filosofice publicate 
prin revistele vremii îl recomandau ca pe unul dintre cei 
mai abili gânditori români. În logică, a reformulat raportul 
invers proporţional dintre conţinutul şi sfera noţiunii, dar 
cum descoperirea sa n-a fost publicată într-o revistă inter-
naţională figurează sub numele logicianului francez Ed-
mond Goblot, care, în lucrarea sa  Trataite de logique 
(1918) a ajuns la aceleaşi rezultate zece ani mai târziu. A 
fost primul istoric al filosofiei româneşti şi unul dintre cei 
mai mari cunoscători ai filosofiei universale. De la Maio-
rescu încoace învăţământul filosofic românesc n-a avut o  

 

minte mai convingătoare în ceea ce priveşte evoluţia 
filosofiei universale. Era la curent cu tot ce s-a 
procesat în filosofia universală şi-a rămas unul dintre 
marii noştri oratori, a cărui voce a răsunat în multe 
universităţi şi academii europene. La Sorbona, bună-
oară, a conferenţiat despre neant, o problemă deli-
cată pentru acea vreme, când încă nu se remarcase 
plenar filosofia existenţialistă şi revistele franceze au 
comentat trei luni de zile despre succesul conferinţei 
sale. Trecea drept una dintre personalităţile cele mai 
respectate în cadrul congreselor internaţionale de 
filozofie şi dizertaţiile sale erau copios comentate în 
revistele de specialitate din Europa. Era în relaţii 
perfecte cu marile personalităţi din filosofia euro-
peană şi sper ca toată corespondenţa sa, confiscată 
în cadrul percheziţiilor securiste, să se găsească pe 
undeva pentru a fi publicată şi adusă la cunoştinţa 
celor interesaţi. Să nu pierdem din vedere că este 
autorul a două monografii filosofice exemplare con-
sacrate lui Kant şi Schopenhauer pentru care a fost 
considerat un maestru al portretului filosofic. Sunt 
convins că pentru un tânăr aspirant la o afirmare filo-
sofică este mai mult decât imperios consultarea 
acestor două monografii.    
      A fost prototipul reuşitei fabuloase şi s-a remarcat 
nu numai în filozofie, unde a avut o importanţă covâr-
şitoare, dar şi în alte genuri de creaţie. La vârsta de 
18 ani debuta ca autor dramatic pe scena Naţiona-
lului bucureştean, iar lucrările sale memorialistice, 
De-a lungul unei vieţi sau Amintirile unui băiat de 
familie reconstituie, nu doar un destin individual de 
excepţie, dar şi viaţa politică şi culturală din România 
în acea perioadă plină de evenimente, din perioada 
interbelică. A fost un model de conduită şi cei cu care 
a împărţit viaţa de penitenţă, când supravieţuirea de-
venea problema esenţială pentru toţi deţinuţii, Petro-
vici renunţa deseori la felia sa de pâine în favoarea 
celor bolnavi sau aflaţi în pericol de inaniţie.  
      I-am cercetat dosarele de la CNSAS şi-am cons-
tatat că trecea drept un pericol şi după eliberarea din 
penitenţă când era supravegheat de peste 30 de 
surse, alias informatori, puşi să-l supravegheze şi să 
informeze despre el. Am dat seama filosofia sa în 
volumul Ion Petrovici – un capitol de filozofie ro-
mânească (Editura Fundaţiei Culturale Ideea Euro-
peană, Bucureşti 2006) şi despre această perioada 
de prigonire securistă  în volumul Ion Petrovici în 
vizorul securităţii (Editura Saeculum I.O, Bucureşti, 
2005), dar şi în volumul de Recurenţe, (Ed.Premier, 
Ploieşti, 2011) constituit din materialele care nu s-au 
integrat în cele două lucrări amintite.  
      Şi mai precizez că Petrovici rămâne cea mai 
importantă personalitate ridicată din arealul spiritual 
tecucean şi trebuia, după deceniile de interdicţie 
comunistă, să încerc o mai dreaptă aşezare a perso-
nalităţii sale în panteonul valorilor noastre naţionale. 
Nu este un proces încheiat, multe din lucrările sale 
au rămas needitate, dar sper ca până la urmă să se 
găsească un editor mai zelos, care să facă un act de 
dreptate ilustrului nostru gânditor. Cum să nu mă 
preocupe personalitatea acestui filosof, când se ştie 
că sunt partizanul cercetărilor de geografie culturală, 
în sensul în care erau procesate în perioada interbe-   
 

(continuare în pag. 22) 
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generale şi structurate asupra existării, a naţionalităţii 
şi religiei - două noţiuni unghiulare ale viziunii sale - 
puteau genera o filosofie de o coloratură aparte în 
ansamblul intenţiilor sale metafizice. Gândul n-a fost 
dus până la capăt, dar premizele aveau amplitudinea 
necesară unei articulaţii sistemice.  
       M. M.: Ce mai aveţi acum pe masa de lucru şi la 
ce să ne aşteptăm în viitorul mai apropiat sau mai 
îndepărtat?  
       I. N.: De proiecte nu duc lipsă, deşi la vârsta mea 
planurile nu mai circumscriu intervale prea generoa-
se. Cred că voi mai alcătui o carte despre spiritul gălă-
ţean, una despre spiritul basarabean şi, probabil, una 
despre spiritul buzoian. Fiecare dintre aceste proiecte 
sunt deja aduse în anumite stadii de înfăptuire. Dar, 
fireşte, intenţiile noastre sunt mult mai generoase.                      

 

 
 

 
desene de Elena-Liliana Fluture 

 

(urmare din pag. 21) 
 

lică. Am constatat că mulţi scriitori sau artişti de raft 
secund, consideraţi prea mici pentru istoriile mari - să zi-
cem cele semnate de Călinescu, Manolescu, Marian Popa 
sau Alex Ştefănescu  - rămân uitaţi şi în afara oricăror 
preocupări. Cine să se ocupe de ei, cine să reconstituie 
efigiile lor, dar şi atmosfera culturală a epocii pe care au 
vascularizat-o cu posibilităţile lor, poate nu întotdeauna 
performante. Aici trebuie să intervină cercetătorul, local şi 
asta am făcut în cele şapte volume de istorie şi cultură 
tecuceană publicate sub genericul Uricar la Poarta Mol-
dovei de jos. Nu sunt singurul care am înţeles acest as-
pect. Scriitori uitaţi definitiv de autorii marilor istorii literare 
sunt în atenţia unor inimoşi locali, care încearcă să atragă 
atenţia asupra lor şi să-i scoată din uitare şi indiferenţă. 
Un scriitor din Rm. Sărat a scris o monografie consacrată 
lui Al.Sihleanu, iar unul tecucean a reconstituit destul de 
exact personalitatea Nataliei Negru. Senţelege că ambii 
scriitori ar fi rămas la fel de uitaţi şi ignoraţi, dacă cei doi 
cercetători locali nu s-ar fi aplecat asupra lor.   
      M. M.: Aţi scris o carte despre Eminescu. Ce aduce 
nou această lucrare faţă de tot ce s-a scris despre omul 
deplin al culturii româneşti? 
      I. N.: Regret că volumul nostru Eminescu în tentaţii 
metafizice (Editura Rafet, Rm. Sărat, 2012) a trecut a-
proape neobservat, deşi ridică multe aspecte, menite să 
întregească înţelegerea marelui poet. În primul rând am 
identificat distincţiile care-l diferenţiază faţă de filosofia lui 
Schopenhauer, aşa cum s-a tot creditat cu asupra de mă-
sură. Ce loc ocupă conceptul de voinţă - esenţial în filo-
sofia gânditorului german - în economia scrisului emines-
cian? Am constatat că acolo unde Schopenhauer suprali-
citează ideea de voinţă şi-o dispune într-un proces amplu 
de antropomofizare, Eminescu o infuzează cu bemoli 
afectivi, emoţionali, empatici şi-o converteşte-n dorinţă, 
mai oportună pentru actul dispunerii lirice. Eminescu a 
fost, înainte de toate poet şi-a căutat să fundamenteze 
temeiurile actului poetic. În locul voinţei reci, raţionale şi 
rezolubile a preferat dorinţa oarbă, subcutanată, magma-
tică şi tectonică din care se resoarbe discursul poetic şi 
toată zbaterea lirică.   
      S-au făcut multe analogii între Eminescu şi Cioran, dar 
exegeza noastră demonstrează că acolo unde Eminescu 
a articulat temeiurile statului de cultură, Cioran previzio-
nează ideea statului de dictatură. Abordările lor sunt anti-
tetice. 
      Am observat că printre eminescologi a prins foarte 
bine ideea dublei sacrificări a lui Eminescu, că poetul era 
considerat un pericol pentru relaţiile României cu imperiul 
habsburgic şi se impunea discreditarea lui prin decretarea 
unei demenţe care-i neutraliza credibilitatea în plan publi-
cistic. Teoria, aşa de copios dezvoltată de Th. Codreanu, 
este creditată de multă lume, deşi dovezile peremptorii nu 
sunt, nici pe departe suficiente. Ceea ce m-a intrigat în 
toată această largă desfăşurare de opinii este culpa-
bilizarea lui Maiorescu, răspunzător, chipurile, de toate 
chinurile îndurate de poet. Or, opinia noastră este că Ma-
iorescu a fost şi a rămas în toată perioada presupusei 
malignităţi, sprijinul constant şi dezinvolt al poetului. Aşe-
zarea celor doi corifei ai epocii în raport eliminativ mi se 
pare o nesăbuinţă.  
      Am identificat, la fel, premizele tatonate şi recunos-
cute de poet în vederea articulării unei viziuni proprii des-
pre lume. Faptul că aşeza, la întemeierea unei concepţii 
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Petre RĂU 
 

 Valeriu Valegvi – Memoria amiezilor  
(Ed. Opera Magna, Iași, 2014, 72 pag, 48 poeme) 

 
Subliniam în urmă cu vreo cinci ani, într-o 

recenzie la o carte mai veche de-a lui Valeriu Valegvi 
(intitulată foarte plăcut mie “Vremea vremii”, 2009), 
undeva înspre finalul pledoariei mele despre carte și 
despre poet, următoarele: “În mare parte, poezia lui 
Valeriu Valegvi pare a se naşte din eul ancestral al bunilor 
şi străbunilor. Ea este profundă, cu precădere prin starea 
sufletească pe care o desărcinează de doze înalte de 
nedeterminare”. 

Acum însă am avut plăcuta surpriză să constat 
că, deși după atâta vreme, ca și după alte câteva cărți pe 
care Valeriu Valegvi le-a mai scris între timp, inclusiv în 
ultimul său volum intitulat “Memoria amiezilor” și apărut 
anul acesta (2014, n.a.) la editura “Opera Magna” din Iași, 
concluzia mea de atunci a rămas aproape complet în 
picioare. Valeriu Valegvi nu se dezminte, el doar are grijă 
să-și ridice constant calitatea versului, dar rămâne același 
neobosit căutător în bagajul pe care memoria îl poartă din 
ancestrale genuni ale spiritului, adus de istorie până 
aproape de pragul actualului ce se petrece în jurul 
nostrum.  

Din păcate, am avut și surpriza să descopăr 
(puțin cam târziu, e adevărat) că volumul “Vremea vremii” 
asupra căruia m-am aplecat cândva cu mult interes, nu a 
fost ales de către autor în selecția de cărți semnalate la 
sfârșitul acestui din urmă volum. Desigur, e vorba doar de 
gustul autorului față de propria sa creație, pe care o 
gestionează, sunt convins, cel mai bine. 

De-a lungul acestei cărți proaspete a poetului 
Valeriu Valegvi aveam să întâlnesc poezii cu titluri bine 
alese, dar și conținuturi plăcute și pilduitoare: “Domnule, 
se-adună târziul”, “Exerciții de revoltă” (acesta fiind, după 
gustul meu, și cel mai consistent poem, nu atât prin 
dimensiunile sale deloc de neglijat, cât prin calitatea 
versurilor pe care le conține. 

Nu trebuie însă să facem mare efort ca să desco-
perim că vremea/timpul rămâne leitmotiv și în acest vo-
lum, ca și în majoritatea celor de până acum ale poetului. 
El este susținut de chiar titlul cărții, ca și de frumosul moto 
ales de autor din Jorje Luis Borges, care tot despre timp 
ne vorbește. Dar mai este susținut și de majoritatea poe-
melor. Iată câteva exemple de versuri și metafore care 
susțin acest motiv expus în diferite ipostaze: “Știi amin-
tirile petrecute / în aprigul fâlfâit al clipelor” (Amiezi, p.9), 
“te-aș întreba / despre timpul fâlfâind pe la tâmple” (Sora 
sufletului meu, p.28), ”iar serile / se lungeau până spre 
dimineață” (Cu tălpile goale, p.55), “harnic / teasc al orelor 
/ trecute de amiază” (Exerciții de revoltă, p.56), “nu a sosit 
vremea / sângelui mărturisitor” (Exerciții de revoltă, p.63), 
“prietene / între nocturn și diurn / cu fantasma / cuvântului 
/ să nu te pui / nevermore” (Nocturn și diurn, p.31). 

Iată însă, rătăcit în volum, și un poem cu o 
prozodie mai bine cunoscută, mai benefică, cu ritm 
adecvat și cu câteva rime drăgălașe: “Aicea vă întrerup / 
domnule spaimădecuc / spuneți că amiaza / abia mai 
pâlpâie / urmele duc / la sfânta sfintelor iar / vremurile de 
altădată / s-au refugiat în cărți…” (Domnule, se-adună 
târziul, p.47). 
 

 
 

Iată totuși cât de actual devine poetul Valeriu 
Valegvi, cât de ancorat în realitate (să ne amintim că 
recent, un ministru al educației, pesemne neatent, 
sau el însuși mai puțin educat, a pus pe seama unei 
vulpi rolul lupoaicei de la care au supt copiii Romulus 
și Remus): “Vulpile nu și-au trăit veleatul / se tot 
vântură… // ah vulpile parcă și-au vorbit / într-o oră 
de sabat / să-ncalece discul plin / prelingându-se prin 
oase / să-ncurce cu a lor prefacere / cum nu vă place 
/ cavaleri ai tristei vederi…” (Vulpile, p.13). 

Dar poate nu e deloc lipsit de oportunitate să 
subliniem aici și câteva versuri și metafore sublime, 
care mi-au reținut atenția: “sub schelele recent 
ridicate / pentru consolidarea cuibului de nebunii” 
(Exerciții de revoltă, p.62), “se derulează pe repede 
înainte / afurisita de istorie” (Când chemi vultanii / Se 
derulează istorie, p.51). 

În sobrietatea versului său poetul încearcă 
(deși mai rar) și ludicul, în special cel al limbajului: 
“un chef de nemoarte dau / pentru o carte poștală / 
cu vedere de la mare” (Exerciții de revolt, p.62). 

Pledoaria lirică pare a se duce pentru 
dezlegarea misterelor, cu precădere a acelora as-
cunse în dulceața cuvintelor, cuvinte unice de fiecare 
dată atunci când le (re)descoperim noi sensuri și 
valențe. Iată, de pildă, conceptul de noimă - cuvânt 
cu sensul de… sens, înțeles, logică, justificare ș.a., 
surprins din volumul „Vremea vremilor”: “Noimelor să 
le fi dat un sens / în încrâncenata succesiune a zilelor 
/ urmelor din nesperaţi părinţi / să le fi descifrat 
uscăciunea...” (1, pag.7). Dar și în noul volum poetul 
reiterează, în discursul său, conceptul amintit: “Noi-
ma e pentru cititorul cărților nescrise” (Dialog, p.50),  

(continuare în pag. 53) 
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  Alexandra MIHALACHE 
 
SONET  XI 
 

Din veșnicie ți-am clădit cetate, 
Iar  temerile le-am ascuns în teacă, 
Revino lângă mare...Apoi pleacă, 
Să  simți în  pieptu-mi valul cum se zbate. 
 

Dar  pierde-mă în larg când marea seacă 
Și  sterge urma ta de  voluptate; 
Chiar  timpul de la reguli se abate- 
Amurgul printre pleoape o să treacă... 
 

Mi-a fost dorința stranie greșeală, 
E  prea  târziu acum să mai rămâi; 
De  ce  privirea ta  încă mă-nșeală 
 

Cum o făcea la ceasul cel dintâi? 
Mi-e gândul  asuprit și-n răvășeală, 
Rămân  spre țărm iar, zorii să-i tămâi... 
 
SONET  XII 

 

Mă redescopăr viu sub promoroacă 
Prin iarna care umbrele-și deșartă, 
Sculptând în stânci neîntinata artă 
Tivesc culori ce timpul le îmbracă. 
 

Iar marea de ar vrea să ne despartă- 
În valuri reci regretele se joacă, 
Doar salbe de luceferi ne împacă 
Pecetluind în stele-a noastră soartă. 
 

Un vis tardiv s-a odihnit pe tâmple, 
În gândurile mele te strecori, 
Mă-ntreb: ce-ar mai putea să se întâmple, 
 

Cum ți-aș mai decora cerul în zori? 
Și  cine diminețile să-mi umple 
Cu rătăciri din umblet de cicori?! 
 
SONET XIII 

 

A fost de-ajuns iubirii să-i dau arme 
Să lupte-n timp și spațiu... Fără margini 
Povestea ta rescrisă-n sfinte pagini 
Sub streașina tăcerii veșnic doarme. 
 

Albastru vânt înlănțuie imagini, 
Un glob de amintiri vrea să îmi sfarme, 
Tomnatice  priviri mă duc spre karme- 
Condamn lumina plânsă în paragini. 
 

De-a  mea singurătate nu te teme, 
Voi  regăsi ecoul să m-alin 
Și-atunci când dorul tău o să mă cheme 
 

Dormi-voi  lângă valul cristalin. 
Îmbrățișat cu  marea peste vreme 
Am să mă-ntorc la tine prin senin... 

 
Tu ai plecat 
 

Tu ai plecat şi şlefuiesc în daltă 
Metafora iubirii nesfârşite, 
Să-mi readuci puteri nebănuite 
Când inima-n acorduri vii tresaltă. 
 

Dar marea veşnicia ne promite, 
În dansul ei nisipul care saltă 
A dezmierdat şi umbra cea înaltă, 
Renasc culori în vise răvăşite. 
 

Speranţa ta în nouri se deşiră 
Şi am rămas doar vântul să-l ascult, 
Spre ţărmul de regrete se răsfiră 
 

Un curcubeu în versul din demult. 
Mai am un ultim dor care respiră 
Căci retrăiesc arpegiul cu tumult. 

 
Valuri de credinţă 

 

Valuri de credinţă, doruri pământeşti 
Au aprins tăcerea, noapte şerpuind, 
Pe un prag de stele tainic te cuprind, 
Leagăn de speranţe tu îmi dăruieşti. 
 

Doar întreabă cerul într-un vis sclipind 
Unde e caşmirul lumii de poveşti, 
De-mi răspunzi în neguri, cum de îndrăzneşti 
Să te-ascunzi în zorii care trec plutind? 
 

Lasă-mi amintirea, frunză de stejar, 
Ceasul aşteptării mă constrânge, 
Regăsind chemarea cu un gust amar 
 

Mai privesc la clipa care plânge. 
Iar de lupta noastră fi-va în zadar, 
Să-mi promiţi că zborul nu se frânge. 

 
Fântâni de vise 

 

Fântâni de vise, sălcii plângătoare 
Se dezvelesc în ramuri de lumină, 
Doar soarele în păru-ţi poartă vină 
Topindu-se-n privirea ce mă doare. 
 

O rază într-o noapte cristalină 
Când a căzut şi ultima ninsoare 
A dezlegat magie şi candoare, 
Am înţeles ce-i liniştea deplină. 
 

Dar gândurile iar nu îmi dau pace, 
Trecutul poartă vălul de mister, 
Tot mă intreb de ce dorinţa tace 
 

Şi dorurile-mi zboară către cer, 
Iar amintirea-n rouă se preface, 
Sunt lacrimi care niciodat` nu pier... 
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Maria IEVA 
 

Octombrie între culoare şi sentiment 
 

Îşi lăsă privirea în pământ şi privi cu atenţie la 
nojiţele opincilor. Obrajii îi erau purpuri, iar părul, împletit 
într-o singură coadă, îl simţea atârnându-i greu pe spate. 
Niciodată nu fusese conştientă de el, dar acum, dintr-o 
dată, deveni conştientă de fiecare părticică a corpului. 
Mâna îi zăbovi pentru câteva clipe în mâna lui, aspră, după 
care şi-o retrase şi o lăsă să îi atârne inertă pe lângă corp. 
El îi prinse bărbia în palmă şi o obligă să îl privească. 

- Ai să mă aştepţi, nu-i aşa? 
Ochii ei înotau în lacrimi, dar nu spuse nimic. Ce 

era de spus? Orice ar fi spus ştia că era o minciună. Nu 
avea cum să îl aştepte, părinţii ei o vor obliga să se mărite 
şi până când el se va întoarce din armată, ea va avea  
probabil şi copii. 

- N-am să te aştept! Lacrimile i se împreunau pe 
bărbie şi se opreau în palma lui ca într-o pâlnie. 

- Ba ai să mă aştepţi! Ţine minte: dacă nu mă 
aştepţi, nu mă mai întorc niciodată aici. Ce să caut într-o 
lume în care nu pot avea inimă? Cum să mai trăiesc? Să 
nu mai spui nici în glumă că nu mă aştepţi... Am să mă 
întorc pentru tine! 

- Nicolae, tu eşti om însurat! Sunt de ruşinea 
satului, oamenii deja au început să vorbească pe la colţuri. 
La mine nu te gândeşti? 

- Tocmai pentru că mă gândesc, spun să mă aş-
tepţi. Tu eşti a mea, să ţii minte: eşti  numai şi numai a 
mea! 

Este un sentiment plăcut să ştii că aparţii cuiva prin 
iubire, dar felul în care o spuse el acum, o făcu să tresară. 
Un om nu aparţine altui om, el aparţine lui Dumnezeu. 

 Cu mâna cealaltă îi şterse lacrimile şi îi atinse 
buzele uscate. O strânse la piept şi o ţinu aşa până când 
încetă să mai suspine. 

În ziua următoare va pleca, va fi departe de Floa-
rea şi nu va mai trebui să se prefacă. A dracului viaţă! 
Dacă eşti sărac, eşti sărac. Ce pot să facă câteva lanţuri de 
pământ...Te pun ca pe un bou la jug. Ce mai contează că 
eşti om, că ai sentimente, că îţi doreşti să ai o altfel de 
viaţă şi o altă femeie. Simţea că o va pierde. Nu era a lui, 
chiar dacă şi-ar fi dorit să fie. 
      Apropierea de ea îl făcu să fie conştient de cât de 
mult o dorea, chiar acolo, în spatele grajdului, după claia 
de fân, rămasă din anul trecut. Puse mâna pe ciupagul 
cusut cu flori roşii, încercând  să-i desfacă aţa de la gât, 
dar materialul pârâi sub mâinile lui mari şi se rupse în 
două. Era prima dată când îi atingea sânii. Trăia cu Floarea 
de câţiva ani, dar niciodată nu a simţit ce simţea acum. În 
momentul în care simiţi că pierzi pe cineva pentru totdea-
una, laşi la o parte sfiala, teama şi trăieşti cu intensitate 
fiecare moment. Îi luă gura în stăpânire în timp ce mâinile 
lui dansau pe trupul fraged. La cei 16 ani  era ca o...  Nu, 
nu o va compara cu nimic. O va păstra în amintire şi în 
inimă aşa cum i se dăruise în acel moment: frumoasă şi 
curată ca o floare de crin.  
 Şi-ar fi dorit ca viaţa lui să se oprească în acea 
clipă, să rămână pentru totdeauna în braţele ei, dar era 
conştient că nu era posibil. Vor merge mai departe, fiecare 
pe propriul drum. Totul a fost o nesăbuinţă din partea lui. 
Nu se gândise la ea. Ceea ce ar fi putut să se întâmple ar fi  
 

 

avut urmări şi atunci... Atunci ce putea  să facă? 
Oricum va pleca în armată şi în trei ani, multe se pot 
întâmpla. Viaţa îi va schimba; vor ajunge nişte 
oameni trişti, obligaţi să muncească pământul 
pentru a avea ce pune pe masă. 

Se opri la timp, strânse ciupagul pe trupul ei 
fraged şi o mai ţinu câteva clipe la piept. 

- Mergi în pace, Mărie! Dimineaţă, cum se 
crapă de ziuă, voi pleca. Ce să-ţi spun, ce să-ţi 
promit?  Ai avut dreptate: să nu mă aştepţi! Nu am 
ce să-ţi ofer. Dragostea... Totul e aşa de ciudat. 
Vezi tu, Mărie, viaţa ar fi trebuit să fie simplă, dar nu 
este. A mea nu este! Tu să ai parte de un destin 
mai bun, să găseşti un bărbat care să te preţuiască. 
Auzi? Să stai dreaptă în faţa sorţii!  

Încercă să se întoarcă,  dar vocea lui 
răsună ca un ordin în bezna nopţii: 

- Mergi şi nu privi înapoi, lasă-mă să privesc 
eu în urma ta! 

Paşii ei nesiguri se strecurară pe lângă claia 
de fân, ocoliră grădina din spatele casei şi se făcură 
nevăzuţi. De ce trebuia să se întâmple aşa? Nu 
putea să se îndrăgostească de Floarea şi să îşi 
vadă liniştit de viaţă ca orice om de rând, cu femeia 
pe care părinţii i-o hărăziseră. Era o femeie bună, ar 
trebui să încerce să fie şi el un soţ bun. 

„De ce, Doamne, de ce îţi baţi joc de mine? 
Ai făcut lumea să ai cu cine te juca? Suntem  ca 
nişte pioni pe o tablă de şah, care merg  înainte, dar 
odată ajunşi la capătul celalat cine ne va mai 
răscumpăra? Oare tu chiar exişti cu adevărat, sau 
eşti doar închipuirea mumei mele pe care o văd 
adesea stând în genunchi şi... şi nu ştiu ce face 
acolo. Eu nu mă rog de tine. Să ştii, n-am să mă 
rog! Dacă aşa vrei, aşa să fie!” 

 Îşi şterse ochii cu dosul palmei şi plecă. Era 
întuneric. Octombrie, era el plin de culoare şi 
sentimente, dar era şi răcoros. Nu se va duce acasă 
decât spre dimineaţă, când va trebui să îşi ia valiza; 
cu siguranţă îi pusese Floarea acolo toate cele 
necesare. Nu era bine să dea ochii cu ea. Era soţia 
lui şi probabil avea unele aşteptări, dar el nu va 
putea să se apropie de ea. Nu, nu acum. 

Ce bine că nu îi ceruse Maria nimic, nici 
măcar să îi trimită veşti. Cum ar fi putut să îi scrie 
unei fete, el, un om însurat? Toată lumea ar fi 
vorbit. Poştaşul venea în sat o dată la două săptă-
mâni şi scrisorile erau rare. Nu avea cine, cui să 
scrie. Cel puţin va avea timp să uite. De ce să-şi 
amintească o viaţă mizerabilă? Să te simţi nedorit 
de proprii părinţi şi mutat de la un unchi, la o 
mătuşă, că poate, poate s-or îndura să te înfieze şi 
să-ţi scape părinţii de o grijă, de o gură în plus de 
hrănit, este o povară greu de dus pentru oricine. 
Dar, din toţi copiii de ce tocmai pe el au ales să îl 
dea? Şi, până la urma, iacă, l-au dat. L-au însurat la 
17 ani şi au scăpat de grija unui acoperiş. 

În jurul orei 4:00 trecu pe acasă şi îşi luă 
valiza. Floarea nu dormea, avea ochii roşii, 
pesemne a plâns. Era problema ei. Cine o punea să 
sufere? Oricum ta’su nu avea ochi să îl vadă. Va 
scăpa de el pentru o vreme, sau poate definitiv. De 
i-ar veni în gând să o despartă pe Floarea de el şi  

(continuare în pag. 26) 
 



Boem@  10-11-12 / 2014 26 

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodica MORUȚAN 
 

Și merii au înflorit a doua oară... 
 
Adu-mi o dragoste târzie să cred 
În ziua de mâine, 
Șansa de a mă trezi să-mi desăvârșesc gândurile, 
Întorcându-mă la tine 
Cu o disperată îmbrățișare de copil, 
Să nu-mi pot cumpăta cuvintele 
Înaintea oricărei iluzii 
Pentru că doar viața îmi vindecă aripile frânte. 
 
Cu o inimă de iarnă, dar încă vie, 
Te iubesc. 
Te-am visat adeseori și nimic nu se mai mișcă 
În șirul lung de toamnă, 
Nici galbenul târziu, 
Nici soarele indiferent ; 
E primăvară limpede 
Și merii au înflorit a doua oară ... 
 

Așteptare 
 
Mirosul tău răsare din colțuri singulare 
Printre amintiri ; 
Cândva am ieșit din mine 
Și am întâlnit copilăria ta la prima zăpadă ; 
De-atunci noaptea mea se împrăștie în univers cu 
tine. 
 
Miros de tine răsare la fiecare respirație 
Și mă arde încet până la lacrimi... 
 
Dorul are vocea ta, 
Ai lăsat clipa în timpul meu 
Ca o beție a simțurilor, vinovate de intenții, 
Și se revarsă   
In ziua de mâine... 
 

Cu tine aș deschide cerul... 
 
Nu -mi găsesc locul 
Și tu întârzii indiferent. 
Mă usuc, dar încă nu mor ; 
Aș putea să-ți risipesc întunericul 
Și teama, 
Să-ți răsfir printre crengi de toamnă 
Răsăritul, 
Știind că ăsta mi-e destinul ; 
Aș uita că sunt pământul pentru mâine 
Al florilor. 
Cu tine aș deschide cerul, 
Să te regăsești dimineața 
În abisul meu, 
Întorcându-te din trecut 
La mine... 

 

 

 (urmare din pag. 25) 
 

să o mărite cu altul. Sunt destui care  vor  pământ. El nu l-
a vrut, s-a trezit că pământul l-a vrut pe el. Într-o bună zi îl 
va acoperi şi totul se va termina. Îşi luă valiza, o sărută pe 
frunte şi dădu să plece. 

- Stai, Nicolae, uite aici ţi-am pregătit câte ceva 
pentru drum. Să ai grijă de tine şi să ne trimiţi veşti când 
ai să poţi. 

- Rămâi cu bine! Ieşi pe poarta casei fără să 
privească înapoi. Floarea privea în lungul străzii până 
când paşii lui se pierduseră în noapte. Îşi şterse ochii cu 
mâneca ciupagului şi se întoarse în casă; făcu lampa 
mică şi se aşeză pe pat, fără să se întindă. Aşa o găsi 
tatăl ei spre dimineaţă când aprinse focul. 

- Apoi, fata mea, lumea nu se sfârşeşte aici. O 
veni, vagabondul înapoi şi dacă nu vine, nu e nicio 
pierdere. Oamenii care nu ştiu să te preţuiască nu merită 
lacrimile tale. Ducă-se pe pustii! 

Mai bine ar fi tăcut. Se ridică fără un cuvânt, îşi 
netezi cu mâna poalele şi puse apa la încălzit. Vacile 
trebuiau mulse. Viaţa are drumul ei, simplu sau complicat, 
trebuie urmat; dar fiecare om ar trebui să îl urmeze cu 
demnitate. Stelele au aceeaşi culoare pentru toţi şi 
pământul este fie plin de praf, fie plin de noroi; depinde 
doar de anotimpul în care te afli.  E drept că sunt şi 
perioadele în care rămâne îngheţat, aşa cum era în acel 
moment inima Floarei, dar pentru fiecare formă de viaţă 
vine primăvara. Soarele zâmbeşte mereu, dar există o zi 
în care înveţi să îl vezi, o zi în care înveţi să te preţuieşti 
pentru ceea ce eşti nu pentru cine ai fi vrut să fii. 
 

(fragment din romanul în pregătire “O viaţă deja trăită”) 


 

 

 
desen de Dragoş-Radu Popescu 
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Luca CIPOLLA (Italia) 
 

Una vita sola 
 

Sopra nuvole di gesso, 
Īśvara mi regge dal sogno, 
sono pura materia  
oggi - ma sotto quale forma? 
Ho guidato carri pieni di latta 
o forse li ho trainati, il mio alito sull’erba pesta, 
la nebbia di māyā. 
Ho fatto voto di silenzio, 
ricordo 
quando ancora energia sottile 
leggevo le carte al mio futuro, 
gioco questo ov'è difficile trovare 
uno spiraglio. 
Non importa più dove e quando 
la mia statura proietti un'ombra.. 
 

Imperfetta 
 

Vagoli spersa 
tra coni di ginepro 
e semi di luna tersa; 
l'aroma di gelsomino 
carezza i tuoi capelli, 
sembri quasi seria 
nella timidezza 
e la gente ti confonde, 
bella ed imperfetta. 
Taci nel sorriso 
d'aurora boreale, 
è nuova vita grazie a te. 
 

Si è soli nella malattia 
 

Soli si è nella malattia, 
c'è chi si diletta nel conto alla rovescia, 
chi scommette 
o fugge, 
chi interpreta e sottolinea, 
chi traduce 
e racconta, novelli redattori.. 
e Dio veglia dall'alto, 
sereno nel patto 
siglato dall'uomo, 
la morte che poi non esiste, 
solo un nome   e 
banale etichetta 
da secoli applicata 
sul diario del tempo 
e quello dello spazio. 
 

Migrazioni 
 

E ti perdevi nella terra promessa, 
fuggendo a sentieri 
d'infinito 
fra le corde dell'oud; 
amavi i boschi 
e le forme di meditazione, 
pietra d'angolo 
del tempio di Gerusalemme. 
Con quale impeto cadesti a riva... 

 

 

 
 
 

Doar o viață 
 

Peste nori de ghips, 
Īśvara mă stăpânește din vis, 
sunt materia pură 
astăzi - dar sub ce formă? 
Am condus care pline de tinichea 
sau poate le-am tras, respiraţia mea pe iarba 
strivită, ceaţa mayei. 
Am făcut jurământ de tăcere, 
îmi amintesc 
când încă o energie subtilă 
ghiceam în cărţi viitorul meu, 
jocul acesta unde e greu să vezi 
luminiţa. 
Nu mai contează unde și când 
statura mea să proiecteze o umbră.. 
 

Imperfectă 
 

Colinzi pierdută  
printre boabele de ienupăr  
și seminţe de lună curată; 
mireasma iasomiei 
mângâie părul tău, 
parcă ești cam serioasă 
în timiditate 
și lumea te confundă, 
frumoaso și imperfectă. 
Taci în surâsul 
aurorei boreale, 
e viaţă nouă datorită ţie. 
 

Suntem singuri în boală 
 

Singuri suntem în boală, 
cine se delectează cu numărătoarea inversă, 
cine pariază  
ori fuge, 
cine interpretează și subliniază, 
cine traduce  
și povestește, proaspeţi redactori.. 
și Dumnezeu veghează din înălțime, 
senin în pactul   
parafat de om, 
moartea apoi ce nu există, 
doar un nume   și 
o etichetă banală 
de secole aplicată 
pe jurnalul timpului  
și cel al spațiului. 
 

Migrațiuni        
   

Și te pierdeai în țara făgăduinței, 
fugind la căi 
fără sfârșit 
prin coardele oudului; 
iubeai pădurile 
și formele meditației, 
piatră de temelie 
a templului din Ierusalim. 
Cu ce avânt ajunseși la mal... 

 

 
 
L'altra finestra 
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     Gheorghe GORINCU 
 

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ GÂNDITĂ ŞI ORGANIZATĂ DE 

CEL MAI ILUSTRU MINISTRU AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

ROMÂNESC, SPIRU HARET 
 

Perioada 1925-1952 
 

ŞCOALA NORMALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂTORI, AŞA CUM A FOST 

PREVĂZUTĂ ÎN PROGRAMUL REFORMATOR AL LUI SPIRU HARET, 

CU UN STATUT SPECIAL (VII) 
 

Pentru a se înţelege de ce şi în ce condiţii Şcoala Nor-
mală din acea perioadă avea un statut special, o să fie 
necesar să prezint, pe scurt, doar câteva date privind în-
ceputul şi apoi continuarea funcţionării acestei instituţii 
şcolare, cum ar fi: 

- 1882 este anul când Spiru Haret, în calitatea pe care 
o avea de inspector general al şcoalelor, influenţat şi 
de lucrările lui P.S. Aurelian privind învăţământul româ-
nesc, printre care şi conţinutul cărţii Schiţe asupra stării 
economice a României în secolul al XVIII-lea, 
publicată în acel an, precum şi de unele activităţi de 
culturalizare a populaţiei prin unităţile şcolare (în acest an 
Gimnaziul Român din Braşov găzduieşte premiera ope-
retei Crai Nou de Ciprian Porumbescu), iar mai târziu de 
apariţia ziarului de informaţii “Universul” (1884-1953), 
care să mijlocească o mai bună comunicare cu factorii 
politici şi de decizie din întreaga ţară, este preocupat să 
înfăptuiască o reorganizare a învăţământului româ-
nesc. 

 
P. S. Aurelian 

 

Această reorganizare radicală a învăţământului româ-
nesc, pornind de la bază, pentru a avea şansă de reuşită, 
trebuia experimentată şi, în aceste condiţii, cunoscută de 
către factorii politici de decizie, aşa că, abia după patru 
ani de experimentare, în 1886, Spiru Haret a fost în mă-
sură să elaboreze un proiect de reformă care prevedea, 
printre altele, obligativitatea învăţământului primar 
gratuit şi, ca anexe, înfiinţarea de grădiniţe şcolare şi, 
acolo unde existau posibilităţi materiale, internate pentru 
elevii din mediul rural. 

 
Pe baza acestor studii elaborează un proiect 

care să consfinţească organizarea unei şcoli 
speciale în cadrul căreia să fie şcolarizaţi viitorii 
învăţători, cu o pregătire multidisciplinară pentru 
mediul rural. Această unitate specială o vom găsi, 
mai târziu, prevăzută în legea învăţământului de 
toate gradele cu denumirea de Şcoala Normală. 

 

 
Constantin Dumitrescu – Iași 

 

După ce s-a asigurat că şi acest proiect a fost 
cunoscut de către factorii politici şi, respectiv, 
experimentat în teritoriu, un an mai târziu, în 1898, 
Spiru Haret, împreună cu Constantin Dumitrescu-
Iaşi, elaborează Legea învăţământului secundar 
şi superior. Astfel, se constituie învăţământul 
secundar de opt clase, în două cicluri, inferior şi 
superior, cu trei secţii: modernă, reală şi clasică, 
precum şi Şcolile Normale pentru învăţători. 

Şi de data aceasta, atât Spiru Haret cât şi Cons-
tantin Dumitrescu-Iaşi, luând cunoştinţă că în a-
ceastă perioadă au fost publicate o serie de infor-
maţii cu privire la obiceiurile şi tradiţiile româneşti, 
mai ales din mediul rural (Simion Florea Marian 
publică în acest an lucrarea Sărbătorile la români, 
în trei volume, iar folcloristul Artur Gorovei – Cimi-
liturile la români ş.a.) au indicat ca în programele 
de învăţământ al Şcolilor Normale să fie prevăzute 
discipline care să servească atât la culturalizarea 
populaţiei cât şi la cinstirea eroilor neamului. 

 
Simion Florea Marian 

 
Acestea ar fi numai câteva date şi etape care s-

au succedat în legătură cu Şcoala Normală, 
începând cu anul 1898 şi în continuare, până în 
anul 1948, când guvernanţii de atunci au renunţat, 
printre altele, şi la Şcolile Normale, cu o tradiţie 
acumulată de 50 ani fără întrerupere, pentru un 
model de învăţământ sovietic, fără nicio legătură cu 
tradiţiile învăţământului românesc. 

(continuare în pag. 29) 
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Ionuț CARAGEA 
 

Geo Galetaru - „Întâmplările simple”  
editura Eurostampa, 2014 

 

Poet graţios, maestru al metaforelor subtile, Geo Gale-
taru nu-şi trădează stilul care l-a consacrat, chiar dacă po-
ezia multora a migrat recent spre alte tărâmuri ale compre-
hensibilităţii, din nevoia urgentă de-a rezona, cu orice preţ, 
cu cititorii. Dar el nu este născut în zodia febrilei căutări de 
cuvinte potrivite, ci rămâne fidel „întâmplărilor simple” care 
îi marchează viaţa şi îi sunt sursă de inspiraţie: „timpul şi 
depărtarea, un ţipăt peste mările din vis, un zbor înalt în 
inima celui care tace” (Timpul şi depărtarea, pag.7). 

O altă sursă de inspiraţie a poetului cu suflet de copil 
este şi visul, pentru că, după cum spune el, „în vis e totul” 
(pag.11), „văile cu maci” şi „cerul ca o cărare albastră 
(pag.9). Dar niciun vis nu este posibil fără inima care 
aleargă, aleargă… până „inima mea să alerge nu mai ştie”, 
rămânând „ca o valiză uitată-ntr-o gară pustie” (expresie 
care devine şi titlul poemului de la pag.110), „în care 
călătorii şi-au lăsat cândva amintirile / ca pe nişte saci 
goliţi de răsuflarea iernii” (Întâmplările vieţii, pag.17). 

Nietzsche spunea că viitorul aparţine celor care au 
memoria lungă, iar Geo Galetaru nu pare a-l contrazice: 
„memoria este o sărbătoare a fiinţelor victorioase” (pag. 
38). Însă „chipurile cu care am cucerit singurătatea” (pag. 
15), ar sugera o îngenunchere „în ţara hazardului, acolo 
unde se nasc elanuri contradictorii” (pag.24), o tristeţe 
edulcorată de „gloria celui ce ştie să piardă” (pag.57). 

Mulţi se întreabă ce este poezia. Ca şi „Vecinul 
Emanuel” (pag.76), care este un „avocat” al cerului ce se 
desparte de pământ, confirmând versurile poetului din 
poemul „Cât timp” (pag.67): „vom avea de toate cartofi şi 
seminţe / dezastre şi micile secunde ale nemuririi / cât 
timp cuvântul va sta între noi / ca o sabie de aur.” 
Cuvintele înseamnă, pe lângă timp, şi distanţe („Distanţele 
se măsoară în cuvinte”), în momentul în care „fericirea are 
gust de întâmplare târzie / şi am uitat deja cine vorbeşte, 
cine tace” (pag.101). Ce este poezia, se pare că numai 
poetul ştie, pentru că el simte cuvintele când vin în zori, 
„cuvinte care spun despre toamnă” (pag.130), iar „pagina 
goală se umple de sânge (pag.134). 

Nu putem fi de acord cu pesimismul poetului care 
crede că „nu putem schimba nimic” (pag.123), pentru că 
tot el ne mărturiseşte că „ai fi putut învinge conceptul unei 
depărtări fără vârstă / cu surâsul tău provizoriu” (pag. 144). 
Doar provizoriu? Ne-ar plăcea să vedem, în acest caz, un 
poet mai optimist, care percepe fericirea ca pe o 
perpetuare a zâmbetului. Tonul egal al poemelor lui Geo 
Galetaru şi pesimismul lor nu reprezintă o reţetă a fericirii 
şi ne lasă un gust amar. Omul a pierdut multe bătălii, a 
pierdut deja şi războiul? iar poetul seamănă cu muribundul 
de pe câmpul de luptă. Unde sunt întâmplările acelea 
simple care te fac încă să vibrezi, să exulţi? Unde este 
iubirea, acea iubire ca un pod de flori între inimi? De ce 
această poezie, scrisă într-o manieră impecabilă de un 
poet atât de sensibil şi cerebral, să fie doar „memoria unui 
fluture însângerat”? (pag.158). Căci fluturele este simbolul 
sufletului, iar sufletul este izvorul de optimism şi speranţă 
al lumii. Ce s-a interpus între inimă şi suflet? 

 

 

(urmare din pag. 28) 
 

Cunoscându-se că după anul 1948 atât planurile de 
învăţământ ale Liceelor Pedagogice cât şi, mai târziu, 
ale Institutului Pedagogic de trei ani au suferit multiple 
transformări, mergându-se până la desfiinţarea aces-
tora, s-ar putea pune întrebarea cum a fost posibilă o 
astfel de performanţă pentru Şcoala Normală, timp de 
cincizeci de ani. 

 

 
Artur Gorovei 

 

O să încerc să prezint, aşa cum au fost consemnate 
şi în documentele vremii, doar câteva cerinţe şi 
activităţi care au asigurat funcţionarea Şcolilor 
Normale o perioadă atât de îndelungată, astfel: 

- stabilitatea factorilor de decizie pentru mai multe 
cicluri de învăţământ; 

- concordanţa dintre prevederile programelor de 
învăţământ şi ale conţinutului disciplinelor şcolare cu 
cerinţele economice şi ale activităţilor social-culturale 
specifice fiecărei etape de dezvoltare;  

- adaptarea conţinutului disciplinelor de învăţământ 
la programul reformator al lui Spiru Haret cu privire la 
culturalizarea populaţiei, precum şi pentru cinstirea 
eroilor neamului românesc; 

- pregătirea multidisciplinară a viitorilor învăţători, în 
aşa fel încât aceştia să preia, la absolvire, unele 
ocupaţii tradiţionale din cadrul comunelor şi satelor de 
unde proveneau, de data aceasta pe baze ştiinţifice, 
cu scopul dezvoltării şi propăşirii acestora; 

- selectarea şi pregătirea diferenţiată a unora dintre 
viitorii învăţători ca, după absolvire, să aibă şi calitatea 
de a descoperi şi, respectiv, de a cerceta nestematele 
folclorului românesc. Documentele vremii stau mărturie 
că, în toată această perioadă, a existat un număr 
impresionant de învăţători din întreaga ţară cu astfel 
de preocupări; 

- nu în ultimul rând dorinţa familiilor, precum şi a 
candidaţilor proveniţi din mediul rural ca, prin 
absolvirea unei Şcoli Normale, să devină învăţători în 
satele şi comunele natale. 

Acestea au fost câteva cerinţe de îndeplinit atât prin 
programele de învăţământ, disciplinele şcolare, cât şi 
de către cadrele didactice ale căror specialităţi se 
cereau adaptate la profilul şcolii, pentru a asigura 
longevitatea Şcolilor Normale în perioada 1898-1948. 

Despre conţinutul programelor de învăţământ, 
precum şi al disciplinelor şcolare care să asigure 
viitorilor învăţători o pregătire multidisciplinară, speci-
fică activităţilor economice şi social-culturale din mediul 
rural, în episoadele următoare. 
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RECOLTĂ 
 

Clipele strâng 
de pe chipul meu răvăşit 
lacrimi îngândurate. 

 

ALŢII 
 

Nu ştiu cum voi sfârşi viaţa, 
dar moartea mea o vor trăi 
mereu, alţii. 
 

ADUN 
 

Adun cântece, 
într-un arhipelag de iluzii; 
Privighetorile trebuie hrănite… 
 

SĂ NU SPERII 
 

Să nu sperii singurătatea 
cu strigătul drumului; 
Picioarele sângeră pe pragul 
plecării. 

 

TRECERE 
 

Bătrânii, flori de curcubeu, 
trec în icoane, învolburând 
cenuşa paradisului 

 

Bolnave de laude 
gurile noastre-s uscate. 

 

NEGOCIERE 
 

Cine mă crede 
că tocmesc cu Moartea 
un alt asfinţit? 

 

AMĂGIRE 
 

Închizând ochii la stele 
rătăcesc printre fluturi; 
Câtă amăgire… 

 

STARE 
 

Mărgelele din mătănii 
se sufocă 
de-atâtea mângâieri omeneşti. 

 

CLIPA 
 

În faţa iubirii  
clipa de orbire 
vine şi pleacă bolnavă. 

 

ADESEA 
 

Mereu uit câte ceva 
şi cel mai adesea, visul 
când aud păşind un înger. 
 

CART 
 

Dacă părăseşti cârma 
corabia ascultă 
doar de colţii stâncii. 

 

FURT 
 

Fur câte un bob de nisip 
din clepsidră; 
Cine mă condamnă că-s hoţ? 

 

 

      Olimpiu VLADIMIROV 
 

ZĂDĂRNICIE 
 

Degeaba te aşezi să scrii 
dacă nu te-ai ridicat 
ca să trăieşti. 
 
ÎNCERC MEREU 
 

Mereu încerc să vă spun 
unde pun piatra; dacă o pun 
lângă pâine sau inima mea, 
pierdută în noapte, bolnavă şi grea. 

 

Oricum, nu pot s-o arunc 
În public; e-un gest temerar… 
Pot lovi un bătrân sau un prunc 
sub zodii de fapt funerar. 
 

Mereu încerc să vă spun 
că n-am de aruncat nicio piatră; 
Metafore nu mai compun 
când viaţa din piatră mă iartă. 
 
CÂNTEC 
 

Un ţărm fără stăpân şi fără nume 
te soarbe spre bizara mare veche 
când cerul rupe-o vrajă de mireasă 
sărbătorind povestea visului în seară. 

 

Şi-n şoapte lungi se despletesc 
privighetori 
iar gesturile risipite în oglinzi 
înalţă taina unei clipe din iubiri 
peste valurile care te-mpresoară. 

 
ILUZIE 
 

Războaiele îşi adună regretele 
numărând cimitirele crescute în urmă 
cu laude pentru lutul primitor şi mut 

 

În slavă, puzderii de îngeri 
lustruiesc numele eroilor, 
Dar ideea unei păci trainice 
nu are nicio şansă 
cât timp învingătorii de azi 
vor deveni, mâine, învinşi 
 

Încă o iluzie 
într-un joc de artificii ! 
 
CÂRJELE 
 

Cârjele mele – 
cărţile de poezie 
care-mi ţin cerul aproape. 
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Crucea 
 

Se, prin azur, sur cal, legat, copacul: 
avânt al păsării ce-n evantai 
aripa-şi risipeşte, domol ca zvârcolacul, 
aşterne luna-n crucea mormântului ce stai. 
 

Nelinişti împrejur şi-n ciur de ochi, pirat: 
odinioară văzul se-oprea în doar cât vede, 
îşi vântură vitraliu un elf înaripat 
pe litera ce-n sine, multiplă, se precede. 
 

Nud urgisit în lemn, cum ceara 
topeşte în sigilii făcliile de seu, 
cu funii, din zenit, când ameninţă seara, 
să curgă-n flori de piatră, de apă şi mai greu. 
 

Nectar, arome, amintiri, aceste 
serbări înnourate pe frunte şi pe umăr, 
avânt în cerc, ce roata în osie urneşte, 
a lumii axă, lujer, astâmpăr într-un număr... 

 
La întretăierea drumurilor verzi 
 

Vor muri pe creste păsări-paradis, 
drepte, în versete, scrise-n ochiul fix. 
Strânge-n urma ploii, înjurând, cu grapa, 
arătura frunţii, un cal murg, şi tata. 
 

Eu, un soi de strigăt aşezat în bici, 
învăţam cuvântul să se despletească 
'n cerul gurii-nchise pe dinţi şi-n firească 
aşezarea-umbrei, colo şi aici. 
 

Hologramă, sfântul, vesel şade-n punct, 
la întretăierea drumurilor verzi, 
cu privirea care suie-n cruce stând, 
cu, de sine, stare, irevenţioasă... 
Vom trăi-se pare-între doi întregi: 
numere primare care ştiu să crească. 

 
Ritual 

 
Desfac şi fac în hia-lin. 
Un strop de pasăre di-vin, 
cu verb frumos legat de verb, 
cu aripi prinse-n nod întreg. 

 
Oracol ora iar consimte 
ofranda ce-mi va sta pe dinte. 
Levitul cu leviţi în jur 
vopseşte albul din impur. 

 
Şi pana cu venin nimb-ată... 
Şi-a lumii haită, prinsă roată... 
În incantaţii fără vin, 
cu sânge, numai, în suspin. 

 

 

 

 

Ioan TODERIȚĂ 
 

Voinţa-n clipa cea venală 
 

Să-ţi porţi funebra clipă, în palmă, totuşi, vie, 
când se strecoară-n sânge o pneumă, ce-n joc, 
în piept, adaos minţii, invers îşi face loc, 
şi isihastru-n înger aleargă-n isihie! 
 

Să-ţi porţi această clipă, funebră, dangăt van, 
în lacrima, o taină, de mult în suflet, luce, 
ce poartă lumea sferic, cu ochi holbaţi, viclean, 
'nainte, ca suflarea pe buze s-o usuce! 
 

Închide palma ta, de foc, va umple, ultim of, 
voinţa-n clipa cea venală şi dactilă! 
Aşterne-n pânda nopţii străjeri cu ochi cu tot,  
de crezi că soartei tale îi este încă milă! 

 

O altă toamnă, poate... 
 

Alerg prin toropeala deliciului canin, 
cu pas frivol şi zâmbet de fecioară. 
Ascuns, sărutu-şi varsă clondirul cu suspin, 
pe lungi cărări de braţe ce-n talii se-nfăşoară. 
 

Un confident, un greier, răsună noaptea-n cânt... 
Nu voi, de strajă-n tâmple, iubi un semn: 
că vorbele îmi ţin de foame când te chem, 
nici amintirea celui virgin flămând avânt. 
 

O altă toamnă, poate, o ultimă fantasmă, 
ce-şi veseleşte-n hohot mânia pe icoane, 
să nu, de buze prins, bem vinul cu aghiazmă, 
ne-nvaţă, stând în umbre, înţelepciuni-sudalme. 
 

Neantului adjunct 
 

Vacum de vorbe, ostenita moarte, 
îşi doarme neuitarea în adormiri postume, 
cu braţe-mbrăţişate, la fel, şi devotate, 
în coapsa nefecundă, de la-nceput, oriunde. 
 

Din două, dulci confuzii, se împleteşte una: 
o viaţă, orhidee, semeaţă-n vis sublim, 
un crin şi o narcisă, sădite-n om cu mâna, 
de Dumnezeu, stăpânul pe toate câte ştim. 
 

Ce ample modul-aţii, sfârşite în repaos: 
cum dreapta nesfârşeşte tot săgetând în punct 
un sens, al generării, nimicului adaos, 
absoarbe nefiinţa neantului adjunct! 
 

Fiinţe tranzitorii 
 

Cu zbor, cu sete, pasărea, extremă, 
magneţii dus şi-ntors, a aripii vâltoare, 
scufundă: avatar, cu falii vorbitoare, 
omniprezenta clipă, nedreaptă anatemă. 
 

Un strigăt, cale-ntoarsă, bătută în năduf, 
sămânţa stirpei, vorba, în fruct ademeneşte 
o viaţă, o plăcere ce nu se mai sfârşeşte, 
un os, să se hrănească din undă şi văzduh.. 
 

Când toamna-şi frânge ofrandele în mâini, 
sus-trag poeţii clipa din morţi aleatorii, 
cocorii sunt aproape, o parte din noi, buni, 
ci, fără sentimente, fiinţe tranzitorii. 
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Constantin BEJENARU-BECO 
  

UN POET MESIANIC - ŞTEFAN DUMITRESCU 
                                                                                      
 “Bălcescu fluturând” de Ştefan Dumitrescu, a vă-
zut lumina tiparului la Editura “Armonii culturale” Adjud, 
2013 şi este un volum de versuri al cărui loc în imensa 
aventură fără început şi sfârşit a POEZIEI, e unul din eter, 
mereu mişcător, cald şi simplu, de o stranie originalitate 
cum este aceea a oricărui talent de excepţie care are 
legături spiritulal-sapienţiale cu Lumea de Dincolo. Ver-
surile sunt ale unui poet mesianic şi se disting prin proprie-
tatea tonului şi impalpabila abundenţă a Harului, autorul 
fiind un murmur tsunamic în marea vieţii interioare. El n-
are nimic de a face cu piaţa publică, ci doar cu Poezia. 
Murmură smerit în mijlocul suferinţei noastre a tuturor, su-
ferinţă mărturisită sau nu şi ceea ce el ne comunică în po-
eme precum: „Bălcescu”, „Fratele meu”, „Damnare”, Ne-
bunia lui Degeaba”, „Iisus-Bălcescu”, „Arborele pe culmi”, 
„Rană suntem”, „Ardealul”, „Mesianism”, „Scrisoare ma-
mei”, „Prinţul de la Olt”, „Moldova!”, „Ţărâna călăilor”, „Pu-
ra pieire” sau „Ritual de jertfă”, corespunde absurdei şi pa-
teticei noastre durate pe nava-planetă denumită PĂMÂNT. 
 Dar iată – spre a certifica faptul că acest poet 
extraordinar este un fel de cor antic al meditaţiei, câteva 
strofe din „Ritual de jertfă”: Materia curgea pe sânge / 
Oasele îi crăpau ţipând / Ca la-nceput în elemente / 
Căzând în haos rând pe rând. / Şi începea un fel de ceaţă 
/ Ce-nchega lumea şi-o ducea / Un fel de mână din 
adâncuri / purtând o roşie lalea… 

 Ştefan Dumitrescu scrie după cum Sufletul şi 
Inima sa îi dictează, fără să încalce cu ceva în niciun vers 
din poemele sale această – ca să zic aşa – Lege 
caracteristică doar poeţilor născuţi. În acest sens este în 
armonie cu ceea ce se petrece sub şi în stele şi niciodată 
nu i-a venit desigur ideea de a arunca o privire în universul 
irespirabil, prost şi rău din care poeţii făcuţi şi prefăcuţi au 
lansat în cele din urmă o modă. Ştefan Dumitrescu nu 
este defel unul din acei condeieri nevolnici care se avântă 
să vorbească cu sau fără ritm şi rimă de toate pentru toţi, 
pentru a se pune bine cu o societate care dispune de 
onoruri, de ranguri, de titluri, de statui. Este din contra, 
neiertător cu aceasta şi ţinteşte doar „Nobelul” care, s-o 
recunoaştem, nu este la îndemâna oricui: „De e ministru, 
de e câine, / De este rău, de este bine, / De este nimeni, 
de-i oricine / Licheaua tot lichea rămâne”(Din poemul 
„Licheaua tot lichea rămâne”!); „Să ningă peste toţi cu 
hoituri moi, / Să vi se-agaţe amfore de dinţi, / Să vezi 
jigodie, cum e când minţi, / Când promiţi ceruri şi când dai 
noroi!” (din poemul „Demagogilor”); „Odihnesc călăii Ţării 
/ În biata ţării ţărână / Pe când osul lui Bălcescu-i, / 
Doamne, în ţară străină. / Din adânc de vremi şi până / În 
tăriile albastre / Blestemaţi să fiţi de-a pururi / Negurile 
mamii voastre! / Şi pentru urmaşii voştri / Ce-ar dori din 
veci să vină / Le strigăm tare s-audă / Că nu mai avem 
ţărână!” (din poemul „Ţărâna călăilor”). 
 Să recunoaştem că acest poem e ca un pumn 
cosmic în bărbia mefistofelică a călăilor acestui neam greu 
încercat de-a lungul veacurilor. Dar iată şi aceste versuri-
dinamită din gongoricul poem „Istoria noastră”: „Potop de 
fulgere izbiră-n tine, / Că trebuia în scrum să te prefaci, / 
Albite-n soare dealurile să lucească, / De oasele ţăranilor 
săraci! / Şi-n loc nenorocirile să te doboare,/ Tu te hrăneşti 

 
cu ele senină şi-mpăcată, / Unii se aşteaptă să 
dispari din lume, / Însă tu creşti adâncă şi înaltă! / 
Ţară frumoasă, fără asemănare, / Pe cât de-naltă-ţi 
este strălucirea, / Pe-atât de urgisită-ţi este soarta, / 
Cum steaua strălucind, cheamă orbirea!”. 
 Ce să mai spunem? Doar că, pentru a crea 
un poem precum „Scrisoarea copiilor nenăscuţi” 
trebuie să fi fost atins de bunul Dumnezeu însuşi 
însuţi în: „Copiii mei de aer, copiii mei de vis / Pe 
unde sunteţi oare în care cer anume / Şi ce gândiţi 
de-acolo despre lumea aceasta? / Dacă se mai 
gândeşte despre această lume? / Aici mai mor de 
foame copiii care vin / Din cerurile stranii de unde ne 
priviţi. / Aici sunt cimitire ce înconjoară globul / Şi noi 
doar ne prefacem de a vă fi părinţi”. La fel de 
emoţionant şi tulburător, perfect-exploziv şi roditor al 
unei dureroase întrebări cosmogonice contopindu-se 
într-o  strălucitoare reuşită este poemul „Scrisoare 
mamei”: „Îţi scriu astăzi, mamă, în ziua naltă-n care / 
O dată lumea asta mai putea să se nască / Să re-
învie cum codrii pe dealuri primăvara / Când nu 
devenise muntele de iască / Pe care numai bomba 
atomică mai poate / Să-l mai mişte din locu-i sau să-l 
scufunde-n veac / Când turnurile urlă prin guri de şefi 
de state / Iar geniile lumii cu pumnu-n gură tac. / E-
atâta lumină în dimineaţa asta / Tu mergi pe cărăruie 
la morţi în cimitir / Pe dealurile Tulcei eu scrutez 
viitorul / Şi nu-ncetez de toate urlând să nu mă mir. / 
Cum e posibilă lumea asta mă-ntreb?”. 
 Să scrii asemenea versuri, recunosc cu 
mâna pe inimă că trebuie ca un Înger, de nu cumva 
Demon, măcar la pornire, dacă nu pe toată durata 
naşterii lor, să te atingă uşor cu aripile, respectiv 
coarnele de cristal, respectiv mangal eufonic. Ştefan 
Dumitrescu avea multe poeme de spus şi iată-le în 
volumul BĂLCESCU FLUTURÂND (Divinissim titlul 
de carte!) înnobilate de ritm, rimă şi mai ales – sânge 
albastru, încât chiar Judecata Zilei de Apoi, pare a-şi 
fi potrivit rândurile la vreun tipograf care astăzi 
trăieşte şi munceşte printre noi: „Şi iată iar nemernic 
se mai gândeşte-o vină / În speranţa că totuşi 
pedeapsa iar aduce / Se creşte-un nou Bălcescu 
pentru sacrificare / Şi-n râsul omenirii este urcat pe 
cruce / Nu se aude-o şoaptă, cerul rămâne-nchis / 
Zările încuiate totul parcă e-n veci / Bubuie viermii-n 
lume umblând călări pe dealuri / Şi creşte-un fel de 
gheaţă din pieile lor reci / Nu cumva stau sub ceruri 
şi mă întreb mereu / Trece prin mine vântul, ca cerul 
şi ca dorul / Ne-am ucis însăşi şansa de-a fi eliberaţi 
/ Asasinând nemernic însuşi Judecătorul?” (din poe-
mul „Judecata”). Teribile versuri care, în ceea ce mă 
priveşte, mi-au amintit de Întrebarea Întrebărilor pusă 
de Dacul Eminescu: „Au cine-i Zeul cărui plecăm a 
noastre inemi?”. Aşadar este clar că în poemele con-
fratelui Ştefan Dumitrescu din volumul BĂLCESCU 
FLUTURÂND, ceea ce contează în primul rând este 
tonul mesianic. Ceea ce rămâne este predestinarea, 
cel ce supravieţuieşte frizând nemurirea întrucât este 
Cel Ales. În acest sens, Ştefan Dumitrescu ot Ae-
gyssus este un poet mesianic, tulburător asemeni 
unui astru strălucitor deasupra liliputanului areal de 
categorii lirice nord-dobrogene şi nu numai, în care  

 

(continuare în pag. 33) 
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(urmare din pag. 32) 
 

Muzele câtorva Poeţi instalaţi de „Pescarul de oa-meni 
ANDREI” se caută, farmecă şi stimulează. Între aceştia, El 
este Predestinatul, Infailibilul, precum în cel mai scurt şi 
adânc dintre poemele sale: „Se duce iarba cântând / Pe 
câmpiile-ngheţate / Iar sus pe dealuri sublunare / Rămâne 
lumea pustie!” („Mesianism”). 
 BĂLCESCU FLUTURÂND – un volum de poezie 
năucitor ca o dâră de sânge albastru în care autorul se 
slujeşte sacerdotal de cuvintele cele mai simple şi de can-
doarea cea mai dezarmantă pentru a ne spune aproape 
totul despre faptul că de-a lungul şi latul vieţii terestre, i-a 
fost dat - asemenea nouă - să-şi scalde ochii minţii în Pri-
virea Mângâietorului cu Har hărăzită întru în Dumneze-
irea-i smerită. Dixi! 


 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 

 

(urmare din pag. 6) 
 
1 Alex. Mucchielli (coord.), Dicţionar al metodelor calitative 

în ştiinţele umane şi sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp. 

403- 406. 
 

2 A se vedea Emilia Parpală şi teoriile ei despre relaţia dintre 

poezia românească şi teoria post/structuralişti şi, în particular, 

Poetica lui Tudor Arghezi. Modele semiotice şi tipuri de text, 

la Editura Minerva, Bucureşti, 1984, Poezia semiotică. 

Promoţia′80, Editura Sitech, Craiova, 1994. 
 

3 Ecaterina Mihăilă,  Limbajul poeziei româneşti neomoderne, 

Editura Eminescu, Bucureşti, 2001, pp. 27-38. 
 

4 Metodă de analiză a textului beletristic aplicată de Mircea 

Eliade în eseul Insula lui Euthanasius, preluată şi dezvoltată de 

Ioan Petru Culianu în lucrarea Studii româneşti. Fantasmele 

nihilismului. Secretul doctorului Eliade, traducere de Corina 

Popescu şi Dan Petrescu,  vol.I, Editura Polirom, Iaşi, 2006. 

Culianu, discipolul lui Eliade, pleacă de la teza conform căreia 

un text literar este purtătorul unor fantezii psihice, fantasme pe 

care, inconştient sau nu, autorul de text le inserează în propriile 

opere. Mai mult, acesta propune o grilă de „lectură a textului 

literar văzut ca mit”, p. 95, deoarece modelând aceste fantazme 

aidoma unui „scenariu cu fantasme ce se oferă unor consu-

matori capabili ei înşişi să suscite fantasme”, p. 123, autorul de 

text ascunde noi înţelesuri iar lectura devine doar prima treaptă 

în procesul descifrării mesajului lingvistic/ literar. 
 

5 sintetic - un cuvânt /vs./ analitic - mai multe cuvinte. 
 

6 denotativ - sensul de bază al unui cuvânt /vs./ metaforic.  

 

   Bibliografie selectivă: 
   Arghezi, Tudor, Versuri, Editura Pentru Literatu-

ră, Bucureşti, 1960. 
   Balotă, Nicolae, Opera lui Tudor Arghezi, Editu-
ra Eminescu, Buc., 1979. 
   Călinescu, G., Istoria literaturii române de la ori-
gini până în prezent, Editura Semne, București, 2003 (re-
producere a cărţii apărute la Editura “Fundaţia Regală 
pentru Literatură şi Artă”, București, 1941). 
   Culianu, Ioan Petru, Studii româneşti. Fantas-
mele nihilismului. Secretul doctorului Eliade, traducere 
de Corina Popescu şi Dan Petrescu, vol. I, Editura 
Polirom, Iaşi, 2006. 
   George, Al., Marele Alpha (eseu), ediţia a doua, 

Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2005. 
   Manolescu, Nicolae, 1987, Despre poezie, Edi-
tura Cartea Românească, Bucureşti, 1987. 
   Idem, Metamorfozele poeziei. Metamorfozele 
romanului, Editura Polirom, Iaşi, 2003. 
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Sitech, Craiova, 1994 
   Săndulescu, Al. (coord.), Dicţionar de termeni 
literari, Editura Academia Română, Bucureşti, 1976. 
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Victor RUSU 
 

Un mare poet şi atât de cuminte?… 
(poetul Victor Rusu, reporter AMP-Internaţional,  

în dialog cu poeta Renata Verejanu) 
 

Reporter: Distinsă doamnă Renata Verejanu, iată că a 
trecut o lună de zile de la Spectacolul ce a încununat prima 
ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie ce vă poartă 
numele. Care au fost emoţiile ce v-au dominat în această 
perioadă?  

