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        Daniel CORBU 

 

ȘAMANUL 
                 ,,Această lume fără slavă 
                   Ce se opune marelui Nimic” 
                                 Faust al lui Goethe 
 

De-un timp toți vor să le ghicesc viitorul 
dar de fiecare dată uită 
că în el se ascunde și moartea. 
Despre mine ce vă pot spune 
când deja ați aflat că sunt  
martorul orb 
preamărind labirinticul drum 
                                            al eșecului 
SUNT ȘAMANUL MAHMUR CE-ȘI DUCE LA AMANET 
TOATE NOPȚILE ALBE 
ȘI CEL CARE-AȘEAZĂ TABLOURI SENINE PRIN 
GRĂDINILE SPAIMEI. 
Zilnic întruparea nimicului îmi scâncește la ușă 
zilnic mângâi un trecut dolofan 
supraponderal și apatic 
și ca nimeni altul recunosc 
degringolada și treptele răbdării 
clipele amorțite-n regret 
aerul tremurat din mijlocul rugăciunii. 
TOȚI VOR SĂ LE GHICESC VIITORUL 
DAR DE FIECARE DATĂ UITĂ 
CĂ ÎN EL SE ASCUNDE ȘI MOARTEA. 
 

Sunt cel care-așează tablouri senine 
                                  prin grădinile spaimei. 
Sfinx mișcător pe aleile veacului 
tot mai aplecat trec pe străzi 
precum bătrânii călugări tăbârcind urna păcatului. 
Nu știu de ce fanaticii ascezei 
mă pomenesc cu drag. 
 

 
DRUMUL  DAMASCULUI 

„Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din 
cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Şi căzând la pământ, a 
auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigoneşti? Iar el 
a zis: Cine eşti, Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care 
tu îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă” 

(Fapte, 9:3-5) 
 

Vine un timp când armele şi trufia devin o povară  
iar cuvinetele nu-s niciodată de ajuns. 
Cei ce bat tobele pentru tine şi înalţă surlele 
nu ştiu că primesc de fiecare dată alt om. 
Cum şi tu, Saule din Tars, fără a colinda gările   
văzduhului  
pe când ţi se odihneau caii şi cămilele 
şi slujitorii osteniţi 
ai primit fulgerarea devenind alt 
om. Aşa cum şi eu, Saule 
prigonitor, 
pe când mica şi marea istorie îşi zornăie înfundat 
ruginitele lanţuri 
 

 

izbesc fără voie cu picioru-n ţepuşă devenind Celălalt. 
Şi mereu Celălalt cu fiecare poem 
Celălalt  
până când poţi deveni o mie de Ceilalţi 
care-au primit fulgerarea. 
După cum ştii, doar Calea contează şi iarăşi 
după cum bine ştii, peste mierea păcatului 
vechi un altul se-aşează 
şi până la urmă orice istorie e o adunare de treceri 
                                                                pe drumul 
Damascului. 
Tu ce spui 
carne histerizată de cântecul nevăzutelor lumi? 
 
 
SCRISOARE  DOMNULUI  DANTE 
 

La candida-ţi întrebare care-a străbătut secole 
găsindu-mă 
voi răspunde repede fără temeri şi fără poticniri. 
Prin urmare, iubite Poet, Serenissime Dante Alighieri 
ca şi în vremea Domniilor Voastre 
în acest eon postmodern 
se moare pe dinlăuntru 
ca un pământ muşcat de o viziune măruntă 
ca un microb duios izbit de iceberguri 
ca o fantoşă orbecăind precum 

            brownienele mişcări ale norilor 
ca o pasăre tocită de zbor 
ca floarea sfărâmată-ntre platforme 
şi ca asimilarea unei noi forme 
ale nesuferitei vorbiri. 
 

Se moare frumos, se moare concav 
ca suferinţa suferindă de apatia rugului stins 
ca atletul interzis alergării 
ca speranţa neurmărită până la capăt 
sau ca duhul strămoşilor ne-mai-întors 
în sufletul muritorilor de rând. 
 

Se moare frumos, se moare concav 
se moare pe dinlăuntru 
ca aerul nepotrivit pe respirare 
ca arsa turmă de secunde din marele arsenal 
al pierdutelor ore 
în timp ce Purgatoriul răspunde 
în acelaşi ecou. 
 

Se moare frumos, se moare concav 
se moare fără de ştiinţa morţii 
şi fără strălucirea şi fără amestecul 
în treburile interne ale iubirii de sine. 
 
 
LECŢIA  DE  ABIS 
 

Prea târziu ai venit fericire 
prea târziu ai cîntat întomnata mea carne! 
Aici unde se-amestecă minciuna cu plînsul amar 
şi în orice om un Petru se leapădă PREA 
TÂRZIU AI VENIT FERICIRE 
PREA TÎRZIU AI CÂNTAT ÎNTOMNATA 
MEA CARNE! 
Am putea asculta împreună mezza-voce a lamentaţiei  
 

 (continuare în pag. 4) 
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zmei elefanți și antilope în alergare 
și-i ascund zi de zi 
Neantul primit blazon pe numele meu. 
Și pentru el sunt zeul primar 
născut pentru a povesti 
                                      invizibilul. 
El știe că poetul se-avântă 
acolo unde misteru-i mai profund 
iar spaima de viață și de moarte 
e salvată doar prin iubire. 
El știe: cea mai curată fântână e lacrima. 
                                                                                              
 
FRATELE   IUDA (o viziune) 
 

Ani de-a rândul am urmărit devenirea 
dialectică a celui ce-şi chinuie umbra. 
Da, e foarte pios că venim foarte greţos 
că ne ducem 
- ca pentru mine-am şoptit. Pe urmă 
am adormit şi-am visat imensa poartă a Paradisului  
plină de desene obscene, de-nfăţişări şi 
înscrisuri greţoase. Apoi am smuls 
cartea din mâna îngerului şi-am ales 
doar cuvintele care ţin loc de aripi. 
Şi s-a făcut seară şi s-a făcut dimineaţă. 
Iar când s-a apropiat cel mirosind a trădare 
(câţi din neamul lui Cain chipul nu-i poartă?) 
am spus: 
- RĂSCUMPĂRĂ-MĂ, FRATE IUDA 
ŞI PE CÂŢI ARGINŢI VEI VREA 
PE MINE MIE LA NESFÂRŞIT VINDE-MĂ! 
 
 
RAPORT  CĂTRE  NOPŢILE  STERPE 

  Poetului Mihai Ursachi 
 

Ceea ce ne leagă e-un cântec de 
moarte. Trec printre ziduri şi strig: 
Abel Abel frate Abel ceea ce 
ne leagă pe noi e-un cântec de moarte! 
Dar cuvintele nu-s niciodată de-ajuns ALTCEVA 
SFÂŞIE CORIDOARELE. 
Cu hlamida 
cea neagră 
ca flacăra 
cărţii 
luminând 
trec pe drumuri străine şi strig: 
ABEL ABEL FRATE ABEL CEEA 
CE 
NE LEAGĂ E-UN CÂNTEC DE 
MOARTE! 
Un vierme înghite unul după altul 
punctele de suspensie ale lumii 
seara UN ZEU OBOSIT ÎMI CADE PE PAGINI. 
Abel Abel frate Abel ceea ce 
ne leagă e-un cântec de moarte! 
Dar cuvintele nu-s niciodată de-ajuns 
altceva sfâşie coridoarele o, 
TRUP AL MEU REGE carcasa mea 
de spaimă & visare! 


 

(urmare din pag. 3) 
 

am putea decripta istorii sigilate 
sau vedea cum se vinde digital schimonosita legendă a 
legendei 
şi se recondiţionează bandajele istoriei. 
 

Sunt cel ce aprinde ruguri de vorbe. 
Pot privi mâna care scrie şi mâna care 
cerşeşte lumina 
şi aripile de ceară topindu-se-ncet 
şi mâna aruncătoare de pietre de ţinut moartea  
                                          la doi paşi mai încolo. 
 

Cui să-i pese că am în aşternut o icoană?  
După draperii  
acelaşi teatru cu păcate egale aceeaşi lună subţiată de 
plopi. 
Iar de va apărea 
Celălalt  
se va-mpiedica de 
ferestre. 
 
 
CARTEA  TRUPULUI 
 

Creierul ăsta în formă de cruce 
la care te-nchini zeule 
maimuţoiule pe care te laşi 
răstignit zilnic nimeni nu ţi-l 
primeşte plocon. 
Aici se-nchide cartea trupului 
şi altceva trebuie să-nceapă. 
Fiecare cu steagul lui. Dar cine să-l poarte? 
Că tu stai 
prăbuşit peste propriul maldăr de vorbe ca 
peste-un munte tocit 
înăcrit de tertipuri tehnici de-a fi tu însuţi. 
Toţi îţi ştiu drumurile şi nimeni nu-ndrăzneşte a le urma 
şi nimeni nu vrea altfel să te nască. 
De-acum, ce ţi-a hărăzit zeul cel bun: 
VEI FREDONA CEVA CARE SĂ ACOPERE 
FLĂMÂNZENIA 
VEI AŞTEPTA METAFORA SĂ-ŢI INTRE 
              TÂRFELE ÎN AŞTERNUTURI TE VEI  
PIERDE PRINTRE FĂRÂMELE UNUI ADAGIO 
VEI AFLA CÂT CÂNTĂREŞTE UMBRA. Târziu vei 
împături ghilotina şi-o vei ascunde-n surâs. 
 
 
PENTRU A VĂ POVESTI  INVIZIBILUL 
                                                         lui Umberto Eco 

Altcineva doarme până târziu 
în patul regal 
ornat cu prețioase pietre 
și terminale cu cap de dragon! 
După cum îți spuneam la acel Gaudeamus 
de octombrie într-un București cenușiu 
frate Umberto Eco, prinț legitim al 
Numelui trandafirului și lector in fabula 
eu am apărut pentru a vă povesti invizibilul. 
Sunt compus din strigăte de pe diguri 
din agonii și regrete limite căderi și litere fierbinți 
ca toți cei din Ordinul Metaforei. 
 

Pentru fratele născut orb 
construiesc pești din cuvinte 
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       Dumitru ANGHEL 
 

TEATRU de Ion BĂLAN 
 

Volumul „TEATRU”, Editura InfoEst, Siliştea – 
Brăila, 2015, 94 de pagini format înalt, semnat de 
dramaturgul Ion Bălan, este organizat ca o trilogie 
culturală, cu subtitlul „Din bogăţia spirituală a Brăilei şi 
a marelui Bărăgan”, cu trimiteri la scriitorii Panait 
Istrati şi Fănuş Neagu şi la soprana Hariclea Hartulary 
Darclée, personalităţi emblematice ale Brăilei, 
cunoscută pentru viaţa culturală activă dar şi pentru 
latura sa economică de excepţie, din păcate doar între 
Cele Două Războaie, când în portul de la Dunăre se 
stabilea preţul grâului pentru Europa. 

Cele trei secvenţe teatrale, corespunză toare 
celor trei protagonişti - „Parada Eroilor”, „Prinţul 
Metaforei” şi „Privighetoarea Carpaţilor” - au 
individualitate tematică şi personajul central 
inconfundabil, cu posibilitatea şi libertatea punerii în 
scenă în stagiuni diferite, dar sunt unitare prin tehnica 
originală a identităţii personajelor, corespunzătoare 
„eroilor” din cărţile cele mai reprezentative, semnate 
de prozatorii Panait Istrati şi Fănuş Neagu, ori 
„personaje” reale din lumea muzicală: compozitori, 
solişti sau soliste, regizori şi directori de Teatre 
muzicale în relaţie directă cu soprana Hariclea 
Darclée. Unitare în primul rând prin mesajul comun al 
celor trei piese de teatru, direcţionat spre gloria 
oraşului de la Dunăre şi a ţării, dacă ne-am referi la 
periplul european, parizian a l lui Panait Istrati, şi la 
parcursul internaţional al divei Hariclea Darclée.  

Unitar şi sub aspectul construcţiei scenice, 
dramatice, ca gen literar, pentru că domnul Ion Bălan, 
director al Teatrului „Maria Filotti” într -o perioadă de 
stabilitate repertor ială şi de... „premiere” de referinţă, 
îşi pune... „pecetea” pe actul de creaţie, dincolo de 
intervenţiile regizorului, prin... indicaţiile din paranteze, 
specifice literaturii genului dramatic, de altfel, dar pe 
care şi le asumă, pe Scene şi Acte, sau în parantezele  
fiecăru personaj (gesturi, sunete, elemente de decor, 
de recuzită, muzică, lumini etc., etc.).  

„Parada Eroilor”, cu subtitlul „S-a întors Marele 
Vagabond”, ca un postulat de referinţă pentru 
personalitatea lui Panait Istrati, care-i justifică o 
anxioasă biografie rebelă: „Ca să fii pretutindeni, 
trebuie să fii undeva: pentru mine acest undeva a 
însemnat Brăila! Regina mea dintre sălcii şi salcâmi, în 
care au încăput aproape toate neamurile şi bisericile 
lumii” (Coperta I), cu secvenţa colorată în ROŞU (din 
Drapelul naţional). 

Din cele nouă scene, se remarcă personajul 
principal Panait Istrati, nouă personaje individualizate, 
eroii cărţilor scriitorului: Codin, Kira, Mihail, Neranţula, 
Dragomir, Joiţa, mama Kirei, Adela, mama Neranţulei,  

 
 

şi un ziarist, Radu, alături de personajele co-
lective sau figuranţi: Hamalii I şi II, Haiducii, 
Ţăranii etc., şi o altă, foarte importantă, indi-
caţie de regie (...intră-n scenă P. Istrati cu un 
aparat de fotografiat!), pasiunea scriitoru lui 
pentru arta fotografică. 

Dialogul personajelor marchează... 
„experimentul Uniunea Sovietică şi I.V. Stalin”, 
dezamăgirea „marelui vagabond”, care l-a cos-
tat enorm pe Panait Istrati, repudiat de bolşe-
vici pentru atacul său fulminant la „mascarada” 
ideologiei marxist-leniniste, compromisă defini-
tiv de Stalin, în teroarea pe care a provocat-o 
în U.R.S.S., apoi în ţările... „socialiste”, reparti -
zate pe o... „hartă” samavolnică la Potsdam, în 
Germania, de către Truman, Stalin şi Churchill, 
la încheierea Războiului Mondial. 

Prigonit şi în Republica Socialistă Ro-
mânia din aceleaşi motive, Panait Istrati nu va 
mai fi editat în România, nu va apărea nici în 
manualele şcolare şi nici după Revoluţia din 
Decembrie 1989 nu va fi repus în drepturi 
depline în Istoria Literaturii Române, din cauza 
unor inerţii păgubitoare, care... ameninţă în 
prezent şi pe Eminescu, Creangă, Marin Preda 
etc. Boicotul s-a extins în Italia lui Mussolini şi 
chiar în Franţa, pe care Panait Istrati a părăsit-
o, lăsându-le în schimb cadoul „Spovedania u-
nui învins”, excomunicat chiar şi de presa de 
stânga, „L’Humanite” sau „Le Figaro”, deşi, tot 
pe-atunci, N. Titulescu, preşedintele Ligii Naţiu-
nilor Unite, era primit cu onoruri la Paris, iar 
Romain Rolland recunoştea genialitatea scriito-
rului român care evoca celebra Comorofca, cu 
Balta Brăilei şi cu şi mai celebrul Terente.  

  

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

 „Prinţul Metaforei şi Parada Umbrelor”. 
Evident, nimeni altul decât Fănuş Neagu, du-

pă motto-ul lămuritor: „...Bărăganul este poate cea 
mai lungă călătorie a unui gând. E poartă de intrare a 
veacurilor în eternitate”. 

Cea de-a doua scenetă din trilogia drama-
turgului Ion Bălan are personaje din elita culturii 
literare româneşti: Fănuş Neagu, personajul principal, 
în dialog cu Panait Istrati, Mihail Sadoveanu, Nichita 
Stănescu, sau, episodic, cu aluzii fulgurante, Ionel 
Teodoreanu, Mihail Drumeş şi Ioan Slavici, care... la 
Marea Unire din 1918 ar fi afirmat că... „Transilvania 
ar fi bine să rămână la Austro-Ungaria”! şi, pentru 
gestul său surprinzător, ar fi făcut închisoare, unde a 
scris capodopera „Moara cu noroc”!? Se vede treaba 
că de aici s-a născut ideea năstruşnică cu... „lucrările 
ştiinţifice şi cărţile” scrise în puşcăriile secolului XXI 
românesc şi... au ieşit „capodoperele” unor Gigi Be -
cali, Mihai Stoica, Ioan Nicolae, George Copos etc!  

Dialogul dintre personajele Fănuş Neagu şi Ni-
chita Stănescu, în prezenţa misteriosului personaj 
Virgil, un alter ego al unui literat brăilean (!?), scoate 
în evidenţă figura ilustră a lui Mihail Sadoveanu, 
„profesorul” lui Fănuş şi al generaţiei de „învăţăcei” 
de la „Şcoala de Literatură” de prin anii ‘50 ai seco-
lului trecut, dar şi pentru „dascălii” săi de suflet, 
modelele ilustre: „Sfinţii Eminescu, Creangă, Cara-
giale”. 

Domnul Ion Bălan, prieten bun cu „Prinţul Me-
taforei”, şarjează cu nostalgie şi admiraţie pe atmos -
fera fulminantă pe care Fănuş Neagu o întreţinea cu 
şarm la întâlnirile de la Brăila, ca şi pe dialogul viu şi 
incitant dintre Fănuş, Sadoveanu şi Nichita Stănescu 
pe miturile esenţiale ale prozei fănuşiene: Sânzienele, 
caii, Bărăganul, Balta Brăilei, cumpăna de la fântânile 
Câmpiei, satul natal Grădiştea, părinţii, cam în 
aceeaşi zonă sentimentală a personajului „Istrati: 
Balta Brăilei a fost pentru mine Raiul copilăriei mele. 
Fugeam uneori de la şcoală şi mergeam cu Codin în 
Baltă, la pescuit, vânătoare şi cules de mure, pe care 
le vindeam hamalilor în port” („Prinţul Metaforei”, pag. 
53). 

Şi o concluzie-omagiu pentru cei doi prozatori, 
prin Vocea Cronicarului: „Oare Fănuş Neagu a fost un 
alt Panait Istrati, sau el a fost un Fănuş Neagu? Cert 
este că fiecare, şi amândoi, au fost doi Vagabonzi de 
geniu ai literaturii româneşti. Panait Istrati a spart 
zidul care ne despărţea de marea literatură a lumii, 
iar Fănuş Neagu... a acoperit cu poveştile lui 
nemuritoare, literatura Marelui Bărăgan” (Ibidem, pag. 
67). 

În concluzie, un omagiu respectuos pentru 
„Prinţul Metaforei”... născut într-un sat din Bărăganul 
Brăilei atins de aripa veselă a poveştilor spuse în 
nopţi de Sân Toader, când lupii atacă hergheliile de 
cai, când Buzăul iese bezmetic din matcă şi se 
năpusteşte peste oameni şi gânduri. De la Ion 
Neculce, cronicarul, Ion Creangă, sfătosul povestitor 
din Humuleşti, Mihail Sadoveanu, molcomul artizan al 
frazei bine orchestrate, sau Panait Istrati, „haiducul” 
din Comorofca şi Bălţile Brăilei, nimeni n-a mai dat 
limbii române atâta strălucire ca Fănuş Neagu.  

„Privighetoarea Carpaţilor”  

 

 

Este cognomenul meritat pentru marea 
cântăreaţă din elita muzicală a Brăilei, soprana 
al cărei nume se află pe frontispiciul celui mai 
prestigios Festival şi Concurs Internaţional de 
Canto „Hariclea Darclée”, care se desfăşoară 
în oraşul de la mal de Dunăre din 1995, sub 
oblăduirea generoasă şi competentă a sopranei 
Mariana Nicolesco şi patronat de UNESCO, 
organizat din doi în doi ani cu intercalarea 
anuală a unui MASTER pentru sute de voci 
tinere, speranţe ale muzicii de Operă de pe 
toate continentele. 

Această a treia scenetă din trilogia de 
TEATRU, semnată de dramaturgul Ion Bălan, 
are mai puţine personaje: Cronicar 1, Cronicar 
2, Guvernanta, Kerr şi George Cavadia, men-
torul divei, muzician, finanţatorul Palatului Lyra 
din Brăila. Tânăra Hariclea Hartulary, însoţită 
de George Cavadia la Paris, va lua lecţii de 
canto cu Maria Sasse şi mai apoi cu Duvernois, 
care o înscrie la o audiţie pentru un post de 
soprană la Opera Mare, unde este declarată 
reuşită şi va debuta la 7 iulie 1888 în rolul 
Margaretei din Faust, cu elogioase ecouri 
critice în presa pariziană, iar compozitorul Ch. 
Gounod va fi naşul ei artistic, de scenă, 
numind-o Darclée. 

Debutul parizian al sopranei Hariclea 
Darclée a fost o adevărată revelaţie, deoarece 
impresarii muzicali se întrec să-i ofere parti-
cipări, ca de pildă în rolul Julietei, la o săptă-
mână după evoluţia Adelinei Patti. De acum, 
soprana din Brăila cânta pe marile scene ale 
Europei: în 1889, la Petersburg, în Faust de 
Gounod, Mignon, de A. Thomas, Ernani, de 
Verdi, Hughenoţii, de Mayerbeer. Va pleca într-
un turneu în Italia şi-şi va continua studiile cu 
R. Leoncavallo, debutând pe celebra Scala din 
Milano cu Cidul, de Massenet. 

După această perioadă de bun augur, 
Hariclea Darclée va cânta la Roma, Torino, 
Neapole şi Geneva şi, apoi, se va întoarce în 
1892 şi va cânta la Bucureşti. În 1909, G. 
Puccini îi încredinţează, în premieră absolută, 
rolul Floriei din Tosca, pe care-l va interpreta 
cu acelaşi succes răsunător în Spania şi 
Portugalia, în Brazilia, Chile, Argentina şi Uru-
guay. După un turneu alături de Carusso, Giral-
doni şi Sammarco, cu Arturo Toscanini la pupi-
trul dirijoral, soprana Hariclea Darclée va face 
lungi turnee la Rio de Janeiro, Buenos Aires, 
Montevideo, Santiago de Chile, Valparaiso, 
Sao Paolo... 

Succesele se repetă la „Scala” din 
Milano, cu rolurile din operele lui G. Verdi: 
Desdemona, din „Otello”, Gilda, din „Rigoletto”, 
Violeta, din „Traviata”, Leonora, din „Truba-
durul”... În România, Regele Carol I o deco-
rează pe Hariclea Darclée; Regina, cunoscută 
cu pseudonimul literar Carmen Silva, are relaţii 
speciale cu „Privighetoarea Carpaţilor”, iar 
„Regele Don Carlos al Portugaliei chiar a vrut  

 

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

s-o facă pe Darclée Regina Portugaliei” (Cronicar 1, 
pag. 82); şi alte amănunte în... „premieră” în trilogia 
domnului Ion Bălan („Darclée: Îmi amintesc mereu 
cu plăcere de două incidente scenice: la Buenos 
Aires şi la Moscova, când, la sfârşitul spectacolului, 
spectatorii au năvălit pe scenă şi mi-au rupt în bucăţi 
broderia foarte bogată a rochiei... În sală se aplauda 
şi se flutura tricolorul românesc” (Op. cit., pag. 83).  

...Sceneta „Privighetoarea Carpaţilor” a fost 
solicitată dramaturgului Ion Bălan de către 
conducerea Liceului de Artă „Hariclea Darclée” 
pentru a fi înscrisă în repertoriul claselor de teatru 
ale prestigioasei unităţi şcolare brăilene.  

 

 

CĂLĂU ŞI VICTIMĂ de Alexandru MIHALCEA  

Volumul de proză-document, la limita oricărei 
ficţiuni epice-şoc, „Călău şi victimă”, Editura Ex 
Ponto, Constanţa, 2015, 406 de pagini, semnat de 
Alexandru Mihalcea, sub egida recuperatorie a 
Colecţiei Dosarele secrete ale Dictaturii, este 
construit pe o suită de secvenţe provocate violent de 
contrastul dintre o brutală, inumană şi absurdă formă 
social-politică de oprimare şi umilire a fiinţei umane 
şi o vocaţie moral-eroică a împotrivirii, a neac-
ceptării şi a revoltei, într-o inegală înfruntare dintre 
teroarea ridicată la rang de instituţie oficială de stat 
şi eroismul, uşor desuet, al... „revoltei în genunchi!” 
şi al jerfei romantice!  

O carte-document, semnalată de coperta cu 
imagini şocante de execuţii şi cruzimi „medievale”, 
din care lipseşte doar rugul intoleranţei bigote, sau 
convingătoare eşafoduri cu execuţii publice din 
plastica exaltată a unui El Greco şi, prin extensie, 
oripilantele lagăre de exterminare naziste. O carte 
de proză, uşor atipică, prin structura sa epică în 
afara coordonatelor standard, ca o... oglindă hidoasă 
a unei politici intolerante, a cărei uvertură machia-
velică a început cu Mussolini şi Hitler şi „a fost 
desăvârşită” în forma cea mai aberantă, după...  
„harta” cinic-nedreaptă de la Postdam, când Europa 
de Est, aproape toată, a fost supusă unui... „expe -
riment... social-politic”, gândit de Marx şi Engels, ini-
ţiat de Lenin şi compromis total de Stalin, prin 
violenţă şi intoleranţă, în... „felia” oferită după 
Războiul Mondial acestuia şi Uniunii Sovietice.  

Aşadar, cartea prozatorului Alexandru Mihal-
cea a fost realizată în parametrii unui concept reven -
dicativ în plan moral şi în limitele unei etici recupe -
ratorii, deşi parcă demersul unui astfel de... „recurs 
în anulare” nu mai păstrează decât aura eroică a 
unui spectacol de Operetă, cu personaje protejate 
de măştile fardate ale unui Carnaval grotesc, ridicol 
şi de-o cantonare într-o perspectivă parodică, pentru 
torţionarii puterii şi ai terorii absolute. Construit epic 
pe arhitectura unei memorialistici, cam în afara 
normelor de evocare tradiţionale, volumul „Călău şi 
victimă” are valoarea unei cronici de Istorie în 
impas, violentă şi absurdă, cu trimiteri dramatice  

 
 

spre destine umane eşuate în tragedii ale neşan-
sei, derivate din forme de protest, de împotrivire 
faţă de forţe oculte cu potenţial iraţional.  

Un echilibru, existent doar în zona 
nedreptăţii şi al victimizării, vine dinspre... „um -
brela” de protecţie a imposturii şi a maleficului 
susţinute de crima individuală direcţionată spre 
genocidul generalizat. Epopeea calvarului, în 
care „personajul” principal este chiar Alexandru 
Mihalcea, deţinut politic marcat de un destin de o 
copleşitoare nedreptate, alături de alţi, foarte 
mulţi.. „eroi” ai împotrivirii faţă de mecanismele 
unei forţe malefice, începe abrupt, cu... „scena” 
unei închisori a ororilor ideologiei „roşii”, direc-
ţionată prin alăturare cu Infernul Apocalipsei: 
„...strânşi prin cotloanele Jilavei, de-a valma... 
Pe jos, o mâzgă lipicioasă, praf şi slin înmuiate 
de sudoarea curgând din trupurile noastre care 
nu mai suportau nici cămaşa” (p. 7).  

„Călău şi victimă”, un... „roman” al alie-
nării, deşi nu l-aş încadra cu drepturi depline ca 
specie a genului epic cult de mare întindere, 
pentru că are mai degrabă aparenţa unui sce-
nariu cinematografic, cu scene de viaţă, în care, 
definitorii, rămân destine individuale într-un 
amestec nefericit de întâmplări cu traume, la 
graniţa fragilă dintre biografic şi fantastic, firesc 
şi absurd, într-o himerică metamorfoză. Există în 
această carte cincisprezece secvenţe epice, 
schiţe sau povestioare, episoade ale unui sce-
nariu de film, cum spuneam mai sus, mici „spec-
tacole umane” cu întâmplări terifiante, cele mai 
multe, prin grozăvia unor realităţi înspăimântă-
toare şi de-o nedreptate „criminală” pentru unele 
dintre personaje, de fapt oameni cu o biografie  

(continuare în pag. 8) 
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cumpănă sau în impas, precum Eugen Ţur-
canu, individ de-o ferocitate diabolică, „fiindcă 
el era deţinut, ca şi noi...” (p. 146); de fapt, un 
fost legionar, convertit la comunism; Nicolae 
Doicaru, ajuns la vârful Securităţii, deşi cu 
antecedente legionare... 

Şi, tot în contextul relevării calităţilor de 
prozator ale autorului cărţii „Călău şi victimă”, 
este incredibilă multitudinea de fapte, întâm -
plări, oameni, personaje, victime şi torţionari, 
crime şi nedreptăţi inutile stocate în memoria 
autorului, care se întreabă, nedumerit şi revol-
tat, el însuşi victimă a acelor reacţii criminale: 
„Au recunoscut Ficior, Pârvulescu, Enoiu, Vişi-
nescu, Szabo Zoltan, crimele săvârşite?!” (p. 
181). 

M-aş opri şi la un... intermezzo venit 
dinspre ecourile Războiului Civil din Spania 
anului 1939, cu Brigăzile Internaţionale (pe 
care şi le consemnau în celebrele autobiografii 
mulţi dintre viitorii comunişti...), „care se târăsc, 
dezamăgite şi obosite, către Franţa şi chiar 
spre Estul Europei...”, apoi cu Bulgaria şi 
Ghiorghi Dimitrov; cu figuri emblematice, mai 
degrabă, pitoreşti, din perspectiva recupera-
torie a Istoriei: Largo Caballero, un nonstalinist, 
Dolores Ibarruri, - La Pasionaria, stalinistă... şi 
cu consecinţele pe termen lung, care s-au 
numit FRANCO! 

Un scurt popas prin Europa, pentru că 
Al. Mihalcea se întoarce spre obsedantul reper 
al politicii demenţiale din ţara sa, cu... „eroii” 
săi negativi cu tot, Patriciu Mihai (Mihai Weiss), 
de la Cluj, Nicolschi şi Pantiuşa, agenţi NKVD, 
ori la un... sinistru „pomelnic” al silniciei, al 
delaţiunii şi al crimei „fără obiect şi fără 
măsură”, gestionat de Securitate, Miliţ ie şi o 
întreagă nomenclatură politică autoritară şi 
imorală, alături de o listă lungă, lungă din 
„Lexiconul Negru” al Doinei Jela.  

Într-un alt capitol, Alexandru Mihalcea 
îşi ia în serios rolul şi aptitudinile de scriitor... 
militant şi conturează portretul standard al 
răzvrătitului şi adaugă alte nume de... eroi ai 
revoltei anticomuniste, din care exclude orice 
urmă de ficţiune din respect pentru spiritul de 
sacrificiu al... „personajelor” sale, pe care le 
înnobilează cu identitatea de martiri, pe 
anumite reliefuri simbolice, contracarând astfel 
sloganele oficiale care-i declamau duşmani ai 
poporului, printre care „Remus Radina, ... omul 
care nu a obosit să-şi afirme principiile...”, într-
o lume în care raţiunea şi justiţia erau ciomagul 
lui Maromet şi pumnii şi cizmele lui Goiciu” 
(Pag. 256). 

Arta portretului este completată de 
descriere, ca mod de expunere epică, în 
scenele terifiante de schingiuire cu totul 
inumane, accentuând refuzul, tenacitatea şi 
tăria de caracter a... „banditului”, supus celor 
mai inumane suferinţe, provocate de o... 
demenţă patologică a gardienilor; descrieri cu 
secvenţe... horror, ca în filmele de acţiune TV,  

(continuare în pag. 9) 

 

(urmare din pag. 7) 
 

reală, modificată de o „genetică”... social-politică cu o 
patologie de dimensiuni stranii din zonele... cenuşii 
ale realului. 

Domnul Alexandru Mihalcea se află evident în 
centrul acestui... „carnaval” al terorii şi al suferinţei 
îndurată gratuit, după regulile sinistre ale uneia 
dintre... legile Filosofiei marxiste: „necesitate şi 
întâmplare” (singurul postulat al filosofiei comuniste 
care m-a convins şi... m-a amuzat, pe când eram 
student la Filologie, prin argumentul explicit: o 
cărămidă din cornişa de la faţada unei clăd iri, care se 
eroda gradual de ceva timp, se desprinde tocmai 
când, fix în acel loc, trece un om şi-i cade în 
cap...!?!?),  dar aduce, din surse proprii şi dintr -o 
bibliografie... convingătoare!, amănunte de început 
ale terorii: prizonierii de Război întorşi în ţară, care 
plătesc şi pentru ceea ce au plătit prin... Siberiile 
sovietice, dar şi pentru că... „s-au întors!?” 

O altă variantă a terorii „roşii”, gestionată de 
data aceasta de Gh. Gheorghiu-Dej şi Iosif 
Chişinevski, care a anihilat elita politică şi intelectuală 
românească prin puşcăriile de la Râmnic, Gherla, 
Bălţile Brăilei şi de la Canal, proiectul „faraonic” şi 
fantasmagoric al unei... sclavii  de secol XX; cu perso-
naje din... „lumea bună” a politicii româneşti inter -
belice ca Ion Mihalache, pe care „îl bătea cu sălbă-
ticie..., deşi bătrân şi bolnav, aruncând apoi apă pe el 
în plină iarnă” (p. 66), nimeni altul decât... „celebrul” 
comandant Alexandru Vişinescu, vedeta cu aere de... 
„victimă”, pe care şi-o asumă cu nonşalanţa militarului 
instruit să execute ordinele superiorilor, dar uită de... 
excesul de zel, pe care nu i l-a impus nimeni... 

Torţionari ca Al. Vişinescu alcătuiesc galeria 
de personaje sinistre, în carne şi oase, cu... „CNP de 
identificare” şi... „număr la pantofi”, din care fac parte 
Alexandru Nicolschi, acuzat de bolşevizarea Româ -
niei; Boris Grünberg, fost activist în U.T.C. la Chişi-
nău, acţionează sub bagheta dirijorală a unui trio de... 
telenovelă vulgară: „Anca, Luca şi cu Dej au băgat 
spaima-n burghezi”, deşi vor plăti, ca-ntr-un carusel 
de bâlci, cu aceeaşi monedă calpă, pentru acuzaţii 
grave de fracţionism, dictate de tătucul de la Kremlin. 

Cu ecouri de slogan, tipic şi mobilizator, în 
secvenţa „Construim fără Burghezie şi împotriva 
Burgheziei” (p. 100-145), este relevantă tehnica de 
intimidare şi anihilare a Securităţii, cu referire la... 
cazul Hossu Emilian şi tot traseul prin „puşcăriile pa -
triei socialiste”, unde tatăl scriitorului Valentin Hossu -
Longin, acuzat de vini închipuite, a fost supus unor 
atrocităţi inumane. 

Este cazul pe care mi-l amintesc dintre atâtea 
asemănătoare şi poate şi mai relevante, deoarece îl 
„pune în lumină” într-un serial de televiziune Lucia 
Hossu-Longin, pe tema politicii de anihilare a elitei 
intelectualităţii româneşti, într-o perioadă când „Istoria 
justiţiei securiste din România bolşevizată colcăie de 
procese înscenate” (p. 102), dacă ar fi să amintesc de 
cazul incredibil al lui Lucreţiu Pătrăşcanu, care... „era 
unul de-al lor” (Ibidem). 

Un alt capitol, „Satan s-a oprit la Piteşti” (p. 
146-187), în care aş releva calităţile de portretist ale 
scriitorului Alexandru Mihalcea, face trimitere la... 
torţionarii motivaţi de o conştiinţă în derivă, în  
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(urmare din pag. 8) 
 

precum „profanarea trupului unui fost ministru al 
Agriculturii, Aurelian Pană, un om foarte înalt, pe care 
gardianul Goiciu îl ucide în bătaie şi, pentru că nu 
încăpea în sicriu, i-a tăiat picioarele iar cioturile le-a 
pus pe pieptul mortului” (p. 262-263). 

Există în tehnica narativ-descriptivă a dom-
nului Alexandru Mihalcea o insistentă preferinţă pen-
tru antiteză, pentru contrast, cu intenţia evidentă de a 
şarja pe bestialitatea demenţială a torţionarilor şi a 
marca ipostaza umană, generoasă a victimelor. 
Scriitorul alege, selectează întâmplări-şoc, eveni-
mente extreme, reprobabile, ca „Jurnalul inginerului 
Ursu”, pagini de o realitate cutremurătoare, care 
descriu ceea ce i s-a întâmplat lui Gh. Ursu, impo-
sibil, incredibil de acceptat, orori de o ficţiune... bol -
navă, demne de o literatură a absurdului. 

Acelaşi calvar şi pentru alţi eroi-personaje din 
volumul „Călău şi victimă”: Iulius Filip, Ioan Teodosiu, 
Ion Bogdan, Marin Iancu, Vasile Paraschiv, luptătorul 
pentru sindicatele libere, sau Alex. Ştefănescu, care 
află oripilat şi revoltat, după ce-şi studiază „dosarul” 
la C.N.S.A.S., cine „l-a turnat” la Securitate. Ilustrul 
critic şi istoric literar Alex. Ştefănescu omagiază cu 
respect şi recunoştinţă pe doamna prof. univ. Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, atunci când este exclus din 
U.T.C. şi ameninţat să fie dat afară din facultate, 
pentru „concepţiile sale profund duşmănoase” (p. 
394), deoarece... viitoarea Maica Benedicta a afirmat 
tranşant: „...decizia rămânerii sau nerămânerii în 
facultate (a studentului Ştefănescu Alexandru...) o vor 
lua ei, profesorii, nu studenţii” (p. 404).  

Iar eu aş completa „lista onoarei”  şi cu nu-
mele eroului-personaj Alexandru Mihalcea, pentru 
demnitatea cu care şi-a susţinut crezul şi convingerile 
moral-politice, ca şi pentru calităţile de prozator, prin 
desăvârşita stăpânire a epicului şi efortul de esen -
ţializare narativă, în tonalitatea tumultuoasă a apelor 
învolburate ale Vltavei  din poemul simfonic Patria 
mea de Bedrick Smetana. 

 

 

VIAŢĂ ŞI CĂRŢI de Nicolae MANOLESCU  
 

Volumul "Viaţă şi cărţi", Editura Paralela 45, 
Piteşti, 2015, 422 de pagini, ediţia a treia, semnat de 
scriitorul Nicolae MANOLESCU, este structurat pe 
două PĂRŢI: "Cititul şi scrisul" - "Scrisul şi cititul", 
desfăşurate pe canonul unei memorialistici, cu totul 
originală, uşor în afara tiparelor tradiţionale, glisată 
între senzaţii, izvorâte din sentimente, nu neapărat 
stinse, ci doar estompate de trecerea timpului, şi idei 
cu perturbatoare şi incitante ecouri în suflet, într -o 
ritmică spirituală somptuoasă şi o romantică 
delectare. "Amintirile unui cititor de cursă lungă", 
subtitlul... subt il al cărţii, încep cu "Cititul şi scrisul", 
cu timbrul autentic al unui... abecedar al lecturii, al 
bucuriei de a citi; un eseu uriaş, cu nuanţe autobio-
grafice între amintiri din copilărie şi maturitatea 
angajată, desfăşurat pe 38 de... "itinerare" ale c reş-
terii şi educaţiei intelectuale, venită dinspre  îndemnu- 
 

 
 

rile cronicarului moldovean Miron Costin: "nu este 
alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa 
omului zăbavă decât cetitul cărţilor...", ori ale mai 
modernilor J.-P. Sartre: "Mi-am început viaţa aşa 
cum fără îndoială mi-o voi sfârşi: în mijlocul 
cărţilor" şi J. L. Borges: "Eu mi-am imaginat tot-
deauna paradisul sub forma unei biblioteci", 
motto-uri respectuoase de o tulburătoare coinci-
denţă cu... apetitul copilului şi adolescentului 
Nicolae Manolescu. 

Debutul... amintirilor este abrupt şi fasci-
nant, cu amănunte pitoreşti într-un registru 
nostalgic şi delicat, cu nuanţări de... "Ozana cea 
frumos curgătoare şi limpede ca cristalul...", cu o 
anume şi caldă raportare la părinţii săi, mai  ales 
mama, profesoară de limba franceză, pe care o 
evocă cu duioşie, şi tatăl, victime ale unei ideo -
logii strâmbe şi aberante în închisorile comuniste. 
Deşi nu mai reţine titlul primei cărţi citite, îşi 
aminteşte de prima sa Bibliotecă, un raft 
rudimentar cu câteva spaţii pe care tronau cărţile 
de referinţă semnate de Ion Creangă, Edmondo 
de Amicis ("Cuore") şi, insistent semnalat, Jules 
Verne... cu care a început periplul său spre 
bucuriile lecturii din copilăria de început, fragedă 
şi nevinovată, de-o puritate angelică, uşor... 
desuetă, raportată la statura personalităţii de 
astăzi a criticului şi istoricului literar Nicolae 
Manolescu, ca un tip de... "răsfăţ" de Om mare, 
care se înduioşează, credibil şi convingător, de 
farmecul autentic al vârstei de aur a copilăriei. Îl 
bântuie fragmente de amintiri despre locuri, 
localităţi cu străzi, case şi oameni, cu amănunte,  

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

reliefuri simbolice, gesturi, fizionomii, mici "spec-
tacole" umane, cu tonalitatea în pianissimo discret 
din "Tablouri dintr-o expoziţie", de Modest Musorg-
ski, ori cu amănunte fulgurante de-o banalitate emo-
ţională: "Eu îmi aminteam că în grădină se băteau 
covoarele. Sau nu, bătătorul se afla în curtea 
principală, la intrare, în faţa unei magazii" (pag. 14), 
şi despre oameni... foarte oarecare, dar cu impact de 
repere ale unui orizont infantil, curat, de pe când era 
elev în clasa I, la şcoala de lângă locuinţa sa: su -
netul cristalin al clopoţelului care anunţa recreaţiile, 
şi figura blândă a învăţătorului, un fel de... Domnu' 
Trandafir, reperul emblematic din cărţile lui Mihail 
Sadoveanu, şi nucul umbros şi majestuos din curtea 
bunicilor de la Râmnicu Vâlcea. 

Şi-şi mai aminteşte ceva, între nedumerire şi 
spectaculos, când a intuit că cititul cărţilor este ală-
turat apetitului pentru joacă, dar scrisul l-a fascinat 
de-a dreptul, pentru că nici nu ştie cum a descoperit 
literele alfabetului: "Gândindu-mă bine, le-am ştiut 
dintotdeauna" (pag. 32), iar ca "premieră absolută" 
pentru destinul său scriitoricesc, debutul s-a produs 
prin clasele primare cu o poezie din care nu-şi mai 
aminteşte decât doar două versuri: "Cu nasul strivit 
de geam / Ţara toată o priveam" (Ibidem), recu-
noscând cu sinceritate că profesorul George Ivaşcu 
a avut dreptate când i-a spus tranşant: "Dumneata ai 
structură de critic" (pag. 187). 

Şi-atunci, găsind de cuviinţă că nici poezia şi 
nici proza... "nu-s de nasul său!", s-a orientat spre o 
altă posibilă vocaţie artistică, editând prima sa revis -
tă literară, în drumul triumfal, ca o "Odă a bucuriei" 
beethoveniene,  spre "Contemporanul" şi "România 
Literară": revista "Familia", după o idee preluată cu 
entuziasmul purtătorilor cravatei roşii de pionier, de 
la Vladimir Ilici Lenin ("care scosese o astfel de 
revistă de pe când se numea Ulianov"), cu o redacţie 
în toată regula, cu rubrici şi colaboratori,  din care nu 
lipsea pagina de... "cronică muzicală", semnată "de 
un absolvent de Conservator şi fost ani buni 
directorul Filarmonicii din Braşov" (pag. 34).  

Se pare că domnul Nicolae Manolescu a avut 
din adolescenţă o... chemare pentru editarea de re-
viste, pentru că au urmat: "Poezia", "Literatura 
română", "Pagini literare", "România pitorească", 
"Făt-Frumos", toate sub imperiul lecturilor din Jules 
Verne, Walter Scott, Coşbuc, Alecsandri, Topâr -
ceanu; pasiune şi vocaţie cu "consecinţe" benefice: 
"...revistele pe care le-am scos m-au silit să fac şi 
critică literară" (pag. 61). Şi chiar aşa a fost după 
stagiul la "Luceafărul", "după ce Ivaşcu a făcut din 
mine un cronicar" (pag. 67), când Ştefan Bănulescu 
i-a încredinţat rubrica "Teme" pentru recenzie de 
carte de întâmpinare, iar George Bălăiţă i-a solicitat 
o temă în revista "Litera", cu titlul "Cititul şi scrisul", 

pe care l-a păstrat în cartea de faţă.  
Revenind la pasiunea pentru lectură, domnul 

Nicolae Manolescu s-a dovedit metodic încă din anii 
când citea... orice, într-o devălmăşie aleatorie de 
cărţi şi scriitori, dar parcă... o ordine instinctuală 
exista în preferinţele sale: J. Verne, H. de Balzac, 
dar şi Rebreanu, Sadoveanu... Schiller, Goethe; fără 
îndoială chiar literatură sovietică, V. Kaverin ("O  
 

 

pânză în depărtare"), N. Ostrovski, Arcadi Gaidar, 
Al. Fadeev, Boris Polevoi, dar şi ruşii... vechi, 
Puşkin, Tolstoi, Cehov, Turgheniev, Dostoiev-
ski..., când zăbovea în Biblioteca Publică din Rm. 
Vâlcea, de unde "Plecam de fiecare dată cu 
braţele pline... citind pe ruptele, pe nerăsuflate, 
ca un apucat" (pag. 95). 

Tânărul N. Manolescu are o... meticuloasă 
ierarhizare a lecturii când se apropie de scriitorii 
Antichităţii: Eschil, Sofocle, Aristofan, Euripide... 
"pe Nepos şi Plutarh i-am citit, totuşi, în liceu" 
(pag. 101), şi "mi-am oferit esenţialul pentru 
lectura critică" (pag. 103). În fine, printre 
preferinţele de lectură, într-o ierarhizare convin-
gătoare, o biografie încărcată, cu neamuri de 
toate gradele şi de localităţi de domiciliu, pe care 
le... "inventariază" tot în legătură cu apetitul 
pentru lectură: "Dinspre partea bunicii materne, 
acela care a avut plăcerea de a scrie a fost tatăl 
ei, străbunicul Nae Bogdănescu..." (pag. 112), iar 
"de la străbunicul meu matern s-au păstrat două 
caiete dictando, scrise cu cerneală albastră şi 
violet" (pag. 115); şi cu un omagiu fierbinte pentru 
părinţii săi, intelectuali de marcă, profesori care i-
au transmis gena benefică sau contribuind direct 
la instrucţia şi educaţia sa: "Pe mama am avut-o 
profesoară de română şi dirigintă în clasa a VI-
a..." (pag. 127), ca un olé graţios, sincopat de 
frenezii sentimentale recunoscătoare. 

Partea I, "Cititul şi scrisul", se încheie cu o 
întâmplare povestită de George Călinescu în 
celebra sa "Cronica mizantropului": "Tot mai 
înveţi, maică", într-un registru parodic, din per-
spectiva halucinatorie a ignoranţei şi inculturii; ca 
să amintească, în compensaţie, cu respect şi 
pioşenie pentru profesorii iluştri de la Facultatea 
de Filologie: Edgar PAPU, Vera CĂLIN, Zoe 
DUMITRESCU-BUŞULENGA, Tudor VIANU, 
Dumitru MICU, Ovidiu CROHMĂLNICEANU, 
George IVAŞCU, Mihai POP... şi să evoce atmos -
fera elevată din amfiteatrele „Odobescu”, „Băl-
cescu”, „Haşdeu” sau R3, care l-au făcut pe 
domnul Nicolae Manolescu să declare orgolios: 
„Sunt un vicios al lecturii... Nu mă pot închipui 
fără să ţin o carte în mână” (pag. 176).  

Partea a II-a, „Scrisul şi cititul”, o simetrie 
realizată prin contrast cu Partea I, „Cititul şi 
scrisul, din volumul „Viaţă şi cărţi”, porneşte de la 
afirmaţia criticului şi istoricului literar Nicolae 
Manolescu că citea de când era foarte mic şi că 
va scrie zilnic începând de la douăzeci şi doi de 
ani, de când se poate considera un... grafoman, 
deşi, numai dacă i-aş pune, în... balanţa propriei 
dileme, monumentala „Istoria critică a literaturii 
române” – cinci secole de literatură - Editura 
Paralela 45, Piteşti, 2008, 1526 de pagini, format 
înalt, sigur m-aş încumeta s-o alătur, păstrând 
proporţiile, unui... malpraxis de laudatio sărbă-
toresc, ilustrului său înaintaş, cu capodopera din 
1941 a „Istoriei literaturii române - de la origini 
până în prezent", de George Călinescu.  

Cu adevărat, student la Filologie, tânărul 
Nicolae Manolescu va fi îndemnat să scrie la  

(continuare în pag. 11) 
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Catedra de Literatură de la Filologie, când, fildel 
elev al lui George Călinescu, are serioase rezerve 
faţă de unii dintre titularii catedrelor, G.C. Nico -
lescu, Emil Boldan... 

Tot cam pe-atunci, are o perioadă fastă de 
contact cu Lumea Occidentului, când vizitează 
Germania şi Franţa şi-i cunoaşte, la Paris, pe 
Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca; fastă şi din 
perspectiva Scrisului, componentă definitorie 
pentru această perioadă în evoluţia creatoare a 
domnului Nicolae Manolescu, deşi parcă tot din 
cărţi a învăţat mai mult şi şi-a fixat rostul în lume, 
decât din fluctuantele, imprevizibilele şi riscantele 
sale ipostaze de... “om al scrisului”! Dacă perioada 
cititului, din primul segment memorialistic, a fost 
liniştită, partea a II-a, scrisul, a fost... “belicoasă”, 
cu deturnări de evoluţie, pe care scriitorul abia 
dacă mai are posibilităţile să le clasifice, să le 
separe şi să le dea importanţa reală. Printre altele, 
aminteşte, deşi... cam în fugă, de ideea disidenţei, 
fenomenul controversat de rezistenţă a scriitorilor 
faţă de ideologia comunistă.  

Eu cred că, în acelaşi context, ar fi fost 
potrivit să se vorbească şi despre... “literatura de 
sertar”, conceptul estetic şi proiecţia sa artistică, 
atât de aşteptat şi de controversat, pus în discuţie 
după Revoluţia din Decembrie 1989, care s-a 
dovedit, din păcate, doar... “o promisiune” nu 
îndeajuns onorată, pe cât ar fi meritat, despre care 
eu am scris insistent în recenziile mele la cărţile 
unor scriitori, Fănuş Neagu, Valentin Popa, Vasile 
Mandric, cu astfel de “calităţi”!  

Şi, neapărat, în fluxul memoriei... memo-
rabilele momente ale Revoluţiei din Piaţa Victoriei 
şi a sediului C.C. al P.C.R., în nota de surpriză 
totală şi de participare alături de scriitorii Florin 
Iaru (eliberat, din închisoare, după o bătaie 
cumplită, de către D.R. Popescu, preşedintele 
U.S.R.), Constantin Ţoiu, sau cu implicarea sa di-
rectă, minimalizată cu echilibru şi bun-simţ, într-o 
perioadă actuală de inflaţie de... “eroi ai Revo-
luţiei”, de la Etajul 11 al T.V.R., când Ion Iliescu îi 
solicită domnului Nicolae Manolescu să redacteze 
“un Mesaj către ţară”, cu măgulitoarea apreciere: 
“Avem nevoie de condeiul dumitale” (pag. 349). 

Apoi, alt flux, politic prin excelenţă, venit 
dinspre figurile, “actorii” momentului, Ion Diaco-
nescu, Ticu Dumitrescu, Ion Raţiu şi Corneliu Co -
posu, de care se leagă un... episod, pe care omul 
politic Nicolae Manolescu îl gestionează cu orgo -
lioasă decenţă: “Prioritatea absolută pe care Co -
posu o dădea P.N.Ţ.-c.d. a fost şi una din cauze le 
eliminării mele din cursa pentru preşedinţia ţării 
din 1992” (pag. 379). 

Ideea finală a acestui volum de memo-
rialistică ar putea fi (cu toate măsurile pe care 
instinctiv mi le iau...), că domnul Nicolae Mano -
lescu, chiar la vârsta deplinei maturităţi intelec-
tuale, civice şi creative, a fost şi rămâne... 
dependent, ca sub influenţa unui drog... cu efecte 
benefice, de bucuria lecturii, de universul pe care 
l-a descoperit mereu, de pe când era copil, cu 
surprindere şi încântare, deşi recunoaşte cu  

(continuare în pag. 12) 

 

 

(urmare din pag. 10) 
 

„Contemporanul” (revistă de cultură la care voi debu-
ta publicistic şi eu cu o cronică muzicală la Concertul 
simfonic al Orchestrei Gewandhaus din Leipzig de la 
Ateneul Român, în 1962, pe când eram student tot la 
Filologie), de către George Ivaşcu, „omul providenţial 
al biografiei mele” (pag. 184), ca şi la „Gazeta 
Literară”, unde va semna recenzie de carte, după ce 
mentorul său spiritual i-a pus în braţe „Cronică de 
familie”, de Petru Dumitriu, i-a impus un ritm... 
drăcesc de redactare. Acest tip de comunicare între 
două generaţii, separate de multe motive, şi ideolo -
gice, şi de politică aplicată, explică gestul tânărului 
gazetar, care salvează imaginea personalităţii contro -
versate a lui G. Ivaşcu, din amănuntele legate de un 
interviu pe care N. Manolescu îl ia lui Ion Gheorghe 
Maurer, prim-ministru al vremii, în contextul impre-
vizibilelor situaţii ale anilor ’70; şi un întreg tapaj 
despre cenzură, cu impactul devastator asupra criticii 
literare, şi toată arta, tac tul inspirat de a fenta rigorile 
acesteia. 

Timp de două decenii, între 1972-1992, reac-
ţiile tânărului critic la rigorile “paznicilor” ideologiei 
roşii au fost pe măsură, între constrângerile lui Mitea 
şi “rezervele elegante” ale lui George Ivaşcu, cu 
trimiterile la cronicile literare despre “Marele sin-
guratic”, cu o poziţie între... “ciocan şi nicovală”, şi 
chiar “fără entuziasm” despre “Delirul”, semnate de 
Marin Preda, cu tot succesul de librărie al ambelor 
romane. 

Se tulbură şi mai puternic apele, când tânărul 
cronicar literar elogiază entuziast şi partizan romanul 
“Bunavestire”, de Nicolae Breban, şi se va dezlănţui o 
formidabilă “furtună”, pe un dialog incredibil între 
scriitorul Titus Popovici şi Cornel Burtică, ideologul 
comunist, la o Plenară a C.C . al P.C.R. Nicolae 
Manolescu este declarat un fel de.. paria, iar lui 
George Ivaşcu i se sugerează, partinic, să-i suprime 
acestuia rubrica de critică literară.  

Cenzura, ca un rug medieval de pedepsire a 
ereticilor, parcă l-ar fi obsedat pe N. Manolescu în 
anii săi definitorii în calitate de critic literar, dar parcă 
nici “n-ar fi dat doi bani” pe toată acea mascaradă 
“de... protecţie” ideologică şi-şi plia reacţiile şi ati-
tudinile pe-un... jemanfişism declarat: “...şi ce-o să-mi 
faceţi?!” 

De altfel, cititorul onest nu l-ar fi perceput pe 
înverşunatul critic literar în această ipostază decât ca 
un răzvrătit, între cuminţenie simulată şi... “obrăz-
nicie” voalată, reacţii fireşti decurgând motivat din 
frustrările adolescentului ale cărui lecturi erau tulbu -
rate de... arestarea samavolnică a părinţilor, ori ce i 
s-a întâmplat, pe traiectoria cenzurii, cu antologia sa, 
“Poezia română modernă”, tocmai în perioada de... 
relaxare politică de prin 1968, indusă din atitudinea 
surprinzătoare a Occidentului după şi ma i surprin-
zătorul gest politic al lui Nicolae Ceauşescu faţă de 
“Primăvara de la Praga”. 