Renata Verejanu: De la recunoaşterea unei poezii 
adevărate care va trece mai departe prin ani până la afir-
marea unui vers de-al meu: În propria ta glorie să nu te laşi 
să arzi… Şi totuşi, mirarea înălţată în crucea prinsă între 
buze a stors din mine un strigăt plăcut: “Poezia a învins!” 
Un frumos succes insistă că vom avea o frumoasă tradiţie.  
După lansarea la 1 martie 2014 a Festivalului Internaţional 
de Poezie ne-au inundat plaiul o puzderie de festivaluri… 
Unele destul de utile. Un festival de poezie de nivel interna-
ţional, al unei poete - e unic. După prima ediţie a Festi-
valului  m-am retras în lumea mea,  pentru o clipă de medi-
taţie. Or, chiar pornind de la etapele locale, zonale ale 
acestui Festival am ştiut că nu voi mai permite ca Poezia 
adevărată să fie ţinută în anticamera procesului literar, de-
oarece descoperisem cât de mult e căutată această poezie 
şi cât de actuală este. Şi mă durea sufletul când aflam că 
în toate bibliotecile unui sau altui raion nu se găseşte nicio 
carte de-a mea. Şi iată că anume Festivalul de Poezie mă 
va face să-mi editez cărţile mai insistent, într-un tiraj mai 
mare, şi sunt bucuroasă că anume festival e o motivaţie 
prin care cititorul descoperă o poezie “prea actuală”,  pre-
cum susţinea cineva, deşi a fost scrisă în alt secol, în alt 
mileniu… Încă din 1989, de la apariţia Ofrandei omeniei 
(frumoasa antologie cu un destin aparte), sunt conştientă 
de valoarea operei adunate, şi prima ediţie a Festivalului 
Internaţional de Poezie mi-a confirmat încrederea. 
 

Reporter: În aceste timpuri dificile, cum aţi izbutit să 
reuniți un juriu internaţional atât de impresionant, de pe 
diferite meridiane? 

R.V.: Un proiect unic, cu o concepţie originală, nu putea 
să nu adune lume deosebită: atât mari personalităţi în 
calitatea de membri ai Juriului Internaţional cât şi parti-
cipanţi talentaţi de pe un spaţiu geografic destul de extins, 
şi încă: multă lume pur şi simplu talentată.  
 

Reporter: Scriitorul Petre Rău, membru al juriului la 
prima ediţie, vorbea despre această noutate de a perso-
naliza un festival, recunoscând că poate chiar Domnia sa 
va prelua această idee.  

R.V.: M-aş bucura, e vorba de un scriitor de mare 
omenie de la Galaţi, un bun prieten al Basarabiei, un men-
tor de excepţie, un scriitor cu multă energie pozitivă. 
 

Reporter: În una din emisiunile TV mi s-a părut că nu ai 
fost înţeleasă corect când a fost vorba despre cititor. 

R.V.: Nu am încercat să intervin conştient, lăsând să se 
discute şi ideea de cititor. Deoarece s-a vorbit şi cu altă 
ocazie că Festivalul Internaţional de Poezie promovează 
un poet… 
 

Reporter: …un mare poet… 
R.V.: …care a fost marginalizat decenii de sistem şi 

slugile acelui sistem, şi din acest motiv nu a fost cunoscut 
pe cât ar fi… 

Reporter: …cunoscut? sau recunoscut la justa lui 
valoare... 

 

 
Poeta Renata Verejanu 

 

R.V.: …Se promovează cărţile care au fost 
reţinute decenii de acel sistem şi nu au avut posibi-
litatea să ajungă la timp la cititorul său… Se promo-
vează poezia care a fost cu un pas înaintea acelui 
timp, vorba criticului Ion Ciocanu, poezia care a 
provocat acel sistem, din care motiv a şi fost reţi-
nută şi nu a putut ajunge la cititor atunci, când a 
fost scrisă, ci iată, că abia peste 30-40 de ani ajun-
ge, graţie acestui festival… 
 

Reporter: Cunosc că doar în ultimii cinci ani ați 
editat peste 30 de titluri de carte de poezie, eseuri, 
opinii, pledoarii, maxime şi cugetări, cronici, 
interviuri… în română, rusă, engleză… 

R.V.: Păcat că aceste cărţi au un tiraj mic, căci 
au fost editate pe cont propriu… Şi poate că acest 
Festival mă va impune să fac tot posibilul şi să 
măresc tirajul mai multor cărţi şi, să fac imposibilul, 
doar ca cititorii mei, care, am descoperit că sunt 
foarte mulţi, să poată găsi o carte de Renata 
Verejanu.  
 

Reporter: Aceste bucurii pe care le-a adus 
Poezia Renatei Verejanu în zeci şi sute de suflete, 
în zeci şi zeci de familii, licee, biblioteci… nu v-au 
luat şi o mare parte din propria energie?  

R.V.: Mi-au sporit energia creatoare, bucuriile, 
încrederea… deoarece am descoperit încă o dată 
că poezia, cărţile mele sunt citite şi acasă, în 
Moldova, dar şi în diferite oraşe şi judeţe ale Româ-
niei, şi în Italia, Ucraina, Macedonia, Azerbaidjan, 
Federaţia Rusă, Germania… Chiar şi în Canada, 
SUA şi Australia…  
 

Reporter: S-ar părea că beneficiar al acestui 
festival e poeta Renata Verejanu. Aflându-mă în 
frumoasa sală a Bibliotecii Onisifor Ghibu, unde s-a 
desfăşurat Spectacolul de Decernare a Premiilor, 
am constatat că nu e tocmai aşa. Ce ne spune pro-
tagonista, personal? 

R.V.: Fără îndoială că beneficiarul nr.1 al acestui 
proiect cultural internaţional e Poezia. Măria Sa, 
Poezia. Apoi Limba Română şi Moldova, unde se 
desfăşoară un festival de succes. Apoi fiecare 
participant, familia, rudele, comunitatea sa… Poetul 
Renata Verejanu e beneficiarul în măsura în care 
m-am implicat şi am muncit: am mers pe cont pro- 

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

priu la etapele locale, raionale, municipale… unde eram in-
vitată de organizatori. Acolo au fost produse acele frumoa-
se sărbători ale poeziei de care duceau lipsă localităţile 
noastre. Oamenii, şi mai ales generaţia tânără, au aflat, au 
descoperit adevărata putere a Poeziei. Şi au priceput de ce 
nicio putere politică nu prea îi “iubeşte” pe poeţii adevăraţi. 
Spectacolul de Gală şi Decernarea Premiilor poate fi ac-
ceptat ca un postscriptum al unui şir de sărbători, provoca-
te, bineînţeles, de Festivalul Internațional de Poezie. 
Cuvântul festival a căpătat şi în Moldova, ca şi în Europa, o 
încărcătură foarte pozitivă. Lansarea Festivalului a fost de 
bun augur, provocând din martie până în prezent crearea 
unui număr mare de festivaluri în ţară... 
 

Reporter: Stimată Doamnă, cine s-a făcut totuşi mai vi-
zibil prin acest proiect: Renata Verejanu, poetul ce dispune 
de “o atât de bogată resursă de imagini personale” sau Re-
nata Verejanu liderul Societăţii Civile? 

R.V.: Acum pot să constat şi să recunosc sincer că 
experienţa de UN SFERT de VEAC de muncă în Societa-
tea Civilă, iată că mi se întoarce, mă “remunerează” într-o 
formă originală: toate relaţiile, legăturile, colaborările, prie-
teniile legate în acea activitate de voluntariat mi-au fost de 
mare folos la realizarea acestui proiect atât de original şi 
multidimensional, cu etapele sale locale, raionale, munici-
pale, naţionale şi în final - etapa internaţională. Toată re-
ţeaua online de prieteni a fost atentă la ce se întâmplă şi 
foarte bucuroasă de încununarea cu succes a proiectului.  
 

Reporter: Din câte cunosc, multă lume a recunoscut că 
a redescoperit Poetul Renata Verejanu. Până acum 
cunoştea un poet, acum au descoperit un mare poet. Şi, cu 
atât mai mare a fost mirarea lumii, cum de Dumitale, o 
femeie atât de puternică, pe parcursul a câtorva decenii ați 
lăsat Poetul…  

R.V.: …în umbra liderului Societăţii Civile?   
 

Reporter: Nu, nu în umbra liderului Societăţii Civile - 
aşa s-a dorit să se creadă. Cum de Dumitale, o persona-
litate atât de puternică, cu discursuri de pe scena Marii A-
dunări Naţionale, de pe baricadele democraţiei, din echipa 
de şoc a renaşterii naţionale, fondatoarea Cenaclului “Grai 
Matern” (1988) …cunoscută şi la Consiliul Europei (Stras-
bourg), şi la UNESCO (Paris)… ai permis să fie margina-
lizat poetul Renata Verejanu?... Şi să nu-şi ocupe, în 
ierarhia scriitoricească, locul pe care-l merită? Şi ce să 
însemne cuvintele acad. Mihai Cimpoi, că “au fost şi unele 
strâmbături de nas”? (dacă vreai să deschizi parantezele). 

R.V.: Aparenţele înşeală. Poetul Renata Verejanu nu s-
a lăsat intimidată de invidia cuiva, nici vorbă, de sistem - 
nici atâta. Dovadă e că poetul a creat toţi aceşti ani şi că 
are de unde să editeze acum câte 5-10 cărţi pe an, că e 
protagonista primului festival internaţional al unui poet con-
temporan în Republica Moldova, că sărbătoarea poeziei a 
avut un succes incontestabil. Dacă e vorba de recunoştinţa 
pe care o merită oricare creator de valori, cine ştie… poate 
că aşteptam să vină timpul. E ştiut, doar timpul le aşază pe 
toate la locul lor.  
 

Reporter: Şi totuşi, poate că anume acum e timpul să 
dezvălui nişte nume, sau cel puţin numele celui care pe 
parcursul mai multe decenii a “muncit aprig” ca să distrugă 
destinul poetei Renata Verejanu. E timpul, deoarece acest 
clan bine cimentat încă din timpurile brejneviste, turnătorul 
care-şi imagina că te-a distrus demult, aflând de succesul 
Festivalului poate avea un comportament imprevizibil.  

 

 
R.V.: Tot ce doreşti să auzi, vei găsi în romanul 

apărut în aceste zile… 
 

Reporter: …Doamnă Renata Verejanu, am citit 
într-o răsuflare romanul Dumitale, mai concret, 
prima carte - Asasinul Ratat, din trilogia Paşaportul 
Diplomatic Prostituat. Susţin că ați scris un best-
seller. Ce v-a provocat să treceți la proză? 

R.V.: Totdeauna am scris şi proză, şi poezie. Am 
debutat chiar în presă cu poezii şi proză scurtă. 
După prima carte pe poezii (1979), am dus la editu-
ră cinci manuscrise de poezii şi cinci de proză… 
Poeziile mi le-au ţinut un deceniu, şi totuşi au văzut 
lumina tiparului, pe când proza nu a avut norocul să 
fie editată. Un roman fantastic pentru adolescenţi 
stă şi acum la căpătâi, sper să-l editez în timpul 
apropiat. Referitor la roman, sunt idei care nu încap 
în haina unei poezii, cer o altă realizare, într-o 
lucrare mai amplă, în proză, dar poate că voi turna 
şi un film… 
 

Reporter: Frumos! Cu Doamne ajută! De pe ba-
ricadele renaşterii ați ales a vă singulariza şi a vă 
personaliza prin fapte concrete, originale, dar şi 
atitudine conştientă faţă de metafore inedite, în do-
rinţa de-a ajunge perfecţiunea şi de a o disemina în 
gândirea şi comportamentul uman…   

R.V.: Anume pentru dorinţa de-a atinge perfec-
ţiunea şi sunt pedepsiţi creatorii de valori.  Iată şi 
răspunsul la întrebarea Dumitale. Eu am fost de una 
singură pe câmpul de luptă toată viaţa… dar nu 
pentru că aş fi dorit să fiu singură. Ci pentru că 
foarte puţini au avut curajul să se avânte… Şi încă 
ceva: sunt bucuroasă că nu am recurs la avocat 
niciodată în viaţă - propriile fapte m-au apărat.   
 

Reporter: Doamnă Renata Verejanu, îngăduie-
mi să citez autograful lui Mihai Cimpoi din Dicţio-
narul Enciclopedic. Mihai Eminescu: „poetei Renata 
Verejanu, înzestrată nu doar cu Talent, ci şi cu Ca-
racter”. Deci, aveai pe câmpul de luptă doi însoţitori 
de nădejde: Talentul şi Caracterul. 

R.V.: Trei parteneri: şi Responsabilitatea.  
 

Reporter: Talentul, Caracterul şi Responsabi-
litatea. Descoperirea mea sunt versurile devenite 
maxime, cugetări... Poezia Renatei Verejanu plină 
de maxime… 

R.V.: Aceste versuri, aceste poezii - înclin să 
cred - au fost scrise cu ajutorul Puterii Divine. 
 

Reporter: Ţin neapărat să citez… doar câteva, 
deşi cartea “În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi 
Cugetări”  am citit-o de zeci de ori: Clopotele bat în 
mine – semn că mult am să trăiesc. Sau alte 
asemenea versuri: Şi mă simt în  toate-nvinsă - dar 
supusă nu pot fi, / Sunt datoare c-o iubire clipei în 
care voi muri. Sau: Gerul taie din zâmbet o hrincă, 
din sinceritate / Precum ar lua sufletului proba 
pentru calitate. Izvoarele nu cântă în pieptul orişicui. 

R.V.:  Eu capul meu nu-l pun pe umerii oricui… 
Îţi mulţumesc… 

 

Reporter: Eu  îţi mulţumesc Dumitale pentru su-
tele de asemenea versuri… 
 

 

(continuare în pag. 36) 
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(urmare din pag. 35) 
 

Partea a II-a 
 

Reporter. Doamnă Renata Verejanu, în anul care plea-
că ai avut nişte realizări formidabile: apariţia la Iaşi a anto-
logiei „Ofranda omeniei”, cu peste 400 de pagini, editarea 
de către Biblioteca Metropolitană „B.P.Hasdeu” a biobiblio-
grafiei „Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”,  pri-
ma ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata 
Verejanu” şi, cu prilejul zilei de naştere, simpozionul „poe-
ta Renata Verejanu – personalitate de anvergură euro-
peană” 

R.V. Indubitabil, a fost un an foarte rodnic, creativ... Cu 
noi prieteni, cu noi colaborări, cu evenimente deosebite... 
Editarea biobibliografiei (cu un nume atât de frumos) prin 
Departamentul „Memoria Chişinăului” (un alt nume fru-
mos),  şi (să vedeţi coincidenţă) cartea a fost lansată la 31 
martie 2014 (în ziua lui Nichita), apoi în diferite localităţi pe 
parcursul anului, încununând cu o frumoasă izbândă una 
din etapele importante din cariera mea literară, după care 
nu se mai pune prin culise întrebarea afirmării sau 
neafirmării poetului. Se cere o promovare a operei literare 
şi un răspuns imediat la întrebarea ce stă pe gura 
cititorului versat: ce mai are a zice scriitoarea Generaţiei 
Dintre Secole… Prima ediţie a Festivalului Internaţional de 
Poezie…şi Simpozionul – cred, e un răspuns original… 

 

Reporter: Aceste evenimente importante pentru viaţa 
culturală de pe la noi, şi nu doar,   ţi-au adus în acest an o 
mulţime de publicaţii în mass-media atât din republică, cât 
şi în cea de peste frontierele Moldovei, precum şi apariţia 
într-o mulţime de emisiuni TV. În filmul prezentat recent cu 
ocazia zilei de naştere de către televiziunea naţională Mol-
dova 1, „Aniversări. Renata Verejanu”, acad. Mihai Cim-
poi afirmă că Dumitale, fiind printre primii scriitori de pe 
linia întâi a renaşterii naţionale, te-ai încadrat cu Cenaclul 
„Grai matern” şi ai contribuit la schimbarea de paradigmă, 
la schimbarea de mentalitate, ai contribuit la revenirea la 
normal în limbă, la restabilirea adevărului istoric… Domnia 
sa oferă un loc aparte poeziei Renatei Verejanu în litera-
tura română… 

R.V. …Am avut parte de o emisiune TV simpatică… 
Dar şi foarte curioasă… Realizatorii, folosind şi materiale 
din fondul televiziunii, din arhive, m-au surprins plăcut. Pri-
vind filmul, m-am văzut dintr-o parte: ce gândeam şi la ce 
visam acum un sfert de veac, cât eram de optimistă, câte 
vroiam să schimb, şi să se schimbe în stat, în mentalitatea 
oamenilor… Cât de curajoasă eram la Marea Adunare Na-
ţională… Curios a fost să cunosc şi părerea câtorva co-
legi scriitori. Nici nu bănuiam cât de mult dânşii îmi cunosc 
opera şi activitatea…  

   

Reporter: …Posibil cunosc ei acea ambiţie frumoasă a 
Dumitale de a fi mereu o deschizătoare de drumuri … Se 
pare, poetul Renata Verejanu a avut noroc de omul 
Renata Verejanu, care nu a cunoscut frica nicicând…  

R.V. …dorind „Ca-n mine tinereţea o viaţă să tot 
cânte…” 

 

Reporter: Scriitorul şi istoricul literar Iurie Colesnic 
susţine în film că pentru a schiţa un portret al poetei 
Renata Verejanu e necesar de o paletă foarte bogată de 
culori… Apreciată la apariţia primei cărţi de poeme (Până 
la dragoste, 1979), nu te-ai oprit la poezie, ci în calitate de 
publicist ai „ştiut să formulezi opinii, să formulezi principii… 
dar să formezi şi propriul caracter: un Om dârz, un Om 

 

care ştie ce vrea şi pentru care contează foarte 
mult Demni-tatea”…- susţine Iurie Colesnic. 

R.V. Uite, poţi trăi o viaţă şi să nu ştii cine îţi 
sunt prietenii adevăraţi… mai ales când e vorba de 
un coleg cu care te vezi întâmplător o dată pe an, 
în stradă, te saluţi în treacăt, fiind mereu grăbiţi, 
fără să ştii omul cât de mult te preţuieşte… 

 

Reporter: De câte ori am prilejul, şi eu vorbesc 
îndrăgostiţilor de poezie, colegilor de facultate des-
pre un poet care a avut "marele noroc" să se nască 
chiar în gura unui balaur monstruos cu numele de 
totalitarism, să se lupte cu acel balaur pentru a nu 
se lăsa înghiţită de el, şi, în biruinţele de zi de zi, 
poetul Renata Verejanu a creat o poezie filosofică, 
modernă, bogată în  metafore inedite şi originale… 
De unde găseşte poetul Renata Verejanu aceste 
metafore? 

R.V. …Poate că de la cele şapte dealuri de gra-
nit, acoperite cu o pădure de salcâmi, sus pe care e 
aşezat satul de baştină, le-am deprins pe toate: şi 
curajul, şi dragostea de frumos. La o privire mai 
profundă exegeţii pot descoperi poeme pline cu 
metafore precum în primăvară e încărcată cu stru-
guri albi pădurea aşternută de la sat până la Nistru, 
sau… cum sunt încărcaţi de floare copacii de vişini 
care au încins livada părintească… Simt că dragos-
tea de baştină mi-a fost şi rămâne a fi unul dintre 
îngerii care mi-au ocrotit darul dat de Dumnezeu şi 
m-au deprins să-mi apăr acest har, indiferent de 
cine vine sau pleacă de la putere... 

 

Reporter: …”Deşi anii trec, Renata Verejanu 
rămâne acelaşi vulcan de energie creatoare… ghi-
dată de dragostea de frumos, dragostea faţă de 
om”, - susţine colegul Dumitale. 

R.V. Această dragoste şi mă ţine puternică… În 
această filmare am citit poeme foarte dure, scrise 
prin anii 1979-1982… Şi privind filmul, am fost sur-
prinsă să văd cât de actuale sunt aceste poezii… Şi 
totuşi, constat un lucru straniu: în acei ani era o 
stimă colectivă faţă de oamenii de cultură şi nu era 
deloc uşor să ponegreşti o personalitate… Pe când 
după 1989, în acest haos al perioadei de tranziţie, 
să distrugi un destin - pe unii nu-i costă nimic… 
Cine poate crede că moartea venea de bună voie 
la cei mai curajoşi poeţi români basarabeni… Cine 
crede că aceste accidente sunt întâmplătoare… Un 
Dumitru Matcovschi, Ion Vatamanu, Gheorghe Ma-
larciuc, Lidia Istrati, Grigore Vieru, Leonida Lari, 
Constantin Tanase… dacă să enumărăm doar scri-
itorii … Prea multe jertfe aduse pe altarul aşa zisei 
perioade de tranziţie. Constat cu mare tristeţe, deşi 
se pare să suntem în democraţie, unele structuri 
ale puterii nu s-au schimbat şi, ca şi pe timp de tris-
tă pomină, nu suportă scriitorii mai curajoşi… 

 

Reporter: …sau mai talentaţi… deoarece nu au 
putut să le fure talentul, şi deci, nemurirea… Ci 
vreau să revenim la film.   

R.V. În acest film sunt imagini fantastice de la o 
Serată de creaţie… 

Reporter: Ţin să citez: „Energia debordantă cu 
care a înzestrat-o Dumnezeu, dar şi un curaj ieşit 
din comun, au a-dus-o pe Renata Verejanu pe  

(continuare în pag. 37) 
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Reporter: Renata Verejanu - poetul Generaţiei 

Dintre Secole. Ai şi o carte, se cheamă Generaţia 
dintre Secole. Ce subînţelege prin această sintagmă 
însăşi poeta? 

R.V. E generaţie de pe baricade, generaţia care 
a ars ca o torţă pentru binele ţării, pentru neam, pen-
tru ca semenii să nu-şi piardă demnitatea în acest 
timp groaznic al perioadei de tranziţie… Oameni de 
cultură română foarte activi şi la sfârşitul secolului 
XX, foarte activi şi în primele decenii a secolului XXI. 
O generaţie de aur. Va veni un timp când se va pu-
tea vorbi despre Generaţia Dintre Secole… 

 

Reporter: Recent, citind mai atent „Antologia de 
Poezie şi Eseu” a Festivalului Internaţional de 
Poezie, am descoperit în eseul Veronicăi Popa o 
profundă cunoaştere a poeziei dumitale. Dar şi un 
gând care se ţinea şi de mine… Autoarea articolului 
vă aseamănă cu Regina Tomiris, vestită prin fru-
museţea ei morală, curajul şi credinţa nestrămutată 
în ideea de libertate. 

R.V. Strămoşii ne-au fost un sprijin permanent… 
Dar mai e acel sprijin real pe care ţi-l oferă Demni-
tatea de om, înţelepciunea de la o vârstă foarte fra-
gedă, absorbită în sânge de la acele coline, acele 
câmpii ale pământului unde te-ai născut, care ţi-au 
dăruit dragostea şi te-au ajutat să înţelegi că darul 
dat de Puterea Divină e însăşi voinţa ta, e dorinţa 
omului de a se crea pe sine însuşi. Or, atâţia filosofi 
ne-au adus dovada că Dumnezeu ne-a dat pe toţi la 
fel, simpli indivizi… Şi doar cei, care au voinţă şi cu-
rajul de a se crea pe sine – anume acei şi ajung să 
fie cetăţenii de folos unei comunităţii, unei societăţii. 
Pe când cei care au caracter să se formeze zi de zi 
ca personalităţi – sunt o mare avuţie a neamului său, 
acel patrimoniu cultural fără de preţ, adunat cu seco-
lele… Dar, acestea sunt aşa, nişte meditaţii… 

 

Reporter: Aceasta a dorit să spună şi dl Tudor 
Palladi, scriitorul şi editorul, susţinând că ai fost 
aleasă încă de la început, atunci când te-ai născut în 
câmp, pe o brazdă… aleasă de Ofranda omeniei, a-
leasă de Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbă-
toare… aleasă de toate cărţile care-ţi poartă nume-
le… Şi având nu doar har, ci şi voinţă, ai tras brazdă 
adâncă în literatura noastră.  

R.V. Acest film mi-a răscolit sufletul până la mari 
adâncimi… 

 

Reporter: Deoarece port cu mine zi de zi cartea 
„În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi cugetări”, 
vreau să-ţi mulţumesc, distinsă Doamnă, pentru că 
„În graiul dragilor părinţi vin anotimpurile-n ţară…” şi 
pentru că… 

R.V. : Acest timp al iubirii, Metafora nemuririi… 
 

Chişinău, 1 octombrie 2014 
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drumuri necunoscute de alţii.  Atunci când era sărăcie totală 
şi un popor mic era furat de hoţi mari şi băgat într-o depre-
sie comună, Renata Verejanu invită la serata de creaţie 
mari personalităţi…” Aceasta nu e o laudă, ci o constatare 
documentată a realizatorilor acestui film… 

R.V. …era decembrie 1993… Banii fuseseră schimbaţi 1 
la 1000. Tot ce costa o unitatea, a doua zi costa o mie de 
unităţi. Dar şi după aceasta preţurile s-au scumpit de zece 
mii de ori. Eu nu-mi imaginez, cum noi, basarabenii, am re-
zistat acestui genocid… În acest timp sălile de spectacole, 
teatrele erau pustii… Se închideau fabricile, grădiniţele care 
mai apoi au fost privatizate la un preţ de nimica de foştii 
nomenclaturişti. Nu se editau cărţi, reviste, ziare… Lumea 
nu avea unde să lucreze. O mare parte a populaţiei nu pri-
mea salariu, pensiile nu se plăteau cu anii… Însăşi Moldo-
va, ca o cerşetoare cu mâna întinsă, stătea undeva la mar-
ginea istoriei… În schimb înflorea criminalitatea… 

Reporter: …am aflat din presă că au fost câteva 
atentate la securitatea familiei şi a vieţii Renatei Verejanu… 

R.V. …Mi-am zis în acele clipe de mare tristeţe 
naţională că trebuie să fac ceva – şi am invitat lumea la o 
întâlnire cu poeta Renata Verejanu, şi nu undeva, ci la Sala 
cu orgă, care m-a costat o avere… Am fost surprinsă nu de 
faptul că cea mai de prestigiu Sală era plină, ci m-am 
bucurat că au venit alături de mine, fără careva publicitate, 
„neinvitaţi”, precum au zis, mari personalităţi ale neamului: 
compozitorul Eugen Doga, acad.Dumitru Matcovschi, acad. 
Mihai Cimpoi, acad. Anatol Ciobanu, actriţa Ninela Caranfil, 
compozitoarea Daria Radu, scriitoarea Irina Stavschi, artis-
tul plastic Glebus Sainciuc, dna Iulia Costin (soţia primarului 
de Chişinău, Nicolae Costin, care a murit şi el foarte sus-
pect), actori, reprezentanţi mass-media, profesori, colindă-
tori… A fost un eveniment de excepţie în viaţa culturală a 
capitalei… Am încercat să ridic dispoziţia societăţii, şi cred 
că mi-a reuşit, dacă, peste 20 de ani, lumea priveşte cu 
atâtea emoţii cum eu dansez cu marele om de cultură, 
rectorul Academiei de Arte, Teatru şi Muzică şi director la 
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” - Veniamin Apostol, de-
cedat şi el destul de tânăr. Dansam pe scena Sălii cu Orgă, 
unde nimeni nu a dansat niciodată (era strict interzis: să nu 
se deranjeze orga!)… Şi cel mai frumos vals îl cânta la pian 
însăşi marele compozitor Eugen Doga… Care sărăcie? Am 
fost dintotdeauna şi suntem un neam foarte bogat…  

Reporter: Din personalităţile pe care le-ai amintit, sunt 
nişte filmări aparte cu poeta Irina Stavschi, una din puţinele 
prietene adevărate ale Dumitale, deşi era cu 30 de ani mai 
în vârstă…  

R.V. Doamna Irina Stavschi (poet, publicist, artist 
plastic) a refuzat să devină membru pcus, în timpul când 
asta însemna să pui cruce pe toată cariera ta. Dar Irina 
Stavschi a fost o primă şi mare dragoste a lui Eugeniu Co-
şeriu. Îmi vorbea deseori despre Coşeriu, pe care eu nu mi-
l închipuiam în felul în care îmi povestea dna Stavschi. 
Până, aflându-mă în ospeţie la ea, în clipa când marele sa-
vant a venit la dânsa, acasă, în cele două odăiţe mici… 
Deşi nu mai era domniţa aceea foarte frumoasă cu care 
învăţase până la război la Iaşi, să vedeţi ce cuvinte găsise 
Coşeriu pentru distinsa doamnă. Straniu, că îndată după 
acea vizită la Chişinău a savantului din Germania, după 
Congresul al V-lea al Filologilor Români (Iași-Chișinău, 
1994), la care participase Coşeriu, poeta Irina Stavschi a 
decedat, la fel, foarte suspect. Iată deja 20 de ani…  
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Marian HOTCA 
 

Înger  
 

Ochii unor zări de piatră 
văd amurgul cum germinează 
în taina lacrimilor ombilicale. 
 

Ard pe cer rezervații siderale 
și realitatea spectrală fumegă molcom 
norocul plămădit în visul îngerului meu. 
 

Chem cu ultimul cuvânt speranța întinsă la umbră 
să metamorfozeze realitatea disipativă  
în versuri fecioare și vii reverii. 
 

Simt o vibrare ce-mi mângăie spiritul, 
poate e o aripă îmbibată în dumnezeire, 
aud o voce aurorală ce spune:  
                    „Sunt Eu, îngerul din tine!” 
 

poem destructurat 
 

în ochii mei noaptea își deschide 
paloarea mucezită văd mările de fum 
cum calcă în picioare un zbucium 
aplecat să-și adape seceta lângă izvor 
 

spumegă nedreptatea în ceasuri cu lavandă 
și lumânarea-și pierde licărirea tenebroasă 
vibrare seacă e privirea ce urzică râncezind 
atâtea pietre chinuite ce plâng într-un mormânt 
 

am stat o viață-n umbra roasă de păcate 
de molii și de viermii din năduful jilav 
și-am chemat același înger să-mi vorbească 
dar îngerul paria cu timpul azi la cazino 
 

am dat glas cuvintelor cioplite  
în stânca libertății ce pocnea ca 
un fulger sterp închis într-o furnică 
să-mi frângă uitarea în crinii cu pelin 
 

azi vântul bate în valuri vezi de vânt 
la colțul străzii prăbușite într-o stație 
poemul acesta doresc să îl mai scriu 
cu tot ce mi-a rămas mai rău din viață 
 

Vânt nebun  
 

vânt nebun cu aripi de benzină 
ai fâlfâit nevroze pironite 
în ochii mei ce pâlpâie 
moartă lumină 
 

ți-ai desfăcut grația 
în constelații de noroi 
aprinzând în vene grele cu mercur 
o spaimă cruntă înflorită 
 

ți-ai lepădat mireasma florilor de tei 
în negrele furnale 
și mi-ai lăsat sub gene 
un somn acid cu vise scârțâite 
 

vânt nebun ce-alergi prin labirintul zilei 
sau prin fabrici dărâmate 
mai roade timpul vid 
cu colții tăi de naftalină 

 

Poem I [Plouă criptic] 
 

Plouă criptic cu raze din lună 
în extravilanul timpului 
bulbucii începeau să ardă 
cu secunde tânguite. 
 

Tac lângă umbra mea topită 
și nu mai cred în ecoul dezlănțuit 
ce-mi bântuie propria 
dezintegrare absolută. 
 

O viperă căutând realitatea stacojie 
strigă în cuvinte ruginite de oțel 
veninul să înflorească iarăși 
în tropicala durere. 
 

Poem II [Natura pictează] 
 

Natura pictează în mine 
somnul atât de pietros 
îmi apasă ochii vâscoși 
până-i închide-n clepsidră. 
 

Pasul meu adoarme 
încremenit în cerneală 
și visul cioplește în nori 
o poezie eliptică. 
 

Strâng la pieptul meu 
respirația unui înger 
de carbon și doru-l prefac 
în cuvinte convalescente . 
 

Freamătă-n mine ecoul luminii 
încătușat de geana surdă 
ce deschide soarele 
în fiecare dimineață din noi. 
 

Poem IV [Pe malurile Săsarului] 
 

Pe malurile Săsarului  
gândurile mele 
prind a rugini 
și imaginația-mi lugubră 
se duce cu pluta hăt, hăt! 
 

Văd lotuși  
și rezervații uriașe de iulișko 
cum întorc pe dos 
realitatea plămădită în noi 
iar, luna o văd culcată 
pe o masă la OJT 
și vânzătoarea o servește 
din ceas în ceas 
cu un țap nărăvaș de bere Noroc. 
 

Apoi, Ileana Cosânzeana 
coboară naivă dintr-un taxi 
și vântul zburdalinic 
îi ridică rochia până-n văzduh, 
arătându-ne că-n chiloții ei spectrali 
se ascunde încă o poezie carbogazoasă 
cu titlu pompos îmbibat în nitrit. 
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    Tănase CARAŞCA 
 

AROME DE TOAMNĂ 
 

Cât de frumos miroase a toamnă timpurie... 
Parfumul ce plesneşte în strugurii din vie 
În zeama ce ţâşneşte călcată-n talpa goală 
Şi curge liniştită, din ţuţuroi în oală. 
 

Mă apăr de o viespe, de un bondar vărgat 
Ce vor şi ei să guste lichidul aromat 
Şi protestează musca, de ce-o îneacă-n plin 
Licoarea dulce care, se ţârâie în lin. 
 

Transfer dulceaţa-n beciul ce râde în răcoare 
Gospodărind butoiul cu sete de licoare 
Ca-a uscăţit săracul dar s-a umflat cu apă, 
Aproape să-l înece, credea că nu mai scapă. 
 

Dar a scăpat rotundul, cu doagele întinse 
Şi-acum, mustul ce fierbe, aşteaptă zile ninse 
Când aşezat, cel dulce, care chema bondarul, 
Îndeamnă, cu pocalul să vină gospodarul. 
 

Oh...dulce amintire, ce-ai transformat nectarul 
Din bobul de feteasca, negru sau alb, amarul 
Ce prigoneşte răul, ducă-se pe pustii 
Tu eşti binele nostru, prelins din cele vii. 
 

Că vinul ne învie, ne dă speranţe noi 
Ne scapă de necazuri, ne scoate din convoi 
Mai facem pasul stânga, sau dreapta vinovat 
Dar suntem fără pată, ni-i sufletul curat. 
 

Vinul nu e de vină, cuminte-i în pahar 
Ne dă în dar virtute, virtutea ne e dar, 
Însă îmi cer iertare stăpânului ceresc, 
E prea puţin un strop, când mă împărtăşesc! 

 
SALUT 
 

Din unghiurile lunii noi 
Şi din căuşul ce aşteaptă 
O-ntârziată, nouă treaptă 
Privesc la timpul din-napoi. 
 

M-aş aşeza ca pe o blană 
Pe vârful lunii, cel de jos 
Picior peste picior, în cros 
Şi rezemat, precum o stană. 
 

Să cânt din frunză de arţar 
O doină dulce, românească 
Din care timpul să renască 
Şi să îmi dea un nou hotar. 
 

Şi călărind pe luna nouă,  
Privind de sus, spre pământeni, 
Să dau onorul cetăţeni 
Prin colţurile amândouă. 
 
             NESOMN 
Mă-ngân cu luna care mă sărută 
În centrifuga nopţii foşnitoare 
Ce zguduie desişul ce mă doare 

 

NESOMN 
 

Mă-ngân cu luna care mă sărută 
În centrifuga nopţii foşnitoare 
Ce zguduie desişul ce mă doare 
În creştetul golit, de vreme slută. 
 

Mă-ndemn cu noaptea-n plina ei splendoare, 
Mă răsucesc pe-o parte s-o înfrunt 
Şi îmi răsare înc-un fir cărunt 
Ce-mi completează pata de culoare. 
 

Oftez şi mă sucesc în sens de ceas 
Să nu înfrunt al timpurilor ornic 
Dar nici al vieţii programat ceasornic 
Nu-l deranjez, muţind cu nici un glas. 
 

Sunt treaz şi ţip în noapte-năduşit 
Să nu m-aud nici eu în strigăt mut 
Şi mă sucesc în axul meu tăcut 
Încă o dată înspre infinit.  
 

Deschid un ochi, spre darul dimineţii 
Scăpat din gheara nopţii ce-a trecut 
Şi îl închid cu gândul întrecut 
În veşnicul perpetuum al vieţii. 
 

IDEAL 
 

Din arhitectura divină a 
cuibului semirotund  
de rândunică, 
ciocurile galbene 
înfipte ca nişte săgeţi 
în aproapele cerului  
senin, 
visează zgârie nori 
în formă de 
furculiţă 
sub streaşina casei 
la care revin şi caută 
în fiecare an 
raiul. 
 

DESPRE DOR...  
 

Dorul meu de doruri duse 
neaprinse şi ascunse 
neatinse sau strivite 
scăpătate de ispite... 
 

Doruri stinse, necuprinse 
câte n-au trecut prin vise 
şi-au ajuns cu anii ninse 
tot întregi şi neatinse. 
 

Dar e bine, nu-i străin 
dorul dorului senin 
tresărind, atins de dor 
stârnit de câte-un fior. 
 

Dar de dor, în strop de clipă 
pe-aripă de rândunică 
simt răcoarea ta de rouă 
într-un dor de lume nouă. 
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                      Radu LIVIU 

 

Amintirile pe scări 
 

fotografiam de jos moscheea musulmană 
turnul acela atât de subţire  
ca un fir de zmeu în formă de pălărie 
mi se părea că aparatul meu 
e un aspirator de amintiri 
parcă ele nu mai urcau  
dând cu ochii de nume şi inimi 
scrijelite pe peretele torsionat 
o luau în jos pe scări 
îsi ştergeau cu teamă un pic de praf  
între covoarele acelea turceşti 
înainte de a-mi produce o mică 
panică în rucsacul clipelor 
rămase prizoniere aici 
aparatul meu de fotografiat 
nu mai elibera poze 
ca o scoică aduna nisip dintr-o clepsidră 
 

în apropiere la capătul străduţei 
pe soclu Ovidiu era îngândurat 
m-am aşezat protector lângă el 
ca lângă trecutul meu  
doi stingheri 
care totuşi ne spionam 
cu o ocheadă  
 

privea marea cu spatele la muzeu 
iar eu acea farfurie zburătoare 
deasupra moscheii 
ce parcă dorea să zboare către alt timp 
mă imaginam un derversh ce dansează sufi 
şi la final în loc să-mi găsesc liniştea 
rămâneam acolo sus descoperit  
ca un felinar 
ars de soare şi bătut de vânt 
pentru mine nu mai fusese loc 
în maşina timpului 
 

la asfinţit turnul dansa sufi 
 

Mularea poeziei 
 

o prietenă i-a arătat o poezie cu Dali 
în care el sculpta 
rotunjimile femeii de marmură 
a râs gândindu-se la o excentricitate 
cum să se învârtă parcurgând un cerc 
Dali pe o bicicletă 
din anii douazeci cu o roată mare şi una mică 
schiţând un corp 
în autocad parcă îi ies din monitor 
coloanele din La Sagrada Familia 
 

 

 
ca un gând neterminat între Dali şi Gaudi 
alături de desen păstrează poezia cu fiinţa 
din rotunjimi de marmură albă 
femeile sunt bune de iubit şi să ne spună 
poezii 
zâmbeşte misogin fiindcă fata asta 
niciodată nu i-a spus că-l iubeşte 
porneşte maşina ascultând muzică 
priveşte în oglinda retrovizoare 
în urma lui parcă rămâne 
o zi reuşită 
acasă după duş răsfoieşte imagini pe laptop 
schimbă mesaje cu prieteni 
adoarme visând clădiri până la cer 
a doua zi la serviciu pe calculatorul uitat 
deschis 
un screensaver se plimbă 
corpul din autocad şi versurile ei 
cuvintele cu rotiri în unghiurile piesei 
zâmbeşte şi spune 
iată piesa şi mularea poeziei 
ca un Venus daliniliană sau Galateea 
Sferelor 
deschide messingerul şi citeşte uimit 
am plecat bandantă la Filgueras 
 

„Singura diferenţă dintre mine şi un nebun 
este că eu nu sunt nebun” - Dali 
 

 

Dragostea albă 
 

dragostea albă 
creşte case la Santorini 
pe lave stinse de munte 
cafeaua longevităţii 
ademeneşte cel mai frumos răsărit 
pe terase cu aer de mare 
chemarea ta are ochii verzi 
cu tot alaiul primăverii 
braţele tale albastre au 
întinderea cerului 
prin care sufletul 
capătă incomensurabile aripi 
iubirea mea e străvezie 
îmi vezi inima 
şi tot cerul respiraţiei mele 
îmi simţi dorul 
cum palpită în toate venele 
mi le poţi măsura 
dacă le amprentezi 
cu eşarfa ta 
o corabie minoică 
aşteaptă în port 
vreau să rămân alături de tine 
până la următoarea erupţie 
şi apoi să coborâm pe pământ 
aici pe stânci 
să construim o casă albă 
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Mirela SAVIN 
 

Crepuscularismul 
 

Crepuscularismul  este o totalitate de mişcări critice, de 
semnificaţii şi de semnificanţi, care se execută succesiv în 
ritmul unei muzici anumite, exteriorizându-i conţinutul emo-
ţional, fiind asociat cu viaţa, cuprinzând un debit de noi in-
ventivităţi tematice legate de artele biologice, economice şi 
sociale, comportând transformări de ordin colectiv, antre-
nând o participare tot mai numeroasă. Omul crepuscular, a-
vând perceperea de emotivitate, directă, pentru captarea 
calităţilor şi virtuţilor sale arhetipale, va face efortul care îi 
era la îndemână, de a se exprima prin gesturile mâinilor şi 
chiar, prin convulsii interioare, ajutat de bazele dansului său 
mimetic.  

Deliberarea omului de a-şi sărbători viaţa şi produsele 
acesteia prin filonul poetic, transformă şi dublează vigorile 
mimetice, în linie crepusculară, vizând asimilarea primelor 
însemne de exteriorizare, şi acţiuni mimetice declanşate 
vizual şi auditiv reeditând exprimarea după efectele naturii: 
vântul, ploaia, tumultul furtunii, freamătul vegetaţiei şi al ape-
lor, oraşul tot mai secetos, canicular şi verdeaţa când verde 
crud, când galbenă. Neliniştea, anxietatea, căutare pentru 
frumosul crepuscular se întâlnesc îngemănate, odată cu în-
clinaţia spre real a liricii bacoviene. Calamităţile care ame-
ninţă necontenit viaţa omului primordial nu sunt înlăturate şi, 
deci, criza societăţii, atât la nivel istoric, cât şi la nivel indi-
vidual îşi găseşte echilibrul liric prin experienţa şi judecata 
eului liric crepsucular care se deschide spre lume prin pro-
pria sa lume textuală, la nivel de crepuscul

1
, crepuscular

2
. 

Crepusculul defineşte acea stare de ,,înserare, amurg, 
declin, sfârşit, auroră, lumină slabă, semiîntuneric”

3
, “perioa-

dă de timp dinainte de răsăritul Soarelui sau după asfinţit, în 
care se trece de la întunericul nopţii la lumina zilei sau in-
vers; auroră sau amurg; lumină slabă, semiîntuneric; 
(declin)”

4
. Această perioadă de tranziţie dinainte de răsăritul 

sau după apusul Soarelui
5
, perioadă în care întunericul nu 

este complet, cunoaşte două forme. Crepuscul civil sau cre-
puscul de dimineaţă

6
 / de seară

7
 şi care se sfârşeşte în mo-

mentul în care dispar dimineaţa / apar seara, la zenit
8
, ste-

lele, atunci când Soarele se află la 6° sub orizont. Crepus-
culul apare odată cu apusul Soarelui şi dispare în momentul 
în care acesta răsare. O altă formă o reprezintă crepusculul 
astronomic; această formă începe dimineaţa şi se termină 
seara, atunci când Soarele se află la 18° sub orizont.  

Dacă latitudinea distanţei zenitale a centrului Soarelui, în 
momentul trecerii inferioare a acestuia la meridianul locului, 
este mai mică de 108°, dar mai mare de 90° 50’, crepusculul 
poate dura chiar toată noaptea, purtând numele de noapte 
albă

9
. Crepuscularul se referă la ceea ce ţine de „crepuscul; 

slab luminat, abia vizibil”
10

, „desemnează curentul poetic de 
tranziţie din literatura italiană de la începutul secolului XX, 
ale cărui trăsături specifice constau în intelectualism, în pre-
dilecţia pentru tonurile mijlocii, pentru vagul crepuscular al 
culorii, pentru o banalitate ostentativă şi prozaismul voit al 
expresiei”

11
, poezia crepusculară fiind o „poezie apărută în li-

rica italiană la începutul secolului 20, fiind reprezentată de 
G. Gozzano, S. Corazzini, G. Govoni ş.a., care se carac-
terizează prin inspiraţie intimistă, prin transpunerea unor 
stări de visare şi de resuscitare a trecutului cu ajutorul cores-
pondenţelor muzicale”

12
.  

Creposcolarismo în limba italiană, crepuscularism în lim- 
 

 

ba română, desemnează un curent literar care s-a 
dezvoltat în perioada 1905-1915 în Italia şi printre as-
pectele fundamentale ale fenomenului istotico-literar, 
amintim continuitatea faţă de trecut, anticipare faţă de 
viitor şi autonomie şi originalitate istorică, toate subsu-
mate unei viziuni diacronice alături de atitudinea exis-
tenţialistă, „il passaggio da posizioni diciamo «kierke-
gaardiene» a problematiche diciamo «heideggeri-
ane»”13. Atitudinea cognitivă a condiţiei crepusculare 
se reflectă în starea psihologizantă pe care condiţiile 
socio-istorice le presupun. Este vorba de criza socială 
europeană care defineşte statul liberal, contrastul din-
tre vechi şi nou, raporturile umane, între actual şi de-
păşiţi de situaţie din perspectiva parametrilor etico-
culturali. Crepuscularismul reprezintă o stare de fapt, 
negativă, care redimensionează conştiinţa din pers-
pectiva experienţei realului. 

În ziarul italian «La Stampa», la data de 1 septem-
brie 1910 apare un articol de-al lui Giuseppe Antonio 
Borgese referitor la poezia lui Marino Moretti, Fausto 
Maria Martini şi Carlo Chiaves, scriitori futurişti, intitu-
lat „Poezia crepusculară”. În cadrul acestui articol 
este utilizat pentru prima dată conceptul de „crepus-
cular” cu scopul de a indica o categorie literară, res-
pectiv poezia decreptitudinii, a sensibilităţii, a oboselii 
existenţiale, a inerţiei morale. Toate aceste elemente 
presupun, în chei ascunse, chiar şi elemente de bio-
grafie, autobiografie. Crepuscularii cunosc influenţa 
simboliştilor şi, în particular, a lui Verlaine, opunându-
se scriiturii lui Pascoli sau a lui D’Annunzio. Scriitura 
crepusculară presupune căutarea colocvialului, un stil 
prozaic, dialog, o nouă intimitate discursivă, senti-
mentală, regăsirea temelor, plictiseala, lumea goală 
de semnificat, oraşul de piatră, reinterpretarea vieţii 
care se fundamentează pe ariditatea sentimentelor, 
pe indiferenţa agonică. Din melanjul acestor elemente 
apar miturile singurătăţii şi ale necomunicării. Valorile 
existenţiale sunt reinterpretate, pe linia lui Descartes 
care consideră că omul posedă trei noţiuni primitive: 
sufletul raportat la intelectul pur (“muzica asta fru-
moasă”), corpul în relaţie cu imaginaţia (“Îngeri, 
deasupra cetăţii,/ Emotive,/ Despre ceva mai nou?!”) 
şi relaţia suflet-corp /vs./ la simţuri („Sunt lipsuri/ În 
sângele meu”). Aceste experienţe trăite pot fi înţelese 
prin ele însele dacă avem în vedere faptul că vorbim 
de o realitate terminată, de un bilanţ al vieţii cotidiene, 
de cuplul Ştiinţă /vs./ Spirit, imanenţă /vs./ transcen-
denţă, conceptualizare /vs./ sens. Toate aceste ele-
mente, coroborate cu nevoia de schimbare, ţipătul 
schimbării, absenţa orgoliului poetic, ruptura formelor, 
poezia devine narativă, conduc spre o tonalitate muzi-
cală, ambiguitate psihologică asumându-şi ambigui-
tatea semnificatului de a te afla între incertitudine şi 
indecizie.  

Iluzia echilibrului şi a stabilităţii sunt anulate, poe-
zia crepusculară punctând declanşarea unui conflict, 
neprecizat, între a fi şi a simţi, între a trăi şi a spera, 
între Eros şi Thanatos anunţând astfel starea de ten-
siune între banalitatea ostentativă şi vagul aparent al 
culorii. Tema preferată a crepuscularilor o reprezintă 
relaţia Eros - Logos - Thanatos ca modalitate de reve-
laţie, de asumare a condiţiei dureroase a conştiinţei 
care stabileşte diferite raporturi cu realitatea înconju- 

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

rătoare: „Acasă, căutând prin bibliotecă, tocmai în rafturile 
de sus, căzu un caiet. Ridică caietul. Era scris de curând. 
Se uită pe copertă şi se turbură, recunoscu scrierea Anei. 
Acum din nou îşi puse întrebarea: «De ce s-a otrăvit?» Şi 
ca un om care găseşte o comoară, aşa şi el, strângea 
caietul între palme, îl strângea tare, ca nu cumva să-l 
piardă şi-şi răspunse: Aici e misterul!” (Dragostea Anei). 
Cuvintele devin expresia stării de-a-fi-aruncat în univers. 
De aici şi ritmul monoton, versul liber sau combinat, plictisul 
existenţial. Figura poetului care doreşte să metamofozeze 
discursul poetic într-un ceremonial erotic lasă loc poetului-
profet, instanţei lirice care suferă. Efectul este comun: bino-
murile natură-iubire, Ştiinţă /vs./ Spirit, imanenţă /vs./ trans-
cendenţă, conceptualizare /vs./ sens, Eros – Logos – Tha-
natos sunt indisolubile, declanşând catharsis-ul, refuzând 
poezia ca act de salvare, omul întâlnindu-se, întâmplător, 
brutal, cu viaţa. Convenţia scenarului liric crepuscular devi-
ne pertinentă în faţa catastrofei invernale. Hiperbola, meta-
fora, repetiţia, onomatopeea sunt figurile de stil preferate 
de crepusculari. Remarcabilă este simetria perfectă a con-
strucţiei discursului liric crepuscular. Există două tipuri de 
crepuscularism: minor, bazat pe retorica cotidianului, umilu-
lui, al lucrurilor simple şi major, fundamentat pe angoasa 
existenţială, ariditatea vieţii. Dintre reprezentanţii crepuscu-
larismului, amintim nume ca Tito Marrone, Corrado Govoni, 
Sergio Corazzini, Guido Gozzano, Marino Moretti, Fausto 
Maria Martini, Carlo Chiaves etc.  

Punctăm faptul că crepuscularismul nu a fost, în niciun 
moment, o şcoală şi niciun scriitor nu a fost, în mod exclu-
siv, crepuscular, lucru care reiese şi din cercetarea, cu 
atenţie, a caracteristicilor curentului italian: prozaic, discur-
sivitate, narativitate, refuzarea sublimului, autocritica, auto-
ironia, poetul-vate

14
, negarea fiinţei, repulsia faţa de patosul 

liric, jocul pe care versul liber îl presupune, lexic simplu, 
oraşul în curs de modernizare, mare şi rece, lipsit de suflu, 
burghezia, descrierea fizică a durerii, provincialul, kitsch-ul 
în chei estetice etc. Poezia crepusculară aparţine atmos-
ferei întunecate, obscure, descrierii banalului cotidian, culti-
vând gustul pentru lucrurile mici, umile. Pier Vincenzo Men-
galdo consideră că versul liber crepuscular provine din jo-
cul rimelor care nu sunt, de fapt, rime şi că poezia crepus-
culară presupune sunetul muzicii contribuie la desemanti-
zarea discursului liric, dând ca exemplu poezia lui Guido 
Gozzano, L’amica della nonna Speranza, în care instanţa 
lirică denunţa natura falsă, prezentul aparţine durerii, trecu-
tul este irecuperabil, viitorul este imposibil. Textele crepus-
culare te invită la o meditaţie privind viaţa şi moartea, exis-
tenţa în sine. Viziunea crepusculară asupra vieţii constă 
chiar în negarea existenţei umane, viaţa, la nivel abstract, 
este corporalizată, concretizată, în durerea fiinţei, negarea 
eului. Transferul semantic urmărit de poeţii crepusculari 
prin introducerea banalităţii cotidiene în reprezentarea vieţii 
are în vedere atributele intrinseci ale acesteia: obişnuitul, 
comunul, cotidianul, prezentarea într-un ton monoton a 
ceea ce este arhicunoscut, actualizând următoarele seme: 
/+mărunt/, /+ neoriginal/; /+prozaic/; /+neînsemnat/; 
/+obişnuit/; /+ordinar/; /+comun/.  

Spirite obosite şi resemnate, scriitorii crepusculari întru-
chipează dorinţa de a acţiona şi, totodată, neputinţa de a 
realiza acţiuni, dimensiunea crepusculară devenind simbo-
lul fericirii de a trăi viaţa, de a descoperi sensul existenţei 
prin intermediul unui fals Dasein. Societatea europeană, 
burghezia, la începutul secolului XX se aflau în plină criză 

 

socio-politico-economică. În aceste condiţii, crepuscu-
larismul apare drept o formă de negare absolută a va-
lorilor prin reinventarea structurilor tradiţionale, reflec-
tând ruptura societăţii şi identificarea unui raport între 
actul de scriitură şi viaţă.  

Crepuscularismul se referă, în ultimă instanţă, la 
criza spiritului asemănată cu ideea de tramonto, poeţii 
crepusculari nefiind capabili să lanseze vreun tip de 
raport concret, constituiv cu realitatea socială. Aceştia 
par a fi în aşteptarea morţii, cântând, astfel, pe note 
muzicale, aspectele cele mai insignificate ale exis-
tenţei umane într-un ton melancolic. Viaţa este des-
crisă drept un spaţiu restrâns, îngust, singura moda-
litate de a trece al di là fiind actul de scriitură cu tot ce 
presupune acesta: tonalitate, muzicalitate, cotidianul, 
lucrurile minore etc. Crepuscularii preferă prezentul 
dureros, evită proiecţiile către viitor şi nu doresc a 
glorifica forţele naturii însă se folosesc de aceasta 
pentru a supradimensiona valenţele cotidianului. Mer-
gând pe ceea ce defineşte dicţionarele de specialitate 
a fi un curent literar, considerăm faptul că crepus-
cularismul reprezintă o fază de evoluţie a literaturii, de 
trecere de la simbolism către modernism.  

Aşa cum am evidenţiat mai devreme, indiferenţa se 
transformă într-un joc al inteligenţei creatoare, aridi-
tatea devine o calitate sentimentală, iar jocul scriiturii 
moderniste devine unul de reinterpretare a poeziei ba-
coviene: ,,În stanţe/ Efemere/ Se duc/ Orice plăceri .../ 
De mai revii/ Din haos,/ S-aude, - / - A fost, / - A fost 
.../ Plantează,/ Deci, un semn, / Mai nou, / Mai pozitiv./  
Eu scriu/ Şi, poate,/ Trădez/ O criză morală,/ Fără s-o 
ştiu-/ Ar obiecta/ Cititorul./ Ca să trăiesc./ Scriu/ Să mă 
deştept./ Contagiul/ De tristul meu moral,/ Stimate 
cititor,/ Uită-l-/ După alte cărţi.” (Pro arte). 

 
1 Termenul provine din fr. crepuscule, lat. crepusculum. 
2 Termenul vine din adj. fr. crepusculaire, cf. lat. lit. crepusculum. 
3 Elena Ciobanu, M. Popescu-Marin, M. Păun, Ştefănescu-Goangă, 

Dicţionar explicativ şi enciclopedic al limbii române, pref. M. 

Popescu-Marin, Ed. “Floarea Darurilor”, Bucureşti, 1997, p. 96. 
4 Elena Iogu, Bogdan Chircea, Dicţionar Explicativ de Neolo-

gisme, Editura Bogdana, Bucureşti, f.a., p. 117. 
5 Soarele se află sub orizontul locului, razele luminând straturile 

superioare ale atmosferei, creând perioada de semiîntuneric. Difu-

zia lumini,produsă de moleculele de aer şi de aerosolii atmosferici. 
6 Cunoscut sub numele de auroră. 
7 Cunoscut sub numele de amurg. 
8 Reprezintă punctul de intersecţie al verticalei locului cu sfera 

cerească, situat deasupra observatorului,  reprezentând punctul cel 

mai înalt de pe bolta cerească. 
9 Pentru detalii, http://www.estiinta.ro/glossar/c/termen.php?id=48 
10 E.Ciobanu, M.Popescu-Marin, M.Păun, Ştefănescu-Goangă, op. 

cit., p. 126. 
11 Al. Săndulescu, Dicţinar de termeni literari, Ed.Academiei 

Române, 1986,  p. 102. 
12 L. Chihaia, Lucia Cifor, Alina Ciobanu, Mircea Ciobanu, Doina 

Cobeţ, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Maria Teodorovici, 

Constantin Teodorovici, Dicţionar Enciclopedic Ilustrat, prefaţă 

de Mioara Avram, Editura Cartier, Bucureşti, 2000, p. 245. 
13 “trecerea de la poziţia «kierkegaardiană» la probleme să zicem 

«heideggeriene»” (trad. n.M. S.), în Natale Tedesco, La condizione 

crepuscolare. Saggi sulla poesia italiana del’900, La Nuova Italia 

Editrice, Firenze, 1970, p. VI. 
14 poeta - vate = poetul - profet 

 

 

 
 
 

http://www.estiinta.ro/glossar/c/termen.php?id=48


Boem@  10-11-12 / 2014 43 

                                                                                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marius ZAHARIA 
 

Adeverința 
      

Îmi trebuia o adeverință de la administrația 
financiară cum că nu aveam venituri. Și de unde ar fi 
putut să aibă venituri un tinerel de 38 de ani, ale cărui 
relații cu munca erau din ce în ce mai reci?! Dar mi-o 
ceruse bunica la care locuiam. Mă amenința că, fără 
adeverința aceea, nu îmi mai dă pensia. Poate îmi repro-
șați că profit de o biată bătrână, însă ce nevoie ar avea 
de bani, un om bine țintuit într-un scaun cu rotile?! (între 
noi fie vorba, o mai ajutam din când în când, lăsând-o sin-
gură cu gândurile ei). 

Așa că, m-am prezentat la organul fiscal. Faptul 
că jandarmul de la poartă nu mi-a tras un baston peste 
spinare mi-a creat impresia că, în mult hulitele instituții ale 
statului lucrurile începuseră să se schimbe în bine. 

Doamna de la ghișeu, pe care am abordat-o cu 
privirea umedă a unei căprioare încolțite, m-a privit im-
pasibilă. Lipsa zămbetului de pe față am pus-o pe seama 
luptei ei cu ridurile. 

- Sărut mâinile, doamnă! Mi-ați fost recomandată 
de un prieten pentru calitatea serviciilor pe care le pres-
tați; de fapt, tot orașul vorbește despre competența dum-
neavoastră. Am venit pentru o... 

- Bună dimineața! accentuă ea ora de-a dreptul 
matinală. Probabil aveți insomnii de nu ați așteptat să 
deschidem. 

- Scrie pe ușă că programul începe la opt! 
- Pe cea din față, dar adevăratul program e afișat 

pe ușa din spatele instituției, de lângă ghena de gunoi, 
continuă ea, arătându-mi generoasă direcția cu un gest 
ce semăna izbitor cu salutul fascist. 

I-am sărutat din zbor mâna aceea amabilă și dus 
am fost. 

După ce am dat niște saci menajeri la o parte și 
am improvizat o scăriță din câteva cutii de cartoane - căci 
afișul era atât de sus, încât doar celebrul baschetbalist 
Michael Jordan, sărind ca în zilele de glorie, ar fi putut să 
îl zărească - m-am întors cu lecția bine făcută. 

- Deci la 10 e în regulă? 
- V-ați distrus costumul degeaba! îmi reproșă ea 

ca o mamă grijulie cu ținuta fiului școlar. 
După ce mă pulveriză din plin cu deodorant ac-

centuă: 
- Cu publicul începem la 11,30. Reveniți pe la 

12:10-12:12 
- Să vă fac, între timp, ceva cumpărături? 
- V-au luat-o alții înainte, răspunse ea sec, dez-

gustată de lingușeală. 
M-am întors exact la ora ordonată, căci îmi puse-

sem ceasul să sune. Cum în preajmă era un cimitir, a-
veam la mine o coroană superbă. Tăiasem cu o cariocă 
mulțumirile aduse de familie mortului și adăugasem: ”Te 
admir, Matilda! Un client satisfăcut!”. 

- A, tot tu?! se minună ea, după ce i-am aruncat 
două pungi de cafea peste geamul ce ne despărțea (sticla 
cred că era mai groasă decât a papamobilului). Hai, fă 
cererea! 

- Fiți amabilă și dați-mi o foaie de hărtie, în igno-
ranța și prostia mea am uitat. Somnul rațiunii naște monș-
tri! m-am autoacuzat. 

- Domnul meu, aici nu suntem societate de carita- 
 

 
te. Și chiar dacă aș vrea hârtie, nu pot să vă o ofer - 
operațiunea ar trebui înregistrată în contabilitatea 
noastră, iar cei de acolo sunt acum în grevă. De când 
cu 11 septembrie, refuză să mai lucreze cu cifrele 
arabe. 

- Nu aveți atunci un formular tip? 
- Ba da, dar trebuie să faceți o cerere să vi-l 

eliberez.  
Mi-a recomandat, totuși, să merg la librăria 

de vis-a-vis. 
- Acolo, pentru că avem un parteniriat public-

privat cu ei, găsiți pachetul complet pentru a face o 
cerere: hârtie  parfumată, pix bleu și două folii de 
plastic, din care una o protejează pe cealaltă. Ca să 
obțineți dosarul plic, șoptiți-i vânzătoarei că v-a trimis 
Matilda. 

Mi-am pierdut cumpătul și m-am adresat pe 
un ton normal: 

- Nu mai am timp, trebuie să-i fac bunicii 
plimbarea de după-amiază prin sufragerie. 

- Domnule, insist să vă calmați, dacă nu vreți 
să chemăm psihologul unității! se răsti ea, trăgând cu 
ochiul spre jandarmul de la poartă. 

Am renunțat, în aplauzele salariaților, căci se 
apropia ora închiderii. 

M-am grăbit să ajung acasă - urma să vină 
poștașul. Cum nu aveam adeverința, m-am așezat, 
cu o pătură bine trasă pe cap, în scaunul cu rotile.  

- De ce are o bunicuță mâinile păroase? sunt 
întrebat cu o oarecare imperinență. 

- Nu e treaba voastră! răspund. Poate trece 
printr-o zi proastă! 

 

Două jafuri 
 

Împins de foame, voiam să jefuiesc o bancă. 
Nu mai aveam ce să pun pe masă celor 2-3 copii ai 
mei. De pistol făcusem rost de la un prieten, sătul și 
el să ne mai vadă masa goală. Eram atât de           
disperat, încât nu îmi păsa dacă mă prind sau nu. 

Așa că am intrat în sucursală, fără cagulă și 
fără cămașa încheiată la gât. Ușa am blocat-o cu un 
levier, mai mult pentru că era un curent îngrozitor.  

Pășind peste un tip leșinat lângă un formular 
de 4-5 pagini, prin care cerea restituirea propriilor 
bani, m-am îndreptat spre primul ghișeu. Explicându-
le clienților din fața mea motivul prezenței, aceștia m-
au lăsat bucuroși în față. 

- Bună ziua, doamnă, și o zi bună! m-am a-
dresat funcționarei de la ghișeu. Acesta e un jaf! 

- Domnișoară! mă corectă ea, mă căsătoresc 
de-abia în iulie. Ce spuneați că doriți? 

- Banii, e un jaf! Nu vă panicați și umpleți-mi 
sacul acesta de rafie cu tot ce aveți! 

- Nu-s deloc panicată! se ofuscă tipa. Suntem 
obișnuiți cu jafurile, pentru că și noi ne jefuim clienții. 
În al doilea rând, fac doar operațiuni fără numerar. 
Pot să vă ajut, însă, cu niște titluri de stat. 

- Data scadenței? 
- 2019, când veți ieși din pușcărie.  
- Nu, merci! 
- Atunci mergeți la ghișeele 6 sau 9, acolo lu-  

(continuare în pag. 57) 
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Marinică POPESCU 
                                   

Vasile Popovici şi lirismul transdisciplinar 
 

Poetul se regăseşte, creează după formula: „Te-am 
adunat / din risipire”. Eul poetului e cel ce „se” plasează 
cu un pas înainte de început pentru a percepe reculul sau 
târziul, locul însuşi mai înainte de început, fără de care, 
de fapt, nu ar fi început – „nu ar fi avut loc”, condiţie de a 
se manifesta, de a-ţi arăta faţa – începutul ca atare, 
adesea identificat cu timpul, cu începutul timpului. 

Tocmai, între „da” şi „nu” nuanţăm modul cum poetul 
nu s-a lăsat şi nu se lasă, în valea căderii-decăderii, pur şi 
simplu damnat, condamnat înainte de a fi judecat şi chiar 
înainte de a fi, cum, iată, nu se lasă smuls-dus, aruncat-
înălţat tot mai sus în domeniul dominării succesivităţii 
care, pentru dezrădăcinarea cuiva-ceva din fiinţa lui 
proprie, se dovedeşte în stare să îi promită până la 
promiscuitate succesul, câştigul, astfel ea făcând uz până 
la abuz de pecetea predestinării pragmatice-posesive – 
divină, de felul religiei, ori umană, de felul pieţei de 
schimb, ambele urmărind globalizarea. (A se observa: 
timpul, cel ce a şi trecut, încalcă orice trasată ori 
netrasată limită, pentru el orice-există imită, se face deja 
trecere, încălcare de sine, trecut). 

Dintotdeauna Vasile Popovici pare să fi ştiut că smeri-
rea e mărire, că succesivitatea de succes, de scenă ob-
scenă în rostogolire, poleită cu predestinarea cultivând 
mereu-posesia, mereu-puterea, e atât: promisiune evi-
dent lunecos ameninţătoare, ca bine de făcut cu forţa, 
pentru care nu poţi spune-scrie – prin credinţă şi deopo-
trivă liber, din amintire şi dorinţă, cu solidă dreptate tin-
zând înspre milă (cum ai urca să atingi „blând”-tainic vârf 
de munte) – simplul „amin”. A scris din adolescenţă poezii 
publicabile, şi nu a publicat decât relativ târziu (în volum, 
în 2007, până acum având douăsprezece volume); cu 
conştiinţa unui vrednic şi de la sine copleşitor început, şi-
a cultivat cu deschidere în largul lumii, universului propriul 
său târziu, locul-grădina sa de suflet plasată în localitatea 
natală, Corni, judeţul Botoşani – ca profesor, gânditor, 
trăitor cu bucurii între suferinţe, prin uimire să-şi amin-
tească (din întrebări, varii întâmplări, luminoase ori tragi-
ce) ceea ce nu a ştiut şi nu s-a fost ştiut. 

De felul reflexivităţii, locul de dinainte de început (casa 
ca „acasă”, topos şi totodată ethos, unde „se” plasează ca 
într-o poezie-eden poetul Vasile Popovici) e oglindă şi 
deopotrivă puls viu, simultaneitate – ca a sta şi a face din 
două clipe strict succesive, din început şi sfârşit chiar, o 
singură clipă, reflexivă, ca a fi şi deopotrivă a comunica 
cu tine, tu cu tine, ca a gândi; referim, aici, despre locul 
proxim-propriu începutului: o oglindă deopotrivă transpa-
rentă şi reflexivă, precum lumina, fiinţa ei, ca a fi „lumină 
din lumină”. Spre deosebire de oglinda opacă, etanş-
sufocantă – de care aripile, zborul păsărilor, cerul liric se 
fac ţăndări –, tocmai oglinda transparent-reflexivă vizează 
nu atât multul-înmulţirea, simultaneitatea cantităţii, plusul 
obez (ca a fi „de lângă” tine, a aduna doar lucruri „lângă” 
lucruri), ci simultaneitatea calitativ identitară, ca a fi „din” 
tine: puls şi simplitate monadică, respirând şi articulând, 
simţind şi gândind intim-cosmic. 

Astfel omul, ființa estetică, cel ce „poetic locuieşte (...) 
pe acest pământ” (Holderlin), se arată a fi în stare cu 
pecete de pace să meargă cu Duhul, însuşi pulsul divin,  
 

 
pe întâiele ape spre a percepe cu înfiorare senină, 
linişte entuziastă de felul frumuseţii înseşi, cum 
Atotputernicul desparte puterile de sus de cele de jos, 
cum le face să-şi găsească, cu fiecare creatură dintre 
„Atâtea scoase din cuvinte” (cum spune poetul din 
Corni), propria lor identitate în ierarhică arcuire. Încer-
căm astfel a numi modul cum el, muritorul nemuritor – 
omul –, tinde a înţelege în uimire neînţelesul, cu pute-
rea neputerii sale să-şi amintească ceea ce nu a ştiut: 
cum, de „sus” ori de „dincolo” de început, Nease-
mănătorul se face – în orice oglindă în sine trecătoare 
– sieşi asemenea, creator deci. 

Dincolo de talpa, conturul zeului Terminus – al 
hotarelor, semnelor lor –, fiind fără de căluşul, fără de 
botniţa unui dat, târziu străin, iată că poetul, omul 
estetic, în „vârful unghiului” plasat, în locul propriu-intim 
începutului fiindu-şi propriul lui dar, trezire de sine, el e 
cel ce surprinde (ca unime, îngemănare, asemănare, 
ca „a sta”) simultaneitatea a două succesive-nease-
menea clipe care se fac deopotrivă reflexivitate şi 
durată, clipă reflexivă. Şi încă, nemuritorul muritor e cel 
ce se cuprinde în ecstatic temei ca şi cum temelia lui e 
însuşi cerul şi, liber parcă şi de el, experimentează ca 
într-un joc de copii uimirea, încremenirea gingaş-vie, 
mereu moarte-înviere, astfel el practică modul cum 
(prin chemare, prin ascultare-asceză, chenoză, prin 
straşnice şi goale, pustii parcă, reguli-norme-legi de 
împlinit-umplut), iată, însuşi cutremurul – numim aici 
„timpul” – ca teribilă, stihinică ieşire tocmai intră în 
ipostasul de neclintit al muntelui de felul firesc, uman-
divin, al credinţei, un munte ca o inimă, uriaş-intimă, în 
chiar cerul din pieptul tău pulsând viaţă şi viaţă din 
belşug. 

Dramaticul poet Vasile Popovici, autorul marelui 
poem „Lucifer” (202 strofe, cu câte 4 versuri fiecare, cu 
explicită trimitere la „Luceafărul” lui Eminescu şi la 
„Demonul” de Lermontov), atribuie, faţă de Leibnitz, 
monadei – a se citi: eului poetic, divinităţii umane care 
e consubstanţială-proprie fiecărui om, oricât de atins 
de profan, de stors de deşertăciune ar fi el – ferestre 
de felul oglinzii transparente, de felul luminii. 
Deopotrivă, ca pe o monadă cu ferestre (comunicare-
restituire), ca pe o entitate cu „insaţiabilă” nevoie de 
cunoaştere (ca proprie voie, valoare-existenţă), poetul 
evocă biblicul personaj. (A se vedea: Lucifer, din 
început unicitate căutând fericirea, s-a îndrăgostit de 
unicitatea umană, monada Mădălina; „Eternitatea nu-i 
de-ajuns./ Vreau şi durere şi iubire,/ Să am şi lacrimă 
de plâns/ Dar şi un strop de fericire.”) 

Şi omul, şi Lucifer urmăresc cunoaşterea, mai 
exact: realitatea „din” cunoaştere, de „dincolo”. Cu 
maximă amplitudine, poetul experimentează reculul 
începutului. Divinitatea însăşi e neasemănarea, şi iată 
că neasemănarea se face sieşi asemenea, 
asemănare, se face deci târziul-reculul din început: 
cunoaşterea din care apare creaţia, care realizează 
realitatea. Coroana – a se citi: „cunoaşterea” – crea-
ţiunii de sus e Lucifer, iar a celei de jos, omul. Dacă s-
ar fi putut opri în acest punct creaţia...! Însă şi Lucifer, 
şi omul tind să-şi lase, într-un demers de bun simţ 
(„onestitate”, B. Pascal) mântuitor-salvator, slava 
cunoaşterii (asemănării) pentru a fi realitatea (nease-  

 

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

mănarea), pur şi simplu „a fi”. Ni se pare cu totul inadec-
vată interpretarea: cunoaşterea-asemănarea omului şi a 
lui Lucifer cu Divinul, şi în general orice cunoaştere şi 
interpretare, e invidie cainică, gata să-L ucidă, să-I smul-
gă, Divinului, realitatea-neasemănarea. (Aici, e de înţeles 
de ce Fiul Divinului, Asemănarea, s-a vrut – lăsând întrea-
ga slavă de sus şi de jos, El moarte pe cruce luând – reali-
tate umană, a fi născut din om: spre a fi însuşi Mântuitorul, 
Bunul Simţ). 

De la sine, întârzierea din început ne spune că în 
început mai rămâne un anume rest, neînceput. Începutul 
cu rest nu poate fi decât rătăcire fără de sfârşit, căci sfâr-
şitul, desăvârşirea întregului-creaţiei e în început, drept 
restituire, restaurare. Întârzierea din început vorbeşte de 
fapt şi de o nouă plasare, ca asemănare, în el însuşi a 
autorului, e reflexiva oprire în realizarea unei opere, e 
reculul-întoarcerea – deopotrivă în spaţiu şi în timp, ca a fi 
în sine, în vârtej, burghiu cosmic, ca într-un „carusel”, așa 
cum spune poetul. Întârzierea din început e deja întoar-
cere martiric-mărturisitoare şi mântuitoare a însuşi începu-
tului proiectat în dezmărginire, risipire, în „hăul lui de rătă-
cire”. (Restul în cauză consună ideatic cu subtitlul poe-
mului „Lucifer”: „Întotdeauna a existat ceva”.)  

Fiinţă muritoare, prin plasarea sa în târziul (nemurirea, 
loc al Autorului) din început, poetul-omul de fapt ţine să 
afle, edificator şi transcendent, sensul acestei lumi, sensul 
deşertăciunii acestei lumi: „veşnicia”, pentru care, iată, 
muritorul-risipitorul (sau deja risipitul-alungatul, damnatul 
prin predestinare, Lucifer) nu are altă măsură, alt criteriu 
decât cunoaşterea (ca cunoaştere şi cunoaştere de sine a 
ceea ce există), decât asemănarea (ca de sine asemă-
nare a neasemănătorului). Doar astfel pentru om începutul 
e transparentă şi cu propriu cheag oglindă. Creaţia prin 
cunoaşterea-asemănarea de sine a neasemănătorului nu 
poate fi interpretată ca uzurpare sau autouzurpare. 

La sfârşitul creaţiei, când, la plural, Divinul spune „hai 
să facem om după chipul şi asemănarea noastră”, e de 
înţeles că pe om îl face din o parte din restul rămas 
neînceput-nefăcut, în început. Cu subtilă intuiţie ontică, 
poetul reţine că din restul propriu restituirii, restaurării in 
integrum din început nu se „face” ceva pur şi simplu, ci se 
„naşte”; înţelegem că Lucifer (Hyperion şi Demonul), cât şi 
omul-Adam sunt – în tăriile de sus şi, respectiv, de jos – 
„întâii nenăscuţi./ Născuţi, de nimenea născuţi”. În „agora” 
transdisciplinarităţii lirice (B. Nicolescu) a acestui poem 
antologic nimeni nu-şi arogă dreptul de „întâi născut”, de a 
primi tot mai mult – totul dacă se poate, ca a fi primul fără 
de primenire – cu preţul, pe seama semenilor, fraţilor (a se 
vedea pericopa evanghelică din Luca, 15: 11 - 32, „Pilda 
fiului risipitor”). 

În opera poetului Vasile Popovici nu se pune între înce-
put şi sfârşitul a toate semnul egal, identic cu succesivi-
tatea ca perpetuă cunoaştere de succes care (incapabilă 
de asceză-ascultare, de ajunare spre a intra într-o sărbă-
toare precum restaurarea începutului), iată, urmăreşte 
doar umplerea de felul golirii, ca obscenă dezgolire, doar 
lauda ieftin strălucitoare, orbire de sine pe cântarul com-
paraţiei: cantitativizarea în exces, inflaţionist-uzurpatoare, 
a calităţii, şi care l-a zămislit pe Goliat-ul fără de saţ şi fără 
de soţ, fără de bun simţ, dispreţuitor, ce tinde a obţine, a 
înghiţi totul cu preţul semenilor, ca atribuire, ca tribut, jertfe 
din partea neasemănătorului chiar. 

În fel şi chip, poetul plasat în târziul începutului ne pune 

 

în vedere: iubirea – asemănarea de felul cunoaş-
terii şi deopotrivă coincidenţă-realitate (asumare 
reciprocă) a contrariilor, după logica cu terţul inclus 
(Şt. Lupaşcu), ca firească naştere – nu e iubire da-
că nu e întreagă, dacă nu se arată (realitate şi toto-
dată imagine): restituire mântuitoare, restaurare „in 
integrum”. În marele său poem, V. Popovici, folo-
sind uneori paleta maniheică de teribile străluciri şi 
tenebre, evocă inadecvarea „consumstanţială”, pâ-
nă la paroxism, dintre Mădălina şi Lucifer („A fost 
să vadă doar o dată/ Atât sublim; frumos Făcut./ Şi 
n-o să simtă niciodată/ Plăcutul care l-a durut.”). 

Poetul ne spune că fericirea nu e o sumă, smul-
gere-primire leviathanică, ceva masiv-continuu de 
adiţionat insaţiabil până la uzurparea semenilor-oa-
menilor, un continent; fericirea se află pe nişte insu-
le, „Insulele fericiţilor” (Platon), astfel subiectul (cel 
ce se bazează pe sine) fiind insul care îşi asumă 
specia. Întregul-fericirea e asumare: întrebarea în 
care liber poţi să te uimeşti, să-ţi înnoieşti-prime-
neşti mintea, mântuitor, într-un edificator salt spre 
alt şi mai înalt nivel de cunoaştere-realitate, cu-
noaştere de valoare, ca nevoie cu proprie valoare 
de întrebuinţare generos-creatoare. Poezia e un 
„dincolo-aici”, asumat, de felul conştiinţei: e - să 
apelăm la titlurile volumelor publicate de V. Popo-
vici - „punte”, „arc”, „respiraţie”, „plecare-întoarce-
re”, „solstiţiu-echinocţiu”, „carusel”, „sete”, „meteor”. 

Din cunoaşterea de succes, realitatea ca „a fi” 
iese odată cu timpul, cu cel ce a şi trecut, astfel ea 
e confiscată pe piaţa invidiei de schimb şi de 
nemeritat şi nemernic câştig, avortoarea invidie 
zămislind indivizi care nu ştiu de semeni-specie, de 
divinitatea proprie. Prea adesea cunoaşterea de 
succes, pragmatică, de câştig, „tehnologizată”, e 
fără de realitate şi fără de sine, ea nu e 
cunoaştere-realitate de sine, conştiinţă, deci nu 
practică arta arătării, e deşertăciune fără de sens, 
doar semn cainic, cinic-violent. 

În opera sa, poetul referă despre dis-ponibi-
litatea, capacitatea de asumare generoasă în sen-
sul supravieţuirii şi transfigurării. Cu chemare, el 
mărturiseşte despre reculul existenţei şi deopotrivă 
al timpului, recul de felul reversibilităţii şi al reflexi-
vităţii în care realitatea, una - neasemănătoare -, s-
a văzut-trezit faţă în faţă cu ea însăşi: asemă-
nătoare, deopotrivă realitate şi cunoaştere (arătare, 
revelaţie). Poezia sa e realitate metaforică, asemă-
nare în neasemănător pe dimensiune transdis-
ciplinară, fiind deopotrivă trezire şi asumare. E de 
înţeles metafora drept stare de asumare. În fapt, 
prin asemănarea cu el însuşi, prin cunoaştere deci, 
neasemănătorul îşi asumă creaţia-opera: originali-
tatea, oprirea-târziul - restul, ca preformă şi totoda-
tă ca sfârşit şi desăvârşire, deplinătate şi perfec-
ţiune mântuitoare - din început. Fără de cunoaştere 
nici nu poate fi pusă relaţia dintre unu şi multiplu. 
„În Big Bang, Început rapace, / În Fiat lux, în 
Început / Ireversibilul s-o-ntoarce, / Să-nceapă altfel 
Început” („Lucifer”, vol. „Carusel”, Editura Pim, Iaşi, 
2012). 
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       Constantin OANCĂ 
 

GÂNDURI 
 

Viaţa aceasta 
Viaţa aceasta este adevărată numai în măsura 

în care drumul spre cealaltă trece pe aici, altfel ea 
rămâne doar aparentă şi asta ne-o spune moartea care 
zădărniceşte toate dorinţele şi realizările noastre. 

 
Salvarea de la Apocalipsă 
Cum de nu vor gusta credincioşii moartea 

apocaliptică? Simplu, prin ieşirea lor din lume, aşa cum 
ne îndeamnă cuvântul sfânt. În vechime creştinii din 
cetatea sfântă, care au crezut în proorocia despre 
dărmarea zidurilor Ierusalimului (Matei 25), au fugit în 
cetatea Pela, dincolo de Iordan, înainte de a sosi armata 
romană a lui Tit, scăpând astfel de la o moarte aşa de 
ruşinoasă. 

  
Rugăciunea, când este ea bună? 
Rugăciunea mea este bună numai dacă îl cu-

nosc pe Dumnezeul căruia mă adresez, căci din cu-
noaştere vine credinţa, iar rugăciunea ascultată este nu-
mai a omului credincios. Credinţă fără cunoaştere nu e-
xistă. 

 
Prima dintre soluţii 
Panaceul tuturor neajunsurilor noastre este 

îndrăgostirea de Dumnezeu. Dacă Îl avem pe El nu ne 
mai trebuie nimic, căci El este totul. Când doi tineri vor 
să se căsătorească, pe ce pun ei preţ mai întâi, pe 
dragoste ori pe avere? Nu se spune că „Dumnezeu este 
dragoste”? (1Ioan 4,8)  Aşa este şi cu dragostea de 
Dumnezeu şi încă cu mult mai mult. 

 
Nevoia de simplificare 
Cei mai mulţi dintre noi o ducem foarte greu, la 

propriu, în ciuda bogăţiilor de care ţara noastră dispune. 
Înseamnă că adevărata cauza a acestui fel de trai nu 
este de natură materială. Dacă o vom identifica vom 
dobândi un alt mod de a percepe realitatea înconjură-
toare şi lumea îşi va schimba înfăţişarea. 

Un gând fără noimă venit de aiurea îmi dă ghes: 
că se prea fură tot şi că rezolvarea problemei ţine de 
factorul politic. Nu este adevărat, deoarece dincolo de 
realitatea imediată este alta, de care factorul politic nu 
ştie nimic. În modul greşit de înţelegere a acestei 
realităţi stă cauza suferinţelor noastre, iar pentru a 
ajunge la ea e nevoie de unele raţionamente precum 
acesta: pentru salvarea unei îmbarcaţiuni cuprinsă de  

 

furtună corăbierul aruncă fără întârziere peste bord 
tot ce este deasupra nevoilor stricte.  

Adevărata bogăţie este de natură spirituală, 
numai aşa bogăţia materială este justificată. Altfel 
bogăţia materială este sărăcie adevărată, că atunci 
când nu mai încape înăuntru sărăcia iese afară sub 
forma unor grămezi de bunuri materiale.  

 
Grădina Eden 
Cultivându-mi şi îngrijindu-mi grădina, îngri-

jesc de fapt de pământul din mine, Grădina Eden ne-
fiind altceva decât frumuseţea intimităţii omului, în 
care Dumnezeu i-a sădit, ca pe nişte pomi, gândurile 
şi sentimentele. 

 
Focul din muzică 
Cine citeşte Biblia vede uşor cum baciul 

moldovean din Mioriţa este exact replica la ceea ce-
a reprezentat şi reprezintă Mântuitorul Hristos pentru 
lume, numit şi "Păstorul cel bun". Cine nu citeşte 
Sfânta Scriptură ajunge la concluzii elucubrante 
privind această baladă.  

Aşa e şi cu Luceafărul lui Mihai Eminescu, 
aşa e şi cu muzica lui Ludwig van Beethoven. Cine 
nu este familiarizat cu mesajul creştin crede că 
"Eroica", marea simfonie beethoveniană, este legată 
de figura măreaţă a lui Napoleon Bonaparte. Şi pare 
a fi aşa deoarece însuşi Beethoven vede în acesta 
pe eroul capabil să elibereze popoarele Europei de 
sub orice fel de oprimare. Dar tot el rupe foaia de 
început a partiturii dedicată lui Napoleon atunci când 
află că acesta s-a încoronat împărat, gestul dezamă-
gindu-l profund. Beethoven, fire religioasă, a realizat 
că e o nebunie să-ţi pui nădejdea în om, oricare ar fi 
acesta şi că orice fel de eliberare este funcţie de 
schimbarea gândirii, pe care nimeni nu o poate reali-
za prin mijloace politice, ci doar cu ajutorul lui Dum-
nezeu, a cărui Împărăţie nu este din lumea aceasta. 
Prin urmare Beethoven dedică de aici înainte întrea-
ga lui muzică divinităţii, chiar dacă de puţine ori o 
face în mod explicit. Posibilitatea de a transmite prin 
muzică adevăruri dumnezeieşti ţine de sensibilitatea 
cu care omul este înzestrat şi de uşurinţa acestuia 
de a se mişca între cer şi pământ. Bunăoară, un om 
care până mai ieri era iute la mânie azi poate fi iute 
la facerea binelui.  
  Limbajul muzicii redă cel mai bine senti-
mentul dragostei, peste tot în muzică se simte acest 
foc ce nu poate fi exprimat în cuvinte. Din dragoste 
Dumnezeu ne-a făcut pe noi. Acum putem spune că 
şi din muzică. Mântuitorul zice "Eu am venit să arunc 
un foc pe pământ" (Luca 12, 49) şi ce alt foc mai 
adevărat decât cel al dragostei poate fi altul? Ei bine, 
peste tot în muzică există acest foc. 

 
Despre Înviere 
Dacă Hristos Domnul nu învie şi înlăuntrul 

nostru, degeaba a înviat în istorie. Învierea Sa e mai 
mult decât o aducere aminte, ea trebuie să fie o 
renaştere a fiecăruia din noi. Aceasta este taina pe 
care n-o înţelegea arhiereul Nicodim şi despre care îi 
vorbea Iisus (Evanghelia de la Ioan, capitolul 3). 
 

(continuare în pag. 48) 
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       Ionela Luisa BEJAN 
 

Întuneric sau Lumină 
Partea a II-a 

 

Singura casă în care fusese ea era cea a unei 
vrăjitoare care încerca să o înveţe cum să omoare. Îşi 
amintea asta perfect. Ei nu îi plăcuse niciodată de acele 
vrăjitoare. Erau rele şi urâte. Ei, nu chiar toate erau urâte, 
dar sufletul lor era mai hâd chiar şi decât o broască 
râioasă. Încercase să fugă de foarte multe ori, iar atunci 
când era prinsă era pedepsită aspru. Când reuşi să fugă, 
ştia bine ce o aşteaptă, dar nu mai privi înapoi. Casa 
acelei vrăjitoare era mai rea decât orice pe lume. Ea nu 
putea să facă rău, nu-i plăcea asta, dar vrăjitoarele o 
forţau şi pentru că ea nu făcea aşa cum doreau ele, era 
pedepsită. Era chiar fericită că plecase de acolo.  

Îşi alungă repede gândurile. Nu avea timp pentru 
asta, trebuia să găsească o soluţie. Voia să rămână, dar 
dacă aflau adevărul? Totuşi, nu trebuia să rămână foarte 
mult timp. Da, asta era soluţia! Putea rămâne câteva zile, 
poate chiar o săptămână, iar apoi avea să fugă. 

- Ei? o întrebă bătrâna. Ai vrea să rămâi? 
- Da, zise Rosa încet. Aş vrea să rămân aici. 
O parte din ea îi spunea că nu e bine, dar ce 

putea să facă? Dacă ar fi spus “Nu”, ar fi întrebat-o “De 
ce?“ şi ea nu ar fi ştiut ce să spună. Aşa era cel mai bine, 
însă îi era frică. Dacă aflau probabil ar fi... Dar până la 
urmă ce însemna asta? Ce însemna, de fapt, moarte? 
După ce părăseşti lumea asta mergi într-un loc frumos 
sau într-un loc urât, depinde în ce fel te-ai comportat pe 
pământ. Dacă aşa avea să se întâmple, probabil chiar ar 
fi fost mai bine. Când toţi o vor urâ şi o vor pedepsi 
pentru ceea ce credeau ei că este, ea va şti adevărul. Ea 
va şti cine a fost şi pentru tot ce a făcut în viaţă, pentru 
faptul că a încercat să ajute, pentru faptul că ura răul a-
vea să fie răsplatită. Avea să fie fericită, dar dacă până şi 
acolo sus avea să fie considerată rea, atunci nu s-ar mai 
împotrivi. Ar accepta totul aşa cum făcuse toată viaţa. 

- Ai nevoie de ceva? o întrebă fata. 
- Nu, răspunse Rosa.  
- Vei primi o cameră în care poţi sta, îi zise bă-

trâna. Aş vrea să mai rămâi puţin aici. Voi trimite o 
asistentă ca să vedem dacă eşti bine. 

Rosa dădu aprobator din cap. Încerca să 
vorbească mai puţin. Parcă fiecare cuvânt era ceva rău. 
Trebuia să fie atentă la ceea ce spune. Un singur cuvânt 
greşit o putea da de gol. 

- Vreau să te odihneşti acum, draga mea, îi zise 
bătrâna.  
    Rosa dădu iar din cap, iar cele două ieşiră afară. 
Când uşa se închise, mai făcură câţiva paşi pe coridor, 
iar apoi Acvata o întrebă pe directoare: 

- Credeţi că ea e? 

 

- Sunt convinsă, răspunse bătrâna. 
    În vocea ei nu se mai simţea nicio notă de 
blândeţe. Acum era serioasă.  

- Fata asta, continuă ea, ne poate distruge pe 
toţi.  

- Şi ce vom face? întrebă Acvata îngrijorată.  
- Vreau să o ţin sub observaţie. 
- Nu ar trebui să ne ocupăm acum de asta? 

Ar trebui să anunţăm un vrăjitor mai puternic sau să... 
- Nu, o întrerupse doamna Varanda. O văd 

confuză, speriată. Poate până la urmă nu e chiar atât 
de periculoasă. Vreau să te porţi frumos cu ea, iar la 
prima greşeală mă vei anunţa pe mine. Acum du-te în 
camera ta. 

- Da, doamnă. 
    Acvata plecă în grabă lăsând-o singură pe 
directoare. Se îndreptă exact spre camera ei şi nu 
băgă pe nimeni în seamă. O speria puţin faptul că 
Întunericul era atât de aproape, însă trebuia să fie 
puternică şi să apere binele cu orice preţ. Nu trebuia 
să fie speriată, însă toată situaţia asta îi dădea un 
sentiment de nelinişte.  
    Totuşi, îşi zise ea, doamna Varanda cu 
siguranţă ştie ce face. Ea mereu gândeşte înainte să 
acţioneze şi eu trebuie să am încredere în ea.  
   Intră în cameră ca o tornadă şi încuie uşa în 
urma ei. Nu vroia să vadă pe nimeni. Oricum nimeni 
nu prea trecea pe la ea, dar se simţea mai bine să ştie 
că uşa e închisă. Camera ei era mereu ordonată. Se 
duse lângă bibliotecă şi luă un caiet subţire. Se aşeză 
la birou şi începu să înveţe. Chiar dacă Întunericul era 
în şcoală, nu vroia să uite de învăţat. Media ei era 
foarte bună şi trebuia să o menţină aşa. Ajunse la 
jumătatea lecţiei când cineva ciocăni la uşă. Se ridică 
plictisită şi deschise uşa.  
    Nu fu deloc surprinsă să dea peste bunul şi, 
totuşi, enervantul ei prieten, Jake. El era singurul din 
şcoală cu care vorbea. Ei, mai vorbea şi cu alţii, însă 
ocazional. În el avea încredere deoarece îl cunoştea 
de aproape 11 ani. La vârsta de şase ani, ea venise la 
şcoală şi prima dată l-a cunoscut pe el. Au vorbit 
puţin, iar apoi au devenit cei mai buni prieteni. Avea 
numai şase ani atunci, dar alegerea aceea a fost cea 
mai înţeleaptă din viaţa ei, chiar dacă atunci nu îşi 
dăduse seama de asta. Jake se dovedi un prieten de 
încredere. El era orfan, însă Acvata se întreba tot 
timpul dacă e din Atlantic. Ei arătau aproape la fel. 
Doar ochii erau diferiţi, ai ei fiind mult mai profunzi şi 
faptul că el era băiat, iar ea fată. 
    Acvata nici nu apucă să îl întrebe ceva 
deoarece el i-o luă înainte: 

- Acvata, trebuie să mă ajuţi!  
- Ce ai mai păţit? îl întrebă ea deja plictisită. 
- Mâine am un test şi este o teoremă... 
- Ne vedem mai târziu, i-o tăie Acvata. 
- Dar trebuie să mă ajuţi! Te rog! se milogi el. 

Dacă nu iau o notă mare media mea va fi distrusă. 
Am nevoie de cel puţin opt, te rog! 

- M-ai bătut la cap toată dimineaţa. Şi eu 
trebuie să învăţ. 

- Te rog! Cine e prietenul tău cel mai bun? 
Chiar n-o să mă ajuţi? 

- Nu, îi răspunse ea sec. Ţi-am explicat de mii  
(continuare în pag. 48) 
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(urmare din pag. 47) 
 

de ori acele teoreme şi definiţii, e timpul să înveţi singur. 
- Dar nu înţeleg! stărui Jake. Te rog! Tu ai medii 

mult mai mari decât mine. Nu cer decât zece minute din 
timpul tău. 

- Bine, cedă ea. Dar după asta o să mă laşi să 
învăţ. 

- Promit! 
    Acvata îl lăsă să intre, iar Jake începu să 
răsfoiască un caiet. 

- Uite! zise el în cele din urmă.  
Fata luă caietul şi începu să citească: 
- “Pentru a redirecţiona o Putere îndreptată spre 

tine, trebuie să îţi păstrezi calmul cât de mult posibil şi să 
foloseşti mişcările adecvate.” Ce e atât de greu de 
înţeles? 

- Păi, vezi tu..., începu el puţin stânjenit, problema 
e că... eu... 

- Nu ştii mişcările, nu-i aşa? 
- Nu, zise Jake lăsând capul în jos. 
- Trebuie să înveţi mişcările, atâta tot. 
- Dar nu le găsesc! se plânse Jake. Le-am căutat 

în toate caietele pe care le am şi nu găsesc nimic despre 
asta. Cred că erau pe foaia care mi s-a rupt atunci când 
am aruncat caietul într-un copac. 

- Încă nu înţeleg de ce ai făcut asta. 
- Mi s-a părut că văd ceva...Dar nu asta contează. 

Poţi să-mi spui care erau mişcările? 
- Atunci când vrei să redirecţionezi o Putere 

îndreptată spre tine, începu Acvata, trebuie să întinzi o 
mână ca şi cum ai vrea să prinzi o minge, iar apoi laşi 
acea Putere să-ţi străbată corpul până în mâna cealaltă. 
Apoi, îndrepţi mâna în care s-a oprit Puterea spre cel pe 
care vrei să îl loveşti şi îi dai drumul, laşi toată acea 
energie să iasă din corpul tău şi să se îndrepte spre ţintă. 
Totuşi, în tot acest timp trebuie să te foloseşti şi de o parte 
din Puterea ta deoarece dacă nu faci asta ai putea fi 
doborât imediat. 

- Tot nu înţeleg de ce trebuie să învăţ asta, eu 
studiez artele marţiale şi istoria. Nu e drept. 

- Ştii ceva, las-o baltă! zise Acvata devenind mult 
mai serioasă. Nici nu ştii ce pericol ne paşte. 

- Pericolul de a primi un patru la test, zise Jake 
plictisit. 

- Nu, Întunericul. 
Când auzi acel cuvânt, Jake lăsă orice activitate 

care îl preocupa şi îşi îndreptă atenţia spre Acvata. Chiar 
dacă era doar un singur cuvânt, suna ca şi o mie. Atâtea 
lucruri se ascundeau în spatele acelui cuvânt, lucruri pe 
care nimeni nu le înţelegea, însă toţi luptau cu sau 
împotriva lui. Unii doreau acea Putere cu orice preţ, iar alţii 
luptau pentru a o distruge.  

- Ştii despre acea vrăjitoare a Întunericului, nu-i 
aşa? îl întrebă ea. 

- Toata lumea ştie despre ea. 
- E în şcoală. 
- Poftim? 
Jake sări imediat în picioare, de parcă toate 

lucrurile pe care le atingea îl ardeau. Mintea lui nu reuşea 
să înţeleagă ultima propoziţie rostită de Acvata. 

“E în şcoală”. 
Nu era posibil! Vrăjitoarea Întunericului era în 

şcoală. Cum putea Acvata să fie atât de calmă? Dar ea nu 
era calmă. 

 E speriată, îşi spuse Jake.           
Atunci când era speriată, Acvata devenea 

foarte calmă. Încerca să îşi ascundă emoţiile, însă 
Jake o cunoştea prea bine pentru a se lăsa păcălit 
de asta.  

- Calmează-te! îi zise Acvata, iar în vocea ei 
se auzea foarte clar teama. Trebuie să fim calmi. Să 
nu spui nimănui despre asta. Doamna directoare 
vrea să o ţină sub observaţie şi la prima greşeală va 
chema pe cineva pentru a o lua de aici.  

- La prima greşeală? zise Jake aproape 
strigând. Ar trebui să o eliminăm chiar acum! E un 
pericol pentru noi toţi! 

- Ai încredere! Sunt sigură că doamna 
Varanda ştie ce face. Noi trebuie să fim calmi şi sunt 
sigură că totul va fi bine.  

 

 
 
(urmare din pag. 46) 

 
Aerul şi credinţa 
Credinţa, care vine în urma cunoaşterii 

adevărului, este celălalt aer al omului în absenţa 
căruia se instalează moartea veşnică.  

 
Caracterul omului 
Caracterul omului este funcţie de prezenţa 

adevărului în el, iar pentru aceasta îi stau la dispo-
ziţie, ca daturi native, mintea şi inima (îngerii păzitori 
din tradiţia noastră).  

 
Despre adevăr şi metaforă 
Adevărul nu se descoperă la prima vedere 

din cel puţin două motive: pentru a fi la adăpost de 
profanatori, cei ce înţeleg doar văzutele şi ca noi să 
ajungem la el prin efort, după care să ne putem 
bucura pe deplin. "Unde vei găsi cuvântul ce exprimă 
adevărul?”, se întreabă Mihai Eminescu. În metaforă, 
răspundem noi, pentru că aceasta numeşte lucruri 
care nu se văd sau în necuvinte, cum ar spune 
Nichita Stănescu, căci acestea numesc realităţi 
biblice. 

 
Despre geniu 
Cine se apropie de Dumnezeu-Cuvântul nu 

este inteligent, este genial. Dumnezeu nu se percepe 
cu inteligenţa, ci cu geniul, care vine de dincolo de 
naştere. 

 
Dumnezeul filozofilor şi cel al creştinilor 
Dumnezeul filozofilor este altul decât cel 

revelat pe paginile Bibliei, filozofia fiind înţelepciunea 
oamenilor.  
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      Cezarina ADAMESCU 
 

CÂND SPIRITUL HĂLĂDUIEŞTE LIBER. 

O PIATRĂ DE TEMELIE A CREDINŢEI 
 

Viorel Darie, Valdenzii din Piemont, dedicată credincioşilor de 
pretutindeni, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2014 

 

 Pornind de la sursele deja cunoscute din istoria 
mişcării reformaţiunii, cu osebire istoria poporului valdenz, 
precursorul Reformei în Biserica universală, alături de 
catari, albigenzi şi hughenoţi, autorul brodează pe acest fir, 
destul de întortocheat, propriile viziuni, în dorinţa de a-şi 
mărturisi credinţa şi de a-i face să înţeleagă şi pe alţii, 
determinările care l-au condus spre această modalitate de 
manifestare a slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui. Îmbinând 
ficţiunea cu datele istorice legate de specificul luptei 
secolelor XVII-XVIII, dintre religiile consacrate şi cei care, 
constituindu-se într-o mişcare numită Săracii din Lyon şi 
apoi Săracii din Lombardia, care militau pentru puritatea 
spirituală, pentru Adevărul biblic şi pentru Evanghelie, 
Viorel Darie se face el însuşi exponentul acestui tip de 
spiritualitate creştină, vestită pentru curajul, jertfele şi 
mesajul lor. 
 Scrisă într-o limbă curată, cursivă, accesibilă 
oricărui gen de cititori, lucrarea de faţă se doreşte a fi o 
carte de informare şi documentare, dar şi de lectură utilă, 
pentru cei care vor să se adâncească în credinţă, după 
modelul valdenz. 
 „Zorile tinereţii” – primul capitol, ca un preambul, 
ne introduce în viaţa păstorilor de pe culmile Alpilor. 
Autorul e un povestitor strălucit. Intri cu el în poveste fără 
nicio rezervă, te laşi pe mâna sau în voia fanteziei 
autorului. Pătrundem într-un univers care seamănă cu 
Paradisul, unde raze de pace şi de lumină coboară ca o 
binecuvântare şi ca o solie pe pământ. Geaninna, tânără 
păstoriţă, îşi paşte oile şi caprele pe creste, întorcându-se 
cu gândul într-o reverie specifică vârstei la o serbare 
câmpenească unde tineri credincioşi se întâlniseră pentru 
a-L preamări pe Dumnezeu. Acolo a cunoscut un tânăr pe 
care nu l-a putut uita.  
 Viorel Darie are acel dar special al scriitorilor care 
trăiesc tot ce povestesc, pe măsură ce scriu. Dar mai are 
şi darul de a-i face şi pe cititori să trăiască şi să guste din 
priveliştile minunate descrise. Darul împărtăşirii din cuvânt. 
Biserica de piatră înnegrită, ascunsă în mijlocul naturii, 
bine tăinuită, e locul unde valdenzii se adună pentru 
rugăciune şi reculegere sau pentru a sărbători Sabatul. 
Rugăciunile sunt uneori acompaniate de instrumente 
muzicale specifice serviciului religios. Credincioşii cunosc 
toate regulile necesare bunului mers al credinţei lor: 
discreţia, păstrarea tăcerii, apărarea credinţei cu preţul 
vieţii, aşa cum făcuseră întemeietorii ei. 
 Alegerea unor locuri de rugăciune ferite de ochii 
prigonitorilor era absolut necesară. Suntem în ţinuturile  
 

 

 
 
italice, în preajma Alpilor meridionali, într-un cadru 
natural în care oamenii ar trăi în voie, dacă ar fi lăsaţi 
în pace în credinţa lor. De ce se întâmpla să fie alun-
gaţi, prigoniţi, torturaţi şi martirizaţi aceşti valdenzi? 
Autorul încearcă să dea un răspuns corect, bazat pe 
datele istorice, dar şi pe credinţa împărtăşită de la 
strămoşii lui. Chiar dacă aceste relatări îmbracă 
forma unor povestiri sau legende. Sunt adevăruri pe 
care un credincios are datoria morală de a le susţine 
şi a lupta pentru ele. Istoria religiilor lumii cunoaşte 
multe aspecte cunoscute şi mai puţin cunoscute. E 
datoria creştinilor să se informeze.  
 Aflăm în continuare că tatăl Gianninei, Pietro 
Montanari se întoarce de la închisoare, unde fusese 
întemniţat pentru răspândirea cărţilor religioase. 
Bucuria soţiei Enrica şi a celor patru copii la revede-
rea capului familiei este de nedescris în cuvinte.  Nu-
mai credinţa în Dumnezeu l-a ajutat să îndure chinu-
rile închisorii, care nu l-au clintit câtuşi de puţin din 
convingerile sale. Firul naraţiunii este presărat cu 
istorii din viaţa strămoşilor valdenzi ale căror fapte 
rămăseseră în memoria comunităţii. Aşa este şi po-
vestea bunicului Damiano pe care acesta, întins pe 
iarba din plai, alături de cei doi nepoţi, Geaninna şi 
Agostino, şi-o deapănă cu ochii la cer, închipuindu-şi 
Împărăţia de Sus la care vor merge cu toţii. 
 Copiii află cum au ajuns strămoşii lor să 
locuiască acest sat ascuns în munte precum cuibul 
de vulturi. Pădurea, văile alpine au fost cetatea de 
scăpare pentru cei hotărâţi să-şi apere credinţa, în 
vremuri tulburi. 
 Bunicul le arată şi primejdiile pe care le în-
tâmpină locuitorii acestor ţinuturi, în lupta cu fiarele 
sălbatice care uneori se năpustesc să le atace oile. 
Bătrânul numeşte neamul vandenz „mica turmă” – 
apărată de Domnul, spunându-le cu credinţă: „Când 
aud glasul Domnului, până şi lupii se ascund în 
pădure”. 
 La sosirea unchiului Vulpiano în vizită, fami-
lia lui Pietro Montanari este bucuroasă, dar mai cu 
seamă fiul cel mare, Giuseppe, se arată interesat de 
cărţile din desaga acestui om, urmând să ajungă 
ucenic de colportor, sub îndrumarea unchiului. În 
vremea aceea, vigilenţa agenţilor papali era mare şi 
ei puteau cădea pradă acestora pentru împărţirea 
cărţilor de credinţă valdenză. Puritatea credinţei tre-
buia apărată şi fiecare reprezentant depunea toate 
eforturile pentru aceasta. Dar de ce trebuiau să fie  

 

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

două tabere, când ambele credinţe erau în slujba lui Ace-
luiaşi Dumnezeu? Mânaţi de orgolii şi vanităţi omeneşti, 
capii Bisericilor medievale duceau un război nevăzut în 
Numele lui Dumnezeu. Orice ingerinţă în Biserica Univer-
sală trebuia sancţionată drastic. De aici, şirul nesfârşit de 
erori care s-au soldat cu victime şi martiri de ambele părţi. 
Pe de altă parte, Ducele de Savoia impunea reguli stricte, 
care trebuiau respectate. 
 Ideea unei istorii romanţate a mişcării valdenze, 
este pentru Viorel Darie ca o piatră de temelie pusă la 
edificiul credinţei sale şi  are şi un scop pedagogic. Prin 
intermediul povestirii, cititorul se informează şi-şi creează 
el însuşi o părere asupra adevărului. Dar cine poate 
stăpâni Adevărul în stare pură ori în întregime? Părţi din el 
purtăm în noi, fiecare. 
 Curajul valdenzilor este comparabil cu cel al 
primilor creştini prigoniţi care mergeau la moarte râzând, 
apărându-şi credinţa cu preţul vieţii. Autorul pune accent 
pe viaţa oamenilor simpli de la munte, crescători de 
animale, nevoiţi să-şi ducă traiul din sudoarea muncii lor. 
Şi când al doilea copil, Agostino se hotărăşte să pără-
sească ţinutul şi casa părintească pentru a învăţa tâm-
plăria şi confecţionarea de instrumente muzicale, cei doi 
părinţi înţeleg că puii trebuie să zboare din cuib şi să-şi 
caute rostul lor. 
 Chiar dacă faptele acestor povestiri s-au întâmplat 
demult şi într-o ţară îndepărtată, autorul le descrie cu 
minuţia artizanului, reuşind să creeze tablouri veridice ale 
unei epoci apuse, plină de întâmplări suprinzătoare. 
 Pe un alt palier aflăm povestea pastorului Amedeo 
de Fiore şi a familiei sale. Pentru valdenzii din văile 
Piemontului, valorile familiei sunt puse pe primul plan. 
Plecaţi în Ţara Cantoanelor la un Conciliu al protestanţilor 
de la Lausanne, Pietro şi pastorul Amedeo străbat Alpii 
vreme de două săptămâni ajung la templul mare unde 
avea loc adunarea şi unde se propune adoptarea unui 
singur catehism tradus în mai multe limbi. Cei doi 
piemontişti sunt ajutaţi cu cărţi religioase tipărite în 
Germania şi la Lyon. Autorul descrie viaţa grea a 
locuitorilor din ţinuturile Piemontului. 
  Una din intrigile cărţii este  dată de dragostea 
dintre valdenza Donatella şi tânărul catolic Fabrizio. Ei 
înving toate obstacolele şi se cunună în credinţa valdenză. 
Şi veni şi rândul Geaninnei să se îndrăgostească de un 
tânăr tâmplar, de credinţă calvinistă, venit din Lausanne şi 
care poposise prin satul lor. Povestea e foarte frumoasă, 
ca toate poveştile de iubire, de altfel. Şi iubirea lor se 
termină cu o căsătorie. Autorul prezintă şi alte cazuri de 
legături mixte între tineri de credinţe diferite, cu condiţia ca 
unul dintre ei să treacă la confesiunea celuilalt. 
 Pastorul Benvenuto din Boemia aduce în sat veşti 
despre Contrareformă, dar şi despre fiul lui Pietro, 
Giuseppe, care împreună cu unchiul său fac serviciul de 
colportori, aducând şi ducând cărţi în Hungaria, Boemia şi 
chiar în Transilvania, în lucrarea lor de evanghelizare. În 
misionariatul lor, cei doi colportori au puterea să-l 
convingă pe însuşi groful din acele ţinuturi despre 
adevărul biblic şi să-l convertească la credinţa valdenză. 
 Pe alt plan, dar în acelaşi spirit creştin, Marianne, 
fiica pastorului Amedeo, înzestrată cu multe calităţi, pic-
tează, cântă la clavecin, învaţă gospodărie. În casa mătu-
şei sale, Eleonora din Rivoli, Marianne se instruieşte în 
artele frumoase, cu câţiva maeştri ai vremii, desăvârşin-  

 

du-şi educaţia. Şi veni vremea ca Pietro să fie de-
semnat ca pastor într-un sat care rămăsese fără 
îndrumători spirituali. Îmbrăcat în ţăran, nedându-se 
îndărăt de la muncile câmpului, Pietro  Montanari îşi 
face datoria modest şi smerit, cu bucuria în suflet 
că şi copiii lui lucrează în via Domnului, aducând 
roade bogate de convertire. 
 Unul din atributele lucrării de evanghelizare 
este, a-l mărturisi pe Dumnezeu cu fapta, nu numai 
cu vorba. Şi Pietro Montanari a înţeles acest lucru 
şi a acţionat în consecinţă, oferindu-şi ajutorul 
braţelor sale, tuturor celor care aveau nevoie, 
apropiindu-se mult de sufletele acestora. Abia după 
aceea, îl propovăduia şi-i mulţumea lui Dumnezeu. 
O frumoasă carte de vizită creştină! 
 Pentru noi, creştinii de azi, care avem Biblia 
la dispoziţie şi o sumedenie de cărţi sfinte obţinute 
uşor, dar nu ne atingem de ele decât arareori, în 
mod grăbit şi distrat, poate fi de mirare cum, nişte 
oameni din vremuri îndepărtate, ţineau la mare preţ 
Sfânta Evanghelie, îşi riscau viaţa pentru tipărirea şi 
răspândirea ei, socotind o misiune sfântă să ducă 
această preţioasă comoară, cea mai valoroasă 
dintre comorile lumii, în toate bisericile creştine, fie 
ele şi de rit valdenz. Aceasta vrea să scoată în 
evidenţă autorul acestor povestiri interesante, de 
profundă spiritualitate. 
 Viorel Darie zugrăveşte chipuri şi caractere 
de oameni ai credinţei ca şi întâmplările care i-au 
adus în ipostaza de slujitori ai lui Dumnezeu şi mai 
ales, cu câtă bucurie îndeplinesc acest apostolat, 
gata de a-şi pierde libertatea şi chiar viaţa, numai 
să nu se lepede de credinţa lor. 
 Urmărim poveşti emoţionante de iubire în-
tre Marianne şi Gregorio, tânărul ucenic pe care-l 
luase pastorul Amedeo sub oblăduire. Luciano, fiul 
negustorului bogat Di Mercario  se îndrăgosteşte de 
Alberta, fiica diaconului de la templul valdenz din 
sat. Dar dragostea acestora din urmă nu are sorţi 
de izbândă. Autorul alege îndeosebi cupluri de con-
diţie şi credinţe diferite, tocmai pentru a arăta că 
Dumnezeu este Unic şi pentru toţi. Dar există şi alt 
fel de tentaţii pentru tineri şi pictorul Luciano se 
îndrăgosteşte de Angelina, fiica unui marchiz. Con-
fruntat cu capelanul de la curtea marchizului, tână-
rul pictor mărturiseşte de unde a primit Noul Testa-
ment în credinţa valdenză şi astfel îl divulgă pe Gre-
gorio, ucenicul pastorului Amedeo. Tânărul pictor e 
pus să abjure de la credinţa valdenză, iar urmările 
delaţiunii sale sunt nefaste: oameni şi sate întregi 
au de suferit pentru „erezie”. Însuşi Pietro este 
întemniţat într-un loc unde nimeni nu mai ştia de el. 
 Persecuţiei iezuite îi căzură victime şi pas-
torul Amedeo împreună cu ucenicul lui Gregorio. 
Templele au fost incendiate sau dărâmate de solda-
ţii ducelui. Însuşi tatăl lui Pietro, bătrânul Damiano 
este întemniţat. Aflat în închisoare, bătrânul are sur-
priza să audă prin ziduri vocea fiului său Pietro, 
care predica prizonierilor despre păcatul abjurării. E 
o poveste emoţionantă, pilduitoare. Însă pentru cre-
dincioşii valdenzi, a muri pentru Hristos este o 
cinste. Sunt pregătite ruguri, eşafoade şi se trece la 
executarea capilor mişcării valdenze care n-au vrut  

(continuare în pag. 51) 
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(urmare din pag. 50) 
 

să abjure. La fel ca-n primele veacuri de prigoană creş-
tină. Sângele martirilor – sămânţa creştinilor a spus 
Tertullian, în secolul II de creştinism. Desigur, fiecare om 
poartă cu sine un reper de memorie activă sau afectivă 
care, din când în când iese la iveală. 
 Faptul că Viorel Darie a scris despre această 
perioadă tulbure din istoria mişcării valdenze din Piemont 
este exemplul cel mai concludent. 
 Nici în Franţa lucrurile nu stăteau mai bine. 
Credincioşii sunt siliţi să-şi părăsească locurile natale, din 
provincia Delfinat, ca să-şi salveze viaţa. 
 Giuseppe este propus pastor şi se ocupă de soar-
ta refugiaţilor în Piemont. După mărturia dată de principalii 
conducători ai mişcării valdenze, viaţa de credinţă din 
Piemont se intensifică din nou, templele sunt refăcute şi 
un spirit fervoros străbate întreaga comunitate de cre-
dincioşi. Viaţa reînvie chiar şi dintr-un bob de sămânţă. Se 
dau din nou edicte pentru interzicerea mişcării valdenze 
iar prigoana şi martirajul nu încetează. Se iau noi măsuri 
de opresiune împotriva predicatorilor şi a familiilor lor. Ei 
trebuiau să abjure iar mamele să-şi boteze copiii în Cre-
dinţa Catolică. Unele familii pleacă în pribegie, altele ră-
mân pe loc să-şi apere credinţa cu preţul vieţii. Convoaie 
de refugiaţi se pregătesc să părăsească ţinuturile Piemon-
tului în căutarea libertăţii de credinţă. Descrierea acestor 
vremuri tulburi depăşeşte limitele poveştii şi ia aspectul 
unor evocări istorice memorabile. Dar, în acest marasm, 
refugiaţii primesc ajutoare nesperate. Pastorul Giuseppe 
primeşte ajutor chiar de la fratele lui Simeon şi întâlnirea 
lor este emoţionantă. Ajunşi în Elveţia, refugiaţii primesc 
locuri de case sau chiar locuinţe pentru a se stabili în 
această ţară. În ţinutul Piemontului au loc încleştări între 
dragonii ducelui şi valdenzii rămaşi acasă. Autorul ape-
lează şi la sursele istorice pentru a descrie această groză-
vie. În urma soldaţilor ducelui totul e pârjolit şi locurile ră-
mase pustii. Templele sunt arse până în temelii. Cei care 
n-au fost prinşi s-au refugiat în Franţa. Pagini însângerate 
de istorie religioasă, de încleştări şi lupte între creştini! 
 Se întâmplă însă, chiar şi în situaţiile cele mai 
dramatice, să existe exemple de curaj, demnitate şi 
mărinimie, între taberele duşmane. Femei catolice înfiază 
copii valdenzi şi-i salvează pe timpul refugiului în Elveţia.  
 În închisori, schingiuirile, bolile şi execuţiile 
reduseseră mult numărul valdenzilor. Şi totuşi, se ordonă 
eliberarea a două sute de prizonieri valdenzi şi escortarea 
lor prin Alpi spre Elveţia. Printre aceşti prizonieri era şi 
Pietro Montanari. Întâlnirea dintre Pietro şi copiii lui este 
cu adevărat tulburătoare. Dar şi întâlnirea celor doi soţi, 
revăzându-se după atâta timp este la fel de emoţionantă. 
Autorul ştie cum să dozeze emoţia, dar mai ales, când să-
i dea frâu. Aceasta face parte din iscusinţa condeierului 
de cursă lungă. 
 El este maestrul regăsirilor spectaculoase şi 
neaşteptate între soţi, între iubiţi, părinţi şi copii. 
 După o perioadă de exil, valdenzii se întorc în sa-
tele natale, refac casele şi templele şi o iau de la început. 
Viaţa începe oricând, chiar şi după perioade aprige. 
 Cartea este o lecţie de credinţă. O probă de curaj 
şi demnitate pentru acei căldicei despre care Dumnezeu a 
promis că-i va scuipa din gura sa. 
 Urmează vremuri de relativă linişte, în care copiii 
şi nepoţii eroilor noştri îşi vor da şi ei proba credinţei şi 
idealurilor lor de viaţă. 

 
 Autorul îl însoţeşte pe Pietro Montanari pâ-
nă la vârsta de 80 de ani, el se întoarce în Piemont, 
vizitează satele refăcute, îşi revede copiii şi nepoţii, 
călători în Austria şi Boemia, apoi în Ungaria, unde 
a fost primit de Ferdinand, fiul grofului de odinioară 
care se convertise şi căruia îi citise Biblia, şi după 
multe peregrinări în Transilvania, Germania, se 
reîntoarce în Elveţia la fiica lui şi are bucuria să-şi 
vadă nepoţii ziditori de temple. 
 În cele din urmă se reîntoarce în leagănul 
credinţei Valdenze, în Piemontul său iubit, unde vă-
zuse lumina zilei. 
 Aceasta este povestea, cu inserţii istorice, 
a credinţei valdenzilor din Piemont. Finalul este al 
autorului care-şi exprimă dorinţa de a vizita Ţara 
Valdenzilor - după trei sute de ani, să meargă pe 
urmele strămoşilor care s-au jertfit pentru această 
credinţă. 
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Bianca Andra ILEA 
 

Cuvinte de nesfârşit... 
 

Ai intrat în inima mea 
fără să baţi! 
N-ai văzut că era ocupat? 
Ştergeam praful de pe 
vechile cadavre amorfe 
ale unor iubiri nereuşite. 
Trăsesem deja obloanele 
sufletului şi dormea iepureşte, 
înăuntru, spaima c-ar putea 
intra o rază de altcineva. 
N-ai văzut că nu te aşteptam? 
Nici măcar n-am tresărit 
când ai pătruns în mine! 
Era înfiorarea zilei de toamnă! 
Era un rictus etern întipărit 
pe masca a ceea ce vroiam să fiu! 
N-ai văzut că era ocupat? 
Paharnicii strângeau vinul de pe 
masa ultimei însângerări, 
iar temnicerul chiliei închisese 
cu cheia toate sertarele din care aş mai fi putut ieşi. 
N-ai văzut că dormeam? 
N-ai văzut că hibernam în pretinsa-mi carapace? 
Rapace mi-ai muşcat obrazul întors al coapsei 
şi-n linişte mi-ai dat lumea de-a dura. 
Cât a durat? Nu mai ştiu! Ce spuneam? 
Care uşă? În ce chilie? 
Din care suflet? Din ce neam? 
Iartă-mă! Am uitat tot! 
Nu-mi mai amintesc decât 
c-am închis uşa după tine! 
Nu-ţi face probleme că s-a înserat! 
Poţi să mai stai la o cafea 
sau poţi să nu mai pleci niciodată! 
Nu pleca! 
Nu-mi amintesc decât că te-am lăsat înăuntru! 
Restul a pierit ca un fum! 
Restul nu mai sunt eu, eşti doar tu! 
şi cum ai putea pleca TU din tine? 
 

DOOM sentimental  
 

Am inventat cuvinte, care să-ţi declare 
cu alte virgule că te iubesc. 
Am conjugat toate verbele la persoana I, plural 
ca să nu-ţi mai alunece accentul 
spre alte blonde semne de-ntrebare. 
Am modificat sintaxa privirii mele 
și i-am trasat o topică orizontală, 
ca să te aştepte domoală 
să-ţi cobori vocalele în mine! 
Mi-am despletit întărâtatele hiaturi, 
ca să nu-ţi mai supere declinata-ţi încăpăţânare. 
Și totuşi ai plecat! 
Să fi fost tot morfologica neputinţă 
de a iubi pe altcineva afară de tine 
sau incapacitatea mea de a deriva umilinţa? 
Ştiu doar că mi-ai luat totul! 
A! Nu! Mi-au mai rămas nişte puncte de suspensie 
atârnând ca nişte ghiulele 
de un colţ îndărătnic de viaţă! 

 

Incapacitate mondenă 
 

Mi-am parfumat sufletul cu Dior, ca să mă iubeşti. 
Mi-am încălţat mândria cu Cavalli 
şi-am strâns bine şireturile,  
ca să nu mârâie întărâtată. 
Mi-am îmbrăcat memoria cu Armani 
şi-am încheiat toţi nasturii sacoului, 
ca să nu năvălească pe-acolo amintirea  
a ceea ce sunt. 
Mi-am încorsetat vorbele cu Versace, 
ca să-mi amintesc să nu te contrazic. 
Mi-am pictat suferinţa cu Revlon, 
ca să nu te supere prea tare. 
şi-aş fi făcut orice doar pentru-o sărutare. 
Dar ieri, când m-am uitat în oglindă,  
nu m-am recunoscut. 
Nu eram eu. 
Era spectacolul sinistru al măştilor de marcă. 
Aşa că am decis să mă dezbrac. 
Azi nu-mi pasă că nu mă poţi iubi. 
Nici nu-ncerca, nu te mai obosi! 
Ia tot ce-am dezbrăcat, pune-le în geanta ta Adidas 
şi dispari! 
Prefer să trăiesc singură, grea de plinătatea 
goliciunii mele amare, 
Decât îmbrăcată în albastrul snob şi sidefat  
al neputinţei tale! 

 

Scorpion 
 

Mi-am scuturat cleştii de nisip, dar tot 
mă zgârie zguduitor pe platoşa sufletului 
învelişul deşertului auriu. 
Îmi susură sunetul înţepător  
al cozii mele veninoase 
Cu care reuşesc să mă otrăvesc 
Trupeşte şi sufleteşte. 
"Nu m-am putut abţine" răsună un laitmotiv  
al firii mele  
şi cântă aspru sclipirea de teama 
din ochii trecătorilor nori. 
Sunt un supravieţuitor al propriilor piedici. 
Azi mă scufund în nisipul realităţii, 
căutând cu sete deşertul care  
să mă adăpostească. 
Unde eşti? Te aştept şi te caut mereu. 
Ai grijă cum mă acoperi! 
Dacă te voi înţepa, 
gustul meu va rămâne de-a pururea în tine! 
Otravă şi ambrozie, 
agonie şi extaz, 
înger şi demon, 
infern şi iad. 
Sunt aici! Găseşte-mă! 
Nu te împiedica de urâţenia cleştilor mei! 
Nu te speria de ascuţimea cozii mele! 
Priveşte-mă cu ochii sufletului! 
Ai să vezi frumuseţea mea, întinsă roz 
Pe canapeaua liniştii tale. 
Trebuie doar să mă săruţi, 
Nu cu buzele, ci cu vorbele! 

 

 
 

 

 

http://lovefeelingsandthoughts.blogspot.ro/2010/11/cuvinte-de-nesfarsit.html
http://lovefeelingsandthoughts.blogspot.ro/2010/11/scorpion.html
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Paul SÂN-PETRU 
 

Paul Blaj, “Gillette”, Ed. Napoca Star, 2014 
 

Când citesc poezie de Paul Blaj îmi amintesc pa-
gini întregi din “Frumoșii nebuni ai marilor orașe”, unul din 
romanele de referință ale lui Fănuș Neagu. 

În tinerețea poetului moldo-transilvan, la pasiunea 
sau patima trăirilor lui sentimentale, de o candoare și o 
profunzime între juvenil și pasional, nu am putea vedea în 
perspectiva anilor decât o asemenea poezie detașată de 
orice rezerve sau manifestări pudibonde. Trăirile sale sunt 
autentice și presărate cu… “iar în păr să-i scuturi fluturi de 
imagini și idei”, vorba maestrului George Topârceanu, că 
altfel ce ar mai fi aceea “Paul”? cum l-a întrebat statuia de 
candoare a unei fetițe… Dar ce ar fi fost să-i explice poe-
tul, ca să o lase în splendoarea candorii ei, decât că 
“Paul” e o coajă de banană pe care alunecă în suflet: ”și 
poate tot atunci”, dacă micuța l-ar mai fi întrebat și ce este 
poemul, sigur că poetul i-ar fi răspuns că: “pe degetul tău 
mic, două buburize, acesta e poemul”. 

Dar mai departe să stăm “în bătaia vorbelor unele 
nespuse încă”, pentru că tinerețea este baza noastră, cam 
aeriană, aș zice, dar bogat-endorfinică (pag. 14-15). Dar 
până una-alta, hai să ne supunem poeziei lui Paul Blaj, 
“să stai în bătaia vorbelor unele nespuse încă” (pag. 15). 

Paul Blaj, “în felul meu de hârtie în loc de suflet, /  
până când o mână de prunc / îmi va strânge degetul ma-
re”, duce dragostea până la imaginarul unei adevărate 
împliniri către acea ascultare divină din Geneza cap. 2, 
23-24: “ca și când s-ar dezbrăca împreună pe o plajă (a 
hârtiei) ca niște proști”. 

Nonșalant, jemanfisist, poetul Blajului tecucean 
sugerează că “toți copacii sunt rătăciți, toată pădurea, 
copaci tineri și bătrâni, toți sunt copii din flori, din cauza 
unui alun rătăcit în fața blocului”. Puritatea și “beția” 
sentimentelor sunt doar exuberanțe, simplități asumate. 

Chiar și mașina “fără roți pe care îmi place să 
ascult ploaia”. Gestualitatea și simplitatea dragostei fier-
binte anulează tot ce pentru alții (altele) ar putea fi ele-
mente de discordie. Toate situații ce ar instala ceva ele-
mente de depresie, precum în filmul lui Kazantzakis, când 
i s-a prăbușit toată instalația petrolieră (dacă îmi aduc bi-
ne aminte). 

Deși îl cunosc încă insuficient, zic eu, pe poetul 
Paul Blaj, care nu întâmplător îmi este și un prieten drag, 
în ceea ce de(scrie) în poemele sale mă îndeamnă să 
cuget la inocență, la prima pereche umană a Creațiunii, la 
puritatea dragostei lor în numele căreia și-au asumat chiar 
și moartea. Ca premieră absolută, prin neascultare în 
numele Dragostei lor. 

Fără exhibare, fără pudibondism, ei își trăiesc ple-
nar dragostea, mărturisind-o lumii, asumându-și-o așa 
cum e, dar și constatând că aceasta este și poezia! De 
fapt e dreptul lui: “în felul (meu) de hârtie / cu o hartă în 
loc de suflet”. Apoi poetul, pe neobservate, ne duce către 
final: „În esență, toate femeile sunt dive / iar aceasta este 
indiscutabil o axiomă / După un timp în care le vezi cum / 
își taie unghiile, își pun măști de frumusețe / cu tot felul de 
alifii, creme nutritive / care mai de care mai minunată (...) 
divele, aceste minuni ale naturii / spun căcăcă… azi de ce 
nu mă scoți și pe mine dragă prin / lume? că aia /…/ nu 
am și eu dreptul măcar odată în viață să fiu fericită /…/ și 

 

pe cel mai frumos ton posibil / în cea mai discutabilă 
bunăvoință tăvălită prin Dragoste / îi spui încet / da nu 
te-am dus la mare fă?”. 

Imagistica este ingenioasă, preocupantă: 
“erai liniștea ca un tratat de pace” (pag. 21). “Rămâne 
abisul în care se poate intra frumos ca în veșnicie” 
(pag. 22). 
 Ornamental, tranzitoriu, Paul Blaj uzează și 
de o poezie de atmosferă, aproape contaminantă: 
„cât ei glumesc, mai e timp și mai pot să mimez că 
exist” (pag. 24). Apoi, câtă boemie, așa cum îi șade 
bine unui poet: “apoi am coborât departe / să nu fac 
dragoste / într-o sală de așteptare / ca în timpul răz-
boiului” (pag. 26). Dar iată și cât nonconformism: “Am 
rămas în esență același, / cu un imens apetit pentru 
ignorare” (pag. 29).  

“Până atunci divinizez neclateni sporturilor de 
iarnă îmbrăcați colorat / zilele în care îmi zici: hai să 
huiduim și noi ceva! Eu recăzând ce pot să mai spun: 
doar că nu vom putea huidui cât am fi vrut!”. 

  

 
(urmare din pag. 23) 
 

sau “câte noime n-om mai fi traversat / cu pasul sufle-
tului nerăbdător să-și deșire / urzeala peste lume…” 
(Albe cheiuri, p.11). 

Acest concept, ca și multe altele, dovedesc în 
carte că poetul are o mare grijă pentru cuvânt, de alt-
fel ca toți poeții adevărați, dar abordează adesea poe-
zia și prin puterea nesemnificației cuvântului. De fapt, 
poetul pare mai degrabă a se călăuzi după aserţiunea 
lui Eugenio Montale care spune că: „Nimeni nu ar 
scrie versuri, dacă problema poeziei ar fi să te faci 
înţeles”. 

Iată și un exemplu scurt: “nici marii cuceritori 
ai întinderilor somnolente / nu-s din decorul acesta / 
populat de saturnieni” (Puține lucruri, p.54). Așa încât, 
cuvântul așternut devine îndrăzneț, rafinat și sobru. 
Starea poetică la care suntem invitați este contem-
plarea. Se mizează pe reiterabile întoarceri în timp, 
mai pure, mai salvatoare și binefăcătoare. Dacă ar fi 
să-i caut poetului un reper, l-aș aminti aici pe Lucian 
Blaga. 

Și toate astea în pofida faptului că se poate 
intra un pic de contradicție cu aserţiunea lui Nichita 
Stănescu care ne destăinuia că „materialul funda-
mental al oricărei poezii este sentimentul, iar nu cu-
vântul, cum ar părea”. 

Poezia lui Valeriu Valegvi invită la reflecții 
despre existențialitate, cu pendulări inerente între 
concret și abstract. Tematica este cea a neliniştei 
existențiale, în noncongruenţă cu veşnicia curgerii 
timpului. Mereu sunt distanțe până la evenimente, 
măsurate doar în unități de măsură ale timpului. 
 Avem de-a face cu o poezie neomodernă 
aproape în exclusivitate. Frumuseţea şi atracţia ver-
sului lui Valeriu Valegvi oferă satisfacţie lecturii. 
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Ștefan DUMITRESCU 
  

VINE IUBIREA 
  

Vine iubirea ca şarpele prin iarbă 
O muzică stelară te-nvăluie trist 
Aerul devine dulce de ametist 
Universul începe înalt să te soarbă 
  

Sufletul tău e un văzduh, iubirea mea 
Amestecat cu aerul şi cu lumina 
Ca un apus sfâşietor. Străina 
Cade pe dealurile lumii ca o stea 
  

Aud prin ani cum mă topesc în tine 
Mi-e un dor sfâşietor de univers 
Şi de-nceputul lumii. Stins şi şters 
Pe ţărmurile lumii plâng, tresalt. 
  

Cum mă-mpresori iubirea mea ca o ninsoare 
Şi ca un crin. Şi Ţipăt orbitor 
De începutul şi sfârşitul Lumii îmi e dor 
Şi toată lumea asta ucigător mă doare! 
  

SUNTEM MÂINI 
  

Păsările sunt mâinile mele întinse către tine 
să te mângâie, iubito, 
vântul este mâna mea gingaşă întinsă către tine 
râurile sunt mâinile mele limpezi care te caută pe tine, 
să te mângâie, iubito 
şi crinii sunt mâinile mele înflorite 
care te caută pe tine, iubito, să te mângâie 
  

şi eu sunt o mână, iubito 
din care pornesc mii de  mâini 
ca ramurile unui copac ca să te caut pe tine, 
oh, dar a cui mână sunt eu,iubito 
a cui mână sunt eu 
a cui mână?, 
şi Acela a cărui mănă sunt eu 
a cui mână este, iubito, 
a cui mână,  
a cui mână este, iubito? 
  

şi tu eşti o mână,  catifelată, gingaşă, iubito 
pe care te caut cu toate mâinile mele să te mângâi 
oh, şi către cine te întinzi tu, iubito, 
să-l mângâi,  
către cine te întinzi tu, iubito 
să-l mângâi,  
către Cine? 
  

şi  El a cui mână o fi, iubito, 
a cui mână, 
şi  El a cui mână o fi, iubito, 
a cui mână? 
 