Tot şarmul domnului Nicolae Manolescu este 
că se bagă nonşalant şi chiar “cu ochii închişi” în cele 
mai... “controversate” (...n-am avut altă “rimă”!?) 
întâmplări din viaţa literară românească din perioada, 
oarecum relaxantă, a celebrului “deceniu obsedant” 
şi-şi menţine... “ţâfna” critică, protestatară, şi la  
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(urmare din pag. 11) 
 

nuanţa unui... “răsfăţ” nevinovat: “Citesc tot mai ra -
reori din plăcere, deşi continui să nu cunosc plăcere 
mai mare decât cititul” (pag. 407).  

Lait-motivul evocator al volumului “Viaţă şi 
cărţi”, semnat de scriitorul Nicolae Manolescu, este 
de-un sentimentalism învăluitor şi nostalgic, precum: 
“...Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu...”, din cartea de 
căpătâi de pe rafturile bibliotecii sale, cu o lume pe 
care o ridică la rang de minune, de miracol şi bucurie 
plenară...; o carte ca un “curriculum vitae”, savant 
elaborat, rodul unei spectaculoase oglinzi cu reflexii 
în care, din... conul de umbră, irump tocmai razele, 
silite din varii motive să stea ascunse, ca în ritmul 
optimist şi reconfortant al celebrului “Radetzki Marş”, 
cu care se încheie tradiţionalul Concert de Anul Nou 
al Filarmonicii din Viena. 

 

 
 

Asociaţia Culturală „Duiliu Zamfirescu" din Focşani, 
str. Alexandru Golescu nr. 76, Judeţul Vrancea împreună  
cu R. .L. Cincinat Pavelescu intenţionează să organizeze 
un CONCURS DE EPIGRAME CINCINAT PAVELESCU.  

Doritorii vor trimite în format electronic 10-20 de 
epigrame semnate de autor împreună cu o fotografie de 
autor şi un scurt CD pe adresa de e-mail 

www/gheorgheneagu@yahoo.com, 

sau pe hârtie, la adresa de mai sus, până la data de 15 
septembrie a.c. Jurizarea şi premierea se va face în ziua 
de 23 octombrie la Focşani. Cele mai bune epigrame vor 
fi tipărite într-un volum. 

Relaţii suplimentare la telefon 0722 284430.   

 

 
Paul Sân-Petru – Budha în recluziune 

 

Diana Teodora COZMA  

 

Alunecare în vid  
 

Cu capul plecat, cu ochii înfipți în pământ 
urmăream gropile de pe trotuarul condimentat cu  
tăciune… 
Auzeam trenul cum gonește în grabă, șuierând de 
trei ori 
în semn de protest. 
din șine ieșeau scântei, în urma roților rămăsese un  
miros de praf de pușcă și de fier încins în cuptor. 
Pasărea cu roți de plumb a fost spintecată de 
ghearele unui corb negru care croncănea într-una … 
Pasagerii își cărau servietele mai greoaie decât 
propriul lor trup, pășind în grabă ca nu cumva să 
piardă și al doilea tren buimac… 
Picioarele lor sunt lipite precum coada unei sirene  
ce-și cântă durerea pe-o piatră din mijlocul Mării 
Egee. 
Să ne punem dopurile în urechi ! zise Ulise…ca nu 
care cumva să alunecăm în moarte neliniștiți. 
 
 
Somn 
 

Spre meridianele viselor e greu să te îndrepți  
cu ochii deschiși… 
ești străpuns de glasul șocant al unei viori  
în miez de noapte, căci strunele i-au rămas  
dezacordate și neatinse de multă vreme. 
simți cum pleoapa ți se îngreunează, 
cum pupila se micșorează… 
îți imaginezi cum somnul își deschide brațele 
doar pentru a te primi , dar sunetul viorii bântuite 
îți cutremură timpanul. 
Apoi, vrei să te transformi într-un greier, să iei vioara 
și să o acordezi după ureche ca să poți cânta până 
ce adormi 
……………………………………………………. 
Ce idiot trebuie să fii ca să-ți dorești cu ardoare  
să adormi, 
când toată lumea dansează în spatele tău  
tango în miez de noapte  
și se îmbracă în haine grotești, pe deasupra și 
scumpe, de-a dreptul hilare! 
Ce tangou superb ! E-un dans nebun al desfătărilor… 
Nu mai bine te-ai legăna și tu puțin  
în văpaia focului aprins? 
Poate așa, vei reuși să dormi liniștit. 

 

 

mailto:www/gheorgheneagu@yahoo.com
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      Renata VEREJANU 
 
La micul ecran 
 

De unde aşa aromă în trandafiri sălbatici, 
Şi cine-i regizorul ce-a rânduit tulpini? 
Din palma lui Iisus coboară filosofii antici: 
Nu-n petale, în ghimpii dresaţi şi arini. 
Vântul de-acasă, de la ţară, cel de sub fereastră 
Mătură colbul de lângă Ştefan cel Mare. 
S-a înălţat în izbândă Pasărea măiastră 
A trupului tânăr, şi-i fără ajutorare. 
 

Buzele de viscol pe flăcări le lipesc: 
Deloc nu mă frige. Se frige însuşi focul 
De dorul meu nestăvilit îl molipsesc – 
Şi rugul nu-şi mai află locul. 
Mi-i ţinuta demnă de harul ce mi-i dat: 
În faţa carieristului nicicând plouată-am stat, 
Şi nici n-am spart cu fruntea pânză efemeră 
Ce-acoperă ţinutul precum o emisferă... 
 

De unde aşa aromă în trandafiri sălbatici? 
Şi cine-i regizorul ce-a răspândit tulpini? 
De-a închis în inima mea ghimpii ostatici, 
Şi tu la miez de noapte încerci să mi-i alini. 
 
Prin sărutul nostru 
 

Prin sărutul nostru se revarsă râul, se coace 
grâul... şi lumea aceasta 
A veacului în care trăim 
cu visul ei, cu libertatea, cu prezentul... 
trece prin sărutul nostru... 
Pe-alături, încetul 
timid şi cuminte ca un câine de casă - 
Prin sărutul nostru tumultul nu lasă 
Străinii să vină, să intre, să ceară, să deie... 
Şi nu e tumult - o clipă maree... 
Un ochi de femeie 
atât de fierbinte, că nici umbră nu poartă... 
Prin sărutul nostru viforul se-arată 
Cu strigăt, cu ceartă, dorind să ne despartă... 
Poate nu e vifor... poate un tânăr, o fată... 
Dar clipa ne salvează, 
Când prin sărutul nostru o mamă alăptează 
copilul... Şi dau în floare cireşii, 
şi dă în floare crinul... 
Cascadele, în strigătul lor, sărutului se-nchin... 
 

Şi nu e sărut - e cerul senin... 
 
Respiraţia moleculei 
 

Respectul dintre molecule... 
Văzduh în libertate... 
Vorbiţi-mi,  
cum că şi cu soarele m-am sărutat. 
În gura morţiii, tata mi-a înmânat,  
pe neaşteptate, 
Curajul lui din luptă: chip în sânge înrourat. 

 

Acest curaj mă priveşte pe dinlăuntru,  
fruct necopt, 
Necontenit locuieşte sângele  
dus prin molecule... 
Să fiu aurul agonisit de altul - nu pot, 
Pâinii şi muncii în casa vremii locul le 
dau. Amare guri,  
nu-mi mâncaţi prilejul, totuna 
Sânt molecula ce respiră mileniul trei. 
Zilnic se-adună în mine furtuna, 
Îmi aţâţă gândul, şi-l pornesc scântei… 
Respiraţia moleculei...  
Idee de continuitate... 
Strop de aer, care vorbeşti cu o lume 
întreagă... 
Inima, sită ce curăţă văzduhul de răutate, 
şi-a aflat omul după curaj,  
Dându-i propriul nume… 
şi demnitate… 
 
Consecinţă 
 

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

Nici o silabă nu mai scap - 
Numai în tine eu încap. 
 
Coroana mamei 
 

Femeia ce nu-ncape în propriul său trup 
Şi nici o toamnă rostul nu-i va ţese, 
Din soarta mea, ce viscole mi-o rup? – 
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 aripă-i, 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. 
 

Femeia ce nu-ncape în propriul său trup 
Şi vorba-i strâmtorată între rude, 
Zadarnic anii din viaţa mea o rup – 
Voinţa ei mă află orişiunde. 
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Luca CIPOLLA 
 

Una candela 
 
Tremo all'idea della porta, 
credo di non poterti più sollevare 
ma almeno 
non fingo più di mangiar mosche 
nel sogno del padre.. 
sai, a volte  
manco di rispetto 
ad ogni stato di coscienza 
quando leggo nel tuo volto 
la sofferenza, 
tu sei una flebile candela 
che più si spegne 
più in me accende luce. 
 
 
 
Viva particella 
 
Mi butto nella mischia 
dimentico della Tua presenza 
e rimango solo.. 
uno shock elettrico affligge le mie vene, 
scende una lacrima 
ma nella polvere poi 
un raggio di sole 
ricorda ch'io pure son viva particella   
eternamente custodita e non pigiata 
tra le Tue dita 
piene di luminoso amore 
così 
non mi posso trattenere dal lasciarmi 
cadere sul cuscino di piume 
d'un lieve respiro 
e dall'addormentarmi 
poco a poco, 
poco a poco.. 
Grazie. 
 
 

(continua a pag. 15) 

 

 

Poetul italian Luca Cipolla este deja cunoscut iubi-
torilor de poezie din România, fiind și un traducător din 
limba română în italiană și invers. S-a născut în anul 1975 
la Milano, unde locuiește și în prezent. Este angajatul unei 
societăţi ce se ocupă cu cărți de credit.  

Este redactor și colaborator al revistelor “Sfera 
Eonică” şi “Regatul Cuvântului” din Craiova, colaborator 
principal la revista “Boema”, “Climate Literare” şi la revista 
internațională online “Starpress”, prezent și în colegiul 
redacțional al revistei “Amprentele sufletului”. 

A publicat, împreună cu poeta Melania Cuc volu-
mul bilingv “Monade” poeme, (Ed. Karuna, Bistrița, 2014). 

A apărut cu versuri în numeroase reviste literare 
românești, dar și în Germania, Franța, Canada, Cipru, Rep. 
Moldova și, desigur, în țara sa natală - Italia. Totodată este 
prezent cu creații proprii pe mai multe site-uri literare, ca și 
în câteva antologii. A tradus în varianta italiană câteva cărți 
ale poeților din România. Este deținător a mai multor premii 
și distincții literare.  

 

 
O lumânare 
 
Tremur la ideea porții, 
cred că nu mai pot să te ridic 
dar cel puțin 
nu mai simulez că mănânc muşte  
în visul tatălui.. 
câteodată, să ştii, 
lipsesc de respect 
la fiecare stare de conştiinţă  
când citesc în chipul tău 
suferinţa, 
tu eşti o lumânare slabă 
ce cu cât se stinge    
cu atât în mine aprinde lumina. 
 
 
 
O particulă vie 
 
M-arunc în luptă 
uitând de prezenţa Ta 
şi rămân singur.. 
un şoc electric mâhneşte vinele mele, 
coboară o lacrimă   
dar în praf mai târziu 
o rază de soare 
îmi aminteşte că şi eu sunt o particulă vie 
veşnic ocrotită şi nestrivită 
între degetele Tale 
pline de iubire luminoasă 
astfel încât  
nu mă pot abţine să nu mă las  
căzut pe perna de pene 
a unei răsuflări moi 
şi să nu adorm 
puţin câte puţin, 
puţin câte puţin.. 
Mulţumesc. 
 
 

(continuare în pag. 15) 
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(continua da pag. 14) 

 

 

Madre permeata di gioia (Anandamayi Ma) 
 
Prima di venire al mondo 
ero la stessa, 
da bimba pure 
e divenni donna.. 
sempre la stessa. 
Lo specchio 
chiaramente 
rimandava i miei silenzi 
così stavate a bocca aperta 
ed imperturbabile io,  
cosciente che 
se tutto è Atman 
nessun'arma può trafiggere l'anima, 
né parola o confine tra me e voi 
- che mai siam nati  
e mai periremo - 
può separarci dall'io perenne 
del soffio vitale 
che ci accomuna. 
 

 

 

Il folle 
 
Qual seme di mela 
disgiunto 
dalla polpa, 
viso d'aquila tersicorèo 
è il folle, 
acqua pura, 
vive nella sua stanza   
anni addietro, 
pigramente ucciso 
da ricordi assassini. 

 

 

 

 

          (urmare din pag. 14) 

 

 

Mama plină de beatitudine (Anandamayi Ma) 
 
Înainte de a veni pe lume 
eram aceeaşi, 
când eram copilă de asemenea 
şi am devenit femeie.. 
tot aceeaşi. 
Oglinda 
clar 
înapoia tăcerile mele 
astfel rămâneaţi cu gura deschisă  
şi imperturbabilă eu, 
conştientă că 
fiindcă totul e Atman 
nici o armă nu poate străpunge sufletul,     
nici un cuvânt sau hotar între mine şi voi 
- ce niciodată nu ne-am născut 
şi niciodată nu vom pieri -  
nu ne poate despărţi de eul veşnic 
al suflului vital  
care ne uneşte. 

 

 
 
Nebunul 
 
Ca pe un sâmbure de măr 
detaşat 
din pulpă, 
chip de vultur al Terpsihorei 
e nebunul, 
apă curată, 
locuieşte în odaia lui   
cu ani în urmă, 
leneş omorât 
de amintiri ucigaşe. 
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    Ana Maria CHEȘCU 
 

LOCALIA 

Documente consulare franceze - consul francez 

Wiet (1885-1886) 
 

Galați, 14 decembrie 1896, 
Domnule Ministru,  

 

 Dnii Jules Atger și Leon Ruas, reprezentanți de 
comerț, stabiliți la Galați, supuși francezi, mi-au semnalat, 
ca împuterniciți ai casei Bardou, fabricantă de hârție pen-
tru țigări, că această marfă intră, deseori, contrafăcută în 
România. Această administrație nu încetează să urmă-
rească marfa în discuție, bazându-se pe convenția fran-
co-română din 31 martie, convenție pentru protecția măr-
cilor de fabrică, ci întărește jurisdicția, dată la 4/16 noiem-
brie, același an, de către Tribunalul de la Brăila.   
       
 Excelența Voastră găsește aici traducerea lite-
rală, această judecată fiind valabilă pentru toți operatorii 
care au fost induși în eroare de către această casă fixă 
de la Constantinopol. Dnii Atger și dnii Ruas susțin încă 
în numele casei Bardou două procese cu aceștia, 
desfășurate la București și Brăila

1
.  

 

Rola 294, f. 504.  
 

Galați, 23 Noiembrie 1896, 
Domnule Ministru, 

 

 Prin scrisoarea, datată la 10 Noiembrie, luna 
prezentă, dl. Barra, negociant cu vin de Champagne, 
domiciliat la Marna, s-a adresat acestui consulat, pentru 
a avea numele principalelor case care se ocupă cu 
comerțul de vin de Champagne

2
.  

Rola 294, f. 495.  
 

Galați, 13 ianuarie 1885, 
Domnule Ministru, 

 

 Eu am onoarea de a o informa pe Excelența 
Voastră că dl. Percy Sanderson, delegat al Angliei la 
Galați, s-a reîntors la București, unde urmează să interi-
meze Legația Britanică de aici. Dl.Vecheray, vice-consul, 
i-a făcut ceremonia de predare a serviciului.  
 

Galați, 8 ianuarie 1885, 
Domnule Ministru, 

 

Printre dorințele populației de la Galați figurează 
și crearea unui liceu, căci acest oraș nu are decât un 
gimnaziu, mai exact un așezământ de instrucție secun-
dară, ce cuprinde primele patru clase liceale. 

Acest deziderat, formulat printr-un mandat impus 
de alegători ultimelor alegeri generale, vine să ia ființă 

 

sub forma unui proiect de lege, depus pe biroul 
senatului de către dl. Urechia, vechi ministru de 
instrucție publică în cabinetul Brătianu și senator de 
Galați. Numărul  orașelor secții de licee a fost fixat 
prin legea instrucției publice, aceste orașe fiind în 
număr de cinci: Iași, Bârlad, Craiova, București și 
Ismail.       
 Ori, în expunerea făcută, domnul Urechia 
explică scopul legii, desemnând Ismailul ca sediu al 
viitorului liceu decât Galațiul. Ismailul, mult inferior 
ca importanță față de Galați, are avantajul de a fi 
primul oraș ca importanță din cadrul provinciei 
Basarabia, provincie către care se îndreaptă toate 
ambițiile Rusiei, fiind necesară din această cauză o 
încercare de romanizare prin cultură, mijlocul cel 
mai indicat de a realiza acest proces de culturaliza-
re. De aceea, crearea unui liceu la Ismail ar fi făcut 
să graviteze în jurul acestui oraș districtele din jurul 
Moldovei și să întărească tot mai mult legăturile 
care uneau cele două provincii. Această măsură era 
necesară pentru a contrabalansa propaganda făcu-
tă de către liceul slav de la Bolgrad, alt oraș al 
Basarabiei, liceu admirabil dotat cu un personal nu-
meros și a cărui influență se întinde, lent dar sigur, 
asupra clasei de mijloc.   
 După retrocedarea Basarabiei către Rusia, 
scopul național, urmărit în  anul 1864, nu a mai 
putut fi aplicat. Este important, în aceste condiții, să 
dotăm Galațiul cu un curs de instrucție secundar, 
pentru a oferi tinerilor români din Basarabia 
mijloacele de a se instrui în limba lor.  
 Galațiul, în consecință, nu poate oferi mij-
loacele de instrucție pentru un număr însemnat de 
basarabieni, care, nedorind să frecventeze cursurile 
școlii ruse și negăsind aici un stabiliment de 
instrucție publică, mai exact mijloacele de a termina 
clasele secundare, s-au înscris în liceele străine pe 
care orașul le deține. Iar aceste licee, în opinia lui 
Urechia, sunt leagăne ale anti-românismului și cau-
tă să se opună prin toate mijloacele romanizării, tris-
tă situație care nu poate da decât o funestă direcție 
tinerilor. Aceste licee primesc, de asemeni, un mare 
număr de români, a căror avere nu le permite să 
urmeze cursurile liceale de la Bârlad sau București.  
În sfârșit, dl. Urechia găsește încă un motiv pentru a 
milita puternic în favoarea proiectului său de lege, în 
situația limitrofă din Dobrogea, provincie nou ane-
xată cu o populație amestecată, care, în parte, tre-
buia românizată, prin acest proces diferențiindu-se 
și rasele

3
.  

Rola 291, f. 1. 
 

Galați, 21 August 1888, 
Domnule Ministru, 

 

 Eu am onoarea de a supune atenției dv în 
anexă un memoriu, care mi-a fost adus la cunoș-
tință de către agenții Companiei franceze de navi-
gație, care sunt stabiliți în circumscripția mea 
consulară. Acest document rezumă observațiile 
diverselor Companii Maritime drept răspuns la obli-
gația pe care Guvernul Român vrea să le-o impună, 
aceea de a-i obliga să se înregistreze la grefieria 
tribunalului țării.      

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

 Este, de asemenea, necesar să redactăm și să 
înregistrăm principalele motive care au fost invocate de 
către dnii Agenți. În opinia mea, ar fi suficient, fără a intra 
foarte mult în detalii, să luăm în considerare dispozițiile 
Tratatului de la Paris, întărite la Berlin și la Londra, 
dispoziții stabilind pentru societățile străine de navigație, 
care operează la Dunărea de Jos, completa libertate de 
navigație și excluderea de la toate taxele și impozitele. 
Acest tratat, din anul 1856, pe care Franța s-a străduit 
să-l mențină creează, este adevărat, o situație excep-
țională de care România este deranjată, mai ales că nu 
poate ignora acest tratat, la fel ca și existența sa.  
 Pentru a-și justifica noua măsură, autoritățile se 
bazează pe cartea I din codul de comerț francez, care nu 
vizează decât societățile terestre, în timp ce cartea II, din 
același cod, se ocupă de societățile de navigație. Este 
ușor pentru noi să găsim, datorită acestei distincții 
despre care vorbim la paginile 9 și 10 din memoriu, 
rațiunile juridice necesare pentru a respinge pretențiile 
care creează companiilor noastre, dacă ele vor fi admise, 
o situație incompatibilă cu actele lor.  Agenții acestor 
companii, cum este spus la pagina 5, nu pot semna acte 
decât în calitate de mandatari ai căpitanilor de nave, 
definiția implicând operațiunile limitate dintre vapoare și 
hangare, acestea din urmă fiind substituite navelor 
active, deci după cele expuse este vorba doar de navele 
care lucrează doar în afara zonei terestre, situație care 
nu se poate confunda cu cele expuse în cartea I. Am 
menționat convenția austro-română de la pagina 4 a 
studiului, mai sus anexat, dar acest act este caduc, de 
aceea eu îmi permit să vă reamintesc că, la întâlnirea 
care a avut loc la București între Plenipotențiarii francezi 
și delegații români aceștia au refuzat să admită, într-un 
tratat de navigație, articole detaliate reprezentanții de la 
București limitându-se să propună doar o declarație care 
ar fi putut asigura Franța de ,,tratamentul națiunii 
favorizate”. Din contră, legea din 27 noiembrie 1871, 
referitoare la chei și porturi, specifică faptul că nici o taxă 
sau piedică nu ar putea fi adusă navigației de pe 
Dunăre

4
. 

 

Rola 292. f. 347. 
 
1  Galatz, le 14 Décembre 1896, MM Jules Atger et 

Léon Ruas, représentants de commerce établis à 
Galatz, sujets français m'ont signalé comme fondés 

de pouvoirs de la maison Bardou propriétaire du 

papier à cigaretté que cette marque était souvent 

contrefaite en Roumanie. Ces administrés nes 

cessent de poursuivre le contrefacteurs, en se 
basant sur le convention franco-roumaine du 31 

mars 1889, pour la protection des marques de 

fabrique, il viennent de me remettre le jugement 

qu'à été rendu, le 4/16 Novembre, par le Tribunal 

de Braila. 
2  Galatz, le 23 Novembre 1896, Par lettre, en date 
du dix Novembre, present mois, M Vix-Barra, 

négociant en vins de Champagne, domicilié à 

Marne, s'est adressé à ce Consulat, pour avoir le 

noms des principales maisons s'occupant du 

commerce des vins de Champagne. Votre 
Excellence trouvera, ci-inclus, sous forme de note 
confidentielle la réponse que je crois devoir fournir  

 

à la maison intéressé.  

 Veuillez agréer les assurances du 

respect avec lequel j'ai l'honneur d'être. 

 J. Wiet-Monsieur c. Hanotaux.  

 495. 294.  
3  Au nombre des desiderata de la population 

de Galatz figure la création d'un lycée dans 

cette ville, qui ne possède qu'un gymnase, c'est 

à dire un établissement d'instruction second-

daire, comprenant seulement les quatre pre-

mière classes lycéales. Ce désideratum formulé 
dans le mandat imposé par les électeurs aux 

dernières élections générales vient de prendre 

corps sous la forme d'un projet de la dépose 

sur le bureau du Sénat par M. Basile Urechia, 

ancien ministre de l'instruction publique dans 
le cabinet Bratiano et sénateur de Galatz. Le 

nombre des villes sièges de lycées a été fixé par 

la loi sur l'instruction publique, ces villes sont 

au nombre de cinq: Iassy, Berlad, Craiova, 

Bucarest, et Ismail. Or, dans son exposé des 

motifs, M. Urechia explique quel a été le but du 
legislateur, en désignant l'Ismail plutôt que 

Galatz, comme siège d'un lycée. Ismail quoique 

de beaucoup inférieure comme l'importance à 

Galatz avait cepedendant cet avantage au point 

de vue du legislateur qu'elle était le première 
ville de Bessarabie, province sur laquelle se 

portaient les convoitises de la Russie: il fallaut 

donc songer à roumaniser le plus possible cette 

province et l'un des moyens les plus propres à 

amener ce résultat était sans contredit la 

propagation de l'instruction. La création d'un 
lycée à Ismail tendait à faire graviter autour de 

cette ville les districts du sud de la Moldavie et 

à resserrer ainsi de plus en plus les liens qui 

unissaient les deux provinces. Cette création 

était, d'ailleurs, imposée par la nécessité de 
contrebalancer la propagande faite par le lycée 

slave de Belgrad, autre ville de Bessarabie, 

lycée admirablement doté pourvu d'un perso-

nnel nombreuse et dont l'influence s'étendait 

lentement, mais sûrement dans les classes 

moyennes de la population. Mais, après la 
retrocession de la Bessarabie à la Russie, le but 

national poursuivri par le legislateur de 1864 

n'a plus d'application possible. Il importe, 

donc, de doter Galatz d'un cours complet d'ins-

truction secondaire, pour offrir aux jeunes 
Roumaine de Bessarabie  les moyens d'instru-

ire dans leur langue. Galatz, en effet, renfermé 

d'après auteur du projet de loi, une certaine 

quantité de Bessarabiens ne voulant point 

fréquenter les écoles russes et qui ne trouvant 

pas ici dans les établissement d'ins-truction 
publique les moyens de terminer leurs classes 

secondaires, s'inscrivent dans les lycées 

étrangères que possède notre ville. Or, ces lycée 

toujours d'après M. Urechia, sont des foyers 

d'anti roumanisme et il faut s'opposer par tous 
les moyens aux tristes effets que ne peut man- 
  

(continuare în pag. 18) 
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code. Il nous serait facile de trouver, grâce à 

cette distinction, dont il est parlé, aux pages 9 
et 10, du mémoire, les raisons juridique 

suffisantes pour repousser des prétentions qui 

créeraient à nos Compagnies si elles étaient 

admises une situation rien moins que compa-

tible avec leur actes. Les Agents de ces Compa-
gnies, comme il est dit à la page 5, ne signent 

les connaissements qu'en qualité de manda-

taires des Capitaines de navires, définition im-

pliquant des opérations limitées entre les ba-

teaux et les hangars ou magasins, ces derniers 

on le sait sont substitués à ces bateaux, si 
après ces exposé les sociétés ne travaillent elles, 

pas en dehors de la zone terestre, circonstance 

qui ne saurait les faire confondre avec les 

sociétés commerciales, qui cite ce livre I et la 

législation. On a mentionné la Convention aus-
tro-roumaine, à la page 4 de l'étude, ci-anne-

xée, mais cette acte et caduc et je me permettrai 

de rappeler que lors des  pour partes qui ont eu 

lieu à Bucarest il y a deux ans entre le 

Plénipotentiaire Français et les délégues 

roumains ceux ci ont refusé d'admettre dans un 
projet de traité de navigation des articles 

détaillés les répresentants de la Roumanie se 

sont bornés alors à proposer une simple 

déclaration nous assurant d'une manière éven-

tuelle le traitement de ,,la nation le plus 
favorisée”. Par contre, la loi du 27 Novembre 

1871 sur la quaiage, spécifiant qu'aucune taxe 

et qu'aucune empêchement ne peuvent être 

fixés ou apportés pour le fait de la navigation 

sur le Danube; la loi du 27 Novembre 1871 dis-

je est toujours en vigueur.  
 Rola 292. 347. 

 

 

(II) 
 

Consulatul Franței de la Galați 
Direcția Afacerilor Comerciale și Consulare 
sub direcția Afacerilor Comerciale 

Galați, 1 septembrie 1886 
Domnule Ministru, 

 

 Prin scrisoarea din 1 august, dl. Urban Chou-
sserie, girând postul de la Constanța, mi-a atras 
atenția asupra carantinelor care sunt impuse pe 
Bosfor navelor din România. Acest agent mă anunță, 
în același timp, că el a informat deja Departamentul 
cu privire la această măsură, care a adus prejudicii 
navigației noatre. Pe 27, ale aceleiași luni, în nota 
272, eu am avut onoarea să relatez Excelenței 
Voastre că toate navele, sosind din România, sunt 
supuse unei carantine de 5 zile de la sosirea lor de la 
Constantinopol. După această dată, eu am înțeles că 
această măsură nu privește decât navele ce au la 
bord pasageri. De asemeni, vapoarele Com-paniei 
Frassinet nu pleacă decât cu mărfuri, pe când cele 
ale Lyod-ului Austro-Ungar primesc pasageri, care 
sunt supuși carantinei și numărul lor permite 
companiei să asigure un serviciu săptămânal. 

(continuare în pag. 19) 

 

 

(urmare din pag. 17) 
 

quer de produire un si funeste direction donnée à 

l'instruction de la jeunesse. Ces lycées reçoivent 
aussi un grand nombre des Roumains de Galatz, à 

qui la situation de fortune de leurs parents ne 

permet point d'aller suivi les cours des lycées de 

Berlad ou de Bucarest. Enfin, M. Urechia voit une 

raison qui milite puissonnent en faveur de son projet 
de loi, dans la situation limitrophe de la Dobroudja, 

province nouvellement annexée et dont la population 

disparate au point de vue des nationalité doit être 

mise à même de se procurer l'instruction roumaine, 

seul moyen d'arriver à l'identification des races. Ce 

dernier point de vue de l'auteur du projet de loi est 
exact, mais je dois contredire ses affirmations 

lorsqu'il prétend que beaucoup des Bessarabiens 

viennent chercher à Galatz les bienfaits de l'instruc-

tion roumaine. Il y a ici tout au plus un vingtaine de 

Bessarabiens, filles et garçons, dont la plupart sont 
juifs ou grecs, ces derniers n'ont pas abandoné leur 

nationalité et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils 

fréquentent les établissements grecs d'instruction 

qui se trouvent à Galatz; car, le lycées étrangèrs de 

notre ville, dont par M. Urechia, sont deux écoles 

grecques ou les éléves reçoivent une instruction 
primaire, passsait on y fait également, une ou deux 

classes secondaires, sans bien que mal. Ces écoles 

ne sont donc point des lycées et les éléves, qui 

veulent suivi un cours secondaire complet, n'ont que 

faire dans ces établissements, peu ou point 
fréquentés, d'ailleurs par les Roumains. Le Gouver-

nement ne parait pas être très bien disposé à l'égard 

de ces projet de loi et il est plus que probable que 

l'auteur ne reussira point à le faire voter. Toutefois. 

j'ai tenu à informer Votre Excellence des efforts faits 

par les représentants de Galatz en vue d'améliorent 
la situation de cette ville. 291. F.1. 
4 j'ai l'honneur de soumettre, ci-joint, à Votre bien-

veillante attention un mémoire, qui viennent de me 

remettre les Agents des Compagnies Françaises de 

Navigation, que sont établies dans ma ville de ma 
résidence. Ce document résume les observations des 

diverses Compagnies maritimes, en réponse à 

l'obligation que le Gouvernement roumain veut leur 

imposer de faire enregistrer leurs raisons sociales au 

greffe d'un tribunal du pays. Il est assez bien rédigé 

et je demanderai à relever les principaux motifs que 
sont invoqués par M. les Agents. A mon avis, il 

aurait suffi, sans entrer dans beaucoup de détails, 

de s'en tenir aux dispositions du traité de Paris, 

lesquelles n'ont pas été infirmées à Berlin et à 

Londra, dispositions établissant par les sociétés 
étrangères de navigation qui opérent sur la Bas-

Danube, une complète liberte et l'exclusion de tous 

péage et impôts. Ce traité, de 1856, que la France 

s'efforcera toujours de maintenir, crée, il est vrai, 

une situation exceptionelle, dont la Roumanie 

pourrait se plaindre, mais cette dernière ne saurait 
oublie que c'est à ce traité qu'elle doit son existence. 

L'autorité se base, pour justifier nouvelle mesure, 

sur le livre I de son Code de Commerce, qui ne vise 

que les sociétés opérant sur terre et nullement les 
sociétés de navigation régles par le livre II de même  
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(urmare din pag. 18) 
 

Consiliul sanitar al capitalei justifică măsura luată prin 
apariția unor cazuri de pestă. Această maladie, fiind 
endemică în Europa, se speră că,  în ciuda unor plângeri 
exagerate, ale unor țări unde vor sosi navele, se poate să 
fie și variolă sau tifos. În condițiile actuale, cred că e de 
datorita Guvernului român să obțină pentru călătorii, care 
fac sejururi în România, anularea carantinei.

 

445-446. 291.  
 
Consulatul Franței de la Galați 
Direcția Afacerilor Comerciale și Consulare

 

sub direcția Afacerilor Comerciale 
Galați, 27 ianuarie 1885 

 
Domnule Ministru, 

 Eu am onoarea de a trimite Excelenței Voastre, 
într-o anexă, buletinele comerciale de la Roman și 
Bârlad, pentru al patrulea trimestru al anului 1885, care 
mi-au fost transmise de către agenții consulari din aceste 
reședințe.  
17-18. 291.  
 
Consulat de France à Galatz  
Direction des Affaires Commerciales et Consulaires  
sous direction des Affaires Commerciales   

  
Galatz, le 1 Septembre 1886, 

Monsieur le Ministre, 
  

Par lettre du trente août écoulé,  M. Urbain 
Chousserie, gérant du poste de Konstandje, a appelé 
mon attention sur le quarantenaires qui sont imposées 
dans la Bosphore aux navires venant de Roumanie. Cet 
agent m'annonce, également, qu'il à déjà entretenu le 
Département au sujet de cette mesure, qui est très 
prejudiciable à notre navigation. Le vingt-sept, du même 
mois, dans, le no. 277, j'ai eu l'honneur de relater à Votre 
Excellence que tout navires, arrivant de Roumanie, était 
frappe d'une quarantenaires de cinq jours de son arrivée 
à Constantinople, depuis ce date, j'ai appris que la 
mesure ne concernait que le bateaux ayant à bord des 
passagers. Aussi, les vapeurs de Frassinet, des 
Messageries Maritime, ne partent qu'est des marchan-
dises, et il en résulte pour une porte; quant à ceux du 
Llyod Austro Hongrois ils reçoisent des passagers qu'il à 
subir la quarantenaires et leur nombre permet à la 
Compagnie d'assurer, toutefois, sur la ligne un service 
hebdomandaire. Le Conseil Sanitaire de la capitale 
ottomane  justifie la mesure dont il s'agit par l'apparition 
de quelque cas de holéra à Pesth. Cette maladie, étant 
dennue endémique en Europe, il y a lieu d'espérer que 
tard  malgré les craintes éxagérés de certaines pays ou 
arrivera à une entente comme cela s'est ou à l'égard de 
la variole et du typhons.Dans les circonstances actuelles, 
je crois qu'il appartient plutôt au Gouvernement Roumain 
d'intervenir et d'obtenir tout au moins que les voyageurs 
justifiant d'un sejour fixe en Roumanie ne soient pas 
assujettis à la quarantenaires. 
445-446. 291.  
 

Consulat de France à Galatz  
Direction des Affaires Commerciales et Consulaires  
sous direction des Affaires Commerciales  

 

 

Galatz, 27 Janvier 1885 

Monsieur le Ministre, 
 J'ai l'honneur d'adresser, ci joint, à Votre 
Excellence, les bulletins commerciaux de Roman et 
de Barlad, pour le quatrième trimestre 1885, que 
viennent de me transmettre les agents consulaire 
de ces résidences. Veuillez agréer les assurances 
du respect avec lequel j'ai l'honneur d'être. 
 J. Wiet-Monsieur c. Jules Terry.  
17-18. 291.  
 
 

(III) 

Galatz, 10 Avril 1888. 
Monsieur le Ministre, 

 

 J'ai l'honneur d'adresser, ci-joint, à Votre 
Excel-lence, en double expédition, l'état d'observa-
tions météoro-logiques, qui ont été recueillies à 
Galatz, pendant le mois de ce mars, écoulé. J'aurai 
la prier de vouloir bien faire remettre un exemplaire 
de ce document au Bureau Central Météorolo-
giques, 176 Rue, de l'Université à Paris.  

Veuillez agréer les assurances du respect 
avec lequel j'ai l'honneur d'être.  

Wiet-Monsieur c. Flourens. 
Microfilme Franța, rola 292, f. 292.  

 

      Consulat de France à Galatz  
      Direction des Affaires Commerciales et Consu-
laires  
      Sous direction des affaires commerciales  

Galatz, le 9 Juillet 1888 
 

Monsieur le Ministre, 
 

 J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à 
Votre Ex-cellence, en trois exemplaires, le bulletin 
que la Chambre de Commerce établie en cette ville, 
sous m'a présidence à l'honneur a publié, le premier 
de ce mois, avec le numéro 23 et 24. Ce document 
a été adressé directement au Mi-nistère du 
Commerce et de l'Industrie. Les matières qu'il traité 
dans les rubriques suivantes: la convention com-
merciale entre le France et le Roumanie, le 
commerce des vins, les représentants de 
commerce, le commerce exté-rieur de la Roumanie, 
les marchés de Galatz et de Braila, enfin les prix 
des céréales et les frets au premier juillet.  

Veuillez agréer l'hommage du profond 
respect avec lequel j'ai l'honneur d'être.  

Monsieur le Ministre.  
Wiet 
Microfilme Franța, rola 292, f. 319-320. 

 
Galatz, le 30 Décembre 1893  

 

Monsieur le Président du Conseil, 
 

    Au moment de la clôture du présent 
exercice, je crois necessaire d'entretenir Votre 
Excellence au sujet des mesures sanitaires, qui 
sont encore en vigueur, dans les differentés zônes 
de ma circonscription consulaire.  Ces mesures sont 
les suivantes: 
 

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

1. Provenances de Russie, soit par mer, soit par 
le Danube, ou le Pruth, une visité médicale pour tout le 
bateau.  

2. Idem par terre: la frontière, le long du Pruth, 
n'est ouverte qu'à Oancea et à Ungheni.  

3. Frontière du côte de la Bucovine elle est 
fermée, sauf aux stations où passent les chemins de fer et 
donnent lieu à une visite medicale.  

4. Idem de la Hongrie, fermée aussi, il faut passer 
par Predeal. 

5. Pour les provenances des ports roumains dans 
les eaux turques et bulgares. On a supprimé les quaran-
taines, à Sinope, à Bourgas et à Varna, une simple visite 
médicale est reservée aux navires. D'après les informa-
tions que nos conseils de santé ont reçues de Bucarest, 
les mesures quarantenaires vont être levées à Suli-na-
Kustenaje, ainsi, qu'aux diverses frontières de la Molda-
vie. Le cholera aurait d'ailleurs disparu de la Bessarabie, 
de la Bucovine, et de la Hongrie, d'au-tre part le Danube 
est forcement abandonné, en hiver, et les ports de mer de 
Roumanie ne restent praticables que d'une manière 
irrégulière, durant la mauvaise saison.  Veuillez agréer les 
assurances du respect avec lequel j'ai l'honneur d'être. 
Mon-sieur le Président du Conseil de Votre Excellence le 
très humble et très obeissant serviteur.  
 

G. Wiet   
Microfilme Franța, rola 293, f. 508.  

 
Galatz, le 1 Mars 1889 

 

Monsieur le Ministre, 
 

On sait que le principaux produits que la 
Roumanie exporte sont les céréales, les bestiaux et le 
vins. A plusieurs reprises j'ai eu soin d'entretenir le 
Département au sujet de ces diverses branches de 
production.    

En ce qui concerne les vins, mon rapport, du 30 
Janvier 1888, a donné des informations assez détaillées. 
Revenant sur le commerce, je me perme-ttrai de 
communiquer, ci-joint, à Votre Excellence, un état faisant 
connaître la quantité de vins rou-mains, qui ont été 
expédiés de Galatz en France, au cours de l'année 1888, 
le Consulat ayant délivré les certificats d'origine de 
rigueur, lors des divers envois.      
  Un compte similé d'achat et de transport 
pour un fret de quatre vingt dix décalibres, en fais-sant la 
comparasoin avec les chiffre présent sous la susdite date 
du 30 Janvier 1888. Nous obtenons, ainsi, le total de 12 
018 frets et de 17 283 hecto-litres, le prix d'achat et de 
transport accusant une hause. La diminution constatée 
dans rendement des vignobles de France obligeate 
proprié-taires à s'adresser à divers pays entre autres à la 
Rou-manie. J'apprechent que l'entrée des vins étrangè-res 
ait chez nous des effets plutôt misibles à la qualité de nos 
produits mais il y a pour le moment un nécessité et d'ici 
longtemps on ne pourra guère se disposer des 
productions étrangères.   Je tiens néanmoins à 
relever aux yeux de Votre Excellence la différence qui 
existé entre le tarifs français et roumaines.   
  En Roumanie les vins venant de l'étranger 
acquittent pour le litre un droit de douane de un franc et 
une taxe d'accises de dix centimes. Or ces chiffres sont 
véritablement prohibitfs tandis que nous n'opposons aux  

 

 

vins à leur entrée que les droits ci-après par 
hectolitres. 4 francs 50, en tarif général et 2 francs 
50, en tarif conventionnel. La plupart des vins que 
mentionne l'état de l'annéxe A proviennent des 
creux d'Odobesci, localité de ma circonscription. Le 
Ministere roumain du commerce a du expédier à 
ses consuls à l'étranger une analyse des principaux 
vins du pays.  

Wiet c. Spuller  
Microfilme Franța, rola 292, f. 450. 
 

 

Galatz, 10 Novembre 1888  
 

Monsieur le Ministre, 
 

 J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence 
que M. Morena, deputé à la chambre italienne, est 
arrivé à Galatz, chargé par son Gouvernement de 
procedér à une enquete commerciale en Roumanie. 
Cet homme d'Etat est l'hôte de M. Corte, Consul 
Général et délégue d'Italie à la Commi-ssion 
Européenne du Danube et il va se rendre à 
Bucharest pour poursuivre sa mission. M. Morena 
était tout récemment Secrétaire au Ministere de 
l'Intérieur.  
 

Microfilme Franța, rola 292, f. 293.  
Wiet către Réné Goblet. 

 

 

 
Desen de Constanța Abălașei-Donosă 
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Oana-Gabriela AGACHE 

 

ELENA NETCU  - ”VÂNZĂTOR DE AMINTIRI” 
 

Dacă Antoine de Saint Exupery spusese ”Sunt din 
copilăria mea așa cum sunt dintr-o țară”, cred că nu greșim 
dacă afirmăm că pentru doamna Elena Netcu țara poate fi 
poezia sau scrisul, în general. Poezia este cea care oferă 
autoarei acel confort spiritual, acel spațiu identitar. Se pare 
că scrisul a devenit pentru dumneaei ”un modus vivendi”. 
Nu-și poate percepe altfel existența decât prin scris, dovada 
o reprezintă atât volumele anterioare de poezie și de proză, 
precum și romanul pe care-l așteptăm cu interes.  

Trăim într-o lume în care literatura, poezia, în spe-
cial nu se mai citește. Cu timp înainte, Titu Maiorescu afir-
mase că poezia este ”un product de lux al vieții intelec-
tuale”, adresându-se exclusiv unui public elitist. Astăzi, pre-
ocuparea pentru viața de zi cu zi, asaltul tehnologiei ne 
îndepărtează treptat de poezie. Iar aceasta este o formă de 
întoarcere la ceea ce suntem în profunzime, o cale de a 
reinterioriza esența noastră, eul nostru originar. Așa cum 
afirmase N. Stănescu, ”orice om poartă în sine poezia; 
poetul este doar cel care o transcrie”. Așadar, poezia este 
cea care ne face să ne regăsim, să redescoperim frumu-
sețea vieții. Acest lucru reușește poezia doamnei Netcu: ne 
trezește conștiința asupra bucuriei de a trăi, de a prețui 
clipa, de a redescoperi frumusețea fiecărui anotimp, de a 
observa aspectele banale, mărunte ale existenței, dar care 
ne fac vii. 

Poezia doamnei Netcu este o parte a sinelui pe 
care ni-l dezvăluie cu generozitate. Lecturând volumul, asis-
tăm la un parcurs existențial împărtășit, descoperim o poetă 
sensibilă, iubitoare de natură, de frumos, cu împliniri și 
dezamăgiri, cu o conștiință acută a efemerității omului, dar 
cu puterea de a învinge timpul prin logos, prin scris. Poe-
mele reunite în acest volum sunt definite de un lirism refle-
xiv, adoptând deseori tonalități confesive și exteriorizând 
tensiuni tragice. Ele devin matcă a neliniștitoarelor emoții, 
dezvăluind o structură meditativă acumulată în fondul tex-
tual. 

Antologia ne oferă un periplu prin diferitele stadii 
poetice și prin biografia/trăirea surprinsă în formule plas-
tice. Referințele culturale, de la Van Gogh, Dali până la 
Octavian Paler, referințele mitologice și intertextul aduc un 
plus de receptivitate artistică. Este o poezie modernă, atât 
prin tehnica poetică utilizată, ingambamentul, cât și prin 
imagistică.  

Deși timpul, natura, iubirea și moartea alcătuiesc un 
cvadruplu tematic, axul central al poemelor îl constituie pre-
ocuparea pentru definirea creației și a condiției creatorului 
convertite în ars poetica, uneori camuflate în poezii cu as-
pect de colind de toamnă, de trecere ”Leru-i ler să nu m-
ajungă/ Desfrunzirea de cuvânt”. (Rug de secunde) Este 
surprins, de asemenea, și efortul creator. Imaginea dură a 
unei răstigniri a artistului, ”mă bat în cuie” amintește de con-
cepția despre poezie a lui Nichita Stănescu, pentru care po-
ezia era hemografie, adică scriere cu sânge explicată astfel: 
”Te scrii pe tine pe dinăuntrul sufletului tău mai întâi, ca să 
poți mai apoi să scrii pe dinafară sufletele altora.” Astfel, 
uneori, creația, opera este resimțită dureros:  

”Poemul acesta mă doare / Am răstignit în el / 
Secunde fierbinţi / Din carnea şi sângele meu / Sap mereu 
într-o fântână / Bucăţi incandescente de lună / Şi lava fier- 

 
 

binte Se varsă-n cuvinte...” (Mă doare poemul aces-
ta). 

Autoarea devine ”un cavaler al cuvintelor” 
care dezvăluie ”cu dureri de facere” ”nașterea” artis-
tului prin cuvânt (Cavalerul cuvintelor). Metafora, 
comparația și epitetul sunt elementele de expre-
sivitate artistică frecvent folosite. ”Lupta fără de sfâr-
șit” din poezia Galopând în jarul cuvintelor, concre-
tizată la nivel stilistic prin antiteza jar, foc/ frig, con-
centrează condiția artistului, fericirea și blestemul 
creatorului. Alteori, este surprinsă căutarea drama-
tică a cuvântului, a inspirației: Scormonesc cuvintele 
/ Până la nori … / Şi iarăşi întind cuvintele pe zare / 
Ca o corabie în naufragiu (Umbra gândului). 
 Cuvântul apare, în grilă mitică, precum fruc-
tul interzis care, odată mușcat, vina de a fi/ deveni 
artist nu mai poate fi înlăturată. ”Şi inima-mi se face 
/ O rază în cuvânt / Iar pomul se desface / Si muşc 
din fructul sfânt Cuvântul din cuvânt” (Se tulbură 
lumina). 
 De la metafora ”boabelor de piper” la meta-
fora ”lăncilor”, cuvântul este învestit atât cu semni-
ficația creației, a poeziei, cât și cu sensul denotativ 
al instrumentului de comunicare prin care se poate 
înălța sau coborî, mângâia sau lovi (Cuvinte - boabe 
de piper). 

Eul liric trăiește o dramatică relație cu tim-
pul. Dramatismul trecerii este surprins într-o formă 
agresivă, într-o imagine de mare forță de concre-
tizare a abstractului: ”roata dințată a orei trece peste 
noi”. Timpul corporalizat, ”trupul orei”, se conver-
tește într-un temut dușman, ”felină neiertătoare”, iar 
încercarea de sustragere trecerii dobândește forma 
unei vânători: ”Secundele mă pândesc mereu...” (În  

(continuare în pag. 22) 
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stare de imponderabilitate: ”Plutesc aşa vreme de 
un sărut” (Ne înecăm în cuvinte). Alteori, instanțele 
lirice nu întregesc cuplul, rămân în ipostaza de eu 
și tu, în definiții metaforice: ”Tu, copac gânditor”, 
”eu, vremelnică trestie firavă și neștiutoare” (În 
bătaia inimii). 

”Tu veneai către mine cu tălpile ninse De-
atâta aşteptare împovărat de propria-ţi uitare /  Tu 
veneai către mine cu un prelung oftat / Iar zâmbetul 
tău se topea într-un freamăt de stea / Tu veneai 
către mine ca un fulger Cu viaţa în palme  şi bătută 
de vânt / Ca o înserare te aşteptam / În biciuirea 
limbilor de ceas / Într-un ultim popas / Amăgindu-
mă” (Tu veneai către mine). 

Poeziile de dragoste dezvăluie o așteptare 
continuă, într-o dorință nemărginită de reunire a 
cuplului ce rămâne însă la stadiul de amăgire. 
Totuși, întâlnirea ar fi una primordială: ”Vin spre tine 
cu apă, / Cu foc, cu pământ Strivind păcatul Evei / 
de la început…” (Pășește încet). 
 Elementul definitoriu al sentimentului este 
tot cuvântul prin care se configurează un ritual al 
iubirii, se instituie o comuniune metafizică: ”O să 
iau cuvintele tale/ Tot mai neîndurătoare/ Ca să le 
mestec tandru.” (Neîndurătoare privirea ta)  
 Alte poezii actualizează eminescian cate-
goriile aproapelui și departelui: ”ard toate cuvintele 
nerostite/ Ajungând la mine/ Trofee de amintiri.” 
(Departele tău de mine). Distanța apare ca un privi-
legiu, determinând o iluzorie stăpânire a timpului și 
a spațiului: ”am libertatea  spaţiului/ şi dilatarea cli-
pei”. Doar finalul dezvăluie nostalgia unor momente 
care au fost și nu mai pot fi. E o trăire care ne este 
împărtășită în intensități diferite. 

În poezia ”Vând tristețe la pahar”, autoarea 
coboară într-o umanitate definită de tristețe, uitată 
parcă, prezentată statuar: ”Bătrâni la capăt de sat / 
Ca nişte statui / Cu braţe de piatră /  Întinse ca 
ramuri / Se odihnesc la hotar / Răsucind ceasul pe 
vatră / Apăsare de timp înapoi / Satul vuieşte, 
strâns la cişmea / Bătrânii vânzând la pahar / 
Tristeţea făcută bucăţi”. 

Eul poetic empatizează cu lumea descrisă, 
devine parte integrantă a acestei umanități. Ironia 
”Tristeţea făcută cocteil” nu reușește să atenueze 
starea transmisă, surprinsă într-un climax al trăirii. 
La fel de emoționantă este imaginea bătrânilor în 
poezia ”Răni în anotimpuri târzii”: ”Iată cum bătrânii 
satului / scormonesc cărările destinului,/ scăpărând 
cuvintele a rugăciune / Iată cum lacrimile lor 
împung cerul / Sunt ţurţuri tremurători în aer”. 

Poezia ”Trofee de timp” devine o metaforă 
a lumii, a omului surprins în ipostaza trecătorului 
singuratic prin viață: ”Trecători singuratici / cu tălpi-
le încinse de mers”. Recunoaștem același plural 
asumat: ”ne întoarcem acasă/ cu nimbul în vers...”. 
Este vorba despre acea întoarcere la poezie care 
este definitorie pentru ființa umană. Omul, călător, 
dincolo de toate se întoarce la esența primordială, 
poezia.  

Nu doar omul apare multiplu ipostaziat: 
pescar, călător, vânător, ci și Dumnezeu, antropo-
morfizat în imaginea olarului care plămădește lutul,  

(continuare în pag. 24) 
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aburul apusului). Amprenta timpului schimbă imaginea de 
altădată: ”m-am războit cu timpul/ și mi-a rănit fruntea în 
semne mirate” (În neîntoarcere) sau ”Priveşte cum orele se-
agaţă de părul tău înzăpezindu-l/ Şi trupu-ţi miroase a 
ninsoare” (În scorbura vremii). Tot aici întâlnim aceeași 
perspectivă asupra timpului agresiv care ”sapă nemilos în 
noi” instituind o boală care ”macină până la os” (Cavalerul 
cuvintelor) sau asupra zilelor ce ”trec prin noi în rafale”. 
Lupta cu timpul devine una pierdută, cu morile de vânt: 
”Trec în galop printre zile şi nopţi/ Ca un don Quijote”, 
ducând la uitarea de sine, la o criză identitară ce nu poate fi 
depășită: ”Şi mă tot întreb cine sunt...” (Călăreț rătăcind 
printre clipe). 
 Definit printr-o bogată recuzită: clepsidra, ceasul, 
secundele, înserarea, zilele, orele, toamna, imaginea unui 
cal în galop trecând printre vârste (Scâncește amara mea 
clepsidră), timpul este completat de motivul așteptării ființei 
iubite peste anotimpuri, a căutării printre cuvinte: ”trunchiul 
se curbează îmbătrânind/ Iar frunzele năucite de aşteptarea 
ta/ Se duc de-a rostogolul  Nu te găsesc printre cuvinte” 
(Tristă tăcere). Se remarcă forța imagistică deosebită, 
răscolitoare: ”se răvășesc dorurile în neodihnă/ ca o 
nebună alergare de cerbi” (Nu te-apropia) și  preferința 
pentru natura sălbatică, primară, singura care mai permite 
trăirea originară.  

Sunt frecvente simbolurile ascensionale, unele 
poezii fiind pe verticală, cu înălțări și doar aparente coborâri 
spre teluric, spre acvatic, spre vegetal  - pasăre, aripi, 
copac - să urc cuvântul/ Pe alte ruguri de cuvinte... (Suflet 
fără vamă). Natura devine o pârghie de exteriorizare a 
propriilor trăiri. Ființa poetică incandescentă, în solitudine 
devine element integrator naturii. Uneori, această integrare 
maschează dorința de eternizare: ”Schimbă-mă în frunza ta 
/ Să mă rumenesc ca ea/ Şi topească-se în lut/ Frunza mea 
cu tremur mut” (Rugă de toamnă). 
 Tot ca integrare în natură, urmare a sentimentului 
târziului și al frigului, apare și imaginarea unui alt destin: 
”Şi-n noul meu destin mocnit / Însămânţat şi neivit / În lume 
n-aş mai fi femeie / Ci doar un vis de orhidee.” (Doar un vis 
de orhidee). 

Chiar dacă se apelează la un ton de poveste, 
acesta ascunde tot trecerea (Pentru calul din poveste), iar 
timpul estompează totul. Viața devine un ”drum spre apus” 
din care ”numai sufletul rămâne”, cuvântul, poezia. ”Dar din 
toate câte sunt / numai sufletul rămâne / Să atârne de 
cuvânt / Timpul se arcuieşte / Curbându-mă spre apus” 
(Continuă râvnire). 
 Vocea lirică simte fiorul abrupt al sfârșitului, iar 
opoziția dintre acesta și ”cuvintele încă neîncepute” 
determină ca o consecință firească ruga pentru oprirea 
trecerii, ca la Blaga: ”Gândule, târziule, / adulmecă stelele / 
să-mi oprescă clipele.” (Gândule, târziule). 

Tumultul sufletesc, tremurul lăuntric este surprins în 
metafore sugestive: ”sufletul în rostogol”, ”clocot de apă-ntr-
o fântână” (Mi-e sufletul în rostogol). 

Ceea ce ar sfida trecerea timpului este iubirea, figu-
rată prin motivul îmbrățișării sau prin  mitul androginului 
care se convertește într-o căutare frenetică a celuilalt pen-
tru a reconstitui întregul pierdut. ”Am fi două nebănuite 
ofrande... / Hai să ne înscriem Pe aceeaşi orbită Căutându-
ne mereu” (În umbra inimii mele). 