ANA, STRIGAM 
  

Ningea cu vieţi peste o lume 
în care nimeni nu venise 
ningea cu roşu peste-o mare 
adâncă de atâtea vise 
  

Şi tu stăteai atât de albă 
la marginea acestei lumi 
şi-ţi beai cafeaua în apusul 
care sufla dinspre genuni 

 

Şi eu veneam dinspre adâncul 
acelor codri-ntunecoşi 
cu două cosmosuri pe umeri 
în locul ochilor mei scoşi 
  

Şi-ţi vedeam capul de departe 
pe-un fel de culme un mormânt 
care pluteşte şi se duce 
venind din veac adus de vânt 
  

Şi eu strigam din ce în ce  
mai stins şi mai pierdut pe lume 
un fel de viscol de lumină 
un fel de formă fără nume 
  

şi tu piereai înspre pustiuri 
în locul capului având 
cavou-acela care-n veacuri 
bătea sălbatic ca un vânt 
  

Ana, strigam, pierduta noastră 
mormântul cum plutea pe zări 
ca o corabie statuie-n 
fosforice a lumii stări 
  

Şi cum se subţia cântând 
zidirea sfântului cavou 
şi se vedea această lume 
ca forma propriului ecou 
  

Şi mă trezeam ca dintr-un vis 
plutind prin aerul pe care 
răsăreau dealuri de morminte 
şi semne lungi de întrebare 
  

Ana, strigam, pierduta noastră 
şi mă uitam şi nu vedeam 
nimic în toată lumea, Doamne , 
numai câmpii sclipind de geam 
  

Şi eu strigam şi tot strigam 
zburând prin tine ca prin vis 
ningea cu nimeni peste lume 
un ochi ningea în sine-nchis 
  

Şi ca un fulger coboram 
'nadâncurilor reci câmpii 
ningea cu nimeni peste lume 
ningea cu morţi peste a fi 
  

Ningea şi iar ningea urlând 
ninsoarea care se năştea 
pe ea din propria-i ninsoare 
ningându-se în veci pe ea 
  

Ana, strigam, un fel de-abis 
în locul vechiului meu trup 
plutind prin lume ca apus 
în golul sferei ce-l astup 
  

Şi mă trezesc ca dintr-un somn   
şi mă văd mortu-acelei sfere 
acelui cer acelei lumi 
plutind prin neguri şi prin ere 
  
 

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

Şi mângâiam pe dinlăuntru 
dinspre adânc înspre afară 
femeia albă ce-o privisem 
pe ţărmul mării într-o seară 

 

Şi începea un fel de dor 
de imnuire şi durere 
şi eu vedeam cum cresc ca apa 
în pântecul acelei sfere 
  

Şi-mbrătişam pe dinlăuntru 
iubita care mă năştea 
cădeau miresmele-n adâncuri 
şi-adâncurile înspre ea 
  

Şi într-un cer pustiu si antic 
în care veşnic tot ningea 
numai ninsoare şi ninsoare 
nici o lumină nici o stea 
  

Şi iar plecam asemeni unei 
năluci fosforice pe zare 
asemeni unui viscol straniu 
de suferinţi mistuitoare 
  

Ana, strigam, pierduta lumii  
în veci străină şi mireasă 
mă lasă să ating cu fruntea 
mormântul care nu mă lasă 
  

Prin care-asemeni unui astru 
străbat pustiile sperând 
într-un sfârşit să-l pot ajunge 
asemeni lumii pe pământ 
  

Şi iar vedeam plutind pe zări 
chipul acela şi mormântul 
care pierea înspre pustie 
în veac de veac iluminându-l 
  

Şi eu veneam dinspre adâncul 
acelor munţi întunecoşi 
cu două cosmosuri pe umeri 
în locul ochilor mei scoşi 
  
  

AMARNICĂ E DRAGOSTEA MEA 
  

Amarnică e dragostea mea, iubito 
Plâng, mă cutremur, adânc mă sufoc 
Pe cer trece ca o lună însângerată 
Dragostea mea imensă şi fără noroc 
  

Tu eşti o statuie de chihlimbar pe un deal 
Eu curg pe lume ca un fluviu însângerat 
În lumea subatomică e o toamnă înaltă 
Din biserici sfinţii demult au plecat 
  

Mi-e un dor adânc de tine, iubito 
Că se crapă bolta cerului trosnind 
Lanurile de in văluresc în lumea ailaltă 
Pe păduri îl vedem pe Dumnezeu venind 

 

 

  

 

Constantin TOMA 
 

COPACUL 
 

De-atâta desfrunzire 
păsările toate 
şi-au mutat zborul 
spre alte locuri, 
spre alte păduri, 
mai tinere, mai dese! 
Eu, copacul pădurii desfrunzite 
cu o ramură mai aproape de abis; 
spre vestejirea din ramuri, 
spre arămiul frunzei 
fără de frunză. 
De-atâta zbor mutat 
spre alte păduri mai tinere ,mai dese 
Eu, veştedul copac al frunzei 
desfrunzite 
cu ramura mutată spre abis, 
simt măduva uscată 
ce seva nu mai trage 
din zorii primăverii 
pân’  la apusul toamnei. 
Doar gândul verii calde 
cu amăgiri mă cheamă 
şi uite 
Eu, copacul cu amăgiri mă-mpac; 
iluziile-n zboruri 
de păsări trecătoare 
îmi mângâie acum 
a crengilor durere. 
De-atâta desfrunzire 
nici palide mlădiţe 
la umbra rădăcinii 
azi nu se-ntrezăresc, 
mai moare un copac, 
mai moare o pădure, 
de-atâta desfrunzire 
şi oamenii mai mor. 
 

O LACRIMĂ 
 

Dacă mai adun 
şi lacrima ta 
la ploaia rece de toamnă 
diluvii de dureri 
vor inunda inimile rătăcite. 
Cu aproape 
un început de lacrimă 
vom inunda pământul – 
sătul de dureri, 
până mai sus 
de ţelina tălpilor. 
Ţi-am dat iubito durerea 
odată cu ploaia rece de toamnă. 
ţi-am dat iubito durerea 
uscată de timp, 
odată cu uitarea timpului  
într-o toamnă 
când  
de-ajuns o lacrimă 
inundă inimile noastre rătăcite !             
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Simpozion: „Poeta Renata Verejanu –  

personalitate de anvergură europeană” 
  

În ziua sa de naştere (22 octombrie, n.r.), poeta Re-
nata Verejanu s-a bucurat de un eveniment deosebit,  
simpozionul: ”Poeta Renata Verejanu – personalitate de 
anvergură europeană”, organizat de Clubul Consiliului 
Europei, Biblioteca „Transilvania” (Chişinău) şi Clubul 
Femeilor Scriitoare. Acest prim Simpozion a fost scos 
din edificiile academice şi adus în bibliotecile publice, 
mai aproape de cărţile poeţilor. Un alt moment inedit al 
Simpozionului - cei care şi-au prezentat comunicările / 
eseurile au fost laureaţii primei ediţii ai Festivalului Inter-
naţional de Poezie – Renata Verejanu, într-un anturaj 
public, prin lecţii publice, fiind promovaţi în continuare. 
Mulţi dintre participanţi au evoluat pentru prima dată în 
viaţă la un simpozion, care s-a dovedit a fi o frumoasă 
continuare a Festivalului Internaţional de Poezie - Rena-
ta Verejanu. 

Comunicări originale au prezentat: poetul Victor Ru-
su (student, anul III la Universitatea de Stat din Moldova, 
redactor şef adjunct la Ziarul „Copiii Europei”) cu eseul 
„Lecţiile Deschise ale Renatei Verejanu”, poetul Petru 
Hasnaş (membru al Cenaclului „Grai Matern), cu dis-
cursul „Atât de prezentă în procesul literar”, Cătălina Ro-
taru (elevă la Colegiu), cu lucrarea „Metafora revoltei” - 
toţi fiind laureaţi la prima ediţie a Festivalului..  

Poeta Tatiana Scripa (din Cernăuţi, Ucraina, profe-
soară la Universitatea de Stat din Tiraspol), a relatat mai 
întâi despre zeci şi zeci de proiecte culturale unice lan-
sate, dar şi implementate de Renata Verejanu, poeta 
fiind, posibil, unica persoană în tot spaţiul românesc cu 
un asemenea palmares cultural bogat, aceste proiecte, 
bine cunoscute nu doar în Europa, ci şi pe alte conti-
nente, în mare au devenit tradiţie; apoi a remarcat ma-
rele curaj al poetei,  afirmând că Renata Verejanu a fost 
unul dintre primii poeţi pe baricadele renaşterii: erau 
puţini la început, când în fiecare minut se cerea să se ia 
decizii importante, unii colegi nici peste ani nu-şi permi-
teau curajul liderului mişcării cenacliste, care la reu-
niunile Cenaclului „Grai Matern” cerea revenirea la trico-
lor, la alfabetul latin, în faţa a sute de mii de oameni ce-
rând unirea cu Patria-mamă; apoi a adus dovada că 
poezia Renatei Verejanu cultivă demnitatea, verticalita-
tea, curajul civic, dragostea de frumos, de ţară şi neam. 
Tatiana Scripa, fiind ferm convinsă că poezia originală a 
Renatei Verejanu a trecut din secolul XX în secolul XXI 
şi va trece şi în alte secole. La final, poetă Tatiana 
Scripa, laureată la Secţiunea – Poezie de autor a Festi-
valului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, a dat  
 

 

citire unui grupaj din propriile poeme. 
O comunicare deosebită pe marginea creaţiei 

Renatei Verejanu a avut poeta şi jurnalista Lidia Ungu-
reanu (membru al Clubului Femeilor Scriitoare, mem-
bră a Uniunii Scriitorilor din Moldova), care apoi s-a 
destăinuit cum le-a cunoscut pe Renata Verejanu şi 
Leonida Lari, care erau mereu pe linia întâi a renaşterii 
naţionale, două poete mari, una cu părul smolit, şi alta 
blondă, şi cum, la una din Marile Adunări Naţionale, 
ţinându-se în urma dânselor, când se pierdea în mul-
ţime, o urmărea pe Renata Verejanu după cosiţele 
blonde şi după fusta cu buline. Mărturisiri cum s-a ţinut 
apoi de Renata Verejanu până a convins-o să meargă 
în satul său, dorind nespus să o cunoască pe Poetă şi 
sătenii săi, din Chetrosu, Drochia, care şi acum, peste 
un sfert de veac, mai păstrează acele frumoase 
amintiri. Lidia Ungureanu a subliniat că nu acum, când 
are o experienţă bogată, ci întotdeauna Renata Vere-
janu a fost un model bun de urmat, din tinereţe a fost 
un om înţelept, mereu lansând noi căi prin foarte multe 
activităţi inedite, fiind unicul poet profesionist care e şi 
lider al Societăţii Civile, cu un stagiu de aproape 30 de 
ani de muncă de voluntar.  
 

 
 

Elena Dabija, directoarea Centrului Internaţional 
Academic Eminescu (instituţie unde poeta Renata 
Verejanu a avut în ultimii ani mai multe lansări de 
carte), în discursul său a evidenţiat poetul metaforic, 
poetul filosof, poetul luptător, aducând dovada că 
anume volumul antologic „Ofranda omeniei” e una din 
cărţile cu care lumea ieşea pe baricade în 1989 şi mai 
ales la Marea Adunare Naţională de la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova (27 august 1991), de 
pe scena cărei poeta a vorbit sutelor de mii de 
oameni… Elena Dabija a susţinut că o cunoaşte pe 
Renata Verejanu un om de cultură împlinit, şi a dorit să 
o prezinte şi tinerii generaţii, prezente la Simpozion, pe 
poeta ce a dăruit cititorilor o poezie bărbată, o poezie 
„prea actuală” pentru zilele de azi, deşi aceste poezii 
au fost scrise prin anii ”80 ai secolului trecut.  

Parascovia Onciu, directoarea Bibliotecii „Transilva-
nia” (prima bibliotecă cu carte românească din Repu-
blica Moldova), trecu mai întâi în revistă multiplele acti-
vităţi organizate împreună cu poeta Renata Verejanu, 
nenumăratele proiecte (în sens de evenimente cultu-
rale, educaţionale, literare), printre care Întâlniri de 
Elită (lunare), PAS - Proiectul „Alternativa Societăţii”, 
prietenii Revistei Micul Prinţ, lansările de carte, mai 
ales cele din acest an, şi îndeosebi lansarea biobiblio-
grafiei „Poetul metaforei în flăcări - Renata Verejanu”. 
Dar totul a început încă în 1988, odată cu lansarea la 

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

Biblioteca „Transilvania” a Cenaclului „Grai Matern” care a 
schimbat viaţa locatarilor celui mai nou şi mai frumos 
cartier al capitalei moldave, de unde a şi început schim-
barea numirii străzilor, care a fost un lucru anevoios şi 
periculos de promovat, şi Renata Verejanu era în echipa 
de şoc a  renaştereii naţionale din Moldova. Parascovia 
Onciu a destăinuit cu mândrie că Biblioteca „Transilvania” 
e unica bibliotecă din Moldova care are în fondul său de 
carte toate cărţile Renatei Verejanu, editate până în 
prezent. Conducerea Bibliotecii „Transilvania” i-a înmânat 
poetei o Diplomă de excelenţă pentru colaborarea rodnică 
de peste un sfert de veac. 

Adelaida Boico, şefa secţiei cultură şi tineret a Preturii 
Ciocana, municipiul Chişinău, a destăinuit că este „de o 
viaţă” un fan al poeziei Renatei Verejanu şi o admiră pe 
poeta luptătoare încă de la discursurile dânsei din anii ”80 
ai secolului trecut. I-a plăcut că poeta Renata Verejanu 
niciodată nu a ţinut un discurs de pe hârtie, fie la 
nenumăratele reuniuni ale Cenaclului „Grai Matern”, fie la 
Marile Adunări Naţionale. A apreciat foarte înalt proiectele 
de nivel internaţional lansate şi implementate de poeta 
Renata Verejanu doar pe muncă de voluntariat, printre 
care Festivalul Concurs Internaţional al Talentelor Lumii 
„Micul Prinţ”, la care, de câţiva ani,  Pretura sec. Ciocana 
fiind unul din partenerii proiectului, reuneşte la Chişinău 
tinere talente şi mari personalităţi ale culturii europene şi 
nu doar, festivalul ajungând la ediţia a XXII.   
 

 
 

La Simpozion au participat şi laureaţii Festivalului Inter-
naţional de Poezie din raioanele din preajma Chişinăului 
(Criuleni, Hânceşti, Ialoveni, Anenii-Noi) şi elevii din 
clasele superioare ale Liceului Mihail Berezovschi din 
cartierul Ciocana. În calitatea sa de editor, Renata Vere-
janu a dăruit celor prezenţi la Simpozion din ultimele nu-
mere ale Revistei „Micul Prinţ” şi Ziarul „Copiii Europei”. 
Simpozionul a fost deschis şi moderat de Daniel Vere-
janu, doctorand la Institutul de Filologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Desfăşurându-se în ziua de naştere a 
poetei, Simpozion-ul s-a încheiat cu urări „La Mulţi Ani!”, 
toţi cei prezenţi aclamând, cântând şi aplaudând-o pe poe-
ta omagiară… Renata Verejanu, inundată în frumoase bu-
chete de flori, mulţumea cu surâsul ei blând, susţinând, că, 
în asemenea clipe se simte intimidată, şi anume în ase-
menea clipe îşi zice că are de scris încă multe cărţi. 

 

Dan Ţurcanu  
Reporter AMP-Internaţional, Chişinău 

 

 
 

 

(urmare din pag. 43) 
 

crează cu lichidități; v-o recomand pe Eunice, e foarte 
amabilă. Dacă tot vă duceți, dați-i cheile astea de la 
cutiile de valori. Vă conduc sau vă faceți loc cu arma?  

Nici nu era nevoie, căci toți clienții băncii erau cul-
cați la podea și nu mă încurcau. 

- Ridicați-vă, oameni buni! i-am îndemnat, ați fost  
destul timp umiliți în această încăpere. 

Primul a făcut-o un bărbat mai agitat ca mine. 
- Vă rog, mă așteaptă fetița să-i duc cheia. Jur că 

în 20 de minute sunt înapoi. Credeți-mă, nu vreau să 
pierd jefuirea unei bănci. O aștept de-o viață, adică de 
când rambursez un credit ce mi s-a dat pe 2 ani. 

- Bine, dar luați mașina blindată și arma paznicului 
să vă descurcați în trafic. 

A plecat val-vârtej, nu înainte de a mă îmbrăţişa. 
- Vedeți să nu vi se descarce pistolul spre domnul 

Niky, managerul sucursalei, etaj 2, primul birou pe 
dreapta, îmi zise cu o voce ce aducea mai mult a sfat. 

Făcusem o greșeală cu ridicatul clienților de pe jos, 
căci a trebuit să liniștesc un grup ce voia să-l linșeze 
pe directorul-adjunct. Apoi am pierdut timpul cu un tip 
ce mi se părea cunoscut - îl mai văzusem la biserică, 
când mă învârteam pe lângă cutia milei. 

- Pocăiți-vă! zbiera el către fetele de la ghișeu. Ziua 
judecării comisioanelor în instanță se apropie! 

Într-un târziu, mai mult zorit de salariații băncii, căci 
se apropia ora închiderii, am ajuns la Eunice. Colega 
ei avea perfectă dreptatea, era dulceața întruchipată. 
După ce am băut o cafea - din care am vărsat inten-
ționat un strop pe un pliant al băncii, a spart gheața.  

- Spuneați că doriți să ne prădați?! 
- Nevoia mă împinge, m-am scuzat. 
- Cât aveți nevoie? 
Am făcut un calcul scurt. 
- 20.000 euro, Eunice! 
- Riscați închisoarea pentru un fleac! De ce nu luați 

un credit de la noi? Vi-l putem da pe 10 ani. 
- Dobânda?  
- Excelentă, 5% fixă pe întreaga perioadă, sau 3% 

în primul an și apoi variabilă. Pentru mai multe infor-
mații vă dau un model de contract, zise ea întinzându-
mi ceva ce semăna cu primul volum din “Frații 
Karamazov”. 

- Dar comisioanele?!  
- Foarte mici! Adică sunt scrise cu litere foarte mici, 

zâmbi ea. 
- Nu am, însă, cu ce garanta; mi-am pierdut aparta-

mentul după o ședință de shopping; am, în schimb, 
patru frigidere și șapte televizoare. 

- Cred că e o garanție destul de puternică, privi ea 
spre pistol. 

- Dar giranți?! 
- Noi! am auzit din sală corul clienților, măcar atât 

să facem pentru omul ce ne-a lăsat câteva minute sin-
guri cu șeful de la credite. 

Am sfârșit semnând contractul. Polițiștii, strânși în 
fața băncii, mi-au permis să plec. Considerau că, do-
bânda pe care urma s-o plătesc, era o pedeapsă 
suficientă.      
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Angela RIBINCIUC 
 

Lecţii de încredere 
 

Suntem, e-adevărat, propriii noştri inamici.  
Dintr-o nejustificată teamă ne încorsetăm visele  
şi îi lăsăm pe alţii să ia decizii în locul nostru. 
Am un prieten pe care îl admir.  
Pentru liniştea pe care nu şi-o pierde în situaţiile limită.  
Pentru felul cum respectă oamenii,  
indiferent de împrejurări.  
Şi pentru arta cu care dăruieşte tuturor  
lecţii de încredere. 
Face asta fără să depună nici un efort.  
E felul lui de a fi – unic, natural. 
Atunci când îl văd. îmi spun că perfecţiunea  
nu trebuie căutată.  
E lângă noi. 
 

Ordinea lucrurilor 
 

Răbdarea se termină brusc.  
Simţi că vrei să alergi înaintea timpului,  
să ajungi acolo unde gândul tău este deja. 
Şi totuşi, lucrurile tot cum vor ele se aşează.  
Degeaba încerci, degeaba îţi aduni puterile,  
pe care ţi-ai dovedit de atâtea ori că le ai.  
Nu te ajută decât ordinea firescă a lucrurilor  
pe care ai da orice să  o poţi schimba, uneori. 
Neliniştea te cuprinde întâi puţin, apoi,  
din ce în ce mai mult  
până când devii sclavul ei.  
Împotrivindu-te, nu faci decât să intri şi mai repede 
în vârtejul menit să te scoată din ritm. 
Dar vine şi clipa când ajungi acolo unde ai vrut.  
Toate îndoielile se spulberă,  
inima e la locul ei, bate normal şi...  
restul devine trecut. 
  

 

Orizont deschis 
 

Fiecare avem anumite locuri care ne ajută  
să ne regăsim.  
E de-ajuns să vezi bucata ta de cer,  
să respiri aerul de care numai  
tu ştii cât de dor ţi-a fost  
ca să simţi, dintr-o dată, că viaţa e frumoasă. 
Cuvintele devin de prisos.  
În liniştea ta, eşti recunoscător  
că ai mai ajuns o dată acolo,  
că ai mai văzut o dată orizontul tău deschis. 
Ne mulţumim cu puţin.  
Însă ceea ce alţii numesc puţin,  
pentru noi e mai important decât tot restul.  
Bogăţia este, de fapt, ceea ce ne bucură sufletul, 
făcându-l uşor,  
şi ne readuce lumina în priviri,  
chiar dacă afară e, poate, întuneric. 
 

Un om e un om 
 

De ce trebuie să fim uniţi doar  
în faţa nenorocirilor?  
De ce trebuie să vedem suferinţa  
pentru a ne aminti că avem suflet? 
De ce suntem buni doar în situaţii limită? 
Curajul de a pune umărul există permanent  
în fiecare.  
Aşa cum ne pasă de cei apropiaţi,  
a căror linişte e strâns legată  
de propria noastră linişte,  
la fel ar trebui să recţionăm  
şi când e vorba de altcineva.  
Un om e un om. Nici mai mult, dar nici mai puţin.  
Viaţa este, sau ar trebui să fie,  
la fel de preţioasă pentru toţi.  
O viaţă salvată, indiferent cum, cu câte sacrificii,  
înseamnă o victorie supremă.  
O viaţă pierdută sau ratată ar trebui să fie,  
pentru cei care n-au făcut tot ce  
s-ar fi putut face,  
o problemă de conştiinţă. 
 
Legile sufletului 
 

Sufletul are legile lui.  
Degeaba încerci să-l convingi să reziste  
când el e împovărat,  
degeaba-i spui că totul e bine  
când el ştie că nu e aşa. 
Singur îşi găseşte remediul  
dacă vede că-ţi pasă de el.  
Te-ajută mai mult decât crezi,  
dar nu când vrei tu  
ci atunci când poate el. 
Hrana sufletului e neconvenţională  
şi diferă de la un om la altul.  
Se consumă diferit, în porţii insesizabile,  
în clipe imposibil de cuantificat. 
Ni se pare că ştim dar, de fapt,  
nu ştim mai nimic despre legile  
unice,  ale sufletului nostru. 

 

(Fragment din volumul „Viața începe mereu”) 
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      Alexandru COCETOV 
 

Vasile Alecsandri –  valorificatorul folclorului 

românesc 
 

Cei mai mulţi comentatori ai operei „bardului de la 
Mirceşti” au căzut deacord într-o privinţă: Alecsandri este 
un scriitor „total”. A abordat diverse genuri de specii, s-a 
afirmat în critica literară şi, mai important, a pus bazele 
cercetării folclorului

1
. 

Prima formă de organizare şi comunicare artistică 
prin cuvânt o reprezintă literatura populară. Ca formă a 
conştiinţei sociale, înaintea apariţiei cronicilor (secolul 
XVI-XVII), poezia populară a ţinut loc istoriografiei

2
. În 

studiul ”Poeţi şi critici”, T. Maiorescu îi relevă principalele 
merite: „Farmecul limbii române în poezia populară el ni l-
a deschis..., frumuseţea proprie a pământului nostru natal 
şi a aerului nostru el a descris-o... când societatea mai 
cultă a putut avea un teatru în Iaşi şi Bucureşti, el a răs-
puns la această dorinţă, scriindu-i comedii şi drame”. De 
aceea momentul 1848 reprezintă în istoria literaturii româ-
ne primul contact serios, conştient şi programatic urmărit, 
cu spiritualitatea folclorică. Consecvent promotor al cele-
brei Introducţii de la Dacia Literară, el însuşi fondator al 
revistei alături de Kogălniceanu şi Negreuzzi, Vasile Alec-
sandri a considerat, ca şi alţi colegi din generaţia sa, că 
folclorul ca sursa de inspiraţie dă nota de originalitate a 
literaturii române atât prin subiect, cât şi prin expresie. 
Poetul crează în Legende un univers medieval proiectat 
în mit, luminat de imaginea apolinică a lui Ştefan cel 
Mare, personaj mitologic al întregii noastre literaturi. 

Folclorul reprezintă o arhivă a celor mai impor-
tante fapte ale trecutului, conservând numeroase eveni-
mente ale zbuciumatei noastre istorii. Are deci o deosebi-
tă valoare documentară. Alecu Russo afirmă: „Din studiul 
lor (al poeziilor populare, n.n) ne vom lămuri despre origi-
nea limbei noastre, de naşterea naţionalităţii române, de 
plecările naturei cu care este înzestrat poporul şi de lup-
tele de le-au susţinut coloniile romane pân-a nu se priface 
în locuitorii de azi ai vechei Dacii”.

3
 Căci el (folclorul), a 

format teme, motive strâns legate de experienţa de viaţă 
a poporului nostru, un fond de idei şi de imagini specifice, 
un stil propriu.

4
  

Istoria şi folclorul constituie două coordonate esen-
ţiale ale unui popor. Creaţia populară este „expresia cea 
mai vie a caracterului naţional” (A. Russo, „Poezia popu-
lară”), pentru că reflectă obiceiurile, tradiţiile, credinţa şi 
limba poporului nostru...

5
  

Alecsandri nu descoperă folclorul, căci înainte de el 
s-au mai alcătuit culegeri de folclor, dar mai mult decât 
oricine, el licitează valoarea ei estetică ce îl entuzias-
mează până într-atât încât îi smulge afirmaţia, privită mai 
târziu cu o oarecare ironie, că românul e născut poet. Prin 
contaminarea cu folclorul, socoteşte poetul, literatura na-
ţională s-ar putea regenera. Tot aici în poeziile populare 

 

 

Alecsandri le consideră „comori nepreţuite”, pentru 
că ele oferă o imagine complexă a obiceiurilor şi 
tradiţiilor neamului nostru, aceasta fiind „expresia 
cea mai vie a caracterului naţional” (Alecu Ruso 
„Poezia populară”)

6
  

În poezia populară, Alecsandri descoperă 
întotdeauna nota patriotică şi socială, precum şi 
informaţia istorică. De ce poezia populară? Căci, 
„poezia populară este ... expresia cea mai vie a 
caracterului naţional”, afirmă Alecu Russo. Roman-
tic, în spiritul vremii, în comentariile sale din cule-
gerea „Balade adunate şi îndreptate” (1852-1853), 
în ediţia din 1866 „Poezii populare ale românilor”, 
în schimb, consideraţiile lui vorbesc despre circula-
ţia internaţională a unor teme şi motive. Piesele 
sunt culese din toate regiunile locuite de români, 
Alecsandri fiind cel dintâi care constată unitatea 
folclorului român. A încercat o clasificare pe specii: 
cântece bătrâneşti sau balade, doine sau cântece 
de dor, cântece haiduceşti, hore sau cântece de 
jale, clasificare preluată de mulţi folclorişti.

7
 Tot 

aici, Mihai Eminescu nota: „farmecul poeziei popu-
lare îl găsesc în faptul că ea este expresia cea mai 
scurtă a sinţământului şi a gândirii...” 

Patima lui folclorică i-a fost stimulată de A. 
Russo şi o descoperă plimbându-se prin munţi, la 

Piatra, unde aude: „cântecul cel mai frumos, cei 
mai jalnic, cel mai de suflet... pe lume: doina de la 
munte, acea melodie curat românească, în care 
odată inima omului se tălmăceşte prin suspine 
puternice şi prin note dulci şi duioase, doina 
jalnică, care face pe român să ofteze fără voie şi 
care cuprinde în sânul ei un dor tainic după o 
fericire pierdută".

8
  

Poeziile populare erau „adunate şi îndreptate” 
de V. Alecsandri deci „îndreptările” fiind esenţiale  
şi-i conferă drept de „proprietate literară”. „Pro-
prietatea" priveşte mai ales forma, nu şi conţinu-
tul. A adăugat uneori versuri, alteori a născocit 
„cântece” întregi: Movila lui Burcel, Cântecul lui 
Mihai Viteazul, nu a avut o intervenţie grosolană, 
ceea ce a determinat ca ulterior acestea să circule 
în popor tocmai cu haina dată de Alecsandri: Miori-
ţa, Meşterul Manole, Toma Alimoş, Miu Copilul.  

În altă ordine de idei ... explorarea materialului 
folcloric a fost întotdeana o coordonată funda-men-
tală a creaţiei poetice a lui Alecsandri. Tradițiile 
folclorice, datinele naţionale, superstişiile populare 
apar... drept elemente importante într-un şir de 
scrieri dramatice „O nuntă ţărănească”, „Arvinte şi 
Pepelea”, „Ion Păpuşerul”, „Barbă Lăutaru”, „Crai 
nou” sunt exemple elocvente în aces sens. Cu 
toate acestea, până la feeria „Sânzeana şi Pepe-
lea”, folclorul în opera dramatică a lui Alecsandri 
îndeplinea mai multe funcţii auxiliare şi decorative.

9
  

Cei mai mulţi comentatori ai operei „bardul de 
la Mirceşti” au căzut de acord într-o privinţă: 
Alecsandri este un scriitor „total”. A abordat diverse 
genuri de specii, s-a afirmat în critica literară şi, 
mai important, a pus bazele cercetării folclorului. În 
studiul „Poeţi şi critici”, T. Maiorescu îi releva prin- 
 

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

cipalele merite: „Farmicul limbii române în poezia popula-
ră el ni l-a deschis..., frumuseţea proprie a pământului 
nostru natal şi a aerului nostru el a descris-o... când 
societatea mai cultă a putut avea un teatru în Iaşi şi Bu-
cureşti, el a răspuns la această dorinţă, scriindu-i comedii 
şi drame”. Valoarea unică a lui Alecsandri constă în 
totalitatea acţiunii sale literare”, mai adaugă Maiorescu.

10
  

Scriitorii precum Kogălniceanu, Russo, Negruzzi... au 
apreciat valoarea estetică, etică şi istorică a folclorului, 
însă Alecsandri e cel ce pune bazele unei cercetări te-
meinice, programate în acest domeniu. El a cules folclo-
rul în Munţii Vrancei împreună cu A. Russo, alcătuindu-şi 
un bogat material documentar.

11
 El remarcă în publicaţiile 

sale, că: „folclorul reflectă sufletul poporului în datele sale 
fundamentale: comportamentul psihic şi social, veleităţile 
creatoare, comuniunea cu natura.” „Românul e născut 
poet!” exclamă Alecsandri, şi urma în altă parte: „el înti-
nereşte cu natura, căci o iubeşte cu toată dragostea unui 
om primitiv.” De aceea şi toate cântecele lui încep cu 
”Frunză verde” („Românii cu poezia lor”). Ceea ce a 
apreciat cel mai mult la creaţia populară erau maxima 
concentrare a expresiei, capacitatea de a reda cât mai 
feresc cu putinţă stări şi sentimente.”  

Alecsandri a folosit în creaţia poetică o gamă largă 
de teme, şi motive luate din folclor. „Meritul său incontes-
tabil constă în aceea că a simplificat versificaţia, urmând 
modelul prozodiei populare.” 
 
1
 (Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril;  12. V. Alecsandri – 

deschizător de drumuri în literatura română, p. 79) 
2
 (Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril;  1.Literatura populară – 

mijloc de reflectare a spiritualităţii poporului nostru, p. 5) 
3
 (Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril;  1.Literatura populară – 

mijloc de reflectare a spiritualităţii poporului nostru, p.10) 
4
 (Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril;  1.Literatura populară – 

mijloc de reflectare a spiritualităţii poporului nostru, p.13) 
5
 (Sinteze Literare, Gh.Puiu şi F. Gavril; Literatura paşoptistă 

de inspiraţie folclorică, p. 61) 
6
 (Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril;   1.Literatura populară 

– mijloc de reflectare a spiritualităţii poporului nostru, p.7) 
7
 (Vasile Alecsandri şi Folclorul; p. 2, Profesor Daiana Breban, 

„LPS-CSS”- BAIA MARE). 
8
 (Vasile Alecsandri şi Folclorul; p. 2, Profesor Daiana Breban, 

„LPS-CSS”- BAIA MARE) 
9
 (Vasile Alecsandri şi Teatrul (Ediţia a 2-a); Haralambie 

Corbu, Chişinău, 2010; În folclor. Feeria Naţională „Sinzeana 

şi Pepelea”,  p. 183) 
10

 (Sinteze Literare, Gh.Puiu şi F. Gavril; 12. V. Alecsandri – 

deschizător de drumuri în litereatura română modernă, p. 79) 
11

 (Sinteze Literare, Gh.Puiu şi F. Gavril; 12. V. Alecsandri – 

deschizător de drumuri în litereatura română modernă, p. 80). 
 

   Bibliografie: 
1. Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril. 
2. Vasile Alecsandri şi Folclorul; Profesor Daiana 

Breban, „LPS-CSS”- BAIA MARE. 
3. Vasile Alecsandri şi Teatrul (Ediţia a 2-a); Haralam-

bie Corbu, Chişinău, 2010; În folclor. Feeria Naţională 
„Sinzeana şi Pepelea”. 

 

 

 

Maria IEVA 
 

Despre nimic 

 
Ca orice copil, cred, am parcurs un drum 

plin de întrebări, dar ceea ce m-a preocupat în mod 
special a fost să găsesc înţelesul unei propoziţii 
simple: "Nu-ţi dau nimic". Speram ca într-o zi să în-
ţeleg cine sau ce era acel nimic care nu voia să se 
lase împărţit, ori de câte ori exista o dorinţă neînde-
plinită. Când am descoperit tabla înmulţirii aveam 
să îl percep pe "domnul nimic" ca fiind unul şi ace-
laşi cu zero şi, cum, orice număr înmulţit cu zero 
este egal cu zero, am înţeles într-o oarecare mă-
sură cum stăteau lucrurile: tot ce atingea zero avea 
să se transforme în nimic. Asta până când am vă-
zut axa numerelor. Atunci aveam să îmi schimb 
percepţia despre zero şi să îl numesc origine. Aşa-
dar, la originea lucrurilor nu a existat nimic, lumea 
s-a format din nimic şi tinde spre două polarităţi: 
înainte şi înapoi, ca o oglindă diformă în care nu ştii 
niciodată care îţi este adevăratul chip, ori adevăra-
ta identitate.  

Păşind în trecut, am ajuns la Petru, l-am 
regăsit pe Jesus, am trecut pe lângă Moise şi, e-
vadând din arca lui Noe, am ajuns în grădina Ede-
nului, acolo, unde Adam şi Eva îşi căutau rămăşiţe-
le cordonului ombilical în sâmburii merelor. Am 
străbătut un drum marcat până la un punct, după 
care s-a aşternut tăcerea şi întunericul.  

Urmând şirul numerelor pozitive, am crezut 
că voi putea urca pe treptele cunoaşterii, dar am 
ajuns să străbat, cu torţele în mână, galeriile Vati-
canului de la un capăt la celălalt, încercând să do-
bândesc înţelepciunea râvnită de înaintaşi. Am în-
ceput să bănuiesc că nimicul ne-a fost furat, aşa 
cum focul a fost furat zeilor de către Prometeu. Am 
umblat pe axa numerelor crescătoare până când 
am înţeles că, dincolo de o înşiruire de numere, 
există altceva; acel ceva care face corespondenţa 
cu fiecare literă din alfabet, acel ceva care a făcut 
cuvântul. 

"Mai întâi a fost Cuvântul şi tot Cuvântul va 
fi cel din urmă, ca o pată de lumină răsărită în Tibe-
tul minţilor liniştite…" am auzit ecoul care răsuna 
de curând în mine. Pe treptele numerelor, am 
încercat să îmi ridic privirea pentru a-mi vedea cru-
cea cioplită în aripile liliecilor, dar oglinda univer-
sului reflecta o altă imagine. Era reflexia lui Dum-
nezeu, răsărită din nevoia de a crede că fiecare 
treaptă este o spirală spre lumină, spre acea lumi-
nă care ne va învăţa că oglinda a devenit mată 
atunci când Dumnezeu a suflat peste ea şi că res-
piraţia lui a devenit respiraţia noastră, până în ziua 
în care nimicul va deveni iar nimic, în marea de lu-
mină şi tăcere. 
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Anatol  COVALI 
 

Icoană – Rondel  
 

Iubita mea mamă e-o sfântă icoană 
ce stă-n al meu suflet ca pe un altar, 
cu zâmbetu-i dulce şi fără prihană, 
purtând în privire cel mai tandru clar. 
 

Doar a ei prezenţă vindecă-orice rană 
şi blând îndulceşte orişice amar. 
Iubita mea mamă e-o sfântă icoană 
ce stă-n al meu suflet ca pe un altar. 
 

La ea mângâiere e orice dojană 
şi tristele-i lacrimi ca stelele par. 
Iubirea-i îmi pune durerea pe goană 
şi-o caldă-mpăcare mi-aduce în dar... 
Iubita mea mamă e-o sfântă icoană ! 
 
Mi-e sufletul de plumb 
 

Mi-e sufletul de plumb, amărăciune 
e inima ce-mi bate tristă-n piept 
şi nu mai pot rosti o rugăciune. 
Mi-e sufletul de plumb, amărăciune 
în gură simt de când ne tot răpune 
cu-atâtea ne-mpliniri acest nedrept. 
Mi-e sufletul de plumb, amărăciune, 
ca pe-o pedeapsă cruntă te accept. 
 
Ne este viaţa ( Triolet) 
 

Ne este viaţa permanentă luptă, 
dar între noi luptăm în loc să-i luăm 
de piept pe cei care din noi se-nfruptă. 
Ne este viaţa permanentă luptă, 
bolnavi, săraci, mereu cu faţa suptă, 
prin gropi de suferinţă-ntruna dăm. 
Ne este viaţa permanentă luptă, 
dar doar cu mori de vânt ne mai luptăm. 
 
Voi aştepta 
 

Lasă-mi iluzia că sunt 
acelaşi plug care te ară 
pentru a-ţi pune în pământ 
seminţele de primăvară! 
 

Voi aştepta doritul rod 
chiar dacă mugurii-au să cadă 
 

 

uscaţi în al durerii glod. 
Voi aştepta să-mi fii livadă 
 

În care iarăşi să colind 
printre miresme-mbătătoare 
şi flori din ramuri să-ţi desprind. 
Voi aştepta cu nerăbdare 
 

Să văd cum fluturii-mi de dor 
din cupă-n cupă-or să colinde 
sorbind nectar ameţitor. 
Voi aştepta să pot aprinde 
 

Apoi mari ruguri şi să joc 
în jurul tău în chip de flutur, 
iar când va fi să îmi dau foc 
cenuşa-n tine-aştept s-o scutur. 
 
Nevoie de noi 
 

Am atâta nevoie de tine 
în deruta în care înot 
neştiind niciodată spre cine 
şi spre unde şi cât o să pot. 
 

De o viaţă te caut oriunde 
însă doru-mi te strigă-n zadar 
fiindcă numai tăcerea răspunde 
printr-un murmur ciudat şi neclar. 
 

Arde-n noi depărtarea şi doare 
ca o rană ce nu are leac, 
când iubirea-mi e-o rază de soare 
înroşită cu sânge de mac. 
 

Nu mai pot să suport suferinţa 
de a şti că şi-atunci când nu eşti 
îmi e plină de tine fiinţa 
pe ai cărei cai suri călăreşti. 
 

Sfarmă-n urma ta oricare punte 
te mai cheamă s-o treci înapoi, 
fiindcă-n timp ce toţi vor să ne-nfrunte, 
noi avem iar nevoie de noi. 
 

Nostalgie 
 

În amintirea ta sunt rădăcină 
ce vrea-n zadar tulpină să devină, 
tu în a mea eşti splendidă grădină 
care de flori multicolore-i plină. 
 

În visul meu eşti prima sărbătoare 
cu care alta n-are-asemănare, 
eşti soare cald şi împrimăvărare 
ce pare-a împlinirii întrupare. 
 

Te port în gând ca pe o bucurie 
ce ştie chiar târzie să îmi fie 
mai vie decât orice veşnicie 
când iar îmi dă fiori de nostalgie. 
 

Dorită, adorată şi iubită 
tu-mi eşti comoara cea mai preţuită 
ce va rămâne pururi tăinuită 
şi de a mea iubire ocrotită. 
 

Şi nimeni, niciodată, n-o să poată 
din dragostea-mi bogată să te scoată 
şi-n care vei rămâne ferecată 
de adierea lui „A fost odată!“... 
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       Nicolae TOMESCU 
  

Povestiri creștine 
 

Cartea domnului Viorel Darie, Povestiri creștine, 
apărută recent la editura InfoRapArt, ne poartă prin spații 
și timpuri diferite. Povestirile își au izvorul în fapte istorice 
de necontestat, dar și în fantezia autorului. Ele se 
constituie într-o pledoarie pentru frumusețea morală a 
unor oameni, a unor luptători pentru credință. 

Seria celor cincisprezece povestiri începe  cu 
Flăcări pe Nil. Credința în Iehova, a evreilor de pe un mic 
ostrov, îi face mai buni, mai receptivi la nevoile și 
suferințele altora, deosebindu-i de egiptenii politeiști de pe 
ostroavele vecine. Nu doar credința îi deosebea pe evrei 
de cei din jur, ci și modul lor de acțiune în numele acelei 
credințe. Astfel, fiii evreului Efrim îl salvează de la moarte 
pe Rameses, fiul bogatului egiptean Asenath, din ostrovul 
vecin, cu toate că acesta îi asuprea și nedreptățea pe cei 
de o lege cu ei. Doar după ani și ani, salvatorii sunt 
descoperiți de cel salvat. În felul acesta Iehova va mai 
avea un discipol, Rameses căsătorindu-se cu sora 
salvatorilor, iar evreii vor fi respectați de stăpânii lor 
egipteni. Această povestire parcă vestește porunca, de 
mai târziu, din Noul Testament: Să vă iubiți unul pe altul, 
precum v-am iubit Eu pe voi” (Ioan 15, 12). 

În alte povestiri, autorul descrie activitatea de 
evanghelizare a unor urmași ai apostolilor din primul secol 
creștin (Manuscrisul Apostolului, Cetatea de lumină, Pro-
vidența). În condiții grele datorate necunoașterii limbii ori 
de opunere a unor șefi de culte păgâne, vestitorii Nașterii 
și Învierii lui Iisus reușesc să-și ducă misiunea la bun 
sfârșit. 

Câteva povestiri se referă la activitatea unor 
reformatori ai bisericii catolice din Evul mediu, începând 
cu misionarul valdenez Lucas și apoi cu adepții lui Calvin. 
Aceștia își dau chiar și viața pentru convingerile lor ce se 
opun obscurantismului și mercantilismului practicat de 
reprezentanții bisericii catolice din acele timpuri. (Frații de 
suferință, Mântuirea prin credință). 

Sunt inserate în aceste povestiri și câteva episoa-
de de iubire între tineri din confesiuni diferite. Cu toate 
piedicile puse de condițiile sociale, ori de apartenența la 
culte diferite, dragostea curată, acest dar divin, învinge. 
Învinge și în cazul în care protagoniștii sunt despărțiți de 
mari distanțe ori chiar de moarte. 

În povestirile domnului Darie un loc aparte îl 
ocupă cele care vorbesc despre apropierea dintre om și 
natură. Smochinul răsplătește dragostea celui care l-a 
sădit și îngrijit, iar căprioarele, care au fost ajutate să 
supraviețuiască peste iarnă, îl răsplătesc pe binefăcătorul 
lor salvându-l de la o moarte sigură. Sunt aici prezente, 
dincolo de cuvinte, respectul și colaborarea dintre cei  

 
 

veniți pe lume în zile diferite ale Creației. 
Autorul, în cuvinte puține, dar cu măiestrie, 

descrie și mediul geografic unde au loc evenimente 
importante din unele comunități religioase, sau 
întâmplări din viața unor oameni simpli. Mi s-a părut 
remarcabilă o descriere a naturii: Un vânt liniștit, 
abia perceptibil răcorea vastele întinderi ale uriașului 
Nil, făcând ca pe luciul său să călătorească valuri 
blânde, în rânduri multe, repetându-se la nesfârșit 
...Dacă urcai dinspre fluviu malurile înalte, arse de 
soare, rămâneai uimit la vederea canalelor nenu-
mărate prin care curgea apa purtând nămolul rodi-
tor sau în altă parte: cerul era mai mereu mohorât, 
cenușiu, învolburat de nori întunecați, ploile spălau 
mai tot timpul rada și punțile corăbiilor. Rar de tot, 
când norii părăseau portul, cerul devenea dintr-oda-
tă curat și strălucitor de albastru. Atunci fiecare su-
flet simțea un dor de libertate, de călătorie într-o lu-
me necunoscută... 

Este o carte care se citește ușor, autorul 
parcă îndemnându-te să iei parte afectiv, alături de 
eroii săi, la acțiune. 

Aceste povestiri, ce stârnesc interes, cu 
oameni implicați în evenimente care au devenit file 
de manual, i-ar ajuta, (de ce nu?), și pe elevii care 
învață istoria și, de multe ori, unele capitole, precum 
acelea privitoare la necesitatea, la un moment dat, a 
reformării bisericii, li se par aride și din această cau-
ză le ocolesc în detrimentul informării lor intelectuale 
și educației morale. 

Această carte, prin conținutul ei, poate fi 
considerată și o replică artistică la unele capitole 
dintr-o eventuală Istorie a religiilor. 
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precum coconu-și leapădă 
în zbor de fluture visarea, 
precum sămânța ridică 
clorofilă-n orice fir de iarbă. 
 

privește cercul dinlăuntru, 
iarba 
fluturii  
sunt doar proiecții ale unui grăunte  
de conștiință. 
 
 
Necuvinte 
 

Cuvintele învolburate  
se sparg de talazurile conştiinţei  
purtând ecouri ancestrale,  
gândurile - acești soldaţi fără ţel  
pe câmpul de bătălie  
al haosului ce-i hrăneşte, 
îmi construiesc castele de nisip 
la margini de neființă. 
Doar universul mai sângerează-n necuvinte  
chemând izvoarele-napoi,  
dar cine oare le mai simte  
când morţii-şi dorm mormintele în noi? 

 
 

Zăpezile de altădată 
 

Ziua își leapãdã solzii 
sub curgeri de zãpezi amare 
și-n așteptarea mea 
cresc oameni de zãpadã 
purtând tãciuni în piept. 
 

Sub sloiurile înserãrii 
douã cuvinte degerate, 
mocnind în ochii 
ultimului om de zãpadã, 
îmi mângâie pleoapa 
cu tãcerea zãpezilor 
din care ai rãsãrit. 
 

Mi-e dor de zãpezile de altãdatã, 
sau poate doar de ochii ce le priveau. 

 
 

Royala albă 
 

Era mult prea târziu 
iar tu jucai poker  
pe cuvintele din pereți 
 

amice 
la masa tăcerii 
Chronos mereu cere blind 
 

între două bătăi de inimă 
ți-a intrat full 
de dame 
și-ai plusat 
 

ai pierdut; 
nu știai că Lethe are royala albă? 

 

 

 

         Claudia ADAM 
 

Cocor origami 
 

în ziua aceea te-am așteptat 
la fel ca-n orice altă zi, 
îmi lipisem urechea de zidul 
în care tăcerea ta  
pulsa într-un cocor origami 
“dacă n-ar fi această pasăre blestemată 

aș putea să dorm și eu”, 
mi-a șoptit zidul prin mii de fisuri. 
 

din ziua aceea mă tem - 
mă tem că păsările călătoare 
n-au să se mai întoarcă 

de dincolo de ziduri. 
 

 

Drogul nostru cel de toate zilele 
 

ochiul acrobaților orbi 
cată spre norul de-otravă  
în timp ce păpușarii își hrănesc caii  
cu sânge de om contra om, 
televizorul (noul surogat pentru conștiință)  
îmi urlă : “vine potopul, în stele-i răspunsul”, 
la colțul străzii se vând buncăre în rate,  
cei ce nu-și permit unul  
se calcă-n picioare  
pentru vreun oscior de sfânt milos  
care să le asigure mântuirea pe datorie  
 

viitorul…  
mereu viitorul ne este injectat  
cu-aceeași seringă infectă - 
frica –  
e cel mai bun drog, 
o spune și ecleziastul  
(sau…psihologul?),  
“c’est la vie”  
îmi spune Sarkozy, 
“It’s my life” îmi zice și doctorul  
în timp ce-mi injectează doza zilnică 
de nepăsare  
 

și-n tot acest timp  
prezentul nu-i decât  
un șirag de ochi orbi  
la gâtul păpușarului. 
 

 

Introspecție 
 

Sunt un grăunte de conștiință - 
nimic nu mi-e străin, 
de tot am trebuință; 
 

pe calea către mine, 
de mine însămi mă voi lepăda 
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Valentina BECART 
 

MÂINILE TALE 
 
Mânile 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… 
 

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… 
 

JOCUL DE CARTI 
 

Se decojeau 
Zilele şi nopţile… 
Le desfăceam 
În evantaie 
Şi le aşterneam  
Peste amintiri 
Dulci-amărui 
Cu arome tăioase. 
Era un joc de cărţi… 
Tu ţineai asul  
În palmele tale 
Toate cuvintele 
Pe care le rosteam 
La vreme de seară 
Picurau în inima ta 
Ca nişte lacrimi 
Pe cruce… 
Plângeau şi stelele 
Căci ne erau părtaşe 
Şi ajungeau la tine  
Cu raze tremurate… 
Tu pierdeai mereu jocul… 
Atunci toate 
în jurul nostru 
se frângeau lăcrimând… 
Păsările umpleau aerul 
Acoperindu-ne. 
Te chemam  
Să decojim împreună  
Doar clipele, 
Înfloreau minunatele 
Şi se făceau 
Petale amare 
În jocul tău de cărţi 
Eu te chemam  
Cu asul închis 
În inima mea… 
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     Gheorghe GORINCU 
 

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ GÂNDITĂ ŞI ORGANIZATĂ DE 

CEL MAI ILUSTRU MINISTRU AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

ROMÂNESC, SPIRU HARET 
 

Perioada 1925-1952 
 

CONCEPTUL REFORMATOR AL LUI SPIRU 
HARET, RADIOUL ŞI PRESA VREMII DIN PRIMUL AN 

DE CRIZĂ MONDIALĂ - 1929 (VIII) 
 

Contemporan cu acea perioadă de criză mondială, mai 
ales în anii adolesecenţei, am putut reţine că în prima 
jumătate a anului 1929 nu se întrevedeau evenimente 
deosebite care să fi fost în măsură să alarmeze atât 
instituţiile publice cât şi populaţia cu privire la eventuala 
criză mondială, cu implicaţii pentru economia româneas-
că. 

În aceste condiţii, atât postul naţional de radio cât şi 
presa erau chemate să asigure, printre altele, informarea 
celor interesaţi de desfăşurarea reformelor concepute de 
Spiru Haret în aproape toate domeniile social-culturale 
din acea perioadă. Ar mai fi de adăugat că postul 
naţional de radio era singura instituţie publică ce avea 
posibilitatea să asigure informarea zilnică a celor 
interesaţi prin cele trei mijloace de recepţionare: Ora 
sătenilor, Ora şcolarilor şi Ora copiilor. Mai mult decât 
atât, în prima jumătate a anului 1929, postul naţional de 
radio a putut să difuzeze în eter şi alte emisiuni. Astfel, la 
23 ianuarie 1929, se difuzează, pentru prima dată, o 
piesă de teatru - poemul liric “O toamnă” de Alfred 
Mosoiu, iar în luna februarie a aceluiaş an sunt transmise 
primele cursuri de radiofonie în limbile germană şi 
franceză. Două luni mai târziu, la 14 aprilie 1929, se 
difuzează, în direct, de la Opera Română, “Aida” de 
Giuseppe Verdi. Toate aceste realizări erau în măsură să 
demonstreze că, atât activitatea instituţiilor publice cât şi 
preocupările zilnice ale populaţiei, se desfăşurau normal. 

Spre sfârşitul anului 1929, a apărut o ştire-”bombă”, 
interpretare ziaristică primită de peste Ocean, prin care 
se atrăgea atenţia celor interesaţi că, la data de 24 oc-
tombrie 1929, bursa de valori din Wall Street a înregistrat 
o primă scădere a valorii acţiunilor, considerându-se că 
ar putea să fie primul semnal de declanşare a crizei pe 
plan mondial. 

Deşi ştirea a fost recepţionată şi de postul naţional de 
radio, cât şi de presa vremii, nu s-a acordat atenţia cuve-
nită,  considerându-se că, în ţara noastră, în acea perioa-
dă, atât bursa de valori cât şi deţinătorii de acţiuni se 
aflau în faza de început, aşa cum aprecia şi profesorul 
universitar Victor Slăvescu, şi că, în aceste condiţii, o 
astfel de scădere a valorii acţiunilor n-ar putea influenţa, 
oarecum, activităţile specifice economiei româneşti. Câ-
teva zile mai târziu, la data de 10 noiembrie 1929, de 

 
Victor Slăvescu 

 

data aceasta, ziarul “Universul” publică şi comen-
tează pe larg atât atmosfera de panică înregistrată 
la bursa de valori despre care am mai vorbit, cât şi 
felul şi condiţiile care au condus la scăderea valorii 
acţiunilor.Deci, de data aceasta ştirea detaliată 
prezentată de o publicaţie de prestigiu, cum era 
considerat cotidianul “Universul”, nu a avut darul să 
sensibilizeze instituţiile publice care să stabilească 
măsuri de prevenire a unor eventuale efecte 
negative ale crizei mondiale. Ba, ceva mai mult, 
până la sfârşitul anului 1929, se vorbea despre o 
criză, care ar putea afecta activităţile economice de 
peste Ocean sau a unor state dezvoltate din 
Europa şi că economia românească n-ar putea să 
fie influenţată de această ştire. Din contră, se 
întrevedea dezvoltarea unor activităţi economice şi, 
în special, a agriculturii. În sprijinul acestor 
concepţii automulţumitoare şi oarecum nerealiste, 
Ion Mihalache, ministrul agriculturii din acea 
perioadă, publică o scrisoare adresată plugarilor, 
prin care-i sfătuieşte să apeleze la trei categorii de 
mijloace pentru dezvoltarea agriculturii şi anume: 
credite de la bănci, o bună organizare şi o bună 
educaţie. În urma acestor propuneri, au crescut 
investiţiile în agricultură, pe seama creditelor ban-
care, s-a asigurat o mai bună organizare a lucrărilor 
agricole şi, în final, s-a obţinut o creştere semnifi-
cativă a producţiei la hectar, creştere considerată 
benefică atât pentru agricultură, pentru cei implicaţi  
în producţia agricolă, cât şi pentru cei ce, eventual, 
vor cumpăra aceste produse, inclusiv populaţia. Se 
credea că toată lumea trebuie să fie mulţumită. 

Nu a trecut mult timp şi toate aceste indicaţii, 
inclusiv îndatorarea producătorilor agricoli la bănci, 
la care a concurat şi natura, anul agricol 1929 fiind  

(continuare în pag. 66) 
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Victor MAROLĂ 
 

CHEMARE 
 
Trec anii fără să se-ntoarcă, 
Trec luni în şir, trec nopţi şi zile, 
Îngândurat şi singur sunt de parcă 
M-am exilat printre aceste file. 
 
Pentru tine exist şi pentru al tău chip, 
Plin de mistere şi de gânduri tăinuite, 
Mă nasc din nou şi parcă mă-nfirip, 
Când te revăd în clipe fericite. 
 
Ciudaţi suntem şi nu-mi pot explica, 
Cum pot să sper de-atât-amar de vreme, 
De ce m-alungi din calea ta 
Şi nu-mi laşi inima să te mai cheme? 
 
 
 
 

DORINŢĂ 
 
Aş vrea să mă topesc de fericire-n ochii tăi 
Şi-o coroniţă să-ţi împletesc din florile de mai, 
Pe-un câmp de fete plin şi de flăcăi 
Aş vrea sărutul crud şi dulce să mi-l dai. 
 
Aş vrea să ne ascundem prin păduri virgine, 
Privighetori şi greieri să ţină loc de ceteraşi, 
Iar eu voi plânge fericit că sunt cu tine, 
Şi-n jurul nostru fi-vor mii de îngeraşi. 
 
Păzi-vor ei pe veci iubirea-mi sfântă, 
Seara-n amurg sub cerul infinit, 
Inima mea în vers doar pentru tine cântă, 
O sereneadă lină, fără de sfârşit. 
 
 
 
 

ACROSTIH 
 
Mirific vis de dor idilic mă cuprinde, 
Intrus mă simt acum în lumea ta de vis, 
Hoinar printre destine, pe aripe de vânt, 
Alerg grăbit la tine cu sufletul deschis. 
Eşti steaua mea polară şi-n versuri vreau să-ţi cânt, 
La țărmul mării însorite de valuri secondat, 
Aş vrea iubirea să mi-o dai printr-un sărut de neuitat. 
 
 
 
 

 

 
 

(urmare din pag. 65) 
 

 
Ion Mihalache 

 

foarte bun, s-au transformat într-un adevărat dezastru 
atât pentru agricultură, pentru economia românească, 
cât şi pentru populaţie, mai ales în perioada următoare 
a anului 1930, când se întrevedea a doua treaptă a 
crizei mondiale şi anume scăderea preţurilor la pro-
dusele agricole. 

În aceste condiţii, s-a putut constata că, dintr-o 
producţie agricolă mare obţinută în anul 1929, la valori-
ficarea produselor s-au obţinut venituri din ce în ce mai 
mici, mergându-se până la acoperirea cheltuielilor de 
producţie. Astfel de rezultate neprevăzute s-au înregis-
trat şi în cazul altor sectoare. În afară de cereale, s-au 
obţinut venituri mai mici decât costurile de producţie la 
produsele petroliere, cele lemnoase, precum şi la 
exporturile de animale şi produse animaliere. Deci, 
putem spune că s-a produs acest dezastru care a 
apărut pe nepregătite. 

Efectele scăderii veniturilor la produsele destinate 
exporturilor s-au repercutat şi asupra activităţilor so-
cial-culturale, din punct de vedere al subvenţionării 
acestora în acea perioadă şi în continuare. 

În încheiere, scăderea veniturilor la produsele 
destinate exportului au condus, inevitabil, la scăderea 
consumurilor din perioada anului 1930, care s-a 
dovedit, aşa cum am mai precizat, deosebit de dezas-
truoasă pentru economia românească. 

Cum şi în ce condiţii s-a produs criza consumurilor 
în perioada anilor 1930-1931, revin cu unele amănun-
te, în episoadele următoare. 
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evenimente majore petrecute în ziua de azi, nu-mi 
rămâne decât să-i transmit maestrului Culiţă Ioan 
Uşurelu multă sănătate, putere de creaţie şi să mă 
bucur încă mulţi ani de prietenia domniei sale. 

Să ne trăiască!  

 

 

        Constantin TOMA 
 

IN HONOREM 
 

Universul literar românesc s-a mai îmbogăţit cu încă un 
venerabil. Mă simt obligat să cred asta întrucât acum, la 
moment aniversar, a vorbi despre Culită Ioan Uşurelu mă 
onorează, la fel cum prezenţa în preajma domniei sale îmi 
dă siguranţa lucrului împlinit. 

În primul rând, cunoscându-l îndeaproape, eludez datele 
biografice - poate-s eronate, actele de stare civilă nu repre-
zintă decât o strictă menţionare din partea biroului de evi-
denţă a populaţiei, C.I.Uşurelu este şi rămâne plin de o 
prospeţime molipsitoare. 

Şi totuşi a împlinit 70 de ani! Trebuia! La anumiţi oameni 
vârsta biologică nu corespunde cu cea a spiritului. Unul din-
tre aceştia este prozatorul, redactorul-şef al revistei ”Salonul 
Literar” şi directorul Fundaţiei Social-Culturale ”Mioriţa”, prof. 
Culiţă Ioan Uşurelu. Tot în cazul eruditului vrâncean, vârsta 
nu-i poate fi măsurată decât cu etalonul scrierilor sale, adu-
se la vârsta de treizeci. (În contextul în care scrie de peste 
30 de ani, am dreptul să cred că diferenţa până la centenar 
poate fi benefică scrisului). 

Debordând de vitalitate, prozatorul de la ”Conacul dintre 
vii”, din al cărui balcon parcă ţine sub observaţie toată miş-
carea literară vrânceană, reuşeşte să imprime celor care îl 
înconjoară prospeţime şi optimism. Îl revăd aievea chiar şi 
atunci când, descoperind câte un nou creator de frumos, cu 
vocea gravă îl apostrofeză: - “Tu unde ai stat ascuns până 
acum, măi?” 

Cunoscându-şi locul bine definit în galeria creatorilor 
români contemporani, C.I.Uşurelu nu suferă de „sindromul” 
atotputerniciei, maladie care roade şi împarte astăzi scriitori-
mea în topuri şi clasamente. Militant dintotdeauna a deschi-
derii totale faţă de creatorii care apar parcă din neant pe tă-
râmul scrisului, nu are vreme să împartă poeţii sau prozatorii 
în mici grupări adunate în jurul unei anumite publicaţii. 

El, în calitate de redactor-şef al revistei de înaltă ţinută 
„Salonul Literar”, după trecerea prin filtrul dătător de spe-
ranţă al cenzurii (şi vă asigur că este o cenzură benefică) 
lasă liber spre universul creaţiei zborul de aripi al debutan-
ţilor, indiferent de vârstă şi gen literar. 

În al doilea rând, acum la ceas aniversar, poate ar fi mai 
bine să fac un bilanţ al muncii şi creaţiei literare depuse de 
C.I.Uşurelu. Nu cred că totuşi am măsura lucrului dus până 
la capăt, având în vedere teama şi nepriceperea de a vorbi 
despre un dascăl al meu în ale scrisului. 

Consider însă că ar fi mai potrivit să pomenesc doar re-
cunoaşterea din partea unor personalităţi  marcante ale 
culturii româneşti, academicienii Nicolae Breban şi Valeriu 
Cotea, Th. Codreanu, Calistrat Costin, Ion Prăjişteanu, Cas-
sian Maria Spiridon, Ghe. Istrate, Emilian Marcu, Liviu Ioan 
Stoiciu şi mulţi alţii. 

Iar la final, din partea mea, mărunt cronicar al puținelor 
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ce clipe grele am trecut în acei ani mult prea fragezi ai 
mei”. 
 Intrăm în jocul ei, deloc copilăresc, într-un joc 
existenţial în care o fetiţă de zece ani, e nevoită să 
preia rolul mamei sale, să aibă grijă de frăţiorii ei şi să 
muncească pentru a face rost de bani de mâncare.  O 
experienţă care o maturizează subit. 
 Povestea Nicoletei îţi fură un zâmbet obişnuit 
ce se luminează atunci când vorbele duioase „ating cu 
vârful degetelor sufletul” tău. 
 Preluând de mică rolul de mamă pentru fraţii 
ei, Nicoleta încearcă acea duioşie pe care doar mama 
şi bunica lor o răsfrângeau asupra copiilor, duioşie de 
care acum este lipsită şi micuţa soră. 
 Firea poetică a Denisei Lepădatu nu se dez-
minte şi în această proză, poezia este la ea acasă: 
„Secundele se prindeau cu repeziciune de ramurile u-
nei ploi abia începute”. 
 Denisa Lepădatu ştie să creeze atmosferă dar 
să şi intre în ea, în funcţie de propriile sentimente. 
 „Vedeam de la distanţă şi acum, cum picăturile 
de ploaie se prelingeau pe ferestrele înmărmurite de 
tristeţea aflată în interiorul clădirii, în care mulţi şi-ar fi 
dorit să nu intre niciodată”. 
 Descrierea e gradată, dinamică şi cititorul aş-
teaptă un deznodământ, un punct culminant, pe care-l 
şi anticipează. Şi emoţia e gradată, pe măsura des-
crierii: „Stropi de emoţii încrucişate cu gânduri neclare 
se scurgeau pe orologiul ce arăta ora 20:00”. 

Aici se ţese o poveste, poate adevărată, poate 
inventată. Ce importanţă are? Lumea e plină de drame 
de acest fel. Important e că e spusă frumos. Cu glas de 
copil. O poveste pentru oameni mari şi importanţi. 
 Denisa Lepădatu n-a ales pentru proza ei, 
animale preistorice, dinozauri, dragoni sau vampiri care 
sunt în vogă la ora actuală, ci o poveste tristă, ţesută 
din lacrimile unei fetiţe. Autoarea ştie să descrie plastic 
şi atmosfera de spital unde eroina ei e silită să meargă 
noaptea, la apelul unchiului, pentru a da piept cu neno-
rocirea. 
 De la primul impact, îţi vine să spui că nu e 
drept, că nu se poate întâmpla aşa ceva. Dar câte lu-
cruri nedrepte nu întâmpină omul în viaţă? „Doctori şi 
asistente ieşeau în grabă din saloanele pacienţilor, 
vorbe pline de deznădejde striveau aerul şi aşa puţin 
de prin încăperile acelea”. Cum să striveşti clipa între 
file, ca drama să nu se mai întâmple? 
 

(continuare în pag. 69) 
 

    Cezarina ADAMESCU 
 

CU VIAŢA-N PIEPT. O POVESTE ŢESUTĂ DIN LACRIMI 
 

[ Denisa Lepădatu, „Orfani în haine de duminică”, 
roman, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2014 ] 

 

 Abia ne-am obişnuit cu neobişnuitul talent de poe-
tă al Denisei Lepădatu - fetiţa-minune, care a dărâmat toa-
te zidurile inimilor celor mai neîncrezători şi a demonstrat 
că are calităţi ieşite din comun, în mai multe direcţii, dova-
dă stând nenumăratele medalii şi premii obţinute în câţiva 
ani, în ţară şi peste hotare. Şi iată că acum, fetiţa de 12 
ani scoate la lumină o carte incredibilă, povestea unei  co-
pile (cum altfel?), care se zbate în primii ani ai vieţii cu 
drame peste puterile ei. 
 Laudele ar fi de prisos pentru că, lumea deja s-a 
obişnuit cu performanţele ei şi nu mai miră pe nimeni. 
 Şi totuşi, oferta de acum este cu totul neaşteptată. 
O proză matură, de o gravitate maximă, scrisă de un copil. 
Aproape incredibil cu câtă seriozitate şi-a luat misiunea în 
serios această firavă fetiţă, numai ochi şi inimă.  
 Şi totuşi, cât suflet pune în orice creaţie a ei! 
 Fraza ei e cursivă, limpede, naraţiunea închegată, 
dialogul verosimil, mijloacele de expresie variate şi nuan-
ţate. 
 Mulţi autori, debutând la maturitate şi chiar la se-
nectute, nu au siguranţa condeiului ei, bâjbâind şovăitori 
prin hăţişurile pline de capcane ale Limbii Române. 
 Se pare că Denisa Lepădatu s-a născut învăţată, 
pentru că oricum nu ar fi avut cum să înveţe în doar 12 
ani, atâtea lucruri! Ea nu are nici un fel de complexe de 
acest gen, pentru ea lucrurile sunt foarte simple şi uşor de 
abordat şi împlinit. 
 Suntem în faţa unui fenomen? Să nu ne grăbim cu 
concluziile. Să aprofundăm proza ei, cu un titlu incitant şi 
să ne lămurim, cât este talent, cât muncă şi perspica-
citate, cât speculaţie, cât noroc şi câtă perseverenţă. 
 Pentru Denisa Lepădatu cartea este vitamina care 
o întăreşte şi-i dă elementele necesare pentru viaţă. A de-
prins asta încă din primele zile de şcoală. 
 Niciun fel de stângăcii stilistice, doar neglijarea 
concordanţei timpurilor în frază, pe care o va învăţa, desi-
gur, mai târziu. 
 Condeiul ei aleargă singur pe pagină, sigur de 
sine, condus doar de imaginaţia proaspătă, îndrăzneaţă, 
tânără, a autoarei. Deşi încă de la prima frază mărturi-
seşte că îi este greu să vorbească despre copilăria ei: 
„...pentru că amintirile sunt înfipte atât de adânc în inima 
mea, încât în fiecare dimineaţă când mă trezesc nu pot 
privi soarele cu aceiaşi ochi ca atunci când mă pregăteam 
să împlinesc prima vârstă rotundă din viaţa mea. Nimic nu 
mai e la fel! Mi s-a spus mereu să nu uit sfaturile, învă-
ţămintele, educaţia, dar cel mai rău e că nu pot uita prin  
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metaforic al autoarei, care izvorăşte din firea ei poetică, 
încearcă să îndulcească imaginile: „Lacrimile noastre 
se încrucişează şi se arcuiesc, formând o inimă în care 
aşternem picături de suflet”. 
 „Aiurea! Prostii!” – ar spune unii cititori sceptici 
ori cinici, sătui de romane lacrimogene din secolele 
trecute, gen „Singur pe lume” de Hector Malot. 
  Gândurile fetiţei, frânturile de conversaţie cu 
tatăl, sunt intersectate de amintirea cuvintelor bunicii, 
parcă premonitorii: „Nu vei putea începe următorul 
capitol din viaţa ta, dacă vei continua să-l retrăieşti 
mereu pe cel la care ai ajuns”. 
 Denisa Lepădatu cultivă şi motivul poveştii în 
poveste, când îl pune pe Leo, fratele Nicoletei să po-
vestească un basm, născocit tot de ea, ad-hoc, ca să-i 
slujească naraţiunii, cu toate mijloacele de stil adec-
vate povestirii. Astfel escaladează toate speciile literare 
şi le trece cu brio. 
 Prima zi de şcoală e întotdeauna prilej de emo-
ţii puternice: revederea colegilor, a învăţătorului, primi-
rea manualelor, mirosul proaspăt de curat din clase şi 
din întreaga şcoală, o veselie firească şi multe, multe 
de povestit colegilor şi prietenilor. 
 Nicoleta însă, nu se poate bucura de toate 
acestea, nici de invitaţia colegei Valentina de a se plim-
ba cu bicicleta cea nouă a acesteia. Alte griji, alte obli-
gaţii o apasă pe fetiţa din clasa a IV-a: situaţia gravă a 
părinţilor ei şi responsabilitatea pentru cei doi micuţi 
acasă. 
 Pe măsură ce înaintezi în lectură, îţi dai seama 
că eroina romanului e însufleţită de o iubire fără 
seamăn, pentru cei din jur şi că sub impulsurile acestei 
iubiri îşi va putea jertfi timpul şi energia pentru a-i creş-
te pe cei mici. Nicoleta e într-adevăr personajul ideal 
pentru o fetiţă ca Denisa Lepădatu - şi îi împrumută, nu 
numai din trăsăturile fizice, dar şi din calităţi şi aptitu-
dini, din succesele obţinute până atunci, reflectate în 
diplome nenumărate în aproape toate disciplinele de 
învăţământ, dar şi în anumite pasiuni, în care fetiţa ex-
celează, de pildă, aptitudini literar-artistice. 
 O bunătate înnăscută şi o educaţie aleasă du-
blate de o bună creştere, fac din fetiţa de zece ani, un 
model de copil, aşa cum se va vedea din paginile cărţii. 
 Este uimitor însă, cu câtă iscusinţă şi detaşare 
ştie să conducă dialogurile şi acţiunea într-o lucrare de 
proporţii, cum este acest roman. Şi cum ştie să reia 
firul exact de unde îl lăsase în capitolul precedent. 
Aceste deprinderi se dobândesc abia după îndelungi 
exerciţii narative, mai întâi pe proze scurte şi apoi la un 
epic mai vast. 
 De asemenea, limba folosită în naraţiune şi 
dialoguri e curată, modernă, îmbogăţită cu expresii ale-
se, pe lângă cele uzuale. Romanul este însă, de intro-
specţie psihologică, nu numai pentru că e scris la per-
soana întâi. Dar şi pentru că investighează cu minuţie 
adâncurile gândirii personajului principal, Nicoleta Ne-
hoiu. Ori, o asemenea pătrundere presupune o gândire 
şi o cunoaştere a psihicului uman. Nici o clipă autoarea 
nu-şi trădează în scris, vârsta precoce. Iată o mostră: 
„Mă priveşte cu sentimente răvăşite. Dar intuieşte înda-
tă durerea mea şi devine mai conciliabil, mai ales că 
observă lacrimile ce stăteau gata să mă podidească. O 
mulţime de incertitudini mă pătrund, iar eu nu reuşesc  

(continuare în pag. 70) 
 
 

(urmare din pag. 68) 
 

 Atmosfera devine incandescentă şi timpul se 
preface din perfect simplu, în imperfect şi apoi în prezent, 
ca să te aducă la realitate, să nu crezi că e vis, semn că 
clipa nu mai are nici un dram de răbdare. 
 Vestea pe care i-o dă doctoriţa Nicoletei, are darul 
de a comprima şi a spori dimensiunile, pe măsura inten-
sităţii sentimentelor. Impactul e puternic: „...am simţit dintr-
o dată că mă fac din ce în ce mai mică, până ce am de-
venit cu mult mai mică decât vârful unui ac. Tot ce se afla 
în jurul meu începuse să mă apese, cu o forţă teribilă, stri-
vindu-mă. Parcă cineva mă închisese într-un loc strâmt, 
de unde nu puteam scăpa cu uşurinţă, având neapărată 
nevoie de un ajutor supranatural pentru a mă elibera din 
acel infern în care aproape că nu mai aveam nici un pic de 
aer ca să respir”. 
 Alternanţa timpurilor  - imperfect - perfect simplu - 
perfect compus – prezent - sporeşte intensitatea dramei 
ca-ntr-un scenariu apocaliptic iminent care se va consuma 
în viitor. 
 Un subiect şocant, grav, total nepotrivit, mai ales 
când e relatat de un copil. Intensitatea trăirilor este la o 
cotă atât de înaltă, încât te copleşeşte, te asupreşte, 
aştepţi să se rupă ceva, o coardă, un cablu, cu zgomot 
infernal, sau o bucată de cer şi totul să se prăbuşească 
peste tine. 
 Sintagma „Orfani în haine de duminică” este 
foarte clară, însă şi ea anticipează subiectul, fără echivoc. 
 De ce copiii de azi refuză să-şi trăiască propria 
copilărie? De ce se grăbesc să se maturizeze subit, să ia 
atitudini şi hotărâri de oameni mari, cu responsabilităţi co-
pleşitoare pentru vârsta lor?  Unde sunt basmele, miturile, 
poveştile din bătrâni, jocurile şi jucăriile? 
 Există momente în viaţă care te pot schimba 
iremediabil. Şi atunci pare că pierzi totul. Abia mai târziu, 
din cioburi îmbucate strâmb şi nepotrivit, îţi reconstitui 
vârsta care ţi-a scăpat printre degete. Fetiţa de zece ani, 
Nicoleta, eroina romanului, este pusă într-o astfel de situ-
aţie. Ea nu va mai fi niciodată fetiţa mamei, ci mămica bă-
ieţilor mai mici, cărora trebuia să le ofere dragostea ma-
ternă fără de care un copil nu se poate dezvolta normal. 
Toate visurile ei se sparg, se spulberă precum globurile 
colorate dintr-un pom de Crăciun. De unde şi cu ce bani 
să-ţi cumperi alte vise? Ori, a înceta să visezi la zece 
ani... te poate preface într-un infirm pentru toată viaţa. 
 Şi în loc să se revolte, să ţipe, să dea cu pumnul 
în Cer pentru copilăria care a încetat la zece ani, fetiţa îşi 
acceptă rolul cu şi mai mare dragoste pentru familia sa. O 
filozofie de viaţă căpătată forţat, avea să-i aducă în viaţă 
fraze ca acestea: „Dreptatea e mereu de partea realităţii”; 
„Nu aveam şanse de câştig în lupta amară cu viaţa”. 
 Va învinge această fetiţă în lupta cu viaţa? Se va 
declara învinsă? Sunt lucruri care pot fi aflate din carte, un 
bun exemplu pentru toţi cei care au trecut prin asemenea 
situaţii, ori unele similare. 
 Întânirea cu tatăl ei, care zace într-un salon de 
spital, cu ambele picioare amputate, poate fi subiectul 
unui romance aşteptat cu sufletul la gură de vânzătoare şi 
coafeze care nu concep să piardă nici un episod. 
 Dar cartea nu e un subiect de telenovelă. E ceva 
mai mult. Este o experienţă cumplită care atestă faptul că 
omul e un învingător, chiar atunci când viaţa îi e 
potrivnică. Autoarea a reuşit să convingă. 
 Chiar şi în aceste momente dramatice, limbajul  
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acestea, autoarea a ales să-l descrie amănunţit. E un 
fel de operaţie pe cord deschis. Să nu uităm că nici 
Nicoleta, nici Denisa, nu au părăsit perioada paradi-
siacă a vieţilor, aceea a primei copilării. Smulgerea 
bruscă din acest paradis poate zdruncina definitiv. 
Imaginile sunt greu de suportat şi pentru un adult şi pot 
genera crize grave de credinţă: „Urcăm un etaj şi ne 
oprim în faţa salonului cu numărul 36. Batem la uşă şi 
cum nu ne răspunde nimeni împingem uşor uşa şi 
intrăm. Sunt surprinsă să mă trezesc, precum într-un 
film de groază, într-un spaţiu nu prea larg, înconjurată 
numai de bărbaţi cu mâini sau picioare lipsă, cu braţe 
sau picioare suspendate în aer, agăţate de diferite 
pârghii şi scripeţi... Sunt mai multe paturi, aşezate de o 
parte şi de alta a unui culuar îngust. Doamne, exclam 
în gând, de ce îngădui să se întâmple astfel de lucruri? 
De ce nu eşti bun cu toată lumea? E prea multă durere 
în astă lume şi prea mult chin!” 
 E astfel de constatare despre durerea şi chinul 
din lume, la o fetiţă, pare cu totul nefiresc. Lumea ei ar 
trebui să fie încă populată de zâne şi feţi-frumoşi, de 
palate fermecate şi lucruri frumoase. 
 Denisa Lepădatu ştie să descifreze şi stările 
psihologice ale celorlalţi, cu aceeaşi iscusinţă: „Ochii 
tatei au căpătat o strălucire dintr-o dată. Îşi strânse 
buzele, închizând între ele un gând ascuns ce urma să 
fie exprimat. Puteai citi îngrijorarea în privirea aceea pe 
care o cunoşteam atât de bine. Ori de câte ori era 
posomorât, în ochi îi dansau curcubeie de lacrimi ce-şi 
aveaua izvorul chiar în inima lui curată.” 
 Autoarea a pus-o pe eroina ei în faţa unui 
examen deosebit de dificil: acela de a-şi dedica întrea-
ga putere de muncă şi energie, ajutorării familiei chiar 
cu preţul copilăriei: „Sunt hotărâtă să-mi împlinesc vi-
sele, chiar dacă pentru asta va trebui să muncesc foar-
te mult şi să-mi sacrific timpul liber, chiar şli copilăria. 
Vreau ca fraţii şi părinţii mei să fie mândri de mine.” 
 Trecerea acestui prag de la copilărie la 
maturitate se face însă brutal şi prea repede. Aşa cum 
se întâmplă, accidentul i-a împărţit viaţa în perioada de 
dinainte, în „vremurile când nu ştiam de necazuri” şi 
situaţia actuală, când e copleşită de griji pentru familia 
sa. Şi pentru umerii firavi ai fetiţei este de-a dreptul 
copleşitor, cu toate că vrea să pară curajoasă şi 
puternică. 
 Şi frăţiorii ei s-au schimbat foarte mult: „Nu mai 
sunt aceiaşi copilaşi de altădată, care înţelegeau greu 
semnele sau gesturile mele. Dintr-o dată îmi pare că 
au devenit nişte copii...mari”. 
 Şi în aceste momente de cumpănă, Nicoleta 
devine mai puternică: „Nu ştiam că, în momentele 
acestea unice de durere şi incertitudine, trebuie să fiu 
mai tare ca niciodată. Deşi nu mă mai bazam pe 
planuri dinainte concepute, ele existau cu siguranţă în 
străfundul minţii mele. 
 Drumul către grădiniţă, spre şcoală, spitalul, 
fraţii, deveniseră deja preocupări principale în viaţa 
mea.” 
 Autoarea presară în povestire şi  creaţii lirice 
pentru că ea i-a imprimat eroinei sale, toate harurile 
proprii. Ai putea crede că viaţa Nicoletei s-a frânt o 
dată cu moartea mamei. Dar n-a fost aşa. Fetiţa a 
crescut şi autoarea o prezintă după patru ani, alături de  

(continuare în pag. 71) 
 

(urmare din pag. 69) 
 

 să fac vreo asociere între fărâma mea de încredere şi 
aşteptata încurajare. El încearcă să rostească cuvinte 
optimiste, dar sensibilitatea sa excesivă pesemne că-l 
împiedică să gândească limpede, ca de obicei. 
 -Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat, 
spuse el într-un târziu, după ce şi-a mai luat cu precauţie 
un timp de gândire. 
 Sentimente confuze clădeau pe ascuns în mine 
un tunel întunecat, în care durerea şi tristeţea îşi aveau 
adăpostul. Starea mea sufletească apăsătoare se inscrip-
ţiona cu majuscule pe colţul inimii”.  

Se observă o grijă deosebită pentru acurateţea 
limbii. Denisa Lepădatu realizează şi portrete admirabile, 
cum e cel al învăţătorului ei, Domnul Scrieru, (nume pre-
destinat să scrie), un om bun, de o probitate morală desă-
vârşită şi plin de compasiune, care e gata să-i găzduiască 
pe micuţi la el, până ce lucrurile vor reintra pe făgaşul 
normal. Şi portretul prietenei ei de nădejde, Valentina, cea 
care-i dădea curaj şi încredere. 
 Şi deşi se află la o vârstă atât de crudă, are deja 
amintiri pe care ştie să le tezaurizeze în sipetul inimii, 
stivuite frumos şi, uneori, le permite să iasă la iveală, 
visătoare şi nostalgică totodată. 
 În noua ei situaţie, amintirile Nicoletei dor foarte 
tare pentru că îşi dă seama că armonia familiei s-a frânt, 
că nimic nu va mai fi ca înainte. 
 Naşterea celor doi frăţiori, aducerea lor acasă, bu-
curia familiei, fericirea mamei şi a bunicii, mândria tatălui 
pentru „puii lui de zmeu”, toate acestea sunt vii încă în 
memoria fetiţei, dar capătă un gust dulce-amărui, cu care 
va trebui pe viitor să se obişnuiască: „Îmi aduc aminte 
câte s-au întâmplat şi după aceea. La prima baie a lui 
Cosmin, de exemplu, am asistat cu toţii cu gura căscată, 
de parcă nu mai văzuserăm niciodată aşa ceva până 
atunci. Au urmat apoi alte şi alte evenimente pe care le-
am înregistrat în memorie pentru totdeauna: primul cuvânt 
pe care l-a spus, primii paşi pe care i-a făcut şi câte şi mai 
câte altele...Clipe atât de minunate, încât nimeni şi nimic 
nu le va putea şterge vreodată din mintea mea”. 
 Denisa Lepădatu ştie să creeze însă şi pauze şi e-
fecte speciale. Ea întrerupe istorisirea şi introduce o alta 
în pagină, o amintire, un dialog, un gând. Şi aceasta pen-
tru a detensiona situaţia în momentul în care le mărturisea 
fraţilor despre accidentul petrecut cu părinţii lor. E un mo-
ment de respiro şi un procedeu folosit de romancieri şi 
cineaşti, când atmosfera se încinge. 
 Tendinţa de a metaforiza la Denisa Lepădatu vine 
din poezie, chiar dacă unele metafore sunt comune. „Să-
mi aştern rugăciunile în templul durerii eterne”; „oglinda 
sufletului se şterge”; „marginile întunecate ale durerii”; 
„Singurătatea desenează un trup, în care eu, un suflet 
uitat, nu-mi găsesc adăpost”. 
 Pe porţiuni întregi, Denisa Lepădatu pictează ade-
vărate poezii, într-o proză de asemenea factură şi inten-
sitate, doar ca să mai îndulcească atmosfera. 
 Alteori, Denisa Lepădatu se foloseşte de personi-
ficare în acelaşi ton, de un lirism tulburător: „Singurătatea 
nu se împotriveşte. Ea mă cheamă să-mi arate, cu clari-
tate, dimensiunile oarbe ale spaţiului neliniştii din mine”. 
 Autoarea operează cu simboluri matematice: 
dimensiuni, spaţiu ş.a. şi cu categorii filozofice. 
 Impactul fetiţei de zece ani cu spitalul, cu durerea, 
duferinţa şi chiar moartea e foarte puternic şi cu toate  
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Mihaela OANCEA      
 

Irişi albi, de catifea 
 

Toamna păşea hotărâtă 
În condurii-i arămii, 
Prin zăvoaie cu sitari şi piţigoi, 
Acolo unde ne duceam şi noi 
Toate patimile. 
Priveam azurul  
Şi zâmbetele zburau  
Precum rândunelele 
Cercetate de ochi flămânzi  
Ce-şi păstrau observaţiile 
În caiete de culori diferite, 
Între foile cărora, tainic,  
Adormiseră de astă-vară 
Câţiva irişi albi, de catifea. 
 

Amintiri decolorate 
 

Imprevizibile, coboară şi-acum 
Dintre stelele galbene, 
În lanul de maci,  
Lângă umerii tăi. 
Noaptea lasă urme 
Ce ţi se târăsc până la uşă. 
Tulburate de dor răvăşitor, 
Aici, pe pământ, 
Vârtejuri de umbre 
Se stârnesc prin holde. 
Cuprinsă de reverie, 
Luna se tot leagănă 
Într-o coardă de pian. 
Spui o rugăciune 
Şi negi mereu că te doare. 
Totuşi, cine cunoaşte mai bine 
Glasul tristeţilor tale? 
 

Când a mai rodit aşa ceasul? 
 

Oglindită în tine 
Nu mai zăream  
Marginile fiinţei noastre.  
Cerul împrumutase lumina 
Din nimburile arhanghelilor, 
Adăpând din nemărginire 
Blânzi unicorni. 
Cochetă, o stea îşi admira 
Reticulara privire 
În apele repezi 
Şi zâmbetul ei 
Făcea glia să dănţuiască. 
Oare când a mai rodit 
Ceasul 
Atât de profund ca atunci? 

 

 

(urmare din pag. 70) 
 

familie, încercând să-i ajute pe toţi. 
 Se vede schimbarea şi în modul de relatare. E cu 
mult mai romantică, mai pregătită să ia în piept viaţa. 
 Apar şi primii fiori adolescentini de iubire, care 
încolţeşte în ciuda pierderilor şi nenorocirilor. Şi desigur, 
poezia este limbajul îndrăgostiţilor. Denisa Lepădatu nu 
insistă mult asupra acestui aspect, pentru că nu e stăpână 
încă pe evenimente de acest fel. Cert este că tot în această 
perioadă, cu o maturitate uimitoare, hotărăşte să renunţe la 
George, pentru că, ceea ce se înfiripase între ei doi, risca 
să pericliteze prietenia ei cu Valentina, şi ea îndrăgostită de 
acest băiat. Renunţarea e o dovadă de mare generozitate, 
dar nu avea să fie apreciată ca atare. 
 Cartea Denisei Lepădatu este o teribilă lecţie de 
viaţă pe care ne-o oferă o fetiţă de 12 ani: „Am înţeles că 
niciodată nu trebuie să te laşi învins. Poate că uneori te 
simţi dezamăgit, copleşit de necazurile care s-au abătut 
asupra ta sau a familiei tale, dar încrederea că va fi bine te 
va ajuta să mergi mai departe. Valurile tristeţii nu te vor lovi 
tot timpul, vor exista şi zile când zâmbetul poate să-ţi 
încolţească pe vârful buzelor, când aripi noi pot răsări din 
tine îndemnându-te să zbori.” 
 Mesajul optimist al cărţii aduce aminte de celebra 
replică a eroinei Scarlet O’Hara din „Pe aripile vântului” 
ecranizarea romanului omonim al scriitoarei Margaret Mit-
chell: „Şi mâine va fi o zi”, deşi contexul este cu totul altul. 
 Denisa Lepădatu îşi transcende vârsta şi mută 
acţiunea în momentul admiterii la liceu, asta însemnând că 
a învins toate obstacolele. Finalul e învăluit în mister şi cu 
totul neaşteptat. Şi totul trece în fantastic. 
 O carte scrisă cu inima, cu sufletul şi cu propria 
trăire. Pentru ca noi, cei mari să înţelegem. O carte matu-ră 
scrisă de un copil. De obicei, oamenii maturi scriu litera-
tură pentru copii. 
 „Oamenii mari nu înţeleg niciodată nimic. Şi e des-
tul de obositor pentru copii să le tot dea întruna lămuriri” – 
spunea Antoine de Saint-Exupery în „Micul Prinţ”. 
 Denisa Lepădatu a scris această carte ca să ne fa-
că să înţelegem misterul vieţii, al morţii, al bucuriei şi al iu-
birii. Toate învăluite într-un farmec cu totul şi cu totul deo-
sebit. 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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          Ana Maria MANOF 
 

Misterele unei vieţi ascunse 
                                                                            

Capitolul 1 – Aceeași viață 
                                                                            

Totul a început într-o simplă zi de vineri. Nimic ciudat, 
totul părea a fi normal pentru mine. După ce am luat micul 
dejun, am urcat sus în camera mea unde aveam de gând 
să citesc ceva... nimic ciudat sau suspicios. Am luat cartea 
de pe raft şi, uitându-mă la titlul ei, îmi făceam iluzii despre 
ceea ce aveam să citesc. După ce am mângâiat uşor 
coperta roşiatica a cărţii, am deschis-o. Ceea ce aveam să 
citesc în aceea carte avea să fie chiar povestea vieţii mele! 

Când am ajuns la al doilea capitol am realizat că, de 
fapt, ştiam ce se va întâmpla în continuare. Prin minte îmi 
treceau imagini din trecutul meu. Nu după multe zile mi-am 
dat seama că ceea ce citeam în aceea carte, mi se 
întâmpla în ziua următoare, însă, când mi-am dat seama, a 
fost destul de rău. Nu ştiam dacă sunt o fiinţa vie sau doar 
"o persoană de hârtie " Cum nu îmi doream ca ceilalţi să 
afle despre asta am decis să vorbesc cu autoarea. Doar ea 
mă putea ajuta! Când am ajuns la bibliotecă, am cerut 
câteva informaţii despre Lara Stew. Frumoasa bibliotecară 
mi-a răspuns sarcastic: "Ea are reşedinţa în ceruri. A 
decedat acum 19 ani pe 3 februarie la vârsta de 35 de ani". 
Totul era hilar! Cum de Lara murise chiar atunci când m-
am născut eu? Cum de a avut aceeaşi viaţă ca a mea şi 
cum de se poate întâmpla una ca asta? Mintea mea o lua 
de-a dreptul razna! Am căutat indicii care să ducă la un 
rezultat favorabil dar, cu cât mai mult aprofundam, cu atât 
mai mult mă încurcam în indicii şi mistere!  

Stând în pat m-am gândit să îi dau mamei cartea să o 
citească şi mai apoi să mi-o povestească! Zis si făcut! 
După ce îmi aflasem soarta, m-am gândit să mă opun ei. 

Zile întregi m-am zbătut din răsputeri să fac contra cărţii 
dar totul se sfârşea aşa cum paginile dictau! 

"Mintea mea caută rezultate concrete! Să mă destăinui 
presei, să mai caut indicii sau să mă las purtată de 
soartă?"Aşa scriam eu într-o zi ploioasă de vară în care 
cerul albăstriu şi iarba umedă învăluiau totul într-o atmos-
feră de suspans şi mister. 

Deşi nu mă simţeam destul de bine, am decis să merg 
spre lacul unde trebuia să mă întâlnesc cu nepoţica 
răposatei Lara Stew, Kim Stew. 

Kim era o fată extrem de frumoasă, cu părul în 
onduleuri roşii şi prin unele locuri de un blond aparte ce 
semăna un pic cu blondul pe care îl avea părul meu. Ochii 
ei erau de culoarea  castanelor iar buzele roz, îi astupau 
magnifica dantura. Deşi Kim avea 24 de ani iar eu aveam 
doar 19, păream un pic asemănătoare. Părul nostru era 
aproape la fel, având aceeaşi nuanţă de blond şi cam 
aceeaşi dimensiune. Diferenţa era doar şuviţa ei roşcată, 
extrem de mare. Ochii noştri erau ca şi mărgelele unei 

 

brăţări, iar buzele erau izbitor de asemănătoare. 
Kim mi-a povestit cum bunica ei îi cânta cântece de 
noapte-bună, precum Silent Night si cum îi gătea 
prăjiturele în forme diferite pe care apoi le împăr-
ţeau copiilor de la orfelinatul "Zâmbet fericit". Când 
am întrebat-o dacă are actele sau pozele bunicii ei, 
mi-a răspuns aproape plângând "Bunica nu a vrut 
niciodată să aibă o viaţă mondenă! Ea nu își dorea 
să i se cunoască identitatea! Bunicul a obligat-o să 
îşi facă acte iar după moartea ei, pentru a profita de 
beneficii şi de bani, bunicul i-a publicat jurnalul per-
sonal!" 

Kim mi-a arătat poze cu Lara din copilărie pe ca-
re apoi le-am comparat cu pozele mele. ”O Doam-
ne! Arătaţi exact la fel! Nu credeam că e posibil aşa 
ceva! Sara, trebuie să cercetăm îndelung! Poate tu 
şi bunica mea sunteţi rude!" au fost exclamaţiile 
înfiorătoare ale lui Kim. 

Când am ajuns acasă un fior înspăimântător m-a 
pătruns, vederea mi s-a înceţoşat, picioarele îmi 
amorţiseră şi, orice aş fi vrut să zic, nu puteam. În 
faţa mea stătea Lara. "Nu te speria! Sunt doar o 
iluzie, o născocire a minții tale ingenioase!" spuse 
ea cu o voce palidă. 

"Ce vrei de la mine? Nu îţi e de-ajuns că m-ai fă-
cut să înnebunesc?" i-am răspuns eu cu o voce re-
voltată. 

"Tu m-ai adus aici! Vreau doar sa te ajut! Știu 
cum poți scăpa de ''viaţa de hârtie!” Trebuie să plec 
acum, am spus prea multe. Diseară scrie-mi 
întrebările tale în jurnal, apoi rupe pagina şi las-o pe 
chiuveta din baie împreună cu o lumânare aprinsa!" 
Speriată şi confuză, am făcut tot ce a spus fantoma 
Larei. A doua zi, am luat foaia pe care scria: "Arde 
cartea, dar ai grija! Trebuie să o arzi pagină cu 
pagină! Dacă nu faci întocmai, o dată cu cartea vei 
arde şi tu iar trecutul tău va dispărea aşa cum 
singurul exemplar al cărţii a dispărut!" 

Mesajul m-a înfricoșat destul de tare dar am 
rezistat. M-am gândit că trebuie să mă liniştesc un 
pic iar apoi să-mi fac cenuşă viitorul. 

A doua zi, înaintea primei pauze, am fost anun-
ţată printr-un mesaj că boxa unde îmi ţineam eu căr-
ţile împreună cu aceea carte a minunilor a ars din 
temelii. Când am auzit vestea, am fugit degrabă 
acasă. Cartea era scrum! Asta nu era o problemă, 
problema era că ea nu fusese arsă pagină cu 
pagină. Când am atins cenuşa rămasă, un fior mi-a 
străpuns corpul. Am căzut pe dușumeaua  uscată 
de flăcări simţind o durere imensă în inimă. Când m-
am trezit, corpul îmi era amorţit. Mi-am dat seama 
că nu mă trezisem de-a dreptul, ci eram în comă. 
Doctorii şi asistentele nu înțelegeau cum de se 
poate asta deoarece corpul îmi era sănătos tun. 

Trupul meu blajin era conectat la o multitudine de 
aparate. Eram îmbrăcată într-un halat albastru, lung 
până la genunchi iar părul de un blond aparte îmi 
era prins într-o coadă şi acoperit cu o bonetă 
transparentă. În salon, pe o canapea maro de cati-
fea stătea mama uitându-se fix la mine. Câteva zeci 
de minute nu îşi mişcă privirea tristă. Părea brusc 
îmbătrânită de tot ceea ce se întâmplase. La un mo-
ment dat, în salon intră Kim, îmbrăcată într-un pal-  

 

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

ton lung si negru, cu o pălărie mare, mov şi cu o pereche 
de pantofi asortaţi cu pantalonii ei de un roşu închis.  

Din prima clipă când o văzu, mama îi sări în braţe 
plângând. Kim o îmbrăţişă strâns după care îi spuse: 
"Trebuie să fim puternice! Într-o bună zi totul va reveni la 
normal iar Sara va reveni pe lumea aceasta! Nu poate sta 
în comă o veşnicie!" 

Mama se întoarse spre canapea ţinând-o pe Kim de 
mână, apoi se aşezară amândouă pe canapea. Ore în şir 
au stat şi mi-au privit corpul neînsufleţit cum suferă. La un 
moment dat, o asistentă intră disperată în salon: "Toată lu-
mea afară acum!" ţipă ea. Mama, înfricoşată, ceru explicaţii 
iar asistenta îi răspunse: "Cu cât ieşiţi mai repede cu atât 
vă salvăm fiica de la moarte! Trebuie să intervenim imediat! 
Nervii ei încep să cedeze iar creierul nu va mai funcţiona!"  

Mama ieşi iar Kim o urmă. Ceea ce s-a petrecut în 
continuare a fost un adevărat calvar. Doctorii mi-au operat 
creierul. Halatul îmi era plin de sânge, mâinile doctorilor la 
fel. După o intervenţie de aproape 3 ore, au urmat 14 zile 
de comă iar mai apoi o alta intervenţie sângeroasă la 
plămâni. Deşi doctorii nu îmi mai dădeau şanse de 
supravieţuire, eu m-am vindecat. 

Pe 5 septembrie am deschis pentru prima oară ochii, iar 
sufletul mi s-a contopit cu trupul. Părinţii mei erau în al 
nouălea cer, iar eu mă simţeam ca nouă. După două 
săptămâni am fost externata din spital şi am ajuns acasă. 
În camera mea, pe birou era aşezată o coală de hârtie pe 
care scria: "Ai fost salvată deoarece în lume mai exista un 
exemplar al cărţii. Acel exemplar este propriul meu jurnal. 
Ai grija de el! L-am aşezat pe chiuveta din baia ta. P.S nu-l 
mai citi! Cu dragoste, spiritul Larei". 

Mesajul m-a înspăimântat puţin dar faptul că trăiam, îmi 
umpluse deja sufletul de bucurie. De acum nimic nu îmi va 
mai strica viaţa în afară de următorul capitol al cărţii 
acesteia. Vă urez succes în continuarea lecturii! 
 

CAPITOLUL 2 – E timpul pentru… 
 

Sfârşitul lui septembrie. Ploi. Soare și căldură înăbuși-
toare. Decisesem să-mi petrec ziua pe malul unei plaje im-
provizate de câţiva locuitori. La margine creștea iarbă iar 
uneori apa mai aducea conserve goale aruncate de mari-
narii înstrăinaţi ce treceau pe-acolo. Îmi întind şezlongul în 
timp ce savurez o răcoritoare. Începusem cu ceva timp în 
urmă un desen cu apa învolburată ce îmbrățișa malul. Pes-
căruși zburau în dans pe cer, iar alții, rând pe rând, ieşind 
din coșul de fum al unui vas ruginit și uitat de proprietar, se 
alăturau lor. Vasul arăta detestabil. Ploile îl învăluiseră în 
rugină iar vânturile îi dăruiseră pungi și resturi pe puntea ce 
părea să fie mâncată de rugină.  

Mă uitam atent la el și deodată văzui sclipind ceva pe 
punte. Curiozitatea mea, ce înainte era incomensurabilă, 
acum se ascundea sub umbra unei morţi ce avea să mă 
bântuie până la sfârşituri. Să mă apropii sau nu? După 
câteva momente de cugetare, decid să urc pe vas. Îmi 
descalț balerinii şi, urcând pe o scara veche, ajung pe 
punte. Părea ca în filme. Podeaua scârţâia iar praful era 
peste tot. Păşeam atent şi încercam să am grijă pe unde 
calc. Am coborât până în cabine. M-a uimit mobilierul care 
era atât de splendid! Canapelele erau de un roşu aprins, 
brodate cu flori aurii. Picioarele scaunelor, ale meselor și 
ale noptierelor erau sculptate în forme felurite. Mi-a atras 
atenția un tablou de pe un perete. Părea a fi un desen al 
unui copil. Câţiva copii şi nişte litere. Probabil erau iniţialele 

 

numelor copiilor. M-am plimbat prin fiecare cabină 
a vasului ce părea unul de croazieră. Ultima 
cabină m-a înspăimântat de la intrare. Ușa era 
neagră și pătată cu roşu. Părea a fi sânge. Am 
înghiţit în sec și mi-am scos un șervețel din 
buzunar cu ajutorul căruia am deschis ușa. Am 
intrat și am avut un mic șoc. Era cea mai 
splendidă cabină văzută vreodată. Tapetul era 
minunat, podeaua era încântătoare iar perdelele 
păreau a fi din satin. Pe una din noptiere era o ca-
setă de bijuterii. Am deschis-o și am văzut înă-
untru bijuterii cum nu mai văzusem până atunci. Mi 
le-am pus la gât și m-am așezat în patul cu 
baldachin. Privind în sus la candelabrul uluitor, 
aud pași și o voce răgușită. Mă ridic și scot 
bijuteriile de la gat punându-le la locul lor. Pașii nu 
se mai auzeau dar simțeam prezența cuiva. Am 
luat un ciob al unei oglinzi sparte și l-am ținut la 
spate. Deodată aud strigând: "Lara!!! Pe tine parcă 
te-am omorât o data!!! Ce mai cauți aici? Frica m-a 
cuprins și nu știam ce să fac. Pașii se îndreptau 
spre camera în care stăteam eu. Aș fi vrut să ies 
însă dacă m-ar fi prins, ar fi crezut că sunt 
răposata mea copie, Lara Stew,  si mai mult ca 
sigur m-ar fi ucis. Am luat ciobul si mi-am zgâriat 
fata în sute de locuri până când sângele mi-a 
acoperit toata fața. Eram de nerecunoscut. Am 
ieșit pe hol plângând și cerând ajutor. Persoana ce 
stătea în fața mea era un domn înalt, slăbuț, cu 
mustață și cu o alură de om al statului. Puțin 
speriată, i-am cerut ajutorul. I-am spus că nu știu 
cum am ajuns acolo și că vreau să ajung acasă. 
M-a luat de mână și, ca un gentleman, m-a condus 
afară de pe vas până la mașina lui. Acolo mi-a dat 
un șervet cu care mi-a șters sângele de pe față. S-
a prezentat subtil: "Andres e numele meu.”. Am 
rămas ușor uimită deoarece în spatele aparențelor 
create stătea un om așa de galant și blând. M-am 
prezentat și eu: "S-s-s-ara". I-am dat adresa mea 
iar el m-a dus acasă. Pe parcursul drumului m-a 
privit blând ca și cum s-ar fi îndrăgostit de mine. 
Când am ajuns în dreptul casei mele, am observat 
că în față era parcată  mașina unchiului Charlie și 
a mătuşii Lolla. Un pic speriată, am intrat în casă 
însoțită de Andres.  

Când m-au văzut ai mei, au încremenit. 
Mama a venit la mine și m-a îmbrățișat, întrebân-
du-mă cum s-a întâmplat asta. Andres i-a spus că 
m-a găsit pe vas și că nu îmi aduc aminte nimic 
din ce s-a întâmplat. Mătușa Lolla a venit și m-a 
luat de mână conducându-mă în baia de la etaj. 
Fiind medic de profesie, mi-a acordat primul ajutor 
și mi-a pansat rănile. Mi-a dat haine noi și m-a aș-
teptat la ușă. Între timp Andres plecase  iar eu am 
coborât împreună cu mătușa la masa. Le-am po-
vestit ce îmi aminteam iar mama m-a certat în felul 
ei. Unchiul Charlie a decis să meargă împreună cu 
tata pe vas să vadă circumstanțele în care se în-
tâmplase acest accident. Charlie lucra la depar-
tamentul de criminalistică al politiei… 
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  C-tin Bejenaru-BECO  
 

Baladele lui BECO 
 
 

Balada şarpelui încolăcit îj jurul lumii 
 
Este vorba de un Şarpe 
Încolăcit în jurul Oului 
Simbolul sursei mereu proaspete a Omului, 
Corpul sau Sinele Fizic. 
Semnifică grija pe care 
Şarpele Epocilor – Fiinţa Supremă, 
O dă omului, 
Arătând că fizicul este 
Sursa puterii – Fântâna Dumnezeirii, 
Templul lui Dumnezeu cel Veşnic Viu. 
 
 

Balada rugăciunii 
 
Rugăciunea reprezintă 
Cordonul ombilical 
Mereu flexibil de iubire, 
Care îl leagă pe Om,  
De Dumnezeu. 
 
 

Balada înţepenitului de frică 
 
În fiece om, 
Există o Fiinţă radiantă –  
Curcubeu strălucitor, 
Care îi dă siguranţă 
Şi-l protejează de relele-n 
Prezent, trecut şi viitor, 
Amintindu-i zilnic că trebuie 
Să-şi crucifice Sinele fizic, 
Pentru ca Sinele-i spiritual 
Să-şi poată găsi 
Eliberarea deplină. 
 
 

Balada extazului absolut 
 
(se dedică prietenului Tănase Caraşca) 
Îmi vedeam Sinele Fizic, 
Privind prin ochi flămânzi şi nebuni 
La forma mea radiantă, 
Care plutea deasupra unui Lotus de Aur –  
Eram în două locuri în acelaşi timp: 
Eu însumi, sinele meu de carne,  

 
Dar eram şi un corp radiant, 
Care putea să călătorească prin spaţiu 
Şi să vadă ca şi cum ar avea ochi fizici. 
Am înţeles astfel simbolul Lotusului –  
Simbolul libertăţii sufletului, 
Atunci când este eliberat de corpul fizic,  
Şi fiecare celulă din corpul meu 
Era plină de lumină, muzică şi 
Mireasma vieţii perfecţionate. 
Am fost sigur că Dumnezeul suprem 
Şi Universul suprem sunt UNA, 
Fără început şi fără sfârşit, 
Că Dumnezeu este atotputernic, 
omniprezent, omniscient, 
Că fac şi eu parte din Treime 
Şi nu sunt supărat de aceasta. 
Am aflat astfel că sunt nemuritor 
Şi că exist de când începe Timpul, 
Că am fost reîncarnat 
În mii de forme 
La fel ca fiecare Om de pe Geea. 
În acel moment triumfător, 
Am conştientizat că, 
În cele din urmă, 
Omul care este antrenat şi purificat, 
Poate să fie absorbit fizic în Etern. 
În timpul tuturor acestor gânduri, 
Am trăit momente magnifice 
De încântare pură 
Şi am cunoscut…Extazul Absolut! 
 
 

Balada morţii 
 
Moartea e cea mai mare bucurie, 
Cea mai dulce pasiune 
Perfecţiunea Vieţii 
Continuumul stării de frumuseţe 
A Sufletului; 
Clipa vieţii extinsă 
Dincolo de simţurile omeneşti 
Într-o eternitate nemărginită 
De extaz perfect –  
Nimeni nu moare 
Până nu vrea asta! 
 
 

Balada păcatului suprem 
 
Cel mai mare păcat 
E să te îndoieşti 
De Sinele  
Lăuntric sau Iniţiat. 

 
(din vol. în lucru „Revolta electronilor”)     
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Paul SÂN-PETRU 
 
 

Pasărea lui Poe 
 

Cutreier mai în voie ochii tăi 
Râvnind iubirea-n două cu poeme, 
Îmi spui că noaptea nu mai are loc - 
Sau celebrând-o, poate că te-ai teme; 
Târzii sunt pentru stele-n zori cocoşii 
Iar noi, cu lumea care încotro, 
Ne vom preface-n stânci - spre cei din urmă - 
Ademeniţi de pasărea lui Poe. 

 
 

Waldlied 
 

Strivite stau zăpezile sub rază 
Cumplit, huzurul marelui smarald. 
Ştergând hotare, trece iar pădurea 
Din nume-n nume: la forêt, der Wald... 
 

Când păsări trec prin liberă culoare - 
un cântec iar aud, reamintit: 
„Când pântecul dă semnul înmulţirii, 
de primăvară cine-a obosit?” 

 
 

Seism 
 

Dormeam străbun al marelui nimic… 
Aflând că Te pricepi să-njghebi cuvinte, 
că poţi lucra după modelul lor 
te-am implorat, când mi-am adus aminte; 
 

ştiam că-mi ceri un preţ esenţial - 
ţi-am lăudat cu-ncrederea mea duhul; 
superbele cuvinte ce rosteai 
treceau ca din oglinzi, umplând văzduhul. 
 

Dar începui deodată să mă tem 
de cercul sterp surpat mai înainte, 
Văzînd pe drum de cer şi de pământ 
cuvinte sugrumate de cuvinte... 

 
 

Potopul meu 
 

Şi-a spart somnul coaja prin odaie - 
vreau să prind şi eu un fir de miez; 
gândurile-mi fulgeră a ploaie, 
nu-mi încap senin în niciun crez. 
 

E potopul meu şi e o arcă-n 
care sui ca zisul om nebun; 
plouă timp - şi de-oi găsi un cearcăn, 
în privirea lui o să m-adun. 
 
 

Colindători cu amintirea 
 
Mai vine-o amintire cu colindul 
vestind iubirea - prunc imperial 
ce se născu de mult în ieslea noastră 
uitată timpuriu şi inegal; 
 
 

 
eu n-am puterea să mă-ncui în casă 
colindul e duios şi-nlăcrimat. 
Venind pe albe drumuri către tine 
din pragul tău mereu i-ai alungat. 
 
Aud că eşti preasingură-n cetate -  
puteai măcar pe ei să-i strângi la piept; 
ţi-ar fi cântat numai splendoarea iernii - 
pe ei să-i fi primit era mai drept. 
 
 
 

Început de carte 
 
Din nou trezit la malul de papirus 
îmi intră-n vorbă tandru iar cuvântul; 
mă simt umblat de-un răsărit de Sirius 
şi-mi bate-n clopot aspru jurământul. 
 
Atâta joc în ploaia de cuvinte 
şi-atâta ploaie-n jocul meu ales! 
s-aşează greu aducerea aminte -  
şi-n cinstea ei e hora mai ales. 
 
Eu nu voi da Stăpânului talanţii 
cât rodu-i dat de partea înmulţirii; 
se-nclină-n plin memoria balanţei 
cerând cernelei cheile rostirii. 
 
Răscoapte vorbe nu-mi pot spune voia 
poem-argat al sufletului meu... 
Tu trebuie să mi te-asemeni mie 
precum nisipu-n coama unui leu! 

 
 
 

Scufundările 
 
Greutatea ta, imperturbabilă cum zici, 
apasă pe podele cu o delicată presiune, 
mi-a spus muntele ce locuia peste lac, 
dar sumedenii, apăsare peste apăsare 
toate în una s-adună încât 
locul pe care te afli se poate scufunda 
ştii că o face deja după dorul 
ce-a început să-ţi fie de tot mai în jos 
 
Li se întâmplă chiar munţilor 
după o mie sau două de ani - 
iar tu, închipuie-ţi că i-ai împlinit. 
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indiferent de zona din care provine. În prezenta lucrare 
supunem analizei atât constructele poeticii onirice, cât 
şi determinările sale. De altfel, onirismul reprezintă un 
curent literar sincronizat cu literatura occidentală. În 
general, literatura onirică se constituie în opoziţie cu 
liricul, cu metaforicul. Din dorinţa de a evita realul scrii-
torii onirici creează universuri imaginare prin interme-
diul cuvântului. Scriitura lor gravitează între fantezie şi 
stilizare, textul fiind „propus ca o faţadă fără nimic în 
spate”

5
. Aceştia răstoarnă raporturile dintre lucruri, mi-

zează pe ambiguitate, se refugiază în/prin cuvânt, îşi 
aplică o mască şi se joacă cu lectorul. Din această 
perspectivă, actul de a scrie

6
 al oniricilor a adus o 

schimbare, o redimensionare a tiparelor literare, dar 
care, în epocă, nu au fost percepute. Spre exemplu, 
Dumitru Ţepeneag consideră că mişcarea onirică pare 
a conţine, în ea, sâmburii dezvoltării ulterioare a litera-
turii române: textualismul şi postmodernismul şi că în 
tentativa onirică românească “există dorinţa, poate 
naivă, de a-i împăca şi pe Breton şi pe Valery”

7
. 

Reţinem ideea că, în cadrul analizei fenomenului 
oniric românesc, accentul este pus pe sensul poetic 
oniric drept funcţie dinspre lumi posibile înspre refe-
rinţa relevantă, constrînsă, pe linia lui Umberto Eco – 
Angelo Marchese, având ca fundament faptul că sem-
nificaţia unui cuvânt, în acest caz onirismul, nu trimite 
la sensul denotativ interacţiunii subiectului cu obiectul, 
ci la sensul conotativ. Astfel, sensul semantic supra-
pus al onirismului este operaţional într-un spaţiu men-
tal prelingvistic al conţinuturilor schematic-imagistice 
onirice. La acest nivel al analizei, discursul textual, 
adică sistemul transfrastic, ne interesează deoarece 
ne ajută în receptarea şi interpretarea fenomenului 
oniric. În acest sens, mecanismele de realizare a coe-
renţei şi a coeziunii fenomenului oniric sunt ilustrate în 
funcţie de două criterii: de finalitate, respectiv de asi-
gurare a conectivităţii conceptuale/secvenţiale şi a 
nivelului discursiv-textual sau transfrastic ori frastic. Pe 
această linie, semnificaţiile semantico-textuale indică, 
la acest nivel al analizei fenomenului oniric, modul de 
constituire a imaginii onirice ca provocare estetică în 
literatura română, raportul ficţiune-realitate, jocul oniric 
dintre semnificat şi semnificant, valenţele intertextuale. 

Orice fenomen de criză impune instaurarea unui 
cadru nou care să permită restabilirea unui echilibru, o 
refacere a unei stări primare. Este şi cazul scriitorilor 
care constituie grupul oniric. Aceştia, prin opera lor, 
încearcă să refacă un dezechilibru care s-a produs la 
un moment dat, să introducă în cadru atmosfera para-
disiacă a stării primare sau măcar un echivalent al a-
cestuia, creaţia devenind “alternativa vieţii la compo-
nentele letale ale crizei”

8
.   

Pornind de la întrebarea “Ce reprezintă oniris-
mul?”, aflăm, aruncând o privire în dicţionarele de lim-
bă, că termenul „onirism” este prezentat cu două sen-
suri principale: unul priveşte sfera medicală, celălalt – 
sfera creaţiei literar-artistice: “s.n. 1 Delir, aiurare ase-
mănătoare visului, provocată de obsesii sau de halu-
cinaţii; 2. (Lit.) Înclinare spre cultivarea situaţiilor, a 
motivelor onirice; atmosferă, caracter oniric al unei 
creaţii – din fr. onirisme”

9
. 

Se cuvine să fie reţinut şi faptul că termenul „oni-
rist” este definit drept „adj., s.m. şi f., (Lit.) (Adept) al  

 

(continuare în pag. 77) 
 

 

Nastasia SAVIN 
 

Grupul oniric românesc:  

strategii experimentale în poezie 
 

 ,,O ţară care nu ştie să-şi apere poeţii va fî învinsă sau va 

supravieţui lamentabil la coa-da altor naţiuni, fiindcă poezia e 

sângele unui popor care curge subteran prin veacuri şi îl face 
nepieritor” 

Marin Preda - Cel mai iubit dintre pământeni 
 

Stadiul actual al cercetǎrilor pune în evidenţǎ faptul cǎ 
grupul oniric păstrează din suprarealism

1
 multiple aspecte, 

inclusiv legătura cu pictura suprarealistă. De exemplu, Corin 
Braga în lucrarea Momentul oniric anunţă, încă din titlu, 
existenţa unui moment reprezentativ, a unei activităţi prodi-
gioase, în timp ce, Daiana Felecan în lucrarea Între veghe şi 
vis sau spaţiul operei lui Dumitru Ţepeneag discută doar 
textele scrise în limba română, rezumă, citează fără intenţia 
problematizării critice, admite primatul textualist al lui Dumi-
tru Ţepeneag în opera  Înscenare.  

Noi nu ne raliem opiniei lui Alex. Ştefănescu, conform 
căreia Dumitru Ţepeneag este interesat de readucerea oni-
rismul pentru a i se putea recunoaşte rolul de ideolog al oni-
rismului, dar nici afirmaţiei lui Eugen Negrici care susţine că 
“extravagantă mi se pare şi pretenţia lui Dumitru Ţepeneag 
şi a unor istorici literari persuadaţi de acesta de a promova 
ideea fiinţării unui curent «onirist» în România socialistă (ori-
cât de permisivă ar fi fost politica ei culturală de după 
1964)”

2
. 

Trebuie precizat faptul că grupul oniric românesc are ca 
“unealtă” a libertăţii cuvântul critic transformat într-un corp 
ceţos. Scriitorii apelează la o serie de simboluri pe care, 
însă, nu le conectează cu semnificaţiile lor arhetipale, inves-
tindu-le, hic et nuc, cu sensuri noi, lucru care poate conduce 
la iconicitatea poemului oniric chiar dacă „luarea în consi-
derare a acestei dimensiuni duce, fără îndoială, la o îmbogă-
ţire a definiţiilor existente sau chiar la o redefinire a semnului 
poetic a cărui structura este reevaluată prin noile implicaţii 
ale raportului cod-mesaj pe care această viziune le revela”

3
. 

Grupul oniric românesc şi-a făcut apariţia într-un context 
literar şi socio-politic în care nu putea să aducă nimic impre-
sionant. Astfel, “sistemul” oniric dezvoltat de Dumitru Ţepe-
neag şi Leonid Dimov a avut la bază şi ideile europene, indi-
vidualizând gruparea. Grupul oniric afirmat pe scena literarǎ 
româneascǎ în perioada 1964-1971, a avut dublă atitudine 
polemică: estetică şi politică. Astfel, evadarea în vis  repre-
zenta o formă mascată de protest contra unei societăţi aflate 
în plină alienare, fiind, în acelaşi timp, o negare a artei ofi-
ciale, a “realismului socialist”: “13 iulie 1974. Două mari mo-
dele pentru onirism: visul (care se înrudeşte cu filmul, deci 
cu o artă care îmbină vizualul simultaneist cu succesivita-
tea) şi muzica (modelul perfect de artă recurentă). (…) oni-
rismul românesc e mult mai aproape de practica supra-
realistă decât de teorie. Şi în orice caz, de plecat s-a plecat 
de la pictura suprarealistă. «Ut pictura poesis!» (…) Terme-
nul a fost din păcate nefericit ales şi are în permanenţă 
nevoie de un determinant, de o cârjă. Onirism estetic sau 
onirism structural. Eventual onirism literar”

4
. 

Acest grup, spre deosebire de celelalte grupuri literare 
ale vremii, a avut schiţat un program estetic, dar care, până 
la urmă, nu s-a sistematizat. În «Editorialul» publicat în pri-
mul număr al revistei „Cahiers de l’Est”, în 1975, Dumitru Ţe-
peneag scria despre faptul că acest criteriu estetic ar trebui 
să stea la baza judecăţii emise pentru orice operă literară,  
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(urmare din pag. 76) 
 

onirismului - Onir [ism] + suf, ist”
10

, în timp ce, „oniric” este 
„adj. 1. privitor la vise, care aparţine visului; care deli-
rează, care aiurează din cauza unei obsesii sau a unor 
halucinaţii; ◊ Delir oniric = delir asemănător cu visul, care 
se manifestă în unele boli psihice şi în care bolnavul se 
comportă ca un somnabul. ◊ (Despre oameni) Care este 
străin de ceea ce se întâmplă în jurul lui, care trăieşte 
într-o lume de vis; 2. (Despre creaţii literare). Care are ca 
temă principală situaţiile onirice (1) Din fr. onirique”

11
.  

În altă ordine de idei, în analiza literaturii, termeni ca 
„onirism”, „oniric”, „onirist” sunt des utilizaţi, datorită faptu-
lui că visul a alimentat, în mod diferit, în anumite perioade 
literatura (e.g. romantismul şi suprarealismul s-au folosit 
de vis din perspective diferite). În linii generale, creaţia 
„onirică” este reprezentată de o operă literară inspirată de 
vis sau asemănătoare cu acesta.  

O deplasare de accent s-a produs în literatura româ-
nă. Termenul a ajuns să definească o nouă formulă lite-
rară către mijlocul anilor 1960. Principalii teoreticieni ai 
curentului literar - numit „onirism structural”/„onirism este-
tic” - Dumitru Ţepeneag şi Leonid Dimov, alături de Virgil 
Mazilescu, Vintilă Ivănceanu şi Iulian Neacşu, formează, 
în cadrul cenaclului Luceafărul, grupul oniric (1965). A-
cestora li se adaugă nume precum Daniel Turcea, Emil 
Brumaru, Florin Gabrea, Sânziana Pop, Florin Pucă, dar 
şi autori care nu au intrat efectiv în mişcare: Mircea Ivă-
nescu şi Şerban Foarţă. Caracterizat prin fantezie crea-
toare şi inteligenţă artistică, grupul oniric românesc a fost 
extrem de incomod pentru ideologia oficială. Dacă iniţial 
scrierile oniricilor sunt refuzate, începând cu anul 1966, 
aceştia colaborează la suplimentul «Povestea vorbii» al 
revistei craiovene «Ramuri», redactată de Miron Radu 
Paraschivescu. După o perioadă scurtă de timp, supli-
mentul este interzis. Acum apar primele volume semnate 
de către Leonid Dimov şi Dumitru Ţepeneag. Cu timpul 
aderă la grup o serie de tineri poeţi şi prozatori, cum ar fi 
Emil Brumaru, Daniel Turcea, Sorin Titel, Virgil Tănase, 
Florin Gabrea. De asemenea, din anul 1968 până la   
aşa-zisele „teze din iulie” (1971), componenţii grupului şi-
au prezentat concepţiile, atât în publicaţiile vremii, cât şi 
în şedinţele de la Uniunea Scriitorilor. Începând cu anul 
1971, grupul se destramă treptat, unii dintre reprezentanţi 
părăsesc ţara, alţii renunţă, dar estetica onirismului con-
tinuă în formule noi în scrierile foştilor componenţi, în 
funcţie de personalitatea lor. Singurul care continuă pe 
calea onirismului este Leonid Dimov. Astfel, dacă scrierile 
foştilor onirici care au emigrat sau au fost exilaţi (e.g. Vin-
tilă Ivănceanu, Virgil Tănase, Dumitru Ţepeneag) au fost 
interzise, acestea fiind scoase din circulaţie, scrierile foşti-
lor membri ai grupului oniric rămaşi în ţară (e.g. Leonid 
Dimov, Sorin Titel, Virgil Mazilescu etc.) au avut un rol im-
portant în creionarea peisajului literar românesc din dece-
niile şapte şi opt din secolul trecut. Cheia istorică nu tre-
buie luată în mod deterministic, dar evenimentele prin 
care au trecut lasă, în mod clar, urme în climatul cultural. 

Din analiza scrierilor oniricilor se remarcă faptul că 
visul nu este pentru aceştia ceva ce trebuie să fie redat 
ad litteram, ci reprezintă un „îndreptar legislativ”, conform 
lui Leonid Dimov, o lume paralelă “analoagă lumii obişnu-
ite” în concepţia lui Dumitru Ţepeneag. În aceeaşi ordine 
de idei literatura onirică vizează negarea suprarealismului 
şi a fantasticului romantic, dar, deşi se distanţează de su-
prarealismul literar, totuşi, oniricii recunosc existenţa unor 

rială, se află în relaţie de antinomie cu liricul 
metaforizant şi cu epi- 

 

apropieri între demersul lor şi cele ale unor exponenţi ai 
picturii suprarealiste (e.g. Salvador Dali, Giorgio de 
Chirico, Yves Tanguy, Victor Brauner şi René Magritte). 
În aceste condiţii, onirismul estetic, privit din perspecti-
vă categorială, se află în relaţie de antinomie cu liricul 
metaforizant şi cu epicul bazat pe o simplă cauzalitate. 
Să mai adăugăm aici şi faptul că oniricii nu descriu vi-
suri reale, ci le “produc” după o logică stranie. Membrii 
grupului oniric abolesc succesiunea temporală prin 
intermediul unei simultaneităţi a percepţiilor, proiectate 
în spaţialitatea lipsită de ponderabilitate a textului.  

Pe această linie, aducem în discuţie viziunea gru-
pului oniric asupra statutului literaturii şi al scriitorului, 
dar şi raporturile acestuia cu estetica cotidianului. În le-
gătură cu această idee trebuie subliniat faptul că, litera-
tura grupului oniric reprezintă o tentativă de realizare a 
unei lumi paralele. Discursul oniric este unul ambiva-
lent. În aceeaşi ordine de idei, Dumitru Ţepeneag no-
tează faptul că ambiguitatea sensurilor unei opere lite-
rare este reprezentată de “condiţia obiectivă a multipli-
cităţii interpretărilor, (…) toate operele cu adevărat mari 
au fost obscure, fiindcă autorii lor «clasici» sau «mo-
derni», Dante şi Shakespeare sau Kafka şi Joyce, au 
avut curajul genial de a gândi ambiguu, adică pe mai 
multe planuri deodată, înzestrând cuvântul cu o mare 
putere de iradiere semantică. Aceste opere nu se pot 
toci, oricât vor fi de analizate, pentru că o operă organic 
ambiguă e o operă deschisă, purtând în sine germe-
nele a ceea ce se cheamă – cu un termen cam con-
venţional şi tocit – nemurire”

12
. 

 

   1 Matei Călinescu îl considera pe Urmuz un precursor al literaturii 

onirice, apropiindu-l de scriitorii „(…) interesaţi de valorificarea 

aspectelor iraţionale din realitate” în Matei Călinescu, Eseuri 

critice, Buc., Ed. pentru Literatură, 1967, pp.66-85. De asemenea, 

grupul oniric este „un avatar al suprarealismului românesc”, pentru 

Ovidiu Morar în Avatarurile suprarealismului românesc, Buc., Ed. 

Univers, 2003, p.207, în timp ce pentru Dan Gulea reprezintǎ 

“ultima avangardă” în Domni, tovarăşi, camarazi. O evoluţie a a-

vangardei româneşti, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2007, p.183.  
   2 Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, Buc., Ed. Cartea 

Românească, 2008, p.193. 
   3 Marina Mureşanu Ionaşcu, Literatura, un discurs mediat, Iaşi, 

Editura Universităţii A. I. Cuza, 1996, p. 47. 
   4 D. Ţepeneag, Un român la Paris. Pagini de jurnal 1970-1972, 

1973-1974, 1977-1978, Buc., Ed. Cartea Românească, 1977,  pp. 

369-370. 
   5 Ibidem, p. 379. 
   6 În Roland Barthes, Romanul scriiturii, Antologie, Selecţie de 

texte şi traducere Adriana Babeţi şi Delia Şepeţean-Vasiliu, prefaţă 

Adriana Babeţi, postfaţă Delia Şepeţean-Vasiliu, Buc., Ed. Univers, 

1987, pp.292-293. 

   7 Dumitru Ţepeneag, Un român la Paris, op. cit.,  p.388. 

   8 Didier Anzieu, Psihanaliza  travaliului  creator, traducere din 

limba franceză şi pref. de Bogdan Ghiu, Buc., Ed. Trei, 2004, p.27 

   9 Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche (coord.), Dicţionarul 

Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, Buc., Ed. Univers 

Enciclopedic, 1998, p.720. 

   10 Idem. 

   11 Idem. 
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                   Petre RĂU 

 

eden în golire 
 

m-am cam împrietenit cu dumnezeu 
în ultima vreme 
mai întâi am dat la pace 
după care 
el a dat buzna peste mine într-o  
noapte vădit îngrijorat 
să-mi explice 
că raiul e din ce în ce mai gol 
cei de acolo s-au cam dus 
îmbătrânind peste poate 
şi grădina a rămas  
goală goluţă 
păcat de copacii aceia care rodesc an de an 
şi fac fructe de te miri ce frumoase care  
acum se scutură  
pe jos 
de unde 
nu se înfruptă nimeni cu ele 
 

şi căuta dumnezeul acesta  
care m-a asigurat că-i al meu 
oameni pe care să-i convingă să  
accepte toate eforturile ca să  
ajungă în eden 
să-l mai populeze careva 
că altfel se ruinează  
şandramaua 
ca orice casă nelocuită 
 

am stat mult la taclale atunci 
am şi căutat împreună soluţii 
ba chiar am invitat la mine doi sau mai mulţi 
vecini 
să-i îmbiem la nemurire 
eu încă nu mă grăbeam 
îi tot trăgeam că mai stau nişte zeci de ani pe 
pământ 
iar dumnezeu nici n-a cârtit când i-am spus 
dar culmea 
nici megieşii mei nu s-au lăsat mai prejos 
că l-au făcut pe dumnezeu să se întoarcă cu 
spatele 
şi să se facă nevăzut în văzduh 
ca o legănare fără de vânt 
şi necăjit tare 
că nimeni nu-l urmează 
 
 

 
 

 
(i)dealul văii mele 
 
iubito  
ne mai vorbim  
doar în frecvenţe joase 
agăţători 
pe trunchi de rogvaiv 
încă mai desluşim 
faptele oarbele 
ca nişte bogaţi mult prea săraci în 
desăvârşire 
ştiam că dumnezeu ne învăţase 
când întâlnim un josnic să-i  
dăruim iubire 
aşa îl făptuim mai bun 
dar pentru noi 
doar fulgerul contează tacit 
sugrumat de molcomire 
am crezut multă vreme că  
tot ce vine din eden vine  
de la tine dar 
n-am crezut că tot 
ce-i la mine tare 
pentru tine nu ia făptură 
acum sunt damnat 
cu demnitate 
îmi port crucea 
pe (i)dealul văii mele de rai 

 

 
alungarea din rai 
 
timpul nostru îndoielnic de  
anonim 
ca o cădere de zei 
anonim s-a scurs dintre noi 
 

întunericul era mai lung decât lumina 
şi am consimţit astfel la păcat  
cu tine  
am muşcat din mărul tău 
cu gând să locuim doar noi 
doi în rai 
pe un tărâm numai al nostru 
în spaţiul nostru excedentar 
 

dar n-a fost n-a fost aşa 
n-a fost să fie fiindcă tu 
iubeai şarpele 
şi-l lăsai să se încolăcească pe după tine 
înghiţeai păcat după păcat 
ce păcat 
mai ceva de cum am înghiţit eu mărul acela 
pe care nu mai aveam chef să-l muşc 
prea multe noduri în gât purtam 
iar tu prea multe muşcături parşive 
cât dumnezeu să dea cu noi de perete 
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                  Titi DAMIAN 

 

COMAN ȘOVA – OMUL ȘI SCRIITORUL 
de Florentin Popescu 

- două destine pentru viitor - 
 

 Încep să mă dumiresc în privința autorului cărții. 
Harnicul, inepuizabilul și imprevizibilul Florentin Popescu, 
la fiecare dintre rarele noastre întâlniri, în Centrul Vechi al 
capitalei, sau la „Boema 33”, îmi mai strecoară, cu 
discreție, în mapă, câte o nouă carte, totdeauna cu o dedi-
cație care mă onorează, din timp pregătită. Îmi propu-
sesem să scriu despre fiecare dintre cele vreo patruzeci 
de volume primite din momentul când ne-am cunoscut, 
dar n-am reușit decât să le citesc. Atunci, mi-a venit ideea 
să-i așez cărțile pe un raft al bibliotecii mele. Nu au 
încăput, încă nu le aveam pe toate! Ideea s-a dovedit 
bună, întrucât de la o privire de la stânga la dreapta am 
descoperit întregul, adică multitudinea preocupărilor sale 
intelectuale: poezie, proză, eseu, monografie, dicționare, 
istoria literaturii, portrete literare, cronici de carte (până 
acum patru volume din ciclul „Eu v-am citit pe toți” și nu 
glumește!). Sunt la curent și cu larga sa deschidere spre 
oameni de condei, care nu cuprinde numai scriitori din 
București, ci are contacte substanțiale cu scriitori din 
Teleorman, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Constanța, Vâl-
cea, Argeș, Prahova, Bacău, Slobozia, Brăila etc acope-
rind o mare parte din spațiul geografic sud-estic al țării. De 
vreo câțiva ani încoace, împreună cu distinsul colaborator 
Coman Șova călătorește spre alte zări, unele foarte înde-
părtate, odată cu revista „Bucureștiul literar și artistic” - 
foarte bine primită de către cititorii din țară și din stră-
inătate.  

Primul contact cu Florentin Popescu, înainte de a-l 
cunoaște personal, l-am avut prin intermediul cărții „O isto-
rie anecdotică a literaturii române”, de unde, ca profesor 
„ciupeam” (ca să-i reiau o expresie) câte un citat pentru 
elevii mei, cu intenția vădit pedagogică de a-i atrage și 
spre altfel de literatură, decât prin șablonul manualelor. Bi-
neînțeles că am rămas fascinat și de excelentele mono-
grafii despre Nicolae Labiș și Vasile Voiculescu, de mare 
ajutor la clasă, mai ales prin excelenta interpretare a poe-
mului „Moartea căprioarei” sau a nuvelisticii voiculesciene. 
Ne-am cunoscut apoi și am reușit să-l fac apicultor, el m-a 
apropiat, crezând în mine, dându-mi curaj într-o prezen-
tare cu titlul mai mult decât relevant: „Titi Damian - un nou 
romancier”, ceea ce m-a făcut să cred că chiar sunt ro-
mancier, obligându-mă cu vârf și îndesat să mă țin de cu-
vânt. 
 Între timp, am izbutit să-i mai fac câteva cronici de 
carte („Eu v-am citit pe toți, I, II” și „Portrete în peniță”- 
cam puține cronici din câte cărți i-am citit). 
 Monografia „Coman Șova – omul și scriitorul”, 
 

 
                                      

apărută la Editura SemnE, Buc. 2014, (240 p.) mi-a 
stârnit realmente curiozitatea, întrucât nu știam des-
pre Domnia Sa decât că este cofondator al revistei 
mai sus amintite, iar din când în când descopeream 
și câte o poezie pe prima pagină a revistei. Ne mai 
întâlnisem de câteva ori, prima oară, odată cu 
lansarea revistei, apoi la „Catacomba” – doar strân-
geri amabile de mână. Îi savuram, în felul meu, poe-
zia și am intrat în alertă când, în câteva numere, n-a 
mai apărut. De-abia atunci am realizat că-mi lip-
sește și mi-am pus fireasca întrebare: Cine este Co-
man Șova? 
 Ca să folosesc de două ori același termen, 
cartea m-a dumirit și în privința celui căruia îi este 
dedicată: Coman Șova. Am descoperit o persona-
litate contemporană de prim rang a culturii române 
care a păstrat mai bine de o jumătate de secol, o 
discreție absolută în jurul său, deși s-a manifestat în 
poezie, eseistică, publicistică, teatru, film, actorie. 
 M-am mai întrebat și de ce s-a hotărât Flo-
rentin Popescu să scrie această carte care presu-
pune multă muncă, multă lectură, multă arhivă cer-
cetată, ordonare de material, sinteză, desigur talent. 
În finalul lecturii am descoperit că această excelentă 
monografie n-ar fi fost posibilă dacă cei doi nu ar fi 
avut comune multe elemente ale personalității lor, 
adică seriozitate, cumpătare, înțelepciune, modes-
tie, bun simț, dar mai ales dacă nu ar fi lucrat mult 
timp împreună, fie în redacția unor reviste ale vre-
mii, iar acum la această revistă care trece în curând 
în al patrulea an. Un alt merit important al cărții îl re-
prezintă faptul că transmite cititorului câteva  
 

(continuare în pag. 80) 
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(urmare din pag. 79) 
 

trăsături ale caracterului său, demne de urmat, adică: 
hărnicia, sobrietatea, tenacitatea, imparțialitatea și entu-
ziasmul moderat. 
 Prima constatare și cea mai importantă este că, 
în această monografie, omul și scriitorul Coman Șova 
sunt prezentați într-un perfect echilibru, apoi sunt înca-
drați în contextul economic, politic, social, dar mai ales 
cultural al epocii care o traversează, astfel că cititorul 
are în final, deopotrivă, o imagine a Omului, a Scri-
itorului și a perioadei traversate. Să nu uităm că Flo-
rentin Popescu mai realizase anterior monografii de 
excepție, devenite clasice. Informația exactă este atuul 
fundamental și al acestei cărții, de fiecare dată, fiecare 
afirmație fiind susținută cu argumente. Este o carte scri-
să după toate rigorile genului, dar are acel „ceva” spe-
cific monografiilor sale: și aici dezvăluie puțin câte puțin 
din personalitatea lui Coman Șova, lăsând totdeauna 
portița spre alte informații, încât să-l capteze pe cititor și, 
totodată, să-i surprindă personalitatea în toate fațetele 
sale, prin tehnica portretului în mozaic, astfel ca cititorul 
să-și formeze propria imagine și să rămână cu întregul.  
 „În loc de prefață” este prima parte, foarte 
necesară, a cărții în care Florentin Popescu își justifică 
demersul: „Mi-am propus să scriu cu sinceritate, decen-
ță și măsură, respectând adevărul.”(p.12) Prima întâlnire 
cu omul Coman Șova este legată de momentul contac-
tului său cu revista „Amfiteatru”, unde, într-o cămăruță 
cu mai multe birouri, întâlnește „un bărbat tăcut, de 
statură potrivită, mai degrabă mai înalt decât scund, cu 
o privire blândă, binevoitoare, invitându-ne să lăsăm la o 
parte timiditatea și reținerile.” (p.7) Acest portret este 
completat cu altul care-l surprinde la o altă vârstă, după 
ce au lucrat mai mult timp împreună: „Este amintirea 
unui om blând, discret, prietenos, gata să te ajute la 
nevoie, fără a face o clipă caz de propriile virtuți literare 
și de poziția socială ocupată într-un anumit moment.” 
(p.8). Există aici o lapidară caracterizare care ar putea fi 
punctul de plecare pentru dezvoltările ulterioare: „În loc 
să devină un personaj public, Coman Șova s-a 
interiorizat, fără a cădea în isihasm sau călugărie, trările 
lui concretizându-se în cărți de poezie.” (p.9) Tot aici 
evidențiază lapidar, dar dezvoltată pe larg în carte, 
cealalt latură, aceea a activității sale gazetărești: „Om cu 
o îndelungată experiență în publicistică, fără a fi reticent 
ori șovăitor.” (p.10). 
 Structural, cartea cuprinde două părți: o primă 
parte numără unsprezece capitole, fiecare cu câte un 
titlu sugestiv, marcând evenimente biografice sau activi-
tatea publicistică și literară, iar partea a doua cuprinde o 
Addenda alcătuită din patru capitole. 
 Capitolul „Anul 1933” realizează o privire de 
ansamblu și exactă asupra situației social-economice a 
capitalei, a mediului politic, social și cultural, momentul 
când Ana Șova din Humulești venise să fie mai aproape 
de soț, militar în București. Tot aici se notează și anul 
nașterii copilului Coman – 18 octombrie 1933, an aflat 
astrologic sub semnul Balanței. 
 „În căutarea unui arbore genealogic” este un 
capitol care aduce impotante date referitoare la bunic, 
bunică, dinspre mamă, dinspre tată, unchi, mătuși, pri-
ma întâlnire dintre viitorii părinți, desigur și copiii (Elena, 
Coman, Paula, Mihai). 