Iubirea este văzută ca ordo amoris, instituind o no-
uă organizare a lumii, prin afect. Cuplul este surprins într-o  
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pre puterea cuvântului simțit, rostit, scris, ce "îmbra-
că uniforma viselor înmugurite" (p.9), capabil să 
genereze un captivant puzzle, un spațiu edenic. Moti-
vul literar al scrisorii surprinde prin rătăcirea printre 
stele: "un îngeraș mai năzdrăvan a găsit-o, din 
întâmplare, agățată de o stea" (p.6), iar naratorul 
intradiegetic prin preocuparea de a menține atenția 
unor lectori inocenți, cărora li se adresează familiar - 
"Na, că mă lungesc cu povestea "despre copilul dorit 
de o" întreagă echipă de bunici, mătuși și unchi ce 
așteptau să își lase amprenta buzelor pe mânuțele și 
obrăjorii mei" ( p.7).  

Ca oricare altă carte bună, a cărei lectură 
subjugă și în egală măsură implică libertatea unei 
plimbări printre semne și semnificații, Un pitic cu 
nas de ceară este pentru toate vârstele: copii, p[riní, 
bunici. De aceea finalul textului Povestea poștașului 
nu putea fi decât un sfat înțelept: "fiecare om care 
vine în viața voastră a fost mai întâi copil și nu-l lăsați 
să uite cât de miraculoasă este această lume a 
copilăriei" (p.7). O lume sensibilizată de cântecul ier-
bii și de povești frumoase ar fi o lume cel puțin mai 
sigură pentru "omuleți". 

Fiindcă se adresează celor mici, cu intenția 
de a-i ajuta să construiască o lume mai bună, Maria 
Ieva oferă o carte care se citește cu toată disponi-
bilitatea îmbrățișărilor, cu zâmbet larg, cu sufletul, o 
carte aparent simplă, în care săptămâna este "o feti-
ță care are / șapte zile de alint" (p.8), piticul "se 
credea un pui de zmeu" și "călărea pe un curcubeu" 
(p.11), ariciul și bondarul se pregătesc de test ase-
meni copiilor la școală, iar Ana poartă încălțări de 
adult sperând să atingă astfel "luna, doi luceferi și un 
soare" (p.13). Tot în versuri se prezintă "dorințe de 
copil" (p.15), întâmplări cu gărgărițe, cu melci, bros-  

 

(continuare în pag. 24) 
 

 

Cristina ROȘU 
 

Maria Ieva... printre "omuleți" și "oameni mari"... 
 
Cartea ilustrată a Mariei Ieva, Un pitic cu nas de 

ceară, apărută în 2015, Editura Genius, București, este un 
reper de normalitate într-o lume tot mai grăbită, mai 
superficială, mai nedreaptă, mai agresivă chiar, o scriere 
menită să contribuie la dezvoltarea personală și relațională 
a celor mici, propunând, așa cum se menționează pe 
copertă, alături de imaginea unei căsuțe din povești, o 
călătorie în "lumea minunată a copilăriei", poezii și cântece 
ușor de învățat. Se construiește un univers de așteptare, 
iar cititorul are sentimentul că rolul lui este de neînlocuit în 
acest joc al lecturii și al tentației de a descoperi verosimilul. 

Cele 52 de pagini care compun Un pitic cu nas de 
ceară cu siguranță pot face orice anotimp mai frumos, căci 
includ desenele unui talentat ilustrator și textele unei 
sensibile autoare de literatură pentru copii, într-o încercare 
de a-i proteja de rele pe cei mici, dar și pe cei ce încă mai 
păstrează un suflet de copil, oferindu-le bucuria redesco-
peririi unui univers compensatoriu ce poartă "amprenta 
inimii mele în fiecare cuvânt" ( p.52) Poate că toți acești 
"omuleți" și "oameni mari" sunt indivizi de toate vârstele pe 
care orice artist al cuvântului îi poartă în el, dintre aceia 
atenți la cântecul clipelor, poveștile bunicilor depre Doamna 
Lună și Domnul Soare, la arcul colorat al curcubeului văzut 
ca dar solar, poartă a cerului, pod între cer și pământ... 

Titlul anunță o incursiune în lumea copilăriei, a 
jocului, dar și interesul autoarei pentru mitologie, pentru 
aspecte ale religiosului. Pentru lector, cartea are caracter 
unitar, moralizator, educativ, fiind evidentă simetria compo-
zițională - se deschide și se închide cu câte un text în proză 
(Povestea poștașului și Toți suntem copii), sugestie a aspi-
rației spre perfecțiune, invitând la reflecție și la descifrarea 
unor enigme. 

Părând să se raporteze la ideea că "jocul se leagă 
de sacru, de imitarea unui act divin", așa cum menționau 
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant în cunoscutul Dicționar 
de simboluri, că la vârsta copilăriei se manifestă dorința de 
a recrea jocul divin cu o uimitoare sinceritate, fără teama 
de a înfrunta eventuale pericole și obstacole, Maria Ieva 
realizează un joc de cuvinte, al timpului și al spațiului. Se 
poate spune că Maria Ieva alege postura creatorului de 
efecte literare ludice, optând pentru un labirint de elemente 
vegetale, mitice, cromatice și teriomorfe, ce evidențiază 
starea conflictuală dintre real și ideal, perfectibil și perfect. 
Jocurile sale preferate, cu gâze și pitici aparțin unui mic 
paradis, vizează un soi de zare dincolo de multe alte zări și 
par să fie pentru scriitoare o modalitate de a asigura o legă-
tură cu eternitatea. Poate cândva lumea va putea fi mode-
lată și așa. 

Povestea poștașului relevă justificarea actului crea-
tor ("ne place să ne jucăm inventând povești" - p.5), carac-
terul confesiv ("am venit pe lume puțin altfel"), dragostea 
pentru o adevărată mamă ce pare, așa cum afirma Balzac, 
că "presimte și-și vede copilul de la un Pol al Pământului la 
celălalt" ("m-a adus poștașul ca răspuns al unei scrisori pe 
care mămica mea o scrisese" - p.5). Se observă raportarea 
la religios ("poștașul meu... se afla în slujba Tatălui Ce-
resc") și credința în copii care își aleg mama tocmai pentru 
că au putut într-o altă dimensiune să îi simtă dragostea. Ci-
titorul , fie "omuleț", fie "om mare", descoperă un text des- 
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(urmare din pag. 23) 
 

cuțe, ciupercuțe, câte o mierlă uitucă și "un șoricel micuț/ 
ce plângea după căruț" (p.41), arici, fluturi, bondari și 
licurici, cu țânțarul Luca și veselul Azorică, dar și cu pisoi 
de soi, cu o rață bosumflată, sancționată pentru curio-
zitate și neatenție ("căzu cu fundu-n baltă" - p.38), cu 
Piticot și Barbă-Cot , un univers mărunt, furnizor de lecții 
de viață - "Minciună cu minciună/ Nu fac mult o casă 
bună" (p.24). Pentru că omul trebuie să rămână o ființă 
frumoasă, autoarea alege jocul pentru a modifica univer-
sul cotidian, construind un pattern tainic, o lume de gră-
dini, dorințe, vise și alte timpuri, demonstrând că adulții și 
copiii trebuie să fie îngăduitori unii cu ceilalți. 

În finalul cărții pentru micuța gospodină, domni-
șoara în rochiță îngrijorată de posibilul râs al păpușilor și 
pentru Făt-Frumos îndrăgostit de o stea, autoarea reamin-
tește că "toate poveștile poartă în ele un sâmbure de 
adevăr", că oamenii au nevoie de amintiri și speranțe, 
mulțumește pentru "răbdarea și poate bucuria de a călă-
tori în universul magic al versului".  

Maria Ieva oferă publicului o carte ca o salvare 
pentru anii de inevitabile incertitudini și suferințe, când par 
să nu mai existe "deosebiri între lacrimi și pietre și inimă 
să devină stâncă", așa cum sesiza E. Cioran, un refugiu 
temporar în lumea inocenței, creații de recitit cu drag copi-
ilor și nepoților tocmai pentru că dezvăluie o dragoste 
complet dezinteresată pentru "pitici" isteți și curioși, visă-
tori și curajoși, capabili oricând să remodeleze lumea în 
funcție de ceea ce știu ei că înseamnă bine, adevărat, 
frumos, în explozii de culoare, de cântec, de veselie... 

 

 
Desen de Veronica Bour 

 

(urmare din pag. 22) 
 

metaforă a condiției umane prin apartenența la 
teluric: ”Înalţă-mă când lutul zace/ Şi fă-mă pasăre 
în cruce” (Amforă în necuprins). În poezii sunt 
frecvente recurențele de sorginte religioasă cu 
efect cathartic: ”mă bat în cuie”, ”mâinile în cruce”, 
”brațele întinse spre înalt”. 

Se observă, de asemenea și preocuparea 
pentru autodefinirea poetică, pasărea, trestia fiind 
măști pe care le încearcă alternativ eul liric:  ”Sufle-
tul meu ca o pasăre sclavă/ Pendulează la cum-
păna dintre cer şi pământ/ Sufletul meu o cupă de-
otravă” (E luna în iubire) transfigurând un zbucium 
al sinelui, o imagine a lumii cu inflexiuni onirice, 
văzute fantasmatic. 

Unele texte iau forma unor discursuri de-
clarative ”Mi-e tare dor de tine, toamnă”. Deși la 
prima vedere par poezii picturale, dedicate naturii, 
în esență transpun drama artistului, a creatorului. 
În poeziile dedicate anotimpurilor, totul pare a se 
raporta la instanța eului poetic ce se constituie ca 
un punct, un centrum mundi, ca un nucleu de la 
care se face și des-face lumea.  

”Mi-e tare dor de tine, toamnă,/ Căci de 
mine-mi este frig / Când ştiu că-n miezul meu de 
frunză / Încet cuvintele se sting…”. 
 Se conturează imaginea unui eu în diso-
luție, implorând eliberarea sau a unui eu incan-
descent, arzând: ”Sunt lumânare, sunt aed” (Orgo-
lios trofeu). 
 Lectorul este introdus în poeme cu toate 
simțurile. Vizual este asaltat de cromatica ce se 
derulează ca pe-o ”pânză întinsă pe zare” de la 
ruginiu la ”verde pelin”, finalizând cu strălucirea 
”argintării”; olfactiv și gustativ, predomină izul 
amar, al migdalei ”Bat mereu secundele”; dinamica 
surprinde alergarea de cai sau de cerbi ori ceasul 
care-și rotește minutarul în așteptarea sfârșitului. 
Însă dincolo de amenințarea timpului se întreză-
rește atitudinea ludică de sfidare a lui, eul renăs-
cându-se, reinventându-se: ”Dau secundele de-a 
dura/ Mă inventez/ Până la miez”. Ludicul nu 
exclude, totuși, amărăciunea conștientizării trecerii:  
”Atunci împrumut secunde / De la vânzătorul de 
ceasuri / Dar şi el împarte / Anotimpuri amăgitoare 
/ Galopându-ne viaţa” (Vânzător de amintiri). 
 ”Vânzător de amintiri” este un titlu potrivit 
pentru poeziile reunite în antologie, nu atât din 
punct de vedere semantic, cât mai ales ca sinteză 
a ceea ce a fost scris anterior. Volumul se consti-
tuie așadar, ca o chintesență a viziunii poetice, ca 
o tentație pentru lectură, reușind să transmită într-
un limbaj simplu, cele mai profunde stări ale ființei 
grație abilității scriitoricești a doamnei Elena Netcu 
de a pulsa viață. 
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      Denisa LEPĂDATU 
 

Scurt dialog cu o jurnalistă celebră din Iași 
 

Raluca Daria DIACONIUC este o jurnalistă cu o mare 
experiență. Dacă ar fi să enumerăm toate cursurile, confirmările, 
diplomele și acreditările sale în domeniu, pesemne că nu ne-am 
descurca doar cu câteva pagini câte avem rezervate aici. Dar nici 
nu putem să nu trecem în revistă măcar câteva dintre acestea, 
sperând că le-am ales pe cele mai importante.  

În perioada liceului s-a evidențiat printr-o inițiativă lău-
dabilă, contribuind la înființarea unei reviste în limba franceză. 

Beneficiind apoi de studii de specialitate (Departamentul 
de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Facultății de Litere 
a Universității “Al. I. Cuza” din Iași), cu multe completări post-
universitare pe același profil, s-a făcut repede remarcată, mai 
întâi ca un admirabil practician: redactor la cotidianul “Opinia” din 
Buzău, corespondent Pro Sport pentru judeţul Buzău, apoi pentru 
judeţul Iaşi, la Studioul de Radio, Blue Media Corporation, Antena 
Satelor, Radio România Cultural și Actualităţi, AGRO TV, dar și 
ca realizator de emisiuni la Studioul de Radio și la Apollonia TV 
din Iași. Deloc lipsite de interes sunt și alte specializări ulterioare, 
prin cursuri de formare profesională organizate de Radio Româ-
nia Actualități, devenind printre altele și expert media pe violență 
domestică/discriminare. 

Rezultatele activității sale deosebite în domeniul promo-
vării tinerelor talente s-au concretizat în multe emisiuni la Radio și 
TV. În anul 2014 transpune totul într-o carte intitulată “Fonoteca 
excelenței” (prima de acest gen din țară, conținând un audiobook 
însoțitor), ajunsă acum la volumul 2.  

De-a lungul timpului, dăruirea sa exemplară prin muncă 
și talent îi aduce multe satisfacții: diplomă de excelenţă la Simpo-
zionul Internaţional cu tema ”Copii frumoşi și sănătoşi prin edu-
caţie fizică şi activităţi sportiv-turistice”, participări regulate la 
seminarii și congrese naționale și internaţionale de Jurnalism și 
Comunicare. Până în anul 2014 a primit Diplome de excelență la 
diferite evenimente organizate de instituții din Iași. În martie 2015 
primește premiul pentru jurnalist în cadrul Galei modelelor femi-
nine, la Iaşi, apoi premiul la concursul SALUT organizat de Fun-

daţia ICAR pentru materiale referitoare la problematica migran-
ţilor. 

În martie 2016 i se acordă premiul pentru jurnalism în 
cadrul Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială, apoi pre-
miul “Opera Prima” la Gala Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România. Tot în martie 2016 a fost premiată la Zilele Asistenţei 
Sociale, la Iaşi. 
 

Denisa Lepădatu: Încep cu o întrebare pornită 
dintr-o curiozitate personală, pe care obișnuiesc să o pun 
deseori interlocutorilor mei: stimată doamnă Raluca Daria 
Diaconiuc, care sunt cele mai dese întrebări care vi se 
adresează? 

Raluca Daria Diaconiuc: Sunt întrebată de ce am 
ales să fiu jurnalist și de fiecare dată spun că asta am sim-
țit, că un profesor din liceu a spus că am o voce foarte plă-
cută iar la facultate mi s-a tot spus că am voce radiofonică. 
Uite așa am ales un domeniu fascinant și care îmi umple 

 
Jurnalista Raluca Daria Diaconiuc 

 

existența de atâția ani. 
 

D.L.: Continui cu o întrebare izvorâtă tot din-
tr-o curiozitate de-a mea: cum v-ați decis să scrieți 
volumele  „Fonoteca excelenţei”? 

R.D.D.: Din dorința de a promova într-un alt 
mod copii și tineri talentați din județele Moldovei. Am 
simțit că aș putea face un proiect care nu mai era în 
țară și așa au apărut deja două volume cu audio-
book. În fiecare sunt câte 15 copii sau tineri care 
excelează în diferite domenii și care pentru mine 
sunt modele care ar merita cunoscute peste tot. 
Aceștia sunt adevăratele branduri despre care româ-
nii ar trebuie să afle. Avem talente în România și e 
păcat să rămână în anonimat. Eu voi susține mereu 
copiii talentați, cu rezultate deosebite, cu un parcurs 
impresionant. 
 

D.L.: Va mai urma și un al treilea volum? 
R.D.D.: Când va fi timpul. Pentru primele do-

uă nu m-am grăbit și am lăsat inspirația să mă ducă 
mai departe. După aceea mai este și componenta 
financiară pe care nu vreau să o uit, dar nici să de-
vină presantă. Toate la timpul lor. Eu sunt un om 
așezat, perseverent și calculat. Cred că am reușit să 
mă coc suficient. Așa sper! 

 

D.L.: Știm că aveți multe preocupări deose-
bite și mai știm și că iubiți foarte mult ceea ce faceți - 
altfel poate nu v-ați fi bucurat de un așa succes bine-
meritat. Știm cu toții de faptul că, recent, aţi obţinut 
mai multe premii importante. Ce ne puteţi spune 
despre fiecare din ele? 

R.D.D.: Sunt 3 premii primite recent, care se 
adaugă la celelalte 30 pe care le aveam. Sunt destul 
de multe recunoșteri pentru activitatea mea. Fiecare 
din ele este important. Să le amintesc pe ultimele: 
premiul pentru jurnalism primit la Gala Națională a 
Excelenței în Asistență Socială pentru anul 2015. 
Din peste 50 de jurnaliști din toată țară, eu am fost 
câștigătoarea și a fost extrem de emoționant să urc 
pe scena Ateneului Român în fața a aproximativ 800  
 

(continuare în pag. 26) 
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(urmare din pag. 25) 
 

de persoane. M-am simțit uimitor. 
Al doilea premiu foarte important a venit la două 

zile după aceea și mi-a fost acordat de Uniunea Ziarișilor 
Profesioniști din România pentru Fonoteca Excelenței – 
premiul “Opera Prima”. A fost o recunoștere din partea 
breslei care m-a făcut să mă simt extrem de onorată. 
 

 
Premiul pentru jurnalism - Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială 

pentru anul 2015 
 

Al treilea premiu a fost acordat la Iași de către 
Universitatea “Al. I. Cuza” pentru activitatea mea de jur-
nalist și emoțiile au fost mari, deoarece l-am primit în Aula 
Magna, acolo unde mergeam și în studenție, la diferite 
evenimente deosebite. Mă simt norocoasă și binecuvân-
tată. 
 

D.L.: Tot recent am aflat că aţi participat la o acti-
vitate dedicată autismului. Ați putea să ne împărtășiți câte 
ceva din această preocupare a dumneavoastră care, mie 
personal (și-mi place să cred că nu numai mie!), mi se 
pare una deosebit de interesantă și onorantă? 

R.D.D.: Accept des să fiu ambasador pentru di-
verse cauze sociale sau să prezint evenimente, să coor-
donez campanii sau să fac proiecte. Vreau să dau comu-
nității ieșene din timpul meu, să ofer ajutorul ori de câte ori 
pot și mai ales când simt că acolo este locul meu. Copiii 
reprezintă o mare slăbiciune, iar când aflu că sunt neaju-
torați sau bolnavi, le întind o mână. Așa voi face mereu. 
Am multe activități și cred că le-am pierdut șirul, dar este 
bine. Voi continua și veți mai auzi despre ele. 
 

D.L.: La ce alte evenimente de acest gen aţi mai 
fost prezentă? 

R.D.D.: La evenimentele echipei “Salvați Copiii”  
Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, ADV România, 
Alternative Sociale, Caritas, Star of Hope etc. Sunt foarte 
multe și vor mai fi până la sfârșitul anului 2016. 

 

D.L.: Despre planurile de viitor ne puteţi împărtăşi 
ceva? Care este cel mai interesant proiect la care lucrați 
în prezent și când s-ar putea bucura auditoriul dumnea-
voastră de el? Dar cel mai drag proiect? 

 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști  

 Premiul “Opera Prima”  pentru cartea “Fonoteca Excelenței” 

 
R.D.D.: Am două proiecte pe care nu am 

reușit să le fac - o mică broșură despre bunicii mei 
care m-au crescut, adică părinții mamei mele. Simt 
că le datorez multe și că, în mare parte sunt ceea 
ce sunt datorită educației primită de la ei. 

Al doilea proiect este o carte autobiografică 
despre care nu am mai spus public, până acum. 
 

 

D.L.: Vă mulțumesc mult, stimată doamnă 
Raluca Daria Diaconiuc, pentru că mi-ați prilejuit 
acest scurt dialog și vă urez să vă bucurați în 
continuare de cel puțin același succes pe care l-ați 
dobândit până acum pe tărâmul activităților dum-
neavoastră deosebit de interesante, pline de devo-
tament și generozitate! 
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ci, un imn pentru preamărirea sinelui, 
cel mai sărac, 
şi cel mai bolnav sine 
pe care l-am atins 
cu coatele, 
cu unghiile 
sau, chiar cu sângele meu 
subţire cât o frunză de măr, 
voi scrie un imn 
pe pântecele tău, iubito 
cu litere vii , mişcătoare, 
majuscule fierbinţi, 
cu ochi mari, cu ochi nevăzători, 
despre sinele 
care-mi înconjoară mijlocul 
ca un brâu 
ţesut cu urzeală de in, de iubire, 
cu urzeală din melancolice fire de soi, 
voi scrie un imn 
despre imnul din noi, 
despre sine… 
 
 PURITATE 
 
Mi-am spălat euphoric 
mâinile 
într-o taină adâncă, 
aproape 
de miazăzi, 
tot mai rotunda 
şi mai luminoasă, 
când 
sufletul meu plutea 
lungindu-se 
sfidător de limpede 
pe valurile 
melcilor măiaştri, 
atunci, 
doar atunci 
mi-am uitat 
speranţa 
cea albă, imaculată 
pe malul abrupt 
în tăcere… 

 
ŞI EU AM FOST… 
 
Şi eu am fost apă 
Şi tu ai fost pământ –  
Două încercări ale timpului 
De a ne cunoaşte, 
Două arcuri dureroase 
Prin arşiţa Cuvântului, 
Şi eu am fost pământ 
Şi tu ai fost apă 
Disimulându-ne 
Aşteptările 
Dezrădăcinate 
Prin scheletice clipe… 

 

 

 

        Ioan GHEORGHIŢĂ 
 

 NE-NSTRĂLUCIM... 
  
 Ne-nstrălucim în părţi egale 
 udându-ne sufletele 
 cu mirosul de smirnă, 
 stinge-mă-n aproapele 
 nepieritor 
 devenit rază de lumină, 
 ne-nstrălucim  
 după atâta uitare de sine, 
 durerea s-a-mpietrit 
 pe marginea fiecărui an tot mai dens, 
 şi tot mai comprimat, 
 priveşte-mă-n oglinda fântânii , 
 chipul depărtării, 
 chipul adâncimilor neînţeles , 
 ne-nstrălucim în noi înşine 
 căutându-ne prin adevăruri 
 de-a lungul unui posibil infinit, 
 stinge-mă-n aproapele 
 nepieritor 
 devenit rază de lumină...   
                    
 ASEMĂNARE 
  
Ca şi cum timpul 
ar avea mai multe 
feţe netede şi ascuţite, 
ca şi cum ar fi 
un râu întunecos, 
poate tulbure în adâncime, 
poate mânios la suprafaţă 
şi, oricum , dulce şi peste aşteptări de zemos, 
precum ţipirigul  
crescut pe sentimentele îndurerate, 
ca şi cum i-am număra 
coastele înfipte 
în frunzele de salcâm, 
în nisipul nemaivăzut de vânt... 
lasă-mi-te 
în voia ramurilor mele, 
atât de  orizontale, 
încât să-ţi cuprind 
toată necuprinderea 
în palmele scobite 
de cercul iluminos, 
efemer...   
 
VOI SCRIE UN IMN… 
Voi scrie un imn, 
dar nu pentru libertate, 
sau pentru dragostea de pribegie, 
sau de migraţie 
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Nicolae-Alexandru POPA 
 

Femeia în roșu – Enigma Otiliei 
 

„Femeia în roșu” este un origami postmodern, 
culegători de material fiind autorii, naratorii, personajele 
Mircea Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea Mihăieș, în 
comparație cu romanul modern, social și al iubirii, „Enigma 
Otiliei”, scris de George Călinescu. 

Principalele personaje ce se învârt în jurul acțiunii 
sunt însuși autorii, Mircea Nedelciu, zis Emdoi, Adriana 
Babeți sau personajul A. și, nu în ultimul rând, Mircea 
Mihăieș, alias Emunu, completând acest puzzle din punct 
de vedere al personajelor principale din cadrul acțiunii 
desprinse în urma colectării informațiilor, procedeu realizat 
de autori, marele gangster Dillinger și Ana Cumpănaș. 

Oprindu-ne la „Enigma Otiliei”, principalele 
personaje ce întrețin acțiunea sunt Otilia Mărculescu și 
Felix Sima, contribuind la uniformizarea acțiunii, Costache 
Giurgiuveanu, rudele acestuia și Leonida Pascalopol. 

Ana Cumpănaș a fost patroana unor bordeluri din 
Chicago, locul său natal fiind România, pe când Otilia 
Mărculescu întruchipează „eternul feminin enigmatic”, 
orfană fiind de mică și crescută de către Costache 
Giurgiuveanu, tatăl vitreg, Pascalopol intervenind în 
creșterea și educarea fetei, aceasta la rândul său 
purtându-i o stimă deosebită. 

Felix, un tânăr de 18 ani, este nepotul lui moș 
Costache și verișorul Otiliei. Tânărul, în comparație cu 
faimosul John Dillinger, un adevărat pericol pentru locuitori 
și o spaimă pentru autorități, este caracterizat drept un 
„intelectual lucid”, dornic să-și traseze drumul vieții. 

Modul în care este realizat firul narativ în romanul 
„Femeia în roșu” este diferit de cel al romanului „Enigma 
Otiliei”. Dacă George Călinescu optează către o 
perspectivă narativă, definind punctul de vedere al 
naratorului omniscient (heterodiegetic) și omniprezent 
asupra evenimentelor relatate la persoana a III-a, Mircea 
Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea Mihăieș sunt autori, 
naratori și personaje în căutarea informațiilor și detaliilor 
referitoare la moartea Anei Cumpănaș, neștiind lucruri 
esențiale pentru redactarea unui roman, documentați fiind 
doar din ziare și prin intermediul presei. 

În romanul enigmatic totul gravitează în jurul 
moștenirii lui Costache Giurgiuveanu, o persoană avară și 
cu inimă împietrită. Fiecare minut pe care Felix îl petrece în 
casa bătrânului este o povară pentru acesta, totul 
recurgând la ideea că va trebui să-și consume banii. Cei 
interesați de această avere sunt rudele bătrânului, singurii 
care se retrag din acest cerc fiind Otilia și Felix. 

Între cei doi se naște o poveste de dragoste, cel 
puțin aceste sentimente fiind prezente pentru Felix, în 
comparație cu Otilia ce privește totul cu nonșalanță. 

Atașamentul reciproc, bazat pe faptul că cei doi 
erau orfani, este prezentat ca fiind unul de grijă parentală, 
deviind de la aceste sentimente la unele mai intense. Ca și 
în cadrul romanului „Femeia în roșu”, unde ne este 
prezentată relația dintre Michael-Ana-Alexandru, așa și în 
„Enigma Otiliei” avem relația Felix-Otilia-Pascalopol. Cele 
două personaje, Ana și Otilia, gravitează în jurul inimilor 
celor doi, oferindu-le ideea că se potrivesc și transmițându-
le sentimente aprinse. În comparație cu Otilia care 
acționează lent și nu se avântă din prima, Ana este  
 

 
 

personajul lipsit de griji și schimbător precum 
vremea, renunțând la prima căsnicie, având și un 
copil, pentru avocatul Alexandru Suciu, numele lor 
de familie fiind Sage, de aici și Anna Sage, relația 
lor nedurând prea mult, Ana intrând în cercuri 
periculoase. 

Pentru Felix, prezența lui Pascalopol este 
o piedică și îl consideră drept un rival în lupta sa 
pentru iubire. Într-un final, Otilia face o alegere nu 
tocmai potrivită, plecând cu Pascalopol în 
străinătate și părăsindu-l pe Felix. Această 
poveste de dragoste nu durează foarte mult timp, 
Pascalopol revenind de unde a plecat, Otilia fiind 
căsătorită cu o persoană bogată. 

Felix se căsătorește și el, intră în cercuri 
înalte și are un mare succes în cariera sa de 
medic, fiind acum pe picioarele lui, nu cum a fost 
inițial, depinzând de unchiul său, decedat în urma 
asistării furtului banilor din casa sa de către o rudă 
îndepărtată. 

Emdoi, Emunu și A. sunt scriitori români 
ce au plecat în căutarea informațiilor referitoare la 
cazul Ana Cumpănaș, luând naștere o adevărată 
anchetă. Fiecare informație pe care aceștia o 
aflau, o analizau îndelung și punându-le cap la 
cap, precum piesele unui puzzle, au reconstituit 
acțiunea principală, în urma căreia se va afla 
motivul decesului Anei Cumpănaș. 

Datorită unor surse, Ana Cumpănaș 
plecase din țara sa pentru a lucra în străinătate. În 
Chicago aceasta și-a deschis mai multe bordeluri, 
câștigând foarte bine și devenind nu după mult  

 

(continuare în pag. 29) 
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tativ. Dacă Otilia a fost enigmatică pentru Felix, refe-
ritor la dragostea pe care acesta i-o purta, ea 
nerăspunzând sentimentelor, neștiind ce dorește, pen-
tru Pascalopol, de asemenea, acceptându-l inițial drept 
o persoană ocrotitoare, născându-se sentimente de 
dragoste, împărtășindu-i-le, în comparație cu Felix, iar 
în final lăsându-l, ca și pe tânărul intelectual, în mister, 
și Dillinger reprezintă o enigmă pentru noi, lectorii: 
înainte de a fi omorât presupusul Dillinger, acesta și-a 
făcut o operație estetică la nivelul degetelor, autoritățile 
neputând să-l recunoască, bazându-se doar pe spu-
sele Anei, ce a afirmat faptul că cel împușcat este într-
adevăr cel căutat, luând adevăratul adevăr cu ea în 
mormânt. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Desene de Veronica Bour 

 

 

(urmare din pag. 28) 
 

timp, cea mai bogată româncă din străinătate. Aceasta a 
fost căsătorită de două ori, în urma primei căsnicii 
rezultând un copil. După ultima căsnicie, Ana a intrat în 
cercuri periculoase, cunoscându-l pe John Dillinger, un 
infractor. Conform altor surse obținute în urma anchetei 
autorilor, Ana l-a cunoscut pe Dillinger prin intermediul 
unei prietene, iubita lui Dillinger. John era dat în urmărire 
generală, deoarece jefuise zeci de bănci și evadase din 
penitenciare. 

Autoritățile au deschis și cazul Annei Sage, întru-
cât trebuia expulzată datorită activității sale. Pentru a nu-
și părăsi țara, Ana a fost în stare să-l trădeze pe Dillinger 
autorităților, ea obținând, teoretic, o sumă uriașă de bani. 

Scena celor trei persoane din fața cinematogra-
fului, locul trădării, Ana, Polly și Dillinger, este o adevărată 
cheie către răspunsurile multor întrebări. Ana este o per-
soană mânjită cu sânge, sânge rece, purtând în seara 
aceea, ca semn distinctiv pentru autorități, o rochie porto-
calie ce la lumină se confunda cu un roșu aprins. Dillinger 
a fost omorât și Ana s-a întors în țară, unde a și murit 
datorită unei boli de inimă și ficat. 
          Mircea Cărtărescu trage o concluzie referitor la 
romanul „Femeia în roșu” afirmând faptul că „e o carte-
puzzle, multietajată, minuțios îmbrăcată, în care 
alternează registre și tonuri narative de o neobișnuită 
bogăție și în care peticele intertextuale realizează un colaj 
în care nuanțele diverselor epoci colizionează într-un 
haos ordonat. Nu forma cărții este însă lucrul cel mai 
important în cazul Femeii în rosu, ci filosofia ei. Trei 
teoreticieni literari pornesc în căutarea locus-ului estetic 
ce a părut, vreme de o sută de ani, cel mai puțin adecvat 
pentru ancorarea unei opere serioase, cel mai demn de o 
evitare disprețuitoare: senzaționalul. Cu corolarul său de 
kitsch, stridență, romance, aventură, miracol de doi bani, 
senzaționalul se întrupează aici în povestea romanțată a 
Anei Cumpănaș din Comloș, care, după o viață picarescă, 
în care traversează două continente, se întoarce ca să 
moară în Banatul natal. Miezul vieții sale este seara în 
care, îmbrăcată în rochie roșie, facilitează uciderea 
amantului ei, faimosul bandit Dillinger, la Chicago. Cei trei 
autori vor scrie, prin urmare, nu, din start, un roman 
senzațional, ci, dedublare specifică postmodernului, un 
roman despre (romanul) senzațional, care să fie, în 
același timp - uzând de toate procedeele parodiei, pasti-
șei, restaurației butaforice -, un roman chiar senzațional.” 

De asemenea, Pompiliu Constantinescu își 
exprimă punctul de vedere: „Studentul sentimental Felix 
Sima,... într-o firească și necontenită criză sentimentală și 
fizică, evoluând între dragoste și platonică de efuziuni 
mistice și gelozii abstracte pentru Otilia..., primește o 
magistrală lecție de viață cu riscul dezamăgirilor dar și cu 
avantajul de a deveni lucid... 

...Pascalopol,... tip de rafinat, de blazat voluptos, 
cu rezerve de candoare sufletească, moșierul îndrăgostit 
de Otilia ascunde o discretă poezie a sentimentelor și o 
pudică delicatețe a pasiunii lui crepusculare... 

...Otilia rămâne într-o penumbră de mister în tot 
romanul. Enigma ei este însăși feminitatea ei mereu 
proaspătă, de un magnetism care diformează și pe avarul 
Costache și pe cei mai aprigi dușmani ai ei.”  

Din punctul meu de vedere, ambele romane au 
urme de mister și enigmaticul este un element reprezen- 
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Tânărul scriitor Alexandru Cocetov 

 

prezent este primarul orașului Cahul (Republica Mol-
dova) m-a ajutat să iau legătura cu două reviste, 
Boem@ și Dunărea de Jos din Galați. Așa că, după 
numai două luni mi-au apărut primele articole în cele 
două reviste. 

Cu privire la scriitor, țin minte când în copilă-
rie nu puteam exprima litera “R”, și mama mă pedep-
sea. Cu toate acestea, eu visam să apară imaginea 
mea într-o revistă și numele meu ca autor a unei 
cărți. Prima parte a visului s-a împlinit în 2013: am 
apărut în mai multe reviste literare. Dar, ceea ce ține 
de carte încă nu s-a realizat. Poate în viitor. 

 

M.I.: Ce vă definește mai bine, poezia sau 
proza? 

A.C.: Aici nu știu ce să răspund. Mă simt 
atras de poezie, dar și de proză deopotrivă. Le 
combin pe ambele. Sunt perioade când mă scufund 
doar în poezie, dar sunt perioade când nu las din 
mână romanele și cărțile de critică literară. Nu pot 
fără poezie și nici fără proză. 

 

M.I.:  Ce modele literare aveţi? 
A.C.: Nu pot să spun că am doar un singur 

model. Psalmii lui David mă umplu cu mângâiere și 
pace. Proverbele lui Solomon mă ajută să iau multe 
decizii și să rezolv unele probleme. Dar, ca să vor-
besc despre scriitori, sunt dintre cei ale căror opere 
le citesc și le recitesc. Îmi place mult Grigore Vieru, 
Vasile Alecsandri, C. S. Lewis, Ion Creangă, I. L. 
Caragiale, Dumitru Matcovschi ș.a., iar dintre cei 
contemporani: Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Petre 
Rău, Petru Botezatu, Eugen Simion, Kay Arthur și 
alții. Cel mai aproape de inimă îmi este totuși opera 
poetului Grigore Vieru.  
 

M.I.: Ce reprezintă pentru dvs. colaborarea 
cu revista Boema? 

A.C.: Dacă este să vorbesc despre prezent, 
nu știu dacă aș putea numi colaborare, pentru mine 
este mai mult decât o colaborare, mă simt legat 
sufletește de revistă. Practic, lunar revista Boem@ 
îmi publică câte un material de-al meu. În două 
antologii consecutive am publicat cometarii și proză. 
Am reușit să realizez chiar și unele critici asupra căr-
ților apărute la editura InfoRapArt.  

 

M.I.: Ce părere aveţi cu privire la premiile 
literare? Sunt importante?  

(continuare în pag. 31) 
 

             Maria IEVA 
 

În dialog cu Alexandru Cocetov – Rep. Moldova 
 

Maria Ieva: Bună ziua domnule Alexandru Coce-
tov. Pentru cititorii revistei Boema, vă rog să ne spuneţi, pe 
scurt, câteva cuvinte despre dumneavoastră. 

Alexandru Cocetov: Tatăl meu a fost rus (a venit 
în Moldova cu părinții săi prin anii 1985), iar mama moldo-
veancă. Părinții s-au căsătorit în anul 1990 și au trăit în ora-
șul Briceni. Tatăl meu a decedat cu două luni înaintea naș-
terii mele, în august 1991. Eu m-am născut în inima Moldo-
vei, orașul Chișinău, dar imediat după naștere am revenit 
cu mama în orașul Briceni, unde am locuit, în afara anilor 
de studenție 2010-2014, până în prezent. Am fost actor la 
Teatrul Republican Muzical Dramatic “Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul (2012-2014). Absolvent al Universității 
de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, de ase-
menea și la Institutul de studii Biblice Inductive Precept 
Ministries International. La momentul actual sunt profesor 
la Liceul Teoretic “Grigore Vieru” din localitatea natală (Li-
ceul pe care l-am absolvit și eu). Recent am absolvit 
masteratul la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți. 
Sunt membru al Bisericii Creștine Nr.1 din localitatea 
natală. Sunt tânăr scriitor. Voluntar în mai multe proiecte. 
Amator de volei și tenis de masă. 

 

M.I.: Care este opinia dumneavoastră în ce priveș-
te tendinţa literaturii la ora actuală? 

A.C.: Literatura a fost și este o pâine a omenirii. 
Evident, la ora actuală literatura crește. Sute dacă nu chiar 
mii de cărți se publică zilnic în întreaga lume. Oamenii ci-
tesc mult. Dacă mai mult decât înainte? Nu știu, căci nu am 
trăit mulți ani, sunt încă foarte tânăr. Cărțile, revistele, arti-
colele... toate acestea duc spre dezvoltarea literaturii de 
azi. Oamenii sunt flămânzi după poezii, romane, snoave, 
povești ș.a.m.d. Sunt mulți scriitori tineri ale căror opere 
merită studiate în paralel cu alți scriitori notorii. Altfel spus, 
literatura ne duce departe, departe în gândire, în imagi-
nația, logică și altele. Ea ne deschide noi orizonturi, ne dă o 
altă perspectivă asupra lumii. 

 

M.I.: Când v-aţi dat seama că doriţi să deveniţi 
scriitor? Cum aţi început să scrieţi? Ce aţi scris până 
acum? 

A.C.: Dacă îmi permiteți, voi răspunde începând cu 
ultima întrebare. Ce am scris? Primul text a fost despre 
scriitorul, politicianul și omul de mare influență și cultură: 
Ioan Alexandru. Era un referat pentru universitate. Dacă nu 
greșesc, era prin anul 2013, în luna ianuarie. În general am 
încercat mai multe. Am scris din domeniul cultural, literar și 
social. Nu am scris și nici nu intenționez să scriu depre poli-
tică.   

Cum am început să scriu? Elaborând un referat, 
fostul meu profesor, scriitorul Petru Botezatu, m-a încurajat 
să caut o revistă și să transmit materialul, poate va fi  publi-
cat. Și tot atunci, un alt profesor, Nicolae Dandiș, care  în 
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(urmare din pag. 30) 
 

A.C.: E normal să apreciezi munca scriitorilor 
(chiar dacă oferi doar diplome și cărți). Dacă vă referiți la 
Festivalul pe care îl organizează Editura InfoRapArt și 
premiile oferite la Festival, aș spune că sunt foarte utile 
și importante. Chiar eu (spre mirarea mea!) am obținut 
la Festivalul “Prietenia Cuvintelor” un premiu pentru 
Eseu. Pentru mine a fost o mare bucurie și onoare să 
primesc diploma. Aș mai spune ceva: premiile, 
aprecierile, diplomele, ar trebui să fie motivatorii. Evident 
că nu trebuie să scrii doar pentru premii, însă, după 
părerea mea, sunt de bun augur. 

 

M.I.: Dacă ar fi să vă întâlniţi faţă în faţă cu scrii-
torul preferat ce întrebări i-aţi pune? 

A.C.: Mai întâi mi-ar plăcea să-l admir un pic. 
Apoi l-aș ruga să-mi permită să fiu un timp alături de el 
când scrie. Să-l privesc cum frământă cuvintele pe 
hârtie. L-aș întreba ce simte atunci când scrie și de ce 
scrie anume ceea ce scrie. Cum înțelege el că ceea ce 
scrie va fi util pentru cititori? 
 

M.I.:  Ce proiecte de viitor aveţi? 
A.C.: Ceea ce ține de domeniul literar: aș vrea 

să duc la bun sfârșit romanul pe care l-am început, cu 
voia Domnului, să-l scot anul acesta.Tot anul acesta aș 
dori să public teza mea de licență, lucrare ce cuprinde 
latura politică și dramatică (toate piesele alecsandriene 
jucate în teatrele Vasile Alecsandri din Bălți și Bogdan 
Petriceicu Hașdeu din Cahul) a lui Vasile Alecsandri. De 
asemenea, nu vreau să mă opresc din a face critică, 
poate chiar să scriu unele recenzii de cărți. Este ceea ce 
mi-ar place. Voi continua cercetările asupra operelor lite-
rare, comentarea lor, realizarea unor interviuri, prezen-
tarea evenimentelor culturale, sociale ș.a. Voi încerca să 
ajut tinerii care au și ei darul de a scrie și visul de a 
publica. 

 

M.I.: Vă mulțumesc și vă urez mult succes! 

 

 

 

Sebastian GOLOMOZ        
 

Amor vincit omnia 
 

adus de-un val danubian de sentimente 
în brațele orașului iubit de tei 
sub un cer întreg de stele norocoase 
printre emoții de crisalidă 
am descoperit virtuțile apei 
sufletul meu e-o mașină 
pe care o alimentez cu visuri 
AMOR VINCIT OMNIA 
mama m-a învățat prima poezie 
de la tata am moștenit politețea regilor 
sunt înrudit zodiacal cu Petre Rău 
și asta am luat-o ca pe primul premiu literar 
primind o pereche de aripi diamantine 
pentru sublimul zbor albastru 
printre versurile-mi cu parfum de iubire 
și cu tinerețea tatuată pe gleznă    
în destinul pe care mi l-am ales 
sufletul e cea mai citită carte 
iar iubirea e scrisă mereu cu majuscule. 
 
Buchetul de emoții 
 

buchetul de emoții pe care ți l-am dăruit aseară 
mi-a dat ocazia să-ntâmpin dimineața cu un zâmbet 
cafeaua fierbinte a împrumutat parfumul tău 
să mă întreb cum te cheamă sau  
ce număr de telefon ai 
ar însemna să ridic un zid între noi  
de aceea prefer să te privesc prin două cercuri de vise 
și să-ți port surâsul pe bătăile inimii 
 

dacă m-ai fi întrebat care e culoarea mea preferată 
ți-as fi răspuns fără nicio ezitare: „albastru” 
dacă ai fi fost curioasă de ce nu mi-am deschis inima 
orice pretext aș fi invocat ochii m-ar fi dat de gol 
și astfel ai fi aflat calități pe care nu știai că le ai 
dar tu nu adresezi întrebări necunoscuților 
nu i-ai crede câteodată neavând încredere nici în tine 
 

deschid ziarul direct la pagina cu zodii 
să citesc ce nu mi se va întâmpla azi 
de pe colțul mesei mă salută jurnalul pe care 
l-am uitat deschis la istoria zilei de ieri 
ce începea cu motto-ul însușit de la Charlie Chaplin -  
„o zi fără un zâmbet e o zi pierdută” -  
și iată un nou motiv să-ți mulțumesc 
 

sufletul colecționar de vise mă îndeamnă 
să trăiesc o poveste la lumina iubirii necondiționate 
orașul își întinde aripile la picioarele mele 
dacă aș ști care e drumul ce duce la tine 
l-aș parcurge atent învățându-i capriciile ca-n palmă 
„știi de ce nu există iubiri imposibile?” te-aș întreba 
tăcerea ta putând trage cortina peste visul meu. 
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Lucia PĂTRAȘCU 
 

ANCA CIUTACU - Expoziţia de pictură „DE ZIUA TA” 
 

Noua expoziţie de pictură „De ziua ta”, la verni-
sajul căreia ne-a invitat doamna Anca Ciutacu, cea de a 
treia după „Ferestre către Dumnezeu” şi „Iarna ca un 
mozaic”, ne prezintă o artistă plastică al cărei penel neo-
bosit umblă prin noaptea nesomnurilor, prin gândurile 
învolburate uneori şi, deodată, încolţeşte ghioceii începu-
turilor. Pentru că, de fiecare dată, pictoriţa ni se dezvăluie 
din faldurile unui alt veşmânt. Dacă prima expoziţie a fost 
dedicată unei tematici profund religioase „Ferestre către 
Dumnezeu”, dacă cea de a doua, „Iarna ca un mozaic”, 
s-a constituit într-un adevărat mozaic (portretistică, 
peisagii şi icoane) sub fulguirea gingaşă a iernii, iată că 
această a treia expoziţie, venită ca un mărţişor,  aduce în 
atenţia privitorului o pictură ce pare a fi plasată sub o 
accentuată amprentă feminină, care mângâie natura, 
împrumutând culori suave de floare pentru a le pudra cu 
graţie asupra păsărilor, fluturilor şi, ca o reciprocitate 
subînţeleasă, acestea, la rândul lor, imprimă petalelor un 
zbor de pasăre măiastră către lumea viselor împlinite. 

Şansa dialogului cu natura creează o pictură 
dinamică, ce spune o poveste despre un suflet închis sub 
zăbrelele unei colivii, suflet ce strigă, dorind să se 
dezvăluie într-o descătuşare fluidă, dată de liniile subţiri 
şi gingaşe ale penelului, în timp ce tuşele îngroşate pe 
alocuri pot fi expresia unei furii sau, mai degrabă, a unei 
hotărâri de a ieşi le lumină. Ca şi cum, ar scoate din lada 
de zestre a simţămintelor o tandreţe nesfârşită ce făcea 
plecăciune icoanelor, în prima expoziţie sau „Duhului 
pădurii” sau „Coconului existenţei”, tablouri pe care le-am 
cunoscut deja la cel de al doilea vernisaj, pentru ca 
acum, prin acest univers nou, esenţialmente romantic, să 
încerce a sugera pregnant veşnicia naturii în perenitatea 
ei inconfundabilă.  
 

 
Imagine din Sala Cercului Militar Brăila, unde a avut loc Expoziţia de pictură 

„De ziua ta”, Anca Ciutacu, 7 martie 2016. 
 

Ceea ce poate fi interesant în unele dintre aceste 
picturi este îmbinarea dintre puritatea temei şi nuanţa de 
senzualitate cu care firul de floare a ieşit din pădurea de 
argint a omătului şi a pornit cu impetuozitate să 
cucerească lumea. Pare o pictură  învăluită într-un 
erotism uşor trist, ce dă tablourilor sale o nemărginire 
realizată fără intenţie, ca o rătăcire în labirintul sufletesc 
al omului. 

Artista plasează privitorul în mijlocul temei. Iată, 
florile ce au pornit în zborul păsărilor, pe aripile sufletului!  
 
 
 

 
Lucrarea „ CANDELE” 

 

Iată, copacii, care cu ramurile lor puternice, dar ale 
căror trunchiuri şi, mai ales rădăcini, nu le vedem, 
ne-ar putea duce cu gândul la ideea de evoluţie 
spre înalt, ca o desprindere! Şi la năzuinţa conturării 
unui portret spiritual ce tinde spre posteritate. Nu 
ştim încă dacă acest lucru se va confirma, însă, prin 
tablourile sale, artista construieşte cu luciditate şi 
perseverenţă un spaţiu de autentice trăiri reflexive, 
meditative, cu anumite chei de deschidere ale unor 
căi către substanţa fluxului creator care o domină şi 
pentru care caută metode de înţelegere şi 
exprimare. Toate acestea sunt rodul căutărilor sale, 
devoalarea propriilor trăiri, cărora universul naturii le 
aruncă mânuşa provocatoare a inspiraţiei.  

Aşa cum preciza pictorul Ştefan Luchian 
„Noi lucrăm cu ochiul, dar lucrăm şi cu sufletul.”, An-
ca Ciutacu pictează uneori cu acurateţea unui împă-
timit al penelului, insistând asupra amănuntelor, do-
rind să le transpună pe pânză exact în felul în care 
le trăieşte în lumea sa lăuntrică. Caracter introvertit, 
ce se deschide cu discreţie şi demnitate spre noi, 
ceilalţi, doamna Anca Ciutacu se arată statornic pre-
ocupată de a privi dincolo de superficial, situându-
se în universul de profunzimi ale vieţii.  

Sigur că artista a învăţat deja tehnici de pic-
tură. Foloseşte, de exemplu, cu asiduitate alternant-
ţa culorilor în care o nuanţă sobră tiveşte culoarea 
predominantă sau culori timide sunt aşezate inten-
ţionat alături de cele bine structurate, tocmai pentru 
a redimensiona şi a transpune pe pânză imaginea 
duală pe care o are în suflet. Nuanţele pastelate for-
mează decorul predominant al tablourilor sale, pers-
pectiva devenind un veritabil partener al armoniei 
tematice. Mesajul picturilor sale, analiza, comunica-
rea făcând din întâlnirea aceasta o stare specială în 
care, cu trăirile, visările, neliniştile, întrebările sale 
existenţiale şi răspunsurile sale, intrigă, cheamă şi 
convinge. 

(continuare în pag. 41) 
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        Lucia PĂTRAȘCU 
 

MÂINI  ADUNATE ÎN POALĂ, de AURICA ISTRATE 
  Nesomnul unei nopţi pentru citirea volumului... 

  Nesomnul altor nopţi pentru desţelenirea gândurilor... 

  Şi...o explozie de înţelegere!... 
 

   Volumul „Mâini adunate în poală”- povestiri, sem-
nat de Aurica Istrate, editura InfoRapArt, Galaţi, 2015, 132 
de pagini, vede lumina tiparului după alte două cărţi public-
cate de autoare: Petarde reci, versuri, editura Contrafort, 
Craiova, 2011 şi Toamna cuvintelor desculţe, versuri, 
editura InfoRapArt, Galaţi, 2012. 

Cele 15 povestiri, cu titluri sugestive (Muşcătura din 
lună, Vremea lupilor, Blestemul, Grădina, Întoarceri, Casa 
de la vale, Potopul, Ursul şi viţelul, Mâini adunate în poală, 
Bădiţa, Întoarcerea Veronicăi, Bădiţă Mihai, Minte sonda-
jele, U.P.U., Gânduri), adună în paginile cărţii întâmplări ce 
ar putea părea ca aparţinând genului de proză scurtă. Fap-
tul că acţiunea fiecărei povestiri nu este plasată într-un spa-
ţiu imaginativ, dimpotrivă, şi că personajele se întovărăşesc 
între ele prin diferite grade de rudenie, aparţinând aceluiaşi 
areal spaţial rememorativ, ne convinge definitiv că autoarea 
şi-a rostuit demersul creator în interiorul unei zone biogra-
fice, demers ce se constituie într-o adevărată geografie lite-
rară. 
   Scriitoarea Aurica Istrate a pornit să se scalde în 
apa amintirilor ce dăinuie din vremea când era o „ţandără 
de fată” (Gânduri, pag. 124), copila pentru care mama a 
„croit cămăşuţă cu altiţă, pentru tine, fetiţă!” (Întoarceri, 
pag. 87), cu locul de rădăcină la Oglinzi, în casa ce „adă-
postise odată şase perechi de ochişori căprui” (idem, 
pag. 58), alături de „perechea mamă a ochilor căprui” şi 
„perechea tată a ochilor căprui” (idem, pag. 58). Într-o 
căutare continuă, se întoarce pe plaiurile copilăriei sale şi, 
măiestria condeierului surprinde cu puterea gândului condi-
ţia umană a oamenilor care au poposit în acest loc geome-
tric al trecutului propriu, vorbind despre viaţa acestor per-
soane-personaje cu trăiri obişnuite, într-o viaţă care ar fi pu-
tut rămâne simplă şi neştiută, dacă, la o intersecţie neaş-
teptată a destinului, tragismul unor întâmplări nu ar fi schim-
bat-o definitiv. 
   Întâmplările încep detaşat, cu Tincuţa a lui Costa-
che a lui Ţârlic, care rămâne grea în timp ce este de ajutor 
pe la canton, la gospodăria unuia, „Gâtlan pădurar peste 
lanţul codrilor ce străjuieşte Cetatea Neamţului” (Muş-
cătura din lună, pag. 5). Bănuiala că feciorul care se va 
naşte ar putea fi al aceluia, amărăşte viaţa lui Costache, cel 
ce avea din neam, oricum, „paharul în sânge” (Întoarceri, 
pag. 69). Când Victor, băiat mare, află de această bănuială 
se bucură: „- Mulţumescu-ţi, ţie, mamă, că nu-s fecior de 
beţiv... că ţârlicii ăştia au paharul în sânge... Acum plec 
şi eu la bodegă, ca tot flăcăul...” (Muşcătura din lună, 
pag. 23). Sfârşitul povestirii este neaşteptat. Peste ceva 
timp, Costache, cuprins de deznădejde, se spânzură, în 
timp ce: „Două făpturi nedesluşite lovesc cu pumnii în 
 

 
 

poartă. Între ele, aşternută pe jos, o umbră... - Ia-
ţi feciorul, Tincuţo! S-o îmbătat şi s-o încăierat 
cu unii.” (idem, pag.25). Se naşte o întrebare 
chinuitoare: oare al cui fecior era Victor? 

Am exemplificat cu aeastă povestire (la fel 
sunt şi celelalte!) pentru a preciza modul în care au-
toarea individualizează tipologia ţăranului rămas în 
sat sau risipit în lume, semănat pe diferite ogoare 
sociale, ca şi seminţele duse de vântul împreju-
rărilor (pe front, la şcoli, cu serviciul la oraş), de 
unde, într-un fel sau altul, fiecare se întoarce acasă 
pentru a trăi acolo, pentru a se recupla la realitatea 
amintirilor care persistă şi astăzi sau, pur şi simplu, 
pentru a se odihni alături de străbuni la fel ca Ilie, 
care nu s-a mai întors din armată „decât plânset” 
(Întoarceri, pag. 63), pentru a poposi în aşternutul 
gliei neamului său. 

Prozatoarea foloseşte din plin mijloacele ar-
tistice ale creaţiei literare desăvârşite, pentru a tran-
sfera propriile emoţii şi hârjoneşte în ochii cititorului 
metaforele, comparaţiile, personificările, alegoriile... 
În cartea sa nimic nu este obişnuit: „în urma tălpi-
lor mamei ploaia sângerează” (Potopul, pag. 93); 
„sprâncenele... ca un pâlc de mărăcini” (Grădina, 
pag. 52); în năvala lupilor „Dealul cobora. Cobora 
cu scântei cu tot” (Vremea lupilor, pag.35); „Luna, 
cu o muşcătură vie pe chip, sare gardul” (Muş-
cătura din lună, pag. 24); „Dealul flămând muşcă 
din soare” (Grădina, pag.51); „Poarta grădinii mă 
cheamă... suspină încet, se învoieşte, mă lasă să 
trec” (idem, pag.50); „...pietrele aţipesc din nou” 
(idem, pag.54); „Maranda... vântură o cruce” 
(idem, pag. 54). 
   Descrierea este procedeul prin care exce-
lează scriitoarea. Faptul că se opreşte asupra unui 
chip, dovedeşte că ea, „Draga Bunicului” (Întoar-
ceri, pag.61) nu-i poate uita pe niciunul. Nici pe 
bunica Ioana, „o furnică harnică şi curată” (idem, 
pag.62), păstrată în poveştile celor ce au ştiut-o, nici 
pe bunica Oruţa, venită în familie să poarte de grijă 
celor cinci orfani de mamă, ea însăşi o fată 
„mititică, puţin stafidită” (idem, pag. 63), nici pe 
bunicul Constantin, cel cu sufletul „ca o fântână 
proaspăt sfinţită” (idem, pag.59), bătrân cu „bar-
bă albă, cu mustăţi întoarse, cu ochi de sihastru, 
cu vorba domoală, aşezată vorbă...” (idem, pag. 
60). Sau părinţii, Ion şi Maria, cei care „Se roagă 
pentru neruga noastră, pentru gândul cel bun,...”  