 
„Amintiri din copilărie” surprinde câteva 

secvențe zguduitoare din copilăria nu tocmai lipsită 
de griji a lui Coman. De exemlu, informația potrivit 
căreia el și sora sa purtau o singură pereche de 
ghete, după cum aveau cursuri la școală. O intere-
santă poveste despre un prieten, fiu de medic, în ca-
sa căruia a învățat ce este eticheta. Urmează infor-
mații despre lecturile din bibliotecă, talentul de reci-
tator de versuri și momente din viața de licean, pri-
mele contacte cu teatrul și cu filmul. 
 În alt capitol, „Elev de liceu la Piatra 
Neamț, apoi la Roznov” dezvăluie aspecte intere-
sante care relevă firea sa prietenoasă, participant la 
cenaclul literar sau plimbările prin castelul Rozno-
veanu și, desigur, pățanii adolescentine. 
 Un capitol interesant, „Atracții cărora cu 
greu le putea rezista: Teatrul și Literatura” dez-
voluie primele semne ale dublului său talent: de 
actor și de scriitor. Este recrutat de o echipă de pro-
fesori, actori și regizori bucureșteni, aflați în Bacău în 
căutare de candidați. Va ajunge la Institutul de 
Teatru unde urmează trei ani, coleg fiind cu Mircea 
Albulescu, Stela Popescu, Victor Rebengiuc. Tot din 
această perioadă, datează și primele încercări litera-
re și, datorită lor, va ajunge în anul al doilea la Școa-
la de Literatură. Devine chiar autorul unei piese de 
teatru de succes, „Iubesc pe la șaptelea”, apoi va 
scrie și scenarii de film. După un scurt pelerianj ca 
actor la teatrul din Bacău, va reveni în București.  
 „Ale vieții valuri” are în centru anul 1965 
când își va începe cariera publicistică la revista 
„Amfiteatru” condusă de Ion Băieșu. În 1972 se 
transferă la „România liberă” alături de Octavian Pa-
ler, dar tot în această perioadă debutează în poezie 
cu volumul „Astrul nimănui.” 
 În capitolul „Omul Coman Șova” autorul 
monografiei recurge la portretul în mozaic al lui Mă-
nel Șova, așa cum îl alintă prietenii. Sunt prezentate 
opinii ale celor care l-au cunoscut: Ion Haineș, Ovi-
diu Maitec (l-a luat drept model pentru statuia lui 
Eminescu), Liviu Grăsoiu, Cornel Rusu, Dumitru Ma-
tală, Alex. Ștefănescu, Mihai Neagu Basarab, Adrian 
Păunescu. În esență, aceleși trăsături: coleg și prie-
ten adevărat, blând, calm, discret, delicat, inteligent, 
bărbat frumos, cam stângaci. În ciuda trecerii timpu-
lui, notează autorul, „Coman Șova îmbătrânește în 
zece ani cât alții într-unul.” (p.55). Consideră că su-
fletul nu poate fi vindecat decât prin creație.  
 Un interesant capitol este „Jurnalistul” care 
prezintă pe larg anii ca secretar general de redacție 
începând cu 1966, mai întâi la „Amfiteatru.” Aici 
Florentin Popescu analizează multele articole scrise 
de Coman Șova, relevând varietatea temelor repor-
tajelor, toate inspirate din viața de zi și de noapte a 
fabricilor (exemplu „Cea mai bună pâine”). Urmează 
o perioadă la revista „Flacara” unde, în reportaje de 
mici dimensiuni, evidențiază eroismul cotidian. De 
data aceasta, Florentin Popescu dovedește calitatea 
de autor de monografii, scotocind cu migală prin 
arhive și cercetând sute de ziare și reviste ale vremii. 
Din 1973, Coman Șova devine cronicar de tele-
viziune, cu reportaje stimulate de evenimente, având  

(continuare în pag. 81) 
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(urmare din pag. 80) 
 

credința că prezentul este domeniul de activitate al repor-
terului: „Presa scrisă e întotdeauna în urma evenimentului 
cu o noapte.” (p.86) 
 „Cronicar de teatru” dezvăluie o altă fațetă a 
personalității sale complexe. Actorul viguros din tinerețe s-
a transformat într-un fin observator al vieții teatrale. Croni-
cile sale sunt scrise cu metodă: mai întâi pune cititorul în 
temă prezentând subiectul piesei, trece la analiza jocului 
actorilor și la calitatea textelor, urmate în final de consi-
derațiile și observațiile sale. Pentru a convinge de frumu-
sețea și integritatea cronicilor, Florentin Popescu repro-
duce în întregime un astfel de comentariu,  referitor la „Ca-
sa de mode” de Thomas Mann.  
 „Redactor-șef adjunct la revista MAGAZIN” pu-
ne în lumină calitatea de reporter a lui Coman Șova. Inter-
locutorii Domniei Sale sunt academicieni, directori de 
instituții de cercetări, directori de stațiuni balneare, medici, 
profesori, ingineri – oameni de cultură și de decizie. Re-
porterul dovedește că s-a informat temeinic în prealabil în 
domeniul respectiv. Întrebările se cheamă una pe cealaltă, 
curg firesc, astfel că intervievatul este condus meșteșugit 
către centrul de interes al reporterului, menit să dezvăluie 
cititorului ceea ce îl interesează. Florentin Popescu oferă 
cititorilor și o lungă listă cu titluri și intervievați, subliniind 
astfel varietatea tematică, dar mai ales varietatea perso-
nalităților, la nivelul cărora se ridică, prin inteligență, repor-
terul, atunci când realizează interviul. 
 Capitolul „Dramaturgul și actorul de film” evi-
dențiază înviorarea teatrului românesc prin piesa semnată 
de el, mult jucată în acele timpuri, „Iubesc pe al șaptelea”, 
al cărei subiect este prezentat pe larg, evidențiind odiseea 
căutării soțului, de fapt o subtilă monografie a societății 
românești a acelor vremuri. 

O încununare a întegii monografii o reprezintă ca-
pitolul „Poetul”, unde Florentin Popescu se arată un subtil 
critic literar, urmărind evoluția poetului și venind cu argu-
mentul citatelor, foarte bine alese, astfel că îl determină pe 
cititor să se întrebe unde poate găsi acele volume. Debu-
tul și-l face cu poemul în proză „Diminețile albastre”(1952), 
iar poeziile volumului de debut, „Astrul nimănui”(1970), 
sunt aflate sub semnul elanului tinereții și al nostalgiei 
locurilor natale,  al unui anume panteism dublat de sonda-
rea propriului eu. Este firesc, ca argument, să reproducem 
aici un fragment din poezia „Stare de târziu”: „Doamne, 
adu-mi calul cel plecat în nori/ ia-l de frâu și vino să-mi 
asculți un gând,/ eu m-am tot născut de-atâtea ori,/ - adu-
mi calul, Doamne, calul alb și blând./ Mă grăbesc, Părinte, 
vreau să plec cu el/ într-o lume mare, cu tăcerea-n 
geamuri/ să crească înserarea lină pe-un inel,/ dintr-o 
coapsă crudă oglindită-n hamuri./ Adu-mi calul, Doamne, 
cel tăcut ca piatra,/ l-am mânat să pască nouri în april,/ 
vreau s-alerg pe coama-i cu tăcerea toată,/ nu mai vreau, 
Părinte, să mă-ntorc copil./” Cu volumul „Marival” (1974), 
gama tematică a poeziei devine mai bogată, „accentul 
fiind pus pe lirica de dragoste, pe un sentiment de 
melancolie, grefată pe ideea trecerii iremediabile a 
timpului, conferindu-i adâncime metafizică”( p.119), așa 
cum se dezvăluie în poezia „Cum pleacă”: „Pleacă ora, 
pleacă ziua, pleacă sângele,/ pleacă auzul, memoria, 
trupul,/ se duc mâinile – plânge-le!/ Unul pe altul ne 
căutăm în cenușă,/ ne sprijinim și ne ridicăm din cenușă,/ 
și de aici înainte/ putem s-o luăm de la capăt./” Volumul 
„Cuvinte de reazem” (1977) marchează trecerea la etapa  
 

 

de aprofundare a ideilor anterioare și „jalonează 
intrarea în spațiul filozofic al poeziei sale”(p.121), așa 
cum se sugerează în poezia „Labirint”: „Pătrunde 
acolo unde a fi este flacără, incendiu în pupilele zilei,/ 
cuvântul meu și iubirea mea sunt darurile/ răbdării și 
zbucumului meu./ Mintea mea întreabă mereu, de 
ce? Ca într-un labirint, de ce? Nașterea nu este un 
început,/ moartea nu este un capăt...” Cu volumul 
„Poeme”(1980) se observă un alt mod de abordare 
poetică, unde metafora capătă străluciri de diamant, 
precum în acest mic poem-alegorie: „Ne-am împăcat. 
I-am acceptat plânsul/ și răceala aruncată peste flori/. 
I-am iertat excesele și toanele/ pentru că este ea / 
Primăvara.” Volumul „Unul cu altul”(1983) „continuă 
căutarea de adevăruri, iar poetul alunecă pe venele 
subțiri și răcoroase ale unui arbore multisecular.” 
(p.124) Luate în ansamblu, remarcă Florentin Popes-
cu, aceste volume ale lui Coman Sova „oferă un ta-
blou în mișcare, unde nostalgiei iubirii i se contrapune 
sentimentul împlinirii, identitatea individului se conto-
pește cu elementele naturii, meditația pe marginea 
vieții se împletește cu resemnarea în fața desti-
nului.”(p.126) „Nevoia de alb” este ultimul în ordinea 
aparițiilor, cel mai împlinit, cel mai reușit, cel mai „ro-
tund” (Fl. Popescu). Poemul „Cercuri concentrice” 
încheie volumul și „dă măsura gândirii filosofice și a 
trăirii lirice la care a ajuns poetul.” (p.127):„Cineva îmi 
calcă umbra,/ îmi tot calcă umbra/ și din când îmi 
aruncă în față/ câte o prăpastie, umblă cu grijă să nu 
clintească aerul/ Și spre seară/ trece o andrea vână-
tă/ ca un frig/ printre coastele mele, apoi vine altci-
neva, Tatăl, poate,/ scoate andreaua,/ o așază pe 
marginea nopții,/ mângâie cu palma ușoară/ locul 
însângerat/ și-mi întinde paharul cu Îngeri.” 

În continuare, Florentin Popescu trece în re-
vistă pe cei mai mulți dintre cei care s-au ocupat de 
comentarea volumelor de poezii ale lui Coman Șova. 
Interesant este că nu se limitează numai la citate des-
tul de consistente din analize, ci își confruntă și pro-
priile opinii, iar de multe o ori îi completează. Avem în 
vedere comentarii semnate de: M. N. Rusu, Nicolae 
Baltag, Dorin Tudoran, Tia Șerbănescu, Constantin 
Sorescu, Rodica Florea, Marian Popa,  George Arion, 
Ion Tătaru, Alex. Ștefănescu, Nichita Danilov, Ion 
Cristofor, Mariana Ionescu, Ioana Crăciun,  Nicolae 
Balotă, din ale cărui aprecieri ne permitem să cităm: 
„Descoperi intrând în edificiul poetic al lui Coman 
Șova o poartă rareori folosită de poeții din zilelel 
noastre, una din augustele porți ale liricii marilor poeți 
din vechime. Ea se deschide spre sălile aulice unde 
răsună verbul gnomic-sentențios.” 

Prima parte a monografiei se încheie cu un 
scurt dar edificator capitol, „Portret final, portret în 
mișcare”, în care realizează o admirabilă sinteză bio-
bibliografică, îmcheindu-se cu un portret care-i fixea-
ză locul onorant între marii oameni de cultură con-
temporani:„Monografia care se încheie aici se dorește 
a fi, mai mult și mai mult decât orice, o propunere a 
unui nume pentru viitor.” (p.141) 

Partea a doua a monografiei, ADDENDA, cu-
prinde 4 capitole: I: „Mărturii despre Omul Coman 
Șova” (Adrian Păunescu; Raport cu propuneri de  

 

(continuare în pag. 91) 
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       Alexandru PETREA 

 

Mi-e foame! 
 

Spui mereu că nu ne leagă nimic... 
Dar poeziile scrise lângă tine şi în 
urma ta nu sunt copiii noştri? 
Apropie-te! Şi dă-mi să mănânc 
timp, fiindcă ştii că-mi dă iniţial 
senzaţii de nebunie şi greaţă, dar 
în final ne vindecă pe toţi. 
 

Să se încheie odată războiul ăsta 
cald-rece purtat prin Vietnamul 
firii tale schimbătoare şi să semnăm 
o pace ca-n poveşti, o ultimă  
întâlnire la vreun pub din centrul 
vechi. 
 

Taci şi mergi înainte... Ai uitat deja... 
Şi totuşi mi-e foame de câţiva ani, pe  
care să-i risipesc cum doresc,  
ţinându-te în gând...   
 

De la tine 
 

Să nu mai susţinem faptul că 
lumea e plină de idioţi; 
ea e bună în felul ei - 
Cu o singură condiţie: 
Fii lângă mine, 
glumeşte, fă gesturi 
neobişnuite, mânăncă 
ceva dulce, în fine, 
prefă-te în tu însuţi. 
 

Ai prea multă bunătate - 
Dă-i şi orfanului acela de la 
colţ de stradă, funcţionarei ce 
iese obosită din primărie sau  
vagabondului care tocmai vrea  
să fure poşeta bătrânei! 
Nu e vina lor că lumea e nasoală 
şi nu-i încape pe toţi! 
 

Priveşte copacul ăla strâmt! 
Mă uit la talia ta, la părul tău  
şaten deschis şi aş vrea să i le 
împrumuţi şi lui măcar jumătate 
de oră; 
 

Surpriză: frumuseţea e un cancer şi 
n-are puteri magice, aşa că trebuie 
să lăsăm lumea să-şi soarbă soarta, 
că oricum n-are încotro.   
 

  

Adonis 
 

Iubirea n-a fost inventată într-un sonet 
shakespirian, 
iar sărăcia nu s-a născut în Mizerabilii; 
dar, uite, 
au cioplit din frumuseţea ta un oştean  
şi oamenii şi-au găsit în idei rivalii! 
 

Te-a iubit Afrodita, să te îndrăgească 
şi corbii - 
Cei care dezgolesc oseminte, profită de 
războaie şi îmbrăţişează orbii: 
Da, ei nu sunt splendoarea, 
dar pot să o nască, 
din puţină înţelegere şi  
ceva iască. 
 

Căci şi pe Hefaistos îl implicăm în 
afacere, 
chiar dacă Ares te-a redus la tăcere. 
De ce? Primăvara e foc în progres adus 
de tine, nu cum cred alţii, 
război purtat cu succes.  
 

Paradox 
 

Cuvintele „Te vreau” au 7 litere, 
cam câte minuni ale lumii sunt. 
Dar „Te iubesc”? 
Nu sunt 8 coline pe care s-a fondat 
Roma, 
nici 8 înţelepţi ai lumii antice, 
dar nici 8 Fiat-uri în faţa patiseriei 
de vizavi de Universitatea cutare. 
 

Şi atunci? 
Să scad o literă, ne-am certa rău cu 
domnii snobi; 
aşa că scade-mă pe mine şi omoară-mă 
în braţe, ca tu să fii 7, 
perfecţiunea din propriu-mi encefal, 
substanţa primară, apeiron-ul care îmi 
unifică atriile şi ventriculele.   


 

 
Grafică în peniță de Constanța Abălașei-Donosă 
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Nicolae TOMESCU 
 

RUBLELE 
 

A fost un an bun pentru fân. Ploile din mai şi de la 
începutul lui iunie au ridicat ierburile. În fiecare dimineaţă, 
cu mult înainte de ivirea zorilor, se auzeau de prin grădini 
şi de mai departe, din câmp, sunetele coaselor bătute cu 
ciocanul pe nicovală. În acea zi satul părea pustiu. Doar 
râul ce cobora din munte, străbătându-l pe lângă uliţa 
principală, clipocea pe pietrele ce-i stăteau în cale. Câinii 
şi găinile, care un timp s-au bălăcit în nisipul drumului, s-
au retras pe sub porţile înalte ca de cetate, pentru a aţipi, 
în curţile umbrite de ziduri şi de viţa-de-vie. Cele câteva 
lăuze, ce încă n-au primit dezlegarea ieşirii din casă, 
dormitau şi ele alături de micuţii lor. Numai Gheorghea lui 
Gligor lui Ana lui Dumitru Florii, care nu mai ieşise de câte-
va luni din casă, nu putea dormi. Durerile ce le simţea ca 
pe nişte cuţite ce i se învârteau prin tot corpul nu-l lăsau.  

Îi era frică şi să adoarmă ca nu cumva în somn să 
fie cuprins de veşnicie. Şi nu de moarte se temea el ci de 
durerile mai mari ce o să vină după ce va închide ochii 
pentru totdeauna. Este sigur că vor veni. A văzut, în puţi-
nele clipe când adormea şi visa, mai ales în ultima vreme, 
locul unde se va chinui mai crunt decât aici pe pământ.  

Acolo o să-l vadă moşu-său şi bună-sa, care l-au 
învăţat numai de bine, cum arde în cazanul cu smoală 
alături de toţi necredincioşii, acolo o să-l vadă nevastă-sa 
alături de care a trăit pe acest pământ aproape cincizeci 
de ani, o să-l vadă, după ce le va veni rândul, cele două 
fete şi cei trei băieţi şi mai ales o să-l vadă cum se chinuie 
nepoţii pe care îi învăţa, la rândul său, până nu de mult, tot 
numai de bine. Şi mai ales o să-l vadă ea, Chiva Florii, 
verişoara lui cea mai mare, care, din cauza lui, a plecat 
mai repede din această lume. 

De ce n-a putut el să mărturisească? A avut când. 
Au trecut de atunci treizeci de posturi ale Paştilor, treizeci 
de posturi ale Crăciunului, treizeci de posturi ale Sfinţilor 
Apostoli şi treizeci ale Sfintei Marii. De treizeci de ori, ori 
patru, putea mărturisi părintelui. Îi putea mărturisi şi săptă-
mâna trecută când ai casei, văzându-l cum se chinuie şi 
convinşi că sfârşitul e aproape, l-au chemat pe domnul 
părinte pentru a-l spovedi şi cumineca. N-a mărturisit nici 
atunci. S-a încăpăţânat, prosteşte, să ţină doar pentru el 
fapta, o faptă care acum, iată, nu-l lasă să moară, o faptă 
care îi va spori în ceea lume durerile, cele de acum fiind 
floare la ureche faţă de cele care vor urma în veşnicie. 

De câteva ori, printre dureri, şi-a adus aminte de o 
predică a popii celui bătrân de dinaintea celui de azi. 
Spunea popa despre tâlharul ce a fost pus pe cruce alături 
de Iisus Hristos şi care şi-a arătat credinţa cu câteva clipe 
înaintea morţii, iar Domnul l-a iertat şi i-a promis că în 
curând îl va primi în Împărăţia Sa. Oare s-ar putea face şi 
pentru el o astfel de minune? Trebuie să încerce, trebuie 
să-l cheme pe popa. A început să strige din toate puterile. 
Să vină popa! Să vină popa nostru! Acum să vină popa! 

Aduceţi pe popă! Nu-l auzea nimeni, dar continua 
cu şi mai multă putere să strige. Într-un târziu a fost auzit 
de Coman, nepotul cel mic, care a fost trimis acasă de la 
fân, de Sub Stăuini, ca să aducă un lănţug din grajd pentru 
a înnădi cu el funia, ce se slăbise, de la prăjină. 

-Ce-i, bunicule, de ce strigi? 
-Să te duci, dragul moşului, dar acum să te duci,  

 

  
să-i spui popii să vină cu toate cele trebuitoare pen-
tru spovedanie. Spune-i să vie iute că nu ştiu dacă oi 
mai putea răbda un ceas. 

A plecat Comănel, fără lănţug, l-a găsit pe 
domnul părinte cosind prin grădină şi l-a convins să 
vină repede că se prăpădeşte moşu`: 

-Vreau să mărturisesc, părinte, să mărturi-
sesc ce aş fi putut mărturisi încă acum treizeci de ani 
şi n-am făcut-o! strigă cu putere Gheorghe. 

În timp ce-şi punea patrafirul, părintele Ioan 
a început să spună molitva. Apoi,după ce termină: 

-Zi, bade Gheorghe, zi, uşurează-te, iar 
Domnul în marea Sa bunătate te va ierta. 

Gheorghe însă tăcea cu ochii pironiţi la o 
grindă de deasupra patului. Preotul aştepta cu mâini-
le împreunate pe patrafir. Tăcerea se prelungi nefi-
resc de mult. Faţa lui Gheorghe era nemişcată. Pă-
rintele văzu lumânarea de pe masă alături de cutia 
de chibrituri. O aprinse şi căută să o aşeze, cu grijă, 
în mâna muribundului. Acesta simţi flacăra şi pe 
neaşteptate o împinse, cu putere, făcând-o să cadă 
pe podea. Apoi se ridică, sprijinindu-se pe un cot. 

-Să ştii, părinte, că eu, acum trizăci de ani, 
am omorât-o pe Chiva Florii. 

La început, preotului nu-i venise să creadă 
ce auzea. Se născuse şi crescuse în sat. Îşi aducea 
aminte, copil fiind pe atuncea, de Chiva Florii care 
era verişoară de a doua cu mama lui. Toţi o ştiau cu 
un beteşug de inimă. A rămas câteva zile singură, ai 
casei fiind duşi în pădure. Acolo mergeau, după 
Sfântul Îlie, când se termina uscatul şi transportul fâ-
nului din hotarul satului, aproape toţi oamenii, la coli-
be. Bărbaţii coseau iarba din locurile ce le aveau în 
munte, iar femeile şi copiii o uscau. Apoi, toamna 
târziu, pe cară, ori la începutul iernii, cu săniile, fânul 
era adus în sat. Au plâns-o ai casei şi alţi oameni din 
sat pe Chiva. Nimeni nu s-a gândit că a avut moarte 
năprasnică, nici chiar medicul circumscripţiei sanitare 
care a constatat decesul. 

-Spune tot, tot. De ce şi cum ai săvârşit 
această faptă care este un păcat strigător la cer? 

-Pentru bani. Pentru banii de aur pe care 
credeam că îi are. Fratele ei, Oprea, care a murit nu 
cu mult timp înainte, se întorsese din Rusia, spuneau 
ăi bătrâni, cu bani de aur, de le zâce ruble. A ajuns 
acolo, ca şi alţii de pe la noi, înainte de primul război. 

-Şi cum ai făcut nelegiuita faptă? 
-Ştiam că toţi ai casei au plecat pentru cel 

puţin două săptămâni la colibă, în pădure. I-am văzut 
când s-au dus, au luat cu ei vitele, cei doi porci şi 
găinile. Am sărit gardul prin fundul grădinii, am intrat 
în casă, am căutat peste tot. Am găsit în castănul din 
camera dinspre uliţă trei bănuţi mai grei care puteau 
fi de aur. N-am fost mulţămit şi m-am băgat în pivni-
ţă, crezând că o să găsesc mai mulţi. Am cotrobăit 
peste tot dar alţii nu mai erau. Când să mă duc în 
grădină să sar gardul înapoi, numai ce aud vorbă de 
muiere: 

-Ce-ai căutat, Gheorghe, prin toată casa şi 
prin pivniţă? Găsit-ai ce-ai căutat?  

Era Chiva. Am apucat-o cu o mână de piept, 
iar cu cealaltă mi-am scos căciula şi i-am pus-o pe  
 

(continuare în pag. 103) 
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Dumitru ANGHEL 
 

Târgul Internaţional de Carte  GAUDEAMUS 

19 – 23 noiembrie 2014 
 

O LIBRĂRIE... URIAŞĂ!  
 

În capitala României, la Romexpo, s-a desfă-
şurat tradiţionalul Târg Internaţional „Gaudeamus”, 
eveniment cultural de excepţie, care adună, de 
fiecare dată, ca şi în zilele de 19-23 noiembrie 2014, 
o impresionantă mulţime de oameni hotărâţi să 
contrazică ideea că, din cauza ca lculatorului, cartea, 
principalul factor de cultură şi civilizaţie, este... în 
mare suferinţă, gata-gata să predea... „armele” în 
faţa unui redutabil concurent.  

Pe trei niveluri, în marea şi impresionanta 
rotondă expoziţională din Piaţa Presei, cititori de  
toate vârstele şi de toate... apetenţele culturale trec 
prin faţa standurilor cu carte dintr-o... uriaşă Librărie, 
cumpără, într-o folositoare campanie de „reduceri de 
preţuri”, CARTEA, cel mai longeviv şi convingător 
factor de educaţie şi de cultură. Sute de EDITURI din 
România, şi nu numai, oferă cărţi de toate profilurile 
şi de toate tematicele, în vitrine elegante, cu un 
marketing pe măsură, sau în organizarea unor 
interesante Lansări de carte, când cunoscuţi critici 
literari prezintă unor grupuri adunate ad-hoc cărţile 
sau autorii lor. 

Relevantă, în acest sens, a fost lansarea căr-
ţii „Pas cu pas”, semnată de proaspătul Preşedinte al 
României, Klaus Iohannis, în prima zi, 19 noiembrie, 
a Târgului de Carte GAUDEAMUS. 

Marţi, 20 noiembrie, de la ora 14,00, am 
lansat două cărţi apărute la Editura Zorio (director, 
Petre Crăciun) din Bucureşti, într-un spaţiu amenajat 
la Standul 315 de la nivelul 3.20, cărţi de lirică sem -
nate de poeţii brăileni Virgil Andronescu („Cronica 
potopului de după Dumnezeu”) şi Tudor Alexandru 
Costin („Oglinzi”), care au oferit autografe partici-
panţilor, după un aplaudat recital din poemele lor.  

Iată prezentarea celor două cărţi semnate de 
poeţii brăileni. 

 
 

„Cronica potopului de după Dumnezeu”  

de Virgil Andronescu, Brăila  
 
Poetul Virgil Andronescu, stabilit la Brăila, 

vine în literatură cu zestrea spirituală a trei mari 
scriitori de pe meleagurile natale – Gala Galaction, 
Zaharia Stancu, Marin Preda - şi cu toate compo-
nentele eposului din câmpia largă a Deliormanului, 
pe care le-a regăsit la Brăila, pitorească şi romantică, 
cu Bărăganul ei întins şi fascinant, descris de Panait 
Istrati şi Fănuş Neagu. Aduce cu el şi acel altceva al 
doinelor de câmpie sau lirismul epic al baladelor şi 
cântecelor din Vlaşca şi Teleormanul lui Liviu Vasi-
lică, ori în versurile lui Dimitrie Stelaru, poetul boem, 
născut tot la Turnu Măgurele, ca şi Virgil Andrones -
cu. 

 
 

Domnul Virgil Andronescu este autorul a 
şapte volume, cele mai multe de versuri; cartea 
de debut editorial „Poezii”, Tipoalex, 2003, Ale-
xandria; „Chipul tău blând coborât din icoa-
ne...”, Editura Tipoalex, Alexandria 2010; 
„Ultimele luni din viaţa umbrei mele”, Editura 
Alfa, Iaşi, 2011 (carte pe care i-am recenzat-o 
în presa literară şi figurează în antologia mea 
de critică literară „O samă de scriitori”); „După 
Dumnezeu, potopul!”, Editura Pim, Iaşi, 2011; 
„Foaie de observaţie – Jurnalul unei conştiinţe”, 
Editura Pim, Iaşi, 2012, o carte cu o tematică 
uşor atipică, cu 53 de eseuri-medicale, adevă-
rate metafore – clinice, stresante şi incitante, 
pentru că radiografia literară a domnului Andro-
nescu este pătrunzătoare, incisivă ca un 
bisturiu necruţător pentru... tumorile” morale şi 
în egală măsură pentru durerile şi suferinţele 
intuite ca neşanse şi nedreptăţi...  

Sunt, aşadar, eseuri uneori de-o tristeţe 
bolnavă, nu neapărat de-o boală clinică cu un 
diagnostic de spital, ci de o boală... bacoviană, 
cu nuanţări de ploi reci de toamnă şi de melan-
colii.. în gri major, ca o Sarabandă a neputinţei, 
a lipsei de speranţă şi a lipsei de solidaritate 
umană, încercând să deschidă „ferestre” 
luminoase de egalitate a şanselor biologice.  

Sunt în egală măsură semnale-protest 
ale unui mal-praxis moral, ca o nedreptate şi ca 
un strigăt de protest în gura mare, în Piaţa 
Publică, ori ca un veritabil „J’accuse!” de secol 
al 19-lea din celebrul articol din presa franceză, 
semnat de Emile Zola, în la fel de celebra 
„Afacerea Dreyfuss”. 

(continuare în pag. 85) 
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(urmare din pag. 84) 
 

Volumul de versuri „După Dumnezeu, poto-
pul!”, apărut în urmă cu trei ani, care-l anunţă într-un 
fel pe cel lansat azi, „Cronica potopului de după 
Dumnezeu”, cu un titlu... şocant, în spiritul noncon-
formist-manifest al poetului Virgil Andronescu, este o 
carte de poezie neîncadrabilă unei tematici anume, 
unui singur subiect liric; este scris într-un registru de 
gamă majoră cu transferuri imprevizibile de teme, 
emoţii, revelaţii şi reacţii sufleteşti, o poezie de 
dragoste, cu toate ingredientele de gen liric erotic; 
este şi o poezie religioasă, aşa cum sugerează titlul, 
cu componentele spirituale specifice: credinţă şi 
tăgadă, revelaţii divine, dialog cu Dumnezeu, mistică 
(şi atee, şi bigotă, şi eretică); dar este şi o poezie a 
revoltei sociale sau una a meditaţiei intime; ori una a 
spiritului în alertă şi a deziluziei?!?!  

S-ar putea să fie din toate câte ceva, dar mai 
ales de dragoste, romantică, neoanacreontică, ple-
bee, anatomică, dragoste-sport, grevată pe o 
senzualitate stăpânită sau năvalnică, sincopată de 
frenezii şi descumpăniri alternative: „iubito, cu ochi 
aprinşi de jar / te rog, mă iartă în iubire / trăit -am 
viaţa de calvar... / iubeşte-mă şi fă din viaţa mea / 
minune!”, se confesează poetul, ca o ritualică de 
„passo doble” sau de menuet festiv şi graţios, într -o 
poezie cu titlu lung, lung, lung, datată în maniera 
tehnicii sale prozodice 2009-07-27, încheind 
apoteotic: „să mă iubeşti / să te iubesc, profund”.  

Sau cu aura trubadurului medieval, 
înveşmântat în mantia unui Romeo îndrăgostit 
definitiv: „ca pe o zeiţă te iubesc / nebun precum 
înlănţuitul Prometeu”, adică o poezie erotică, una 
foarte reală şi cu o adresă contemporană. 

Există în volumul „După Dumnezeu, potopul!” 
şi o poezie grevată pe un mistic şi o dogmatică de 
alcov, cu reverberaţii liturgice, nu neapărat cerută de 
parafraza din titlu – după legenda patriarhului biblic 
Noe, ci pentru că poetul este bântuit de dileme, 
incertitudini şi spaime existenţiale, iar parabolele sale 
lirice sunt transcrise în versuri cu o mişcare gravă, 
ritualică, de psalmi, între graţia şi sfinţenia bătrânului 
Dosoftei şi îndrăzneala atee a modernului Arghezi, 
dar cu notele personalizate până la... marca depusă 
a poetului V. Andronescu. 

„De la cer / la pământ / e Dumnezeu”, afirmă 
poetul, ca un bun şi pravoslavnic creştin ce este, dar 
are şi răbufniri atee ori erezii şi revolte: „Să mă duc 
dracului vreau”, spune cu obidă şi cu ciudă: „Lasă-
mă, Doamne, / Lasă-mă în pelin fierbinte / Degeaba 
am tot crezut / În cele sfinte”, spune poetul în două 
poeme diferite. 

Noua sa carte, pe care o lansează astăzi la 
Gaudeamus, „Cronica potopului de după Dumnezeu”, 
Editura Zorio, Bucureşti, 2014, 88 de pagini, cu o 
prefaţă semnată de domnul Petre Crăciun, aici de 
faţă, şi cu 30 de ilustraţii (copertă şi interior) semnate 
de pictorul şi poetul brăilean Hugo Stelian 
Mărăcineanu, completează portofoliul liric al 
domnului Virgil Andronescu. Cu fiecare carte a sa, 
poetul de la mal de Dunăre propune de fiecare dată 
formule lirice, noi şi îndrăzneţe, oricum în afara 
prozodiei consacrate... De fapt, nici nu-l preocupă o  
 

 
formulă anume; are propriul canon liric şi 
afişează nonşalant un... „Jemanfiş” de toată 
frumuseţea; şi nu pentru că n-ar intui un posibil 
recul, ci pentru că nici nu-şi culpabilizează o 
anume încălcare a regulilor bunului simţ artistic şi 
creator... 

Virgil Andronescu scrie poezie revoltat pe 
sine, pe toată lumea şi pe toate strâmbătăţile 
care... încurcă dreapta orânduire a Dumnezeirii; 
este poetul experimentelor prozodice, cu totul în 
afara a ceea ce se învaţă la lecţiile de teorie 
literară; nu-i pasă nici de rima împerecheată, 
încrucişată sau îmbrăţişată şi nici de ritmul 
iambic sau trohaic; nu acceptă strofa-catren, de 
fapt niciun fel de strofă; nu pune titluri cuminţi 
poemelor sale, are propriile legi, reguli sau 
conduite prozodice, totul în afara celor standard. 
Virgil Andronescu este un rebel liric şi nici nu 
pare că ar fi prea convins de propriul canon 
poetic, de linia melodică a versurilor sale, care 
surprind prin noutate, îndrăzneală, prospeţime...  

Iată un scurt poem (cele mai multe dintre 
poeziile sale sunt lungi, foarte lungi...) care 
deschide volumul „Cronica potopului de după 
Dumnezeu”; un orgolios curriculum vitae, deşi în 
nota de pioşenie lirică a întregului volum: 
„geneză”, pag. 12, suspect de cuminte prozodic: 
„M-am născut / Din tăcerea surdă a durerii /.../ 
Iartă-mă, Doamne, / Că am deranjat atmosfera 
originară! /.../ Am scos primul scâncet / Spărgând 
tăcerea primelor clipe /.../ Iertaţi-mă, oameni 
buni, / Că v-am tulburat liniştea!” 

Dialogul dintre Dumnezeu şi poet nu are 
nimic din protocolarul ritual dintre OM şi divini-
tate; pare mai degrabă desprins din poveştile 
povestitorului genial de la Humuleşti, care-l vede 
pe Dumnezeu ca pe un bătrânel cu barbă însoţit 
de Sf. Petru, în vizitele sale... incognito pe 
Pământ, ca să vadă ce mai fac păcătoşii urmaşi 
ai cuplului alungat din Rai: „Cu Dumnezeu am 
grabă mare: / Tot chefuim de zor - / Alergăm 
desculţi prin soare, / Tot chefuim prin lumea 
viselor” („Ciudatul Dumnezeu”, pag. 15). Ba, 
chiar, „plusează” poetul de secol XXI, la limita 
păcătoasă a unei insolenţe aproape de blasfemie 
şi atitudine anticristică, atee şi protestatară, în  
poemul „aură de cer”, pag. 17: „Dumnezeu mi se 
plimbă prin gură - / Mă rog înjurând... / Dacă 
vreau ning, / Dacă vreau aduc ploaie sau vânt, / 
Ştiu cum să fac să-l aduc / pe Dumnezeu cu 
picioarele pe pământ”. 

Dar şi un poem ca o rugăciune de copil, 
înainte de culcare: „Doamne Dumnezeul meu / ce 
mi te-a dat Dumnezeu / iartă-mă şi mă ajută / cer 
albastru îmi împrumută / că-i pământul tot mai 
greu / ce mi l-a dat Dumnezeu” („sunt om nu 
zeu”, pag. 46), de-o curăţenie infantilă, ca un 
canon biblic şi ca o vecernie de seară pentru 
iertarea păcatelor, ori ca un acatist elegant...  

Taina ecleziastică a întregului volum 
„Cronica potopului de după Dumnezeu” se află 
expusă patetic în poemul „Dumnezeu la patul  

 

(continuare în pag. 86) 
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(urmare din pag. 85) 
 

meu”, pag. 49: „pe patul de spital printre vii şi printre 
viitorii morţi / vii morţi / şi morţi vii / noapte de noapte 
/ îl chem pe Dumnezeu / la patul meu / şi-i plâng pe 
umeri durerile mele”, ca o motivaţie poetică, asemeni 
unei spovedanii intime, dureroase, intuită ca o 
neşansă, pe care poetul vrea s-o contracareze prin 
rugăciune. 

Şi promit că închei cu câteva versuri din poe -
mul care a dat şi titlul volumului: „cronica potopului de 
după Dumnezeu”, pag. 83: „Noe şi-a adunat tot ce 
mai avea bun în suflet / a fugit din calea potopului 
vieţii / şi-a construit propria-i corabie... / ... / şi a mai 
luat cu sine pe sine / - în sine”. 

 

„Oglinzi” 

de TUDOR Alexandru Costin 
 

Poetul brăilean Tudor Alexandru Costin lan -
sează astăzi, 20 noiembrie, la tradiţionalul târg de 
literatură „Gaudeamus”, ediţia 2014, cea de-a doua 
carte de versuri a sa, „Oglinzi”, Editura Zorio, Bucu-
reşti, 2014, 70 de pagini, după debutul editorial cu 
volumul de lirică „Maria”, de la Brăila, în octombr ie 
2013, o carte cu peste 50 de poeme, cu o prozodie 
elaborată, pe portative moderne, uşor sincopate, cu 
intenţia vădită de a atrage atenţia în planul compo -
ziţiei şi al structurilor de versificaţie standard.  

Domnul Tudor Alexandru Costin chiar propune 
îndrăzneţ formule de punere în pagină a poemelor 
sale, cu sugestive „motto”-uri, citate uşor pedante sau 
afirmaţii orgolioase, pe care le vrea „puncte de 
vedere”, din care se dezvoltă tematic linia melodic -
sentimentală a poeziei sale. Poetul insistă pe un tip  
de joc prozodic şi adaugă notei de individualitate a 
versurilor din volumul „Maria” o simbolistică venită 
dinspre titlurile stereotipe: 34 de poeme (din totalul 
de 50...) se numesc „Portret”, numerotate cu cifre lati-
ne; alte câteva se numesc „Ecuaţia dragostei”, depar-
tajate tot cu cifre romane; vreo cinci poezii se 
intitulează „Lecţia de viaţă”, cu subdiviziuni prozo-
dice: „...un gând”, „...un gând”, „Numai un gând”, iar 
cele în... „regim clasic” au şi acestea o notă de 
pedanterie juvenilă şi de retorică orgolioasă chiar din 
titlu: „Salvador Dali”, „Autoportret poetic”, „Arderi”, din 
nou „Dali” şi, evident, insinuant „Maria”.  

Şi în planul tematic, unic, dominant dragostea, 
poetul debutant îşi menţine apetitul pentru formule 
originale, discursiv-pedante, începând chiar cu 
poemul „Maria”, care a dat şi titlul cărţii, şi deschide 
volumul cu acele pseudo-mottouri, de care aminteam 
mai sus: „Numele tău curbează tăcerea după spaţiul  
dintre literele M şi A... şi spaţiul respiră feminin 
parfumul părului tău, între aceste repere”, ca un fel 
de uvertură la... „simfonia numelui Maria”: „Numele 
tău / ascunde unghiuri de existenţă / şi arderi 
stelare...”, ca o scrisoare de dragoste-şoc! 

Poate, pentru că „Maria” este sirena care i-a 
tulburat liniştea, conştiinţa şi toate visele de îndră-
gostit, şi care n-a găsit altceva meritat să-i dedice de-
cât un volum de versuri, ca o ofrandă lirică şi credinţă 
în iubire, cu toate ingredientele unei senzualităţi abia 
stăpânită de un lirism cristalizat, gata-gata să ples-
nească de atâta tensiune lăuntrică a unui licean 

 

„îndrăgostit-lulea”, aflat la primul sărut şi în 
prag de colaps erotic, cu patosul cantabil al 
unui menestrel modern de hip-hop! 

„Portretele” domnului Tudor Alexandru 
Costin au irizări în aquaforte sentimental cu 
nuanţele patetice ale simfoniei beethoveniene, 
gravitatea barocă din „Arta fugii” de I.S. Bach, 
ori graţia şi puritatea „Anemonelor” lui Luchian: 
„Eram amândoi ca două inele din pulberi de 
stele /.../ Eram două fluvii care încercau să se 
găsească /.../ Bolta Capelei Sixtine era deasu-
pra noastră / era în Noi” („Portret III, pag.  12). 

Mai există în poezia poetului Alexandru 
Costin Tudor şi pete de culoare, şi-o anume 
crispată ingenuitate adolescentină grevată pe o 
paletă de pictură naivă sau de epitafuri laice, 
ca-n Cimitirul Vesel de la Săpânţa de Mara-
mureş: „Te iubesc, femeie! / Te iubesc, femeie! 
/ Te iubesc / ... / te iubesc de trei ori / de o mie 
de ori, / de un infinit de ori” („Portret XX”), cu 
un lirism şi graţios şi frivol.  

Şi, ca să fie convingător, poetul Ale-
xandru Costin Tudor plusează, recunoscând cu 
mâna pe inimă: „Probabil, / eu conştientizez 
faptul că sunt poet / în măsura în care copacul 
conştientizează faptul că e copac...” („Auto-
portret poetic”, pag. 36). 

Interesant şi promiţător debut poetic, şi 
chiar convingător, la un an distanţă de cea de-
a doua carte a sa, volumul „Oglinzi”, pe care o 
lansează la „Gaudeamus”. Şi de data aceasta, 
poemele domnului Tudor Alexandru Costin sunt 
„declaraţii de dragoste”, acoperite de pojghiţa 
unei elegante curtoazii, aparent anacronice, 
într-o lume poetică modernă, mult prea 
modernă, în care buna cuviinţă a luat-o razna! 

Poetul se confesează ca-ntr-un „curri-
culum vitae” de-o sinceritate... suspectă: „Con-
ştiinţa / mă întreabă cine sunt... / în prima clipă 
încerc să mint, / dar, instantaneu, / realizez că 
trebuie să fiu sincer... / Cu mine sunt Eu” (din 
poemul „Oglinzi”, pag. 14, care a dat şi titlul 
cărţii), din care parcă s-ar întrezări impresia de 
căutare şi de nesiguranţă ori de destin haotic şi 
de toate la un loc. 

Volumul de versuri, semnalat într-o pre-
faţă de domnul prof. Florin Contrea, se circum-
scrie altei formule lirice, cu o tematică domi-
nantă, de o altă perspectivă, de data aceasta 
pe un alt palier ideatic, altul decât cel erotic, în 
exclusivitate din volumul de debut „Maria”.  

De data aceasta, o gamă cremoasă de 
dileme şi expectative existenţiale, pe care 
parcă n-ar reuşi să le stăpânească, în ciuda 
unui impetuos imbold de a-şi cenzura gân-
durile, sentimentele, pornirile şi toate nestă-
pânitele sale idealuri, chiar şi nota sentimental-
erotică, pe care n-o abandonează de tot, ci-i dă 
un surplus de vitalitate, cu alte mijloace de 
seducţie, pe nişte agasante capricii. Poate şi 
pentru că domnul Tudor Alexandru Costin este  
un poet al extremelor sentimentale, trăieşte 
într-o perpetuă transă existenţială, cu variaţiuni  

 

(continuare în pag. 88) 
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Dumitru ANGHEL 
 

“SPAŢIU RĂSTURNAT” 

de Vasile MANDRIC 
 
De la jovialitatea şi jocul cu ironia sclipitoare 

şi incisivă a epigramei, pe care şi-o asumă cu o 
anume nonşalantă detaşare la întruniri culturale de 
tot felul, poetul Vasile Mandric şi-a păstrat, pe un 
palier temporar de 40-50 de ani, tempoul lirei sale ş i 
„linia melodică” a unei poezii grave de-o acurateţe şi-
o încrâncenată stabilitate tematică, pe un canon 
ideatic şi o formă de demitizare estetică, pe care le -a 
cultivat într-o perioadă de agresivă ideologie, 
împiedicându-l să tipărească o carte. Este mot ivul 
pentru care abia la vârsta senectuţii domnul Vasile 
Mandric publică volumul de versuri „Spaţiu răsturnat”, 
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 118 pagini, pe 
care certamente îl aşez cu drepturi depline în spaţiul 
„literaturii de sertar”, conceptul estetic şi de creaţie 
artistică atât de mediatizat şi în egală măsură 
controversat, aşteptat cu speranţă după Revoluţia din 
Decembrie 1989, dar care s-a dovedit doar o... 
promisiune, semnalat în recenziile mele la proza 
scriitorilor Fănuş Neagu („Amantul Marii Doamne 
Dracula”) şi Valentin Popa („Papagalul şi Revoluţia”, 
„Serata crăiţelor”), sau despre care s -a vorbit în 
presa literară, cu trimitere la Paul Goma („Din 
Calidor”), Eugen Barbu („Ianus”), Dinu Săraru („Crimă 
pentru pământ”). 

Volumul de versuri „Spaţiu răsturnat”, semnat 
de poetul Vasile Mandric, ar putea fi, aşadar, 
„literatură de sertar” de factură lirică, 55 de poeme 
elaborate şi doar citite în cenaclurile brăilene între 
anii 1974-1989, care n-ar fi putut vedea lumina 
tiparului în condiţiile cenzurii draconice de atunci; ba, 
mai mult, surprinzător este faptul că, în condiţiile 
delaţiunii întreţinută de Securitate, poetul n -a fost 
arestat iar poemele confiscate, după lectura unor 
versuri fulminante: „Ţin să vă anunţ extraordinarele / 
descoperir i ştiinţifico-tehnice / ale socialismului / apa 
caldă şi mersul pe jos, / apoi vă mai arăt cu degetul / 
stricătorii de prag / căutătorii zilei de ieri / demolatorii 
de limbă şi obiceiuri / fachirii de cuvinte parfumate / 
jongleorii de fericire ai EPOCII DE AUR / în viaţa de 
apoi..” („Simfonia Prezentului” – sau „Lecţia de 
imaginaţie”, pag. 90), cu precizările riscante şi 
îndrăzneţe: „Actorului Constantin Codrescu” şi „citită 
la Festivalul Mihu Dragomir de către scriitorul 
Corneliu Ifrim, 1983”. 

„Literatură de sertar”, fenomenul-speranţă, 
trâmbiţat ca un... „marş triumfal”, dovedit o nălucă 
iluzorie cu puţine şi convingătoare exemple, este o 
„aserţiune poetică” convingătoare la poetul Vasile 
Mandric, care mă determină să-l includ printre 
scriitorii dizidenţi şi să-i înţeleg întârzierea decentă a 
tipăririi volumului său de versuri. Mai ales că domnul 
Vasile Mandric conducea pe atunci un cenaclu literar 
la Brăila şi, realmente, încuraja o astfel de atitudine 
artistică... rebelă! 

Un poem ca „Meditaţie la circ!”, citit într-un 
cenaclu literar prin anii 80-85 ai secolului trecut, n-ar 
fi putut fi tipărit şi inclus într-o carte şi nu-mi explic  

 
 

cum de-a scăpat poetul de rigorile unei ideologii 
rigide şi severe, când trimiterea la... „cel mai iubit 
fiu al poporului” este mai mult decât străvezie: 
„Ce false iluzii în gânduri se iscă / ideea de 
spectacol mă lezează; / oare piticul peltic pe 
umbra lui / dansează şi riscă / fantoma fiinţei lui 
viitoare?! / ... / aplauzi bagheta minciunii un pic / 
PITICUL peltic / încoronat cu laur / scoate din 
oglinzi / mesajul sigilat cu iluzii / despre fericirea 
şi viitorul de aur / din MARELE NIMIC” (Op. cit., 
pag. 55). 

Poetul Vasile Mandric scrie versuri-
revoltă (!), într-o perioadă de umilinţe, şi de 
neputinţe, şi de lipsă de curaj, când se întrerupea 
curentul electric în apartamente neîncălzite şi ne 
luam pe cartelă raţia de ulei, de făină, „adidaşi” 
(!?) şi două-trei ouă pe lună, ca o nedreaptă şi 
umilitoare iluzie: „În nări cu miros de Polul Nord / 
cineva / ne bate în geam cu degetul / să ne 
distribuie / cartela pentru lumină / ... / pe la 
ferestrele / unde ne dorm visele / obosite / de 
atâta vară lipsă” („Noiembrie”, pag. 114), datată 9 
noiembrie 1977. 

„Spaţiu răsturnat”, un volum de versuri cu 
un titlu-metaforă, ca un „testament sentimental”, 
este o carte de atitudine manifestă, pe care 
poetul Vasile Mandric a gândit-o şi a parafat-o la 
un... Notariat, care să-i certifice dreptul la opinie, 
la o altă opinie decât a oamenilor din jurul său, 
deşi acceptă, nu fără obidă, uşor nedreptăţit, că:  
 

(continuare în pag. 88) 
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(urmare din pag. 87) 
 

„Cineva îmi mai bate / la uşă / cu toiagul tristeţii” („Zi 
neînsemnată”, pag. 7), asumându-şi nu înfrângeri 
sau neşanse, ci o anume dilematică axiomă 
shakespeareiană: „Eu, saltimbanc fără haz / şi fachir 
de cuvinte, / IATĂ că-ntreb: / a fi sau a nu fi” (Op. 
cit., pag. 8), un poem care deschide cartea.  

Urmat de o altă poezie lungă, în metru clasic, 
cu ritm şi rimă încrucişată (1-3; 2-4) sau îmbrăţişată 
(1-4; 2-3), „Gând interstelar”, dedicată „lui Ion Biberi 
– pentru Thanatos”, de 22 de strofe, cu o „filosofie” a 
vieţii, a misterului existenţei omului pe Pământ şi a 
tuturor vietăţilor din jur, o dilematică întrebare fără 
răspuns, între credinţă şi tăgadă, ca un canon 
liturgic: „V-aţi întrebat ce-i Universul oare? / Aţi 
încercat fără a ameţi vreodată / Să-nchipuiţi o limită 
ce are / Să treceţi dincolo de ce ni se arată?...” (Op. 
cit., pag. 9), la limita fragi lă dintre un concept, 
kantian sau marxist (!?), dar parcă mai aproape de 
epitafurile naive de pe crucile din Cimitirul de la 
Săpânţa de Maramureş: „Că mă repet sub alte forme 
ştiu, / Că-s semn de întrebare într-un gând / Să mai 
exist vreodată am când / Căci prea obositor ar fi să 
fiu” (Idem, pag. 10). 

Sau cu un gând ateu şi-o mereu aceeaşi 
dilematică alternativă, între misterul creaţiei divine 
sau al evoluţiei după legile oarbe ale BIG-BEN-ului: 
„Ce voi fi mâine asta-i o poveste / M-oi reprezenta în 
alte forme iar” (Idem, pag. 11). Există în „Spaţiu 
răsturnat” chiar şi o lirică de dialog cu Divinitatea, din 
perspectiva nevoii de „libertate a cuvântului”, care 
să-i justifice poetului convingeri atee, de dragul 
ideologiei oficiale a Partidului unic: „Cu cine, 
Doamne, facem pereche / când TU eşti TU / şi / EU 
sunt EU? Cu cine?” („Extemporal”, pag. 37), deşi era 
puţin probabil ca o astfel de poezie să fie recitată de 
pionieri la Serbările şcolare sau pe 26 ianuarie la 
aniversarea „celui mai iubit...” (!?).  

Mai există, desigur, şi alte nelămurite dileme 
existenţiale în poezia domnului Vasile Mandric, pe 
care mai degrabă le ignoră decât s-ar părea că-l 
afectează: „Nimeni / nu mai crede-n fantome: / Nici 
fantomele înseşi! / Nu ne mai întrebăm / ce este 
Dincolo de Noi / nici ce este Dincolo de Dincolo;” 
(„Extraplat”, pag. 56). 

Un număr de 14 poeme se numesc... 
SIMFONIA, iar prima este „Simfonia albastră”, cu o 
singură imperioasă cerinţă: „vrem să avem linişte ca 
poeţi / să cântăm împreună / cu lebedele negre / pe 
sunete albastre de Voroneţ / ca să ne anuleze / 
starea de plâns” (Op. cit., pag. 73); o „Simfonie în 
gri”, în care „MARELE VRACI / al Universului / 
orchestrează sentinţe de moarte / pentru sunetele din 
sufletul versului” (Op. cit., pag. 75); „Simfonia 
tăcută”, în care „Pe Beethoven am început să-l iert”, 
deşi nu din vina marelui compozitor „Muzica terestră  
/ n-a mai fost amintită / prin sfere / decât cu 
Aprobare” (Op. cit., pag. 77); „Simfonia mută”, ca un 
protest în genunchi, tăcut şi cuminte: „Te întrebi tu 
oare când preoţi blestemaţi / deghizaţi în ATEI / cu 
studii de teologie... marxistă / vor să dezlege 
mistere” (Op. cit., pag. 80); „Simfonia clipei”, în care 
poetul afirmă ritos şi ateu, în prag de erezie şi 
„ardere pe rug”: „Numai poeziile / sunt morile me le de  
 

 

vânt / pentru care dau trânta / cu Dumnezeu” 
(Op. cit., pag. 81-82), ca un Don Quijote 
convertit la ideologia marxistă; deşi în 
„Simfonia Timpului” se vede cum: „Ecoul îmi 
fură gândul departe / ca pe-o erată / ochii 
Adevărului mă privesc din spate / numai 
minciuna din boxa sufletului / face semn 
disperată” (Op. cit., pag. 84); iar în „Simfonia 
eliberării” pare că „DESTINUL doarme-n / patul 
lui PROCUST” (Op. cit., pag. 87); „Simfonia 
somnului”, în care poetul Vasile Mandric nu mai 
ştie „Unde-mi sunt VISELE?” şi „Unde-i 
Adevărul?” (Op. cit., pag. 92); ca să afle în 
„Simfonia uitării” că: „Dincolo de oglindă / Văd 
adevărul albastru / - roşu rămâne aici, / 
blestematul de ROŞU” (Op. cit., pag. 94); şi, 
mai ales, să afle dezamăgit că „Trec anii copţi 
de înfrângeri / fără putere te-am aşteptat să vii 
/ ... / Şi parcă mă-alină totuşi ceva / C-a mai 
rămas simfonia aceasta / de dragoste / - fir-ar 
al dracului... / ce nu se mai termină...” (Op. cit., 
pag. 97), ca să mă opresc aici, cu o frază 
lungă, lungă, lungă... 

Volumul de versuri „Spaţiu răsturnat” 
este o carte de lirică de-o gravitate barocă, 
scrisă cu obidă şi încrâncenată revoltă de către 
poetul Vasile Mandric, împotriva unei Istorii, 
cumplită şi nedreaptă, după afirmaţia sa din 
Cuvânt înainte: (pag. 5-6): „Acum, după 
aproape 20 de ani, sufletul mi-e plin de o 
teribilă lehamite. Cinci ani am făcut cele mai 
umilitoare munci pentru a-mi tipări acest cântec 
de lebădă şi nu ştiu dacă am puterea pentru 
celelalte cărţi scrise anterior”.  

  

 
 

(urmare din pag. 86) 
 

vivace în oricare dintre stările sale sufleteşti, 
iubeşte total o singură femeie, cu adrenalina la 
cote de avarie, nu acceptă eroarea în com -
portamentul uman, crede însă habotnic în 
destinul programat şi în ofranda dogmei, îşi 
construieşte viaţa pe o linie melodică în presto 
cantabile şi nu acceptă insuccesul decât ca pe 
o sincopă pasageră: „Refuz explicaţii, / nu caut 
răspunsuri, / trăim o secundă / un vis în abi-
suri...” (am citat din poemul „Un pesimist în 
tranzit”, pag. 17). Este relevant şi un alt con-
cept liric în volumul „Oglinzi”, care nuanţează 
universul sentimental al poetului, cu direcţi-
onări imprevizibile spre impactul cu lumea ma-
terială, ştiinţifică generatoare de certitudini, ca 
în poemele „Fizică literară” (pag. 27); „Mate-
matica literară” (pag. 30), cu un motto semnat 
Ion Barbu; sau poemul „Principiul complemen-
tarităţii” (pag. 31), cu un motto semnat de Niels 
Bohr; sau poemele „Prometeu cuantic” ori 
„Gravitaţie şi Destin” (pag. 58 şi 62).  
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Spectrul necontactabil. Să aștept Halloween-ul? Mai 
sunt încă circa 300 de zile până atunci. Poate că 
merită să insist. Bradul meu e unul imperial, 
neprețuit. ”My precious”, cum zicea Golum în 
”Stăpânul inelelor”. Poate că și de-asta a costat atât 
transportul. În sfârșit, Spectrul răspunde. Nu-mi vine 
să cred! Spune că nu e vina lui și că n-are cont ca 
să-i livreze Cargus banii acolo. Site-ul ca site-ul, dar 
măcar cont ar trebui să aibă orice spectru 
respectabil. Apoi, Spectrul reia discuția și acuză 
Cargus că a încurcat comanda și taxele. Își pierde 
”smiling face”-ul: ”ce dobitoci și incompetenți!”. 
Oricum, se va interesa la Cargus să vadă ce s-a-
ntâmplat. Zice să sun și eu la call center. Păi, 
mărturisesc, am mai încercat și nu am reușit decât 
sa-mi consum toate minutele Orange și Vodafone 
așteptând. În ritmul ăsta, se stinge soarele (adică 
circa cinci miliarde de ani), vine sfârșitul lumii pe 
bune și o să am o factură așa de mare că nu mi-ar 
ajunge 10 lumi viitoare s-o plătesc.  

Nu mă deranjează dacă era o greșeală la 
Cargus, mai ales în contextul sărbătorilor, dar s-o 
recunoască, să-și ceară scuze și să dea banii 
înapoi. Errare humanum est. O greașeală aș fi tratat-
o cu înțelegere, dar minciuna nu. Errare humanum 
est, perseverare autem diabolicum.  

Peste încă trei săptămâni, iar trebuie să vorbesc 
cu fantomele. Mă sună însuși Spectrul să-mi spună 
că a făcut scandal la Cargus și că cei de acolo au 
găsit o soluție de compromis care le permite să-și 
menajeze imaginea: i-au promis că-i vor livra banii în 
cont, iar apoi el mi-i va trimite mie imediat. După o 
altă săptămână, într-adevăr, recuperez banii indirect, 
prin Spectru, fără niciun cuvânt de scuze de la 
serviciul de curierat. Mă bucur pentru bani, dar cum 
rămâne cu onoarea mea, vorba coanii Leanca? 
”Cine mi-o reperează?” Bine că nu mi-am pierdut 
”smiling face”-ul. 
 

 

 

         Ileana TODORAN 
 

 

ODISEEA UNUI BRAD IMPERIAL 
 

O ofertă tare pe Zumzi: brad imperial cu 60% discount, 
doar 54 lei! Cum să-i rezist? Și, oricum, am nevoie de brad. 
Achit online costul bradului și aștept febril să mi se livreze 
comanda. În sfârșit, vine curierul (de la Cargus) și spune că 
trebuie să plătesc doar pentru transport. Normal, doar am 
achitat deja bradul online. O sumă modică. Numai 150 lei. 

Stai puțin... 150 de lei! Transportul costă de 3 ori cât 
bradul! Sună SF. Ei, dar mai aștept o comandă livrată tot 
prin Cargus, în valoare de fix 150 de lei, poate că au inclus-
o și pe aceasta în colet. Tot ce e posibil. Scot banii și 
plătesc. Doamne ferește, dacă e vreo greșeală, recuperez 
banii mai târziu. Verific coletul și, spre marea mea bucurie, 
nu descopăr acolo decât bradul. 

Nu-i nimic, sun la call center. De ce sunt pe lume 
serviciile de relații cu clienții și call centerele? La Cargus, la 
call center, până răspunde cineva, poți ”să-l aștepți pe 
Godot”, s-o freci ca acuzatul la ușa avocatului în ”Procesul” 
lui Kafka ori să stai să se mai alinieze planetele de 987 de 
ori.  

După jde mii de intervenții la Cargus (pe mail, că la call 
center nicio șansă), vina e pasată la comerciant. Trebuie 
luată legătura cu Spectrul. Mesajul sună exact așa: ”Acești 
bani au fost ceruți de către Spectrul. Bani (sic!) au fost 
trimiși către dânșii, avem marea rugaminte să luați legătura 
cu ei pentru a vă trimite banii înapoi.” 

Spectrul?! Am ceva rețineri să contactez spectrele. 
Oricum, ca orice spectru respectabil, al nostru nu are 

site, ci doar pagină Facebook.  
Cum arată Spectrul? Păi, aparent foarte prietenos, pe 

pagina de Facebook ne întâmpină o poză cu ”smiling face”.  
Comentariile de la oferta Zumzi nu sunt însă la fel de 

încurajatoare: o țeapă, un jaf, totul cade, s-a scuturat deja, 
seturi incomplete, adică fără beculețe etc. De fapt, nu 
contează dacă sunt complete sau nu, pentru că se scutură 
instantaneu. Când l-am instalat, jumătate din crengi au 
căzut imediat, iar pe restul le-a aranjat pisica într-o fracțiune 
de secundă. Nu-i nimic, beculețele (pe care noi, în chip 
miraculos, chiar le-am primit), deși nu sunt termopane 
Qfort, rezistă și le putem agăța de lustră sau la geam. 

Și totuși, de ce trebuie să vorbesc eu cu spectrele? Mă 
trec frisoane. Nu spunea Alice în ”Țara Minunilor”: ”Dar de 
ce trebuie să vorbesc eu cu nebunii?”, atunci când își 
manifesta reținerile de a-i contacta pe Pălărierul Nebun și 
pe Iepurele de Martie, tot un nebun. Iar Pisica de Cheshire 
(care era bine integrată și avea un răspuns pentru toate) o 
încuraja: ”Pentru că aici toți suntem nebuni”.  

Poate că și aici suntem toți niște Spectre cu ”smiling 
faces”. 

Îmi fac curaj și sun. O dată, de două ori... de 10 ori. 
 Spectrul necontactabil. Să aștept Halloween-ul? Mai 

sunt încă circa 300 de zile până atunci. Poate că merită să 
insist. Bradul meu e unul imperial, neprețuit. ”My precious”, 
cum zicea Golum în ”Stăpânul inelelor”. Poate că și de-asta 
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      Tănase CARAŞCA 
 

FIERARUL 
 
 Fostele Cooperative Agricole de Producţie erau 
rodul gândirii importat de la „prietenii” noştri din răsărit 
care încerca să construiască în mintea oamenilor de la 
sate un sistem de socializare „in corpore”, cu drepturi 
egale la participări egale (la muncă, bineînţeles!), dar 
preferenţial, după capacitatea şi puterea fiecăruia. 
Gospodăria colectivă, că asta era de fapt, după puterea 
de a înţelege lucrurile, dar şi în funcţie de posibilităţile 
intelectuale ale conducătorilor care se aflau vremelnic la 
frâiele marii gospodării, îşi încropea propriile obiective şi 
necesităţi. Fiecare C.A.P. avea sectoare pe activităţi: 
agricol, zootehnic, industrial, gospodăresc etc. Sigur că 
fiecare îşi avea sarcinile bine conturate, aveau şefi şi 
subşefi pe sectoare. Dar numai unul era preşedintele şi 
tot unul singur era şi inginerul. De regulă, preşedintele 
era ales din rândul sătenilor, un om care era cunoscut ca 
fiind gospodar, bun organizator, un om serios care să 
ştie să organizeze o comunitate uneori foarte mare, că 
erau şi sate cu câteva mii de locuitori. Inginerii agronomi 
erau de regulă venetici, oameni veniţi din alte localităţi 
din ţară, uneori din locuri foarte îndepărtate. Aceşti 
oameni pregătiţi, absolvenţi ai facultăţilor de specialitate, 
intrau repede în conflict cu preşedintele care era normal 
să nu aibă o viziune prea clară asupra problemelor 
complexe ce apăreau în fluxul tehnologic al fiecărui 
sector şi scânteia provoca uneori incendii de proporţii din 
care scăpa cine putea, dar se întâmpla tot mai des că 
inginerul scăpa evadând din comunitatea respectivă pe 
alte plaiuri, unde încerca să găsească o mai bună 
înţelegere din partea localnicilor. Repetându-se tot mai 
des acest fenomen, a fost găsită o soluţie care „împăca 
şi capra şi varza” conform zicătorii din popor. Inginerul 
agronom, dacă rezista un timp şi nu ceda urzelilor 
conducătorilor locali evadând, era ales şi ca preşedinte 
şi în aceste cazuri totul căpăta dimensiuni noi şi în 
general lumea vedea că treburile sunt mult mai bine 
organizate, iar inginerul ştia ce are de făcut. Aceşti 
oameni îşi întemeiau familii, apăreau copii îşi creau 
relaţii de prietenie şi rudenie cu localnicii şi cu timpul se 
stabileau în sate marcând schimbări uneori majore în 
viaţa oamenilor acelor sate. Casa agronomului, locuinţa 
inginerului deci, era construită de obicei în curtea 
C.A.P.-ului, unde mai erau construite tot ce era necesar 
pentru ca activitatea de zi cu zi să se desfăşoare în 
parametrii cât se poate de normali: tâmplărie, fierărie, 
dogărie, morărit, sediile administrative, secţii şi ateliere 
mecanice, parc de maşini şi tractoare, combine şi tot 
felul de utilaje agricole, sector de vinificaţie şi cazan de 
ţuică şi alte hangarale care erau considerate necesare. 