 

(continuare în pag. 34) 
 



Boem@  4-5-6 / 2016 34 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 33) 
 

(idem, pag.56). Sau „ochii mătuşii, albaştri de te înecai 
în ei” (idem, pag. 51), „Maranda, cu basmaua trasă 
aiurea pe cap, cu faţa pământie, crăpată ca un ogor lip-
sit de ploaie” (idem, pag. 51). 
   Prozatoarea nu se extrage din carte, jucându-se 
într-o încercare de ficţiune de care are nevoie fiecare scri-
itor... Nu... Aurica Istrate trăieşte cu adevărat! Pentru că 
este de acolo, din eternitatea moldavă a Ozanei cea frumos 
curgătoare, căreia i se adresează cu patos: „Ozană, Oza-
nă, / Leagăn de ape, / Rai din povestea / Lui badea Ion, / 
Mă crede, Ozană, / Mă iartă, Ozană, / De casă, de casă, / 
Tare mi-e dor...” (Întoarceri, pag.57), de lângă pădurea 
foşnitoare „raiul copilăriei mele” (idem, pag.73), unde 
„tare aş vrea să mă pierd... doar eu şi gândurile mele” 
(idem, pag.76). Lasă aici păianjenii neîmplinirilor, să-şi va-
dă de treaba lor şi, făcând o diferenţiere între cele două 
stări de eu, zboară la o altfel de întâlnire pentru a săruta 
florile de măr ale amintirilor.  
   Acolo, într-o casetă preţioasă, sunt păstrate chipu-
rile celor dragi, acolo îi vine în amintire figura istorică a lui 
Ştefan cu plăieşii lui, acolo este Marele Ion Creangă, cel 
care zâmbeşte „din piatra înfiptă în grădina şcolii Humu-
leştilor” (Întoarceri, pag.57). Tot pe acolo vor fi colindat şi 
ispitirile de gând ale lui bădiţa Mihai Eminescu, către care 
prozatoarea închină o epistolă de dor: „Mi-e anevoie, bă-
diţă, să purced până la ferestruica matale s-o dezgheţ 
cu răsuflarea gândurilor mele” (Bădiţă Mihai, pag.119). 
Acolo sunt toţi cei pe care-i ştie, trăitori în altă lume, mai 
bună şi mai dreaptă, de unde ei „veghează veşnic” (În-
toarceri, pag. 55). Tot acolo este „cireşul sădit de tata” 
sau mărul „cu braţe întinse, aşteptând să-şi îmbrăţişeze 
nepoata. Mă aşez pe genunchii lui de rădăcini” (Gră-
dina, pag.50), pentru a-i asculta o nouă „poveste cu tâlc” 
(idem). Acolo dăinuie amintirea mamei, tristă şi răbdătoare 
„cu mâinile adunate în poală” (Mâini adunate în poală, 
pag. 113). Acolo este pământul natal rămas să o aştepte, 
pentru că vânturătorii de lume şi de vieţi „nu au putut lua 
cu ei pământul... Pământul. Şi tată, şi casă, şi hrană. 
Pământul” (Bădiţa, pag. 115). Este lecţia pe care autoa-
rea, această ostenitoare pe drumul amintirilor, a învăţat-o 
din vorba rămasă de la bunica Oruţa: „Un petec de pă-
mânt este asemeni osemintelor bunilor noştri... Pămân-
tul, pământul înseamnă rădăcină” (Întoarceri, pag.72). 
   Scrierea acestor povestiri s-a năcut din poezia su-
fletului autoarei, un suflet, care, iată, se îmbracă în hlamida 
pură a amintirilor şi se aşterne cu o tandreţe nesfârşită, în 
această scriitură plină de gingăşie. Dacă am putea consi-
dera acest volum de proză ca o scoică în care Aurica 
Istrate adună doruri, gânduri, sentimente „La început a 
fost nelinişte. Eu eram centrul neliniştii lumii. Prin mine 
treceau toate. Bucurie, durere, apus, răsărit, furtună, 
curcubeu..., toate.” (Întoarcerea Veronicăi, pag.117) pe 
care le depune în straturile de sidef ale nostalgiilor, am 
înţelege cum se izvodeşte o perlă, ce va fi lăsată zestre 
celor ce vor veni.  
   Volumul „Mâini adunate în poală”, semnat de 
Aurica Istrate, este un volum de proză scurtă, valoros în 
acest moment în care literatura română abundă în lirica po-
etică, în timp ce proza şi dramaturgia suferă de o oarecare 
recesiune nemeritată. Sunt vremurile în care se scrie multă 
poezie, foarte multă chiar, mai mult sau mai puţin bună.  

Iată, în acest volum, povestiri care ne adună, pe noi citito-
rii, în jurul unei făclii de lumină a amintirilor, pentru ca în- 

 

toarcerea spre ele să fie Acasă. „M-am întors la 
fântână, / M-am întors la ţărână, / M-am întors la 
izvor. Un fir de iarbă / Aş vrea să mă soarbă / De 
pe răzor.” (Întoarceri, pag. 89). O întoarcere, ca o 
închinare sfântă!  
   Felicitări, Doamnă Aurica Istrate! 

 

 

Carmen GORUNESCU   
 
Bovarism 
 

Sunt o variantă nefericită a Evei 
Port povara culpabilității ancestrale 
Raiul mi-a fugit de mult de sub picioare 
Apatia mi-a înlocuit voluptatea 
Ecou mai are-n mine doar singurătatea 
Adam încă nu s-a născut sau e căsătorit 
Până și șarpele m-a părăsit plictisit 
 

Autobiografica 
 

M-am născut bolnavă de toamnă 
într-un noiembrie în care copacii suferinzi 
aveau început de calviție 
 

Cărbuni stinși 
 

Cărbunii stinși cu greu se mai aprind 
În noapte umblă fantomele noastre  
de pe când eram tineri 
Niciunul n-a rămas același 
 

Filaj 
 

Întregul univers mă spionează 
Prin ochiul său ciclopic - luna 
Sunt suspect de singură în noapte 
Îmi pune reflector în față 
Și-n spate îmi trimite umbra 
 

Vogue 
 

Trenciul e din nou la modă 
Nu știu altele cum se îmbracă 
Dar eu îl port peste trupul gol 
Acest lejer obiect vestimentar 
Destinat habitudinii de-a te iluziona 
Că-ți poți camufla goliciunea 
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          Andreea CHIPER 
 
6 a.m. 
 
ora la care te trezeşti în pastă de dinţi şi alte forme 
limitate de viaţă iar  
soarele curge aiurea pe geam amintindu-ţi din nou de  
cinismul rusesc din tine de mâna de hormoni adunaţi unii 
în alţii  
ca fumătorii din parcarea liceului  
coşurile de pe gât asfaltul înghiţit în sec & felul cum la ora 
asta 
ceva mişcător încă se chinuie să se coaguleze în creier  
 

pătratul de oxigen împărţit cu oameni urâţi altă zi în care  
arzi siguranţele din cartier fără să vrei şi priveşti în gol  
la autobuzul care vine tot mai aproape sentimentul că 
amânarea  
e încă acolo şi face din tine o cârpă de om  
peisajul ăsta & momentele care ajung în acelaşi recycle 
bin 
învârţi absent brelocul în timp ce ultimul  
elicopter smurd înghite stolul de ciori care oricum te 
enervau  
 

între staţii dimineaţa se întinde pe tine ca o eczemă  
şi în umbra doamnei grase e instinctul de conservare  
de aia nimic nu mai are sens înghesuiala  
pluşul ieşit din scaune poemele proaste  
ca o reclamă la matrimoniale  
încerci să treci mai departe şi nu poţi oamenii se mişcă  
al naibii de încet în lumina pură a semafoarelor şi 
 

sunt minute când lumea din cap  
se clatină periculos pentru că  
levitezi pe stradă ca toţi terminaţii de filosofi  
care coboară mereu  
unde cobori  
şi tu 
 
(cu occipitalul în bordură) 
 
nu-ţi face griji e o stare naturală sofismele trec în slomo  
pe lângă noi se sparg de dealuri de eolienele nemţeşti 
se fac zob în capetele noastre 
 

în timp ce fumul avionului de 3:45 spre malta   
ne acoperă cu dragostea  
 

unui dumnezeu dat dracului 
 
de cealaltă parte  
 
totul porneşte din acelaşi punct 
din nodul pus în gât odată cu ploaia 
de afară din felul cum colegul cu 
ochelari de harry potter şi 48 de cromozomi 

 

roade maniacal pixurile iar lumina 
întârzie tot mai mult la orizont 
loviturile din pereţi rezonează-n tine 
ca-n cutia milei modul ridicol în care 
te sperii de reflexia cu coşuri din geam 
şi priveşti şantierul naval  macaralele 
oraşul cu taximetrişti obosiţi 
ăsta e locul unde suntem cu toţii  
o apă şi-un sadism aşteptând 
cuvintele să iasă din urechi să 
plutească deasupra capetelor ca norii 
peste transportul în comun 
ce rămâne după sunt doar poemele 
şi câteva articulaţii anchilozate  
realitatea e un cocktail de laxative  
în care amesteci cu degetul  
îngropat de viu în geaca de la sh  
atârni pe burlanul de tablă iar 
gratiile nu acoperă suficient golul 
cu tot cu versurile reciclate şi  
toaletele insalubre ale şcolii 
încerci să păstrezi momentul ăsta 
cum stă în tricou mirosul 
bătrânilor din spitale dar sunt mereu 
aceleaşi halucinaţii pe repeat şi  
difuzorul stricat al maşinii şi portierele  
de care-ţi izbeşti câteva oase  
înainte să intri ca lumea  
la tine în cap  
 
bruno s. 
 
e târziu şi imediat umbra o să acopere şi jumătatea 
cealaltă să fie totul complet 
ca atunci când am deschis ochii să văd că zilele  
se autodigeră în aceeaşi mâzgă lipicioasă 
şi am simţit furnicături în tălpi de-atâta automatism 
care de la o vreme 
nici nu-şi mai face treaba ca lumea şi m-a împins până 
când membru cu membru 
m-am rostogolit ca-n caruselul scăpat de sub control 
ca-n stroszec  
 

am ajuns într-un deşert de moloz unde dimineaţa 
înseamnă crampe 
cutremur la fiecare camion trecând pe stradă şi 
trotuarul tot mai aproape ultima şansă  
pentru acel ceva stând să iasă din canalizări 
ca să alerge panicat între picioare aflate în stadiu 
avansat de ratare 
 

foarte bine mi-am zis după şuviţa slinoasă nu se vede 
nimic  
în oglinda retrovizoare nimic aşteaptă numai puţin 
paralizia vine încet foarte încet  
ca un animal atins de parkinson  
mai încolo cad geamuri de la etaj şi ne orbesc 
apoi se fac ţăndări în noi 
şi amortizează orice durere 
 


 



Boem@  4-5-6 / 2016 36 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cezarina ADAMESCU 

ICOANE DE LUMINĂ - MINIATURI REVELATOARE 

SEBASTIAN GOLOMOZ, Codul iubirii, haiku,  
Editura Pompidu, Galați, 2016 

  
Sedus ireversibil de acest gen concentrat de poe-

zie tradiţională japoneză, transfigurată şi adaptată la speci-
ficul românesc, tânărul poet Sebastian Golomoz a hotărât 
să facă o succintă demonstraţie de virtuozitate şi subtilitate 
cu acest volum, în care a adunat cele mai reprezentative 
producţii de acest gen, sugerând inefabilul, frumuseţea 
creaţiei care din noi rezidă şi îşi face sălaş în sufletele pre-
dispuse sensibilităţii şi purităţii sentimentului cel mai răs-
pândit în lume. Şi care îmbracă în chip fericit, haina Poe-
siei. 
 Să fi descoperit Sebastian Golomoz un cod pro-
priu al iubirii? Un cod al iubirii în general sau al celei unice, 
întâlnite poate, o dată în viaţă, căreia îi rămâi fidel? Sunt 
întrebări la care încearcă răspuns poetic, tânărul Sebas-
tian Golomoz.  
 Şi nu întâmplător, poetul îşi începe desfăşurarea 
acestui florilegiu cu un haiku impresionant: “facerea lumii - 
/ atestatul de poet / al lui Dumnezeu”. Splendidă definiţie în 
ecuaţia umană a Divinităţii. 
 Temele sale fac parte din acele categorii funda-
mentale ale filozofiei: Om şi Dumnezeu, Patrie, Cer, Lacri-
mă, Îngeri, Univers, Casa, Inima, Acasa inimii, Bătrâneţe, 
Iubire, (“verdele vertij – / din prea multă iubire / inima plan-
ge”); Credinţă (“dreapta credință – / scară către cer / suflet 
luminat”); ş.a. 
 Toate acestea prelucrate după regulile poeziei fixe 
nipone, în trei versuri, cu 17 silabe. 
 Pentru poet, patria cuvintelor – limba română este 
aşezată “cu faţa spre cer”. Dialogul dintre Om şi Dumne-
zeu se petrece pe fundalul unei perechi de lacrimi între cei 
doi: Creator şi creat. Este legătura cea mai intimă şi cea 
mai puternică. Un limbaj universal învăţat încă din leagăn. 
 În viziunea autorului, bătrânii singuri sunt “două 
cărţi necitite / din scoarţă-n scoarţă”. De observat ineditul 
abordării, contrar conceptelor şi afirmaţiilor cunoscute din 
literatură, din folclor, din toate formele artei. 
 Şi iată ce frumos se desfăşoară “Codul iubirii” în 
accepţiunea lui Sebastian Golomoz: “codul iubirii – 
/tandrețea fluturilor / la ea acasă”. 
 O artă poetică la fel de inedită este surprinsă în 
micropoemul: “ars poetica – / poezie matură / în vers juve-
nil”. Se pare că pe Sebastian Golomoz nu-l deranjează în-
grădirile legate de forma poemelor, dispunerea lor în câte 
5-7-5 silabe, absenţa metaforelor sau a verbelor, regulile 
scrise şi nescrise ale poeziei tradiţionale nipone, acura-
teţea lor fiind foarte greu de atins de poeţii contemporani, 
seduşi de versul alb, orchestrat amplu, fără rimă sau cu  
 

 

rimă întâmplătoare, fără măsură şi uneori, cu sens 
ambiguu sau fără sens. Poezia haiku este bazată 
pe sugestie, pe imagine, pe inefabil. Este o poezie 
de atmosferă, o poezie de impact imediat. O poe-
zie firească şi fluentă, atât de firească încât naşte 
minunări, cum de nu s-a gândit nimeni la acest 
lucru. Aceasta de fapt, este Arta Poetică a haiku-
ului. 
 Autorul de faţă se străduieşte să respecte 
canoanele acestei specii poetice cu care românii 
nu prea au avut de-a face, dar pe care au încercat-
o până şi cei mai mari poeţi, cum e Nichita Stănes-
cu, adaptându-le specificului limbii noastre. Ex. 
“mă muşcă un câine / ah, privesc prin el / ca printr-
o fereastră”. Sau: “tristeţea mea aude / nenăscuţii 
câini / pe nenăscuţii oameni cum îi latră” (Cântec). 
 Pentru Sebastian Golomoz, “sfânta singu-
rătate” este propice creaţiei: “intimitate – sfânta 
singurătate / născând opere.” E într-adevăr, o artă 
fără cusur, să găseşti expresia cea mai potrivită şi 
cea mai sintetică pentru a exprima o stare. De 
obicei, autorii caută să se explice şi se pierd într-un 
vârtej de cuvinte care-i absorb, învălmăşind ideile 
şi imaginile. 
 Haiku-ul este o poezie a imaginii blitz, o 
străfulgerare şi o împerechere de cuvinte, aparent 
fără nici o legătură între ele. Şi tocmai această 
caracteristică exprimă cel mai bine inefabilul. 
 Altfel, cum să spui în 17 silabe, o poveste, 
când cuvintele de nestăvilit îşi continuă fără răgaz 
invazia irepresibilă? 
 Una din autoarele care s-a remarcat în 
ultimii ani, în acest gen de poeme, deloc simplu, 
Ana Urma, scria despre haiku: “este de fapt reme-
morarea unei clipe transpusă în imagine”. (Ploaie 
de vară, haiku, Editura PIM, Iaşi, 2015). Ceea ce 
este perfect adevărat. 
  Interesantă în acest micuţ poem numit 
haiku este valorificarea fiecărui cuvânt, a fiecărei 
silabe, schimbarea lor însemnând schimbarea 
semnificaţiei. Orice autor trebuie să meargă, atunci 
când scrie haiku, la esenţa cuvântului, să-i desco-
pere toate sensurile şi să-l aleagă pe cel mai bun. 
Altfel spus, fiecare cuvânt devine o poveste care 
naşte alte poveşti. Fiecare cuvânt cuprinde o infini-
tate de alte cuvinte. Ce interesant ar fi dacă s-ar 
găsi un autor care să scrie istoria cuvintelor! Deşi 
nu ar ajunge o viaţă să termini această imensă lu-
crare. 

 (continuare în pag. 37) 
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Academia Europeană a Societăţii Civile comunică: 
 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de POEZIE 

“RENATA VEREJANU” - ediția a III-a  
se va desfăşura la Chişinău, Rep. Moldova, 

în perioada 1 martie - 1 septembrie 2016 
 

Comunicăm potenţialilor participanţi: 
-Festivalul Internațional de Poezie “Renata Vere-

janu” a devenit o frumoasă tradiție, iar desfășurarea 
acestui proiect nu poate fi stopată, indiferent de cine 
vine sau pleacă de la putere… Acest original proiect 
literar/cultural din spațiul Limbii Române se va reali-
za an de an, atâta timp cât îndrăgostiţii de frumos vor 
căuta Poezia. 

-Cei care doresc să se înscrie la ediția a III-a a 
Festivalului au posibilitatea să ne comunice direct, la 
sediul Academiei ESC din Chișinău, sau la adre-sa 
de e-mail: festivalnationalrv@gmail.com 

-Primele ediții au dovedit că numele protagonist-
tei garantează succesul acestui proiect prin care 
se promovează talentele neamului românesc şi nu 
numai: poeți, declamatori, traducători, eseiști, com-
pozitori, interpreţi... 

-Pentru a participa la cea de-a III-a ediție a 
Concursului, participanții de dincolo de frontierele 
Republicii Moldova vor trimite online, astfel: 

Secțiunea ”Poezie de autor” - până la 5 poezii 
proprii, CV, 1-3 poze color 

Secțiunea ”Eseu” - un eseu despre poezia Rena-
tei Verejanu (max. 3 pagini A4 (despre o carte, un 
grupaj de poezie sau o poezie), CV, 1-3 poze color 

Secțiunea ”Traduceri” - 1-5 poezii de-ale poetei 
Renata Verejanu, traduse calitativ din limba română 
în oricare altă limbă, CV, 1-3 poze color 

Secțiunea ”Compoziție” - un cântec pe versuri de 
Renata Verejanu (în orice limbă), CV, 1-3 poze color. 
La această Secțiune materialele se primesc în 
perioada 1 martie - 1 iunie 2016 

-Secțiunea ”Recital” - participanţii comunică titlul 
poeziei din opera poetică a scriitoarei, pe care o vor 
recita în Concurs (ar fi un plus dacă se alătură şi o 
înregistrare audio/video), CV, 1-3 poze color. 

La primele trei secțiuni materialele se primesc în 
perioada 1 martie - 1 mai 2016. Fiecare concurent 
poate participa la maximum 3 secțiuni. La Festival 
pot participa cetățeni indiferent de: țara de origine, 
naționalitate, religie, stare socială, limită de vârstă. 

 

Serviciul de Presă al Academiei Europene a So-
cietății Civile, autorul și realizatorul proiectului 
 

 

 

 
 

 

(urmare din pag. 36) 
 

Sebastian Golomoz este un suflet frumos, delicat. Delicate-
ţea şi romantismul lui au generat cărţi de versuri. Iubirea, 
sentimentul cel mai luminos şi-a găsit expresia fericită în 
poemele sale. 
  El caută în tot împrejurul dar şi în sine, frumuseţea 
şi puritatea. Şi când le găseşte, le trece prin filtrul propriei 
sensibilităţi, le potenţează înţelesul, le transfigurează în 
vers, fie clasic, fie modern şi iată, acum, în poezie tradiţio-
nală japoneză, adică în alte modalităţi de exprimare artis-
tică. Ceea ce e remarcabil. 
 Deşi subţire, volumul este îmbogăţit şi însutit în 
sensuri şi modalităţi de comunicare şi transmitere a 
mesajului pentru că fiecare poem are un mesaj, fie el şi 
despre frumuseţea naturii sau a omului însuşi. 
 Iată un portret admirabil care sugerează tristeţea 
bătrâneţii: “ochi de lumină – / lacrimă înțeleaptă / pe chipul 
ridat”. 

Despre acest portret s-ar fi putut scrie pagini 
întregi, dar autorul a ales această formă sumară care 
spune de fapt, totul şi lasă loc şi imaginaţiei să lucreze. 

O anume vibraţie interioară se simte în fiecare 
poem, silabele vorbesc de la sine. Însă dramatismul nu e 
patetic, declarat, ci cuprins într-o expresie succintă, eliptică 
de verb. Haiku-ul nu ţipă, nu strigă, nu face zgomot, doar 
cheamă în tăcere, o chemare persistentă ca un dor fără 
saţiu.  

Iată acest sentiment cum e dezvăluit: “sărut pe 
suflet - / un inel de logodnă / inestimabil”. 

Sugestia maternităţii concretizată într-o rodie muş-
cată de mamă este, de asemenea, admirabilă: “surâsul 
mamei – / mușcând dintr-o rodie / o nouă viață”. 

Fluente şi graţioase, aceste micropoeme mai au 
încă un dram de terestritate, ca o sfoară de zmeu ţinută 
într-un pumn de copil. Când îi va da drumul, nimic nu va 
opri zborul în azurul poeziei. 

Tainica legătură dintre părinţi şi copii este prezentă 
în mai multe poezii: “sfaturi părintești – / icoane de lumină / 
pentru mai târziu”; “surâs de copil – / sub ochii părinților / 
un rai pe pământ”; “bătrâna din colț - / cu umerii încercați / 
își poartă umbra”, sentimentul frustrant al lipsei de dragoste 
maternă: “cu sânge rece – / bebeluș abandonat / în gura 
nopții” ş.a. 

Dar şi meditaţii poetice despre cosmos, infinit, cer 
şi pământ: “opt orizontal – / între pământ și văzduh / ochiul 
gândului”. Iată şi o imagine foarte interesantă: “pește cu 
buric – / vector de emoție / creierul apei”. Sau aceasta: 
“apă de suflet – / în batista albastră / roze înflorind”.  
 Dacă autorul s-a străduit din punct de vedere 
tehnic să potrivească silabele conform canonului japonez, 
se poate spune că a respectat şi celelalte specificităţi 
necesare alcătuirii unei astfel de poezii. 
 Faptul că poeta şi traducătoarea Alina Beatrice 
Cheşcă a dorit să tălmăcească aceste micro-poeme în lim-
ba engleză e o notă în plus pentru valoarea şi frumuseţea 
inefabilă a lor, care îţi oferă şi te invită la subtilităţi de gân-
dire şi simţire. 


 

mailto:festivalnationalrv@gmail.com
http://academiaesc.blogspot.com/
http://academiaesc.blogspot.com/
http://academiaesc.blogspot.com/
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      Victoria MILESCU 
 

CASA CEA NOUĂ 
 

Se ridică din groapa 
din care buldozerul a scos o ţeastă 
cu râme şi scoici 
se ridică pe picioare tari, de beton 
sprijinindu-se în planşeele cu scoabe de fier 
orbitele negre înfiorându-i pe cei din stradă 
indică ferestrele, uşile 
prin ele bezna intră, iese nestingherită 
scările se rotesc în jurul unui ax al lumii  
acolo, în adâncul ei intim 
muncitorii mişună cu caschete de buburuză 
ei perforează, sudează, montează tubulatura 
strălucitoare 
racordează la cerul de plumb 
intestine complicate de cauciuc  
urcă pe scripeţi găleţi cu ciment 
şi i le toarnă pe gât 
acoperă cu dulapi de stejar fantele indecente... 
Se ridică tenace, etaj cu etaj 
stânjenită că e cea mai înaltă din zonă 
că stă în calea păsărilor 
cu o faţă mutilată de şpaclul la prima mână 
când se înnoptează, rămâne singură 
în faţa lunii, a stelelor ghimpate 
penetrându-i ungherele umede 
captivă între schele rabdă rafale de ploaie, de vânt 
până în zori când vine stăpânul 
el îi inspectează cu paşi grei, sonori 
coridoarele, dormitoarele, podul 
răsucind robinete, ciocănind faianţa 
scontând un răspuns 
urmează apoi subsolul, aici urinează 
e doar casa lui... 
 
CASA VÂNDUTĂ 
 

Printre vrăbiile ciugulind resturi 
numai de ele văzute 
alerg 
ce-ar zice mama că mă împiedic  
şi nu mai apuc să iau  tramvaiul 
cu chipuri aburite 
ce-ar zice mama că brusc fraternizez 
cu cerşetorul 
cântând despre cerul Parisului la acordeon 
zeii nu intervin să 
pedepsească, să răsplătească 
ce-ar zice mama că-mi vând 
byedermeierul, chippendaleul, rosenthalul 
colecţia de măşti carnavaleşti  
şi oglinda veneţiană 
 

 

cu chipul ei reflectat  noaptea 
lângă sfeşnice cu îngeri contorsionaţi 
ce-ar zice mama că vând covorul de buhara 
păstrând forma tălpilor ei alergând 
prin apa caldă a lacrimilor din 
robinetul uitat deschis 
de ziua mea, prima inundaţie cu şampanie 
în care tata se scălda fericit 
ce-ar zice mama că îmi vând casa 
în care ea a copilărit 
de mână cu mine 
am jucat împreună atâtea jocuri 
pierzând şi câştigând pe rând 
la ultimul m-a lăsat pe mine să câştig… 
 

OMUL CU OCHELARI NEGRI 
 

Omul care nu dă doi bani pe tine 
nu te priveşte în ochi 
relaxat în fotoliu 
comandă whisky, cafea, ţigări fine 
dar nu te priveşte în ochi 
răspunde la telefon 
ascultă, notează 
dar nu te priveşte în ochi 
îi explici încordat amănuntele  
planului de redresare 
a suferinţei, timpul pierdut cu găselniţa 
ce va lăsa fără somn concurenţa  
plusezi, inventezi, inventariezi 
scapi sub masă pixul, carnetul, capul 
iar ghemul stomacului se rostogoleşte  
sub scaunul  
celui ce se uită distrat în altă parte 
la plecare 
îşi ridică pe frunte ochelarii negri 
de sub care ies pentru o clipă 
două cârtiţe cu boturi umede 
cât au săpat să iasă la lumină  
iar acum privesc uşor dezorientate… 
 
SPRIJININD VÂNTUL 
 

Cei doi bătrâni 
se ţin de mână 
prin oraşul tentacular 
se opresc şovăind 
la câte o scară de bloc 
nu, nu aici 
continuă să meargă 
pe drumul bătut cu piatră rară   
urmărind o veveriţă roşcată 
când soarele se micşorează 
la orizont se înalţă   
casa lor din vată de zahăr  
cei doi bătrâni merg veseli şi cântă 
ca doi copii la primii lor paşi 
urmaţi de iepurele albastru, lupu’ argintiu 
ispitiţi de farfuria cu supă ce luceşte în zare 
şi un coltuc de lună aburind 
doi copii orbi, ştirbi, cu chelie 
prin oraşul de plastilină... 
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Iuliu-Marius MORARIU 
 

Mihail Sebastian, Nouă convorbiri 
ed. Geo Şerban, Editura Hasefer, Bucureşti, 2014 

 
 Personalitatea lui Mihai Sebastian, criticată de unii 
şi apreciată de alţii

1
, este destul de cunoscută mediului 

cultural românesc. De aceea, credem că reeditarea uneia 
dintre cărţile lui de tinereţe nu va rămâne fără ecou.  
 Micul volum, al cărui titlu conţine manticul număr 
nouă, este de fapt o antologie de interviuri cu personalităţi 
culturale şi politice ale vremii. La o primă vedere, cititorul 
ar putea crede că este vorba despre o carte ce reuneşte 
discuţii pe teme de literatură, lucru parţial adevărat dacă 
avem în vedere faptul că între partenerii lui de dialog se 
numără scriitorii Anton Holban, Tudor Arghezi, Liviu 
Rebdeanu, sau Henriette Yvonne Stahl. Cu toate acestea, 
discuţiile abordează fie şi tangenţial chestiuni legate de 
politică

2
, medicină, sociologie, psihologie, agricultură sau 

botanică. Ce-i drept, Sebastian se străduieşte să aducă 
mereu discuţia în spaţiul literar, fără a-şi inhiba însă 
interlocutorul şi fără a pierde din vedere variatele aspecte 
la care aceştia fac referire în cadrul discuţiilor.  
 Deşi nu este o ediţie anastatică, reeditatrea de faţă 
păstrează, pe lângă izul interbelic şi caracteristicile acelei 
perioade, şi grafia şi formulările de atunci. Acest fapt nu 
scade însă din valoarea lucrării, ci dimpotrivă, îi conferă o 
notă de autenticitate.  
 Spre deosebire de volumele clasice de interviuri cu 
care spaţiul publicistic s-a obişnuit în ultima vreme, dialo-
gurile lui Sebastian nu suferă de închistarea în rigorismul 
metodologic. În plus, ele sunt însoţite adesea de scoliile 
autorului care, pentru a oferi cititorului o perspectivă 
sinestezică asupra întâlnirilor cu interlocutorii chestionaţi, 
prezintă detalii cu privire la peisaj, context, gestică sau 
atitudini. Ba mai mult decât atât, pentru a facilita lectura, el 
împarte fiecare interviu în mai multe subcapitole pe care le 
înzestrează cu titluri ce rezumă subiectul principal al 
discuţiei. Faptul că, foarte multe dintre ele nu au fost 
pregătite în detaliu dinainte

3
 (ceea ce nu înseamnă însă că 

autorul nu a investigat biografiile şi bibliografiile celor cu 
care urma să interacţioneze), se constituie, paradoxal, tot 
într-un punct forte, care fereşte evoluţia dialogului de 
predictibilitate şi îi reliefează naturaleţea şi prospeţimea.  
 Mihail Sebastian ştie să-şi adapteze dialogul în 
funcţie de interlocutor şi de discuţie. Cu literaţii vorbeşte 
despre literatură, cu politicienii despre politică, cu medicii 
despre medicină, cu sociologii despre sociologie etc. El 
ştie însă să controleze mersul lui şi nu lasă discuţia să fie 
monopolizată de morbul pasiunii, ci atunci acest lucru e pe 
cale să se întâmple, găseşte prilejul să se redreseze: 
"Biroul domnului Argetoianu are câteva foarte bune 
tablouri şi câteva rafturi de cărţi. Le fac ocolul în timp ce 
gazda mea cercetează oarecari hârtii cu privire la 
Basarabia, prilej de a muta conversaţia pe un cu totul alt 
plan decât cel al politicii, de care am abuzat" (p. 72).    
 Frumuseţea volumului constă şi în aceea că, pe 
lângă teme devenite de-a dreptul recurente precum autorii 
favoriţi sau biografia, jurnalistul scriitor abordează şi 
subiecte ce ar putea părea unora incomode sau atipice. 
De exemplu, discuţia cu Liviu Rebreanu conţine şi un 
pasaj cu privire la inspiraţia realistă a eroilor şi cu privire la 
drepturile de autor pe care i le-au pretins diferitele modele: 
 

 


 

"Uite, ca să vorbim tot de Ion, sunt nenumărate 
gesturi în el luate disparat, cine ştie câte imagini de 
oameni cunoscuţi. Numai numele i l-am luat aşa cum 
era, de la un ţăran din satul meu: Ion Pop Glanetaşu.  

-Ştie Ion Pop Glanetaşu că a ajuns celebru? 
Nu numai că ştie, dar se şi mândreşte grozav. 

Ba chiar, acum câţiva ani, cum am mai povestit de 
altfel, mi-a trimis o scrisoare în care îmi cerea să îi 
trimit drepturi de autor. Nu ştiu cine l-a învăţat, dar el 
era convins că îi datorez jumătate din banii câştigaţi 
cu romanul meu. 

Acest Ion Pop Glanetaşu nu este, de altfel, 
singurul care s-a recunoscut în carte. O sumă de 
oameni din regiunea mea afirmă că ei sunt cutare 
sau cutare, deşi în realitate nu este nici o legătură 
adevărată.  

Bogdan-Duică a făcut într-o vară o experienţă 
foarte interesantă. A trimis o echipă de studenţi ca să 
exploreze întreaga regiune în care se desfăşoară 
acţiunea. Ei bine, studenţii s-au întors cu un adevărat 
registru: şi fiecare dintre aceste modele afirma sus şi 
tare că el şi nu altul mi-a servit la scrierea cărţii. E un 
rezultat care m-a bucurat din nou, căci un roman nu 
valorează decât prin puterea lui de reprezentare. Cu 
cât se recunosc mai mulţi oameni în el, cu atât este o 
creaţie mai complexă şi mai veridică" (p. 109).    

Aşa se caracterizează aşadar pe scurt, 
volumul de interviuri al lui Mihai Sebastian prin care, 
dacă ar fi să dăm crezare editorului său Geo Şerban, 
autorul încerca să confirme revenirea între autorii 
prolifici ce brăzdau spaţiul publicistic al vremii

1
. În 

mod cert, în eforturile literare întreprinse cu destul de 
multă asiduitate de către diferiţi cercetători contem-
porani, prin care aceştia încearcă să reconstituie 
biografiile unor personalităţi din prima parte a 
secolulului trecut, micile dialoguri ar putea fi utile, atât 
datorită aportului de inedit informaţional pe care îl 
aduc, cât şi datorită fineţii cu care autorul descrie atât 
interlocutorii cât şi contextul discuţiilor, transformând 
această mică antologie de buzunar într-o lectură 
plăcută şi relaconfortantă deopotrivă. 
 
1 Pentru mai multe informaţii cu privire la viaţa opera şi 

controversele pe care le-a suscitat el, a se vedea: Mihail 

Sebastian, Accidentul, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 

2012; Idem, COrespodenţa lui Marcel Proust, Fundaţia pentru 

Literatură şi Artă "Regele Carol II", Bucureşti, 1939; Idem, Cum  
 

(continuare în pag. 41) 
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       Diana Dobrița BÎLEA 
 

Titi Damian - un scriitor care privește 

în jur cu sufletul 
 
Cartea de publicistică „Tablouri în oglinda sufle-

tului” (Editura Editgraph, Buzău, 2015) a domnului Titi 
Damian poate fi parcursă de la început cum se cuvine 
numai ținând cont de motto-ul care scriitorului îi este crez 
și-i guvernează simțirea: „Prietenia este calitatea supremă 
pe care o apreciez la oameni”, domnia sa însuși fiind un 
înflăcărat prieten al tuturor celor pe care ajunge să îi 
cunoască și un pătimaș truditor cu condeiul în a-i nemuri 
pe oameni și faptele lor. Motivul pentru care a adunat într-
o carte aceste scrieri risipite prin diverse publicații este, 
așadar, unul prin excelență de natură afectivă: „Sunt 
pagini jurnalistice izvorâte din profunzimile sufletului meu, 
care dau viață locurilor și încearcă să veșnicească prin 
scris faptele unor oameni minunați care mi-au înnobilat 
ființa cu frumusețea lor morală”.  

Harul de povestitor al domnului Titi Damian este 
mare, așa încât, despre orice ar scrie, reușește cu 
ușurință să captiveze cititorul și să-l transforme într-un 
atent observator cu sufletul  al evenimentelor ce-i sunt 
prezentate ori al portretelor de „oameni care pot deveni 
repere morale de care lumea românească are atâta 
nevoie“. Secretul care face să rodească în chip minunat 
acest har pare să fie convingerea că „numai Dumnezeu 
m-a croit să descopăr și să pun în fața cititorilor binele și 
frumosul din viață, că nicio pagină nu conține nicio undă 
de răutate. Și așa este destul de mult rău în lumea asta 
hidoasă. Să mai adaug și eu o picătură de otravă?“ (Nota 
autorului), cum și conștientizarea că această forță 
creatoare deosebită se datorează norocului de a se fi 
„născut în limba română“ (Noblețea limbii române).  

Aceste însemnări au la bază două repere 
geografice importante: unul este spațiul în care domnul Titi 
Damian s-a născut, a crescut, s-a format ca om și ca 
dascăl, pe care îl percepe totodată și ca pe un spațiu 
sufletesc (Muscelu-Cărămăneşti, Colţi, Bozioru, Munteni-
Buzău), și unul al devenirii sale profesionale și 
scriitoricești, considerat și un spațiu spiritual (Jilavele şi, 
respectiv, Urziceni). Oamenii prezentați în carte sunt fie 
personalități cărora le aduce un omagiu în semn de 
mulțumire pentru acțiunile lor culturale, fie figuri locale cu 
diverse contribuții la binele obștesc, care sunt recuperate 
de autor nu doar în semn de mulțumire și admirație, ci și 
pentru ca faptele lor să nu cadă pradă „uitării celei oarbe“. 
Multe sunt numele lor: istoricul Nicolae Densușianu, fostul 
prizonier de război Grigore Z. Grigore, Viorica Nica de la 
Muzeul Chihlimbarului, unic în România, cea care 
inoculează turiștilor nostalgia Colchidei și a lânii de aur, 
tâmplarul și totodată secretarul comunei Colți Gheorghe 
Cârstian, ghidul local (și „enciclopedia“) Diana-Liana 
Gavrilă, Ilie Mândricel, profesorul Ion Alexandrescu și  
 

 

directorul de cămin Victor Simion din Jilavele, scri-
itorul Nicolae Peneș, învățătorul Gheorghe Stemate 
din Trestioara, cunoscutul scriitor Constantin Țoiu, 
prozatorul Ovidiu Dunăreanu ș. a.  

Din Biserica uitată... deducem că ceea ce 
întreține la cote înalte dorința și avântul de a scrie 
despre locurile natale și despre oamenii de aici este 
dangătul viu al clopotelor scufundate din zona 
Bozioru, pe care scriitorul, spre deosebire de cei 
mai mulți localnici, îl aude cu sufletul, oriunde s-ar 
afla, ca o chemare continuă la uniunea cu Dum-
nezeu, cu oamenii și cu pământul strămoșesc. Își 
justifică așa-zisa claraudiție apelând la un text 
elocvent al lui Ilie Mândricel, care pune cu măiestrie 
în pagină legenda clopotelor, având grijă să adân-
cească misterul. Într-un eseu separat, Chemarea 
clopotelor…, domnul Titi Damian ne edifică asupra 
legăturii sale indestructibile cu aceste instrumente 
vestitoare de sărbătoare ori de moarte. Astfel, 
sunetul de moarte al clopotelor s-a auzit chiar în 
ziua venirii domniei sale pe lume, deoarece se 
crezuse că mama sa se sfârșise chinuindu-se să-l 
nască. I-a murit moartea, am putea spune, 
gândindu-ne la faptul deja cert că scriitorul Titi 
Damian va supraviețui omului Titi Damian și va 
dăinui, cel puțin ca al treilea nume, în ordine 
cronologică, din “triunghiul simbolic al prozei 
țărănești: Rebreanu, Preda și… Damian“ (Gheorghe 
Istrate). Dar domnul Damian ne face următoarea 
mărturisire: “...eu ascult altfel decât alții glasul 
clopotelor. În copilărie se întâmplase să moară un 
flăcău (…) și tânguielile clopotelor mă asurzeau, 
deși mă aflam undeva departe (…) Erau glasuri 
numai de mine înțelese, vorbeau inimii mele 
totdeauna a chemare neînțeleasă și încă 
nedeslușită”. Glasul clopotelor îl vor însoți mereu 
de-a lungul vieții, ținându-l legat sufletește de un 
teritoriu de care se va desprinde doar fizic și unde 
se va întoarce și cu cea mai infimă ocazie. Legenda 
locurilor este completată și adusă mai aproape de 
realitate de inimoasa muzeografă Viorica Nica, de la 
care scriitorul află că însuși istoricul Nicolae 
Densușianu susține, în mod întemeiat, în cartea sa 
“Dacia preistorică“, faptul că vechea Colchidă, 
vizitată de argonauții greci în frunte cu Iason, Ulise 
și Orfeu în căutarea lânii de aur, se afla de fapt pe 
pământul comunei Colți, așezare de pe vremea 
pelasgilor (Floare de colți…).  

Marea sa dragoste de glia strămoșească și 
de oamenii acestor locuri este evidentă în excep-
ționala trilogie “Muscelenii“ (“Fagul“, “Umbra“ și 
“Norul“), despre care aflăm că va deveni tetralogie 
datorită romanului în curs de apariție “Ruina“. Lan-
sarea acestei trilogii în satul natal Muscel (Ghinion 
de Muscel…), la care participă muscelenii câți vor 
mai fi rămas (pentru că bătrânii mor și nu se mai 
nasc copii) și scriitori veniți din mai multe colțuri ale 
țării, pe un timp nefavorabil și pe un traseu greu de 
străbătut, îi prilejuiește scriitorului scrierea unor 
pagini emoționante. Tot dragostea pentru plaiurile 
natale îl determină pe domnul Titi Damian să pro-
pună, să scoată mulți bani din buzunar și să se 
zbată pentru ridicarea unui monument în Muscelu- 

(continuare în pag. 41) 
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(urmare din pag. 40) 
 
Cărămănești, dedicat eroilor căzuți în războaiele pentru 
reîntregirea neamului (Chemarea clopotelor….). Reflec-
țiile domniei sale sunt mai mult decât elocvente în acest 
sens: “Dacă satul Muscel se va pustii vreodată, va 
rămâne biserica. Dacă biserica se va nărui, va rămâne 
monumentul. Dacă marmura va deveni nisip, va rămâne 
cartea “Muscelenii“ să povestească lumii viața satului 
acestuia“. Cumva în același spirit, ne prezintă aspecte 
din viața lui Grigore Z. Grigore, fost prizonier în stepa 
rusească, de la care vrea să afle toată povestea pentru a 
o transpune într-un roman. Dar bătrânul moare și 
romanul rămâne, din păcate, nescris (Prizonierul…). 
Acest erou român veșnicește însă în primul roman al 
scriitorului, “Fagul“ (2005). 

Cu entuziasmu-i caracteristic și în cuvinte elo-
gioase, publicistul mai aduce, pe rând, în prim-plan, figuri 
care au lăsat urme importante pe oglinda lumii acesteia: 
scriitorul Alexandru Buleandră, lăudat pentru faptul că se 
ocupă de publicarea caietelor scrise de marele 
Constantin Țoiu, scoțându-l, astfel, din uitare și din 
“tăcerea“ injustă cu privire la activitatea sa literară, 
admirabilul profesor “domn Ică“, pe numele său adevărat 
Ion Croitoru (Să fi înviat domnu’ Ică?), rămas în sufletul 
multor generații de elevi, și demnii săi urmași, fiii Mircea 
(inginer) și Corneliu (fost guvernator al Băncii Naționale), 
profesorul Anatol Pavlovschi, îndrăgostit de școală, de 
literatură și de teatru, Romeo Ioan Mânzală, un mecena 
care crede cu tărie în scrisul lui Titi Damian, dar și 
personajele colective precum: gruparea de la Helis, 
reprezentată de redactorul-șef Gheorghe Dobre, membrii 
cenaclului “Dor fără sațiu“, urzicenenii, care trag, toți, 
într-o singură direcție, aceea ca orașul lor să devină 
capitală spirituală, găzduind, în acest scop, Festivalul 
Naţional de Umor „Revelionul Caricaturiştilor şi Epigra-
miştilor“, editând  reviste literare, oferind atât spațiu, cât 
și public numeros și educat unor piese de teatru cu actori 
bucureșteni etc. 

În ultimele pagini ale cărții găsim relatări despre 
întâlnirile literare, savuroase și datorită spiritului ospitalier 
al gazdelor (din Călărași, Galați, Roșiorii de Vede, Brăila, 
Isaccea, Tulcea, Sulina), două interviuri interesante date 
de autor scriitorilor Gh. Postelnicu și Marin Ifrim și  eseul 
“A fi –  A nu fi – Existență și tăgadă“, în care susține că 
verbul “A fi – cuvântul de aur al limbii noastre, născut pe 
pământ românesc, a prins rădăcini în humă româneas-
că“, verb pe care îl desfășoară exhaustiv în fața cititorilor 
pentru a-i demonstra calitatea de nucleu, dar și de releu 
al limbii române. 

Scriitorul Titi Damian reușește să fie fermecător 
în efortul său de a transmite cititorilor tot atâta emoție 
câtă bucurie a adunat domnia sa scriind despre 
frumusețea morală și sufletească a unor oameni ce și-au 
meritat cu prisosință locul în paginile cărții „Tablouri în 
oglinda sufletului“. Cunoscându-l mai bine pe autor, 
consider că este o mare onoare și pentru “personajele“ 
cărții să fie privite cu sufletul  unui scriitor de talia 
domnului Damian. 

 

 
 

 (urmare din pag. 39) 
 

am devenit huligan: texte, fapte, oameni, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2007; Idem, De două mii de ani: roman, Fundaţia 

Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1946; Idem, 

Fragmente dintr-un carnet regăsit, Editura Humanitas, Bucureşti, 

2005; Marta Petreu, Diavolul şi ucenicul său: Nae Ionescu – 

Mihai Sebastian, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2010. 
2 De exemplu, cu Constantin Argetoianu vorbeşte despre politică 

şi despre discursurile sale: "Totuşi, aţi ţinut atâtea discursuri, 

dintre care atâtea au avut reală importanţă politică... 

 - Nici un discurs nu are reală importanţă. Nici unul. Am 

ascultat unele are mi-au plăcut ca formă, ca ţinută, ca spirit. Dar 

nimic mai mult. Sunt convins că dacă am şterge din istorie 

discursurile, nimic nu s-ar clinti din aşezarea lumii. Cu discursuri 

sau fără ele, lucrurile s-ar fi întâmplat exact aşa cum s-au 

întâmplat... Aceleaşi războaie, aceleaşi revoluţii, aceleaşi 

tratate..." (p. 79). 
3 Lucru pe care autorul ţine să îl evidenţieze. De exemplu, în 

preambulul interviului cu Argetoianu, el spune: "Nu aveam, 

intrând în biroul domnului Argetoianu, nici un plan pentru 

convorbirea ce-mi fusese acordată. Venisem nu numai fără 

întrebări formulate dinainte, dar şşi fără hârtie de scris. Eram 

hotărât să-i dau acestei întrevederi libertatea unei conversaţii care 

îşi găseşte drumul printre replici, paranteze, amintiri..." (p. 65). 

Aceaşi situaţie se repetă şi în cadrul interviului cu Constantin 

Stere: " Mă duc fără chestionar gata făcut, nu ştiu ce voi întreba, 

nu ştiu ce-mi va spune, căci vreau să păstrez intact misterul 

acestei întâlniri şi orice am întâlnit pentru întâia oară este un 

mister de descifrat, mai ales atunci când el se cheamă Constantin 

Stere" (p. 83). Aceste texte arată pe de-o parte, că Mihail 

Sebastian marşa pe spontaneitatea proprie, iar pe de altă parte că 

nu voia să piardă din naturaleţea discuţiei regizându-o. 

 

(urmare din pag. 32) 
 

Emoţiile pe care doreşte să ni le transmită 
par a fi create sub a notă de presiune, unele, ori în 
liniştea omului care pictează cu plăcere într-o lume 
proprie, celelalte. Însă, cu siguranţă, prin fiecare nou 
tablou, înşiră mărgărite într-o poveste neterminată. 
Căci, până la cele 1000 de picturi juruite, aşa cum ne 
mărturisea  artista, mai este ceva cale!     

 
Lucrarea „PĂUN” 

 

Cărări deschise şi penel jucăuş, doamnă An-
ca Ciutacu! 
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         Constantin TOMA                                 
 

EPIGRAME (Votaţi D.N.A.) 

Motto: 
Când ţara-i pradă la corupţi 
De-atâţia ani neîntrerupţi 
Nici nu mai ştii ce să mai crezi. 
Cu D.N.A.doar să votezi! 

 

Marea corupţie 
 

Anticorupţia se pare 
Că-i ca la peşte: De-ai noroc 
În loc să prinzi rechinul mare 
Te mulţumeşti c-un mormoloc.  
 

Unui parlamentar... corupt 
 

Parlamentar de-naltă clasă 
Şi-a făurit o viaţă nouă 
De-alegători, lui nici nu-i pasă 
Acum...i se corupe-n două. 
 

Din nou la urnă 
 

De ce nu au acum un drept la vot 
Şi toţi românii cei plecaţi de-acasă? 
Răspunsu-i unul simplu chiar de tot: 
Cu D.N.A. să nu voteze-n masă. 
 

Boală grea 
 

Corupţia-i flagel etern 
Iar boala ei e inedită 
Până şi cei de la Guvern 
Azi suferă de... ”deneatită”! 
 

Unui prim ministru 
  

Nu mi se pare de „bon ton” 
Că-n premieră mondială 
Un premier autohton 
La D.N.A. dă socoteală! 

 

Atenţionare 
                  

Afirmă o judecătoare: 
Când e corupţia în floare, 
Că D.N.A. e ca o noxă... 
Te-aruncă dintr-un jilţ în boxă! 
 

Legea e lege 
 

Cu nedreptatea plângi în barbă, 
Caz repetat a câta oară? 
Justiţia ştim că e oarbă 
Când nu ai nici o para chioară 
 

Unui judecător 
 

Judecător de anvergură 
Nu scoate un cuvânt din gură; 
Şi nu îmi este de mirare 
Că-i foarte greu în ...pronunţare! 

 
Avertisment 
 

Cât există D.N.A 
Grijă ai cum vei vota 
Că de-ai încurcat votatul 
Tot vei da cu subsemnatul! 
 
Mie 
 

De-ar fi să mă vedeţi vreodată 
Cu dubă şi mascaţi la poartă 
Să ştiţi c-această „carte grea” 
A fost citită-n D.N.A. 

 
(Din volumul „O(furi) în tranziţie”, Editura PIM, Iaşi, 2016) 

 

 
Marius ZAHARIA 

 

Preferă, de sărbători, puşcăria  

în locul arestului la domiciliu 
 

Funcţionarul public Vasile Miriuţă, implicat până 
în gât în afacerea cu ace de gămălie de la primăria 
Sănduleşti, a primit 30 de zile arest la domiciliu. 

Trecând întâmplător pe acolo, noi am fost umărul 
pe care a plâns: „Consider că mi s-a îngrădit dreptul 
constituţional de a face puşcărie, în loc să mă ocup 
de curăţenia de Crăciun. Ce, trebuia să dau în cap 
cuiva ca să am şi eu oaza mea de linişte de sărbă-
tori?! Bine că alţii mai puţin vinovaţi se pot delecta 
cu un barbut!” îi invidiază el. 

După ce s-a oprit din plâns, a continuat pe ace-
laşi ton deprimant: „Am implorat-o pe doamna jude-
cătoare, dar sentinţa ei a venit ca o ghilotină – aca-
să, în mijlocul familiei. Desigur că am leşinat, însă 
nu mai aveau locuri libere la Spitalul Penitenciar Ra-
hova; m-au cărat la Universitar, de parcă eu aş a-
vea studii superioare!” 

Chiar dacă era ocupat cu recursul, a avut timp să 
mai sporovăiască: „Nici măcar dobitocul ăla de avo-
cat, căruia i-am dat o căruţă de parai, nu a reuşit să 
mă bage la pârnaie. Dar voi lupta singur, chiar până 
la CEDO. Dacă nu, asta e viaţa, cu suişuri şi 
coborâşuri”.  

Întrebat ce va face dacă va pierde ultima cale de 
atac, şi-a imaginat un scenariu de groază: „Marea 
problemă sunt colindătorii, căci, de când lucrez la 
primărie, nu mai sunt obişnuit să dau, ci doar să pri-
mesc. Probabil voi fi şi obligat să mă costumez, 
pentru un copil din flori de-al soţiei, în Moş Gerilă, 
cum îi spun eu la nervi. Apoi îmi vor veni o şleahtă 
de rubedenii pe care le vom servi cu bucate tradiţio-
nale şi totodată cu o conversaţie la fel de tradiţio-
nală”. 

A încheiat totuşi pe un ton încrezător: „Sper ca 
măcar la anul să fiu mai prevăzător şi să fac vreo 
tâmpenie care să mă ţină după gratii de 1 şi 8 Mar-
tie”. 
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          Ana BLANDIANA 
 

Întrebări  
 

De ce nu se-amestecă totul? 
De ce nu se-acoperă 
Pielea lucioasă a pământului cu blană? 
De ce nu răsare iarba verde şi fragedă 
Pe spinarea fierbinte a fiarelor din păduri? 
De ce nu le cresc pomilor aripi 
Şi păsărilor rădăcini? 
De ce nu ciripesc pietricelele fericite 
De pe marginea râului? 
Eu de ce nu învăţ să urăsc? 
Eu de ce? 
- O, Doamne, ce copil obositor, 
Oftează îngerul. 
 

Ar trebui  
 

Ar trebui să ne naştem bătrâni, 
Să venim înţelepţi, 
Să fim în stare de-a hotărî soarta noastră în lume, 
Să ştim din răscrucea primară ce drumuri pornesc 
Şi iresponsabil să fie doar dorul de-a merge. 
Apoi să ne facem mai tineri, mai tineri, mergând, 
Maturi şi puternici s-ajungem la poarta creaţiei, 
Să trecem de ea şi-n iubire intrând adolescenţi, 
Să fim copii la naşterea fiilor noştri. 
Oricum ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi, 
Ne-ar învăţa să vorbim, ne-ar legăna să dormim, 
Noi am dispărea tot mai mult, devenind tot mai mici, 
Cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre, cât bobul 
de grâu... 
 

Zbor 
 

De boala de care sufăr 
Nu se moare,  
Ci se trăiește 
Substanța ei este chiar eternitatea,  
Un fel de cancer al timpului 
Înmulțindu-se din sine fără oprire. 
E o boală impecabilă,  
O suferință perpetuă ca o vocală de sticlă 
Laminată în văzduhul asurzitor,  
O cădere 
Căreia, numai pentru că e fără sfârșit,  
I se spune zbor 
 

Reflex 
 

Văzduhul e un ocean 
Tulbure uneori, 
Altădată curat, 
Dar niciodată destul de transparent 
Pentru ca ființele 
Care trăiesc acolo sus 
 

 

 

Pe plajele lui 
Să ne poată zări 
Prinși în malul adâncurilor 
Și să plonjeze, 
ținându-și respirația 
Până la noi, 
Dar, văzându-ne, 
Nu și-ar închipui 
Că se răsfrâng 
Ele însele în noroi? 
 

Corabia cu poeți 
 

Poeții cred că e o corabie și se îmbarcă. 
 

Lăsați-mă să mă urc pe corabia cu poeți 
Înaintând pe valurile timpului 
 

Fără să-și clatine catargul 
Și fără să aibă nevoie ca să miște din loc 
(Pentru că timpul se mișcă 
În jurul ei tot mai repede). 
 

Poeții așteaptă, și refuză să doarmă,  
Refuză să moară,  
Ca să nu piardă clipa din urmă 
Când corabia se va desprinde de țărm - 
 

Dar ce e nemurirea dacă nu 
Chiar această corabie de piatră,  
Așteptând cu încăpățânare ceva 
Ce nu se va întâmpla niciodată?  
 

La cules îngeri 
 

...Din când în când 
Un pocnet înfundat 
Ca la căderea 
Unui fruct în iarbă. 
Cum trece timpul! 
S-au copt şi-au început să cadă 
Îngerii: 
S-a făcut toamnă şi-n cer... 
 

O umbră a ierbii 
 

O umbră a ierbii, 
Ce poate fi mai firav 
Decât o umbră a ierbii, 
Decât o linie subțire de noapte 
În lumina cotropitoare și rea, 
Ce poate fi mai eroic 
Decât o umbră a ierbii 
Escaladată cu greu 
De-o umbră la fel de stinsă 
De buburuză? 
Desprinse de mult de formele 
Pe care le întorc împotriva luminii 
Şi existând patetic 
În după-amiaza toridă: 
O umbră de buburuză urcând 
Chinuitor 
O umbră de iarbă, 
Ce poate fi mai firav 
Şi mai imposibil de şters? 
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două catrene şi două terţine, fiecărui vers aparţi-
nându-i un număr de 12 silabe. Catrenele sunt  con-
cepute după schema abba/ abba (rimă îmbrăţişată), 
iar terţinele după schema aleasă de către domnia sa: 
cdd/dcc. 
 În primul catren, printr-o feerică imagine, ce 
ne trimite cu gândul la pastel, descoperim o reuşită 
comparaţie a celor doi protagonişti, el cu un fulg de 
nea : "Eu - fulg de nea, firav, în zbor rătăcitor,/ Între 
pământ şi cer dorind să dănţuiesc," şi a iubitei cu un 
râu (apa unui râu): „Tu – râu, curgând sub deal, cu 
unde ce-ţi sclipesc/ De mari dorinţi ori, poate, doru-ţi 
arzător,”. 
 Trecerea la cel de al doilea catren conturează 
imaginea cuplului care-şi pune întrebări, îşi face 
planuri, bucurându-se de o existenţă comună, în 
care-şi găsesc locul şi lucruri, dar şi preocupări 
mărunte. În fapt, este vorba de o viziune idilică, cu 
uşoare accente ludice asupra Erosului, în care se 
exprimă nevoia îndrăgostitului de a conferi plenitu-
dine sentimentelor sale: „Ne întrebăm ce gânduri vin, 
ne copleşesc/ Şi-n nopţi târzii visăm, sub cerul 
sclipitor,/ Să ne-nsoţim în joc şi-n trai pe viitor,” dar 
care sunt menite să aducă fericirea: „Şi-n ochii tăi, în 
trup, să mă înzăpezesc.” 
 În prima terţină poetul iniţializează un dialog 
între cei doi îndrăgostiţi, decodând sentimente şi 
emoţii, dezvăluind un Eros cald, calm, dar şi realist 
prin exprimarea dorinţei: „- O, da, doresc iubirea ta 
să-mpărtăşesc,” în raport cu, în acelaşi timp, mani-
festarea îngrijorării iubitei şi teama acesteia, întărită 
prin utilizarea conjuncţiei „dar”: „Dar te topeşti în cli-
pa-n care mă iubeşti/ Şi-ai să regreţi că viaţa ta îmi 
dăruieşti…” 
 Ultima terţină conturează semnificaţia titlului. 
Prin metamorfozarea fulgului, transformat într-un 
strop de apă sub flacăra iubirii, poetul îşi asigură 
iubita că, doar ea, prin sentimentul de dragoste 
transmis, al iubirii ce o revarsă asupra lui, îi poate 
crea o nouă dinamică a lumii, scoţându-l din propria 
condiţie: „- Sunt doar un strop, dar numai tu mă 
înfloreşti / Sub soare cald, ducându-mă pe câmp să 
cresc”, după care, cu ultimul vers, concluziv, dar care 
redă plenar puterea dragostei şi efectul acesteia 
asupra celui îndrăgostit – oferindu-i o nouă viaţă şi 
puritate; „Prin ghiocel, să mă înalţ, să mă albesc… „ 
 Este interesantă ideea metamorfozării din 
fulg în ghiocel şi, cu siguranţă, nu întâmplătoa-
re. Conform mitologiei, întâia floare apărută pe pă-
mânt,  floare întâlnită în momentul în care Adam şi 
Eva au fost alungaţi din Rai, pământul fiind stăpânit 
de iarnă, a fost ghiocelul. Eva, văzând floarea, a 
 început să plângă, amintindu-şi de grădina Edenului. 
Lui Dumnezeu, făcându-i-se milă, a transformat 
câţiva fulgi de zăpadă în ghiocei. 
 Altă legendă spune că un înger care a văzut-
o pe Eva întristată de faptul că, de când venise pe 
pământ, nu văzuse nici o floare şi îşi tot amintea de 
frumuseţea şi bogăţia florală din grădina Raiului, a 
prins un fulg în palmă, a suflat peste el şi l-a 
transformat în ghiocel, pe care l-a dăruit Evei. Aşa a 
apărut ghiocelul ca prima floare de pe pământ şi  

 

(continuare în pag. 46) 

 

 Olguța LUNCAȘU TRIFAN 
 

DESPRE FARMECUL SONETULUI 
 
 Fără teama de a greşi, pot spune că sonetul este 
un gen de poezie la care poetul trebuie să scrie cu „mâi-
nile legate”, dată fiind forma fixă de creaţie a acestuia, dar 
şi structura sa aproape inflexibilă. Poetul nu are decât po-
sibilitatea de a folosi cât mai puţine cuvinte - repetarea 
acestora în cele 14 versuri fiind interzisă, fapt ce conduce 
la folosirea bogăţiilor lingvistice. Drept urmare, autorul  
este permanent în căutarea acelor cuvinte bogate în înţe-
lesuri cât mai profunde, care să exprime foarte mult şi, în 
acest fel, să ofere cititorului cât mai multe tablouri ima-
ginare.  
 Spre deosebire de alte poezii, sonetul are o regulă 
(pe lângă cele referitoare la rimă şi numărul versurilor)  
peste care nu este permis a se trece: ritmul iambic. Aceste 
reguli stricte, în mod paradoxal, la prima vedere, stabilesc 
o relaţie deosebit de interesantă între sonetul literar şi mu-
zică. În acest sens, George Călinescu definea sonetul ca 
fiind „o compunere muzicală”, iar Rainer Maria Rilke, au-
torul Sonetelor către Orfeu, definea muzica drept o 
„metaforă a simţurilor”. Poate că tocmai de aceea şi strâns 
legat de structura sa greoaie, aproape inflexibilă, sonetul 
se naşte şi se afirmă prin supleţe şi farmec. Graţie acestor 
calităţi el îşi adjudecă titlul de rege al poeziei. 
 Atras de caracteristicile generale şi particulare ale 
poeziilor cu formă fixă de creaţie, domnul Marian Malciu a 
încercat şi a reuşit să-și exprime sentimentele în mai multe 
specii fixe ale poeziei lirice, fiind obişnuit, sub aspect pro-
fesional, cu reguli stabile şi obligatorii cuprinse în dispoziţii, 
regulamente şi legi. În acest sens, amintesc cititorilor că a 
publicat în Revista „Confluenţe Literare” pantumuri (”Iarnă 
la munte”, „Pantum Luceafărului”), rondeluri („Toamnei”,, 
„Adio, toamnă”, „Rondelul ispitei”, „Cerşind amor”) şi so-
nete („Sonet Luceafărului”, „Aşteptăm”, „Îţi aminteşti”, 
„Destin”). 
 În lucrarea de faţă am ales, nu întâmplător, să vă 
prezint cel mai recent sonet publicat în paginile revistei 
amintite: „Metamorfoză”. 
 Este o poezie deosebită din mai multe puncte de 
vedere, autorul reuşind să ofere cititorilor săi o gamă largă 
de imagini bogate în lumină şi muzică. Eul liric ne 
reliefează starea iubirii împărtăşite, a iubirii fără reguli şi 
interdicţii, pură precum puritatea „fulgului de nea” ori a 
unui „râu, ce curge sub un deal” sau a unui „ghiocel”, 
zugrăvită prin senzaţii şi situaţii comune sufletului oricărei 
fiinţe umane. În acest context, lectorul are ocazia să 
trăiască emoţii intense în timp ce vizualizează, cu ochii 
minţii, tabloul iubirii cu inocenţa şi uimirea specifice senti-
mentului. 
 Marian Malciu a ales, aici, să folosească tehnica 
sonetului alexandrin (de concepţie franceză), care reco-
mandă compoziţia din 14 versuri împărţite în patru strofe:  
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lor de către sămănătoriştii Alexandru Vlahuţă, 
George Coşbuc, Ştefan O. Iosif, altele tind spre 
imagistica tradiţionalismului interbelic din creaţiile 
lui Ion Pillat. 

Începând cu secţiunea pusă sub semnul 
interogaţiei, …Viaţa?, paşii poetei conduc cititorul 
către marginile liricii. Subiectivitatea surprinde 
cromatici lirice iar stilistica iese în câştig: „Doar 
timpul/ îşi pierde secundele/ în genele răsfirate de 
catifea,/ într-o zare/ de lumină tăinuită,/ ca o 
naiadă/ ce-şi poartă/ tumultul vieţii/ spre un ţărm 
îndepărtat” (Introspecţie nocturnă), „Vorbim tăceri, 
ne ascultăm orgolii…” (Recurs la fericire), „mă 
contopesc cu vremea în abisul ei” (Rătăcire) ori „ne 
răspândim cuvintele-fluturi” când „beţii de aripi 
lungi, ne cuprind” (Sensul vieţii). E o pledoarie 
pentru trăirea plenară a vieţii prin iubirea care poate 
purta izbânzi împotriva timpului devorator: 
„Trăieşte, omule! […] / Luaţi-vă răgaz să fiţi, trăiţi, 
simţiţi, iubiţi!” (Memento mori!).  

În secţiunea Printre cuvinte…, recunoaşterea 
tăriei cuvântului ca „hrană de suflet, alint de mamă” 
(Cuvântul) ori valoare morală, evadare-n libertate 
absolută ori metaforă în stih devine o nelinişte ce 
se strecoară grav în conştiinţa de poetesă. Îi dă fiori 
rostul de poet: „Rămân captivă-n foaia plină de 
gânduri” (Forţa Cuvântului), „mi-e hărăzit să-mi 
risipesc/ cuvântu-n patru vânturi” (Poésie”). În 
imediata apropiere – Când pietrele vorbesc… –, stă 
un ciclu în care Olguţa Luncaşu Trifan explorează 
motivul pietrei drept centru meditativ existenţial, 
fiindcă piatra poartă taina apei, a tinereţii, a iubirii… 
E un prilej de a-mi aminti de poezia lui Nichita 
Stănescu (Solstiţiu de iarnă, de ex.) ori de volumele 
transnistreanului Anatol Codru – Piatra de citire, 
2000, în care piatra tronează ca metaforă lirică 
centrală.  

Ciclicitatea anotimpurilor relevată în fascicule 
precum Despre frământări… şi şoapte de toamnă, 
Despre iarnă şi noi, …Şi despre primăvară – infu-
zează prilejuri de reverie, nostalgie, meditaţie, 
speranţă, oferind pe ici-colo secvenţe sensibile de 
filtrare a peisajului exterior către latura interioară a 
delicatului suflet de artistă.  

Poezia Olguţei Luncaşu Trifan aderă la miş-
carea neomodernistă, chiar de îi lipsesc fineţuri de 
limbaj, inserări mitografice, subtilităţi prozodice… 
Poate că nu e suficient, dar autoarea are stări 
poetice şi abilitatea unei exprimări în cavalcadă a 
emoţiilor şi gândurilor proprii. Impresia lirică este 
generată de infuzia de sinceritate, dragostea de 
viaţă şi disiparea de altruism, toate larg revărsate în 
versuri. Dacă ar beneficia şi de o consiliere atentă 
din partea cuiva specializat (ceea ce redacţiile nu 
mai au în oferta editorială, din nefericire), textele ar 
cunoaşte un câştig considerabil. 

 O parte amplă a cărţii – …Şi despre iubire – 
vine cu o lirică în care simplitatea bucuriilor erotice 
este generată de sentimente nealterate. Chiar dacă 
deschiderii curcubeului împovărat de cromatica 
fericirii îi stă mereu în cumpănă închiderea prin 
neîmplinire recurentă, cine e îndrăgostit nu cedea-  
 

(continuare în pag. 46) 

 

 

Lina CODREANU 
 

Disipări lirice 
  

Cu un aer de prospeţime şi cu o voinţă auctorială 
greu de depăşit, Olguţa Luncaşu Trifan bate la porţile lite-
raturii cu câteva cărţi, asaltând genuri şi specii literare dife-
rite, adică îşi susţine ideile în varii domenii: poezie, proză şi 
cercetare monografică. Ambiţioasele proiecte au prins via-
ţă prin cărţile recente: 43 (2014), În mâna destinului 
(2015), Împlinire prin iubire (2015) şi Pădureni - vatră de 
istorie şi cultură (2015). Implicându-se recent şi într-o lău-
dabilă acţiune „caritabilă” a colectării de cărţi pentru biblio-
teca comunei natale Pădureni de Vaslui (Campania „Copiii 
din comuna mea doresc să te citească”), prin aceste apa-
riţii editoriale, Olguţa Luncaşu vitaminizează cultura locală, 
dacă mai era nevoie, cunoscut fiind faptul că aici timpul se 
măsoară-n fapte de cultură şi civilizaţie. De multe ori am 
afirmat că Pădurenii, prin oamenii locului şi printr-o admi-
nistrare modernizată este o comună de rang european.  

Atenţia mi s-a oprit asupra cărţilor acestei noi voci în 
lirica românească pentru că am observat o ascendenţă va-
lorică de la vol. 43, din anul 2014, la cel foarte recent apă-
rut - Împlinire prin iubire, în 2015. Stângăciile începutului în 
poezie sunt inerente oricărui creator, fac parte din tracul 
ieşirii în lume, în faţa cititorului, de la care, autorul aşteaptă 
feed-back-ul cu mare emoţie. Primul volum de poezie, 43, 
este escortat de trei prezentări de întâmpinare, însă al doi-
lea reduce din expansiune, lăsând prefaţarea sub condeiul 
scriitorului Marian Malciu, vicepreşedinte al Filialei Olt a 
LSR, de altfel, „ochiul de veghe” al formării autoarei. În 
acest sens, Olguţa Luncaşu Trifan plusează prin Cuvântul 
autorului, simţind nevoia unor lămuriri asupra operelor 
sale, date cu generozitate virtualului cititor. Personal, am 
perceput acest prim cuvânt ca pe un poem de natură 
confesivă, în care valenţele poeziei sunt multiplicate prin 
prismă cathartică, cognitivă, terapeutică, psihologică. Nu 
ştiu dacă, la începutul fiecăruia dintre cele douăsprezece 
cicluri poetice, mai erau necesare alte „lămuriri” (rezumări 
a ceea ce urmează), deoarece consider că rolul unui artist 
e nu să-şi explice opera, ci s-o creeze. Artistul se 
dăruieşte, dar opera umblă singură prin lume.  

Materialul cărţii este distribuit în mai multe părţi 
denumite suplimentar „capitole”, fiecare centrându-se în 
jurul unei teme poetice. În succesiunea lor, autoarea 
urmăreşte un suiş intim şi estetic, de la poezia psaltică la 
cea ludică, de la invocarea divinităţii din Cap. I. Doar cu 
tine…, la jocul inocent din Cap. XII. Puţin umor… nu strică. 
Rugile din Te chem, Doamne!, Rugă către Tine, ori Iartă! 
se acoperă cu sonuri psalmodiate, inducând stări de 
pioşenie şi sinceritate. În fapt, eul liric îşi caută calea spre 
Dumnezeu: „Învredniceşte-mă, Doamne”, „Să te aflu pe 
tine, să ştiu”, „Să-ţi caut, să-ţi aflu iubirea”, „să rezist”, „să 
pot”, „să citesc”… După zbaterile ce amintesc de 
zbuciumul psalmistului arghezian, o smerenie îi potoleşte 
dorinţele: „Aştept cuminte. Facă-se voia Lui!” (Resemnare).  

Problematica existenţială atinge tema majoră a 
timpului, niciodată suficient pentru o viaţă de om: „Te rog 
să-mi dai un strop de timp, cu/ împrumut.” (Rugă către 
Tine). Sub acelaşi imperiu al lui Cronos, gândul se răsu-
ceşte „înapoi în timp…”, cum zice autoarea în alt „capitol”, 
înspre părinţi, copilărie, vatra satului natal. Unele versuri 
au aroma imaginilor idilic-paseiste, valorificate în creaţiile  
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(urmare din pag. 45) 
 

ză, ci unifică cioburile redând imaginea „jumătăţii” sale. 
Efortul creator aminteşte de iubirea tânărului Pygmalion 
pentru Galateea, copila sculptată de el în fildeş, de care s-
a îndrăgostit: „te caut, din amintiri te recompun/ prin şapte 
culori de curcubeu”, „te-am pictat”, „te-oi zămisli”, „te-oi 
dezmierda”, „te-oi finisa” (Rogvaiv de iubire). Tocmai 
încercările tenace ale omului de a atinge starea de beţie 
erotică şi, mai ales, de a rămâne pe crestele fericirii întreţin 
focul viu al oricărui ideal. E ceea ce se „aude” din cânturile 
iubirii ce-şi arcuiesc fără sincope tonalităţile surdinizate. Ia-
mi inima!, Vis, Iubire taciturnă, Dorinţa, Aşteptare, Ardere, 
Chemare, Înfrigurare etc. sunt titluri care vorbesc de la 
sine despre intensitatea emoţiei erotice, ceea ce, de altfel, 
îi dă apanajul de a părea cea mai bună parte a cărţii. 

Aş adăuga părerea că stihurile lăsate să se armo-
nizeze în firescul lor, fără supunere auctorială, cele cu 
sorginte prozodică populară (Gând liber, Păcat blestemat, 
de ex.), dar şi cele „jucăuşe” (Pseudofabulă) pot constitui 
viitoare subiecte de creaţie pentru tânăra autoare. 

Prin Transfigurare, ultima poezie din cartea Împlinire 
prin iubire, autoarea provoacă o vizibilă refacere a con-
textului genezic. În ipostaza metaforică a vegetalului („Am 
rămas copac.”), eul liric se recompune într-o meta-realitate 
din cele patru elemente fundamentale care au dus la 
apariţia vieţii pe pământ: „Am rămas apă. / Mulţi spun/ că 
m-aud, uneori, plângând.”; „Am rămas foc/ de paie, de dor, 
de ducă”; „Am rămas pământ./ Ţin copacul,/ iubindu-i 
rădăcinile”; „Am rămas aer. Zbor” (s.n., L.C.).  

Împărtăşesc optimismul creator al autoarei Olguţa 
Luncaşu Trifan şi cred că în viitorul său literar se vor 
adăuga valenţe speciale în cărţile ce se vor aşeza în 
panoplia-i artistică.  

 

 
Paul Sân-Petru – În genunchi mă-ntorc la tine 

 

(urmare din pag. 44) 
 

anume ceea care, cel puţin la noi, este cunoscută 
ca vestitor al primăverii, anotimp în care întreaga 
natură se „trezeşte” la viaţă după ce „moartea” a 
adormit-o în anotimpul anterior, adică în iarnă.  
 Descoperim în aceste versuri elementele 
vitale ale existenţei macrocosmice şi, fireşte, ale 
perpetuării vieţii pe pământ, autorul îmbinând 
tabloul „pictat” prin cuvinte cu acţiunea propriu-zisă 
a personajelor, redată prin alte cuvinte, în dialog: 
„Între pământ şi cer, dorind să dănţuiesc”. Aici ne 
amintim, sigur, că Dumnezeu a făcut cerul şi 
pământul, între acestea fiind atmosfera, aerul ce 
permite dansul fulgului de nea, iar acest fulg este 
apă, apa din atmosferă, precum şi „râu curgând 
sub deal” este apă, apa de pe pământ fără de care 
viaţa nu ar fi posibilă. Apa nu ar fi suficientă dacă 
nu ar fi lumina şi căldura de la soare, fapt despre 
care autorul ne convinge cât se poate de simplu şi 
frumos: „- Sunt doar un strop, dar numai tu mă 
înfloreşti/ Sub soare cald, ducându-mă pe câmp 
să cresc”. Cuvântul „soare” ne spune de la sine că 
avem foc, lumină şi căldură, iar cuvântul „câmp” 
exprimă suficient de direct şi clar existenţa 
pământului. 
 Cu alte cuvinte, sunt convinsă că poetul 
Marian Malciu a dorit să ne amintească importanţa 
iubirii: fără iubire nu ar exista viaţă dincolo de 
moarte, aceasta fiind doar „adormirea” trupurilor, a 
învelişurilor textile ori de altă nuanţă, în iarnă şi 
reînvierea tuturor formelor de viaţă în primăvară… 
Iubirea este acel dar primit de la Dumnezeu (odată 
cu cel mai preţios dar, viaţa), prin care se asigură 
viaţa veşnică, iar „metamorfoza” înfăţişată de către 
domnia sa este convingătoare şi se cere a fi citită 
de către oricare iubitor de poezie  
 Felicit autorul pentru idee şi pentru eul liric, 
poezia fiind, poate, singura ce are puterea de a 
imortaliza iubirea, de a păstra amintirea şi a 
exprima, neîncorsetat, sentimentul pur. 

 

 
Paul Sân-Petru – În așteptarea ploii 
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        Aurel M. BURICEA 

 

PSALMUL  7 
 

Apără-mă Doamne de fiara lumii 
Sufletu-mi să nu  fie luat de leu 
De vrăşmaşii mei cu inimi de ateu 
Slava mea să nu fie hrana  humii 
 

Drept la inimă şi nevinovat sunt 
Cu răbdare şi tărie judecat 
Adevărul să nu intre în păcat 
Zămislit cum se face din lapte unt 
 

Fără parte de unelte de moarte 
Cei ce au săpat-o să cadă-n groapă 
Dincolo de gând pedeapsa s-o poarte 
 

Pe capul unui silnic să pogoare 
Cel care prin fapte morminte sapă 
Cum sapă  şobolanii pe ogoare 
 
 
PSALMUL   8 
 

S-a înălţat slova Ta peste ceruri 
Din gura de prune şi-a celor ce sug 
Ai săvârşit laude şi-ai făcut rug 
Ca păcatele noastre să le înduri 
 

Ce este omul să-ţi aminteşti de el 
Cu slava şi cinste mai  mic de înger 
Cu orice faptă  învăţ să mai sânger 
Ca dincolo de timp să nu  fiu rebel 
 

M-ai supus câmpiei să-mi dea rod bogat 
Animalele vii hrănesc viaţa mea 
În pajiştea luminii mai vor să stea 
 

Păsările şi peştii mării străbat 
Cât de minunat este numele Tău 
De mă-nvaţă zilnic să trec peste rău 
 
 
PSALMUL  9 
 

Cu inima lăuda-te-voi  Doamne 
Cânta-voi numele Tău Preaînalte 
Vrăjmaşii vor pierii în negre halte 
Rodul urii va putrezi prin toamne 
 

Ajutor la vreme rea celui sărac 
Gura unui păcătos urlă blestem 
În uitarea Ta să cad tare mă tem 
Dimineaţa în rugăciune mă-mbrac 
 

Priveşti  la necazuri şi la durere 
Să ei pe toate în mâinile Tale 
Să Te mânâi nu cer nicio putere 
 

Judecă pe sărac şi pe cel smerit 
Să nu se mândrească nimeni pe cale 
Când prin trăire n-are niciun  merit 

 
PSALMUL  10 
 

Mută-te în munţi ca o pasăre strig 
Cei păcătoşi ascund săgeţi în tolbă 
Din ce-ai semănat  nu-i nimic în holdă 
Sub zăpezi negre gândul zace de frig 
 

Doamne eşti în Biserica mea Sfântă 
Domnul în cer are doar scaunul său 
Ochii Lui pe sărac îl privesc la rău 
Cum fiarele patimii îl descântă 
 

Va ploua peste păcătoşi cu laţuri 
Foc şi pucioasă suflare de vifor 
Caii sălbateci zburdă fără hăţuri 
 

Că drept este Domnul şi dreptatea Sa 
Deschide-n suflete nesecat izvor 
Şi faţa Lui zideşte-n inimi casa 
 
 
PSALMUL  11 
 

Cel necuvios din adevăr scade 
Limba cea plină de mândrie pierde 
Cum seceta usucă lanul verde 
Buza vicleană în păcate cade 
 

Cuvintele Domnului sunt  curate 
Argint lămurit de foc şi curăţat 
De pământ şi de şapte ori răsfăţat 
Ca destinul crucii să-mi fie frate 
 

Ne vor păzi şi ne vor feri în veac 
De neamul acesta plin de păcate 
Doar sfânta credinţă să ne fie leac 
 

Când împrejur necredincioşii umblă 
Cu pofte păcătoase dezbrăcate 
De sperie şi fiarele din junglă 
 
 
PSALMUL 12 
 

De ce Doamne mă vei uita în sfârşit 
Vei întoarce faţa Ta de la mine 
Cum cade în stup mierea de albine 
Numai prin Tine am fost desăvârşit 
 

Auzi-mă  luminează ochii mei 
Ca nu cumva să adorm întru moarte 
Niciodată vrăjmaşii să mă poarte 
Într-o lume stăpânită de atei 
 

Setea din pofte să nu mă clatine 
Chiar dacă-n viaţă sunt multe ispite 
Prin ruga mea vor fi iar risipite 
 

Întreg şi viu în noapte sunt prin Tine 
Luminează-mi ochii gândului din cer 
Să nu trec prin lume atât de stingher 

 
 

(Din volumul Psaltirea lui David în sonete) 
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      Denisa LEPĂDATU 
 

Scriitorul Petre Rău - Premiul MENTOR  

pentru Excelență în Educație 
 

Mentorul este persoana care te ajută, pe baza 
cunoștințelor și experienței dobândite de-a lungul vremii, 
să îl ajungi din urmă și, de ce nu, să-l și depășești. Este 
un model prin realizările sale și un îndrumător permanent 
care te motivează să crezi că ești posesor de talent și că 
trebuie să continui pe drumul ales. 
 O astfel de persoană este pentru mine scriitorul 
Petre Rău, un om cu suflet deosebit, care renunță cu 
ușurință la sine și la propriile sale proiecte în favoarea 
celorlalți. Drept recunoștință pentru tot ce a făcut de-a 
lungul anilor în scopul evoluției mele în literatură și mate-
matică, anul acesta s-a aflat printre cei 10 câștigători ai 
Premiului MENTOR pentru Excelență în Educație, decer-
nat în cadrul Festivalului MENTOR organizat pe data de 
20 aprilie 2016 la Cluj-Napoca de către MOL România și 
Fundația pentru Comunitate. Fiecare laureat a primit, 
printre altele, un trofeu special - Trofeul Mentor - realizat 
de cunoscutul artist plastic Ioan Nemțoi și un premiu în 
bani în valoare de 8.000 de lei.  
 

 
Petre Rău – laureat al Premiului MENTOR pentru Excelență în Educație  
 

 În momentul decernării premiului am simțit că, în 
sfârșit, am reușit să răsplătesc, măcar într-o mică măsu-
ră, toată munca depusă de mentorul meu ani la rând. 
Cred că Dumnezeu mi-a ascultat dorința și a făcut posibil 
ca aceasta să se îndeplinească. 

Din multele discursuri publice menționăm ceea ce 
a declarat Kinga Daradics, CEO & Country Chairman 
MOL România: ”MOL România oferă Premiul Mentor pro-
fesorilor și antrenorilor de excepție, considerând că aces-  
 

 

ta este un minim gest de recunoaştere publică a 
muncii și activităţii zilnice a acestora. Vorbim despre o 
muncă tăcută, neobservată, deseori neapreciată, dar 
fără de care am fi cu toţii mult mai săraci pentru că am 
pierde numeroase talente existente în jurul nostru. 
Mentorii au darul de a descoperi talentul multor copii și 
de a avea grijă de aceste talente prin asocierea lor cu 
valori fundamentale de viață. Prin această recunoaș-
tere publică dorim să contribuim la aprecierea și res-
pectul dascălilor în comunitățile unde își desfășoară 
activitatea”, dar și meritele incontestabile ale domnului 
András Imre - director executiv al Fundației pentru Co-
munitate - principalul promotor al acestui festival. Iată 
și declarația domnului András Imre despre modul atent 
în care s-a preocupat de organizarea festivalului anu-
al: „Organizând de șase ani acest program cunoscut și 
recunoscut atât de dascăli cât și de discipoli, obser-
văm că cele mai frumoase, valoroase și convingătoare 
nominalizări sunt pregătite din timp, încă de la înce-
putul perioadei de 8 luni disponibile pentru înscriere, 
prin contribuția persoanelor care cunosc foarte bine 
activitatea mentorului, utilizând și mijloacele actuale 
de comunicare. Nominalizările întocmite în ultimele zi-
le ale termenului de depunere, de foarte multe ori nu 
reușesc să cuprindă aspecte importante ale unei vieți 
de dascăl”. 
 

 
Laureații Premiului MENTOR 2015 împreună cu poeta Ana Blandiana 

 

Cei zece premiați la această ediție au fost se-
lectați de către Consiliul Director al Fundației pentru 
Comunitate, care a primit în perioada aprilie-decem-
brie anul trecut 274 de nominalizări. Iată lista completă 
a celor zece laureați ai Premiului Mentor pentru Exce-
lență în Educație, ediția a 6-a, 2015: 

 

Barátosi Iosif Gavril, antrenor de șah, Târgu Mureș 
Maria Dida Ghiață, antrenor emerit canotaj, Timișoara 
Anița Luncan, profesor de chimie, Oradea 
Márton Árpád, pictor, Miercurea Ciuc 
Ani Marie Paladi, profesor de violoncel, București 
Păcurar Mária, profesor de matematică, Timișoara 
Marcel Porof, profesor de geografie, Fălticeni, Suceava 
Petre Rău, matematică și literatură, Galați 
Tellmann Jenő, profesor de fizică, Cluj 
Gabriela Todor, profesor de violoncel, Cluj. 
 

La următoarea adresă de web puteți viziona și 
videoclipurile cu premianții: 
https://www.youtube.com/user/MOLRomaniaSocial. 

 

(continuare în pag. 49) 
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Brândușa Armanca, Ana Blandiana, Raluca Daria Diaconiuc, 

Denisa Lepădatu și Andras Imre 
 

ființă cu care mulți ani am ținut o strânsă legătură de la 
distanță, iar acum, cu acest prilej, ne-a oferit marea 
surpriză (în special pentru mentorul meu) să fie prezen-
tă la această festivitate alături de noi. 
 

 
Raluca Daria Diaconiuc, Denisa Lepădatu și Maria Ieva 

 

 

Denisa Lepădatu, Ana Blandiana, Raluca Daria Diaconiuc  
și Petre Rău 

 

 Iată de ce ne putem considera norocoși atunci 
când întâlnim aproape de noi OAMENI în adevăratul 
sens al cuvântului. 
 
     Denisa Lepădatu 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 48) 
 

 Cu prilejul acestei gale am fost nerăbdătoare și 
nespus de încântată să o întâlnesc în carne și oase pe 
renumita poetă Ana Blandiana, invita de onoare a acestei 
ediții a Galei Premiilor Mentor, ea însăși recent câștigă-
toarea unui prestigios premiu european: „Poetul European 
al Libertății”.  
 

 
Denisa Lepădatu și Ana Blandiana  

 

 Nu mică mi-a fost mirarea descoperind că în fața 
mea se afla un OM ce m-a privit cu blândețe și bucurie în 
suflet, simțind că și dânsa a fost emoționată atunci când i-
am oferit trei din propriile mele cărți și i-am povestit în 
câteva cuvinte câte ceva despre ele. Toate acestea la un 
loc, toată conversația de atunci, dar și cea care a urmat 
după festivitate m-au făcut să o admir și mai mult, 
punând-o pentru totdeauna la loc de cinste în inima mea. 
 Desigur, în timpul festivității a luat cuvântul și 
poeta Ana Blandiana. Din minunatul ei discurs electrizant 
am aflat cum a devenit ea însăși mentor în cadrul Școlii de 
Vară Sighet, dar și propria sa părere despre mentorat. „A 
fi mentorul unor tineri înseamnă a prelungi efectul în viitor 
al acțiunilor de astăzi” - a afirmat aceasta. 
 Au mai fost cu noi și multe alte persoane dragi. O 
remarc în mod special pe jurnalista ieșeancă Raluca Daria 
Diaconiuc, o ființă superbă, pe care am îndrăgit-o încă de 
la prima noastră întâlnire pentru un interviu la Radio Iași și 
la Apollonia TV. Ca de altfel și pe joviala jurnalistă Ligia 
Popa din Cluj-Napoca. Dar am avut ocazia să o întâlnim 
personal și pe poeta timișoreancă Maria Ieva, o minunată  
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    Nicolae RĂDULESCU 
 

AŞA VĂ PLACE ISTORIA? 

„Eu nu dau un mareşal pentru un soldat!” 
 

 Acum câţiva ani, în staţia Ploieşti Sud, pentru a 
ajunge la Bucureşti m-am urcat într-un tren accelerat care 
venea din Moldova. În compartimentul în care am ocupat 
loc se afla o tânără care citea o revistă. Alături mai avea 
câteva jurnale printre care şi un exemplar din revista „Li-
teratura şi Arta”, care apare la Chişinău sub conducerea 
scriitorului Nicolae Dabija. 
 Fiindcă pe atunci eram un pasionat cititor şi chiar 
colaborator al revistei amintite, m-am văzut atras într-o 
discuţie laudativă la adresa poetului şi eseistului men-
ţionat. 
 Tânăra, româncă, venea de la Chişinău, iar de la 
Bucureşti-Otopeni urma să ia avionul şi să zboare la Tbi-
lisi, în Georgia. Acolo o aştepta soţul său care îndeplinea 
unele sarcini profesionale, ca să nu spunem de afaceri. 
 După ce am mai schimbat câteva idei, din întâm-
plare am făcut observaţia că dumneaei, interlocutoarea, 
mergea „în patria lui Stalin”. Fără să vrem, ne-am lăsat 
antrenaţi într-o discuţie în care s-a ajuns la familia cele-
brului personaj, mai ales la prima sa soţie, Ecaterina Sva-
nidze care era gruzină, la fiul acestora Iacov, care căzuse 
prizonier la nemţi şi care fusese ucis în captivitate. 
 S-a discutat şi faptul că Stalin a refuzat să-l sal-
veze pe Iacov atunci când Hitler i-a propus să-l schimbe 
cu un general aflat prizonier la ruşi. Eu, atunci am enunţat 
celebra replică a lui Stalin: „Eu nu dau un mareşal pentru 
un soldat”. Conlocutoarea m-a corectat, rostind celebra 
replică în limba rusă: „я caлдama Ha гeHeraлa He 
meHяю” care se traduce „eu pentru un soldat nu dau un 
general”. Evident, este diferenţă de topică între cele două 
forme de exprimare, dar semnifică acelaşi conţinut. 
 Pentru a păstra forma de enunţare a lui Stalin, 
am intenţionat s-o notez dar nu aveam nici creion şi nici 
hârtie. În cele din urmă, pe un petic de hârtie găsit din 
întâmplare şi cu un creion pentru machiaj oferit de tânăra 
româncă basarabeancă, a fost notată celebra replică: 
 

 
 

 Dar să profităm de întâmplare şi să descifrăm în 
ce împrejurări i s-a oferit lui Stalin ocazia pentru a rosti  

 
celebrele cuvinte. 
 Este ştiut că la 19 noiembrie 1942 a avut loc 
încercuirea de la Stalingrad a Armatei a VI-a germa-
ne comandată de generalul Friedrich Paulus. După 
aceea, până la 31 ianuarie 1943 a urmat atacul arma-
tei ruseşti împotriva trupelor de invazie, pentru recu-
cerirea vestitului oraş. Până pe 31 ianuarie 1943, tru-
pele sovietice comandate de generalul Ciuicov, stra-
dă cu stradă, casă cu casă, au definitivat eliberarea 
celebrului obiectiv strategic. 
 Hitler, pentru a-l determina pe generalul 
Paulus să-şi curme în onoare viaţa, pe temeiul că 
niciodată un mareşal al armatei germane nu căzuse 
viu în captivitate, printr-o radiogramă, l-a avansat la 
gradul de feldmareşal. Radiograma a fost receptată 
de comandantul statului major al Armatei a VI-a 
germane, generalul Scholdt. Acesta a plecat imediat 
la magazinul universal al oraşului şi a coborât la 
subsol unde se afla apartamentul generalului Paulus. 
 Era în dimineaţa zilei de 31 ianuarie 1943. 
Scholdt a bătut la uşă şi a fost invitat să intre. După 
ce a salutat conform rigorilor armatei germane i-a 
comunicat hotărârea lui Hitler, l-a felicitat şi i-a cerut 
livretul militar pentru a consemna noua situaţie.. 
După ce a îndeplinit cuvenita formalitate l-a anunţat 
pe proaspătul feldmareşal că mai are de făcut o 
comunicare: 
 -Domnule feldmareşal, la uşă aşteaptă un 
general sovietic. 

Generalul rus anunţat a intrat, a salutat mili-
tăreşte şi a adus la cunoştinţă noului mareşal că este 
prizonier al trupelor sovietice comandate de generalul 
Vasili Ivanovici Ciuicov. Proaspătul feldmareşal şi-a 
scos din toc pistolul Walter, l-a depus pe masă şi apoi 
l-a urmat pe general la cartierul generalului Ciuicov. 
Acesta i s-a adresat cu apelativul „domnule general, 
sunteţi prizonierul Armatei Sovietice”. Se presupune, 
se deduce, că generalul însoţitor a făcut cuvenita 
corectură. 
 Paulus a rămas în captivitate până în anul 
1953 când a fost eliberat şi obligat să se stabilească 
în Republica Democrată Germană. Probabil, pentru 
faptul că a acceptat să compară ca martor în 
Procesul de la Nurenberg (nov.1945 – 01 oct. 1946) 
a fost răsplătit şi i s-a conferit onoarea de a deveni 
profesor la Academia Militară din Berlin. 
 Când a fost eliberat şi s-a întors în patrie, 
soţia sa nu se mai afla în viaţă. Pentru edificare, 
facem precizarea că mareşalul Paulus a fost căsătorit 
cu o româncă, nepoată a doamnei Elena Cuza, deci, 
provenea din familia Rosetti. 
 

* 
 De la Cartierul General al feldmareşalului von 
Kluge s-a comunicat prin radio, că la 16 iulie 1941, la 
Liozno, localitate aflată la sv de Vitebsk, soldaţii din 
corpul motorizat al generalului Schmidt l-au făcut 
prizonier pe locotenentul major Iokov Djugasvili, 
comandantul unei baterii de artilerie care aparţinea 
de corpul şapte de puşcaşi ai generalului Vinograd-
cov. Capturarea locotenentului major Djugasvili s-a 
produs în urma  atacării unei poziţii aflată pe pârâul  
 

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

Luces, în direcţia aeroportului Vitebsk, unde se aflau peste 
100 de avioane militare germane din care fuseseră distru-
se aproape 50. În final, trupele germane i-au încercuit pe 
ruşi şi i-au silit să se predea. Germanii au început să-i 
trieze pe prizonieri, să-i organizeze după anumite criterii şi 
să identifice eventuale surprize. La un moment dat a 
răsunat o comandă enunţată strigat, în limba rusă: 
 -Alinierea, ofiţerii în flancul drept, în rând câte 
patru, adunarea! 

Comenzile erau date de un bărbat înalt, cu chip 
auster, de vârstă mijlocie, echipat în uniformă germană, 
dar fără însemne heraldice sau de grad. 
 În coloana rânduită, locotenentul major Djugasvili 
se afla alături de locotenentul major Ivan Kolodejnâi, îm-
preună căutând să evalueze situaţia în care se aflau. În 
apropierea celor doi ofiţeri ruşi, s-a mai alăturat un ostaş 
sovietic care avea mâna dreaptă bandajată şi care i-a 
studiat pe cei doi prizonieri. Nu după mult timp, soldatul 
bandajat, ajuns în faţa lui Djugasvili a arătat spre acesta şi 
a strigat: 

-El e, sigur e el! 
 Militarul fără semne distincte, care-i însoţea pe 
ofiţerii nemţi s-a apropiat de ofiţerul sovietic, parcă neîn-
crezător şi a întrebat: 
 -Sunteţi ofiţerul Stalin? 
 -Nu, eu sunt Djugasvili 
 -Sunteţi fiul lui Stalin? 
 -Da, sunt fiul lui Stalin, locotenentul major Iakov 
Djugasvili. 

Sub pază întărită, prizonierul a fost dus la un 
aerodrom de campanie unde era pregătit un „Junkers” cu 
un singur motor şi cu opt locuri. În avion se aflau câţiva 
ofiţeri nemţi cu armele pregătite. 
 Seara, în statul major al feldmareşalului von 
Kluge, a început interogatoriul locotenentului major Iacov 
Iosifovici Djugasvili. 
 Interogatoriul a fost luat de un maior al serviciului 
de informaţii al armatei germane – Walter Halters, 
secondat de alţi patru ofiţeri din Abwerh. Pe masă erau 
întinse hărţi şi alte materiale sub care, evident se aflau 
instalate microfoane. 
 Prizonierului i-a fost luat primul interogatoriu care 
este reprodus după „Dosarul nr. T-176” aflat la „Secţia de 
documente  străine” capturate şi păstrate în Arhiva Naţio-
nală a S.U.A. 
 Documentarul a fost publicat pentru prima oară de 
Ivana Andronov în revista „Literaturnaia Gruzia” nr. 4/1978 
şi avea următorul cuprins: 
 -V-aţi predat de bunăvoie? 
 -Nu, nu m-am predat de bunăvoie, răspunse Ia-
kov. Am fost capturat cu forţa. Mi-aş fi tras un glonţ în 
tâmplă dacă mi-aş fi dat seama la timp că sunt complet 
izolat de ai noştri. 
 -Consideraţi prizonieratul o ruşine? 
 -Da, îl consider o ruşine. 
 Aţi stat de vorbă cu tatăl Dumneavoastră în ajunul 
războiului? 
 -Da, ultima dată pe 22 iunie. 
 -Ce v-a spus tatăl Dumneavoastră la despărţire? 
 -Mi-a spus „du-te şi luptă”. 
 Consideraţi că trupele Dumneavoastră mai au 
vreo şansă de izbândă în acest război? 

 
 -Da, consider, lupta va continua. 
 -Şi ce se va întâmpla dacă noi vom cuceri 
în curând Moscova, vom pune pe fugă autorităţile 
Dumneavoastră şi vom prelua conducerea teritoriu-
lui ocupat? 
 -Nu-mi pot imagina aşa ceva. 
 -Bine, dar suntem foarte aproape de Mos-
cova. De ce nu v-aţi imagina că o s-o cucerim? 
 -Daţi-mi voie să vă pun o contraîntrebare: 
şi dacă veţi fi chiar dumneavoastră încercuiţi? Au 
mai fost cazuri când unităţile dumneavoastră au 
fost încercuite şi nimicite. 
 Interogatoriul s-a prelungit mult şi la sfârşit 
l-au întrebat pe prizonier: 
 -Aşadar, nu credeţi în victoria Germaniei? 
 -Nu, nu cred. 
 Prizonierul a refuzat să vorbească la radio, 
să-şi repudieze tatăl, să scrie o scrisoare acasă, 
familiei. 
 Locotenentul major Iakov Djugasvili a fost 
internat în lagăr. 
 

* 
La Moscova, Mehlis, unul dintre comisarii 

Armatei Roşii, apropiat al lui Stalin, îi aduce la cu-
noştinţă acestuia nefericita ştire. Comisarul a mai 
completat că lui Iakov, înaintea intrării în luptă, i se 
propusese să lucreze la statul major al unei divizii 
de artilerie, dar a refuzat. A cerut să fie coman-
dantul unei baterii şi să lupte. 
 În situaţia creată, Mehlis îi sugerează lui 
Stalin două soluţii. Organizarea evadării sau nego-
cieri cu Hitler, prin intermediul Crucii Roşii, pentru 
un schimb. Şi propune să se ofere un general 
german aflat în prizonierat. Stalin respinge şi 
califică oferta drept „o tranzacţie comercială”. 
 Se mai spune că Stalin a respins ideea cu 
schimbarea unui general german pentru Iakov, 
sugerând să-i fie dat lui Hitler toţi generalii aflaţi în 
prizonierat în schimbul lui Ernst Thalmann, liderul 
comuniştilor germani, care era atunci deţinut politic 
în patria sa. 
 Evident, era o simulare. 
 

* 
 Un sfert de secol s-a crezut că Iakov 
Djugasvili trăieşte în Europa sub un nume de 
împrumut. Sau că se ascunde în America de Sud, 
aşa cum în acea etapă şi-au găsit refugiul numeroşi 
vinovaţi de crime comise împotriva umanităţii. Şi 
cele mai notorii exemple ni le oferă cazul Mengele 
„îngerul morţii” de la Auschwitz sau Eichman, unul 
din liderii SS care a pus la punct doctrina „soluţiei 
finale” capturat în anii ’60 în Argentina de către 
Mosad, poliţia secretă israeliană, judecat la Tel 
Aviv şi spânzurat. 
 

* 
 După interogatoriul luat la cartierul general 
al mareşalului von Kluge, comandantul german pu-
ne la punct un scenariu prin care simulează că Ia-
kov Djugasvili a trădat şi a trecut de partea nemților 
Conform acelui scenariu, la 14 august 1941, din 
avioane au fost aruncate manifeste asupra tranșe- 

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

elor sovietice, prin care locotenentul Djugasvili îi îndemna 
pe soldaţii ruşi să nu mai lupte. Unele manifeste erau 
însoţite de fotografia lui Iacov, însoţită de textul: „Fiul cel 
mare al lui Stalin. Făcut prizonier de armata germană în 
iulie 1941 în faţa Vitebskului, a trecut de partea noastră”. 
Manifestul se încheia cu îndemnul „soldaţi ruşi, urmaţi 
exemplul, predaţi-vă!”. 
 Nu după mult timp prizonierul a fost mutat într-un 
lagăr aflat în apropierea oraşului Lubek. Acolo a fost 
internat într-o baracă, împreună cu ofiţeri polonezi despre 
care se ştie că aveau faţă de sovietici şi deci, şi faţă de 
Stalin aceleaşi resentimente ca şi faţă de germani şi de 
Hitler. Totuşi, ofiţerii polonezi au încercat să-l ajute, oferin-
du-i alimente, ţigări, îmbrăcăminte. Poate că aceştia nu 
ştiau cine era camaradul în cauză. 
 Intenţionat sau întâmplător, s-a aflat vecin cu 
căpitanul Rene Blum, fiul fostului prim ministru al Franţei, 
care după eliberare a declarat că Iacov rezistase tuturor 
încercărilor întreprinse de germani pentru a-l face să 
trădeze. 
 Au fost puse la cale şi tentative de evadare. Astfel, 
un grup de camarazi a propus să se sape un tunel pe sub 
baracă, până la gardul de sârmă ghimpată, dar planul a 
eşuat. 
 După aceea, Iacov a fost transferat la Hammel-
burg, apoi la Sachsennausen unde a fost închis într-o 
baracă specială care era înconjurată cu garduri de sârmă 
ghimpată racordate la reţeaua de înaltă tensiune, unde 
paza era asigurată de un batalion SS. 
 În scopul obţinerii declaraţiilor dorite a fost supus 
în permanenţă unui tratament special. Nereuşind, 
Gestapo-ul, poliţia politică a armatei germane, a decis să-l 
lichideze. Dar cum? Era totuşi fiul lui Stalin. Ce s-ar fi 
întâmplat atunci cu prizonierii germani din Rusia? 
 În arhive nu s-a găsit copia adresei trimise de 
comandamentul german lui Stalin cu oferta de a-l schimba 
pe Iacov cu feldmareşalul Paulus. Se deduce că a existat 
o asemenea ofertă. Dar se cunoaşte, aşa cum am mai 
relatat, replica lui Stalin „eu nu dau un mareşal pentru un 
soldat”, mareşalul, fiind negreşit Paulus.  
 Refuzul a însemnat moartea lui Iakov şi este 
cunoscut pentru faptul că a fost transmis prin preşedintele 
Crucii Roşii suedeze, contele Bernadotte. 
 În noile împrejurări, Gestapo-ul a pus la punct un 
scenariu. Astfel, a fost simulată o evadare şi la 14 aprilie 
1943 la ordinul comandamentului lagărului, Kurt Ekkarius – 
Iacov, care avea 36 de ani, a fost executat. 
 Gestapo-ul a redactat un raport pentru această „o-
peraţie” în care se precizează că prizonierul a fost un rebel 
şi că într-o seară, a refuzat să mai revină în baracă, luând-
o la fugă spre „banda morţii” aflată aproape de sârma 
ghimpată. În realitate, gardianul a deschis focul şi după ce 
prizonierul a fost ucis, a fost aruncat pe reţeaua de sârmă 
ghimpată. La 15 aprilie 1943, corpul eroului a fost incinerat 
într-un cuptor-crematoriu al lagărului. Cercetarea a 
descoperit că fiul lui Stalin nu şi-a trădat patria. Pentru 
comportamentul demn din prizonierat, Iakov Djugasvili a 
fost decorat post-mortem de Guvernul Sovietic cu ordinul 
„Marele Război pentru Apărarea Patriei”, gradul I. 
 

* 
 În afară de faptul că era fiul lui Stalin, ce s-ar 
cuveni să mai ştim despre Iakov Djugasvili? Cine era el?  
 

 
Care erau cei apropiaţi lui? 
 Iaşka, aşa cum îl alintau cei dragi, s-a năs-
cut în anul 1907 în satul Badzi din Georgia. Era fiul 
lui Stalin şi al primei sale soţii, Ecaterina Svanidze, 
care avea să moară la vârsta de 22 de ani de febră 
tifoidă, atunci când fiul său împlinise doar opt luni. 
Copilul Iaşka avea să fie crescut de sora mai mare 
a mamei sale Saşiko. 
 Pe Stalin, fiul său l-a întâlnit în 1921, la 
vârsta de 14 ani, când a fost adus la Moscova, să 
locuiască alături de tatăl său. 
 După câţiva ani el se va căsători cu Zoia, 
fiica unui preot rus. Când Iaşka i-a cerut încuviin-
ţarea lui Stalin pentru căsătorie, acesta s-a mâniat 
şi l-a întrebat ameninţător „şi din ce o să trăiţi? 
 Discuţia a fost dură, Stalin devenind foarte 
furios, având o atitudine tiranică. Iaşka s-a întors în 
apartamentul său şi a încercat să se sinucidă prin 
împuşcare, dar a fost salvat la timp de medici. Ne-
primind acordul pentru căsătorie, împreună cu Zoia 
au plecat la Leningrad, la părinţii celei de-a doua 
soţii a lui Stalin, Nadia–Nadejda Allelueva. Primul 
lor copil n-a trăit şi Iaşka s-a despărţit de Zoia.     
 Sprijinit şi sfătuit de Kirov, renumitul condu-
cător al Leningradului în care Stalin vedea un po-
tenţial adversar politic, Iakov a fost angajat ca mun-
citor. 
 În 1930 revine la Moscova şi este admis la 
„Institutul de ingineri” pentru transporturi, pe care-l 
absolvă în anul 1936, în specialitatea – inginer me-
canic şi imediat se angajează la Uzina de Autoca-
mioane „ZIS” – (Zavod Imea Stalina). 
 În anul 1936 fratele şi sora mamei(nu se 
ştie dacă era cea care l-a crescut pe Iaşka), au că-
zut victime represiunii staliniste. Nu după mult timp, 
la îndemnul tatălui, Iaşka se înscrie la Academia de 
Artilerie „Dzerjinski”, la care, în luna iunie 1941 sus-
ţine examenul de diplomă şi devine ofiţer de arti-
lerie. Avea  34 de ani. 
 Iakov a avut trei copii care au trăit după dis-
pariţia sa. De la cea de-a doua soţie, Iulia, a avut un 
fiu, Jenea, care împreună cu mama sa trăia în Uriu-
pinsk, nu departe de Moscova. 
 După căderea lui Iacov în prizonierat, Stalin 
a arestat-o pe Iulia, care a rămas în detenţie până 
în toamna anului 1943. Se crede că nu şi-a văzut 
băieţelul, care împlinise cinci ani, atunci când a 
plecat la război. 
 De la cea de-a treia soţie a avut doi urmaşi, 
pe Galea cea mult îndrăgită de bunicul său Stalin şi 
pe Evgheni. Acesta a ajuns colonel, doctor în 
istorie, profesor la Academia Militară „Frunze”. La 
rândul său a avut doi băieţi, pe Visarion, care purta 
deci, numele străbunicului şi pe Iakov, care se 
numea ca bunicul său, eroul temei de faţă. 
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Cristian Ovidiu DINICĂ 
 
Timp 
 
i-am zis pietrei piatrã şi ea a tãcut 
pãdurii i-am dat cerul şi ea s-a înãlţat pânã la el 
îngerului cu aripa ruptã i-am cerut sã-mi stea pe umeri 
şi el mi-a dat lacrima sa 
vântului i-am cerut glasul iar el a râs 
ploii i-am cerut sã-mi spele picioarele 
ea s-a colorat cu pãcatele mele 
apoi a râs,a plâns pentru timpul nãscut orb 

 
Anotimp periculos 
 
În centrul orașului de pâslă 
se trăiește periculos 
se trage cu arcul în ceasul cu cuc 
din casa tâmplarului 
ce anunță cu o octavă mai sus 
toamna 
câteva săgeți rătăcite țintesc silabele cuvintelor 
dintre tâmplar și soția acestuia 
Ultimele săgeți țintesc inimile acestora 
ca tăgadă a faptului că cei doi își vor spune 
vreodată că se iubesc sau că se vor iubi 
în căsuța lor de turtă dulce 

 
Nesomn 
 
Strâng 
săgețile lunii 
din apa curată a fântânilor 
trag apoi linia 
peste aerul rănit 
de lăsatul zorilor 
în cumpătul dimineții 
aștept liniștea 
să se aștearnă peste insomnia 
cerului 
odihnit de nesomn 
ajung să citesc în toamnă 
umbra frunzelor cu degetele timpului 

 
Stelele 
 
Pereţii galbeni din camera mea 
sunt plini cu ochii peştilor 
pe care îi aleg să cuprindă 
în amurgul verde 
lacrima uitată a tăcerii 
din care să apară 
chipul tânăr al tatei 
aşteptând 
ora exactă, 
când aripile mele, prind contur 
aduc mai aproape cerul cu vulturi, 
iar inima mea, desenând 
stelele, se va aprinde 
să înveţe mersul aştrilor. 
 

 
Anotimp ploios 
 

după plecarea ta mi-a trebuit o zi 
să adun cuvintele 
în care am pescuit gândul întoarcerii 
o altă zi să desfac nodul de la pantofii 
prin care degetele prindeau conturul rădăcinilor 
zilele se succedeau tot mai goale 
în fiecare zi cu jenă aveam de înfruntat 
ploaia 
într-una din zile am răsturnat inima într-o 
vază cu flori 
apoi am aflat că adunând frunze 
poți grăbi întoarcerea primăverii 
am coborât 
în stradă 
să dezgrop urmele sărutului tău 
 
Lasă-mă  
 

Lasă-mă să dorm cu pieptul acoperit de stele 
trofee din brazda gândului tău 
să-ți pun cerul la picioare 
să mă cațăr pe umbra copacilor tineri 
coborâtă de pe umerii tăi proaspeți 
să te am în umbra cuvintelor 
să-ți cânt romanța primăverii împreună cu greierii 
ce se lovesc de mâinile mele 
apoi lasă-mă să te învăț să zbori 
în lumina înnoită a salcâmilor  
 
Sărutul 
 

Lasă-mă să-mi curăţ oasele albite de teamă 
să deschid uşa dulapurilor din care să fugă  
iepurii maronii ce s-au hrănit din morcovi  
răsăriţi nu se ştie cum tocmai din scândura  
dulapurilor 
apoi lasă-mi dulapurile cu uşile deschise  
să pot aerisi interiorul viselor 
adunate în colţuri apăsate de greutatea cuvintelor 
şi doar uneori adu un lighean mare  
în care să încapă tot sângele trandafirilor  
cu care vrei să pedepseşti sărutul  
de acum 
 
Insomnia 
 

ca într-un tablou ochiul stâng 
coboară în fiecare seară 
în liniștea odăii în care viețuiesc 
cu amintirile în trupul 
amorțit de veghe 
se grăbește ochiul stâng 
către ochiul drept nevoit de nesomn 
stăpânesc cei doi frânele minții 
cu îndemânarea pescarului solitar 
pe marea învolburată de vânt și teamă 
împart noaptea 
în parcele de ars somnul 
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Paul SÂN-PETRU 
 

Aproape un autoportret 

Petre Rău, AUTOGRAF, Editura Vinea, 2008 
 

Scriitor bine informat, cu o minte răsfăţată de 
noţiuni bine sistematizate, Petre Rău este, de fapt, un 
orizont de orizonturi cognitive. Având şi avantajul unei 
distilări lingvistice cât şi a unei frapante abilităţi expre-
sive, el ne întâmpină de data asta cu a opta sa carte, 
cuprinzând eseuri de inspiraţie filosofică, istorico-literară, 
matematică şi informatică, din muzică, numerologie ş.a. 
Toate acestea dedau confortul unei variaţii tematice şi 
spirituale, cu profunzimi de abordare, revărsate în aceste 
pagini eseistice plăcute la lectură, scriitorul uzând de un 
stil lejer, deloc alambicat. “Cu cincisprezece ani înainte 
de a mă fi născut eu, s-a născut pixul. Jurnalistul ma-
ghiar Laszlo Biro, care trăia prin Argentina dar nu ştiu ce 
căuta pe acolo, a descoperit acest minunat instrument”, 
aşa începe “Autograful” lui Petre Rău. 