 

 În Niculăeşti venise un inginer harnic, isteţ şi 
întreprinzător, pe care oamenii satului l-au remarcat, l-
au îndrăgit şi nu peste mult timp l-au onorat alegându-l 
în fruntea satului, ca  preşedinte al C.A.P.-ului din 
localitate. Omul, de bună credinţă şi-a adus în sat 
familia şi a instalat-o confortabil în casa agronomului. 
Doamna, femeie serioasă, profesor de meserie, în 
scurt timp s-a impus şi a fost numită director al şcolii 
din localitate. El preşedinte, ea director, fiecare îşi 
vedea de treaba lui în aşa fel încât să nu se piardă 
nimic din ceea ce era necesar pentru sat şi important 
pentru ei. Prin felurite metode, încercau să schimbe în 
bine apucăturile încetăţenite ale oamenilor, să-i 
îndrepte, să-i înveţe, într-un cuvânt, să facă educaţie, 
să implementeze un nou sistem de gândire care să-i 
facă mai buni, mai înţelepţi, să se adapteze la nou, să 
ridice nivelul de înţelegere al oamenilor, într-un cuvânt, 
să-i lumineze înspre bine. În primă parte dascălul, apoi 
îndrumătorul şi sfătuitorul agronom, după o perioadă 
oamenii au simţit că s-au făcut paşi timizi. Apăruse 
germenul progresului şi asta îi bucura sera când îşi 
făceau bilanţul general, dar şi în familie. 
 Domnul inginer îl cunoştea deja pe bătrânul 
fierar care îşi avea foiul şi nicovala în fierăria care 
uneori o mai deranja pe doamna directoare cu 
zgomotul ciocanului său, dar şi cu fumul cărbunilor şi al 
fumului gălbui ţâşnit de sub potcoavele încinse aplicate 
pe copitele cailor pentru o mai bună priză. Fără să se 
gândească nimeni la aceste mici neplăceri, casa 
agronomului fusese construită la o aruncătură de băţ 
de fierărie şi consecinţele apăreau acum, dar nu exista 
soluţie de moment care să înlăture neajunsurile soţiei 
preşedintelui.  
 Nea Stan fierarul, era un om ce se îndrepta cu 
paşi siguri spre vârsta a treia, dar încă se descurca 
bine şi făcea tot ce i se cerea, mai ales, dacă era vorba 
de d-l inginer. Venea de dimineaţă la fierărie încingea 
focul în vatră şi făcea planul pentru lucrările zilei. Când 
acesta era deja bine fixat şi când veneau calfele, totul 
era pregătit şi totul se afla sub „ciocanul” atent lui nea 
Stan. Doar că lui nea Stan, de la un timp a început să-i 
cam placă băutura şi uneori, când „o lua pe ulei”, mai 
pleca până să asfinţească soarele şi tot uneori, când 
exagera, mai întârzia dimineaţa. În situaţii de genul 
acesta, ca o măsură de protecţie, instruise calfele că 
atunci când întârzie dimineaţa, pe rând, fiecare să 
treacă pe la nicovală şi să lovească în ea de câte nouă 
ori. Şi asta, la fiecare 3-4 minute, să se ştie că la 
fierărie se lucrează. Trucul a mers o perioadă, dar cum 
„gura lumii-i slobodă” şmecheria a ajuns la urechile 
preşedintelui. Cu toată mulţumirea acestuia, faţă de ce 
făcea nea Stan, după ce şmecheria l-a distrat, l-a şi 
deranjat cumva… Adică, nea Stan încerca să-l tragă în 
piept şi încă prin ce mijloace! 
 Într-o dimineaţă, inginerul-preşedinte nu a 
plecat cu noaptea-n cap pe tarlale, cum îi era obiceiul, 
ci s-a oprit exact în faţa fierăriei. Au apărut calfele, au 
descuiat fierăria, au început să mişune, dar fără 
zgomote, că şeful cel mare era cu ochii pe ei. Când 
soarele se ridicase deja pe deasupra dealurilor din est, 
a apărut şi nea Stan, care văzându-l pe inginer în 
fierărie s-a fâstâcit. 
 -Să trăiţi, a bâiguit nea Stan încurcat. 

(continuare în pag. 91) 
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(urmare din pag. 90) 
 

 -Trăiesc eu nea Stane, dar văd că matale o duci 
bine aici, ai program lejer, vii când poţi, pleci când vrei… 
 -Tovarăşe preşedinte, s-a bâlbâit nea Stan, 
domnule inginer, nu-i adevărat, eu stau aici zi lumină… 
doar azi s-a întâmplat că am întârziat… 
 -Nea Stane, am auzit, dar nu am crezut. Acum 
m-am convins că m-am înşelat în ceea ce te priveşte. 
 -Tov… dom’le inginer, s-a precipitat nea Stan, 
jur că vă spun adevărat, întrebaţi-o şi pe doamna direc-
toare! Sigur că şi dumneaei o să vă spună că în cio-
canul meu se culcă, în ciocanul meu se scoală!    
 Deodată, pe faţa inginerului  a apărut un zâmbet 
pe care fierarul Stan l-a interpretat ca o victorie a cioca-
nului său asupra nicovalei Niculăeştilor. 

-Bine nea Stane, de data asta te iert, dar să nu 
se mai întâmple 
 

MATUSALEM 
 

 E greu să se adapteze omul la o nouă stare 
impusă, după ce mulţi ani a fost un luptător trecut prin 
focul bucuriilor şi greutăţilor vieţii, dar mai ales, după ce 
şi-a adaptat stilului de viaţă unui anumit program riguros, 
ordonat, cu tabieturi şi cutume. De exemplu, de la opt la 
patru, eşti la serviciu: fabrică, instituţie, şcoală, ştii ce ai 
de făcut. Sarcinile, aşa cum sunt, unele simple, altele 
mai complexe, au sistemul lor: pe unele le rezolvi, pe 
altele le plasezi altora mai mici, sau pur şi simplu le 
abandonezi şi nimeni nu mai revine asupra lor. Aveam 
pe timpuri un superior care îmi aducea o hârtie prin care 
o instituţie care voia să se afle în treabă cerea situaţii de 
o complexitate deosebită. Omul ştia să facă distincţie şi 
îmi spunea: „ţine-o la rezerve trei zile, dacă nu mai 
revine nimeni, rupe-o şi arunc-o la coş!”  
 După un număr de ani munciţi, omul adună 
experienţă şi atunci când dispune de o cantitate suficient 
de mare de cunoştinţe în domeniu, vine vremea să se 
pensioneze, nu că ar vrea el, ci pentru că aşa impune 
legea şi mai nou, că aşa impune patronul care crede 
totdeauna că va găsi ceva mai bun pentru gustul lui 
ahtiat după îmbogăţire. Ei, aici intervine marea 
schimbare în viaţa omului. Până să se adapteze, mai 
încearcă. Unii mai fac faţă muncii cu brio, dar sunt şi 
dintre aceia care abia aşteaptă schimbarea, simţind că 
puterile i-au slăbit şi că vârsta îşi spune cuvântul. Pe 
scurt, unii mai pot, alţii nu! Cei care mai pot, sunt nişte 
fericiţi pentru că pe lângă pensie mai ciupesc câte ceva 
suplimentar legal, sau „la negru” cum este numită plată 
directă a muncii, „la mica înţelegere”. 
 Aici, vorbim de o mică poveste a unui cadru 
didactic pensionat, care după o muncă de peste 
patruzeci de ani în învăţământ, nu s-a putut rupe dintr-o 
dată de catedră şi după pensionare a solicitat şi a 
obţinut o catedră de câteva ore la o şcoală generală. La 
prima oră de istorie, că domnul era de istorie, la clasa a 
V-a, cum îi era obiceiul îi plăcea să facă o discuţie liberă 
pentru a cunoaşte elevii şi capacitatea lor intelectuală. În 
acest sens, profesorul, pe rând, îi indica pe cei care 
urmau să se prezinte şi să spună ceva inedit din viaţa 
lor. O micuţă elevă era mereu cu mâna ridicată gata să 
i-o bage profesorului în ochi, nerăbdătoare să spună şi 
ea ceva. Cu bună ştiinţă, profesorul a tot trecut peste ea 
lăsând-o să se întărâte, presimţind că are să-i spună 

 

ceva inedit. După ce a mai ascultat glasul emoţionat al 
copiilor, spre sfârşitul orei, s-a întors spre eleva case 
se uitase cu mâna ridicată privind dezamăgită şi supă-
rată direct în tăblia băncii.  
 -Fetiţa, te ascult, o atenţionă profesorul. 

Copila, parcă printr-o minune îşi reveni, obraji i 
s-au împurpurat imediat, ochişorii i-au sclipit ca două 
spoturi strălucitoare şi fără să stea pe gânduri, privind 
cu bucurie spre profesor îi spuse cu glasul cristalin şi 
inocenţa vârstei care răsună ca o baladă: 
 -Dom’ profesor, dumneavoastră i-aţi fost 
profesor şi lu’ bunica mea! 

Profesorul a tresărit. Chiar? Profesor la a treia 
generaţie? E totuşi prea mult. Privi spre fetiţă: 
 -Cum o cheamă pe bunica ta? 
 -Ca pe mine dom’ profesor, i-a răspuns copila 
zâmbindu-i inocent. 

Gânditor, profesorul şi-a luat catalogul sub 
braţ, fără să mai întrebe pe nimeni nimic, s-a dus la di-
rectoarea şcolii şi i-a spus: 
 -Doamnă, renunţ! Căutaţi alt profesor de is-
torie, eu nu mai vin. 

Şi nu a mai venit de loc. De atunci este pensi-
onar cu drepturi depline, răspunde bucuros la salutul 
copiilor, dar al bătrânilor care îl respectă şi îl ţin minte 
din şcoală… 

 

(urmare din pag. 81) 
 

închiderie a D.U.I - Dosar de urmărire informativă); II: 
„Scriitorul despre sine și opera lui” (Interviuri); III: 
„Scriitorul în oglinda criticii” (Dan C. Mihăilescu, 
Daniela Zeca, Mircea M. Pop, Ioana Crăciun, Gabriela 
Lungu, Radu Popescu, M. Djentemirov, Dinu Săraru, 
M.F., Natalia Stancu, Roxana Pană, Radu Georgescu; 
IV: „Coman Șova, la Aniversară” (Mihai Neagu Basa-
rab, Liviu Crăciun, Cornel Rusu, Ion Haineș, Dumitru 
Matală, Șerban Cionoff, Ion Mazilu Crângașu, George 
Stanca, Florentin Popescu, Ion Andreiță). 

Pe mine mă întreabă mulți cititori când am timp 
să scriu. Pe mereu scormonitorul în  magicile sertare 
ale vieții literare și culturale contemporane îl întreb eu 
ce-l mai paște gândul? Și aici, ca de altfel în toate mo-
nografiile sale, cea mai izbitoare componentă a perso-
nalității sale: minuțiozitatea informării. Mereu aproape 
de evenimente, dar niciodată, practic, în miezul lor, evi-
tând vrajbele de tot felul dintre confrați, mereu încon-
jurat de prieteni statornici, conștient de menirea de cro-
nicar discret al epocii literare pe care o traversăm, Flo-
rentin Popescu, cel mai harnic și mai truditor al cuvân-
tului contemporan, a ajuns la peste 70 de cărți, fiecare 
cu un alt profil, cu o altă temă, mereu surprinzătoare. 
Destinul său se întâlnește și se dovedește asemănător 
cu cel a „personajului” din monografia de față: „Mono-
grafia se încheie aici și se dovedește a fi, mai mult și 
mai mult decât orice, o propunere a unui nume pentru 
viitor.” Eu adaug, asumându-mi responsabilitatea, încă 
un nume: Florentin POPESCU. 
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         Andreea DONE 
 

Frânturi de gânduri intr-o oază de nesiguranţă 
 

“La început a făcut Dumnzeu cerul şi pământul” 
(Fac; 1-1), este  versetul ce exprimă delicateţea cu care a 
creat Dumnezeu lumea, doar prin puterea Cuvântului 
Său.  Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă în scrierile sale 
că omul este “cununa creaţiei Lui Dumnezeu”, deci iată la 
ce statut ne-a ridicat El, deoarece omul este chip al Său. 
Un chip în care a binevoit şi Însuşi Mântuitorul Hristos să 
se întrupeze pentru mântuirea omului căzut însă din sta-
rea lui cea dintâi, dar Domnul din marea sa milostivire și 
dragoste nu a lăsat ca făptura Sa să rămână veşnic într-
un întuneric existențial. Și totuși de ce oare acum, în con-
temporaneitate, trăim în atâta nesiguranță, de unde vine 
însă atâta nesiguranță ce domnește în văzduh, dar mai 
ales în sufletele noastre? Toate acestea nu sunt decât re-
zultatul unei îndepărtări permanente a omului de Dum-
nezeu și de iubire. În general, toată viața omului este o 
mare tainp, așa cum se arată după cădere, după păcat. 

Nimic altceva nu-l ajută pe om și nu-i căiește 
sufletul mai mult decât suferința, deoarece prin aceasta 
omul devine mai conștient cu sine însuși, dar și mai 
răbdător față de cei din jurul său, și nu în ultimul rând  
iubitor față de toți. Îmi vine în minte o carte deosebită pe 
care am citit-o de curând, în care omul era întruchipat de 
“Maria”, o ființă sinceră și plină de curiozitate, așa cum e 
sufletul omului lăsat de Hristos în noi. Și totul începe cu 
un vis ce are o acțiune complexă, aș putea spune, 
deoarece această “Marie” trece prin toate etapele socie-
tății în care trăiește, și anume “drumul de inițiere” de la 
satul tradițional trecând prin hanul sufletului rătăcit și 
ajungând într-un final în satul fără nume. Pentru mine, 
satul și societatea din trecut aveau o altă valoare cosmic-
că, deoarece însăși existența oamenilor era umbrită de 
prezența vie a lui Dumnezeu în viețile lor. Știm cu toții că 
Biserica era axul central după care toată comunitatea să-
tească se ghida în viața de zi cu zi, precum odinioară în 
Vechiul Testament poporul evreu ce avea să se ghideze 
după învățăturile profetului Moise, cel ales de Domnul 
spre a-i conduce de la robia babiloniană în Țara Făgă-
duinței. Totul era într-o ordine, și această ordine era de 
veacuri și se perpetua în același timp pentru veacuri. O-
mul era condus spre idealurile mai înalte, mai sociale și 
mai umane, cu privire la dragostea de neam și patrie, la 
îndatoriri față de sine și față de ceilalți, dar mai ales la 
responsabilitate. 

Ce trist este pentru cel care vrea să biruiască 
singur, lipsit de dragoste nu va avea forța de a învinge 
încercările și va trăi dezgustat de zilele sale. Iar când 
avem în noi sentimentul iubirii profunde pentru cineva, 
aceasta ne dă forță în toate acțiunile pe care le  
 

 

intreprindem în viața de zi cu zi. 
 În Cântarea lui Moise se spune că: “unul 
pune pe fugă o mie, iar doi zece mii” (Deuteronom 
32, 30), iată că acolo unde este unire, nici matema-
tica nu e valabilă. Nu ne putem însă înțelege cu cel 
de lângă noi dacă nu iubim, și să iubim necondi-
ționat. Iubirea semenului este împlinirea cuvântului 
lui Dumnezeu, și pentru că Dumnezeu este dra-
goste, bună înțelegere cu cel de lângă noi, face ca 
Însuși Dumnezeu să locuiască cu noi. Visul Mariei 
începe cu ziua de Duminică, când omul însuflețit 
de frumos se pregătea să-l slăveasca pe Creatorul 
a toate, dar încet, încet această însuflețire avea să 
se stingă. Vedem cum “Maria” era întotdeauna 
însoțită pe alocuri de o prezență vie, o Doamnă, 
care “veghea” fiecare pas pe care îl făcea fetița în 
drumul său. Pentru mine această Doamnă nu avea 
să fie altcineva decât prezența Mariei Fecioara, 
care de altfel veghează fiecare secundă a vieții 
noastre dar și a drumului nostru către mântuire, 
care nu este altceva decât propria noastră 
comuniune cu Dumnezeu. 

În personajul Mariei se regăsește tot sufle-
tul omenesc care vede suferința, simte pierderea 
de esențial, vede depărtarea de autentic și rătăceș-
te prin satul fără nume. Pe drept cuvânt însă i se 
spune sat fără nume, dar oare de ce, tocmai pentru 
că depărtarea de iubire ce reprezintă esențialul te 
lasă pustiu și rătăcit. 

Cred că în ziua de azi am ajuns să regre-
tăm pierderea autenticului și a originalității și acest 
lucru se vede clar din acțiunile noastre, și anume: 
trăim într-o continuă indiferență față de Dumnezeu, 
de frumos, punem mai presus de toate propriul eu, 
umilim fără regrete pe cei mai slabi decât noi și, nu 
în ultimul rând, proliferăm răutatea și perfidia. Dar 
poate cel mai dureros lucru pentru mine este faptul 
că îl văd pe Hristos trist, cu toate că în fața Sa erau 
o mulțime de catedrale frumoase și mărețe, El însă 
nu a putut intra în niciuna din ele. Toate aceste ca-
tedrale erau, din păcate, situate în “sate și orașe 
fără nume”, în locuri pustiite și întunecate din lipsa 
luminii și a iubirii. În cartea “Visul Mariei”, putem fa-
ce o analogie între satul fără nume și bogatul din 
Evanghelie, care de asemenea nu avea un nume. 
Și totuși, oare de ce? De ce un sat fără nume, și de 
ce un om să nu aibă un nume? Sfinții Părinți sunt 
cei mai în măsură să ne explice aceste taine ce se 
ascund în Evanghelie, și anume: Sf Ioan Gură de 
Aur ne spune că tot omul care trăiește departe de 
Dumnezeu și de cuvântul Său, Domnul îi șterge 
acestuia numele din Cartea Vieții, așa și în acest 
“sat”, oamenii se ghidau după propriile păreri, nu 
mai puneau în fața lor dragostea de semeni, res-
pectarea și iubirea aproapelui, ca principiu de viață. 
Dar să vedem ce însemna să trăiești frumos și 
simplu în trecut, în societatea românească: copiii în 
vremurile trecute își respectau cu sfințenie părinții, 
sărutau mâna mamei atunci când plecau de acasă, 
viața era mult mai comunitară și mult mai apro-
piată, mult mai caldă. 

Viața țăranului român era bazată pe trei 
mari stâlpi vitali într-o societate: familia, patria și 

(continuare în pag. 93) 
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(urmare din pag. 92) 
 

Biserica, care au dat toate noțiunile de care aveau nevoie 
ca să poată merge cu demnitate pe un drum de ideal, cu-
rat, care de altfel i-a și salvat.  

Dar sa vedem ce înseamnă să trăiești astăzi într-
un “sat fără nume”, într-o societate desacralizată și dezu-
manizată: proliferarea răutății, promovarea în exces a vio-
lenței, distrugerea spațiului tradițional al familiei, înlocuit 
cu ideologii potrivnice lui Dumnezeu pe post de “drepturi 
ale omului” și, nu în ultimul rând, rigiditatea cu care rela-
ționează astăzi oamenii între ei înșiși. Toate acestea nu 
fac altceva decât să slăbească și mai mult prezența Lui 
Hristos din noi, și cu adevărat îl vedem pe Mântuitorul 
sângerând și mai mult din cauza propriei noastre suferinți 
fără El. Totuși Hristos nu ne-a lăsat definitiv părăsiți și 
lipsiți de iubirea Lui, ne-a mai întins o mână strașnică și 
puternică în imaginea “Hanul sufletului rătăcit”, ce simboli-
zeaza Biserica, adică ACASĂ, un sentiment profund ce s-
a pierdut însă în modernism și contemporaneitate. Iisus 
ne cheamă cu drag la El: “veniți la Mine toți cei osteniți si 
împovărați”, tot sufletul rătăcit și suferind care intră în 
“han” să-L întâlnească pe Hristos prin darul cel mai de 
preț care ni l-a lăsat. În cele din urmă “Maria”, se trezi și 
se îmbrăcă, apoi se îndreptă bucuroasă spre Biserică.  

E nevoie mai mult decât orice astăzi la o revenire 
la comuniune, la responsabilitate și, nu în ultimul rând la 
iubire, sentiment ce nu poate fi descris în cuvinte ome-
nești.  

E nevoie de o revenire la “lumina blândă a 
lumânării” din odaia străbunilor noștrii, ca să-l simțim mai 
aproape pe Dumnezeu.  

 

 
Încotro ne îndreptăm, Doamne! 

 

Iată-ne ajunşi în cele din urmă în secolul 21, un 
secol al “vitezei”, al erei tehnologice, şi nu în ultimul rând, 
un secol în care omul tinde să devina, încet, dar sigur, un 
“matrix existențial”. Dar încerc să mă opresc puţin din 
mersul meu obişnuit al cotidianului şi să îmi întreb sufletul 
trist și abătut, încotro, Doamne, să apuc?. Vedem în jurul 
nostru doar o mască a bucuriei şi a unei fericiri iluzorii, 
bucurie pe care fiinţa umană a pierdut-o încă din primele 
zile ale Facerii, de la căderea sa și  din comuniunea lui cu 
Dumnezeu. Astăzi vedem însă pe chipurile noastre, ale tu-
turor, ascuns sub zâmbetul fad din colţul gurii, suferinţa, 
ce reprezintă doar o realitate complexă ce are resorturi și 
faţade atât de numeroase şi de felurite, încât ne este foar-
te greu să le trecem în revistă, sau să le găsim tuturor so-
luţii. Suferinţa umană este o taină care nu intră în orizontul 
obişnuit al înţelegerii noastre, un mister a cărui cunoaştere 
nu ne poate veni decât pe calea Revelaţiei. Dar mă întreb 
în sinea mea, oare Dumnezeu Proniatorul vrea ca toţi să 
suferim, oare suferinţa este condiţia supremă a mântuirii? 
Suferinţa împreună cu Hristos, spun şi Sf Părinţi patristici, 
este bucurie, deoarece ştii că şi El a suferit împreună cu 
tine, şi El a vărsat lacrimi de sânge ca să răscumpere cu 
Sângele Său picătura noastră de suflet pierdut în zarea-
negurată de tristete şi păcat. Aceasta este pentru om în-
ceputul căii de a-și îndrepta mai mult atenţia către suflet și 

 

către ceea ce ar trebui să primeze în viaţa lui, căci 
adesea, în goana după lucrurile urgent, omul uită de 
fapt de cele fundamentale şi cu adevărat folositoare 
ale vieţii lui, iar grijile lumeşti exterioare devin apăsă-
toare şi înrobitoare, şi-I răpesc timpul care ar trebui 
dedicat rugăciunii. În ziua de azi oamenii au pro-
gresat mai mult în lupta împotriva durerii decât în 
înţelegerea suferinţei sau în modul cum poate fi ea 
răbdată şi valorificată prin credinţă. Credinţa nu adu-
ce o soluţie pur teoretică, ea aduce însă o speranţă 
de drum, un licăr de lumină pe chipurile obosite de 
atâta tristeţe. Toate acestea ne-au îngenunchiat su-
fletele, la o tăcere mută fără putinţa de a striga la 
Hrist cel răstignit pe cruce. Am devenit incapabili să 
mai iubim, şi să vedem încă un ochi de suflet lângă 
noi care încet şi cu blândeţe ne întinde mâna sigură 
a speranţei într-o lume dezgolită de Dumnezeu şi de 
frumos. Omul secularizat atunci când este doborât 
de boală şi de durere, devine debusolat, nu le înţele-
ge taina sau rostul şi, nu în ultimul rând, modul cum 
le poate depăşi sau cum poate urca, valorizându-le, 
mai aproape de Dumnezeu. A dori vindecarea nu 
este un lucru contrar voinţei divine şi Hristos i-a vin-
decat pe unii dintre bolnavi care I-au cerut ajutorul.  
Simone  Weill spunea “Nu căutaţi să nu suferiți, şi 
nici să suferiţi mai puţin, ci să nu fiţi alteraţi de 
suferinţă”. Mântuitorul deplângea starea Ierusali-
mului, a plâns pentru Ierusalim, dar de fapt Hristos 
deplânge starea actuală a omului, care duce în spa-
te o povară de generaţii, fără însă a-I da posibilitatea 
de ne salva prin dragostea lui. Cărarea vieţii noastre 
este plină de durere şi de lacrimi, peste tot sunt înfip-
te cruci, iar la fiecare pas este o grădină Gheţsimani, 
fiecare urcuş o Golgotă și fiecare moment o suliţă. 
Dar oare ce s-ar întâmpla dacă am putea să absor-
bim pământul ca un burete, din el evident ar curge 
lacrimi şi regrete exact ca în proiecţia unei cărţi deo-
sebite şi anume “Visul Mariei” (Cristina Plămădeală), 
unde oamenii, săracii de ei, nu mai aveau nume, tră-
iau în locuinţe reci şi neîncălzite de ani din lipsa 
iubirii, dar duceau la randul lor povara unei vieţi trăite 
în nepăsare şi indiferenţă. Şi iarăși mă opresc din 
drumul meu spre veşnicie şi mă întreb, Doamne 
oare unde ne îndreptăm? care este ţelul nostru final, 
dacă acesta din urmă este ca să te cunoască pe 
Tine, aşa cum însuşi Ap. Pavel spune “Scopul vieţii 
este acela de a te cunoaşte pe Tine Dumnezeul 
tuturor”, atunci nu ne rămâne de făcut decât să 
înaintăm cu îndrăzneală mântuitoare spre Hristos 
Dumnezeul nostru. Evangheliile ne relatează o mul-
țime de oameni suferinzi şi ne pun în vedere diferite 
cazuri dramatice în care omul a fost pus în situația 
faptului de a-şi pierde în orice clipă viaţa ce i-a fost 
dată de Dumnezeu spre a o duce la desăvârşire, şi 
anume avem exemple de demonizaţi, de persoane 
care nu mai aveau o şansă de vindecare a bolii în 
general, şi mame îndurerate pentru pierderea unici-
lor lor copii. Deci iată că nici Hristos nu este străin 
durerii noastre umane, atât trupeşti, dar mai ales su-
fleteşti, deoarece şi El, Dumnezeul întrupat din trupul 
plăpând al Maicii Preacurate, a simţit durerea întregii 
omeniri create cu sudoarea curată a dumnezeirii 
Sale, şi s-a coborât tocmai în iadul singurătăţii noas-  

(continuare în pag. 95) 
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             Viorel DARIE 
 

Carte pentru copii: Carmen Zanicuc - “Visul de 

Guineea”  
 

 Pe Carmen Zaniciuc am cunoscut-o pe Facebook, 
unde prezenta o serie de texte şi poze despre un personaj 
ciudat, un Porcuşor de Guineea. E drept, animăluţul era 
foarte drăgălaş, pufos, vioi, cu ochi mici ca de mărgele, 
numai bun de admirat şi de iubit. Dar până să apreciem 
noi acel animăluţ simpatic şi să dăm like-uri, era cineva cel 
mai ataşat de el, mai încântat de descoperirea zoo, care-i 
oferea tot sufletul, toată inima ei. Era însăşi Carmen 
Zaniciuc, “mămica de conjuctură” a porcuşorului. 
 După pozele de pe Facebook şi după prietenia 
care o manifesta faţă de Denisa Lepădatu - alt copil cu 
mare talent literar, din Galaţi -, chiar credeam că această 
prietenă a mea de pe Facebook este un copil, un nou copil 
talentat, pasionat de literatură.  
 

 
 

 Văzând necunoaşterea mea în ale biografiei lui 
Carmen Zaniciuc, stimatul editor de la Boema şi Info-
RapArt, scriitorul Petre Rău, mi-a explicat că şi Carmen 
Zaniciuc este un copil talentat, doar că este un copil mai 
“crescut”, să zicem aşa. Când am citit primele date biogra-
fice am rămas impresionat: acest “copil” avea deja 25 de 
ani, terminase trei facultăţi, dintre care una de Litere din 
Bucureşti, dar şi Facultatea de Medicină şi Farmacie din 
capitală. Așadar, “copilul” nostru este în prezent medic 

 
 

rezident, iar asta mi-a sugerat și un gând, desigur, o 
glumă: ne-ar prinde bine un medic la societatea 
noastră literară, ar fi multe de remediat din meteh-
nele unor scriitori. 
 Revenind la activitatea literară a scriitoarei 
Carmen Zaniciuc, vă vine să credeți sau nu, a publi-
cat din creațiile ei, poezie și proză, în multe reviste 
literare, antologii și literatură pentru copii. 

Editorial a debutat în anul 2013 cu volumul 
de poezii “Lumina ascunsă”, publicat la editura Kart 
din Bucureşti. În 2014 a mai publicat un alt volumul 
de versuri, “Un pitic nebun după tine”, şi încă o 
carte, de data asta în categoria literatură pentru 
copii, “Iubesc pufos cu inimioară”, ambele scoase la 
editura TracusArte din Bucureşti. 
 De data aceasta Carmen Zaniciuc și-a 
lansat, la Târgul de Carte Gaudeamus, o nouă carte 
pentru copii, intitulată “Roxana şi visul de Guineea”. 
 M-am întrebat ce anume o poate îndeamna 
pe autoarea noastră care a studiat la Facultatea de 
Litere, unde a avut și a cunoscut profesori renumiţi 
şi critici literari, să aplice din tot ce a acumulat 
pentru a ridica «în slăvi» un simplu - e drept, foarte 
drăgălaş - animal, un porcuşor de Guineea? Și asta 
nu oricum, pentru că eroina se ataşează cu tot su-
fletul de protejatul ei, îl iubeşte, îl dezmiardă, îl divi-
nizează, pe alocuri se identifică cu el în gesturi, în 
comunicare, în traiul de zi cu zi. Desigur, la baza 
acestei mari încercări a stat dorința autoarei, unică 
în felul ei, de a scoate încă o carte pentru copii! O-
dată născută această idee, conştiinţa nu a mai lăsa-
t-o în pace până nu și-a dus proiectul până la capăt. 

Și iată cum autoarea a dezvoltat un subiect 
magistral, mereu cu gândul la bucuria, la reacţia 
copiilor care vor citi cartea. Scriitorei pesemne că 
nici nu i-a păsat ce vor zice criticii, sau alți cititori 
maturi, pentru ea era foarte important ce vor zice 
«criticii cei mici», care trebuie să citească cu su-
fletul la gură și cu multă satisfacție din păţaniile pro-
tejatului Porcușor de Guineea. 
 Precum afirmă în prefața cărţii scriitorul Pe-
tre Rău, autoarea are o impresionantă abilitate de 
înțelegere a întâmplărilor zilei şi de a le asocia cu 
animăluţul erou, chiar până la confuzie, cu micile 
năzdrăvănii cotidiene, cu păţaniile permanente, îm-
prumutând adesea identitatea personajului cel a-
tractiv din carte. Aşa identificare ne reamintește de 
povestirile unor mari clasici ai literaturii române, de  

(continuare în pag. 95) 
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(urmare din pag. 94) 
 

pildă Ion Creangă, cel care nu s-a putut desprinde de 
copilul care a trăit și a hoinărit atât de frumos în mioriticul 
spațiu al Humuleştilor. Sau Mihail Sadoveanu, care a scris 
feerice povestiri pentru tineri, în care s-a identificat adesea 
cu personajele din lumea minunată pe care a descris-o. 
 În acelasi mod, Carmen zaniciuc, impresionant de 
sensibilă şi creativă, își aduce și ea prinosul de povestire 
a peripețiilor trăite de un personaj demn de “arătat” copi-
ilor.  
 Iată ce spune în prefaţa cărţii scriitorul Petre Rău: 
«Cartea semnată de Carmen Zaniciuc este plină de istori-
siri fermecătoare, de fapt niște destăinuiri de “jurnal per-
sonal” făcute într-un limbaj simplu, accesibil copiilor și plin 
de încântătoare “fapte” de prietenie și atașament. Copiii 
pot găsi aici povestea unei călătorii fantastice între două 
lumi paralele, de fapt povestea mai amplă a unui Porcușor 
de Guineea dispus să ne împărtășească tot felul de lucruri 
folositoare, până la urmă toate însemnând întrebări, dar și 
răspunsuri potrivite, directe sau indirecte, fascinante și 
adecvate vârstei ce ne aduce în prim plan universul copi-
lăriei». 

Iată și un pasaj din cartea autoarei: „01-06-2014 - 
Roxana și visul de guineea. Bună și La mulți ani copiilor! 
Sunt foarte bucuroasă că mămicuța a lansat cărțile. Am 
vrut să o ajut și eu, am venit până acolo, dar m-am 
emoționat așa de tare, încât n-am mai putut să mai ies din 
geantă, de acolo de unde eram ascunsă. Și să vedeți ce 
am făcut eu de emoție. Mămicuța a pus cărțile pregătite 
pentru citit chiar lângă mine și eu, tot de emoție, 
bineînțeles, am început să le rod. Atunci am înțeles de ce 
lumea spune că mămicuța a scris cărți bune. Eu m-am 
convins la propriu că sunt bune… la gust. Și apoi să 
vedeți ce s-a întâmplat. Mămicuța s-a întâlnit cu omul care 
aduce cartea și s-a gândit să-i dea și lui cărțile ei. Și 
pentru că se grăbea, a luat cărțile roase de mine și i le-a 
dăruit. Abia după ce a plecat și-a dat seama, dar 
mămicuța a zis că nu-i nimic. Ea știe că eu îi port noroc. 
Așa, și cam atât pentru azi… a! Apoi am fost să 
sărbătorim, după ce am sărbătorit, ne-am dus să 
mulțumim lui Doamne-Doamne. Și să vedeți, pe drum ne-
am întâlnit cu o fetiță care a cerut ceva de pomană. Și 
cum nu mai aveam altceva, mămicuța i-a dat cartea ei 
pentru copii. Fetița s-a uitat la carte și a întrebat ce e. 
Mămicuța i-a spus că e o carte pentru copii, că poți și să 
colorezi, că are desene. Fetița a răsfoit cartea, a văzut 
desenele și a întrebat dacă nu avem și creioane. 
Mămicuța nu avea, i-a dat un pix numai și fetița a plecat 
bucuroasă, chiar și fără creioane, dar nouă ne-a părut rău 
că nu am avut.  

Ne-am gândit ca următoarea carte să fie cu mai 
multe desene și să aibă și creioane colorate. Se poate? 
Cine știe… V-am pupat cu boticul meu alb! Și încă o dată, 
la mulți ani tuturor copiilor!” 
 Cum să nu placă copiilor asemenea istorii? Pentru 
încheiere am pregătit un pasajul de sfârşit din carte: „Dacă 
v-a plăcut de mine, vă mai aștept și în volumul următor! V-
am pupat cu boticul meu alb și plin de iubire! Cu drag, 
Porcușorul de Guineea, Ruxandru Zaniciuc”. 
 

 

 
 
 

 

 

(urmare din pag. 93) 
 

tre, în inima noastră rece şi rigidă din lipsa iubirii 
profunde, întinzându-ne precum lui Adam odinioară 
mâna caldă a nădejdii, zugrăvită ca în icoanele din 
pereții strașnici şi calzi ai bisericilor.  

Umblăm adesea pribegi şi însinguraţi pe 
cărările timpului într-o societate pierdută în “coloa- 

 

  
ne fără vertebre”, fără a găsi însă vreun strop de 
moralitate. Din expresia tristă a ochilor noştrii ne 
dăm singuri seama că de fapt căutăm ALTCEVA, 
acel ceva pe care omul contemporan îl defineşte ca 
fiind binele, dar acest “Bine” nu este altcineva decât 
Dumnezeul pierdut din inima noastră părăsită de 
lumina şi har. 

“Iată Eu stau la uşă şi bat”, par a fi cuvin-
tele unui Mântuitor îngândurat şi îngrijorat de starea 
actuală a omenirii, de propria însingurare a omului 
care parcă nu mai doreşte să mai vadă lumina Ta-
borului. Suntem adesea înconjuraţi de zâmbete fa-
de şi regrete amare, toate acestea puse perfect în-
tr-o piesă de teatru pe scena vieţii, unde actorul 
principal sunt “eu”, sufletul cel rătăcit care aşteaptă 
cu nerăbdare îmbraţişarea caldă a Mântuitorului 
Hristos. Ajung în cele din urmă să Îl întreb cu inima-
mi tremurândă pe Dumnezeu cel milotiv, Doamne, 
încotro ne îndreptăm? deoarece noi, cei de azi, în 
vâltoarea vieţii noastre am pierdut poate ceea ce 
era mai sfânt, şi anume conştiinţa. O constiinţă 
pierdută însă în cotidian şi modernism. O conştiinţă 
schimbată cu o  mentalitate potrivnică lui Dumne-
zeu.  

Astăzi, substratul s-a înlocuit cu lucrurile 
exterioare ale acestei vieţi, rămânând însă în urmă 
suflete goale şi pustiite de lipsa unei lumini şi a unei 
iubiri hristice. 
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          Ion CESARION 
 

ORICE LIMITĂ ARE CULOAREA NEAGRĂ 
                                                   
        Liniştea casei lui fusese zdruncinată în acea vară ne-
fastă a anului 1998 de o sărăcie lucie, fiind şi disponi-
bilizat de la Şantierul Naval unde lucrase ca lăcătuş-
mecanic. Ratele îi erau din ce în ce mai greu de suportat, 
iar Banca îl avertiza continuu de majorările zilnice. În 
curtea casei, aşezată pe o uliţă lăturalnică, numită strada 
Luterană , era o dezordine cruntă: lemne peste cărămizi, 
butoaie din lemn dezmembrate, cercuri metalice aruncate 
dezordonat peste tot, iar iarba înaltă îi acopereau gar-
durile dinspre stradă. Totul se afla într-un talmeş-balmeş 
fără de înţeles…Îi fugise soţia de-acasă cu singurul copil 
pe care-l aveau, Luminiţa, o fetiţă cu nişte zulufi galben-
aurii, de numai trei anişori…S-au certat crunt, înjurându-
se ca la uşa cortului, apoi ea şi-a luat o sacoşă de rafie 
îngrămădind acolo câteva lucruri pentru ea şi copil, şi a ie-
şit trântind uşa cu ciudă…Nu s-a mai întors niciodată… 
Banii pe care-i împrumutase de la Bancă îi cheltuise în 
casă cu familia şi acum întreaga construcţie cu terenul 
aferent era sub sechestru…Aici locuiseră pe vremuri 
bunicii veniţi din Bulgaria, aici îşi dăduseră duhul pe rând 
părinţii lui, oameni respectaţi în urbe. Radu începuse să 
vândă din casă  pentru a putea trăi, la început mobila, 
apoi biblioteca, bucată cu bucată, carte cu carte…    
        N-a ştiut când i s-a vândut casa, nici cine a cum-
părat-o, cineva de la Bancă i-a pus o sumă de bani în 
mână şi i-a spus: Ăştia sunt banii pe casă, de săptămâna 
viitoare va trebui  să părăsiţi această locuinţă. A plecat 
strângând în mănă o gentuţă neagră, veche, nu ştia unde 
va ajunge, ştia doar că în acea bocceluţă sunt îngrămădiţi 
banii, o moştenire destul de importantă de la răposaţi, de 
fapt ceea ce obţinuse din vânzare. 
        În Babadag, oraş aflat într-o continuă cădere econo-
mică, l-a întâlnit pe Victor, un unchi din partea mamei. El l-
a sfătuit să-şi cumpere o mică garsonieră, să aibe un 
culcuş al său...A zugrăvit-o, a aranjat-o cu mobilă destul 
de sărăcăcioasă, dar era a lui, ceea ce era foarte 
important. Centrul oraşului era cam totdeauna pustiu, doar 
duminica mai apăreau nişte turcoaice cu fustele viu 
colorate , lungi până-n pământ, ţinând strâns la brâu pungi 
mari, pline cu seminţe de bostan sau floarea-soarelui, 
îmbiind rarii trecători cu zâmbete hidoase, şi strigând ră-
guşit şi tremurător Seminţe, Seminţeeee, Ia la mama 
seminţeee…Un păhărel cât un degetar costa cam 1000 
lei, însemnând  o bancnotă de hârtie chiar fără valoare… 
Îmi amintesc că, în acea vreme, dacă intrai într-un WC  la 
vreun restaurant chiar de mâna a doua, unde, de regulă 
lipsea hârtia igienică, puteai vedea multe bancnote de 
acest fel  aruncate la coş, pline de rahat… La umbra unui 
frasin înalt, în centrul oraşului, desigur, se adunau mulţi 
cunoscuţi, alături era o cârciumă din tablă, La buturuga, 
nţe , uneori discuţiile erau atât de aprinse că mulţi plecau 
acasă cu buzele sparte, cu ochii umflaţi, sau cu hainele 
rupte ca şi cum ar fi participat la vreo luptă pe viaţă si pe 
moarte. Niciodată nu intervenea Poliţia, nimeni nu ştia 
dacă mai funcţionează ca instituţie, sau dacă este pur şi 

 

unde se discuta multă politică, se bea bere şi se spăr-
geau seminţe , uneori discuţiile erau atât de aprinse 
că mulţi plecau acasă cu buzele sparte, cu ochii 
umflaţi, sau cu hainele rupte ca şi cum ar fi participat 
la vreo luptă pe viaţă si pe moarte. Niciodată nu inter-
venea Poliţia, nimeni nu ştia dacă mai funcţionează ca 
instituţie, sau dacă este pur şi simplu o Miliţie aflată în 
stare de letargie…Seful de Post, un lipovean blond, 
cam la 30 de ani, făcea trafic de ţigări, din Ucraina, 
avea dosar penal, dar, după multe intervenţii la Cei 
Mari, nu reuşise decât un transfer în Deltă, evident pe 
aceeaşi funcţie. Bucuria nebunului, acolo era , într-
adevăr în largul lui… Mulţi dintre băbăeni,(locuitorii din 
Babadag) plecaseră prin lume în căutarea unui loc de 
muncă, ca mulţi alţii din ţara asta, Dumnezeu ştie pe 
unde ! Mai ales că Fabrica de Zahăr fusese falimen-
tată de către un director-securist care, nu mult timp 
după aceea a cărat cu camioanele tot ce era din fier, 
având şi o societate (una ???), care se ocupa cu 
colectarea de fier vechi, acum trăieşte într-o vilă-hotel, 
fiind unul dintre bogaţii locali. Lângă fabrică, aflată 
acum în ruine, erau garsonierele sumbre, cenuşii, cu 
ferestrele sparte şi tencuiala căzută, doar câteva locu-
ite, neavând instalaţii sanitare, apă sau curent elec-
tric… Cu cine să votez, mă, cu cineee ?striga Victor 
ieşindu-şi din minţi, l-am votat pe Ţapu, şi ?... acum 
stăm capră, ai ?ce să facem, să ieşim în stradă, iar ? 
nenorociţii…şi luă paharul cu vin ieftin şi parfumat şi-l 
bău cu ciudă… Discuţia părea să ia o altă întorsătură 
dacă Radu nu i-ar fi spus calm  ieri am cunoscut-o pe 
Laura, o femeie cam de vârsta mea, dar, se pare că o 
să plece şi ea din ţară…Ei, vezi, sărăcia, tu-i mama 
mă-sii…răspunse Victor şi scuipă într-o parte cu 
silă…Şi totul de la politicienii ăştia…Ştia el că posturile 
de consilieri judeţeni se cumpără cu bani grei, cam 
zece mii de euro, adică costul a cel puţin două 
apartamente la periferia municipiului Tulcea, ah haha, 
ce le-aş mai face euuu…De fapt nimeni nu putea face 
nimic, fiindcă „caracatiţa” era mare şi se întindea până 
departe, de la graniţă la graniţă cuprinzând întreaga 
„Românică”, violată pe toate părţile, scrijelată cu 
sadism, furată, condamnată la pieire şi la analfabe-
tism… Oricum, viaţa curgea ireversibil spre o finalitate 
necunoscută, sau care nu se voia a fi cunoscută, 
oamenii mergeau la biserici nou-construite, rugându-
se pentru o viaţă mai bună, timp în care stimabilii 
prelaţi se-mbogăţeau pe zi ce trecea, construindu-şi şi 
ei, din mila Domnului vile la oraş, vile la ţară… Când 
nu avea ce mânca, Radu pleca acasă la Victor care 
fusese pensionat la 50 de ani pentru activitatea făcută 
la Diribau, o unitate militară de infanterie marină, în 
cadrul căreia funcţionase ca angajat civil…Se aşeza 
pe un scaun fără să spună ceva, apoi apărea soţia lui 
Victor, o femeie tăcută, plinuţă, cu guşa puţin mărită 
ca si cum ar fi fost bolnavă de tiroidă, şi-l întreba Ţi-e 
foame? Ideea de a pleca şi el în Italia la muncă nu-l 
prea interesa, mai ales că nu avea la cine să meargă 
şi apoi pur şi simplu îi era frică, o frică de necunoscut, 
dar poate şi firea lui liniştită, uneori prea liniştită îl 
făcea să fugă de acest gând… Trecu şi acest an, un 
an mai greu, parcă, decât ceilalţi ani… Achitase dato-
riile din vânzarea garsonierei şi plecă la Tulcea…  
Poate că, dacă nu l-ar fi întâlnit pe Mihai, un vechi  

(continuare în pag. 97) 
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(urmare din pag. 96) 
 

prieten din copilărie, ar fi fost şi mai greu pentru el, dar 
acesta l-a ajutat să poată dormi într-o boxă dintr-un bloc 
pe strada Gării, nu departe de cârciuma Tom and Jerry, 
acolo unde se mai întâlneau la vreun pahar…Muncea în 
construcţii, la negru, la un patron care mai avea şi câteva 
cârciumi, şi încerca să-şi facă viaţa cât mai uşoară cu 
putinţă, fiind ascultător şi făcând tot felul de munci 
necalificate şi chiar fără să fie plătit, spălând maşinile 
şefilor sau cărând marfa în depozitele de băuturi. Hainele 
pe care le purta, vechi şi soioase erau singurele pe care 
le avea, pantofii scâlciaţi, roşi şi arşi de soare nu  mai 
aveau culoarea iniţială, neagră sau maro; cu toate aces-
tea din ochii lui se revărsa o rază de speranţă neînţeleasă 
ce-i cuprindea întreg chipul. Într-una din zile,  domnul 
Didi, un individ elegant la vreo 40 de ani, cu mustaţa 
groasă, căruia îi spălase maşina cu câteva săptămâni în 
urmă îl întrebă destul de serios Măi, Radule, ce pregătire 
ai tu? Această întrebare la cam amuţit un pic, apoi a 
răspuns aproape mecanic Liceul, Liceul Naval! Am şi 
Bac-ul! Nu vrei să lucrezi la mine ? La o firmă de 
topometrie… Salariul motivant, mai ales că vei pleca în 
multe deplasări, pe la sate… Nici n-a mai stat pe gânduri, 
răspunsul lui a fost  afirmativ, şi chiar s-a bucurat sincer 
de această şansă…Viaţa lui se schimbase în mod 
evident, putea să plătească o gazdă, avea haine diverse, 
şi bani pe mână…Nu trăia ca un om îndestulat, încă se 
mai gândea la atâtea lucruri pierdute din viaţa lui, şi chiar 
voia, pentru prima oară, să-şi revadă fetiţa, cea la care 
ţinea ca la sufletul lui, să-i ofere ceva, ceva, încă nu ştia 
ce, dar voia totuşi s-o impresioneze plăcut, să-i  vadă acel 
zâmbet dumnezeiesc, zâmbetul pe care-l visa mereu, în 
fiecare noapte, în fiecare clipă…Uneori îşi pierdea privirea 
printre vitrinele magazinelor uitându-se după vreo păpu-
şică care s-o impresioneze pe Luminiţa lui dragă, alteori 
cădea pe gânduri, convins fiind că nu l-ar mai recunoaşte, 
mai ales că fosta soţie se recăsătorise imediat ce plecase 
de la el… Muncea mult făcând tot felul de măsurători prin 
Deltă, prin sate uitate, parcă, de Dumnezeu, unele mai 
sărace decât altele, cu populaţii îmbătrânite, în care mai 
întâlneai când şi când vreo faţă de copil, cătune prin care 
umblau costelivele vaci fără nici o ţintă, având şi ele, ca şi 
oamenii, dealtfel, priviri dezorientate, prin oraş ajungea 
mai rar, doar dacă nu făcea faţă Adriela, o colegă de-a lui 
de vreo 23 de ani, corpolentă, brunetă care nu pleca 
niciodată în alte localităţi limitrofe, auzise el, mai în şoaptă 
că ar fi iubita şefului, dar acest lucru chiar nu-l interesa, şi 
nu voia să discute cu nimeni despre acest subiect… 
Începuse să facă afaceri cu ştirea şefului, chiar domnul 
Didi îl învăţa  tot felul de şmecherii, lasă, bă, îi spunea, că 
am prieteni peste tot, ce, ei nu vor să mănânce? Aşa că 
începuse să bage mâna mult peste cot… Fură ăia, fur şi 
eu, cam asta era deviza în firma domnului Didi… Acest 
domn, angajat al Primăriei şi membru important al parti-
dului de guvernământ, consilier, inginer proiectant de pro-
fesie, nu prea se achita de promisiuni, aşa că mulţi prie-
teni îi cam pusese gând rău…făcuse mulţi bani în ultima 
vreme, şi el se cam lăuda cu asta, vilă mare , imensă pe 
str Primăverii, maşini noi, scumpe aduse din afară, aşa că 
trebuia vizitat… Măi, Marinciule, ai înnebunit? Doar sun-
tem prieteni vechi, de la Revoluţie, spuse mai mult în 
şoaptă, ha, ha, asta da… Ce vrei să spui? răspunse celă-
lalt că n-a fost?... bine, bine, asta-i altă discuţie, vreau să 
văd toate actele contabile… La început lui Didi nu-i veni 

 

să creadă, apoi se conformă docil… Ştii, Vetuţa e 
cam bolnavă, nu prea a mai umblat în ultima vreme 
prin hârtiile firmei reuşi să îngaime, nici el nu ştia 
dacă e sau nu minciună… nu o mai văzuse pe 
Vetuţa, soţia lui, de multă vreme, ea era cea care 
ţinea contabilitatea firmei dar  lucra şi în Învăţământ 
ca învăţătoare, avea un liceu e-adevărat, dar trebuia 
să termine şi Facultatea de Finanţe şi Contabilitate 
anul acesta, oricum avea un loc asigurat undeva, 
sus… Băi, Didi , uite ce-i, unu şi cu unu fac… Doi, 
sări celălalt ca ars, ah m-a prins nenorocit’, asta e… 
gândi pentru câteva clipe… Mâine, la prima oră voi 
veni să-mi dai toate actele, mă, ai înţeles? dar toa-
te… Bine, măi Marinciule, ce să mai vorbim degeaba, 
ai sarcini precise, te-nţeleg... 
        Toată noaptea n-a dormit, s-a întors pe-o parte, 
pe alta, se gândea la tot ce-i mai rău… Pe la două-
sprezece noaptea a chemat-o pe Adriela, care veni 
val-vârtej, normal cu maşina cumpărată de Didi, Ce 
vrei mă, psihopatule la ora asta ,de nu mă laşi să 
dorm, ai chef de perversiuni? apoi cu o voce blândă: 
vaiiii iepuraşule ce faţă ai, parcă ţi-a venit soţia acasă 
din concediu…Didi n-avea chef de discuţii inutile, de 
prostii juvenile, aşa că-i relatase în câteva cuvinte 
despre ce este vorba…Aha, aha, repeta când şi când 
Adriela. Băi, ştii ceva?… toate astea ni s-au întâmplat 
datorită lui Radu, mă, doar ştii asta…ia, hai, vino mai 
aproape şi nu te mai zbuciuma atâta, că doar n-am 
venit degeaba pân-aici… A doua zi la ora şapte fix, 
Marinciu, om cu grad mare în Poliţie, îi spuse simplu 
şi la obiect: Ascultă-mă, Didi, cineva trebuie să  cadă 
vinovat, dai şi tu nişte parale, ştii tu unde, schimbi 
denumirea firmei sau mergi pe altă firmă, că doar mai 
ai câteva, şi… cu Dumnezeu înainte… Acel cineva, 
era, bineînţeles, Radu… În biroul de pe strada Flori-
ilor, încovoiat sub povara atâtor ştiri deloc bune pen-
tru el, Radu Zaharencu, născut în loc. Tulcea jud. 
Tulcea strada Luterană, nr. 3, fu pus sub acuzarea 
de delapidare în formă continuată din avutul statului, 
înşelătorie, abuz în serviciu. Lasă, bă, că tot pe lângă 
noi ai să fii, bag eu o pilă pentru Penitenciarul de-aici, 
spuse Didi încercând chiar, diabolic, să zâmbească… 
Procesul dură destul de puţin, cam în două săptă-
mâni, era, deja, terminat. A avut un avocat din oficiu, 
care mai mult îl acuza decât să-l apere, ca la proce-
sul lui Ceauşescu, aşa că  fusese destul de uşor să-i 
dea pedeapsa cea mai mică, adică trei ani cu 
executare…Pe strada Babadag, parcă un loc pre-
destinat, la nr 33, era Penitenciarul  înconjurat de zi-
duri înalte, cu foişoare în care vegheau poliţai zi şi 
noapte urmărind fiecare mişcare a celor condamnaţi 
ce se aflau în diferite activităţi prin curtea largă în 
care erau dispuse ordonat două terenuri de sport, 
unul pentru footbal, altul pentru handbal. Clădirea 
înaltă, relativ nouă, frumos colorată, construită după 
normele Uniunii Europene, era dispusă pe trei nivele, 
la parter fiind amplasate birourile angajaţilor, apoi 
celelalte nivele fiind ocupate de condamnaţi în funcţie 
de gravitatea faptelor, cei cu crimă fiind închişi în 
maximă siguranţă la etajul al treilea. Fiecare nivel 
avea o singură baie, în care la ora opt fix,  
 

(continuare în pag. 102) 
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Petru JIPA 

 
Loreley 
 
În imensitatea unui râu pustiu, 
pe Rin. 
Supraviețuitorii stau pe plută. 
Un infern plutitor, 
în care totul e oribil și pasiv 
iar moartea a devenit sfântă. 
 

Privirea nu se poate opri 
pe nici un amănunt consolator. 
Căci… 
morții sun așezați lângă vii 
iar vii sunt ca și morți. 
 

Veșmintele, trupurile, scândurile, 
sunt de aceeași culoare cu cerul 
culoarea speranței… 
sau lipsa de speranță din ceruri. 
Prin vocea ce străbate misterul. 
 

Loreley surâde și cântă, 
ea încă așteaptă iubitul plecat 
-Hai vino iubite, 
hai vino… 
și vasul se pierde-n adânc 
ca o nălucă. Amfitria din iad. 
 
 

Loreley și visul 
 
Vrăjitor prin tinerețe, 
Cerul, bolta de albastru, 
Peste Rin cu frumusețe 
Se aprinde ca un astru. 
 

Glasul care se aude, 
Vocea ei, miracol, dar. 
Tot ne spune o poveste 
A lui Lore, spre altar. 
 

Prințul așteptat să vină, 
Mare prinț, frumos și tandru. 
Ca o rază de lumină 
Prefăcută-n copilandru. 
 

Cântece, o sută, o mie 
Incantații se aud, 
Un poem, o simfonie. 
Iar vapoarele se duc. 
 

Lore, Loreley fecioară. 
Frumoasă, din rouă născută, 
Adiere de miresme-n seară 
Și dorințe legănate-n undă. 
 

Se cunună, Lore. Iată… 
-Vântule tu ești dator 
Ca să porți a ei solie 
Peste globul rotitor. 
 

Lore plânge și visează 
Visul se transformă-n dor, 
Cu pas stins merge prințesa 
În stingherul dormitor. 

 
Loreley și o poveste 
 
Alături de țărmul înalt… 
pete de albastru, portocaliu și cu alb. 
Deasupra nisipului, 
frunzișul de jad 
întins ca o rază de foc spre înalt, 
ce cuprinde un loc de poveste 
în care Loreley ne vrăjește. 
 

Culoarea e crudă, sălbatecă, dură. 
Adică ne pervertită, inocentă, pură. 
Imagine albastră scăldată în vis 
adaugă forme de alt paradis. 
Paradisul prințesei din turn ce așteaptă 
să vină un prinț să o facă mireasă. 
 

Așteaptă prințesa alesul să vină, 
o reverență… la soare se-nclină 
și cântă un cântec duios. 
-Hai, vino la mine prințule frumos, 
să facem din viață o verde grădină 
cu flori de iubire în dor de lumină. 
 

Dar ceasul tot trece și orele cad, 
bucuria din suflet devine oftat 
și trece și noaptea , iar dimineața toată 
se scurge în lacrimi curate de fată, 
ce încă așteaptă un prinț, ce nu vine, 
și încă mai crede în ziua de mâine. 
 
 

Loreley si Rinul 
 
Trezită din somn, rătăcită-n destin, 
Zâna frumoasă de la cetatea Berg Katz 
De pe Rin, 
Privește-n oglindă cu lacrimi în gene, 
Privește cum viața se scurge prin vene. 
 

Un gând ca o drojdie se lasă în cuget 
- Ce este viața fără iubire și zâmbet, 
- Dar moartea ? 
Să fie… mângâiere sau eternitate, 
Pe lângă iluzie, bătrânețe și dreptate. 
Și Rinul șoptește… 
- Coboară în răcoarea mea din ape. 
Acolo cerul este oglindit peste ale undei 
șoapte, 
Ziua și noapte sunt despărțite prin mister 
Sufletele plutesc peste albastrul din cer. 
Norii sunt recunoscuți ca viață, 
Viața-i iubirea, ce topește orice gheață. 
Vino la mine căci… Te iubesc ! 
De aceea eu vorbesc. 
 

Loreley, ascultă cum Rinul o-ncântă, 
Un pas și ajunge la stâncă. 
Privește la cer. 
Dar cerul este oglindit în veci, 
În apele primitoare și reci. 
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Metafizică  
 

Cine mă strigă din negura timpului? 
Cine mă cheamă în alba imensitate 
a eternităţii? 
E frământarea, zbuciumul gândului, 
E aşteptarea marelui necunoscut. 
 

Cine sunt eu cel ce mă joc de-a cuvintele? 
Cine esţi Tu cel ce-mi priveşti jocul? 
Sunt un punct în palma lui Cronos, 
Eşti piscul suprem al visul meu. 
 

Cine îmi spală noroiul şi vina? 
Cine n-ascultă în van rugăciunea? 
Cine-mi deschide drum spre înalt? 
Tu, Doamne, fiindcă-s copilul tău! 
 
Portret  
 

Iau amintirile şi le caut umbra  
în zări, în mări, în stele mii,  
în marea noapte a ochilor vii,  
în paşii cu parfum de ambră. 
 

Nu spun nimic. Aştept. Privind 
oglinda vieţii tale, mamă  
nu îmi las gândul să adoarmă. 
Tu eşti aici pururi trăind.  
 

Ai modelat  în sânul sfânt  
esenţă, patimă, iubire  
şi ai făcut un legământ  
 

să fiu şi eu asemeni ţie  
îndrăgostită de cuvânt şi să dureze 
Lumina ta - creaţie vie.  
 
Femeie azi 
 

 Sunt Venus din Milo. 
Am  frumuseţe fără seamăn. 
Am energie să dansez dată de panouri  
solare. 
Waţi dat seama că sunt unică  
prin legătura cu soarele  
pe care-l întălnesc trei ore după-amiaza. 
Sunt unică prin frumuseţea  
măiestrită de esteticianul care-mi   
încarcă organicul  
cu silicon. 
Am măsliniul trupului  
dat de fumul de ţigară, de fard  
şi de solarul electric  
Sunt Venus din Milo. 
 

Am spiritul ciung sunt o materie  
în oglindă. 
Am ambalaj propriul meu trup. 
Sunt oare eu femeia? 
Am oare eu puterea de-a înţelege  
soarele, lumina, viaţa? 
Sunt oare Venus din Milo?… 
Venus din milă?... 

 

 

 

Ecaterina DONEA 
 
Poveste 
 

Ceasornicul numără tic-tacul clipelor, 
Cântecul său îmi leagănă genele  
Şi-n camera goală coboară lin zânele  
Din colţul întunecat al amintirilor. 
 
Prinsă-n dans nebunesc mă tot duc  
Spre locuri demult colindate  
Le simt, le ating, mă aplec, le sărut 
Însă ochiul năuc nu le mai recunoaşte. 
 
Tic-tacul mă cheamă, încet mă trezesc 
Şi zânele stau în colţuri uitate.  
 
 
Frimitură de lut  
 

Sunt o frimitură de lut rătăcită. 
Cresc în câmpia sufletului cuvinte, 
În muntele inimii sentimente, 
În visuri de dor creşte speranţa neatinsă. 
 
Fiecare fir de silabă îmi înaltă poezia, 
Orice fior şi freamăt îmi înalţă zborul, 
Cântecul de alean mi-l ştie pridvorul  
Unde-am petrecut copilăria.  
 
Ieri eram câmpia limpede şi verde  
Astăzi sunt ogorul roditor, brăzdat, 
Mâine sunt mormântul alb imaculat  
Patima mă arde, focul nu se pierde. 
 
Zborul este sacru, aripa nu-i frântă  
Chiar de zace trupul, spiritu-i temei  
Mă întorc în pace la străbunii mei  
Sunt doar o fărâmă din ţărâna sfântă.  
 
 
Sub ochii… 
 

Sub ochii lunii 
stau şi ascult glasul vântului. 
E blând, 
atât de blând că-mi aduce-n zbor  
lira glasului tău, 
negrul nenţeles al ochilor tăi. 
 
Sub ochii soarelui 
stau şi privesc cu nesaţ jocul zbuciumat al mării. 
E viu, 
atât de viu că-mi mângâie fin pieptul violină. 
 
Sub ochii tău  
mă joc şi-mi dezlănţui furtuna sufletului  
E clocotitor 
atât de clocotitor că mă mistuie  
şi mă renaşte în tu. 
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        Ștefan Radu MUȘAT 
 

Să îngălbenim de îmbrăţişări sub tei ... 
 

nu  ştiu dacă mai îmi bate inima în ploi; 
te caut, dar nu eşti decât în mine. 
te văd străină de fiecare regret, de noi, 
dar ştiu că singura cale de a te regasi e iubirea. 
  

aş rescrie o noapte la lumina ochilor tăi 
din gânduri fără somn,  
o noapte a iertărilor,  
în care să-ţi aud respiraţia când priveşti în mine... 
 

să mă opreşti  din căutări pe străzile cu amintiri 
şi prăvălii ticsite de vechituri 
unde negustorii vând improvizaţii pentru vise; 
dacă n-ar mai fi iubire, ţi-aş da desăvârşirea  
 

să îngălbenim de îmbrăţişări sub tei   
în picături de toamnă, fără a ne spune  
prea multe cuvinte; 
doar să rămâi între mine şi cer 
o lacrimă fără cuvânt care să-mi stingă singurătatea. 
 

reinventează-mă din şoapte la colţul gurii tale... 
 

 “rămâne iarnă  între noi 
dacă ne e teamă să ne îndrăgostim..." 
 

sărută-mă până o să mă doară şi dezlănţuie  
visătorul din mine 
care te-a ascuns prea adânc în lacrima  
de la miezul nopţii, 
reinventează-mă din şoapte la colţul gurii tale 
să nu-mi treacă viaţa prin nimicuri. 
 

renaştem bucată cu bucată din lacrima strivită în surâs 
şi respirăm dintr-un  sărut 
de parcă-ar fi cel din urmă destin rătăcit de ploi; 
ne agăţăm în ochii celuilalt, asemeni unui mugur  
de lumină printre nori,  
să atingem o fereastră de cer de care  
să ne prindem rădăcini 
 

am trăit destul durerea morţilor răpuşi de întuneric 
şi ne  desprindem fărâmă cu fărâmă 
de truda plânsului amar al nopţilor trecute  
prin suspine... 
 

rodeşti femeie,  
fertilă eşti de viaţă; 
înalţă numele de mamă acolo unde timpul s-a sfârşit. 
 

ne deschidem unul pe celălalt 
şi rupem cu lăcomie  din clipa regăsirii. 
rămânem indiferenţi la durere 

 
de frică să nu frângem tremurul braţelor; 
 

când eşti la un pas de mine deja mi-e dor de tine; 
emoţii juvenile, 
preaplin de dorinţă... 
rescrie-mi iubirea din tăcerea aprinsă în ochii tăi 
să nu sângerez vreodată de singurătate. 
 

rămâi în clipa mea! 
cu mine fruntea ţi-e senină ca după rugăciune. 
rămâi în primăvara mea! 
e loc şi pentru tine, e loc de infinit. 
 

deasupra infinitului, 
frică şi disperare că într-o zi am să te pierd 
şi atunci  voi avea nevoie de mai mult curaj să 
trăiesc decât să mor 
pentru a te regăsi în ultima dorinţă... 
 

Mi-e lacrimă de tine... 
 

Te-am ignorat,  te-am minţit şi  te-am trădat, 
dar te-am purtat în negura fiecărui păcat cu iubire; 
tu ai îmbrăcat pâmântul cu  ploi până ai plecat,  
lăsându-mi o cruce pe care stă scris poemul  
unei inimi frânte... 
Am rămas cu nimicul să-mi oblojesc durerea  
şi nefiinţa mândriei, 
o fericire rece care arde în candelă,   
la fiecare rugăciune, 
şi de-atunci urmez calea pietrelor,  
dincolo de anotimpul morţii, 
să regăsesc privirea ta  
care adăpostea odată cerul, 
un amestec de primăvară şi lumină... 
 

Am trecut printr-o primăvară fără verde 
şi mi-a rămas prea mult  negru în urma paşilor, 
căutând fărâma timpului petrecut cu tine... 
 

Aş cutreiera universul să nu mai simt  
golul din mine; 
mi-au eşuat în lacrimi cuvinte de care  
trebuie să-ţi spun, 
că sufletul  mi-e infinit şi l-am reconstituit  
dintr-o iubire 
şi remuşcare adâncă 
pentru că te-am lăsat odinioară cu obrajii  
osteniţi de ploi, 
şi-acum îţi caut ochii absenţi 
de cele pământeşti 
prin mărunţişuri cosmice; 
împliniri şi neîmpliniri,  
lumina nopţilor aprinse de patimi juvenile... 
 

Am umblat prin trecut şi am uitat prezentul  
fără tine; 
mi-a rămas acelaşi „te iubesc'' şi l-am crescut  
ca pe o fiinţă, 
dar nesfârşirea nu-mi arată calea către urma ta  
şi mi-e lacrimă de tine... 
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     Gheorghe GORINCU 
 

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ GÂNDITĂ ŞI ORGANIZATĂ DE 

CEL MAI ILUSTRU MINISTRU AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

ROMÂNESC, SPIRU HARET 
 

Perioada 1925-1952 
 

PROGRAMUL REFORMATOR AL LUI SPIRU 
HARET, RADIOUL ŞI PRESA, 

ÎN CEL DE-AL DOILEA AN AL CRIZEI 
CONSUMURILOR DIN ANUL 1930 (IX) 

 

Aşa după cum s-a putut reţine, creşterea producţiei în 
anul agricol 1929-1930, deşi a fost considerată benefică, 
chiar înfloritoare, s-a dovedit, puţin mai târziu, ca fiind 
înşelătoare. Spun aceasta deoarece în perioada când 
statisticile vremii au confirmat creşterea producţiei despre 
care am vorbit, câteva zile mai târziu a apărut o ştire-
bombă, adică scăderea preţurilor produselor exportate 
sau pe cale de a se exporta pe piaţa internaţională. În 
această situaţie, producătorii de bunuri materiale export-
tate sau pe cale de a se exporta au putut constata că, 
deşi producţia bunurilor respective era mai mare compa-
rativ cu perioada anterioară, s-au putut aştepta la obţine-
rea de venituri din în ce în ce mai mici, până la limita aco-
peririi cheltuielilor de producţie. 

În ţara noastră, această ştire a fost receptată mai întâi 
la nivelul comerţului exterior, care, încă din primele mo-
mente, a ţinut să inventarieze care ar fi produsele eco-
nomiei româneşti ce ar putea suferi în urma efectelor 
acestei ştiri. S-a ajuns la enumerarea lor şi, respectiv, a 
producătorilor de bunuri. În aceste condiţii, s-a putut sta-
bili că ar urma să fie afectaţi de această ştire: produ-
cătorii de cereale, de produse petrolifere, de produse din 
lemn, exportatorii de animale şi de produse animaliere. 