De pildă, în “Filozofia punctului meu” (p.6), auto-
rul face o adevărată incursiune, un slalom uriaş prin 
istoria punctului, aplicabil - sau implicat, aş zice - în 
diverse alte domenii decât cel pur gramatical pe care 
unele popoare nici măcar nu-l “cultivă”: “Există tot felul 
de puncte pe lumea asta: singulare, unghiulare, circulare 
sau ombilicale, de contact, de extrem, inflexiune sau 
întoarcere, izolate, ciclice, eliptice, hiperbolice. Mai există 
încă şi unele care poartă nume distinctive sau pe cele 
ale descoperitorilor lor, precum punctul lui Brocard, 
Gergonne, Nagel, punctul G etc. Dintre toate, punctul 
geometric este cel mai cunoscut. El este considerat o 
noţiune fundamentală şi desemnează o entitate fără nici 
o dimensiune. Intuitiv, cu astfel de puncte adimensionale 
putem construi orice: drepte, planuri, spaţii, diverse figuri, 
corpuri etc.”  

„Aşadar, care ar fi un punct de vedere serios cu 
privire la punct?” sau “Este punctul ceva care nu are 
dimensiuni?”, sunt întrebări pe care şi le pune chiar auto-
rul. Pledoaria şi disputa asupra punctului continuă şi, din 
când în când, Petre Rău intervine cu definiţii şi clarificări, 
recolte ale materialului acumulat şi formulat: ”Aşa cum 
este definit, punctul pare cea mai minusculă formă gân-
dită vreodată în istoria umanităţii”, sau, conform lui Heron 
din Alexandria: „Dintre corpurile fizice care sunt tridimen-
sionale şi au materie, geometria a separat materia din 
ele şi a creat corpurile geometrice, adică volumul, şi prin 
abstracţie a ajuns la punct”. „Oricum, concluzionează 
autorul, punctul se află pretutindeni, trebuie doar să ştii 
să-l vezi şi, mai ales, trebuie să-l cauţi şi să-l înţelegi”. 

„De vorbă cu mine” (p.11) nu este nicidecum o 
apologie a incomunicării, aşa cum pare a sugera titlul, ci 
una a pragmatismului, adaptat la situaţii trăite aievea, pe 
care scriitorul le trece în revistă ca ipostaze ale unor con-
vorbiri de care a fost sedus, prevenindu-ne că şi noi pu-
tem fi oricând „victime” ale unor astfel de conversaţii. 
Dacă suntem atenţi, vom constata că ni se oferă cu 
generozitate un test apriori, o “profilaxie”: dacă ai chef de 
comunicare, dacă ea prezintă vreun interes, atunci apu-
că-te să asculţi şi să înţelegi, mai întâi acceptând-o. Au-
torul mai spune: ”Nu cere să reţin tot ce-mi spui. Ştiu de 
undeva, din nişte statistici despre ascultare - şi n-ar fi rău 

 
 

să ştii şi tu - că o persoană obişnuită aşa ca mine, îşi 
poate aminti imediat numai jumătate din ceea ce as-
cultă, şi doar un sfert după două luni. După un an, 
cine ştie dacă îşi va mai aminti ceva!” 

“Eu - contemporanul meu” este un eseu 
care pune problema clasicizării unui scriitor, sau în 
ce situaţii îi poate fi proprie eticheta de “clasic”. Cu 
acest prilej se pune în discuţie noţiunea de contem-
poraneitate, mai precis a stării de a fi contemporan 
unui eveniment sau unei personalităţi: “Ceva rapor-
tat la prezent însă nu poate fi echivalent cu o epocă, 
fie ea şi actuală, aşa cum nici epoca în sine, nu se 
poate rezuma la un prezent, întrucât ea presupune o 
perioadă mai mare de timp din care cel mult partea 
ei ultimă înseamnă prezent”. “Cine, de fapt, sunt 
contemporanii mei?” se întreabă autorul. Întrebările 
pot deveni complexe, de pildă atunci când frontierele 
existenţiale sunt înguste: “Dar dacă epoca noastră 
de contemporaneitate nu ne este comună decât pe o 
porţiune a ei? De pildă, e corect să mă numesc con-
temporan cu Ion Barbu? Păi cred că mai degrabă e 
abuzivă această etichetare pentru simplul motiv că 
perioada de glorie a marelui poet şi matematician nu 
am trăit-o şi eu, cel puţin nu am fost conştient de 
asta, noi doi având existenţial în comun doar ultimii 
câţiva ani de viaţă ai poetului”. În final, Petre Rău 
conchide, cu o invitaţie la bunul simţ: “Pretenţia de 
contemporaneitate cu mari personalităţi ale unei 
epoci este mai degrabă un capriciu atunci când nu 
ştii sau nu ai înţeles suficient opera lor. De aceea 
uneori ni se spune în glumă, dar pare şi un sfat 
înţelept, atunci când suntem invitaţi să fim mai întâi 
contemporani cu noi înşine”. 

„Îmi place cu mine” (p. 25) este un eseu de  
 

(continuare în pag. 55) 
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a sufletului” (p.80). Întâlnim aici multe consideraţii de 
pe poziţii analitice, aş zice chiar mărturisiri de cre-
dinţă, atitudini reverenţioase faţă de muzică: “Este ca 
un mod sublim de vestire de la distanţă şi se ridică la 
înălţimea celui mai desăvârşit mod de comunicare... 
Ea este ca o artă unificatoare, descoperă sufletele şi 
le împreunează... Înlănţuirea aceea de sunete inge-
nios armonizte, îmi spune ce şi cum să reflectez. To-
nusul melodic îmi umple recipientele spiritului... Desi-
gur, mă refer la muzica aceea sublimă pe care o ac-
ceptă inima mea... Cred că acest simţ a existat me-
reu în mine...”. Părerea autorului este exprimată des-
chis, cu respect şi veneraţie: ”Cred că muzica este 
unul dintre cele mai minunate daruri care vine de la 
Dumnezeu”. 

O carte agreabilă, ce pleacă uneori de la 
pretexte la îndemână, dar care ne scapă deseori 
printre degete, cărora autorul le detectează profun-
zimi neexplorate precum cele din piesele: “Autograf”, 
„Filosofia punctului meu”, „Eu - contemporanul meu” 
ş.a.. Alteori, autorul face eseistică pertinentă în jurul 
unor opere celebre precum cea a lui Ion Barbu („A-
murg dedus”, „Deducerea din ceasul lui Ion Barbu”), 
sau despre subiecte rar investigate la modul şi cu 
argumentele autorului: „Abstractul în poezie”, „Erme-
tism sau matematică”, „Plânsul lui Bacovia”. Viziuni 
mai noi, aduse „la zi” prin elemente fantastice, oniri-
ce sau absurde găsim în pagini intitulate: „Am fost 
cândva cal”, „Calculatorul şi poezia (I, II, III)”. În une-
le cazuri, unii putem fi “victime sigure” atunci când 
scriitorul “ne bagă în ceaţă” cu “Efectul Flynn” (des-
pre fenomenul real de creştere a coeficientului de 
inteligenţă IQ), sau cu “Noi interpretări ale formulelor 
lui Wittgenstein”, piesă presărată cu noţiuni şi formu-
le matematice care-i dau şi acum coşmaruri fostului 
corigent cronic la matematici, celui care am fost! 

În eseul “Cum se scrie o carte de succes” 
autorul enumeră categorii şi parametri care ţin de 
talent, dar şi de un ultraoptimizat marketing. Însăşi 
piesa anterioară autorul şi-a intitulat-o: “Cum am 
scris romanul «Mogoşoaia - istoria unei tragedii»” (cu 
adevărat, romanul unui succes de invidiat, n.a.). 

Răule, bun mai eşti! Ai grijă de tine! 

 

 
Paul Sân-Petru – Pericolul bate la ușă 

 

(urmare din pag. 54) 
 

o rară tandreţe, de care - sincer - nu l-aş fi bănuit pe Rău-
ul de Petre: „Pentru că orice mângâiere a ta se întâmplă 
mereu în creier, pentru că numai mintea mea te poate 
aduce atât de aproape... Cineva mi-a mutat inima în creier 
şi odată cu ea şi pe tine... Pentru că îmi place să stau de 
vorbă cu mine... sunt cel mai bun ascultător al meu”. Iar 
încheierea acestei pagini culminează cu zicerea: “Aşe-
zarea lângă mine (a unui bătrân, n.a.) nu mă tulbură. Îmi 
vine doar să-l caut printre ridurile frunţii sale pe Dumnezeu 
cu care aş avea multe de discutat”.  

Într-o viziune onirică, parcă în transmisie / tran-
scriere directă, aflăm abordată piesa „Am fost odată cal” 
(p.27): „Eram rupt în două şi o jumătate din mine lipsea de 
multă vreme... Iarba tremura de plăcere şi izvoarele 
limpezi din preajmă îmi legănau amintirile... Nu-mi amin-
tesc cât am zăbovit acolo. M-am pomenit în lumina jucă-
uşă a amurgului, am vorbit o vreme cu pomii, cu iarba sau 
cu seninul cerului, fiindcă nici o fiinţă omenească nu se 
afla acolo”. Din senin, apare un cal singuratic: „Mi-a primit 
mângâierea şi cu supunere s-a tras mai aproape de mi-
ne... De câteva ori îl invitasem, ba chiar îl gonisem înapoi, 
însă el continua să mă urmeze netulburat. Mersul nostru 
avea un singur ritm, pluteam împreună într-o armonie 
ameţitoare. Nu ştiam dacă sunt eu cu el, dacă nu cumva 
ceea ce eram eu era el. Nu distingeam dacă nu cumva eu 
eram calul acela... M-am trezit din nou singur, doar cu o 
jumătate din mine, iar gândul deplasărilor lungi a revenit, 
copleşindu-mă cu perfidia unei iluzii demascate”. 

Noţiunile îndelung disputate, precum cele despre 
spaţiu, Petre Rău le disociază („Memento de spaţiu”, 
p.42), distingându-le într-un lung şir de ipostaze: spaţiul 
real, spaţiul cosmic, spaţiul geometric, cu una, două, trei 
sau mai multe dimensiuni. “Liniştindu-ne” că există multe 
alte spaţii abstracte, autorul, tot prin abstracţie, are reve-
laţia că despre spaţii cu nicio dimensiune nu s-a vorbit 
până acum: “Dezamăgirea mea a fost repede implantată 
în mine când mi-am dat seama că punctul, banalul punct 
de care ne lovim peste tot în viaţa noastră, poartă această 
sublimă etichetă”. 

O trilogie eseistică întâlnim în “Calculatorul şi poe-
zia” (p.45), unde Petre Rău abordează “capacităţile crea-
toare” ale calculatorului. “Ţinând cont de frecvenţa apa-
riţiei lor în autentice opere literare, precum şi de regulile 
gramaticale, calculatorul poate fi programat să scrie 
nuvele, romane şi chiar versuri. Astfel, un calculator cu un 
vocabular de numai 130 de cuvinte, a putut „crea” doar în 
câteva minute 150 de strofe de versuri electronice care, 
după unii critici, nu diferă cu mult de versurile unor tineri 
poeţi “la modă””. De altfel, eseul cuprinde felurite exem-
ple/citate din poeziile acestui gen care va aparţine, proba-
bil, secolului XXI”. 

Raţionalul, în raport cu “Iraţionalul” (p.59), este 
poate un tandem al contrariilor, necesar în echilibrul şi 
continuitatea lumii. Autorul afirmă (şi personal ader la 
aserţiune) că: “Nu este deloc exclus ca, odată cu smul-
gerea măştii iraţionalului, întregul sistem actual bazat pe 
raţiune să se prăbuşească, sau să fie substituit cu un altul, 
mai simplu sau mai complex, mai împlinit şi cu siguranţă 
mult mai profund.”  

Dar iată că Petre Rău surprinde mereu prin bogă-
ţia interioară, debarcată în cuvânt. Mi-a fost ascuns, nu 
deliberat, apetitul său pentru muzica adevărată! Titlul u-
neia din piesele volumului său este chiar “Muzica - poezie 
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Elena NETCU 
 

SIMBOLUL DESTRĂMĂRII 

în poezia lui Olimpiu Vladimirov 
(cu referire la volumul NIMIC MAI MULT) 

 
Aventură a limbajului, actul poetic defineşte o viziune, 

o dimensiune de adâncime a spiritului, exprimare a esenţei 
lucrurilor. 

Privită drept creaţie a lumii în verb şi prin verb, poezia 
implică o funcţie mitică,  după o aserţiune a lui Leo Spitzer, 
“ limba cugetă înainte de toate mitologic”. 

Aşadar cuvântul se încarcă de simboluri şi de înţe-
lesuri adânci, devenind naştere şi re-naştere, început şi 
sfârşit, emoţie şi luciditate, suferinţă şi speranţă, viaţă şi 
moarte. 

În această formulă lirică încercăm să încadrăm ultimul 
volum de versuri Nimic mai mult al poetului nord-
dobrogean Olimpiu Vladimirov. 

Cu o structură aforistică, concentrată şi esenţializată, 
micropoemele compun o realitate artistică tulburătoare, cu 
stări pendulând între uimire şi durere, vinovăţie şi smere-
nie, notaţii dezamăgitoare despre efemer şi perisabil, des-
pre orgoliu şi vanitate, despre resemnare şi minciună, tot 
ceea ce ochiul mărit de uimire al poetului surprinde în  
caleidoscopul lumii trecătoare.  

Poet lucid şi cerebral, Olimpiu Vladimirov îşi stăpâ-
neşte emoţia, luând în primire universul  prin  puterea min-
ţii, prin povara gândurilor şi numai pe alocuri răzbate tre-
murul mascat bărbăteşte al unei lumi aflate în destrămare. 

Substituindu-se Demiurgului, poetul poartă în suflet cu 
măreţie şi demnitate cerul şi pământul, freamătul Dunării, 
dar şi suferinţa strămoşilor: “Într-o singură lacrimă port 
Dunărea / Şi mormintele celor dragi” (Nimic mai mult), 
sau: “Am legiferat vinovăţia / Şi am împărţit pedepse; Unde 
o fi fost Dumnezeu?”    

Imanenţa morţii este sugerată în Autoportret de 
rostogolirea “pietrei colţuroase”, ruptă din munte şi aşezată 
inevitabil şi îndelung la picioare, în semn de îngenunchiere 
a vieţii:  “Oriunde aş întoarce capul, moartea mă priveşte-n 
ochi” (Obsesie). 

Încercarea de a stăvili drumul spre moarte se dove-
deşte a fi zadarnică, iar gestul de “biciuire a îngerilor “ pare 
un supliciu de neiertat pe care îl intuim în subtext. Notaţiile 
poetului par a fi sentenţioase şi categorice, căci nimic nu 
poate opri clipele în curgerea lor inexorabilă spre disoluţie. 
“ Îngerii întâmplării strivesc / buchetul strident al sunetelor / 
legănate de clopot” (Îngerii). 

Aşadar veşnicia se refuză omului simplu, râvnind 
dumnezeirea, de aceea strigătul sugrumat al poetului ”O, 
clipă, rămâi” pare o emblemă perfectă doar pentru “albu-
mele de fotografii” (Fotografiile). 

Avalanşa cuvintelor este şi ea pentru poetul olimpian 
anulată. Cu cât mai puţine cuvinte, cu atât mai tensionată 
este rostirea poetică. Tăcerea este un “modus vivendi” 

poetic, generator de înţelesuri adânci, stare latentă de me-
ditaţie asupra celor lumeşti pe care uneori le dezvăluie 
necruţător” Vorbele dulci / țes plasa minciunilor; /  De la o 
rană la alta / adevărul întinde punţi.( Deosebiri). 

Închis în sine, refuzând minciuna şi viclenia, poetul 
păstrează cuminţenia şi smerenia ca dominante lăuntrice  
ale unui suflet neatins de tentaţiile cotidianului împovărat  

 
 

de răutate: “Gardul minciunilor / nu l-am sărit; / 
Zidurile urii / nu mi-au lăsat loc de ocol; / Marea 
viclenie m-a orbit / cu nisipul iluziilor poleite: / 
Feţele neputinţei cutreieră imaginile tulburi ale 
vârstei” (Imagini). 

Poet de un lirism temperat, olimpianul îşi re-
primă cu o crudă luciditate efuziunile romantice, 
căci, spune poetul “Oricâte imnuri ai înălţa logodna 
cuvintelor e compromisă“ (Despre nimic). 

Îngerii sunt şi ei martorii acceptaţi şi doriţi ai 
destrămării, poetul îi invocă mereu pentru a justi-
fica imanenţa morţii în ţesătura efemeră a vieţii, 
dar, în acelaşi timp, ei sunt cei care însoţesc 
întâmplarea de a fi, pas cu pas, nu contemplând-o, 
ci înnobilând starea de puritate: „Îngerii urcă lumina 
pe chip / Într-o uitare a nemuririi; / Ironia din ochi 
înfloreşte...” (Portret), sau această vindecare mira-
culoasă a rănilor: ”N-am crezut că voi folosi /  pen-
tru atâtea răni deschise / praful de îngeri” (N-am 
crezut). 

Motivul destrămării apare în variante stilis-
tice aproape în toate aceste micropoeme, adevă-
rate perle lingvistice: „Din clipa naşterii lumina se 
stinge câte puţin, / flacără de lumânare topindu-se” 
(Din clipa). 

Apropierea sfârşitului este însoţită de rugă-
ciune, punte de legătură între viaţă şi moarte, rugă-
ciunea este semnul ancestral al dumnezeirii şi iz-
băvirii de păcate într-o lume în care omul îşi tră-
ieşte efemer destinul: “Între cârje, îşi pomenesc 
morţii; / Rugăciunea rămâne printre lacrimi / abur 
încolţit lângă cruci” (Printre lacrimi). 

Deşi îşi refuză visul, poetul trece dincolo de 
realitatea palpabilă, supusă eroziunii, aşadar,  din-
colo de contingent, cu ochii minţii, sperând  să-şi 
păstreze inocenţa, candoarea şi puritatea sufle-
tească, primenindu-şi sufletul prin împărtăşanie.  

(continuare în pag. 57) 
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discreţie caracteristică: “mereu într-un echilibru pre-
car oglinda apei care-mi poartă numele” (Oglinda 
apei) 

Şi dacă am aduna toate aceste bijuterii dia-
mantine într-o clepsidră, am descoperi un suflet 
care pendulează între cer şi pământ, între sacru şi 
profan, între vinovăţie şi smerenie, între contingent 
şi transcendent. O materie în disoluţie, discret aşe-
zată în cumpăna cerului, în timp ce poetul îşi adună 
versurile „într-o nebuloasă stelară în jurul inimii” 
(Versurile). Refugiul în astral rămâne totuşi o 
năzuinţă, o himeră pe care poetul a închipuit-o ca 
alternativa unei  veşnicii imposibile. 

De la un capăt la altul, volumul Nimic mai 
mult trădează un poet lucid care îşi acceptă desti-
nul, jucându-se cu întâmplările vieţii, mărunte sau 
esenţiale, pentru că este trecător, trăindu-şi cu 
înţelepciune felia de viaţă, bucurându-se  deopo-
trivă de răsărit şi apus, de pulsul nopţii care “răvă-
şită de atâta lună arsă, cerne cenuşă de stele” 
(Noaptea), suportând destrămarea toamnei care 
“întârzie în privirile reci / cerul cu frunze şi fluturi 
(Octombrie), iar, în final, cu neputinţă “îmbrăţişea-
ză zbuciumul şi regretele şi suferinţa dincolo de 
voinţă” (Neputinţă). Nimic mai mult! 

 

 
Paul Sân-Petru – Tandrețe de primăvară 

(urmare din pag. 56) 
 

Gestul aceste de înveşnicire îl întâlnim şi la Arghezi, 
efemeră râvnă de izbăvire a unui trup ros de senectute, ca 
în poemul Închipuire: “Mă zidesc zilnic într-un trup / Tot 
mai bătrân şi pustiu, / Uitând că voi muri din nou, / Iarăşi şi 
iarăşi, / După acelaşi ritual al înserării. 

În opinia noastră, este poate cel mai frumos traseu 
existenţial pe care îl imaginează poetul, metamorfozându-
şi  trupul asemeni înnoirilor ciclice ale anotimpurilor. Este 
convins de stirpea rară din care se trage, căci aude cum 
zeul îl strigă îngrijorat, în timp ce el face gestul disperat de 
a renaşte într-o “dragoste mare”, cum ar spune Nichita 
Stănescu, salvatoare şi izbăvitoare, “lângă dureroasa taină 
a unei iubiri târzii, negociind preţul împărtăşaniei”, cum 
încearcă să amăgească moartea  poetul olimpian. 

Refuzul de a îmbătrâni, de a accepta trecerea, 
alunecarea inexorabilă spre neant, este amânat prin 
prezenţa iubitei, ca o realitate compensatorie:” Nu-mi 
spune cât am îmbătrânit, / mă privesc mereu / în oglinda 
ochilor tăi” (Nu-mi spune).  

Refuzându-şi visul romantic, după cum am remarcat 
mai sus, poetul îl îneacă într-o “tristă reverie”. Gestul com-
pensator rămâne tot salvatoarea iubire care scapără ca o 
scânteie în suflet: “învelesc jăraticul încă viu, cu emoţia 
încolţită” (Emoţie). 

Deşi tema iubirii nu este dominantă în volum, poetul  
o invocă drept scut împotriva morţii, este regeneratoare, 
fie că e râvnită sau reînviată târziu, ea reprezintă “ fluxul şi 
refluxul orelor (...) îndrăgostite” (Descoperire). Semnul 
suav al iubirii este dat de ochii iubitei ca sursă de lumină 
care se revarsă într-o îmbrăţişare “până la contopire; / O 
coloană vie / tremurând sub fiori de cutremur” (Îmbră-
țişare).  

Olimpiu Vladimirov nu este un sensual, deşi senti-
mentul erotic este sugerat cu delicateţe, dar poate de  ace-
ea e mai profund, mai trainic, mai înălţător şi purificator. 

Există totuşi în volum un nucleu ideatic puternic, am 
zice de cea mai mare intensitate, chiar dacă rămâne tot la 
nivelul sugestiei, care surprinde contopirea dintre căldura 
toropitoare a verii şi trăirea extatică a  sentimentului  ero-
tic. Momentul este surprins cu o mare gingăşie şi dăruire 
totală, sugerată de epitetul antepus “rumene şoapte”  din 
acelaşi câmp semantic cu verbul  a arde. “Amiezile verii / 
mi-au ascuns în palme sânii rotunzi, rumene şoapte ale 
iubirii” (Rod). 

Surprindem  o tendinţă centrifugă de ieşire din sine, 
din sine de aici şi acum, aducând totul la el într-o contopire 
totală, visul cu viaţa, fantezia cu realitatea. Şi nu poate fi 
altfel, căci “nimic din ce este omenesc nu-i este străin”, 
oricât de mult şi-ar fi cenzurat emoţiile, sentimentul de îm-
plinire nu este total decât prin iubire. Versurile sale dau 
senzaţia trăirii simultane, tinzând către esenţa lucrurilor. 
Trăirea rămâne totuşi ambiguă, întrucât poetul îşi supra-
veghează atent mişcările sufletului, temperându-le cu „po-
vara gândului”: ”zăpada fărâmiţează visele” sau “Măcar 
lumina mereu schimbătoare a chipului meu, să tulbure 
apele oglinzii” (Măcar lumina). 

Lirica lui Olimpiu Vladimirov este construită pe forţa 
latentă a cuvântului, dizolvat în virtuţii magice. Privirea 
poetului se dedublează, vede dincolo de cuvânt, echiva-
lenţă a ochiul din frunte. Întâlnim în câteva poeme meta-
fora “oglinzii” cu variantele ei stilistice: ape închipuite” şi 
“metalul apei” toate devenind un mediu reflectant al unei 
realităţi ascunse privirii comune, relevându-se cu aceeaşi  
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Mă bucur de viaţă 
că eu 
muritorul de rând 
încă nu am murit 
şi pot sa îngân  
celor ce mai au răbdarea 
să mă asculte 
că viaţa  
mai parcurge  
prin mine 
câte-un fior 
ce dă sens 
Luceafărului 
Lunii 
Lumii 
Lui! 
 
 
MĂRTURISIRE 
 
Sufletul meu păcătos, 
lumesc, 
simţit intens prin   
autocontrolul intern, 
extern şi imginar, 
nu de cei ce mă cred 
sfântul  al 13-lea, 
sau mă rog, 
apostolul de rezervă, 
din spatele crucii 
care ar gândi că 
ar putea fi el curat, 
dacă n-aş fi eu o 
propunere indecentă 
pentru nemurire. 
Eu sunt un muritor, 
Doamne, 
şi soarta mi-o poate 
modifica, să zicem,  
nevasta sau... 
...sau cine ştie... 
dar nicicând 
nu o să poată  
să mi-o hotărască. 
Îţi încredinţez Ţie 
Doamne, 
sufletul meu şi 
viaţa 
care atârnă 
fluturând de  
cuiul înfipt 
în mâna lui Iisus Hristos  
înviat din morţi... 
în slava Golgotei 
însângerată cu ouă roşii. 
Astup rana 
deschisă Doamne,  
cu viaţa mea... 
 

 

 

        Tănase CARAŞCA 

 

ÎNCĂ NU… 
 
Încă n-am ajuns la  
mormântul veşniciei în  
care raza trimisă  
aprinde lumina  
lumii 
ce noi o sorbim 
în fiecare zi 
conştient sau nu,  
dar simţind-o, 
sau poate nu... 
Indiferent 
de percepţie, 
ea nu se consumă 
nicicum, 
niciodată. 
Lespedea goală a  
Sfântului Mormânt, 
crăpată de vreme sau... 
vremuri,  
este sufletul ce  
ne mai dă o  
speranţă de viaţă... 
Hristos a înviat! 
 
 
FERUNZĂ VERDE 
 
Salcia noastră,  
primăvara doamnelor frunze 
presate de iarna ce nu iartă 
apare de Florii ca un far 
ce călăuzeşte 
omenirea 
înspre mântuire. 
Viaţa îşi are drumul 
bătut în cuie. 
Hristos a înviat ! 
 
 
MĂ BUCUR… 
 
Mă bucur de viaţă 
şi încă  
mă mai străbat 
fiorii bucuriei  
că dintr-o încâlceală 
chiar și oarecare 
mai pot să ies 
învingător. 
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         Aurica ISTRATE 
 

POTOPUL 
 

 Cum ar arăta leagănul copilăriei mele fără stre-
şina ei împodobită de cuiburi de rândunele şi ce farmec ar 
mai avea în fiecare dimineaţă deşteptarea fără concertul 
oferit de aceste divine viori însufleţite?!  

Când eram copil, rândunelele şi cuiburile lor erau 
sacre. Părinţii ne spuneau că, cine se atinge de cuiburile 
lor nu scapă nepedepsit de Dumnezeu. Dacă vrăbiuţele 
mai erau uneori distracţie pentru fraţii mei, rândunelele şi 
cuiburile lor erau de neatins. 
 Noaptea trecută, am visat că rândunelele au 
părăsit cuiburile de sub streşină, au plecat şi mi-au lăsat 
dimineţile goale, tăcute şi triste. Se repeta un coşmar trăit 
aievea. 
 

 Din primăvară şi până toamna târziu, a tot plâns 
Dumnezeu peste biata Moldovă. Lacrimile lui, pâraie în-
volburate, brăzdară de la un capăt la altul ogorul moldo-
veanului. Dusă de apă şi vânt plutea agoniseala lui. 
 Văzduhul se înnegurează deodată, fulgere de foc 
brăzdează negura, iar bolta cerului se cutremură. Pădurea 
geme sub copacii rupţi de furtună, livada jelește după 
fructele copacilor ei. Dacă gospodarul apucase să-şi 
adăpostească orătăniile, porcii şi vacile se zbăteau înfrico-
şate în spatele porții grajdului sau coteţului. Dacă însă le 
prinse prăpădul slobode, slobode urmau să plutească, 
duse de ape.  
 De pe câmp, dinspre pădure se năpustește 
asupra casei noastre, la răscruce de drumuri, puhoi de 
ape învolburate, care aduc cu ele păsări, oale, copaci, 
unelte, toate de-a valma. Tata iese cu sapa în drum şi 
încearcă să desfunde şanţurile, să facă lăcaş apei prin 
grădină, pe drum, să-şi salveze casa, acoperişul. Mama 
intră în casă, aprinde candela, se roagă şi ne pune și pe 
noi să ne rugăm să nu-şi reverse Dumnezeu toată mânia 
asupra păcătoşilor de noi. Lua mama tămâie în căţuie şi 
tămâia toată casa. 
 Apa depăşește şanţul şi intră în curte. Bucătăria 
de vară e în apă. Mămăliga, uitată pe foc, forfotește. 
Vântul scutură acoperişul de draniţă al bucătăriei. Rafale 
tot mai puternice îi încearcă rezistenţa. Prin geamul odăii 
privim îngroziţi. Acoperişul cedează. Vântul l-a agăţat şi l-
a tras peste cap. Hornul s-a frânt. Jumătate zboară cu 
acoperişul, jumătate se năruie peste cuptor. Pisica ţâş-
nește din cotlonul ei de după sobă, peste ce mai rămă-
sese din perete.  

Mama revine în odaie cu căţuia în mână. Priveşte 
pe geam şi se-ntunecă. Iese în fugă. Unde aleargă ma-
ma?  

 

Acoperişul zace răsturnat peste şanţul şi 
gardul vecin. Mama păşește pe el cu tălpile goale.  

Se-ntinde să apuce cratiţa şi polonicul ce 
stăteau agăţate în cuie. Acoperişul e tot numai cu-
ie. În urma tălpilor mamei ploaia sângerează. Apu-
că polonicul, dar cratiţa se pierde în vâltoare. Pe 
şanţ plutește roşcata mamei. Înaintea ei, câteva 
cocoloaşe de puf galben. Peste pod alunecă un 
trunchi de copac dus de apă. Se agaţă în acope-
rişul răsturnat. Acoperişul tresare, mama se clati-
nă. Ochii şi-i îndreaptă spre şanţ. Roşcata era de-
parte, n-o mai zărea. Copacul se zbate, acoperişul 
se zdruncină, mama se prăbuşeşte.  

Haine şi carne se-agaţă în cuie. Ploaia-i de 
sânge. Ochii întorşi către geam ne măsoară, ne 
soarbe. Mama-i Hristos răstignit pe acoperiş. O sa-
bie de foc despică plopul din răscruce. Spre cer se 
aprinde o lumânare imensă. Mama încearcă să se 
ridice. Se-ntoarce spre noi, sprijinindu-se în cuie. 
Lumânarea aprinsă îi joacă-n obraz. De după gard, 
cu sapa în mână, apare tata. Gluga de sac, trasă 
pe cap, îi zboară. Mâinile spre cap, spre obraji şi le 
îndreaptă. Sapa e slobodă, pluteşte pe apă. Plâng 
mâinile tatei. Plângem şi noi. 
 - Nu te mişca, Marie! îi strigă. Măi, Pavel... 
Măi, Bâzule, măi! Hai de mă ajutați! Maria mea... 
 Mama se lasă încet, pe patul de cuie. Dru-
mul din spatele casei e un râu. Tata şi Bâzu 
înaintează. Ajung la copac.  
 - Du-te şi stai piedică, să n-o ia la vale. Eu 
am să eliberez copacul, îi strigă Bâzu. 
 Tata e piedică vie acoperişului. Dacă îl va 
scăpa, îl va frânge. Bâzu trage-nspre casă copa-
cul. Acoperişul tremură. Mama stă nemişcată. 
Crengile-s încâlcite în cuie. Mai trage odată. Copa-
cul se desprinde şi alunecă la vale. Tata păşeşte 
pe acoperiş. Se apleacă, o ridică în braţe... 
 - Roşcata, roşcata, îngână mama... 
 - Lasă Marie, lasă!... 
 Mămăliga, uitată pe foc, forfoteşte încă... 
 

 

(din volumul “Mâini adunate în poală”) 

 

 
Paul Sân-Petru – Gura lumii 
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Nichifor CRAINIC 
(1889-1972) 

 
 
ÎNTUNERIC 
 

Poate dincolo de stele 
Poate dincolo de lună 
Cum va reuşi să-ţi spună 
Inima ce jar mă arde? 
 

Nedestula mea credinţă, 
Cârtiţă fără vedere 
Te tot dibuie-n tăcere 
Ca-ntr-o smoală nepătrunsă. 
 

Strig din turnul de ruină 
Îndrăgit de cucuvele; 
Glasul deznădejdii mele 
Şuieră-n spărturi prin beznă. 
 

Unde eşti de nu te năzări? 
Cine eşti de taci întruna? 
Chinul meu de totdeauna, 
Viu te simt dar nu ştiu unde. 
 

Uriaş în întuneric 
Fără chip şi arătare, 
Mă atragi din depărtare 
Dar de-aproape mă cutremuri. 
 
 
 
RUGÀCIUNEA DIN AMURG 
 
Mă rog şi pentru viii şi pentru morţii mei. 
Totuna-mi sunt acuma părtaşii şi duşmanii, 
Cu ei deopotrivă mi-am sfărâmat eu anii, 
Şi dragostea, şi vrajba le-am împărţit cu ei. 
 
Pe morţi în rugăciunea de seară mi-i culeg. 
Aceşia sunt ei, Doamne, iar eu, printre morminte. 
Au fost în ei avânturi şi-au fost pogorăminte; 
Puţin în fiecare, în toţi am fost întreg. 
 
De viforele vieţii ei sunt acum deşerţi, 
Dar dragostea? Dar vraja? Din toate ce rămâne? 
Zdrobita rugăciune la mila Ta, Stăpâne, 
Sunt şi eu printre morţi, rugându-mă să-i ierţi. 
 
Şi, adunându-mi viii, la mila Ta recurg 
Când crugul alb al zilei, pământul încunună: 
Tu dă-le, Doamne, dă-le cu toată mâna bună 
Târzia-ncelepciune din tristul meu amurg. 
 

 

 

 

 

Paula ROMANESCU 
(traducere în limba franceză) 

 
 
NUIT NOIRE 
 

Au-delà de mes étoiles, 
Peut-être au-delà d’ la lune, 
Qui pourrait voir ce grand voile 
De feu dont mon cœur en brûle? 
 

Ma pauvre foi, taupe aveugle, 
Te tâtonne dans la nuit 
Du silence, comme dans une tombe 
De goudron, inassouvie. 
 

Je cris de la tour en ruine 
Aimé par tous les hiboux; 
La voix du désespoir rime 
Avec la mienne au vide des trous. 
 

Où es-Tu, Toi qui Te tais? 
Qui es-Tu, Le jamais vu? 
Ma déchirure de toujours, 
Je te sens de plus en plus. 
 

Toi, géant dans la nuit noire, 
Sans visage et sans corps, 
Tu m’attires comme un mirage 
Mais, de près, Tu me fais peur. 
 
 
 
PRIÈRE DU CRÉPUSCULE 
 
Je prie pour les vivants et pour les morts, 
C’est tout pareil, amis ou ennemis, 
Avec les une, les autres, j’ai partagé mon sort 
Et l’amour, et la haine, et mes années aussi. 
 
D’abord les morts, le soir, je les cueille en prière ; 
Ils sont tous là, Seigneur, moi, parmi les tombeaux, 
Ils connurent des élans du cœur, de la misère, 
Je fus part de chacun, je suis entier par eux. 
 
Les tempêtes de la vie les laissent indifférents, 
Que reste-t-il de l’amour? Que reste-t-il de la haine? 
Miserere, Seigneur, je suis un mort vivant 
Entre les morts d’hier en disant ma prière. 
 
Puis, entre les vivants, j’en appelle à Ta grâce 
Quand, de feu du ciel la terre est couronnée: 
Donne-leur, Seigneur, la triste et tardive sagesse 
De mon triste et tardif âge de sérénité! 
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           Paul SÂN-PETRU 
 

PERPETUA SĂGEATĂ LENTĂ 
 

Inima lui tremurând în faţa arcului întins, nimic în 
afara ordinii. Ea obişnuia să exerseze pe ţinte vii, ca deliciu 
indispensabil al tinereţii sadice cu vădite trimiteri la 
ceremoniile ancestrale. I se părea acum că ţinta se mişcă 
imprevizibil, prea repede şi dezordonat, aşa, ca o ţopăială 
îndrăcită pe care n-o putea stăpâni cu privirea alungită ca 
un fir pe vârful săgeţii. Întâi şi-a zis că e normal ca o inimă 
să se mişte, că nimeni nu şi-ar pune mintea cu o 
încremenită, dar asta era prea de tot. Ori era Ea prea 
obosită, ori dogoarea pământului tremura aerul ca pe un 
drapel transparent, ori întunericul face eforturi sporite de 
întunecare. Oricum, toate păreau a fi în defavoarea unei 
obişnuite reuşite, iar Ea nu-şi permitea să renunţe, dar nici 
să tragă pe alături. Mai fixă încă o dată năluca ţintei şi 
slobozi firul arcului. Zborul săgeţii nu se văzu, nici ţinta 
aceea pulsată nu s-a mai zărit, se spune că tocmai atunci 
un nor întunecase tot amurgul, dar El tot mai aştepta vârful 
săgeţii să-i atingă pieptul, dar prea lunga aşteptare îi tot 
diminuase sensibilitatea cărnii ca şi un anestezic, încât nu 
mai simţise când şi dacă s-a întâmplat impactul. El şedea 
tot în aşteptare, dar cineva i-a spus mult mai târziu că 
Săgetătoarea deja a plecat, dar săgeata „a început 
adineauri să-şi atingă ţinta”. S-a uitat şi El, a văzut-o aievea: 
vârful ei îi înţepase puţin pielea şi continua să-l străpungă, 
dar neînchipuit de lent, cum ar traversa o noapte întreagă 
doar grosimea unui fir de păianjen. Se minuna şi El, 
imaginându-şi că tolba Ei de săgeţi tocmai a fost bântuită de 
o sumedenie de melci, iar săgeata aceea s-a molipsit de 
băloasa lentoare a lor adunând în ea încetineala fiecăruia 
din ei. Sau poate, îşi mai zicea, nesiguranţa ei prindea tot 
mai mult contur la gândul că Zenon a spus că o săgeată s-
ar putea spune că nici nu se mişcă, de fapt, pentru că ea, în 
orice moment dat, se află într-un punct bine determinat din 
spaţiu. Dar de ce nu a fost Ea ceva mai prevăzătoare cu 
acest antic sofist, să-i fi făcut complice cu ochiul şi să-i fi 
spus: „Reformulează, te rog, pentru alţii, teoria şi lasă de 
partea mea practica, sau lasă-mi săgeata să se mişte cât 
vrei tu de infim, aşa, pentru prestigiul tău, ca o excepţie, dar 
las-o să se mişte”. Dar, îşi reveni El, se pare că aşa a şi 
făcut. 

Trecuse o toamnă, vârful săgeţii abia îi străbătuse 
un înveliş al inimii, dar continua cu o aceeaşi economie de 
mişcare. Trecuse şi iarna, încă un anotimp şi-o vară, 
săgeata se scălda de-acum în sângele din miezul inimii, 
„lasă-mă doar să trec”, parcă îi spunea, „câtă rană de inimă 
nu s-a vindecat!, aşa o să fie şi acum…”, în timp ce ea 
continua să străpungă celălalt perete al ei, apoi cealaltă 
parte a trupului şi nimeni n-a văzut vreodată o ţâşnire atât 
de lentă prin pielea cuiva ca un glonţ cu care şi-ar împărţi 
moartea doi soldaţi deodată găsiţi unul peste altul. Spinarea 
 

 

Lui rămase în urma săgeţii condusă de metalice 
lacrimi prelinse împurpurându-i cămaşa. 

Săgeata cu două viteze se făcu acum din 
nou nevăzută, dar ţintind, numai ea ştia unde şi pe 
cine. 

O femeie cu un arc, ajunsă acum într-o cu 
totul altă parte a lumii, şedea cu faţa către o nouă 
ţintă mişcătoare, pe când săgeata nevăzută iute 
încetini, abia atingându-i spatele, Ea simţi ceva ca o 
furnicătură, mai apoi ca o muşcătură de furnică.  Cu 
ascuţişul săgeţii aninat sub umărul stâng Ea ţintea 
mai departe, nu-i păsa, era obişnuită cu atâtea 
săgeţi ce-au tot străpuns-o din spate cu infinita 
lentoare a inerţiei şi toate răsuflând afară pentru o 
nouă aşezare în arcul încordat către o nouă ţintă. 

Închipuiţi-vă că a trecut timp, cât vreţi voi de 
mult, ori cât a vrut săgeata de puţin, dar chiar acum 
metalul a trecut cu bine mareea caldă a inimii Ei 
drămuindu-i vremea când să-i treacă pieptul, să 
zicem că a şi venit, femeia îşi va prinde vârful mijit 
cu două degete, cu unghiile, îşi va ajuta săgeata să 
iasă, o va şterge de coapsă şi o va potrivi din nou în 
arc pentru a scurta ceva din stresul celui ce 
aşteaptă ţintit. Da, iată, aşa e, dar şi El ce-o fi 
căutând din nou în calea ei, incurabilul, nemuritorul! 
Dar ea a tras parcă mai cu milă, era clientul ei, uite 
că abia l-a ajuns, drumul cărnii îi era deschis ca un 
tunel de râmă prin pământ, de aceea omul va 
rezista şi acum, mai sigur chiar ca prima dată. Dar 
totuşi mersul săgeţii e mult prea blând, nu mai are 
putere să înainteze decât până în miezul inimii, da, 
a rămas acolo, s-a oprit, a început deja să rugi-
nească, n-a mai avut puterea s-o străpungă de tot, 
să-i ia rămas bun ca altă dată, ieşind, s-a oprit de 
preafamiliaritate şi duioasă reticenţă, de aici epuiza-
rea inerţială, oprirea săgeţii, oprirea preamişcătoarei 
inimi de odinioară…Dar şi El, ce-o fi căutat din nou 
în calea Ei, incurabilul, şi adesea nemuritorul! 

 

 
Paul Sân-Petru – Invitație regală 
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Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ 
 

Valeriu Herța, cu o personală de grafică la Brăila 
 

       În ziua de 23 aprilie 2016 la Centrul Cultural Nicăpetre 
din Brăila, prin participarea unui numeors public iubitor de 
artă, a avut loc vernisajul expoziției personale a artistului 
plastic Valeriu Herța din Republica Moldova. În deschiderea 
vernisajului a vorbit criticul de artă, doamna prof. dr. Maria 
Stoica și directorul Muzeului Brăilei “Carol I”, domnul prof. 
univ. dr. Ionel Cândea. 
       Valeriu Herța s-a născut la 9 septembrie 1960 în satul 
Bardar, raionul Ialoveni. Domnia Sa este membru titular al 
Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. A studiat la 
Institutul Politehnic (1977-1982) din Chișinău, Facultatea de 
Arhitectură Urbanistă. În perioada 1987-1997, este director 
al Școlii de Arte Plastice pentru copii în orașul Hăncești. Din 
anul 2009 până în prezent este Președintele Secției de Gra-
fică a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova și Vicepreședinte 
al Asociației Române pentru Ex-Libris. În anul 2004 devine 
Fondatorul Concursului de Caligrafie „Crinii Latini”. Este 
lector superior la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” și Membru al AIAP - UNESCO. 
       Despre expozițiile Domniei Sale aș aminti cele din 
Republica Moldova de Ex-libris în anul 1991, de grafică în 
anul 1996, de pictură și grafică din anii 2004, 2007, 2009 cât 
și cele internaționale după cum urmează: 

- România în anii 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997,1998, 1999, 2003. 

- Lituania în anii 1989, 1996, 1997. 
- Franța în anii 1992, 1994, 1996, 1997. 
- Belgia în anii 1995, 1997 
- Italia în anii 1995, 1998. 
- S.U.A. în anul l995 
- Japonia în anul 1997 
- Croația în anul 1997. 
- Spania în anii 1997, 1998. 
- Portugalia în anul 1998. 

       Valeriu Herța, este posesor a numeroase premii în 
Republica Moldova cât și în străinătate pentru grafică și Ex- 
libris. În anul 2006 obține Premiul I la Concursul de arhitec- 

 

tură la amplasarea monumentului Mir-cea cel Bă-
trân din Chișinău. În anul 2007 obține Diploma 
acordată de Uniunea Arhitecților, pentru cel mai 
bun proiect al anului la nominalizarea „Monu-
mente”. 
       Valeriu Herța, este un artist complex. Face 
pictură, grafică în peniță și acuarelă, linogravură, 
xinogravură, ex-libris, pictură pe sticlă, grafică 
digitală și o excepțională artă caligrafică. Expo-
ziția prezentă pe simezele din Centrul Cultural 
Nicăpetre - Brăila, cuprinde peste 70 de lucrări 
executate în diferite tehnici; linogravură, ex-libris, 
desene în creion și tuș, lucrări de artă digitală și o 
excepțională artă caligrafică. Cu prilejul expozi-
țiilor Domniei Sale ori a concursurilor la care a 
participat, Valeriu Herța, s-a impus printre practi-
cienii de frunte la tehnicile pe care le abordează. 
Îl consider ca unul din cei mai sensibili graficieni 
la vibrațiile subtile ale luminii și umbrei prin lucră-
rile executate. Acest lucru se datorează în parte 
și de buna cunoaștere a diferitelor tehnici pe care 
le abordează aducând albul și negrul ori culorile 
ponderate până la culmile unei simfonii poliva-
lente de tonuri create prin linii extrem de fine, 
pete de culoare, ori acceptarea pe suprafețe cu 
hașuri în diverse direcții care dau o senzație 
extrem de plăcută ochiului. 
       Lucrările prezente în expoziția de la Brăila, 
ne dau posibilitatea să-i cunoaștem cu adevărat 
arta Domniei Sale, să-i prețuim creația și modul 
de gândire plastică care este extrem de dificil. 
Dacă pentru unii, arta grafică, ex-librisul ori arta 
caligrafică este o artă destinată pentru interiorul 
unei mape, această artă subtilă cu efecte rare și 
bine stăpânită, este arta care îl face pe artistul 
care o practică, inconfundabil. 
       Valeriu Herța, este un artist inconfundabil 
care merită apreciere și prețuire.  
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Spre astre se deschide o poartă nevăzută - 
Cu brațele dorite, cu bucurie mută, 
Mă prinzi în zbor serafic și-n liniștea-stăpână 
Pe-acoperișul lumii ajungem mână-n mână. 
 

Știi că mi-e dragă luna, îmi spui c-o pot atinge...                                   
Îi simt suflarea albă, în palme se prelinge. 
Prin cruguri nedormite, cu sunet de altare, 
Mă sprijini de-argumente, mă scapi de încordare; 
 

Iar pe tipsii albastre, la tâmpla unei stele, 
Îmi lași felii de lună... să mă înfrupt din ele. 
 
Cântecul luminii 
 

Când luna medita pe-al nopții ram 
Și se-oglindea în vraja mării,                                          
Pe-o foaie de lumină căutam 
Să scriu poemul înălțării. 
 

Purtam pe brațe petecul de cer, 
Strângeam la piept povești din stele. 
Prin ploaia care se isca-n eter 
Zburdau metafore rebele. 
 

Se scuturau de straiul ancestral, 
Sorbeau răcori din azalee... 
Le culegeam de pe-al simțirii mal 
Și le zideam într-o idee. 
 

Un cânt suav trezit în galaxii 
Înnobila a nopții strună, 
Iar eu, sub pașii notelor târzii, 
Scriam cu razele de lună. 
 
De n-ai fi fost tu, poezie!           
 

De n-ai fi fost tu, poezie,          
Să-mi picuri liniștea în noapte, 
Să-mi sfâșii truda sângerie, 
Să-mi potolești dureri necoapte, 
 

Să îmi aduni din tălpi toți spinii 
Și umbra din cuvinte sfinte, 
N-aș fi-nvățat ruga Luminii, 
N-aș fi privit spre înainte. 
 

Aș fi rămas un gând… un nume… 
Un pas infirm orfan de vrere 
Și învelită-n foi de brume 
Aș sta sub lespezi de tăcere.                                                                  
 

Scăpând de-a lacrimii robie, 
Mă-ndemni să mai privesc în mine, 
S-arunc în flacăra-ți zglobie 
Trăiri ce-mi par a fi străine.                                        
 

De n-ai fi fost tu, poezie, 
Aș fi un glas cu șoapte frânte 
Și-n iarna aspră, timpurie, 
O harfă ce-a uitat să cânte. 
 

 

 
 
 

 

 Georgeta  MUSCĂ-OANĂ 
 

Clipa tace ţintuită…         
 

Roşie hlamidă cade, biciul sfarmă carne sfântă, 
Pângărita mână, crudă, fierul rece îl împlântă. 
Freamătă mulţimea toată, cu smerenie sau ură, 
Unii strigă bucuria, alţii plâng neágra tortură.                     
 

Ţipă-n temniţă izvorul, se despică piatra-n lacrimi, 
Lunecând cu-nfiorare peste clipa grea de patimi. 
Se frământă Universul, deschizându-se morminte, 
Necredinţa-n spini se frânge peste albe oseminte.  
 

Truda veacului se-aprinde şi păcatul îl despică, 
Arde mâna morţii care peste cruce se ridică. 
În pocalul biruinţei, plânsu-nsângerat coboară 
Şi în ceasul nemuririi, grija lumii se strecoară. 
 

Ţipă fieru-ncins în rană… clipa tace ţintuită,     
Duh desculţ încet se cerne peste lumea împietrită;         
Se cutremură Golgota, piatra murmură o rugă, 
Iar durerea ce tot urcă norii răzvrătiţi subjugă.       
 

De cruzime ne-nţeleasă şi tâlharul se-nspăimântă, 
Ridicând privirea-n ceruri, vede îngerii cum cântă…     
Şi sub zarea sfârtecată, sub privire pironită,    
Lancea tremură în sânge lângă crucea istovită. 
 

Spre calea regăsirii            
 

În busuioc şi smirnă ne spală de ispite 
Şi-ndreaptă-ne, Părinte, spre calea regăsirii! 
Topeşte îndoiala din inimi chinuite 
De patimi şi angoase, de úmbrele iubirii! 
 

Şopteşte-i înserării să stingă desfătarea 
Culorii ceruite pe tâmplele damnate! 
Să-i şteargă ochii lumii cu ruga şi iertarea,        
Să îndulcească plânsul speranţei întomnate.          
 

Ce tristă e lumina când fuge înspre noapte, 
Dorind s-ascundă chipu-i de zâmbete imunde! 
Şi simte nepăsarea, minciunile din şoapte 
Ce-i sângerează-n pleoape iernatice secunde. 
 

În fibra necredinţei o rază sângerează 
Şi mistuie-adâncimea privirilor păgâne; 
Din sfera-nceţoşată simţirea evadează,  
Dar ne-nţeleasă rană în urmă-i va rămâne. 
 

Zbor oniric 
 

Prin clăi de fân respiră octombrie cuminte 
Și cu priviri rănite crestează simțăminte. 
Condeiul toamnei saltă pe frunza arămie 
Și scrie-o elegie cu rimă plumburie. 
 

În zbaterea din mine mai trece visul încă, 
Pășește cu sfială peste tăceri de stâncă; 
Cu pâlpâiri stângace din trup încet mă scoate                   
Și în galop uitarea se-așterne peste toate. 
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          Lucia PĂTRAȘCU 
 

PASĂREA DE GHEAŢĂ de Ştefania OPROESCU 
 

Volumul de versuri „Pasărea de gheaţă”, Editura 
ATEC, Focşani, 2015, 90 de pagini, este cea mai nouă 
carte de literatură a scriitoarei şi publicistei Ştefania 
Oproescu, de la debutul său editorial cu versuri, „Naşterea 
perpetuă”, în 1996, urmat de „Potcoave de catifea”, în 
2001, „Aria de acoperire” proză (forma liliput) 2003,  „Singu-
rătatea nisipului” versuri 2004, „Poezii” (forma liliput), 2004 
„Bila magică”, proză, (forma liliput), 2005, toate la Editura 
Zedax, Focşani. Urmează „Zăpadă Neagră”, proză scurtă, 
Editura Valman, Rm. Sărat, 2007, apoi volumele de poezie 
„Delir în curcubeu şi alte poezii”, Editura Valman, Rm, 
Sărat, 2007, şi Nopţi în clepsidră”, Editura TipoMoldova, 
2011.  

Volumul „Pasărea de gheaţă” adună 62 de poeme 
însoţite cu opt ilustraţii florale. Titlurile poemelor aşezate 
aleatoriu după voinţa şi preferinţele autoarei, grupează 
teme diferite despre viaţă, dragoste, existenţialism 
semnficant, căutări, veniri, plecări şi reveniri. O viaţă, care 
începe, fiinţează şi se încheie ca o iubire în care: „Au 
început amânările să nu mai încapă în cadrane, se 
suprapun una peste alta, / locul visărilor este ocupat / 
de mucegaiul cuvintelor căzute...” (Sperietori, pag. 18). 

Ştefania Oproescu, este o poetă pe care o simţim 
rămasă captivă în dantelăria simbolististică a cuibului-
cuibarului, ca stare de nidaţie-fiinţare şi a sorbului. Între ele, 
simbolul zborului cu toate fazele sale. Cuibul, în care se 
zămisleşte dorinţa ascensională a zborului, a plutirii, a 
planării, deoarece „Există, însă, / ceva fără contur, / 
mereu pe acolo, / o adiere blândă peste rătăcirile mele, / 
...  / ca zborul unei păsări înflorind aerul / în coroane de 
mirt...” (Zbor înflorit, pag. 83). Apoi întoarcerea în acelaşi 
cuib, ca loc ocrotitor al iubirii în care „N-o să mai las 
înăuntru nicio uitare...” (Lagună, pag.12). O adevărată 
fascinaţie a cuibului „De n-aş fi cascadă, / aş putea fi cuib 
/ în care ţi-aş adăposti / toate visele” (Cuib, pag.19), în 
care această „...pasăre...de sânge rătăcită în zbor, 
căutându-şi ieşirea” (Moartea păsării de gheaţă, pag. 7) 
s-ar întoarce „...până în marginea cuibarului / unde 
zămislisem de atâtea ori / raze de lumină.” (Cădere, pag. 
20), pentru a afla din nou calea spre intensitatea a tot ceea 
ce este frumos, emoţionant, înălţător, ca într-o poveste de 
iubire, în care „se făcea că zburam unul lângă altul / cu 
aripi de frunze ...” (Vis, pag.8). Sorbul este un simbol 
încărcat de multiplele sale semnificaţii. Fie că este sorbul 
de lumină „Sorbul luminii / porneşte avalanşe de 
labirinturi...” (Tatuaje, pag.82), fie că este sorbul de apă, 
„vârtejul morţii ca un sorb” periculos şi definitiv (Coşmar, 
pag 69), fie că este sorbul de vânt care se deplasează cu  
 

 
 

viteză, propagîndu-se sub formă de vârtej., precum 
„...alte care de foc circulă prin cer, / în şoc de 
tunete, cară iluzii / dintr-un loc în altul” (Adevăr, 
pag. 23). 

Dacă este adevărat că Poezia este o stare, 
o trăire legată de atitudinea verticală (şi este!), iată 
că avem în faţă versurile doamnei Ştefania Opro-
escu, adunate într-o poezie senzorială „Tăcerile de 
dinainte nu mi le amintesc. / Erau amare sau 
dulci, / erau alintătoare sau loveau învelişul cu-
vântului aşteptat:” (Tăceri, pag.78) a planării, a 
visului cu trezirea din mrejele sale (Pe altar, dimi-
neaţă, o pasăre moartă” (Pasărea de gheaţă, 
pag.84), o poezie a memoriei „Doar amintirile 
rămân / singurul zbor permis / prin memoria 
îngerilor căzuţi / după zmulgerea aripilor” 
(Memoria îngerilor căzuţi, pag.28) şi, mai ales, o 
poezie a întoarcerilor...O întoarcere acolo, „Până în 
pântecul altei lumi” (Sete, pag. 80), unde iar 
întâlnim alt simbol al sorbului, sorbul mării ce 
desparte cele două lumi, după ce ”La facerea lumii 
/ rana din care s-a desprins viaţa / a rămas 
deschisă pentru întoarcere;” (Adevăr, pag. 23) Şi 
apoi o întoarcere aici, „în cuibul încă încercănat 
de vise, / adunate din resturile altor înmuguriri” 
(Retragere, pag. 81), în care universul interior  

 

(continuare în pag. 65) 
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(urmare din pag. 64) 
 

brodat pe canavaua trăirilor omului real, înflorită sau 
învolburată uneori de concreteţea biografică, o îndeamnă 
pe autoare să plutească, asemeni păsării de gheaţă, în 
imaginarul liric, de vis, împodobit surprinzător cu „seva lui 
înflorită” (Rătăciri, pag. 14). De parcă, asemeni lui Ghil-
gameş, cel care, într-unul dintre cele mai vechi poeme ale 
lumii, căuta viaţa fără de moarte, Ştefania Oproescu nu 
osteneşte a încerca să afle calea prin care poemele sale, 
exprimând trăiri atât de intense, ar putea rămâne în inima 
cititorului ca un semn perpetuu, ca o pasăre îndrăgostită 
de zbor.   

Poeta redevine copil, nu copilul mic şi neajutorat, 
ci fiinţa aceea pură şi puternică ,,...m-am întors în 
tărâmul cald / unde locuieşte copilul Sisif / care mătură 
necontenit / cu mătura de nuiele înmugurite / frunzele 
căzute în păduri...” (Jertfă, pag. 68), copilul care acceptă 
plecările şi „înălţâmd ruguri pe care plecaţii / oferă 
absenţelor jertfe de vânt” (idem), conştientizează, 
desigur „...necurmata întoarcere a visului / pe altarul de 
lumină / al apropiatei înălţări” (Resemnare, pag.52), 
întrebându-se retoric: „Doamne, / mie cine o să-mi mân-
gâie nefiinţa?” (Nimeni, pag.48). Pentru că această poetă 
înţelege efemerul existenţiei ameninţate, întrucât „vremea 
ruinelor stă la pândă / amuşinează trupul învins / de 
regrete ce viermuie / prin carnea încă nesupusă...” 
(Umbre, pag.77) şi, prin glasul mamei, a aflat deja că aşa 
se întâmplă mereu, că vine o vreme când  „Nu mai e apă, 
nu mai e viaţă, nu mai e nimic...” (Ultimul dialog, pag. 
54). Pe măsură ce versurile se aştern pe coala albă, poeta 
intră într-un ritm emoţional, insuflat de visul care poate fi 
uneori înşelător şi atunci, aşa cum „...ziua păşeşte în 
ritmul ei suspendat în abis” (Masca, pag.71), fiinţa sa 
poate suferi transformarea definitivă „Ca pasărea de 
gheaţă mă voi topi / sub îndrăzneala / de a-mi fi 
apropiat prea mult zborul. De lumina ta înşelătoare.” 
(Îndrăzneală, pag. 70), urmând acelaşi ritual al plecărilor şi 
al revenirilor.  

Universalitatea trăirilor exprimate într-un periplu de 
viaţă „...între pontonul de venire şi cel de plecare” 
(Tentaţii, pag.74), trăiri presărate cu amăgiri „Tentaţii 
înmuguresc în dulceaţa păcatului: / riscul alungării din 
rai / colorează monotonia rânduielii.” (idem), aceasta 
este linia melodică pe care poeta Ştefania Oproescu plu-
teşte împreună cu versurile sale, precum aripa unei păsări 
visătoare, dorind să uite că este o pasăre de sânge, care 
se poate transforma într-o pasăre de gheaţă, ce s-ar topi 
în efemerul stărilor afective, dacă şi-ar uita menirea sa de 
pescăruş albastru al gândurilor frumoase, ce tind spre 
pasărea de foc purificator a împlnirilor depline. 

Vor fi fiind scrise aceste versuri pentru apărarea 
unui suflet ingenuu în faţa acestei vieţi plină de neprevăzut 
„Pe aici trage mereu viaţa o linie... / Uneori adună, 
alteori scade / prezentul cuprins în cifrele lui,...” 
(Masca, pag.71) sau este o poezie care vine din frigul iernii 
ca un musafir neaşteptat să se încălzească la acea 
„...aromă de chihlimbar, / răspândită de fosforul 
vetrelor aprinse.” ( Arome de iarnă, pag. 72)? O întrebare 
ce va rămâne plutind peste nedumeriri ca „...şi noaptea 
aceasta / inutilă ca un ogor sărat..” ,  ca  „...şi ziua 
aceasta / răsărită din desfrunzirea gândului”, ca „şi 
nebunia aceasta / în care ...pâlpâie fulgerul de la inimă 
până la plâns.” (Melancolie, pag. 47). 
 

 

Aceste pagini, cu tentă erotică în multe 
dintre versuri „Umbla gândul meu hămesit după 
tine / cerşind... adulmeca mirosul trupului tău... 
simţea deja căldura însoţirii cu uitarea...” (Tro-
iene, pag.39), pline de sentimente cotradictorii 
afectate de împlinirile iluzorii şi pierderile definitive, 
se citesc tandru, cu emoţia căutărilor lacome în a 
descoperi profunzimea gândurilor, a trăirilor, într-
un anumit segment de viaţă, în vremea când  „În 
cuibare, mărgelele de ouă verzi / stau să plez-
nească” iar (Primăvară, pag.60), deoarece, prin 
încărcătura emoţională deosebită, îţi dau aripi, 
asemeni pescăruşului albastru, să zbori şi să visezi 
împreună cu poeta Ştefania Oproescu. Când din 
neiubire totul se poate transforma într-o iluzorie 
pasăre de gheaţă, ce se topeşte în cuibul palmei 
atunci când „...învelită-n culori, / rătăcită din 
roiul visului / m-a ales să-i alin plecarea din 
clipă / cu basmul focului sacru” (Moartea păsării 
de gheaţă, pag.7), fiinţând numai în lumea visului, 
simbolul metaforic al păsării ospătează „…haluci-
naţia eliberării” (Ultima clipă, pag.27) spre 
„...necurmata întoarcere a visului / pe altarul de 
lumină / al apropiatei înălţări” (Resemnare, 
pag.52) într-un zbor plin de speranţe spre o lume 
lirică împlinită. 

   

 Paul Sân-Petru – Samariteanul milos 
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  Nicolae Alexandru POPA 
 

Micul Pescar 
 
        Era o zi frumoasă de vară. Soarele zâmbea puternic 
pe bolta cerească și alunga din răsputeri norii ce-l 
incomodau. Trecuse abia o saptămână de la terminarea 
cursurilor și stăteam nerăbdător pe băncuța din curte în 
așteptarea bunicilor. 
        Aproape de ora prânzului bunicul ajunsese, dar spre 
surprinderea mea, singur. L-am invitat în curte și l-am 
întrebat imediat de ce nu a venit și bunica. Din spusele lui, 
bunicuța mea mă aștepta la țară cu bucate alese și îmi 
pregătea de zor prăjiturile preferate. Bunicul adusese câte 
ceva pentru noi, l-am ajutat să le ducă în casă, am luat 
masa și după trei ore și jumătate mi-am luat bagajul și am 
plecat alături de bunicul meu într-o mini-vacanță la țară. 
        Pe tot parcursul drumului l-am întrebat pe bunicul meu 
dacă mai pescuiește, deoarece eram foarte nerăbdător să-
mi încerc norocul la pescuit. Acesta mi-a dat un răspuns pe 
placul meu și am numărat fiecare minut până am ajuns. 
Bunica ne aștepta la poartă cu mare entuziasm, ne-am 
îmbrățișat ca pentru un an întreg și am intrat în casă. Într-
adevăr, bunica lucrase din greu și rezultatul a fost unul 
trecut peste măsură. Toată seară am petrecut-o în jurul 
mesei alături de bunicii mei, povestind și spunându-le 
despre situația mea școlară. Întrucât în anul școlar ce se 
terminase de curând am fost premiant, bunicul mi-a spus 
că drept răsplată mă va lua cu el la pescuit. Toată noaptea 
n-am putut închide un ochi, gândindu-mă la ziua de mâine, 
la noile undițe pe care bunicul le confecționase, și, nu în 
ultimul rând, dacă voi prinde ceva… Acest gând mi-a 
răscolit în minte amintiri de la mini-vacanța trecută și eșecul 
pe care l-am avut la pescuit, întorcându-ne acasă doar cu 
trei peștișori…  
        Soarele se pare că fusese alături de mine toată 
noaptea, întrucât și-a trimis razele luminoase către noi dis-
de-dimineață. Camera mea a fost luminată complet în doar 
câteva secunde și un sfat interior mă îndemna să mă ridic 
din pat și să mă pregătesc pentru această zi importantă 
pentru mine, și, de ce nu, triumfătoare. 
        După ce am servit micul-dejun, m-am dus să-mi ajut 
bunicul la pregătirea ustensilelor pentru pescuit. Le-am pus 
în portbagajul mașinii și am pornit către locul special 
amenajat pentru pescuit. După numai treizeci de minute am 
ajuns la destinația noastră și ne-am instalat rapid, pregă-
tindu-ne temeinic. 
        Spre surprinderea noastră, în timp ce ne așezam mica 
„tabără”, zeci de personae pasionate de pescuit și-au făcut 
apariția în zonă. Bunicul s-a dus să se intereseze și a aflat 
ca astăzi este o zi specială, este ziua destinată pescarilor 
pricepuți, fiind un concurs intitulat „Marele Pescar”. 
        Când am auzit minunata veste, m-am bucurat foarte 
 

 

mult și l-am rugat pe bunicul meu să-și dea toată 
silința pentru a câștiga trofeul „Marele Pescar”. 
Bunicul mi-a ascultat rugămintea și a întins undița, 
așa cum și ceilalți participanți au făcut. 
        Treceau 15 minute, 20, 40, 50 o oră… Nimic. 
Eu începeam să mă descurajez, nu credeam că ne 
vom întoarce cu ceva acasă și mai ales că nu vom 
câștiga, întrucât ceilalți aveau destui pești și i-am 
propus bunicului să plecăm. El însă mi-a propus 
atunci să fiu atent, calm și să aștept. Mai trecuse o 
jumătate de oră… În acel timp i-am spus bunicului 
că avem ghinion și nu vom prinde nimic. Bunicul a 
stat puțin pe gânduri și a spus să ascult cu mare 
băgare de seamă. Și acum îmi aduc aminte cuvânt 
cu cuvânt povestea sa: „Era odată un țăran chinez, 
foarte sărac, dar deștept. Își lucra din greu 
pământul cu fiul său. Într-o zi fiul îi spuse: Tată, ce 
ghinion, calul nu a venit la muncă astăzi. Pentru ce 
numești asta ghinion? răspunse tatăl. Să vedem ce 
ne aduce ziua de mâine. După câteva zile calul 
reveni însoțit de o minunată iapă sălbatică. Tată, ce 
noroc pe noi! exclamă fiul. Calul nostru ne-a mai 
adus un ajutor. De ce numești tu asta noroc? 
răspunse tatăl. Să așteptăm să vedem ce ne aduce 
ziua de mâine. Câteva zile mai târziu, fiul vru să 
încalece calul cel nou, dar, acesta, neobișnuit cu 
asta, se împotrivi și-l trânti la pământ. Fiul își rupse 
un picior. Tată, ce ghinion! Mi-am rupt un picior. De 
ce numești asta ghinion? Să vedem ce ne aduce 
ziua de mâine. Băiatul nu era convins de filozofia 
tatălui și plângea în patul său. Câteva zile mai 
târziu, trecură prin sat trimiși ai regelui în căutare 
de tineri pe care să-i ducă la război. În casa 
bătrânului țăran văzură doar un tânăr cu piciorul 
rupt și-l lăsară în pace. Tânărul înțelese atunci că 
nu trebuie să consideri ca fiind absolute nici 
ghinionul, nici norocul, ci trebuie să-i dai răgaz 
timpului, ca să vezi dacă un lucru este bun sau 
rău…”. 
        După terminarea poveștii i-am spus bunicului 
că am înțeles mesajul transmis și voi încerca să fac 
la fel. Chiar dacă mai trecuse o oră, nu m-am 
descurajat și continuam să-l sprijin pe bunicul meu. 
La un moment dat undița s-a mișcat și spre 
fericirea mea prinsesem un peștișor. Cu toate că 
era micuț, m-am bucurat și am continuat să sper. 
Încă unul, încă unul și tot așa… Numai pești micuți. 
Contracandidații noștri râdeau și spuneau că vom 
câștiga cu siguranță concursul, dar niciodată 
acesta, ci unul, dacă ar fi, „Micul Pescar”. Atunci m-
am simțit foarte prost, dar bunicul mi-a alinat sufe-
rința, aplicând drept tratament un antidot excep-
țional: „A fost odată o piatră mare, mare și înțe-
penită bine în pământ, și jur-împrejurul ei crescu-
seră mușchi frumoși, verzi, de-ți era mai mare 
dragul cât de bine se odihnea și cum era de lățită 
în locuința ei bogată, de unde, ca o crăiasă, își 
înălța capul și se uita împrejur. Cum s-a întâmplat 
odată, cum nu, destul că un firicel de ghindă, 
alungat de furtună, a căzut într-o zi și s-a lovit de 
piatră. Ah, ce tare ești, așa m-am lovit de rău, că 
acuș mă zdrobeam în bucăți!, șopti micuța ghindă.  
 

(continuare în pag. 100) 
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     Alexadnru COCETOV 
 

“Un pitic cu nas de ceară” de Maria Ieva 

 
O scriitoare care aspiră și care respiră. Persoana 

care creează romane și compune poezii. O persoană 
aparte, care dă naștere poemelor din nimic. 

Având deja câteva plachete de versuri și câteva 
romane, scriitoarea Maria Ieva vine în noul an, 2016, cu 
noua sa carte, de data asta cu o carte remarcabilă pentru 
copii (niciodată nu a publicat cărți cu poezii pentru copii), 
“Un pitic cu nas de ceară”, publicată la editura Genius. 
O carte de înaltă calitate, cu foaie lucioasă, hârtie 
scumpă, pe care poți simți cum fug de sub degete literele 
de pe fiecare pagină.  

O carte cu multe, chiar foarte multe imagini colo-
rate, imagini hazlii, interesante și atrăgătoare, care la rân-
dul lor transmit și ele un mesaj atractiv cititorului. Evident 
că toate imaginile sunt în strânsă corelație cu poemele 
din volum. 

Conținutul cărții începe și se încheie cu două mici 
istorioare: Povestea poștașului și Toți suntem copii. În 
care „poeta copiilor” ne spune cum a venit pe lume nepo-
țica sa Crtistina Ana-Maria căreia îi este și dedicată 
cartea: nepoatei mele (fiica surorii mele) căreia i-am și 
dedicat cartea. Da, chiar așa, cum a apărut pe lume 
draga ei nepoțică, redând istoria: “Prin cărțile din care mi-
a citit mama se spunea că bebelușii sunt aduși de barză 
... eu am aflat că am venit pe lume puțin altfel. Pe mine 
m-a adus poștașul, ca răspuns al unei scrisori pe care 
mămica mea o scrisese. Știu că poate vă vine greu să vă 
imaginați cum am putut să încap într-un plic pe care 
poștașul l-a lăsat în cutia poștală, însă lucrurile nu au stat 
tocmai așa. Poștașul meu era diferit, el nu lucra la Com-
pania Națională a Poștei, ci se afla în slujba Tatălui Ce-
resc... (fragment din povestea “Vestea poștașului”)”. 

Maria Ieva a reușit să-și deschidă inima și pentru 
cei micuți. Alcătuind poeme ce descriu zilele din săptă-
mână (poemul Săptămâna), Anotimpurile anului, minuna-
tele dimineți (poemul Bună dimineața!): “Doamna Lună 
stă s-apună / Peste câmpul plin cu maci, / Unde ziua își 
adună / Zâmbetele din copaci. // Domnul Soare crește 
mare / Și strănută de trei ori, / Ia cojocul în spinare / Și 
se-arată dintre nori. // Bună dimineața, lume! / Bună 
dimineața, flori! / Ia priviți cum de pe culme, / Trece 
cârdul de cocori!”; tot aici și poemul La prima oră, „M-am 
trezit de dimineață, / Ca un soare dintre nori, / Cu un 
zâmbet larg pe față / Și gropițe-n obrăjori”. 

Autoarea descrie fenomenele naturii, locuri geo-
grafice, animale, păsări și insecte, tot soiul de flori pe 
care le invocă frumos în versuri vesele și interesante: 
„Înhămat la un pui de căruț, / Am văzut un pui de struț, / 
Cu breton și pălărie / Ținând lecții de magie” (poemul 
Mierla uitucă); “Pe când era bunica fată, / Sau, altfel 
spus, a fost o dată, / Într-un sătuc cu flori de tei, / O 
vrăjitoare și doi zmei. // Din sat fusese alungată, / Ea 
vrăjitoarea blestemată, / Căci nume de botez n-avea, / 
Era bătrână, hâdă, rea ... // Trăia în puf de păpădie, / Sau 
 

 
  

poate chiar într-o cutie,/ Cu nasul cârn și ochi de 
foc,/ Și pene de păun în coc” (poemul Într-un sătuc 
cu flori de tei). 

Deși poemele nu au dimensiuni mici, mă 
refer la numărul de strofe (cele mai mici au câte 4 
strofe, fiind vorba despre poeziile Melcul, Ano-
timpuri, La prima oră), ele sunt ușor de lecturat, 
căci fiecare din ele reprezintă o istorie, o descriere, 
un eveniment care îți aprinde imaginația și te poar-
tă undeva departe, departe în copilăria dragă a 
fiecărui dintre noi. 

Maria Ieva reușește să captiveze pe cititor, 
prezentându-i acestuia direct poeme care îl transfi-
gurează în spații îndepărtate, departe, undeva în 
amintirile și sentimentele despre joaca și veselia 
copilăriei. Acolo unde, împreună cu prietenii săi: 
păpușile și prințesele, insectele (buburuze și melci) 
și animăluțele... forfoteau zi și noapte. 

Cred că nu există un sentiment mai plăcut 
și mai vesel decât acela să fugi în vesela copilărie 
departe de treburile cotidiene, de lecții, de diferite 
probleme. 

Cartea Un pitic cu nas de ceară nu este 
doar pentru copii, ci pentru toți cei care iubesc 
copilăria și poveștile despre copilărie. Cu alte 
cuvinte, cartea este pentru toți cei care nu doresc 
să se despartă de copilărie. 

Așadar, regăsește-te și tu, cititorule, într-
unul dintre poemele semnate de Maria Ieva în car-
tea sa: Un pitic cu nas de ceară! 
 

 

 



Boem@  4-5-6 / 2016 68 

                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 
 

Rememorare  
 

Pe vremuri aveai ochi de pisică, 
cădeai în mine prin întuneric de-a dreptul 
şi fără de alt sprijin urcai prin suflet, 
îmi umpleai toate golurile cu mângâieri 
înfrăţindu-ne cu iubirea. 
 

Mai târziu ai devenit o alunecare 
pe trupul cu braţele trase pe roată 
de frânghii aspre, înmuiate 
în apele nopţii fără tălpi de lumină 
şi oprire-n zăgazuri.  
 

Lângă tâmple mi se deconcerta oraşul, 
timpul avea picioare de lut, 
zilele care mai zăboveau pe umeri 
îmi îngreunau mersul lângă tine 
până la epuizarea durerii. 
 
Noaptea devine un tărâm de basm  
 

Cu o poveste spusă cu har 
seara poţi adormi copiii mai devreme 
şi ei o vor continua în vise 
într-o lume fascinată de întâmplări. 
 

Cu prezenţa ei mama înfrumuseţează cuvintele 
într-o alunecare de miere pe buze 
până chipurile lor se luminează 
şi genele se închid c-un surâs blând de înger, 
noaptea devine un tărâm de basm  
pe care inimile calde se plimbă călări 
pe caii albi ai copilăriei 
în ţinuturi imaginare. 
 

Chiar şi dimineaţa târziu 
când soarele îi sărută din ferestre 
călătoria continuă 
şi somnul nu se grăbeşte să fugă. 
 
La suprafaţă e numai spoiala colorată  
 

Ca la o nuntă 
în care se fură mireasa şi nu se mai aduce înapoi, 
toată orânduiala şi distracţia-i terminată, 
nimeni nu ştie la ce să se aştepte. 
 

Aşa se-ntâmplă şi cu încrderea în promisiuni,  
sunt un fel de fond pentru ten  
sub care se ascunde golul acoperit, capcana 
în care putrezeşte minciuna cu picioarele scurte.  
La suprafaţă e numai spoiala colorată 
care valsează cu paşi de lut prin încăperea 
în care oasele vântului devin cenuşa 
pe care o spală ploile vremii.  
 

  
În zilele următoare 
cuvintele îmbracă hainele hulei nemărginite, 
se pierd în aprecieri fără noimă 
ca o trecere pe lângă moartea sufletului 
rămas mutilat un timp. 
 
Speranţa nu moare niciodată  
 

Bucuria-mi scurtă se brăzdează odată cu câmpul, 
în fiecare primăvară îmi înfloreşte între dinţi 
până când zilele cu soare îşi odihnesc amiezele 
la umbra răcoroasă a norilor. 
 

Nopţile se desfăşoară prin frunze şi ierburi  
cu pânze de întuneric cu miros de flori  
şi o neostoită dorinţă de lumină. 
 

Sunt stele aprinse-n imensul policandru 
toată suflarea le priveşte cum răsar ori apun, 
clipele mele se îmbină cu clipele tale grăbite, 
să bată la porţile zidite ale universului 
fără să uite că moartea desculţă nu găseşte cheile 
şi rămâne pe pământ mai departe.  
 

Se confirmă că totul se stinge, 
ciclul vieţii se reia 
pe alte coordonate de creaţie  
şi nimeni nu se teme. 
 

Îmbătrânim cu împlinirea şi acceptarea 
fericirii de dincolo, nu ştim ce ce ne aşteaptă, 
speranţa nu moare niciodată, 
rămâne văduvă. 
 
Fântânile plâng de singurătate  
 

Când eram tânăr, cal cred că eram, 
timpul îl trăgeam după mine târâş,  
sfinţi în căruţe de foc şi zei în care de luptă 
îi duceam acolo unde nu poţi să ajungi. 
 

Erau lumi împrejur şi nu se vedea nicio lume, 
inima mea era scoasă, pulsa în palme lumină 
fără să-şi piardă ritmul şi la femei năzuia, 
fără să facă răni în carnea verde, fragedă. 
 

Mai târziu a prins coaje, s-a închis în cochilie, 
sub pleoape ochii se rotunjesc în orbite 
nu mai absorb dimineţi de rubin. 
Zilele devin mai aspre cu amiezele arse 
de unde umbrele fug fără vlagă, 
fântânile plâng de singurătate. 
 

Logosul înverzeşte-n cuvinte  
şi se coace-n fructul cu sunete cosmice 
asemenea izvorului ce urcă-n fântâni 
la răscruci unde şi moartea face popas. 
 

Te învinuieşti de singurătatea durerii 
şi rupi din mine dealul tristeţii  
înalt cât lacrima unei flori, cât scara unei dorinţe 
pe care urc greutatea trupului friguros, 
ce vremea îl trage la ţărm 
ca pe o barcă uitată de valuri. 
 

 

 



Boem@  4-5-6 / 2016 69 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constantin STANCU 
 

VADUL ARS 
 

Romanul Vadul Ars, publicat la Râmnicu Sărat: Editu-
ra Rafet, 2016, ne prezintă vremea tranziției, oamenii tran-
ziției, valorile care rămân în urma unei terapii economice 
neasimilate. Unii oameni au înnebunit, alții au murit, alții 
au plecat, alții au rezistat. Au văzut, au auzit, s-au iubit, au 
rezistat prin cultură, prin credință, prin evaziunea faptelor, 
prin tăceri. 

Speranța se arată ca o adevărată avere, un tezaur cu 
mii de soluții. 

În Vadul Ars au apărut ierburi înalte, acoperă cenuși, 
amintiri. Lumea o ia de la început pe un drum pe care 
încearcă să-l priceapă. 

Dumnezeu aruncă semințe de iarbă peste pământul 
ars și înnobilat de cenuși tainice. 

Cu alte cuvinte, romanul tratează viaţa unor oameni în 
perioada tranziţiei de la un mod de organizare al societăţii 
la alt mod, pe o perioadă de mai mulţi ani, din anul 1991 
până în anul 2013. Naraţiunea se petrece într-o localitate 
monoindustrială din România şi se bazează pe faptele 
trăite de unii, citite de alţii în ziare, aflate de alţii de la tele-
viziuni, intuite de alţii, povestite, răstălmăcite, devenite 
legende. Mituri. Acei oameni au devenit oamenii tranziţiei. 

Secțiune subțire prin celula timpului. Prin pielea celulei 
unele lucruri intră, altele nu pot accede în miracol. 

 Dicționarul tranziției: 
 Pasărea dodo. 
„Să-ţi spun o scurtă poveste... În Oceanul Indian, pe 

insula Mauritius a trăit o pasăre ciudată: pasărea dodo, 
personajul Dodo. Era cam mare, nu zbura, grea, cam la 
20-25 kg, se trăgea din lumea porumbeilor. Aşa era firul 
ei. Prin anul 1507 nişte portughezi au ajuns pe ţărm, erau 
multe păsări, era frăţia Dodo, ca să zic aşa. Frăţia a 
dispărut fără soluţie, pasărea nu mai există. S-au făcut 
defrişări, cânii şi alte animale de casă au dat năvală în 
zonă, vânătoarea păsării, cuiburile ei deranjau pe oamenii  
 

 
 

de bine, apoi totul s-a topit, lanţul nu s-a mai putut 
susţine. Prin anii 1690 mai era pomenită, apoi, 
nimic! În 150 de ani în contactul cu omul, pasărea a 
dispărut. Ce atinge omul neinstruit, omul flămând, 
cuceritorul, ca să zic aşa, se duce pe apa 
sâmbetei... Apoi alte istorii, cu alte animale... Dacă 
în natură, şi natura este o forţă, nu glumă, se petrec 
dispariţii, cu atât mai mult în lumea noastră a 
oamenilor moderni...” (fragment din roman). 

 

 
Paul Sân-Petru – “Mexico, Mexico!” 
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       Maria TIRENESCU 
 

In memoriam Iulian Cazan 
 
De puţin tip ne-am despărţit de Iulian Cazan, 

vecinul nostru care găsea ocazia să ne încânte cu 
povestirile şi fotografiile pe care le făcea în peregrinările 
lui prin ţară. Nu exista eveniment în comunitatea noastră 
la care să nu participe. Era fotograful de ocazie, care 
imortaliza mirii, nuntaşii, sărbătoriţii, copiii… 

În urmă cu patru ani, am avut ocazia să îi iau un 
interviu lui Iulian Cazan. Revista Boema a publicat 
interviul în numărul 27. N-am avut ocazia să scriu mai 
multe despre acest om deosebit, comunicativ, pasionat 
de drumeţie, fotografie şi lectură. Era o adevărată 
delectare orice dezbatere la care participa. Ştiam că a 
absolvit Şcoala Tehnică organizată pe lângă Uzina 
Mecanică din Cugir şi, până la pensionarea lui, a lucrat 
în acea uzină. 

În iarna anului 1975 am organizat o prezentare 
de diapozitive la noi în casă. Au participat câţiva vecini. 
Ghiusi, aşa îi spuneau vecinii, a venit cu un ecran, l-a 
desfăşurat şi, pe măsură ce proiecta câte un diapozitiv, 
povestea cum şi unde a fotografiat.  

În 1980, eram pregătiţi să mergem la o nuntă. 
Ne-a zărit şi ne-a spus să-l aşteptăm  puţin. Nu avea film 
în aparat, nu se găsea uşor în acea vreme, dar avea film 
diapozitiv color. Au trecut atâţia ani, dar şi acum mai 
avem acele diapozitive, dovada tinereţii noastre şi a 
modei acelor ani.  

 


Iulian Cazan 

 

Iulian Cazan a fost prezent la toate acţiunile Aso-
ciaţiei pentru Ecologie şi Turism „Năsăpişte”, a participat 
la toate expoziţiile organizate cu prilejul Festivalului 
„Toamna cugireană”. Fotografiile lui erau căutate şi ad-
mirate. Într-o vreme, mi-a arătat nişte felicitări făcute la 
calculator cu fotografiile în format digital. 

Ne întâlneam uneori când fotografiam câte un 
apus deosebit, de multe ori fotografiind flori de 
primăvară, animale de companie în situaţii hazlii şi liliac 
în luna noiembrie. Fiecare fotografia cu aparatul propriu 
şi apoi discutam despre fotografii. 

  

În ultima vreme, ne-am întâlnit mai rar. Fie-
care familie avea câte o problemă. Vecinul Cazan 
mergea cu bicicleta, trecea repede pe lângă noi şi 
rareori se oprea. Nu se simţea prea bine. A luptat cu 
o boală necruţătoare, care i-a adus sfârşitul. 

 

 
Vedere din Cugir 

 

În primăvara anului trecut mi-a dat câteva 
fotografii în format digital. Îmi mai dăduse câteva 
înainte, cu ele mi-am ilustrat câteva bloguri, iar în  
2011, cu ocazia interviului, mi-a mai dat câteva foto-
grafii. Eu le-am păstrat. Poate vor fi văzute acum. Un 
vecin a realizat un montaj in memoria, din fotografiile 
proprii. Filmuleţul poate fi văzut pe Facebook. 

Iulian Cazan s-a născut în 25 martie 1937 şi 
s-a stins din viaţă în 12 ianuarie 2016. A avut o 
familie frumoasă, o soţie care i-a înţeles pasiunile, doi 
copii şi o nepoţică pe care i-a iubit foarte mult. 
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minotaurul, unicornul, oglinda, și mai ales, supra-
tema acestui volum, moartea, insinuându-se în cele 
mai neobișnuite și șocante metafore, toate consti-
tuind biruințe ale cuvântului împotriva ei:”m-am trezit 
cu moartea tremurând udă de rouă |în cămașă 
descheiată”,”drumul era mărginit de pisici întinse 
moarte”, ”muream înalt ca umbra unei praștii”, 
”moartea zâmbea|agățată de părul de pe piept”, 
moartea a născut un minotaur”, ”moartea gravidă 
apăruse în ziare”, „titrarea era într-o limbă moartă”, 
etc. 

Călătoria de-a lungul acelei linii imaginare 
este de fapt pretextul pentru a marca precum niște 
semne distinctive pentru o eventuală și imposibilă 
refacere a traseului în timp, motivele de care amin-
team mai sus. Acest traseu sinuos, dificil, misterios 
dar incitant este refăcut din perspectiva explora-
torului, a copilului, a îndrăgostitului, în ultimă instan-
ță, a creatorului care se arată  permanent nemulțumit 
de varianta lirică a călătoriei sale, de aventurile 
existențiale consemnate minuțios:”atunci mi-a  cerut 
mâna iubita moartă |mâna mea a trecut și am vrut să 
mă doară | peste linia desenată de mine” sau 
”muream înalt ca umbra unei praștii|nimic din ce-mi 
zăcea cuvânt nu îndrăzneam|mă dezbrăcasem de 
avut și neam|pândeam trezirea orbului și măștii|un 
fald pe ridul nopții îndreptam|”. În această călătorie 
care ar putea la fel de bine considerată în afara eului 
sau în interiorul eului, un Orfeu cu două misiuni, des-
coperirea realului și re-descoperirea sinelui, cele 
două iubie, sunt cele două ipostaze ale lui Euridice 
care, invers decât în opera lui Ovidiu, îl călăuzesc pe 
poet ajutându-l sau, dimpotrivă, blocându-i accesul 
la absolutul vizat de acesta. Adevărul ni se revelează 
în versuri ca acestea: ”am întins mâna de carne prin 
liniștea textului|făcându-l ghemotoc și aruncându-l  
sub pleoapă.”Alteori, nemulțumirea se traduce prin 
aruncarea umbrei poemului pe fereastră.(p.14) Da, 
această călătorie simbolică este a artistului demiurg  
care are puterea de a renunța la universul creat când 
el nu se ridică la înălțimea așteptărilor sale.Îmbătat 
cu iluzia orașului, poetul își reia scufundarea în 
propriul univers liric pe care nu l-a abandonat total și 
ne dezvăluie fragmente ale acestui univers  debor-
dând de simboluri culturale: minotaurul, Picasso, 
Marquez, Monparnasse. Jung, Freud, Dali. Că sun-
tem martori la nașterea unui nou univers, ne vin în 
ajutor și ale dovezi: ”am întâlnit un copil(...) | și i-am 
construit un castel | al iluziilor din celulele | în formă 
de conuri și bastonașe”. Dacă Eminescu se întreba 
unde va găsi cuvântul ce exprimă adevărul, se pare 
că Adrian Lesenciuc îl caută în lumea lui dincolo:”cu 
iubita moartă îmbrățișându-mă recitam din poemul | 
palimpsest”. Din această întâlnire se naște poemul 
dar sacrificiul nu s-a încheiat: poetul se dă pe sine 
însuși, vorba lui Alecsandri, ca pradă și trofeu, aces-
tea fiind, în opinia mea, versurile care oferă  decrip-
tarea demersului poetului: ”foile se răsfiră mâna mea 
e dintr-o dată|mâna lui Venus pipăind oglinda 
paginilor|îmi privesc chipul, trupul secționat în | 
structuri funcționale de sine stătătoare | linia vieții 
curbată afund peste care | mi se-mpachetează trupul  

(continuare în pag. 72) 

 

 
 

Maria POSTU 
 

UN CASTEL AL ILUZIILOR 
Adrian Lesenciuc - Coliba de sânge 

Editura Pastel, Brașov, 2014 
 

Dincoace și dincolo sunt granițele care te întâm-
pină încă din primele versuri ale acestui poem-fluviu, poem-
curgător care se insinuează și dincolo de paginile cărții 
dându-ți senzația că te poți molipsi cu ușurință de starea 
poetică a autorului său, senzație care ba te părăsește, ba 
te copleșește pe măsură ce te scufunzi în apa atât de 
înșelător transparentă uneori, atât de amăgitor tulburată a 
acestui râu de metafore și trăiri dezvăluite nouă cu o 
sinceritate inocentă dar nu și inconștientă, în urma disecției 
realității înfăptuite de acest Rembrandt al cuvintelor - 
Adrian Lesenciuc. 

Odată depășită acea linie imaginară care desparte 
cele două orizonturi, cel de dincoace și cel de dincolo, 
începe deloc ușoara încercare de descifrare a universului 
ce se dezvăluie ipostazelor lirice ale poetului, de la cea de 
copil, până la aceea a îndrăgostitului care se lasă de-
compus și re-compus de dragoste. De fapt, a încerca să te 
orientezi de-a lungul călătoriei pe malul acestui poem-fluviu 
sau să curgi o dată cu el, e la fel de dificil ca încercarea de 
a recunoaște și de a proteja organele interne ale poeziei 
când cuțitul tău are curajul și curiozitatea să spintece trupul 
poeziei care uneori coincide chiar cu trupul tău și te 
regăsești, iată, în ipostaza lui Iona, conștient că ai greșit și 
că totul era invers. Tocmai de aceea poetul simte nevoia 
celor două iubite, iubita-vie și iubita-moartă care să-l com-
pleteze sau dimpotrivă să-l ucidă și apoi să-l învie făcându-l 
nemuritor.  

Citind textul, ne întâmpină mai multe ipostaze ale 
eului liric, toate ascunse sub o unică mască dar supra-
punerea nu e perfectă deoarece din când în când, ele scot 
la iveală câte un semn al existenței lor. (De altfel, masca 
este un motiv recurent în volum). De pildă, cel care-i 
dăruiește iubitei vii, cavoul (ciudat dar, pe care nu orice 
iubită îl poate aprecia), ca un Bacovia reîncarnat în secolul 
XXI, păstrează reminiscențe ale copilului de odinioară care 
a trasat primul linia imaginară dintre dincoace și dincolo. 
Insist asupra acestei demarcații deoarece această linie 
imaginară atrage discursul liric și îl ordonează în funcție de 
cei doi termeni, dincoace și dincolo cărora li se asociază 
motive ca iubita vie, iubita moartă, apa, visul, păcatul, 
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(urmare din pag. 71) 
 

cuminte spre păstrare”. Memorabil este și acest vers: 
”printre pagini un cimitir | îngenunchiații ochi aprind lumină 
| și cerc cu cerc se strânge-n juru-i ceasul | un fluviu 
gâlgâie | povara zborului brăzdează | alai în pași afunzi | o 
insulă ce arde | sâmbetei”. Reapare iubita vie ”scormonind 
cenușa paginilor arse”, singura comunicare posibilă fiind 
aceea cu iubita moartă care a reușit să-l atragă definitiv în 
castelul iluziilor în timp ce iubita vie încearcă zadarnic să 
comunice cu cel care ”și-a tras noaptea peste ochi”. Se 
pare că e vorba aici de o moarte inițiatică deoarece  
urmează o renaștere a eului poetic datorată iubitei vii: ca o 
altă fată a Împăratului Roșu, având însușiri de mare 
farmazoană: ”iubita vie, ca o altă fată a Împăratului Roșu, 
având însușiri de mare farmazoană, „era doar pescarul 
dimineților|a coborât din lotcă și a aruncat soarele|printre 
măruntaiele-mi desfăcute | nicicând mai potrivnică împleti-
tură ca jocul copiilor|în coama de neuroni țărâna mea 
prindea formă | de om și iubita vie îmi frământa aluatul”. 
Dar viața și moartea simbolizate de cele două iubite îl   
revendică deopotrivă chiar și când călătoria existențială se 
oprește într-un spital (să nu pierdem din vedere că ne 
aflăm în acel castel al iluziilor în care totul este posibil și 
iubita moartă, iată îl urmărește și aici, nedorind să-l rece-
deze vieții). Așadar are loc o destrupare” și poetul a 
devenit cel care își încrețește ”obrazul de ciupercă sânge-
rând” consemnând faptul că ”iubita vie mi-a născut copi-
lul”. Da, iubitei vii îi aparține victoria, o victorie trec[toare 
raportat[ la eternitatea morții și a operei de artă, în timp ce 
poetul rămâne alături de iubita moartă îngropat pe veci în 
poem. Coliba de sânge i-a oferit o protecție efemeră, de 
aceea a fost o jertfă necesară tocmai pentru ca să poată 
”foșnetul privighetorii” să contemple ”noaptea în pagini”. 

Pot spune că lectura acestui volum este o provo-
care care merită făcută și că sensurile textului sunt mult 
mai numeroase decât mi s-au dezvăluit mie. 

 

 
Paul Sân-Petru – “Pe aici nu se trece!” 

 

 

Ovidiu BUFNILĂ 

 

Waved Face 
 

M-a sunat Aglaia Protopoescu,  strategule, 
vino repede că am o problemă de speriat.  M-am 
executat. Aglaia Protopopescu fuma o ţigaretă fran-
ţuzească şi plângea de ţi se rupea inima. Uită-te la 
mine. M-am uitat. Nu era Aglaia Protopopescu. 
Cum asta? Fooooarte simplu! De trei zile stau pe 
Facebook şi uite ce-am păţit, m-am procopsit cu 
altă faţă. I-am făcut nişte ceaiuri de păducel şi i-am 
făcut şi nişte pase magnetice aşa cum mă 
învăţaseră luptătorii din Mauna Lao. Ei? Agla 
Protopopescu a exclamat fericită, sunt eu iaaaaar, 
wow! M-a chemat şi primarul Elefterie că şi nevastă-
sa se trezise cu alt chip tot de pe Facebook. M-a 
chemat şi filozoful Abstinian şi conţopistul Belphe-
gore şi a trimis după mine arhiducele Von Bismark. 
De dimineaţă şi până seara cutreier pădurile după 
plante magice şi îmi exersez pasele magnetice la 
răscruce de vânturi, dincolo de Farul Genovez. M-
au sunat şi nişte politicieni şi nişte ministeriali, nişte 
ofiţeri de la serviciile secrete, nişte iezuiţi, nişte 
templieri, câteva gospodine din Torino, pastorul 
Ugbembe din Zimbabwe, un funcţionar de la FMI şi 
macaronaru Luigi Longo, vărul unui temut cap al 
Cosa Nostrei, pe cuvânt dacă mint. Aseară m-a 
sunat un barosan de la Facebook, dom’le, ce te 
bagi unde nu-ţi fierbe oala, mi-a zis de la obraz, 
fir’ai tu să fii de strateg şi de hekăr şi de golan 
imagologic care eşti, de ce nu-mi răspunzi la 
emailuri, vezi că am o treabă cu tine, secretă. 
Vâzând aceasta, l-am lăsat aşa cum era, cu faţa lui 
adevărată şi nu l-am transformat în Madonna aşa 
cum se rugase de mine într-o canonadă de emailuri 
spămoase. 
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În perioada 25-29 mai 2016, Biblioteca Judeţeană 
„V.A. Urechia” Galați în parteneriat cu Editura Eikon, sub 
patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul Consiliului 
Judeţului, Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Galaţi, 
al sponsorilor, precum și al mass-mediei locale și națio-
nale şi în colaborare cu: Centrul Cultural „Dunărea de 
Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Inspectoratul Şco-
lar, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Tea-
trul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul de Păpuşi „Gulliver”, 
Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Du-
nărea de Jos, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, 
Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Stu-
denţilor și cu celelalte instituții de cultură și învățământ 
gălățean a organizat a VIII-a ediţie a Târgului/Festivalului 
Naţional al Cărţii „Axis Libri”, adresat iubitorilor de carte și 
lectură atât cititori, cât şi creatori, editori şi difuzori, pe 
care i-a invitat să participe la un program generos prin 
diversitate şi calitate culturală. 

 

 
 

Dedicat tuturor vârstelor şi etniilor, evenimentul a avut 
loc pe Aleea Domnească (Zona „P”-urilor spre Elice) unde 
a fost realizat un complex expoziţional cu minimum 50 de 
standuri mobile outdoor şi două caravane de carte, cu-
prinzând produsele a circa 240 de edituri româneşti şi 
străine. 

În pofida câtorva ceasuri de ploaie și vreme mohorâtă, 
care a deturnat orele de desfășurare ale unor programe 
culturale planificate, publicul larg a avut ocazia, de-a lun-
gul celor cinci zile ale festivalului, să participe şi să asiste 
la un program deosebit de generos prin diversitate şi cali-
tate. Acesta a cuprins, în principal:  

 programul zilnic de vizitare a târgului de carte: mier-
curi 25 mai - duminică 29 mai între orele 10:00 şi 21:00 

 debutul campaniei de promovare a lecturii, ediţia a 
VIII-a şi a punctului de înscriere la bibliotecă 

 lansări de carte, recitaluri de poezie, lectură publică 

 întâlniri cu personalităţi culturale 
 prelegeri despre biblioteci, literatură, critică, modele, 

repere şi interferenţe culturale 

 prezentări de cărţi, reviste, edituri, personalităţi 

 
 

 momente artistice, spectacole de muzică, di-
vertisment, teatru, dans modern, concerte, muzică 
de promenadă etc. 

 concurs de recitări, carnavalul cărții pentru co-
pii etc. 

 festivitatea de premiere a concursului de crea-
ţie literară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine” 

 cupa ”Axis Libri” la şah pentru copii 

 tombola festivalului, numeroase expoziţii ş.a.  
 

 
 

Pe parcursul festivalului s-a desfăşurat, în pa-
ralel, şi cea de-a 8-a ediţie a concursului de creaţie 
literară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine” la 
care au participat mulți elevi grupaţi pe două ca-
tegorii de vârstă: 8-14 ani şi 15-21 ani. Membrii ju-
riului au fost: Petre Rău - scriitor, director al revistei 
literare Boema, A.G. Secară - scriitor și Victor 
Cilincă – scriitor și jurnalist. Secțiunile tematice de 
anul acesta au fost: “In memoriam Antim Ivireanu" 
şi pentru Creaţie în versuri şi proză - "Scriitori de la 
Dunărea de Jos" / "Din dragoste de carte".  

(continuare în pag. 74) 
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Editura InfoRapArt și invitații săi: au avut 

anul acesta în program prezentarea celor mai 
recente cărți apărute la editură și cinci lansări de 
carte, după cum urmează: Denisa Lepădatu - Po-
vești în pijamale cu fluturi, Valeriu Valegvi - Seducția 
interiorului, Tatiana S. Munteanu - Mânăstirile din 
gânduri, Sebastian Golomoz - Sub zodia visării, Ce-
zarina Adamescu – Poeme scurte și alte cărți (6 
volume). Moderator a fost scriitorul şi editorul Petre 
Rău.  

 

 
 

Tânăra poetă de numai 13 ani, Denisa Lepădatu, 
a susținut sâmbătă, 28 mai, la orele 18, alături de in-
vitatele sale Anca Antohe și Alexandra Căpitănescu, 
un frumos recital de poezie și muzică, care a încân-
tat auditoriul. Invitații săi speciali au fost Jane Mary 
Scarlat și Petre Rău. 

După un adevărat maraton de cultură, Festivalul 
Naţional al Cărţii „Axis Libri” s-a încheiat duminică, 
29 mai, dar, ca de obicei, nu și-a închis porţile decât 
după galele de premiere şi tombola iubitorului 
(cumpărătorului) de carte. 

Noi credem că vizitatorii - în număr foarte mare și 
la această ediție, au fost permanent aproape de 
standurile de cărţi, sau în fața numeroaselor specta-
cole, prezentări și lansări de carte ș.a., toate prile-
juite de acest mărinimos festival al cărţii - direct - prin 
aplauze, dar și după aceea - prin comentarii, ecouri 
în massmedia etc., au apreciat reușita respectabilei 
manifestări, al cărei centru de greutate nu a fost alt-
ceva decât cartea. 

 

Redacţia 

 

 

 

(urmare din pag. 73) 
 

Au oferit premii pentru micii şi tinerii câştigători, în diplo-
me, obiecte și cărți, multe edituri şi distribuitori de carte 
prezenți în Târg. Coordonator al proiectului a fost Letiţia 
Buruiană - Biblioteca „V.A. Urechia“, redactor-şef al revistei 
„Axis Libri“. iar Secretariatul juriului a fost asigurat de Mari-
cica Târâlă-Sava şi Simona Haidu. 

 

 
 

     Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, 29 mai, 
când juriul a prezentat şi înmânat premiile următorilor câşti-
gători:  

a) Categoria 8-14 ani: Marele Premiu a revenit Ale-
xandru Barbu. Premiul pentru originalitate a fost primit de 
Ana Maria Constantin și George Sebastian Găinaru. Pre-
miul pentru stil: Ana Maria Gînju și Laura Maria Bălan. Pre-
miul pentru eseu: Codreș Diana Elena. Premiul pentru poe-
zie: Denisa Nicoleta Izvoranu. Premiul Revistei "Boema": 
George Sebastian Găinaru. Premiul Revistei "Axis Libri": 
Maria Hâncu. Mențiuni: Francis Galu și Teodora Iulia Vă-
leanu.  

b) Categoria 15-21 ani: Premiul pentru eseu “Vocea 
Dunării”: Ioana Codruța Tudoriu. Premiul pentru eseu “An-
tim Ivireanu”: Maria Elena Melniciuc. Premiul pentru origina-
litate: Teodora Vasilescu (Pitești) şi Andreea Secară. Pre-
miul pentru stil: Maria Strâmbei și Raluca Daniela Răghină. 
Premiul Revistei "Axis Libri": Ioana Codruța Tudoriu. Pre-
miul Revistei "Boema": Teodora Vasilescu (Pitești). Menți-
uni: Raluca Cosmina Calancia (Suceava) și Alina Tudose. 
     Textele premiate vor fi publicate selectiv în paginile re-
vistelor “Axis Libri” și “Boema”. 
 

 
Lansări de Carte Editura InfoRapArt 
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        Cristian PAVEL 
 

emoticons (i) 
 

poemul ăsta e un fişier corupt 
nu poţi să-l deschizi 
decât cu inima  
 

decât dacă ştii să plângi fără zgomot 
decât dacă chiar vrei să afli 
ce poveste anume din mine ai rupt 
 
* 
ca un popcorn fierbinte sare versul meu în 
ceaunul palmelor tale 
 

şi tu crănţăni fericită o zi 
te saturi şi mă uiţi 
şi-adormi ştergându-ţi 
mâna de poale  
 
* 
azi te plictisesc, dau buzna, te scot din matrice 
 

tu dresezi câinele 
să dea din coadă în preajmă 
 

sărutul tău complezent 
se face pe umărul meu cicatrice 
 
* 
să-ţi mai spun cum trece an după an 
peste marea în care încă mă caut 
în adâncuri nu se schimbă nimic 
doar sus se încurcă în alge 
trupul meu bătut 
în solzi de calcan   
 
* 
după ce-l despletesc, părul tău 
vinovat se încurcă în perie 
 

ca  iarba sălbatecă mă trezeşte şi 
mâinile mele năpustesc în trupu-ţi  
ca un mustang în preerie 

macho 
ca să te cuceresc, să te gau gata 
mă baricadez în photoshop 
să mă fac macho 
 

mai întâi îmi fac 
liposucţie din mouse 
mă bărbieresc la sânge îmi răsfir 
părul tifeţat ca o 
coamă de armăsar 
 

apoi mă umplu de bicepşi 
îmi repar dinţii 

 

îmi satur oasele de măduvă 
şi scrotul de sămânţă 
 

la sfârşit intru în reţea 
să mă dau mare; 
tânără şi fierbinte clona mea 
te sărută pe gură 
 

tu strângi cablul în pumni până 
oboseşti şi adormi 
cu capul sprijinit de tastatură. 

serenadă 
chiar şi-atunci cînd nu eşti aici 
după ce-ai spălat cu mopul în jur 
şi-ai pus pungă nouă-n recycle bin 
eu tot mai ştiu să dau de tine 
 

sparg inboxul ca pe puşculiţă şi 
mesajele tale vechi 
varsă în poala mea scrumiere; 
 

eu ştiu să scormonesc, să drămuiesc acest opiu 
şi mai găsesc să silabisesc ceva necitit: 
 

ora, ziua, cuvîntul din subject 
recompun chipul tău 
 

eu îmi dreg atunci vocea şi 
toate ferestrele din office se deschid 
să asculte cum îţi cânt. 
 
la cer 
 

tu îmi pui tălpi dar eu 
îi sărut tălpile tinere scriu 
în celulele lor în epiteliu 
 

o muzică de rugăciune 
pleacă din mine spre cer 
o litanie 
într-o pungă cu heliu 
 
exod 
 

când vorbesc cu tine 
se desfundă chiuvetele 
toţi au combustibil se-ncălzesc au 
măcar gaz lampant 
 

toţi se pun azi  pe roate 
chiar de n-au 4 x 4 
chiar de-au rămas 
la un simplu trabant 
 
linia orizontului 
 

aşa eşti: ca linia orizontului 
dimineaţa mă trezesc mă pun pe treabă 
pornesc spre tine  
translucid şi hipnotic 
 

buzele mele ajung aproape de tine 
să te guste 
dar sărutul meu nu te-ajunge nicicând - 
tinde mereu 
asimptotic 
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               Cristian BIRU 
 

Lunetistul 
 

Când Martin îşi ridică spre coşul de baschet 
copilul să-l ajute să înscrie, dinspre pădure ţâşni o lumină 
intensă, o sclipire imaculată şi în momentul în care îşi lăsă 
băieţelul jos, instinctul îi inundă fiinţa şi realiză că undeva 
de lângă stânci un trăgător îl ţinteşte prin lunetă. O clipă 
crezu că se înşeală şi că lumina ar fi putut fi o consecinţă 
a oboselii, dar se lăsă în voia instinctului şi-şi prinse 
băieţelul rostogolindu-se spre cabana din lemn construită 
chiar pe buza prăpastiei, mai ales că din direcţia de unde 
ţâşnise sclipirea se ridică în văzduh o pasăre speriată. 
Martin privi corbul vâslind din aripi spre văile muntelui ca 
şi cum s-ar fi uitat într-o oglindă retrovizoare a unei 
limuzini sa vadă dacă este urmărit sau nu în trafic. Acolo 
sigur nu era un prădător al muntelui, era un om cu o armă, 
un vânător. Îl  vedea de sus ca şi cum ar fi aruncat în înalt 
privirea ca pe un glob de oglinzi.  Glasul amar al păsării nu 
lăsa nicio confuzie.  

Lunetistul  căută calm ţinta dar la un moment dat îl 
văzu pe bărbat ţâşnind înspre pădure prinzând o puşcă 
din aer şi abia atunci realiză că băieţelul era deja în casă. 
Apucase să-i vadă mâinile în cadrul ferestrei aruncând 
arma. Fusese descoperit. Zâmbi calm îndreptându-şi 
ochelarii de soare, căutându-şi o poziţie de întâmpinare, 
numai că Martin apăru deodată în flanc, trăgând înspre el 
din şold, ca şi cum ar fi tras cu un revolver şi nu cu o 
carabină de vânătoare din secolul trecut. Băiatul îi arun-
case puşca bunicului. Se duse înspre ea direct cu inima 
bătând ca un pui de pasăre prins în palme şi i-o aruncă 
tatălui prin fereastra deschisă. Alese din panoplia de arme 
exact puşca bunicului său cu ţinte de argint şi însemne 
tribale, pentru că puşca i se părea magică, doborând 
vânatul greu din unghiuri imposibile. Iar bunicul în fiecare 
seară avea o poveste pregătită despre indieni şi această 
puşcă pe care o primise de la un şef de trib ca zestre de 
nuntă. Bunica fusese o indiancă Dakota. Din instinct 
puştiul se îndreptă spre această armă şi i-o aruncă tatălui 
care o prinse din zbor surprins de greutatea armei. Îi veri-
fică alergând cămara de cartuşe. Era o carabină Colt 
Lightning, un fel de revolver cu o ţeavă mai lungă şi cu 
pat. Furişându-se pe lângă siluetele arborilor şi urmărind 
pădurea, Martin pipăi cătarea carabinii şi verifică cu două 
degete reglajul de distanţă care culisă perfect.  

Împuşcătura zdruncină pădurea şi ecoul detună-
torii se izbi de munţi şi umplu albiile secate ale râurilor 
care acum deveniseră şosele coborând înspre orăşelul de 
munte de la graniţă, pierzându-se departe, spre Marile 
Lacuri. Strângând din dinţi lunetistul alergă în zigzag şi se 
opri în spatele unui perete de stâncă controlându-şi 
respiraţia. Își şterse nervos o pată de pe costumul scump.  
 