Fiind luaţi, oarecum, prin surprindere, toţi factorii 
implicaţi în producţia acestor bunuri materiale, neputând 
să intervină în această conjunctură, adică pentru a se 
obţine preţuri mai mari decât cele oferite pe pieţele inter-
naţionale, au trebuit să accepte o accentuată scădere a 
veniturilor, atât la nivelul economiei româneşti, la nivelul 
producătorilor de bunuri materiale, cât şi al populaţiei. 

Această diminuare a veniturilor a condus, inevitabil, la 
scăderea consumurilor, care puteau fi mai mici faţă de 
veniturile celor care, eventual, le puteau cumpăra. Şi, de 
aici, a apărut, aşa cum am mai precizat criza consume-
rilor. 

Care au fost principalele “victime” ale scăderii venitu-
rilor şi, în consecinţă, ale crizei consumurilor? 

Scăderea veniturilor şi, inclusiv, scăderea consume-
rilor au început mai întâi în rândul salariaţilor bugetari, 
apoi în rândul salariaţilor din agricultură şi, în cele din 
urmă, în rândurile salariaţilor din învăţământ şi sănătate, 
pătura cea mai numeroasă a bugetarilor. 

 

Efectele crizei veniturilor şi, în consecinţă, a 
crizei consumurilor au fost resimţite şi în domeniul 
adăugării de noi valenţe măreţului program refor-
mator conceput şi legiferat de Spiru Haret în aproa-
pe toate domeniile de activitate. Pe această linie, s-
ar cere să se reţină doar câteva titluri de carte 
tipărite în anul 1930, afectate de criza consume-
rilor, cum au fost: “Baltagul”, de Mihail Sado-
veanu, “Ultima noapte de dragoste, întâia noap-
te de război”, de Camil Petrescu, “Icoane de 
lemn şi poarta neagră”, de Tudor Arghezi şi 
nemuritoarele versuri ale lui Mihai Eminescu, îngri-
jite de Tudor Vianu, care se cereau să ajungă în 
cele mai îndepărtate colţuri de ţară, toate acestea 
au avut de suferit în urma acestei crize. Tot în anul 
1930, a fost publicată, de către G.G. Antonescu, 
cartea “Pedagogia generală”, lucrare valoroasă 
pentru acea perioadă şi care, în multe cazuri, nu a 
putut fi achiziţionată de către slujbaşii şcolii, din 
lipsă de venituri. 

 

 
Regele Carol al II-lea 

 

Perioada crizei consumurilor, cu efectele ei 
dezastruoase, s-a intersectat, oarecum, cu elemen-
te ale crizei politice, cu manipulări ale politicienilor 
vremii. Aşa, de exemplu, profitându-se de autorita-
tea statală şubrezită în urma decesului regelui Fer-
dinand şi al lui Ionel Brătianu, cât şi ale ezitărilor 
Regenţei regale, istoria a consemnat, pentru anul 
1930, reîntoarcerea în ţară, la data de 6-7 iunie a 
principelui Carol de Hohenzolern Sigmaringen, ca-
re, deşi îndepărtat de la succesiunea tronului în 
anul 1926, îl detronează pe regele Mihai, propriul 
său fiu, cerând politicienilor vremii să-l instaleze ca 
rege al României. În aceste condiţii, la data de 7 
iunie 1930, se formează un guvern special, în 
frunte cu G.G. Mironescu, cu misiunea limitată de 
a îndeplini prevederile legale în vederea proclamării 
prinţului Carol ca rege al României. A doua zi, la 8 
iunie 1930, parlamentul ţării îl proclamă pe prinţul 
Carol de Hohenzolern Sigmaringen ca regel al 
României, cu numele de Carol al II-lea, iar pe fostul 
rege Mihai cu titlul de “Mare voievod de Alba 
Iulia”. În perioada următoare s-a format camarila 
regală, patronată de Elena Lupescu, ajungându-se 
până la sfârşitul anului 1930, la deteriorarea clasei 
politice din acea perioadă. Aceasta s-a datorat şi 
situaţiei internaţionale, precum şi a unor acţiuni şi 
activităţi nedorite ale regelui Carol al II-lea. 

(continuare în pag. 102) 
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(urmare din pag. 97) 
 

sub supravegherea gaborilor, trebuia să se prezinte 
numai cei de la nivelul respectiv pentru baia zilnică, 
în partea opusă fiind dispusă bucătăria. Când păşi 
pentru prima oară în această clădire, simţi că nu mai 
poate respira, picioarele îl purtau fără vlagă, 
clătinându-se ca şi cum ar fi fost beat. Cu o privire 
absentă, intră într-o sală mare, spaţioasă în care, 
deocamdată, nu era nimeni, în afară de el şi 
însoţitorul său. Completă nişte formulare tip, timp de 
câteva ore, apoi fu trimis în camera lui, celula 26. 
Nici nu văzu că erau patru paturi din fier, suprapuse, 
două cu două, aşa că închise ochii şi adormi imediat, 
fiind resemnat în totalitate cu propria fiinţă, cu tot 
ceea ce se întâmpla în jurul său… Baia de seară, 
fusese destul de rece, aşa că nu simţi palmele 
gaborilor , sau înjurăturile lor adresate unor duşmani 
reali sau închipuiţi… Fiecare în camera lui, după ce 
termină, aţi înţeles? şi să nu vă mai frecaţi prea 
tare… pe spate, strigă unul cu nasul exagerat de 
cârn, apoi plecară râzând gălăgios… Cei doi tuciurii, 
erau chiar lângă el, unul îi atinse fesele, celălalt 
rânjea fără motiv  cu faţa întoarsă spre el ca şi cum i-
ar fi cerut ceva anume… Ce vrei?... se auzi 
întrebând cu o voce răguşită, joasă, lipsit de 
puteri…Rămase întins pe lespedea udă şi rece din 
baie vreo câteva ore, leşinat, până când au venit 
gaborii, şi l-au târât în celula lui…A trebuit să dea o 
explicaţie, declarându-le supraveghetorilor cine au 
fost cei doi violatori, şi în ce împrejurări s-a comis 
această neagră, oribilă scenă. Tuciurii au negat cu 
vehemenţă acest incident, nu fără a-l ameninţa pe 
Radu…Lasă, că-ţi facem noi felu’… Cei doi au 
scăpat nepedepsiţi, evident, fiind oamenii de 
încredere ai caraleilor. S-a raportat că ar fi fost 
machit, din cauză că ar fi consumat mult lichior de 
casă, după declaraţiile tuciuriilor…In săptămâna 
următoare nu se întâmplă aproape nimic : nici frigul 
din interiorul celulei nu-l mai afecta aşa mult, nici 
înjurăturile colegilor, sau ale paznicilor. In acea 
dimineaţă, îşi aţinti privirea asupra soarelui care se 
ridica, dinspre Sulina, încet, încet…In aceste raze îşi 
scălda întreaga fiinţă, raze ce-l atingeau cu 
strălucirea şi frumuseţea lor inexplicabile, pline de 
farmec şi mister, intra, parcă, într-o altă lume, mult 
mai reală, mult mai bună… ar fi vrut să-şi amintească 
despre lucrurile bune,dar numai despre lucrurile 
bune, care i s-au întâmplat în întreaga viaţă, dar 
mintea lui refuza asta, parcă, inconştient, ca şi cum i-
ar fi fost frică de a nu mai gusta din acest moment cu 
adevărat unic…Intra în al 48-lea an al vieţii, într-o zi, 
îi plăcea lui să spună, norocoasă, zi târzie de 
octombrie…Razele soarelui îi fremătau pe umeri într-
un  continuu joc mut şi fatal…nu simţi tăietura care-i 
secţionase jugulara, urmărea fix şi distant un zâmbet 
ce se contura pe o rază răzleţită, singuratică din acel 
corolar de lumini şi umbre. Un zâmbet care se 
pierdea printre norii tumultuoşi ai morţii… reuşi să 
şoptească slab, Luminiţa… 
 

 

 
 

 

(urmare din pag. 101) 

 
Tot în acest an de scădere a veniturilor şi, respectiv, 

de criză a consumurilor, au fost înregistrate evenimente 
petrecute şi în activitatea radioului din ţara noastră. 

 

 
Regele Mihai I 

 

Pe această linie s-a putut reţine, din documentele 
vremii, că la data de 21 iulie 1930 România ratifică o 
convenţie internaţională cu privire la radiotelegrafia 
existentă la acea dată în ţara noastră. Convenţia a fost 
semnată la Washington. După câteva zile, la 29 iulie a 
aceluiaşi an, guvernul de atunci contractează un 
împrumut de 8 milioane de dolari, cu o dobândă de 8 la 
sută pe an, de la International Telephon and Telegraph 
Corporation din New York, concesionând aceleiaşi firme 
serviciul de telefonie, concesiune care a durat până în 
anul 1941 şi de la care am moştenit Palatul Telefoanelor, 
clădire impunătoare amplasată în centrul Bucureştiului. 

 

 
G. G. Mironescu 

 

Despre alte activităţi care au funcţionat în condiţiile 
scăderii veniturilor şi ale crizei consumurilor, precum 
şi a crizei producţiei, care a urmat în anul 1931, în 
episoadele următoare. 
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Radarurile s-au dedat la oi, la vaci, să le sugă,  
                                                      să le muşte, 
Îngrădind cu sârma ghimpată a spaimei cisternele  
                                     cu vinuri ale acelor aşezări 
Lăsară în secetă ţărănimea evacuată sub ocupaţia  
                                               armată a propriei ţări - 
Câţiva copii nătângi, care de-abia treceau clasa,  
Au fost atunci recrutaţi pentru Şcoala de la Băneasa. 
  
Acum, între două antene de radar de la Nenciuleşti  
                                                            la Pietroasele, 
A rămas spaţiul meu stilistic peste gigantul trezit  
                                                 de-i pârâie oasele: 
În Biserica lui Heros Soteros, în Catedrala  
                             Cuminţeniei Pământului 
Ridică mici gorgane popândăii, căţeii  
                                şi vulpile vântului. 
Sfânta Sophie a Geţilor cu Zeul Prunc la sân 
M-au proclamat a toată Istriţa Fecior şi Frate Bun 
Peste Bazileeatele Salice înscrise în marile statuete  
                                              ce-am filmat  astă vară -   
Dar cât o să mai pot duce singur atâta năpraznică  
                                                                    povară? 
Hulit de şarlatanii Muzeului Militar şi ocolit de toţi 
Mă gândesc dacă insul de geniu poate supravieţui  
                                                        propriei libertăţi. 
Vorbesc în reportofon despre toate acestea pe Istriţa,  
                                          cu ochii la ţinutul Geţiei de 
                                                                        Amiază - 
Cine umblă Dealul Mare îmbătrâneşte de tainele  
                                       istoriei, moare şi înviază. 
Da, ofiţerimea-i elită semidoctă ce i-a urât mereu  
                                       pe ţăranii cu fire dreaptă. 
Pe scurt, vom zice că de-aici încolo nici Marele Oracol  
                                   al Phytiei nu ştie ce ne aşteaptă,  
Dar eu mă uit în luminile din ochii câinilor de la stâni 
Mai inteligenţi şi de bună credinţă decât toată tagma  
                                                           ofiţerilor români. 

 

5.X.2006 
 

(Text propus de scriitorul Marin Ifrim) 

 

 
(urmare din pag. 83) 

 
gură şi pe nas. După câteva clipe s-a lăsat în genunchi 
şi apoi s-a lungit pe pământ Am sărit gardul pe unde 
am intrat. După două zile l-am mai sărit odată. Chiva 
era tot acolo, întinsă. După vreo zece zile s-au întors 
cei plecaţi la colibă. Au găsit-o pe moartă şi au îngro-
pat-o. Bănuţii, nu ştiu, or fi sau nu de aur, i-am pus du-
pă a doua grindă de la fereastră. 

Gheorghea lui Gligor lui Ana lui Dumitru Florii 
mai gemu de câteva ori şi, după un ultim oftat, faţa i se 
destinse. Spun oamenii că a fost un om care parcă a 
întinerit după ce şi-a dat obştescul sfârşit. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ion GHEORGHE 
 

Ciuhoiu – monumentul nevizitat 
  
Mă uit în luminile din ochii câinilor de pe la stâni 
Mai inteligenţi şi de credinţă decât ofiţerii români.  
Zice ăla, din Elită, că opera mea este  
                       un monument nevizitat 
Adică dat la spatele istoriei întrucât elogia  
                       pe amărâtul de ţăran-soldat. 
 
Pentru gradaţi, mărimile grangurilor la mălai cernut prin sită 
La masa mea n-am pus nici apă, nici sare, nici pită -  
Am aruncat cocoloaşe de pâine în generali, colonei -  
                               marea gaşcă pe istorie mucalită. 
Mi-au distrus aleile, şoseaua ce mi se construise  
                                      spre cuvenitele înţelesuri, 
Mi-au răsturnat pavilioanele înţelepţilor cât munţii  
                                             cu chipuri spre şesuri, 
Apoi au vărsat remorcile cu sămânţă de holeră şi scai 
Pe unde se legăna holda Patriei mele cu părul lung şi bălai, 
Mai apoi au tras gard cu sârmă ghimpată, 
Au pus placarde cu avertismente, ştampile cu Marea Pată, 
Pe tărâmul meu dădură drumul dulăilor de la armată. 
 
Tot aşa au demolat de pe Istriţa satul Ciuhoiu 
Ca fiarele băgându-şi labele la faguri  
                    de mi-au împrăştiat roiul  
Spăimântând cu alunecările de teren ale istoriei  
                                        şi-ale ţării spre Răsărit 
După ce-au plecat echipele de lămurire  
               şi convingere precum au venit. 
 
Întâia noapte gradaţii, cu bidoane de petrol, 
Au stropit gardurile singurei uliţe, cu Alexandru Drăghici  
                                                                          în control -  
El însuşi a scăpărat din bricheta de paisprezece carate 
Ridicând lancia torţei celei mai înflăcărate 
Asupra ălui mai necăjit dintre sate. 
 
A doua noapte au dat drumul pe uliţă tanchetelor cu tricolor 
Zguduind bine casele de chirpici, să cadă peste locuitorii lor 
Ce iute-i copleşesc pe ţărani pânzele cu vopselurile  
                                               cele trei zise naţionale, 
Mai cumplit decât cutremurile ce aruncă lumea  
                                         la şapte postii devale. 
Oricâtă nedreptate şi jaf ar aduce stăpânirile asupra lor 
Primesc biciul vremii năuciţi de steagul Tricolor.  
Pune-le biruri, ia-le pământurile, aşează patrulă  
                                                 pe singurul izvor,  
Scoate-i la o mie de verste din propriul meleag,  
Spune-le orice nerozie, numai să fie bine adusă din steag - 
Cu trei culori vânturate cel mai urât gealat  
       le cade cu tronc şi-l mănâncă de drag... 
Cu un vagon de astfel de palavre, năroade platitudini  
                                                                  şi banalităţi 
I-ai putea duce iar până la Cotul Donului să-i laşi acolo  
                                                                             pe toţi... 
  
A treia noapte au instalat antene cu pâlnii şi oglinzi rotative 
Pe Pământul-izlaz din tată-n fiu al gospodăriei cooperative 
Bătând tot timpul din capetele lor de cai însângeraţi  
                                                                  de muşte, 
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lucrări, sunt reluate cuvintele cu semnificație mistică, 
sacră, ilustrând simțirea din florile gândului: ”rai”, 
”crin”, ”floare”, ”Doamne”, ”Dumnezeu”, ”Stăpân”, 
”veșnicie”, ”psalm”, ”trandafir”. Deși registrul poeziilor 
sale este meditativ, în speță, fiorul și simțirea poetului 
irumpe câteodată, penalizând nedreptatea, cu accen-
te evidente de revoltă socială. Fără a avea pretenția 
de a schimba lumea sau obiceiurile ei, poetul ridică 
noi semne de întrebare, declarând din start ”politichia” 
vremurilor ca imorală, traseistă și plină de interese 
meschine: ”Ultimul vis al ultimului cneaz”, ”Cântec 
pentru dacii noștri”, ”Blestem actual”, ”Bradul interzis” 
sau simfopoemul ”Fuga de cerber”. 

Referința la ciclicitatea vieții și, bineînțeles, la 
iminența morții, este, în opera lui Traian Vasilcău, o 
referință extinsă, vârstele poemului desemnând etape 
ale devenirii, etape ale creației, în care ”orice” se 
naște - trăiește - și moare.  

Însă, această ciclicitate este parcursă în  
lumina speranței, a învierii, a depășirii gra-nițelor 
existenței monotone, rezultatul final fiind dobândirea 
meritorie a veșniciei, câștigarea raiului și, implicit, a 
mântuirii întru Hristos. Deși tonul este, în aparență, 
unul pesimist, străbătut de o melancolică visare, 
autorul transformă ruga sa într-un spectacol plin de 
bucurie, al nădejdii și credinței că Dumnezeu își va 
găsi timp să asculte o sinceră rugă. În această rugă 
aprinsă, apare ca laitmotiv chipul mamei - descris cu 
o tandrețe aparte, ca icoană, ca stea luminând blând. 
Până și minunile se ițesc la fiecare pas: minunea de a 
fi, de a crește, de a scrie, de a descrie, de a stârni  

 

(continuare în pag. 110) 
 

 

Gheorghe A. STROIA 
 

SFEȘNIC ÎN RUGĂCIUNE SAU RUGĂCIUNEA MURITORULUI 

ÎNTRU ÎNVEȘNICIRE 
(Traian Vasilcău, Șfeșnic în rugăciune,  
Editura Notograf Prim, Chișinău, 2012) 

 
Fiece apariție editorială, semnată de bardul mol-

dovean este, fără îndoială, un nou motiv de bucurie pentru 
publicul cititor. Sfeșnic în rugăciune, volum de versuri 
apărut în cadrul proiectului cultural-artistic ”Noi vedem cu 
inima”, derulat de Asociația Obștească ”Mereu Aproape” 
din Chișinău, include poezii cu un subtil fior religios, fără a 
derapa în habotnicie, ci doar insinuând necesitatea 
apropierii de divin, de rugăciune, de starea de purificare 
trupească și spirituală. Departe de a fi (ultra)ceremonios, 
fără a intenționa să-şi probeze credinţa ori situarea sa în 
planuri spirituale superioare celorlalţi trăitori, Traian Vasil-
cău scrie altfel. În versurile sale, cerurile vibrează cu 
adevărat, florile înfloresc, chiar și în anotimpuri reci, împă-
răția lui Dumnezeu coboară cu pași repezi peste pământul 
plin de arome sacre. Clopotele bisericilor bat a rugăciune, 
cântă duios - când a jale, când a preamărire – păstrând, 
pentru cerurile neîntinate, eterna stare de trezvie, să adu-
că sufletul la starea de meditație, la racordarea în mod 
sublim a energiilor sale spirituale, cu energiile cerului, ale 
raiului crinilor purității, pe care poetul atât de des îl amin-
tește în versurile sale. În această stare de perpetuă medi-
tație, cu viteze fulgerătoare, se contopesc salmii, psalmii 
și rugăciunile, cu specii mai mult sau mai puțin laice – 
baladă, doină, pastel, elegie, cărora Traian Vasilcău le 
adaugă nuanțe meditative, prin colorarea acestora cu 
parfumuri ancestrale, inovații morfologice și de vocabular, 
ori prin imprimarea aceleiași mișcări de rotație în 
centrifuga timpului nemilos, pe care poetul, din postura sa 
de muritor, îl compătimește, dar nu îl dezminte. 

Practic, asistăm la o altfel de rugăciune, în care 
gândurile de bine se contopesc mirate cu întrebările pe 
care muritorul le adresează divinității, o divinitate care nu 
se află neapărat în sferele înalte ale universului, ci mult 
mai aproape decât se poate imagina: în sine, în ființa 
imediată, în privirea uimită la zămislirea amurgului, în 
colbul stelar stârnit la apariția lunii, lângă ferestrele 
sufletului cerându-și dreptul la înluminarea zorilor. În stare 
de smerenie și visare, deopotrivă, autorul încearcă să 
întrebe și să răspundă, substituindu-și simțirea cu 
Dumnezeu, cel care are răspuns la toate, sursa tuturor 
întrebărilor. Cu acea inimaginabilă putere a simțirii și 
pioșeniei, rugăciunea lui Traian Vasilcău nu este o 
derulare temporal-spaţială monotonă a secvențelor, ci una 
în care creșterea intensității simțirii este mai mult decât 
palpabilă, devine mai acută, pe măsura scurgerii clipelor.   

Poetul basarabean, răsărit la 2 aprilie 1969, în 
satul Viişoara, raionul Edineţ, se dovedește a fi un mare 
iubitor de poezie clasică, de o erudiție și un talent aparte 
în mânuirea slovelor, mereu dispus să schimbe, să 
preschimbe, să inoveze, să atribuie nuanțe și chiar culori 
noi cuvintelor, să le șlefuiască, să le împreuneze într-o 
horă nemaiîntâlnită, cu un fior liric firesc de nefiresc. Ast-
fel, inovând mereu, poeziile sale aruncă, pe calea deja 
urmată a simțirii, noi cuvinte: ”potopindă”, mă ”zbuciu-
mează”, ”daurită”, ”letteră”. Obsesiv, în versurile prezentei  
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al vieţii. Mergând cu îndrăzneala şi mai departe, nici 
măcar nu mai e nevoie de o astfel de materializare, de 
ajuns e imaginaţia, sub mantia unei împăcări, a unei 
păci interioare, materializarea poate veni şi mai târziu, 
sau niciodată, şi e la fel de bine: „Liniştea păşeşte/ 
desculţă/ prin ceaţa tandră, ce-mi îmbrăţişează 
uitarea…/ Apoi,/ ne jucăm de-a cuvintele nespuse/ şi 
obosită, adorm:/ povară în braţele necuprinsului,/ ca o 
perlă fierbinte-ntr-o scoică./ Aştept să iau fiinţă…” 
(Perlă).  

La Ileana-Lucia Floran, aş zice că o gramatică 
a anotimpurilor nu e deloc un lucru greu, când poeta 
păşeşte pe treptele visării la fel de natural precum 
respiraţia. Sunt aici toate cele de trebuinţă, gândurile 
cele de toate zilele, ca-ntr-o bibliotecă frumos aranjată, 
moleculă cu secundă, pregătite pentru marea 
sărbătoare a conştientizării rostului pe lume… „Te 
poftesc la masa mea/ încărcată cu iluzii/ acum,/ când 
de jur-împrejurul ei/ sunt frunze ruginii/ căzute – ca un 
balsam –/ peste rănile/ produse de curcubeul viselor 
mele.// Te poftesc la masa mea/ aşezată/ exact la 
marginea pădurii de gânduri,/ la răscruce de ani,/ între 
anotimpul trecut/ şi cel viitor.” (Printre anotimpuri ).   
            În mod declarativ, tristeţea e la braţ cu 
nonşalanţa, împăcându-se-n mod echitabil în firea 
poetei, care fără a nega tristeţea ca sursă a stării sale 
intrinseci, jonglează cu ea undeva între suspin şi 
speranţă, găsind o formulă ingenioasă: „Bună seara, 
tristeţe,/ mă regăsesc în privirea ta/ ca-ntr-o oglindă,/ 
dar/ timpul nu-mi mai ajunge./ Mă ascund/ în spatele 
umbrei/ pe care-o laşi să alunece/ peste inima mea…/ 
poate de-asta m-am hotărât să te înfrunt,/ să-mi mut 
viaţa cu o oră-n urmă/ şi să ajung înaintea toamnei/ 
care mi-a căzut/ peste mâna stângă.” (Toamnă ).  
            Avem parte de-o luminoasă „Binecuvântare”: 
„Mi-ai spus că zăpada aşteaptă,/ ca şi mine, zorii…/ se 
va topi la fel iluziilor mele…”; de o „Mulţumire”: „poate 
voi reuşi, astăzi,/ să mă abandonez/ în braţele îngerului 
meu păzitor,/ uitând de temeri şi-ntrebări…”. Însă: chiar 
oricât şi orice fel de dimineaţă ar fi să fie, eu tot n-aş 
crede că iluziile ar putea avea vreun sfârşit; iar 
întrebările îşi au farmecul lor, acela de a primi 
răspunsuri; în fond, acesta e rostul poeziei… 
 

 

 
 

         Daniel MARIAN 
 

Printre anotimpuri, cu Binecuvântare şi cu  Mulţumire, 

poezia se măsoară în cercuri concentrice 
 

Ileana-Lucia Floran: „cercuri concentrice”/ 
„concentric circles”/ „cercles concentrique”/ „cerchi 

concentri” 
 

Cuvintele vieţii. Vieţile cuvintelor. Un înveliş lin 
sau abrupt, pe care să-l parcurgi cu nesaţul clipelor făcute 
să mângâie, dar şi să doară. Ca într-un carusel care te 
poartă tot mai neobişnuit, către nu ştie nimeni unde şi nu 
ştie nimeni când. Există sintaxă, morfologie, dar despre 
metamorfoză, metempsihoză sau… transhumanţă (?) a 
cuvintelor, hmm, e greu a vorbi; cel mai bine e să ne 
lăsăm duşi până la limita de unde noi rămânem privind şi 
ascultând, ceea ce ele, cuvintele, mai departe au de 
săvârşit: „M-am oprit,/ dar cuvintele mele/ au trecut mai 
departe./ Nu s-au izbit de un lucru atât de mărunt/ cum ar 
fi o amărâtă de singurătate./ Nu./ Ele au parcurs în zbor/ 
distanţa rămasă/ şi-au poposit/ pe masa verde din 
grădină,/ exact pe filele cărţii/ pe care-o citeai,/ 
amestecându-se/ cu celelalte cuvinte/ ca-ntr-un mesaj 
secret.// Ţi-am simţit zâmbetul/ alergând spre mine/ şi-am 
ştiut/ că l-ai descifrat.” 

E o formă directă, concentrată, dar să zic altfel – 
atentă, strânsă, acumulată, de exprimare, parcă venită de 
la sine şi poate aşa şi este. Să zic altfel, pentru a nu lăsa 
impresia vreunui joc de cuvinte, ca şi când ar veni de la 
caracteristicile formei din modul declarat de cuprindere, şi 
anume: „cercuri concentrice”; e doar o fericită 
coincidenţă, cred (sau nu?)… Cert este că, Ileana-Lucia 
Floran transcede de la lirismul larg, cu care ne obişnuise, 
la nucleul ideii, păstrând acurateţea melodică, iar 
sensibilitatea fiindu-i în continuare principala caracte-
ristică. Foarte aproape de haiku, se încumetă chiar, la o 
„Stare”: „Primăvara asta/ riduri albe/ mi-au năpădit 
secundele”; la o „Măsură”: „Distanţa/ dintre ceea ce simt/ 
şi ceea ce spun/ se măsoară/ în lacrimi.” 

Spuneam despre asumarea unui rol extatic, de la 
marea sau izvorul de cuvinte, până către sâmburele 
înţelesului; e felul perfect în care te poţi pierde printre 
crăpăturile firii, către această uimitoare dimensiune: „Eu/ 
sunt subiectul,/ metafora,/ farul care învolburează 
văzduhul/ luminându-ţi calea. // Tu/ eşti predicatul,/ evada-
rea mea din cotidian,/ viaţa cu care m-ai îmbrăcat/ învă-
ţându-mă s-o trăiesc.// Noi/ suntem palmele/ care aplaudă 
călătoria.” (Noi). Fără a fi neapărat vorba de ceva defini-
toriu, poate doar aparent, se face identificarea fiinţei cu 
aluatul necesar idealului, chiar se întrevede acel nenumit 
ideal, evident însă fără putinţa de a-l ajunge în timpul real, 
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înfloreşte zâmbetul tău 
precum razele uşoare 
purtate de o briză lină. 
Pe urmă, 
dragostea este o vară încinsă; 
Pasiunea devine puternică... 
Ca şi arşiţa zilelor toride, 
pare să țină mult 
dar se consumă uşor... 
Aşa devine toamnă... 
Frunzele arămii... 
cad precum poze 
în focul lacrimilor. 
Peisajul amintirilor calde 
devine un copac singur, gol... 
Dragostea se transformă în iarnă... 
iar singurătatea se aşterne 
ca primul strat rece de zăpadă 
pe sufletul fragil. 
 
VIAȚA 
 

Viața este 
Ca o jumătate de față în apă; 
Cu un ochi vezi clar 
culoarea şi licăritul lucrurilor, 
iar cu celălalt, 
totul devine difuz, 
devine un gol neclar, 
ca o săgeată înfiptă în piept. 
Fiecare clipă de fericire, 
fiecare amintire, 
fiecare zâmbet 
care ne alcătuiesc... 
devin într-o zi 
o picătura de apă 
ce alunecă de-a lungul geamului 
lăsând doar urma, 
dâra, 
ce se va usca într-o zi... 
Da! Într-o zi; 
Chipul frumos al ființei iubite, 
este acoperit cu umbra despărțirii, 
cu voalul de gheaţă adânc, 
care acoperă inima. 
O! da... viaţa!   

 

 
Grafică în peniță de Constanța Abălașei-Donosă 

 

 

      Andreea ODAGIU 
 

CÂND IUBIREA S-A SFÂRŞIT 
 

Bun venit în noua eră 
Asta este apocalipsa mea, 
Iubeam atât de mult... 
Dar acum urăsc... 
Inima-mi pulsează 
din ce în ce mai tare 
spre… nimic. 
Împrejurul devine rece! 
Ai început deja să mărturiseşti 
viața pe bucăţi, 
pe fragmente de amintiri... 
Văd umbre, 
văd bureți care absorb 
ultima lacrimă  
de culoare din pământ. 
Nu văd afecțiune… 
Nu vreau asta! 
 
IMPRESIE 
 

Trăiesc cu 
impresia că, 
m-am născut, 
cresc, 
şi am să mă 
consum... 
Într-o lume 
plină de dezamăgiri, 
de înşelăciune 
unde suflete moarte 
ocupă trupuri vii! 
Nici durere, 
nici fericire, 
nici ură, 
nici bucurie... 
Doar un mare… 
gol. 
 
OAMENII 
 

Suflete sângerii palpabile, 
Clădite din stele sfărmate... 
Inimi cu voință 
Cu voință să bată 
Şi mutanți care le poartă. 
 
DRAGOSTE, ANOTIMP! 
 

Dragostea începe ca primăvara... 
Întâlneşti o persoană, 
care te trezeşte la viața... 
Farmecul ei, 
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Veronica POPA 
 

“Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit…” 
 

"Spre casa poetului frumuseţea-şi duce dansul..." 
("Al cincilea anotimp - nemurirea" de Renata Verejanu) 

 

 "Timpul nu mai avea răbdare cu noi" şi... Cartea 
Renatei Verejanu a ajuns la mine; mai târziu, poate, decât 
ar fi trebuit (şi vina e a vremurilor vitrige), primind-o ca pe 
un dar preţios de la Poeta însăşi. Dar spune o vorbă 
înţeleaptă: Dumnezeu amână anumite lucruri, din motive 
numai de El ştiute, însă nu le trece cu vederea. 
 Am avut bucuria să descopăr în cartea "Ofrandă 
Omeniei" [1] un poet cu un timbru specific şi un mod pro-
priu de a pune în relaţie cuvinte ce nasc imagini poetice 
inconfundabile... Poezia Renatei Verejanu este un fel de 
"exprimare necesară" condiţionată de sinele ei profund. 
Poeta şi-a conturat în timp stilul "la limita dintre trup şi 
lume" (Roland Barthes, "Gradul zero al scriiturii"), pentru că 
poezia ei se naşte direct din confruntările cu sine, cu lumea 
şi cu Timpul în care trăieşte.  
 Versul ei are nuanţe vădit expresioniste, rămânând 
fidelă acestui mod de exprimare poetică de-a lungul între-
gului destin zidit pe altarul Poeziei. Cuvintele sunt parcă 
smulse din rărunchi, lirismul ei este marcat de ardere şi, în 
acelaşi timp, de candoare. Scrisul ei este asemeni unui 
dans sfâşietor: "mi-au rămas în ochi doar fulgii, dansul lor 
urcat în sus / şi mă simt în toate-nvinsă, / dar supusă nu 
pot fi- / sunt datoare c-o iubire / clipei în care voi muri". 
 Vocea ei lirică răzbate în timp în confesiuni nu lip-
site de note specifice poematicii feminine, dar timbrul îi 
este ferm şi convingător în rostiri directe, uneori tăioase, 
unde se confruntă "beznele" sufleteşti şi "lumina": "un palid 
sărut, cules de pe sute de cruci - / la tronul tău am acces, / 
deşi, mereu îmi încurci.../ dansez la miez de noapte / cu 
îngerul meu păzitor, / câte o gură îmi scoate din sângele, 
azi, roditor..." 
 Crucea, îngerul, simboluri consacrate ale artei 
universale, devin în poezia Renatei Verejanu imagini ale 
unui dialog intim cu sinele adânc, esenţializind limbajul po-
etic prin aducerea a ceva nou, puternic individualizat, prin-
tr-o logică poetică specifică doar ei. 
 Omenia, lacrima, cenuşa, hora, braţele, palma, 
ninsoarea, surâsul, beznele, furtunile, cercul, scoica, 
oglinda, Palma lui Iisus sunt doar câteva simboluri care îi 
conturează universul stilistic, lumea poeziei Renatei Vere-
janu. 
 Obsedante sunt beznele şi furtunile, zilele des-
trămate, anotimpurile netrăite, secundele, coborâtoa-
rele cărări:  "geaba-mi semănaţi cenuşă peste şoapte"; "tu, 
omule, cu destinul tuns chilug / şi zilele destrămate pâ-nă 
la secunde, / te spintecă lăuntric un ţipăt prelung - / dar 
cine-l aude? [...] braţele de ceară într-un cerc restrâns - / 
mai încing un dans ca pe un oftat: / viaţa mi-e durerea 
după care-am plâns..."; "furtunile, cândva poruncitoare,/ 
oprite în caişi, îmi răsfoiesc minutele, / de nepătruns 
arcade..." Minutele, secundele, multiplicate în "corpul" ei, 
sunt veacuri: "şi se strâng secundele în şoapta-mi melo-
pee", "de-ai fi ecou, te-ai răspândi, când treci - /  al groazei 
strigăt cu chip de femeie"... Imagini auditive copleşitoare 
care mă duc, involuntar, cu gândul la "Strigătul" existen-
ţialist al lui Edvard Munch. 

Lacrima şi lumina, aripa şi copilul, sufletul-nai 

crează în poezia ei un contrast benefic beznelor şi furtuni- 

 

lor; sunt cuvinte - oglinzi, în care se reflectă tan-
dreţea şi mângâierea, zborul şi visarea: "se vârco-
lea lumina în ochii mei, deschis / de ură şi de 
spaimă în viaţă m-am dezis"; "în ochii mei amiezile 
coboară / şi vede lumea cum înfloresc priviri / un 
dor enorm de veacuri mă omoară / cu-arome ne-
ntâlnite nici în trandafiri, / şi doar cuvântul, pe buze 
reţinut, ca un sălbatic vifor obosit...". 
 Poeta îşi concepe lirismul ca pe un act de 
purificare, o remodelare a lumii concrete, în care 
"mai bântuie omul obtuz", "ochiul lui plictisit", ce 
"foarfecă" al ei destin: "cruzimea-i ca şi un fier de 
călcat: netezeşte toate părerile, trece tăcut peste 
ele, într-o brazdă proaspătă, de rouă salvat; / 
adevărul nu se dă hăcuit în surcele [...] / cruzimea-i 
ca şi un buldozer modern: îţi lăţeşte ţeasta, şi 
gata...". În fiecare alternanţă de sunete obsedante 
"bântuie" parcă vina şi zbuciumul pentru copilul din 
ea, cel care se vrea răzbunat într-o poezie: "în 
umbra tăcerii acum odihnesc, / ridicându-mi leneş 
pleoapele pline / de ochiul tău, pe care nu-l găsesc 
/ şi nici el să mă caute nu vine... / încerc să mă 
apropii, şi să rămân / de mine însămi alături mai 
mult - / mă-nţeapă gândul la care nu ţin [...], / mă 
străbate cu gerul lui acel glas; / care altădată era 
vorbă lină... / de ce-ai îmbătrânit aşa, de ţi-a rămas 
/ şi cea din urmă iubire străină?". 
 Dintre toate zeităţile feminine de care este 
populată simbolic arta universală şi naţională, stră-
bate cu o forţă vie în cuvântul rostit şi scris de Re-
nata Verejanu, spiritul luptător al frumoasei şi 
neînvinsei Tomiris, îndepărtata regină a strămoşilor 
noştri geto-daci. (Poate că Tomiris, regina massa-
geţilor, ar fi rămas necunoscută pentru cultura eu-
ropeană, dacă nu ar fi reuşit să-l învingă pe Cirus 
cel Mare, regele perşilor, în anul 529 î.Hr. sau 530. 
Cirus se numea Kurus, Kiros sau Keyhusrev, în 
limba persană veche - farsı. El a domnit în peri-
oada 576 - 529 î.Hr. A pus bazele Imperiului Per-
san şi a fondat dinastia Achaemenizilor. Ca un 
Baiazid al perşilor, el a cucerit Regatul Mezilor, 
Regatul Lydia şi regatul Noului Babilon. A unit cele 
două regate iraniene. Cirus voia să cucerească şi 
Egiptul, şi poate că l-ar fi cucerit, dacă nu ar fi exis-
tat regina geto-dacilor Tomiris, vestită prin frumu-
seţea ei morală, curajul şi credinţa nestrămutată în 
ideea de libertate. “După ce a obţinut această vic-
torie şi după ce a luat aşa de multă pradă de la 
duşmanii ei, regina Tomiris a trecut spre acea parte 
din Moesia, care acum se numeşte Sciţia Minor, un 
nume care vine de la Sciţia Mare, şi a construit 
cetatea Tomis pe ţărmul moesian al Pontului, după 
numele ei”. Aşa scrie istoricul Jordanes (Iordanes) 
pe la anul 551 d. H., în lucrarea “Getica sau Despre 
originea şi faptele geţilor”.)  
 Am folosit, cu bună intenţie, un citat mai 
lung dintr-un articol al meu despre Tomiris, regina 
daco-geţilor, din motive lesne de înţeles, pentru cei 
care îi cunosc spiritul luptător al omului şi poetului 
Renata Verejanu: "umerii care n-au îngenuncheat 
şi n-au coborât în vorbăraia de la subsol"; "guri 
desfrânate - răni pline de licoare, lăsaţi-mi mândrii 
umeri, întorşi azi de la mare / să traverseze veacul  

 

(continuare în pag. 108) 
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(urmare din pag. 107) 
 

[...] / prunci crească-n sărbători [...] / în băile de sânge e 
mare adunare: se hotărăşte cu vot unanim (acum la modă 
e să fii cu toţii), / pe care să-l decapităm, pe care să-l 
renumim, / şi cui îi foarfecăm firul roşu al sorţii..." 
 Poezia Renatei Verejanu e o nostalgie după 
"anotimpurile netrăite", o "foame" şi "stete" după timpul 
sacru, la care au acces doar Zeii şi Poeţii: "Într-o zi, când 
nu veni nici un prieten, / Şi eu nici la unul nu m-am dus- / În 
suflet mi se făcu foame şi sete / de vârsta care nu mi-e de 
ajuns." 
 Obosită de "veacul, când nu veni nici un prieten", 
"pălmuită îndelung" de "anii vârstei" ce nu ii sunt de-ajuns, 
îşi caută "necercetat şi întreg", de parcă l-ar căuta pe 
Dumnezeu însuşi, "anotimpul fără ură", care "în sângele 
omului îşi ascunde chipul, / şi, inima, cât de bogată-i, o 
întreabă...". 
 Ea caută şi găseşte în rostirea poetică ieşirea din 
propriul destin uman, viscolit de nelinişti, unde "nu mai 
încape în propriul său trup", "unde vorba-i strâmtorată între 
rude", zidindu-şi, astfel, un alt trup,  din Lumină şi Cuvânt: 
"Femeia ce nu-ncape în propriul său trup / şi nici o toamnă 
rostul nu-i va ţese, / din vorba mea, ce viscole mi-a rupt? - / 
vioaie, către lume, zilnic iese./ Dezbracă de pe umeri 
nopţile uitate, / un vechi ecou din ochii plini, cobor, / o, ziua 
ei, închisă în cetate - / nesfârşită-i aripa, lăsată de cocor. / 
Aromele pe gura-i aprinse zări adună / şi zdruncină din 
neguri întinsuri sufleteşti - / încâlcit în vise, timpul mă 
sugrumă / lăsându-mă cărare dorinţei omeneşti...". 
 Timpul este marea ei provocare, o confruntare a 
secundelor cu nemurirea, o risipire a trăirilor sufleteşti în 
lumina din zori: "palmele, peticite cu zori / aşteaptă un 
fulger să le aprindă surâsul...". Ea crede în "cel de-al 
cincilea anotimp - nemurirea - lipsit de lacrimi, de gând, 
dezvelind în inimi o livadă, un râu... niciodată un zid", crede 
în "al cincilea anotimp, din care nopţile, una câte una, vor 
să cadă." 
 Poezia Renatei Verejanu este o voce distinct con-
figurată în peisajul literar aflat la trecerea dintre două seco-
le, dintre două milenii, individualizându-se prin trăiri auten-
tice, culoare, expresivitate şi vigoare. Crezul poetei rămâne 
Omenia: "Poţi fi ninsoare. Pulbere fină. Rouă. Târâtor ca o-
mida. Atom aţipit [...], / Poţi fi ochiul al treilea, / roata a 
cincea - / cum ţi-i comod surâzând tăcut [...]"; "tu, preocu-
pat de tainice treburi, străbaţi - / toamnă ploioasă, prin gla-
sul de copil... / ţi se roteşte cântul vieţii, vertiginos mânat". 
 Ninsorile, pulberea, roua, atomii, toamnele 
Renatei Verejanu sunt emoţionante şi polivalente. Poeta se 
joacă cu sensurile lor, se bucură, dar şi suferă în veacul în 
care poţi fi... "ochiul al treilea" sau... "roata a cincea"... Dar 
tot cu ele, cu ninsorile, roua şi toamnele ei metaforice, îşi 
măsoară rodul scrisului, fierbinţeala patimii, puritatea inten-
ţiei; cu ele ne cucereşte pe noi, cititorii.  
 
1.Ofranda omeniei, cea de-a doua carte de poezii scrise şi prezentate la 
editură (unica, a statului) în anii 1979-1982, constituie de fapt un volum 
antologic, alcătuit din cinci cărţi (Virgula amendată, Vânzătorul vârstelor, 
Inventarierea simțurilor, Oameni dragi, Fără erou însemnat), reţinute de 
regim un deceniu şi editat în 1989, din păcate, cu grafie chirilică. 

 

 

 

Boris MARIAN 
 

Odă bucuriei 
 

Când carnea mea va fi devorată,  
Sângele secat, oasele șlefuite,  
Ne spune poetul Nadir, vizionarul, 
Iar eu mă însoțesc cu el,  
Când versul redevine gând,  
Gândul – condei, voi reîncepe 
Viața de poet, voi născoci adevărul,  
O pădure arsă ca o poveste,  
Ea crește din nou,  
căci Dumnezeu este pâinea săracului, 
oamenii caută oameni, altfel cum? 
Ați văzut cum cresc morții în cimitire?  
Învață  de ce este bine  să nu știi nimic.  
Din timp în timp aștept săruturile tale.  
Ele nu vin. În zadar arde focul meu. 
Întunecate sunt zările de prea multe cuvinte. 
Ating nisipul umed, câte trupuri, simt sânul tău 
Precum un șarpe străbătând mulțumea.  
Ce ușor primim și flori, bijuuri, case, bănci,  
Ce greu – iubirea celui care pleacă  printre stânci?  
 

Amorul unei marmure 
 

Dacă mângâi prea mult o marmură, 
Te trezești cu silicoză sau poți muri chiar, 
Adică  te răstrezești, ferește-te de oamenii călduți, 
Nu sunt nici sfinți, nici diavoli, mai broscuți, 
Ei cred că viața este o băltoacă, iar moartea  
doar o clipă, doar o joacă. 
Iubirea-i doar un schimb, exchange-birou, un ring, 
alegi, alergi, 
Adică un challenge,la mijlocul vieții omul crede 
Că o pădure poate arde verde. Iar eu mă sinucid 
de mii de ori, 
Viața mea este din piscuri și orori. Te rog  
să nu-mi răspunzi, 
Așa cum ai promis, tăcerea-ți este mult  
mai grăitoare, 
Ai preferat refugiul  dinadins, într-un refugiu  
orice viață moare. 
Tu uiți că Domnul ne-a dat glas și inimă  
și minte să cunoaștem, 
Să învățăm a ne iubi, că de pripas  
sunt doar potăile. 
Altfel de ce ne naștem? Sunt om ca orice om,  
dar om, 
Tu ești ca mine, suntem miliarde,  
de ce să ne considerăm atomi? 
Deși-n atomi este o inimă  ce arde. 
Miliarde de sălbatici insulari, vorbim tot mai puțin  
și tot mai rar, 
Cp are fiecare jobul lui, ce-i pasă viața nu știu cui? 
Ce-i pasă că se moare neîncetat, e cel mai ieftin 
faptul c-ai uitat 
De-aproapele carele ne este totuși om,  
mai bine ne nășteam atomi. 
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Lucia PĂTRAȘCU 
 

Întâlnirea cu O  SAMĂ DE SCRIITORI de DUMITRU ANGHEL 

Editura ISTROS, Brăila 2014 
.  

    DUMITRU ANGHEL s-a născut la 23 august 1939 în ju-
deţul Teleorman şi a fost profesor de limba română în Brăila. 
Absolvent de filologie in 1963 a scris peste 1300 de arti-cole 
culturale, de la critică şi avancronică muzicală până la cro-
nică de carte, teatru şi film.   
    A publicat: „Monografia Şcolii 12”, în 1997; „Portrete în 
aquaforte”, în 2004; „Brăila muzicală”, în 2005; „Portrete 
cu variaţiuni pe contrapunct”, în 2006; „Portrete în clar-
obscur”, în 2007; „Portrete cu variaţiuni pe contrapunct” 
(ed. a II-a), în 2008; „Reverenţe critice”, în 2009; "Recensa 
rediviva", Ed. Zeit, 2011; "Critică literară şi muzicală", Ed. 
Zeit, 2012. Publicistul Dumitru Anghel este inclus în „Pre-
zenţe brăilene în spiritualitatea românescă” – mic dicţionar 
enciclopedic – de Toader Buculei, Ed. Ex Libris, Brăila, 2004 
şi în „Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni”, 
apărut sub semnătura lui Stan V. Cristea la Ed. ROCRISS, 
Alexandria, 2005. Este membru al Societăţii Muzicale „Lyra” 
Brăila.  
    Volumul O SAMĂ  DE SCRIITORI, antologie de critică li-
terară, editura “Istros - Muzeul Brăilei”, 2014, 500 pagini, cu-
prinde o nouă reverenţă pe care autorul, DUMITRU AN-
GHEL, o aduce unui număr de 114 scriitori.  
     Este structurat pe 11 capitole, după apartenenţa geogra-
fică a celor prezentaţi, am putea spune, cu scriitori din Brăila 
(77), Bucureşti (12), Galaţi (VIOREL DINESCU, IOAN TO-
DERIŢĂ, PETRE RĂU, VALERIU VALEGVI, GEORGETA 
MUSCĂ-OANĂ, CORNELIU ANTONIU, DENISA LEPĂDA-
TU), Teleorman (5), Vrancea (4), Iaşi (3), Prahova (2), Con-
stanţa (2), Satu-Mare şi din Arad (2), ultimul capitol cuprinde 
„Referinţe critice despre cărţile semnate de Dumitru Anghel”. 
Volumul începe cu un recurs la memoria culturală despre 
Fănuş Neagu, acest „Gargantua al literelor româneşti”, 
cum îl consideră autorul (tot despre acest mare scriitor brăi-
lean, Dumitru Anghel spune: „Arborele genealogic al me-
taforei lui Fănuş Neagu îşi are rădăcinile în Letopiseţul 
lui Ion Neculce şi-şi întinde ramurile până la Humuleştii 
lui Ion Creangă şi Comorofca lui Panait Istrati”) şi se 
încheie cu Irina Anghel, o foarte tânără poetă aflată la 
graniţa unei adolescenţe înflorită de fiorul poeziei.  
    Domnul Dumitru Anghel acordă aceeaşi atenţie, asupra 
scriitorilor consacraţi, ori asupra celor ce tropotesc cu asidu-
itate la pragul definirii lor ca oameni de creaţie, dar şi asupra 
celor ce işi ridică sfios lujerele gândirii poetice. De aceea 
întâlnim nume absolut noi ca Irina Anghel şi Cristina Terente 
din Brăila, Denisa Lepădatu din Galaţi şi Marina Raluca Ba-
ciu din Vrancea. Fără a face partipri-uri locale, de vârstă sau 
de notorietate, autorul, admite conceptul că „Este loc pen-
tru toată lumea în literatură” şi de aceea, cum spunea 
domnul profesor Viorel Coman „citeşte cu inima deschisă” 
fiecare volum nou apărut care-i atrage atenţia, căutând să 
afle forme ale frumosului literar exprimat de scriitorii mai 
mult sa mai puţin maturizaţi creator, încurajând demersul 
acestora, făcând genul de cronică de întâmpinare, cu por-
trete excelente, într-o deschidere a sufletului spornică şi ge-
neroasă. 
    Meritoriu este faptul că domnia sa trece cu fineţea ce îl 
caracterizează peste stângăciile inerente oricărui început, 
accentuează cu graţie reuşitele fiecărui condeier şi, ca un  
 

 
 

dirijor al unei orchestre pe care acest mare iubitor 
al muzicii ar fi fost dispus să o dirijeze dacă 
drumul vieţii sale s-ar fi rostuit altfel, ridică 
bagheta recenziei, a cronicii, la statutul de spe-
ranţă ce se înalţă pe ariile vreunei simfonii ce-i 
cântă în suflet. Ştie că unii dintre autorii acestor 
cărţi vor face mai mult. Vor reuşi… Prin critica sa  
originală şi generoasă, plină de dăruire şi talent, 
cu o psihologie analitică bine precizată şi cu 
obiectivitate perfectă, asemenea unui grădinar 
îndrăgostit de florile scrisului, Dumitru Anghel hră-
neşte universul cultural brăilean. Voi reda un citat 
preluat de la doamna Sanda Tănase: „Cărţile lui 
Dumitru Anghel alcătuiesc, privite în ansablul 
lor, o operă unitară din care se înalţă, gravă şi 
melodioasă, vocea Brăilei. O voce inconfun-
dabilă, uneori tăioasă ca şişul, aspră ca şmir-
ghelul, dar şi o voce-mugur parfumat, voce 
vin-înmiresmat, voce-floare de salcâm, voce-
dor de depărtări…”  
    Autor a nenumărate cronici muzicale, cronici de 
teatru şi de film, recenzii de carte, eseuri, în presa 
brăileană şi în alte publicaţii din ţară şi străinătate, 
se apleacă ca un martor înţelept cu o dragoste 
perpetuă către scrierile altor condeieri. Notabilă 
este afirmaţia domnului Traian Vasilcău, scriitor 
din Republica Moldova, care afirmă: „Sunteţi 
unic în frumuseţi, iubite Domnule Anghel! Ni-
ciun scriitor nu a descifrat la un asemenea ni-
vel artistic înalt, nişte nesomnuri poetice ale 
subsemnatului/…/ Vă îmbrăţişează inima şi vă 
sărută pe îngeri, al Poeziei Mucenic, Traian 
Vasilcău”. 
 

(continuare în pag. 110) 
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(urmare din pag. 109) 
 

Afirm că acest volum, prin care Dumitru Anghel pune un 
reper în cultura brăileană, este, fără îndoială, o lucrare 
specială, pentru că forţa simţului critic, de care autorul nu 
duce lipsă, se înpleteşte cu dulceaţa acceptării indulgente 
a căutărilor ezitante în care înoată cu multă îndrăzneală 
unii dintre autorii prezentaţi. Este speranţa criticului că 
undeva, între răsadurile cultivate de aceştia cu unealta 
scrisului, pe coala albă, va răsări floarea albastră a creaţiei 
pure.  
 

 
Profesorul Dumitru Anghel 

 
     Meritul incontestabil al domnului Dumitru Anghel este 
faptul că, prin publicarea acestui volum, face referire asu-
pra unor scriitori, unii foarte cunoscuţi, alţii mai puţin, iar 
ceilalţi proaspăt intraţi în caruselul cuvintelor, tocmai pentru 
a se adresa, de fapt, în mod egal tuturor cititorilor, indife-
rent de calitatea lor mai mult sau mai puţin avizată, cu 
îndemnul subliminal către lectură. Ca şi cum ar spune: 
Citiţi, cunoaşteţi, alegeţi şi hotărâţi voi care merită 
preţuirea voastră!   
                         

 

 
 
 

(urmare din pag. 104) 
 

simțirea în furtuni solare, de a identifica sufletul cu 
scânteia divină. Până și ”armele de foc” devin - 
asemenea toiagului sfântului Spiridon - ram/revolver 
înflorit, incapabil să ucidă cerul și doar să-i reveleze 
strălucirea.  

Cuvântul ce definește cel mai bine 
conținuturile acestui nou volum este RUGĂCIUNE, 
iar poetul este, fără îndoială, SFEȘNIC(ul) ÎN 
RUGĂCIUNE, unealta divină în care arde flacăra 
rugăciunii, ard dorurile, se nasc toate chemările 
cerului, se împlinesc visele. Din timp în timp, din 
potirul euharistiei străfulgeră christic pulsurile vieții, 
binoamele psalmice aducând în atenție cugetări 
adânci. Acestor mici (ca întindere) bijuterii, autorul 
le-a atribuit rolul de a racorda teluricul la celest, 
sufletul la rai, de a așterne pe filele cărții zăpezile 
bogate ale gândului, sub care vieții ăi va fi cald și 
bine. Speciile abordate sunt variate, versatilitatea 
arhicunoscută a românului se simte la ea acasă. 
Apar, din negurile istoriei, moșii și strămoșii noștri - 
dacii, ca antiteză „epigonilor” de astăzi, se aud - din 
versurile împribegite - fluierele de soc ale Mioriței, 
cântând duios baladele transhumanței, bocetele 
născute din firesc aduc mângâierea eliberării prin 
apropierea de Domnul. 

Întreaga operă a bardului moldovean este 
străbătută de respectul față de valoroasele nume 
ale literaturii contemporane, care i-au „marcat” par-
cursul și cărora le dedică simfoniile sufletului său: 
Artur Silvestri, Grigore Vieru şi multe alte persona-
lităţi. Interesant că multe dintre poeziile cărții nu 
poartă un titlu, nu dintr-o simplă omisiune, ci cu 
intenția clară de a nu da un nume unei stări, ci de a 
lăsa lectorul să asimileze doar atât cât simte că are 
nevoie. Versurile sale sunt străbătute de un fir invizi-
bil de modestie, poetul numindu-se pe sine țărână, 
pasăre, pom înzăpezit, ram fără floare, cer plâns 
dar şi… genunchi aplecaţi, mirare, întrebare, umil 
cuvânt.  

SFEŞNIC ÎN RUGĂCIUNE reprezintă un 
inedit popas peste păşunile inimii, mereu verzi şi 
mereu în floare, mustind de viaţă dar şi de o acerbă 
nevoie de Dumnezeu. Traian Vasilcău este un poet 
de excepţie, ale cărui vibraţii lirice epatează prin 
puterea cuvântului transformat în toiag înflorit, în 
prag de minunată sărbă-toare. Un poet valoros, cu 
un parcurs biografic de excep-ţie, care scrie cu 
patimă, îndemnând la reculegere şi regă-sirea 
identităţii noastre pământeşti, în lumina divinităţii 
adânc „încastrate” în noi. O carte cu valenţe 
meditative, ce va inspira momente de linişte, tuturor 
celor „îngropaţi” în tumultuosul cotidian. O lectură 
plăcută, agreabilă chiar, care îmbogăţeşte spiritual, 
luminează şi încălzeşte fiinţa, din temelii. Cu 
reverenţă, pentru o operă lirică împru-mutând din 
simfoniile sufletului îndrăgostit de astral, putem 
spune: Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!     
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Festivalul Naţional de Literatură  

“Prietenia cuvintelor”, ediţia a IV-a 2014, la Galaţi 
 

A.S.P.R.A. - Asociaţia Scriitorilor pentru Promo-
varea Realizărilor Artistice, în colaborare cu revista litera-
ră “BOEMA”, Editura InfoRapArt și Muzeul de Istorie “Casa 
Cuza” din Galați, a organizat în data de sâmbătă 29 no-
iembrie 2014, începând cu orele 10:00, cu ocazia “Sărbăto-
rilor Galaţiului”, cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Naţional 
de Literatură “PRIETENIA CUVINTELOR”. 
 

 
În plen, la Muzeul de Istorie “Casa Cuza” 

 

Programul festivalului a cuprins multe evenimen-
te culturale, dintre care cele mai interesante care au reţi-
nut în mod special atenţia audienţei, au fost: 

- prezentarea antologiilor de creaţie literară ASPRA 
2014 “Lira de foc” şi “Revanșa cuvintelor”, 

- lansarea celor mai recente cărţi apărute la editura 
“InfoRapArt” în anul 2014, 

- alte lansări de cărţi ale membrilor ASPRA și 
cenaclului literar online “Noduri şi semne”,  

- Eseu despre istoria și tradiția poporului grec în 
România, prezentat de Andreea Done,  

- lecturi publice – poezie: moderator, poetul Valeriu 
Valegvi – au recitat poeți de seamă, precum: Paul Sân-Pe-
tru, Coriolan Păunescu, Constantin Oancă, Denisa Lepă-
datu, Petre Rău, Tănase Caraşca, Cezarina Adamescu, Se-
bastian Golomoz, Marius Cioarec, Alina Stroea ş.a.  

- decernarea premiilor Revistei Literare “Boema” pe 
anul 2014, 

- standuri de carte, cocteil, masă festivă ş.a. 
 

 
 

Preşedinte festivalului a fost scriitorul Petre Rău, 
iar moderator al momentelor principale ale evenimentului 
a fost poetul Valeriu Valegvi. 

 

Cu această ocazie au fost decernate premii şi 
diplome de merit. Pentru lansările de carte la editura 
InfoRapArt pe anul 2014 asociaţia culturală ASPRA a 
oferit un număr de 13 diplome de merit. 

 

 
La restaurantul “Terasa Tineretului”, la masa festivă 

 

Premiile revistei literare BOEMA pe anul 2014 au 
fost conferite astfel: 

Coriolan PĂUNESCU (Galați) – Premiul pentru 
întreaga activitate literară 

Cezarina ADAMESCU (Galaţi) - Premiul pentru 
întreaga activitate literară 

Mircea Marcel PETCU (Tulcea) – Premiul 
prietenia cuvintelor literare 

Andra Elena PELINEAGRĂ (Galați) - Premiul 
pentru debut editorial  

Anișoara POPA (Galați) - Premiul pentru debut 
editorial 

Ionela Luisa BEJAN (Corod-GL) - Premiul pentru 
debut  

Viorel DARIE (București) - Premiul pentru carte 
literară de succes. 
 

 
Prezidiul alcătuit din scriitorii Paul Sân-Petru, Tănase Carașca, 

Denisa Lepădatu, Petre Rău, Valeriu Valegvi și Constantin Oancă 
 

“Ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Lite-
ratură "Prietenia cuvintelor" s-a bucurat de o partici-
pare poate un pic mai redusă (vremea nu prea favo-
rabilă și-a spus cuvântul), dar poate tocmai din acest 
motiv a fost o atmosferă mai caldă, mai plină de 
însufleţire. Cu siguranță s-au încheiat noi prietenii li-
terare în numele pasiunii pentru cuvântul scris, al 
"prieteniei cuvintelor", ne-a declarat dl. Petre Rău, 
presedinte ASPRA şi al Festivalului. 
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Denisa LEPĂDATU 
 

Magia Crăciunului 
  
 S-a înserat atât de repede şi eu abia am apucat să-mi 
împodobesc bradul. Am scos din cutii globuleţele, unul 
câte unul. Le-am strâns cu drag în palme şi le-am povestit 
cât de mult am aşteptat să le revăd. Ele, drăguţele, îmi 
zâmbeau fericite. Cu beteală strălucitoare mi-am îmbrăcat 
iubitul meu brăduleţ şi acum îl privesc mulţumită. 
 Toată camera e inundată de lumina instalaţiei. Inima 
mea cântă de fericire! Afară se aude un pic vântul. Alerg 
la fereastră şi o deschid să-i arăt şi lui minunile din came-
ra mea. Simt însă că răsuflarea mi se opreşte brusc. Pre-
ocupată cu brăduţul, nici n-am observat că afară începuse 
să ningă. Fulgi catifelaţi alunecau pe genele şi pe obrajii 
mei. Cât de minunat este! Tot anul visasem la clipele a-
cestea!  
 Întind palmele şi privesc steluţele de zăpadă ce se to-
pesc încet, încet, lăsând picăturile să se scurgă printre 
degetele mele. O singură dorinţă mai aveam: să vină mo-
şul ca şi în anii trecuţi. Ştiam că era timpul să mă culc, dar 
eram atât de neliniştită, încât credeam că nu puteam dor-
mi. 
 În cameră s-a făcut răcoare. Închid geamul şi mă furi-
şez sub plapumă, nu înainte de a mai îmbrăţişa o dată 
brăduţul meu drag. 
 Îmi promit să nu adorm. Acum sunt mare şi pot rezista. 
Vreau să-i vorbesc lui Moș Crăciun… şi vreau să ştie că 
m-am ţinut de cuvânt. Vreau să i-o spun chiar eu. Am fost 
ascultătoare, am luat numai note bune la şcoală şi mi-am 
ajutat părinţii. 
 Nu pot să mă abţin şi mă mai duc o dată la fereastră. 
Oare a ajuns pe strada mea Moşul, sau abia acum por-
neşte la drum? Offff! Ce greu e să aştepţi!... 
 Zăpada albă a îmbrăcat deja copacii, maşinile şi trotu-
arele cu haine de sărbătoare. Deodată, o lumină străluci-
toare se zăreşte departe. Se apropie însă repede! Vine 
direct la fereastra mea. Începe să-mi fie un pic teamă, 
respiraţia mea aproape că se opreşte şi sar repede la loc 
în pat. Trag cu ochiul printr-un loc unde plapuma nu e lipi-
tă de pat. La fereastra mea se afla chiar el! Uite-l! Zâm-
beşte şi bate uşor în geam. Îmi face semn să mă apropii, 
asta însemnând că m-a văzut. Mă ridic încet şi păşesc 
spre fereastră. O deschid încet şi îl privesc în ochi. 
 - Bună, draga moşului! spune el şi mă mângâie pe 
creştet. Am primit scrisoarea ta şi să ştii că sunt foarte 
mândru de tine. Eşti un copil cuminte şi silitor. Am venit 
să-ţi aduc un cadou. Am pentru tine şi un sfat: să fii me-
reu aşa cum eşti acum!  
 Renii nechează, semn că se pregătesc să plece. Mo-
şul îmi întinde cadoul şi mă strânge în braţe. Prind curaj 
şi-i spun: 
 - Aşteaptă un pic, Moş Crăciun, să le dau renilor puţi-
nă apă, cred că le este sete de atâta drum!... 
 Alerg repede în bucătărie, umplu un castronel cu apă, 
dar când mă întorc nu mai găsesc decât cadoul meu aşe-
zat pe pervazul ferestrei, împreună cu un bileţel în care 
scria: “Draga mea, în seara asta toţi copiii aşteaptă cu 
nerăbdare să ajung la ei. De aceea nu pot să mai întârzii. 
Te îmbrăţişez! Moş Crăciun.”.  
 Lacrimile mi se preling pe obraji. Nu-mi dau seama 
dacă de bucurie că l-am văzut pe moşul cel drag sau de  
 

 

tristeţe că n-am apucat să-i mulţumesc. Iau cadoul, 
închid fereastra şi privesc prin ea afară.  
 - Oriunde ai fi, moşule drag, până la anul care vi-
ne te voi păstra în inima mea!  
 Fulgii de nea îmi zâmbesc şi zboară veseli prin 
aer. E atâta fericire în sufletul meu, încât încep să 
dansez de bucurie. Brăduţul mi-e singurul martor, el 
ştie taina mea: acesta este secretul nostru, nu-i a-
şa? îi şoptesc şi-l îmbrăţişez. Dansez, dansez, dan-
sez, totul se învârte cu mine! Crăciunul meu e ma-
gic! 
 

(din volumul “Șoapte de catifea”, 2012) 
 

 
 

Aşteptatul Crăciun 
 

E sărbătoare şi bradu-i expus 
Cu dulciuri, beteală şi globuri 
Se-aude colindul despre Iisus 
Ce-l cântă copii prin omături. 
 

Pe geam văd imagini ca dintr-un vis 
Ninsoarea se-aşterne pe case 
De jur împrejur este ca-n paradis, 
Lumini şi steluţe frumoase. 
 

Cu degetul mângâi ţurţurii reci 
Şi-i strecor cu drag printre vise, 
Vreau lângă brad să-mi port dorul pe veci 
Să citesc din poveşti nescrise. 

 

(din volumul “Șoapte esențiale”, 2013) 

 

 
 

La anul şi “La mulţi ani!” 


 



                                                                                                                        

CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   

Dumitru Cerna – Fiul  

Editura Casa Cărții de știință, Cluj, 2006 
Petre Rău – Eu și Dumnezeu 

Editura InfoRapArt, Galați, 2014 
Denisa Lepădatu – Orfani în haine de 

duminică, Ed. InfoRapArt, Galați,2014 

   
Dumitru Cerna – Cartea lui Marcel 

Editura Eikon, Cluj, 2005 
Mihaela Meravei – Cu inima lipită de fereastră 

Editura InfoRapArt, Galați, 2014 
Ignatie Grecu – Altă înserare 

Editura Ravex Coms, București, 2014 

   
Dionisie Duma – În reflectoarele criticii 

literare, Editura InfoRapArt, Galați, 2014 
Ignatie Grecu – Steaua mângâierii 

Editura Ravex Coms, București, 2014 
Ignatie Grecu – Cântecul păsării pe acoperiș 

Editura Ravex Coms, București, 2014 



                                                                                                                        

CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
Dumitru Găleșanu – Addendum - Poeme  

Editura Tracus Arte, București, 2014 
Carmen Zaniciuc – Iubesc pufos cu inimioară 

Editura Tracus Arte, București, 2014 
George Vulturescu – Negură și caligrafie,  

Ed. Eikon, Cluj-Napoca,2014 

   
Dana Maria Gîbu – Dintr-un vis în altul 

Editura Armonii culturale, Adjud, 2014 
Viorel Dinescu – Clipa îndoielii 

Ed. Fundația Scrisul Românesc, Craoiva, 2014 
Valeriu Valegvi – Cartea capricornului în 

echinocții, Editura Opera Magna, Iași, 2011 

   
Caren Zaniciuc – Un pitic nebun după tine, 

Editura Tracus Arte, București, 2014 
Ovidiu Cristian Dinică – Amintirile toamnei 

Editura PooȘcoala, Râmnicu Vâlcea, 2014 
Simon Ajarescu – !!Eu sunt un venetic 

sideral!!, Editura Sinteze, Galați, 2014 



                                                                                                                        

CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

   
Cezarina Adamescu – Întâlniri semnificative 

Editura InfoRapArt, Galați, 2014 
A.S.P.R.A.– Revanșa cuvintelor 

Editura InfoRapArt, Galați, 2014 
Dumitru Anghel – O samă de scriitori,  

Ed. Istros, Brăila,2014 

   
Sf. Antonie cel Mare – Izvoare în Deșert 

As.“Radu Tudoran” & LTCOR, Ploiești, 2013 
Constantin Bejenaru – Sapiențiale cerșetorii 

de duh, Tulcea, 2014 
Bogdan C. Georgescu – Jurnalul unei genera-

ții descătușate, Lit.Ortodoxă, Ploiești, 2012 

   
Ion Tutunea - Hercinicul – Tâlcuirea 

șoaptelor deltei, Tulcea, 2014 
Andra Elena Pelineagră – Manifest  

Editura InfoRapArt, 2014 
Olimpiu Vladimirov – Recoltă de iluzii 

Editura TipoMoldova, Iași, 2014 
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