 

Intrase în pădure în costum de mătase, cum 
intra în Hong-Kong în restaurantul favorit crezând că 
distracţia nu va dura prea mult, iar acum, pentru 
prima oară în viaţă, el era urmărit. N-ar fi trebuit să ia 
jobul acesta. Oricum bărbatul nu era un poliţist 
obişnuit. Era sigur un fost militar, altfel nu i-ar fi 
observat aşa de uşor prezenţa în pădure. Mai mult ca 
sigur i-a văzut luneta sclipind, apoi a fost pasărea 
înălţându-se printre arbori. “Este un vânător”, gândi 
lunetistul, ştergându-şi transpiraţia, apoi strânse şi 
mai tare din dinţi pentru că îşi dădu seama că-i 
lipseşte fotografia şi că poliţistul trase din şold fără să 
ochească, ca un cowboy din filmele western pentru 
că de fapt voia doar să-i descopere poziţia. “A fost în 
război, probabil în Vietnam. Normal nu am de ce să-
mi fac probleme pentru un boşorog. Totuşi el 
cunoaşte pădurea mai bine”. Lunetistul văzu cu ochii 
minţii momentul în care Tăticul îi întinsese plicul cu 
bani. Când atinse banii, Tăticului i se schimbase 
culoarea ochilor. Abia acum realiză că banii erau o 
momeală. Probabil viaţa acestui gabor e mult mai 
preţioasă.  

Martin zări silueta strecurându-se printre 
stejari dar se opri din alergare observând o urmă 
albă ca o batistă. Uluit dădu o frunză la o parte şi 
cercetă fotografia care-l arăta pe el şi pe fiul său, iar 
fiul avea capul încercuit cu un creion chimic, creioane 
din cele de pe biroul lui Kim, Tăticul Cartierului 
Chinezesc. Martin băgă fotografia în buzunarul 
cămăşii şi îşi continuă alergarea încercând să-şi 
controleze respiraţia. Dacă l-au găsit tocmai aici, 
sigur e o cârtiţă în departament. Nici FBI-ul nu ştie 
locaţia asta. Să-mi ucidă fiul, nemernicul! Îl arunc în 
aer. Îi calc faţa în picioare. Îşi dădu seama că aleargă 
spre nord, ori oraşul era în direcţie opusă. Dacă a 
venit tocmai aici, sigur a venit cu o maşină de teren, 
altfel nu are cum. Nici trenul nu ajunge în Stansted. 
Se opri ascultând pădurea care-i transmise fuga 
lunetistului ca o vibraţie. E clar, ocoleşte, gândi 
Martin, alergând în dreapta, apoi înspre sud, aproape 
rostogolindu-se printre pietre. Trecu de râu, atent la 
pietrele ascuţite şi dădu în Valea Coyotului Alb, care 
cobora lin în serpentine spre autostradă. Martin 
cercetă şoseaua cu atenţie, dar fie din pricina 
oboselii, fie din pricina soarelui care-i bătea în faţă nu 
văzu nimic. Câteva ciute ridicară capetele din iarbă şi 
priviră precaute, adulmecând aerul  spre direcţia 
poliţistului. Deodată observă vehiculul ascuns după 
nişte tufişuri de la marginea drumului, dar nu avea o 
poziţie bună. Ţâşni în stânga speriind ciutele care 
săltară în iarbă dispărând înspre pădure. Îşi scoase 
jacheta de blug cu franjuri pe mâneci şi-şi acoperi 
capul. Reglă mecanismul de ochire şi îşi apropie 
ochiul de cătare. Peisajul era nemişcat. Stresul îl 
rotea însă de parcă munţii ar fi suferit o pierdere de 
gravitaţie şi s-ar fi îndreptat plutind spre cosmos. 
Dacă nu ăsta era vehiculul, dacă era o maşină 
oarecare ?! Nimic nu este oarecare în pustiităţile 
astea, îşi zise Martin ştergându-şi ochiul de care se 
lipise o furnică încercând să urce suprafaţa luminoa-
să şi umedă. Deodată văzu lunetistul apropiindu-se 
de maşină. O clipă se întoase spre pădure şi Martin îi 
memora faţa ca o pată cărămizie, ca o reflecxie 

(continuare în pag. 77) 
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(urmare din pag. 76) 
 

roşiatică. Asiatic, gândi americanul. Îşi aminti de mama lui 
care îl lua la vânătoare dincolo de graniţă, în pădurile virgine 
ale Marilor Lacuri, ocolind posturile de la graniţă şi camerele 
cu infraroşu plantate în trecători de patrule. “Să tragi, fiule, 
între două bătăi de inimă”, îşi aduse aminte sfatul mamei din 
copilărie, când ochea cerbi în Munţii Flămânzi din Ontario. 
Dar inima mea curge acum, mamă, vorbi Martin cu 
amintirea ei. Mama lui era moartă de mult, dar Martin îi 
păstra spiritul în inimă şi vorbea cu el noaptea lângă foc, în 
clipele de linişte, ascultând veşti despre strămoşii lui, 
îngânând cântece de trib. Nu pot număra bătăile inimii. Auzi 
motorul pornind. Este un Land Rover, se trezi gândind. 
Cercetă şoseaua cum se ridică ca o coamă de cal înainte 
de serpentine şi lăsă maşina să demareze. Când maşina 
urcase deja dealul, lumina acoperi partea de sus a ţintei, 
învăluind-o în iradiaţii şi făcând-o să fumege ca şi cum ar fi 
luat foc. Indianul ochi roata stângă din faţă contopindu-se cu 
arma simţind-o în piept ca un arbust apărut între coaste. 
Controlă încă o dată reglajul distanţei şi, când imaginea 
ciobită a roţii ajunse deasupra cătării, trase. Văzând silueta 
cum se resimte, zâmbi. Privi şoseaua. Numără serpentinele. 
Ţâşni spre şosea sărind peste tufişurile ascuţite şi grămezile 
de cactus. Pădurea îi vibră în spate în ritmul dansului 
stafiilor şi Martin simţi cum muntele îl ajută.  

Lunetistului, glontele îi ţiui lângă ureche, apoi după 
două secunde auzi detunătura umplând valea ca un torent 
de vibraţii. Putea să recunoască orice puşcă semiautomată 
cu lunetă, dar nu mai auzise niciodată o astfel de carabină. 
A tras dincolo de 800 de metri. Zări cu coada ochiului urma 
glontelui care-i scrijelise un pic vopseaua ferestrei, apoi 
simţi mâna stângă amorţindu-i. Îşi aprinse zâmbind o ţigară, 
dar când dădu să scoată pachetul de ţigări îşi văzu cămaşa 
albă plină de sânge şi începu să înjure de mamă în can-
toneză.  
 La peste 400 de mile în New York într-un garaj 
Tăticul deschise prima sticlă de şampanie şi ciocni cu 
asociaţii sărbătorind. În timp ce asociaţii lui se bucurau, 
Tăticul îşi verifică două secunde ceasul, apoi privi telefonul 
de pe masă cu o faţă de ceramică zâmbitoare dar de 
nepătruns.  

Lunetistul îşi aprinse ţigara strângând din dinţi. Izbi 
bordul cu pumnul. Deodată privi în oglinda retrovizoare şi i 
se păru că vede poliţistul oprind o camionetă. Urcă pe 
autostradă dar aşteptă cu motorul pornit într-un spaţiu de 
fugă. Îşi scoase binoclul şi cercetă cu atenţie drumul dinspre 
munte. Apoi văzu camioneta apropiindu-se în mare viteză 
cu poliţistul la volan.  Camioneta încetini şi o luă în direcţia 
Rover-ului. Lunetistul izbi din nou bordul zdrelindu-şi două 
monturi de la pumnul drept. Ce privire are, idiotul! Mi-a 
recunoscut silueta maşinii. Când sună telefonul, ţigara îi 
arse degetele. O aruncă şi îşi aprinse alta trăgând calm 
primele fumuri, privind camioneta prin binoclu. O clipă se 
gândi să-i iasă înainte ca la un duel care pe care, dar văzu 
un echipaj de poliţie care se pregătea să intercepteze 
camioneta.  
 Trase calm din ţigară, urcă pe autostradă care 
traversa o parte din pădurile de la graniţă rulând  fără să se 
grăbească, numai că în oglinda retrovizoare văzu camioneta 
indianului. Probabil propietarul voia să cobore din pricina 
vitezei pentru că-şi agita mâinile. Îndeaproape echipajul de 
poliţie îl urma ca o umbră cu sirenele urlând într-un 
mănunchi de sclipiri roşu-albastre. Îşi pipăi rana cu degetele  
 

 

şi aproape că atinse glontele. Îşi înfipse două de-
gete în rană şi apucă glontele continuând să con-
ducă fixându-şi volanul maşinii între cotul stâng şi 
genunchi. Aruncă glontele pe bord. Îl apucă şi-l 
apropie curios să-l vadă mai bine, fiind în acelaşi 
timp concentrat pe trafic, conştient fiind că urmă-
ritorii se apropie vertiginos. Nu am mai văzut în 
viaţa mea asemenea glonte, pare făcut la men-
ghină. Trebuie să-mi tratez rana altfel o să am o 
problemă. Trebuie să scap de maşină. Încă o da-
tă spun - trebuie să scap de maşină. Trebuia să 
scap deja de maşină. Telefonul vibră din nou, şi 
Seo recunoscu numărul Tăticului. Când camio-
neta se apropie periculos de mult, aflându-se în 
coborâre, Seo Kun intră pe contrasens executând 
o piruetă la 180 de grade şi se încadră în traficul 
din direcţia opusă fără probleme. Camioneta 
indianului cu echipajul poliţiei în spate ca o umbră 
trecură în plină viteză. Lunetistul zâmbi scoţându-
şi cămaşa plină de sânge. Prinse un capăt sub 
picior şi înfăşură cămaşa strâns, făcându-şi un fel 
de garou, continuând în tot acest timp să şofeze 
cu volanul prins între cot şi genunchi.  

Cu coada ochiului indianul văzu Land 
Rover-ul venind din direcţie opusă, dar nu-l 
recunoscu. Intrând în coborâre şi măturând auto-
strada cu privirea, înţelese manevra lunetistului, 
dar el nu putea s-o facă pentru că acum benzile 
erau despărţite de un marcaj de beton. Brusc 
întoarse în contrasens, însă echipajul de poliţie 
nu-i înţelese manevra. Încercând să ocolească 
camioneta, Fordul poliţiei se dădu peste cap 
izbindu-se de muchia marcajului. Din spate un 
camion lovi maşina urcând-o de-a dreptul pe zi-
dul despărţitor dintre direcţii. Un agent dintr-un 
elicopter raportă imediat incidentul şi se luă după 
camioneta care rula pe contrasens. Martin ajunse 
la trecere şi intră pe banda opusă neliniştind tra-
ficul. Îşi dădu seama că e prea departe şi l-a 
scăpat, dar observă Roverul ieşind de pe auto-
stradă. “Are ceva de luat din Stansted sau… mai 
degrabă se pregăteşte să scape de maşină”, 
gândi poliţistul, privind spre un grup de motoci-
clişti dintr-o parcare.  
           Când intră în oraş, se lăsase seara acope-
rind peisajul urban cu un portocaliu străbătut de 
nuanţe mov ca într-o acoarelă de şcolar care fo-
loseşte prea multă apă. Lumina asfinţitului pă-
trundea în silueta caselor dizolvându-le. Martin 
pe motocicletă cu carabina în mână părea un in-
dian pe un mustang urmărind fantoma unei dili-
genţe. Trecuse roată de mai multe ori prin centru, 
cercetând fiecare stradă intrând în piaţă cu aten-
ţie ca şi cum s-ar fi uitat în ţeava unei puşti. Deo-
dată se simţi privit şi parcă motocicleta, întorcân-
du-se atent. Merse şi când să traverseze strada, 
văzu o pată de umezeală pe un perete. O pipăi 
şi-şi atinse limba cu degetele simţindu-i gustul 
sărat. Privind mai atent muchia peretelui văzu 
câteva fire de mătase în lumina electrică a unor 
reclame şi zâmbi. De acolo fusese pândit abia 
acum câteva clipe. Intră pe stradă atent ştergând 
cu vârful degetelor siluetele maşinilor. La un  

(continuare în pag. 78) 
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Iulia FLORESCU 
 

Gândurile sufletului 
 

Resimt regretele abaterii din drum 
Călcând greșit cu fapta-n iadul fermecat 
Sub freamătul amar al vocii de păcat, 
Învolburatul foc din trupul meu de scrum 
 

Mi-ai fost model întru desăvârșire 
Tăcutul glas al templului duhovnicesc 
Din lotuși albi țesut spre mântuire 
Oblăduit prin harul Tatălui Ceresc. 
 

Mă regăsesc din nou trecând pridvorul 
Asemeni pruncilor strigând spre mamă 
Iar tu la pieptu-ți mă cuprinzi cu dorul 
Preluând păcatul sub a ta dulamă 
 

Azi ochii mei deschid temeinică zidire 
A trupului ascuns în păcurii veșminte, 
Misterul timpului din necuprinsa fire 
Descoperit prin ale tale straie sfinte 
 

Mărturisesc în taina deslușită mie 
Privirea ta sub mutele istorii poartă 
Pecetea dragostei ce Dumnezeu o știe 
Profunda liniște între destin și soartă. 
 
Mărturisesc în taină 
 

Mărturisesc în taină scânteia mea te află, 
Prin haine negre-n raza albă de lumină 
Cu pieptu-ți radiind, văpăi de dragoste divină 
Și-n inimă, din lotus alb, se-nalță către cer 
Cărări sacre ale mântuirii presărate cu mister 
 

Mărturisesc în taină, te regăsesc adesea 
În spectru sfânt din flori de praf stelar 
Când ruga-ți plină de iubire se înalță în altar 
Iar ochiul frunții jalbele de dor ți le ascultă 
Porți numele-mi pe glas prin depărtarea multă 
 

Mărturisesc în taină sfințite purtător de har 
Umbra clipei zămislește-n spiritul nemuritor 
Dorința adăpării la cunoașteri sacre din Ponor 
Tărâmul nemanifestat al energiei creatoare 
Sub chipu-ți oglindit prin razele de soare… 

 

Antonime 
 

Răsari ca infinit de amintiri apuse 
Când în tăcere toate ți-au fost spuse 
Cu zâmbet printre lacrimi de durere 
Știi tot, dar au rămas sumbre mistere.. 
 

Prezentul e trecut, trecutu-i viitor 
Și-s bine, dar îmi este-atât de dor 
În sufletu-mi când toamna vine 
În anotimpi cu nopțile senine.. 
 

Și doar în vis rămâi o realitate 
Când ești aproape atât de departe 
Și din trezire-aș vrea s-adorm 
Când pleci în zori și vii în somn.. 

 

(urmare din pag. 77) 
 

moment dat o senzaţie de căldură îl opri şi când îşi ridică 
privirea văzu Land Rover-ul cu număr de New York. 
Probabil e un cadou de la Tataie. Încercă portiera şi 
maşina se deschise primitoare.  

De la o fereastră Seo îl privi pe poliţist cum îi caută 
în bord şi-i cercetează paşapoartele. Strânse din dinţi 
pipăindu-şi banii din buzunarul noului costum. Calm ridică 
binoclul la ochi cercetând carabina indianului. Asta este o 
piesă de muzeu, dar aici nu o să-ţi folosească la nimic, 
zâmbi chinezul armându-şi un pistol semiautomat belgian 
de mare cadenţă pe care-l vârî sub curea, la spate. Deo-
dată indianul ridică privirea şi Seo ştiind că nu are cum să 
fie văzut rămase nemişcat după perdea. Dar indianul îi 
zâmbi şi-i făcu semn ca şi cum ar fi lansat o împuşcătură 
din degetele în chip de revolver. O maşină blocă strada. 
Coborî din ea un pletos cu o pană de vultur prinsă într-o 
pălărie de cowboy. Deschise repede porbagajul şi-i aruncă 
poliţistului o armă compactă de asalt. Privindu-i pe cei doi 
furişându-se după maşini îndreptându-se spre intrare, co-
municând prin semne, se trezi gândind: “Luptători din trupe 
de elită”. Privi clădirea de vizavi şi-şi calculă şansele amin-
tindu-şi prima greşeală momentul când era pe munte şi 
avea copilul deja în vizor ezitând. Dar şi idiotul de Tataie...  

Dobitocul! Trebuia să scap de mult de maşină. 
Abia intrase şi-şi îngrijise rana. Făcuse un duş şi-şi luă un 
costum nou din garderobă. Se apropie de pat, dechise o 
valiză şi îşi apucă o nouă armă evreiască de asalt cu ţeava 
rabatabilă, astfel încât să poată trage după colţ cu uşurinţă. 
Îi verifică încărcătoarele şi lanterna încorporată sub ţeavă. 
În stradă apăru o altă maşină din sens opus.  Un poliţist 
local fluierând calm încercui perimetrul cu o bandă fluores-
centă pe care scria “Police” din metru în metru. Apoi îşi ri-
dică mitraliera pe umeri postându-se în spatele unei maşini 
vizând singura ieşire a clădirii. Deja se auzeau echipajele 
maşinilor de poliţie. Lunetistul vru să spargă fereastra şi să 
tragă asupra lui, dar chiar lângă uşa întredeschisă explodă 
o grenadă de şoc, suprinzându-l cu o perdea intensă de 
fum. Se ghemui în prag ascultând cu atenţie scara să 
ghicească unghiul din care urma să fie atacat.  
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     Coriolan PĂUNESCU 
 
Pe pământ ca o umbră 
 

Plină de mânie, lupoaica venise spre mine 
iar eu de groază printre oameni am fugit - 
m-a urmărit cu ochii o oră-ntreagă şi în fine 
 

când m-am întors spre dânsa, i-am vorbit: 
 

Ce vrei tu, zgripţuroaică searbădă a lumii 
de ce prin bozii de toamnă mă urmăreşti?  
iar colţii ascuţiţi, mi-i arăţi în galbenul lunii, 
 

şi-mi spun ce rea fiinţă prin vreme mai eşti… 
 

Şi uite că de tine, lupoaico, nu-mi pasă-n veci  
chiar de urli în noapte pe la tăcute ferestre 
spunându-mi că de sub ele niciodată nu pleci 
 

şi-ai să rămâi prin grădinile lumii terestre. 
 

Şi, vai, ce urlet trimiţi de-a lungul strunii  
şi-ameninţări cumplite prin norii semeţi! 
Dar te ochesc, precum cândva străbunii, 
  

te nimereau prin arcul cu ascuţite săgeţi. 
 

Şi crede-mă himeră ce luneci din nicăieri 
că-n palida iarbă nicicând nu vei pătrunde  
şi că pe urme-ţi calcă vitejii nopţii străjeri  
 

să te prindă mecanic în șuvoiul de unde. 
 
Un mare turnir 
 

Nu-mi pasă, tigrule, că te ţii de mine urlând 
de parcă cobori din neant pe rotundul pământ - 
eu sunt cel care calcă pe boltă străluminând, 
 

ca o veche ademenire de oameni prin cânt.  
 

Nu-mi pasă că te strecori cu blana ta lungă 
care flutură astăzi ca o noapte-n viscol şi ploi 
în timp ce pe marile ziduri cu ţipăt m-alungă 
 

pasărea albă ce se întoarce cu zborul din noi. 
 

Nu-mi pasă că mă strigi pe numele meu de copil 
şi nici că te ştiu purtat în galop prin marile zări - 
e destul că lângă tine-i luminosul meu Soare subtil  
 

care vine pe-o creangă de vişin cu mari irizări. 
 

Nu-mi pasă că vântul adie pe-aripa unui zefir 
purtându-te, tigrule, pe tăcutele noastre culori 
şi nici că sub boltă a început un diabolic turnir 
 

între tine şi cel ce se naşte pe crucea albă din zori. 
 
Povestea asinului 
 

Când liberul asin vine pe pajiștea milei  
 

mă întreb prin care viaţă el a mai trecut 

 

și-n care oră tristă din necuprinsul zilei  
ivirea lui în lumea noastră m-a durut? 
 

Şi nu-mi răspund, deși spre mine îndată  
 

asinul vine cu ochii blânzi învăluiți în rouă, 
știind că-n suflet s-a mai deschis o poartă 
pe care intră sprinten precum o veste nouă. 
 

Și-n clipa în care trece în juru-i nu rămâne  
 

decât un fum subțire pe-o cărăruie aprinsă 
plecând din algoritmul unui posibil mâine 
către un destin măreţ de lacrimă neînvinsă. 
 

Pe firava-i spinare, Iisus revine în smerire 
 

şi umbra-I simt în cale dintr-un pios trecut 
spre care simt genunchii plecaţi întru iubire 
cu Steaua Lui ce apare din loc necunoscut.  
 

Despărţire 
 

Bătrâne, ce dor cumplit mi-a fost de tine 
prin câte întâmplări mirabile-am trecut 
când nu te mai aflai drumeţ pe lângă mine  
 

prin crugul nevoinţei în care m-am zbătut 
 

Iţi cer acum o vorbă ori un crâmpei de cânt  
din tot ce aveai să-mi spui demult, străine,  
ori să învăţ cum apa vie umblă sub pământ  
 

şi cum răsuflă vremea-n răstimpul care vine. 
 

Tot mai credeam că iar o să mă chemi sub tei 
s-ascult în rădăcini cum singur plânge lemnul  
când în adânc copacul cade înveşnicit sub stei 
 

spărgându-se în oglinda ce-n urmă lasă semnul.   
 

Şi cât de liber eşti pe drumul sfânt şi nins 
cu-al nopţii astru nesfinţit purtat de mână 
când ca un rege biblic, solemn şi de nestins 
 

te reclădeşti din nou pe-a timpului cunună. 
 

Şi nu mă vezi prietene deloc, şi uite că nici eu, 
chiar de pornim pe axe de-a dreptul separate 
şi iată că-n lumina lunii ne spune un semizeu 
 

că trecem pragul dezlegării de marile păcate. 
 

Alte chemări nu pot să strig 
 

Eu, poate, mă lovesc de un ferm şi rece zid 
tot ridicând privirea înspre umbra-ţi surdă  
spre care mă împinge chemarea ta din vid 
 

pe unde zburdă-n vreme fiinţa mea zăludă. 
 

E prea târziu şi iată vântu-n inimă cum bate 
iar tu-mi apari acum dintr-un trecut plebeu  
prin care vremea strigă voind a ne desparte 
 

de tot ce nu ştim încă, dar se va şti mereu. 
 

Acum mi-e tot mai liber şi mai paşnic drumul 
şi totuşi felinarele sub vânturi reci se sting - 
în cântece mai zboară frunzişuri cu duiumul  
 

într-un prezent pe care nu pot să-l mai disting. 
 

Şi iată că în van nu pot chemările să strig 
nici valul să-l opresc grăbit din amplu-i mers  
şi parcă-nsingurat mă simt cuprins de frig 
 

iar din memorie deodată atâtea mi s-au şters. 
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Nastasia SAVIN 
 

Intelectualizarea eului liric în poezia  

“Fără ţară”  de Octavian Goga 
 

   Poezia Fǎrǎ țarǎ, de Octavian Goga, presupune o 
deschidere pluridimensională a discursului liric, devenind 
o portavoce a unui eu autentic care se manifestă drept 
principala instanță de discurs la nivelul stilului, al expre-
sivității, dar și la nivelul viziunii și sensibilității eului liric. 

În prezenta poezie, eul liric devine un ax al univer-
sului poetic specific lui Octavian Goa, un factor esențial 
de limbaj, de o „expresivitate latentă”, existentă virtual în 
limbă „ca o cantitate depozitată din care vorbirea poate 
să-şi extragă termenii necesari pentru organizarea diver-
selor mesaje” (Marin Mincu: 2007, p.11); dar și de o 
„expresivitatea dedusă”, mai ales că mesajul poetic se 
sugerează ca o confruntare între planul lingvistic şi planul 
extralingvistic; „expresivitatea dedusă lingvistic”, realizată 
prin combinarea mijloacelor lingvistice cu cele extra-
lingvistice sau prin combinarea celor dintâi între ele. 
Expresivitatea lirică este în raport direct proporţional cu 
cantitatea de informaţie, iar limbajul prin care se exprimă 
arta literară dispune de cea mai mare cantitate de 
informaţie, întrucât mesajele redate de el sunt alese din 
cel mai mare număr de posibilităţi. Mai mult, înnoirea 
limbajului, depășirea stării de eminescianism este de 
neconceput fără schimbările de accent, lungirea sunete-
lor, procedeele morfologice şi derivative, sintactice, 
lexicale, împrumuturile externe şi interne. Acesta, de 
altfel, pune la originea „expresivităţii” „fantezia”: „Ceea ce 
măreşte expresivitatea unor termeni este faptul că la 
crearea lor participă şi fantezia: aproape toţi deşteaptă 
imagini, fiindcă, de obicei, ei desemnează obiecte 
materiale, concrete, a căror reprezentare se iveşte în 
mintea noastră odată cu noţiunea respectivă” (Iorgu 
Iordan: 1973, p. 12).  

Eul liric personalizat, în acest caz, nu se 
mulțumește să evolueze doar ca regizor, ca operator, ci 
devine actor. Astfel, plecând de la distincția lui Tudor 
Vianu a noţiunilor de „tranzitiv” şi „reflexiv”, mesajul liric 
devine un jos între a comunica doar informaţie, fără a 
reflecta vreo atitudine sau emoţie a emiţătorului, deci 
tranzitiv, dar și reflexivă deoarece se reflectă starea 
sufletească a celui care emite mesajul, „considerat în 
dubla sa intenţie, se poate spune că faptul lingvistic este 
în aceeaşi vreme „reflexiv” şi „tranzitiv”. Se reflectă în 
el omul care îl produce şi sunt atinşi, prin el, toţi oamenii 
care îl cunosc. În manifestările limbii radiază un focar 
interior de viaţă ce primeşte căldură şi lumină, o 
comunitate omenească oarecare” (Tudor Vianu: 1968, p. 
32). Tudor Vianu vorbeşte despre „zona stilistică” a limbii, 
care este alcătuită din „fapte de stil”, fără de care nu se 
pot studia istoria şi evoluţia unei limbi, căci „cercetătorul 
stilului trebuie să ia în considerare şi notele însoţitoare 
expresive” (Tudor Vianu: 1968, p. 42). Zona expresivă a 
limbii unui popor despre care vorbeşte Tudor Vianu este 
influenţată de domeniul în care acesta şi-a exercitat în 
principal activitatea: „poporul român cu vechile lui tradiţii 
de viaţă rurală şi agricolă a creat o mulţime de locuţiuni 
cu o incontestabilă valoare stilistică, precum: a bate 
câmpii, a înţărca bălaia, a nu pricepe o boabă, a nu-i fi 
boii acasă. Toate aceste locuţiuni sunt fapte de limbă  
 

 

înzestrate cu o zonă expresivă, dar nu a unui individ, 
ci a poporului întreg. Ele nu exprimă pe autorul lor 
anonim, ci tot poporul care şi le-a însuşit, desigur pen-
tru motivul că au corespuns fanteziei şi sensibilităţii lui” 
(Tudor Vianu: 1968, p. 46).  

De altfel, Dumitru Caracostea (Dumitru Cara-
costea: 2000, p. 35) afirma că „în realitatea ei, limba 
este expresivitate”, iar preocupările autorului urmau să 
fie îndreptate spre studiul limbii privite ca o construcţie 
de artă. În concepţia sa, limba posedă anumite 
virtualităţi expresive, estetice, pentru care a propus 
termenul de „esteme”. D. Caracostea explică totul prin 
natura estetică a limbajului, întrucât aceasta ar fi 
esenţa lui originară şi specifică. Pe motivul că limba 
este, în toate compartimentele ei, „pătrunsă de sufle-
tesc” D. Caracostea va absolutiza valorile fonetice ale 
sunetelor unui cuvânt, fonemul fiind „sunetul pătruns 
de sufletescul vorbitorului” şi va stabili diferite tipuri de 
cuvinte expresive, pornind de la organizarea lor fone-
tică. Teoria lui este văzută de cei mai mulţi cercetători 
ca o exagerare.  

Funcţia expresivă sau emotivă, numită şi afecti-
vitate sau expresivitate spontană, este manifestarea 
verbală a emoţiei corespunzătoare, concluziona Ion 
Coteanu în „Stilistica funcţională a limbii române”, în 
timp ce expresivitatea deliberată, funcţia estetică sau 
poetică, adică, este manifestarea verbală a emoţiei 
contemplative. Pentru Ion Coteanu domeniul stilisticii 
cuprinde şi teoria expresivităţii, adică „cercetarea 
valorilor speciale ale elementelor limbii, descoperirea 
şi descrierea opoziţiilor pe care le creează, stabilirea 
tipurilor celor mai importante ale acestor opoziţii şi 
analiza funcţiilor lor” (Ion Coteanu: 1962, p. 91), iar 
utilitatea acestei clasificări a expresivităţii, i se „pare 
astăzi redusă”, deoarece se pune întrebarea „cum să 
se determine numărul posibilităţilor de alegere a unei 
ştiri dintr-un mesaj ambiguu, de vreme ce nu 
dispunem de o metodă care să limiteze cantitatea de 
interpretări, iar mesajul poetic, în special cel ermetic, 
se prelungeşte adesea în simbolizări multiple şi 
discutabile” (Ion Coteanu: 1962, p. 97). Expresivitatea 
– conchide Ion Coteanu – nu rezidă nici în semnificaţia 
semnului, nici în sunete, ci fie în afara semnului, fie în 
raportul de solidaritate, în forma lui. Ea este o valoare 
realizată cu ajutorul unor contexte astfel întocmite, 
încât să provoace o deplasare de planuri în conţinutul 
semnelor lingvistice. La aceasta se adaugǎ și opinia 
lui Ştefan Munteanu, astfel, expresivitatea poetică 
reprezintă „o calitate fundamentală a limbajului artistic, 
subordonată funcţiei estetice a limbii şi manifestată 
într-un context, în vederea realizării unui acord, 
perceput de cititor ca pregnant şi desăvârşit, între 
mijloacele lingvistice individuale şi sensul comunicării 
artistice” (Ştefan Munteanu: 1972, p. 19).  

În continuarea acestei idei putem afirma că, 
poezia nu prezintă, conform lui George Călinescu, 
nicio legătură cauzală cu sentimentele, ea nu are 
scopul de a educa, în timp ce, emoţia poetică, în cazul 
în care este un sentiment, este o emoţie nepractică: 
„Ca să se facă înţeleşi poeţii se joacă, făcând ca şi 
nebunii gestul comunicării fără să comunice în fond 
nimic decât nevoia fudamentală a sufletului uman de a  

 

(continuare în pag. 81) 
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ca [i, î/ â, u]: („tǎrzie”, „plânge”, „cerul”, „durerea”, 
„uitați”, „unde-aducerile-aminte” etc.), şi mai rar cele 
unde existǎ vocala deschisă [a]: („fiara”, „poarta”, 
„noaptea” etc.), dar care exprimă nişte concepte nega-
tive, parcă în contradicţie cu deschiderea pe care o 
presupune aceastǎ vocalǎ. Sonoritatea, muzicalitatea 
versurilor reiese și din fenomenul de repetiţie al unor 
sunete omofone. Spre exemplu, vocala închisă [î/ â] în 
vecinătatea consoanei sonore [n] capătă un efect de 
nazalizare în plus, accentuat şi de caracterul închis al 
vocalei [î/ â] şi, astfel, mǎrindu-se puterea de sugestie 
a construcţiei în care ele apar: „purtat de vânt”, „cel mai 
sǎrac de pe pǎmânt”, „plânsul unei mii de ani”, „cântul 
meu se înfǎșoarǎ”. Cea mai frecventǎ combinaţie de 
vocale + consoane din poezie este â/ î + n/ m. Aceasta  
sugerează tristeţea apăsătoare, un acut sentiment al 
distrugerii: „vânt”, „reînvie”, „plânge”, „gând” etc. 
 Repetiţia la toate nivelurile declanşează fluxul 
sonor. Simfonismul vocalic și consonantic care se re-
petă creează efecte de sens vagi, evocative: „Azi simt 
cum noaptea se coboarǎ/ Pe dimineața mea de ieri”. 
Putem vorbi de fenomenul aliteraţiei pe verticală, adică 
litere sau cuvinte care se repetă la începutul fiecărui 
vers: „Eu sunt.../ Un strop…/ Un rob…/ Cel mai sǎrac… 
/ Eu sunt…/ Ce-am rǎtǎcit”. La nivel lexical se observǎ 
o dezvoltare a sferei semantice, a termenilor vechi prin 
utilizarea acestora în contexte noi, figurative: „rob rǎzleț 
scǎpat din fiarǎ”, „un mag de legea nouǎ”, „solul 
dragostei și-al urii”. Se observǎ rolul sintagmelor poe-
tice, adevǎrate nuclee metaforice, care ocupǎ un loc 
important în economia textului (e.g. „strop de foc”, „mii 
de ani”, „cripte umede și reci”, aducerile-aminte”). Prin 
aceste construcții textul capǎtǎ un dramatism accen-
tuat, un dinamism aparte al forțelor care își fac simțitǎ 
prezențǎ: „Un strop de foc purtat de vânt,/ Un rob rǎzleț 
scǎpat din fiarǎ”. Aspectul afectiv al textului este foarte 
bine marcat, așa cum se poate constata chiar din 
primul vers „Eu sunt un om fǎrǎ de țarǎ”. Se constatǎ o 
ritmicitate interioarǎ a versurilor, accentuatǎ, pe de o 
parte, de repetiția pronumelui personal ,,eu” și a 
verbului existenței, conjugat doar la prezentul etern 
„sunt”. Se constatǎ un profund simț al metafizicului, o 
accentuatǎ stare de jale încadratǎ de o viziune cosmi-
cǎ: „Un biet nebun, orbit de-o stea”, „lume care moare”. 
Instanţa enunţătoare este prezentă prin anaforicele: 
„meu”, „mea”. „Eul” care se adresează unui „tu” (voi) în 
interiorul unei lumi posibile, ne dezvăluie un „eu-autor” 
şi un „tu” subsumat ideii de „eu” (voi). Sintagme de tipul 
„om fără ţară”, „tărâmuri fără glas”, „satul din deal”, 
„cripte umede şi reci” reprezintă construcţii care delimi-
tează un topos aparte plasând obiectul meditaţiei poe-
tice la nivel disforic.  
 La o lectură superficială vorbim, pe de o parte, 
de un prezent cu valoare absolutivă, de natură deictică, 
datorită raportării directe a acţiunii verbului la momentul 
vorbirii „sunt”, pe de altă parte identificăm şi un prezent 
relativ, de relaţie dublă cu funcţie esenţial sintactică 
„orbit”, făcându-se, astfel, raportarea la un alt timp 
verbal din structura sintactică a frazei: „am rătăcit”, 
care situează acţiunea verbală sub semnul incertitu-
dinii, dar pentru locutor stă sub semnul posibilităţii mo-
dale.  

(continuare în pag. 82) 
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prinde sensul lumii” (George Călinescu: 1996, p. 93). Ştim 
deja cǎ în poezia română din secolul al XX-lea ,,eul poetic 
tinde să devină instanţa absolută a discursului, abolind 
treptat orice mediere. Marele deziderat este de a reuşi să 
traversezi toate obstacolele retorice până la acel eu real 
pe care-l poate naşte viu şi autentic, Vocea. Este acesta 
drumul parcurs de poezia românească de la preromanticul 
Heliade la postmodernul Nichita Stănescu” (Marin Mincu: 
2007, p. 10).  
 Este evident că lirica secolului al XX-lea, conform 
lui Hugo Friedrich, nu mai aduce ceva fundamental nou, 
ea forţează limbajul să exprime şi să ascundă sensul în 
acelaşi timp, preferând prin definiţie conţinuturile incoe-
rente, conţinuturi care îşi ating efectul prin introducerea pe 
neaşteptate a elementului nou. Cunoaşterea liricii moder-
ne implică aflarea unor categorii cu ajutorul cărora să fie 
descrisă, categorii care nu sunt aplicate în sens depre-
ciativ, ci într-un sens definitoriu. Cum se cunoaşte, un text 
poetic reprezintă o structură închisă de semne, care 
reuşeşte prin sensul conotativ, cu ajutorul căruia este 
caracterizat, să menţină un potenţial semantic ridicat, un 
dinamism pe care lectorul va încerca în permanenţă să îl 
actualizeze. 
 Unitatea structurală, în general, a poeziei seco-
lului al XX-lea aparţine artei moderne, în acest mod 
explicându-se „analogiile stilistice ale liricii, ale picturii şi 
chiar ale muzicii” (Hugo Friedrich: 1969, p. 142). La 
aceasta se adaugă şi faptul că poezia nu copiază, nu imită 
sentimentul pentru că „acesta, având formă prin el însuşi, 
în propria lui sferă, nu are formă în raport cu poezia, nu 
reprezintă în raport cu ea nimic determinat, ci este haos, 
iar cum haosul este simplu moment negativ, este neant” 
(Benedetto Croce: 1972, p. 28).

  
Modernitatea poeziei 

aduce cu sine un nou limbaj care pare a obliga „la 
transpunerea exprimatului într-un limbaj cât mai apropiat 
de vorbirea normală” (Hugo Friedrich: 1969, p. 151), noul 
limbaj presupunând dificultate, atât la nivel sintactic cât şi 
la nivel semantic, din partea lectorului în descifrarea şi în 
interpretarea sensurilor poetic. 
 Conform principiului lui G. Genette, titlul ilustrează 
o construcţie interioarǎ. Reluat în versul-incipit deschide 
universul liric şi orientează asteptările receptorului către 
un spaţiu predilect universului lui Goga. Ca tipologie, este 
un titlu transparent pentru tema adusǎ în discuție, pentru 
că sintetizează, pe de o parte, ca un magnet, toate 
motivele literare ale textului: iubirea, visul, tǎcerea etc, iar, 
pe de altǎ parte, ajutǎ la construirea, prin însumarea 
figurilor de stil, „pe orizontală”, a discursului poetic. La 
nivel obviu de limbaj, este format dintr-un substantiv 
comun, nearticulat „țarǎ”, precedat de o prepoziţie 
simplǎ „fǎrǎ”, inducându-se starea de generalitate şi de 
uniformizare poetică. La nivel obtuz, „fără ţară” devine un 
simbol al solitudinii, al izolării, al întoarcerii în timp, în 
preistorie. 
 Decupajul textului prezintă cinci strofe, egale ca 
număr de versuri, mai precis vorbim despre octet, rima 
este încrucişată, ritmul este iambic, mǎsura este de 8-9 
silabe.  O pondere deosebită o are și jocul măștilor. 
sfidând gustul comun, eul liric refuză idealul, aspirând 
spre ideal. 
 În ceea ce privește nivelul fonetic se constatǎ fap-
tul cǎ predomină vocale semi-deschise [e, ă, o]: (,,eu”, 
„fǎrǎ”, „cǎlǎtoare”, strop, „foc”, „noapte” etc.), sau închise  
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(urmare din pag. 81) 
 

 Mai mult decât atât, se constată faptul că eul liric 
se detașează conștient de o realitate imediată, supra-
solicitând privirea. Dar, din păcate, accesul spre locul fără 
de țară se realizează indirect. Astfel, apare o nouă 
modalitate de a se raporta la lume, ca o modalitate cogni-
tivă de revitalizare a identității eului liric. Se observǎ faptul 
că statutul comunicativ al textului poetic, din punctul de 
vedere al unei instanţieri poetico-narative este, în 
structura de suprafaţă incomplet şi neomogen din punct 
de vedere semantic, deşi în structura de adâncime 
închiderea acestei lumi devine, în fapt, deschiderea unei 
autoreprezentări a propriei individualităţi (Alberto Asor 
Rosa: 1984, p. 9 şi urm.). Din analiza versurilor, se poate 
observa că, jocul măştilor este unul dublu: unul cotidian şi 
unul aluziv. Antinomia care domină masca este oroarea 
morţii reale, a dezintegrării instanţei lirice: „Eu sunt un om 
fără de ţară,/ Un strop de foc purtat de vânt,/ Un rob răzleţ 
scăpat din fiară,/ Cel mai sărac de pe pământ./ Eu sunt 
un mag de legea nouă,/ Un biet nebun, orbit de-o stea”. 
Putem spune că masca este tema personajului conştient 
de existenţa sa ca umbră, reprezintă un discurs meta-
literar care conduce opera, un discurs complicat străbătut 
de gânduri antinomice: „Eu m-am desprins dintre mormin-
te,/ Din cripte umede şi reci,/De unde-aducerile-aminte.” 
Din lectura versurilor se poate vedea faptul că arhetipul 
călătoriei stă sub semnul Thanatosului, al durerii şi al 
frământării, întoarcerea din călătorie fiind asigurată sub 
forma morţii: „Cum cântul meu se înfăşoară/ În giulgiul 
veşnicei tăceri...”. Călătoria se construieşte atât ca formă 
exterioară, mască socială, cât şi ca formă interioară. 
Refugiul instanţei lirice în mască serveşte pentru a se 
proteja, pe de o parte, de fluxul existenţial şi, pe de altă 
parte, de amara resemnare: „Azi simt cum noaptea se co-
boară/ Pe dimineaţa mea de ieri”.  
 Reprezentarea măştii se poate observa chiar şi 
din folosirea verbelor cu sens existenţial „Eu sunt un om 
fără de ţară”, „Eu sunt un mag de legea nouă”, „Eu sunt o 
lacrimă târzie”, „Eu sunt oftatul care plânge”, „Eu m-am 
desprins dintre morminte” etc., semn al raportului con-
stant dintre viaţă şi imagine. Masca în această poezie 
poate fi „văzută“ ca un microcosmos în care viaţa se 
proiectează, se poate lectura ca un univers care reflectă 
lumea exterioară prin prisma lumii interioare, devenind 
opozitivă, alternativă, pierzându-se coordonarea cu lumea 
unitară. Putem identifica două planuri: unul aparent, 
destinat a reprezenta raportul dintre bine şi rău ca o 
necesară interdependenţă şi, altul, profund, adesea 
metaforizat, eul poetic desfăşurându-se fără îngrădire; 
masca prezentându-se drept ,,discursul altuia” în ,,limba 
altuia” cu cuvintele biunivoci care exprimă, personificat, 
pluridiscursivitatea socială. 
 Poezia Fără ţară, de Octavian Goga caracteri-
zează, la modul camilpetrescian, soarta fiinţei umane, 
soartă contradictorie, ce oscilează între ,,un pahar cu 
sare de potasă” şi „un pahar cu floare de cristale” 
(Fragment II, Camil Petrescu). 
 La nivel sintactic particularitǎțile nu abundǎ. 
Împǎrțirea frazei în propoziții se realizeazǎ fǎrǎ dificultate. 
Se observǎ prezența enunţiativelor reale care  exprimă o 
acţiune prezentată ca reală, acestea se construiesc, așa 
cum se  constatǎ din lectura textului, cu modul indicativ: 
„sunt țipǎtul”, „sunt solul”, „simt”, „se coboarǎ”, ,,reînvie”. 
Se identificǎ, în fiecare din cele cinci microtexte, câte o  
 

 

divizare clarǎ a strofei, o împǎrțire a frazei în pro-
poziții care permite și evidente paralelisme tematico-
expresive. Chiar punctul are valoare expresivǎ, pen-
tru cǎ, prin segmentarea frazelor marcheazǎ o anu-
mitǎ tensiune sufleteascǎ, o gradare ascendentǎ a 
acțiunii: „Eu sunt un mag de legea nouǎ, Un biet 
nebun, orbit de-o stea,/ Ce-am rǎtǎcit/ sǎ v-aduc 
vouǎ Poveștile din țara mea.” Dacǎ în prima propo-
ziție eul liric enunțǎ cǎ este ,,un om fǎrǎ de țarǎ”, din 
a doua propoziție, care vine în completarea primeia, 
alocutorul, presupus, aflǎ cǎ eul liric este „un mag 
de țarǎ nouǎ”. Prin fiecare nouǎ propoziție se con-
struiește „biografia” eului liric, instanțǎ liricǎ con-
știentǎ de puterea orficǎ a cântului sǎu, așa cum 
reiese și din completiva directǎ: „cum cântul meu se 
înfǎșoarǎ/ în giulgiul veșnicei tǎceri”. Dacǎ primele 
patru microstructuri se deschid cu subiectul exprimat 
prin pronumele personal de persoana I „eu”, ultima 
microstructurǎ prezintǎ în deschidere complementul 
circumstanțial de timp exprimat prin adverbul de 
timp „azi”. Punctele de suspensie prin utilizarea lor 
intenţionată indică posibilitatea continuării gândului, 
o invitaţie la reflecţie: „Azi simt cum noaptea se 
coboarǎ/ Pe dimineața mea de ieri,/ Cum cântul 
meu se înfǎșoarǎ/ În giulgiul veșnicei tǎceri.../ Și 
printre voi îmi duc povara/ Stropit de râs și de noroi,/ 
Cǎci vai de cine-și pierde țara/ Ca sǎ și-o cearǎ de 
la voi...”. 

Se constatǎ  faptul cǎ folosirea figurilor de 
stil contribuie la accentuarea dimensiunii estetice a 
limbajului şi sporeşte expresivitatea limbii, dând 
concreteţe, forţă şi plasticitate imaginii poetice. 
Astfel, dintre figurile de sunet întâlnite amintim: 
asonanța („Un strop de foc purtat de vânt”, „Ce port 
blesteme-n cerul gurii”); aliterația („Eu m-am des-
prins dintre morminte”, „De unde-aducerile-aminte”), 
afereza („acolo-n”, „blesteme-n”), apocopa („v-duc”. 
La expresivitatea textului dintre figurile retorice con-
tribuie enumerația: („Eu sunt un om fǎrǎ de țarǎ,/ Un 
strop de foc purtat de vânt,/ Un rob rǎzleț scǎpat din 
fiarǎ”), dintre figurile de construcție regǎsim 
anacolutul: „Cǎci vai de cine-și pierde țara/ Ca sǎ și-
o cearǎ de la voi...”. Cum se cunoaşte, Angelo Mar-
chese consideră că poezia reprezintă acea valoare 
teoretic comunicabilă prin intermediul cuvântului, 
reprezintă un joc care oferă posibilitatea lectorului 
de a reconsidera, din punct de vedere analitic, privi-
rea globală care furnizează un posibil model în 
construcţia unei poezii, şi, deci, în construcţia unei 
lumi posibile (Angelo Marchese: 1997, pp. 81- 89). 
Plecând de la aceste consideraţii putem afirma că 
masca poeziei „Fără ţară” ţine şi de trei verbe cheie:  
a fi – a desprinde – a simţi, verbe care permit 
menţinerea unei structuri unitare, închise în care 
sunt fixate evenimentele. Astfel, masca poate fi o 
reîntoarcere la calitatea formală a limbajului, o 
reîntoarcere la conţinuturi sau o reîntoarcere la „eu”, 
poezia Fără ţară reprezentând prilej de reflecţie 
pentru lector, artă prin modalitatea de expresie şi 
ştiinţă în măsura în care exprimă cunoaştere. 
 Între cele două pronume „eu (...)” şi „(...) 
voi” gravitează întreaga poezie, astfel, prin jocul izo- 
  

(continuare în pag. 89) 
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Grigore GRIGORE 
 
1.Știam atât de multe despre mine 
 

Știam atât de multe despre mine 
Măsură vie pentru timpul plat 
Ca doar pe roiba ce mi se cuvine 
Credeam ca sunt când zeu când împărat  
Când zeu al viselor nepricepute  
În care mă întemnițam tăcut 
Când împărat al straielor de frunze  
Gătindu-mă cu cele ce-au căzut. 
 

Știam atât de multe despre noi  
De mine și de umbra mea solară 
Că uneori acoperit de ploi  
Mă fericeam c-aș fi cât să nu pară 
Și că prin lacrimile tale moi 
Pluteam de dimineață până-n seară. 
 
2.Întâi și-ntâi de mine mi-era frică 
 

Întai și-ntâi de mine mi-era frică 
De dimineața până dimineața 
Și nimeni nu-mi spunea de unde ceața 
Care numai căzând se și ridică 
De unde lucrul cald care tânjește 
În forma lui spre orizont departe 
Și cum să fac purtând în piept o carte 
Cu ea să-ncerc și saltul peste moarte. 
 

Întâi și-ntâi așa cum se cuvine 
Să mă gândesc la flacăra din tine 
Care-ncălzește laturile fine 
Ale triunghiului care întors în mine 
Își lasă vântul pe sub aripi line 
Bătăi să-și treacă dinspre rău spre bine. 
 
3.Și-am întors pasărea cu zborul ei cu tot 
 

Și-am întors pasărea cu zborul ei cu tot 
Am întors pasărea cu povara aripilor ei 
Am întors pasărea cu povara ghearelor  
In cioc 
Am întors pasărea în cioc  
Să-și amintească de nevoie de frică 
Ziua în care a îndrăznit 
Să creadă că aparține cerului 
Și nici un foc  
În nici un loc  
Al pietrei sau al fierului 
Nu-i va topi conturul. 
 

Și-am întors pasărea 
Să vină furul. 
 
4.Acum când te privesc, oglinda 
 

Acum când te privesc, oglinda 
Cred că n-a prea avut lumină 
Pentru sângele tău pentru 
Contur 
N-a prea avut limită 
Pe care bănuind-o 
Încercam să ți-o fur 
N-a avut 
Nici aerul care părea 

 
Că plutește în focul care 
Arzând se stingea. 
 

Atunci când mă priveam, oglinda 
Pe mine de mine mă despărțea. 
 
5.În sufletul meu se petrece un război cordial 

 

În sufletul meu se petrece un război cordial 
Nu unul rece si nici unul banal 
Adică doar din cuvinte meșteșugite 
Mai puțin sfinte mai mult cu ispite 
Mai puțin curate mai puțin calde 
În care păcate plutind să se scalde 
Au tot tânjit 
În sufletul meu în adâncul lui 
Fără sfârșit 
Un Dumnezeu al nimănui 
Pitit 
Și-un vis al mamei cumplit 
Se petrece în lume ceva nevăzut, neștiut 
Care n-are nici nume și nici trecut. 
 
6.Abia când am înțeles că între noi 

 

Abia când am înțeles că între noi 
Nimeni să-și facă culcuș 
Nu mai poate 
Nici raze de soare  
Nici raze de ploi 
Căci tocmai stăteam spate-n spate. 

 

Abia atunci 
Abia atunci 
Am înțeles că una-i măsura  
Am înțeles că alta-i căldura 
Că alta-i căldura 
Care-mi îngheață gura 
Și-mi coboară pleoapele 
De sub care dezlănțuite 
Apele 
Apele. 
 
7.Data viitoare îi spuneam clipei 

 

Data viitoare îi spuneam clipei - 
Nu voi mai călători în timp 
Alături de o femeie frumoasă 
Pe care o cred prințesă 
Nu-i voi mai săruta mâna unei zâne 
Și nu-i voi mai zice tatăl nostru 
 Unui înger 
Voi rămâne la casa mea, la masa mea 
Voi citi stelele mele 
Și mă voi juca  
Devenind zilnic tot mai copil 
Cu luceafărul care îmi luminează 
Pâinile  
Subtil și tiptil 
Despărțindu-mi în două 
Mâinile.  
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Ion TUTUNEA-HERCINICUL  

 
MIRIŞTE 
 
Ţi se ghiceşte-n ochii albăstriţi de vise 
orizontul defunct care sunt deodată în 
ipostaza de om pus de-a curmezişul 
în faptul înserării pe cumpăna dintre cuvinte 
Lacrima curge – se prelinge topită sarea trudită 
în orele suferinţei pentru că nu reuşesc să-mi 
scriu glasul când strig: 
-„moarte celor care pătează zăpada limbii române 
Mânjită de cosmopolitism pe eşafodul înaltei mirări” 
 
mirişte împădurită cu scaieţii blajini 
ce rostesc rugăciuni de esenţe tari din 
adâncimea unui cumplit aforism izvorât din 
scurgerea dereglatei clepsidre 
delfinul fanteziei descărnat într-o 
imagine apocaliptică… 

 
NU ÎNCERCA 
 
Nu încerca să-mi ucizi şoimii ideii cu 
otrăvite săgeţi împlântate în masca mortuară 
sculptată măiestrit în aburul selenar prin care 
chiar neprivindu-te în toate te văd deodată 
Tu eşti albul – culoarea unică 
din care desfrunzindu-se se naşte curcubeul… 
 
Un clovn vopseşte cioara în culorile papagalului 
încercând s-o dezveţe zadarnic de graseierea cârâiturilor 
dincolo de cortina zorilor 
răsfrânţi în temniţa făpturii 
Cârtiţa dorului râcâie carapacea întunecată în care 
sălăşluieşte îi sfredeleşte pereţii şi 
se eliberează  preschimbată în pasăre domestică 
inofensivă ca o bombă dezamorsată de 
cumpănitul smalţului stelelor… 

 
ÎN SERTARELE MEMORIEI 
 
Ţărmii visează epave de corăbii împovărate de legende 
se adună în mine veacuri prăfuite în şir indian 
caravane de ore sapă pe frunte fortificaţii 
Cuvintele-mi sunt straie luminiscente care-mi 
dizolvă trupul preschimbat în arsură –  
rană mustindă viermuitoare de năluci rânduite 
în şir indian – caravane de ore săpând 
pe frunte tranşee într-o risipă de galben 
împroşcată în sfinţenia aureolei unde se profilează 
din prăpastii orbitoare iscate fantezii 
dezlegate din amnare de fulger… 
 

 
Întunericul spumos e o  crispare încrâncenată 
din care vedem ugerul lăptos conţinut în Calea 
Lactee -  
fluturi luminoşi striviţi de şenila clipei necruţătoare 
pe tălpile cerului lipiţi – un noroi lipicios de obsesii 
ascuns în sertarele memoriei…  
 
TĂCUTE LUMINI 
 
Tremură cutremurat văzduhul într-o şoaptă 
nocturnă 
destrăbălată în liniştea de cimitir înstăpânită peste 
adieri de cuvinte unde plugăreşte prin sentimente 
brăzdarul 
albastrelor incandescenţe din sclipătul minţii… 
Pe o frântură de stea melancolia boceşte proaspeţi 
meteoriţi 
din adâncuri de cugetare la nedezvăluite răscruci. 
 
Se împrospătează catapeteasma visării din 
cadavrul unui sentiment înjunghiat de cuţite de 
tăcute lumini împurpurând asfinţitul 
 
ÎNCUMETARE 
 
Gustul sărat apare înaintea vederii stropului de 
sânge împroşcat în amăgirea cantatei 
Prea străin în propria ţară însingurat 
rătăcit pe serpentine de gânduri înceţoşate 
Depărtările îmi atârnă – pietre de moară spânzurate 
de gâtul de gâscă sălbatică întins 
într-un zbor peste praguri de veacuri 
 
Tu arunci barbarizată în golful memoriei mele 
numai cu pietre funerare răsărite din neguri 
amestecate 
ce nu cunosc opreliştea timpului hazardat în 
năravuri 
Mă încumet să muşc din pâinea iubirii aproapelui 
coaptă în jăratecul melancoliei –  
imperturbabile disperare-a furtunii… 
 
CONSTELAŢIA TAINEI 
 
Îmi port greul făpturii pe străzi pustiite 
arse de cumplite nelinişti 
Delfini sprinteni – neuitările – înnoată în 
Apele memoriei spumegătoare 
 
Jăratecul iubirii sfârâie în aşteptarea voinicului şi 
uită să nu se audă reînviind cicatricea de cearcăn 
prelungită de beznă în rotunjimile ochilor 
două plute sferice înţepenite pe chipul mirat 
unde Lumea se zbate în celălalt capăt al privirii 
precum un balaur ştiut cu nenumărate capete rănite 
agonizânde prevăzându-şi  viitorul trecut care 
prin trunchiul răchitei unduit vibrează în mine 
prin viscerele umflate de zboruri neîngăduite 
în constelaţia tainei… 
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Ion (Simion) STERPU 
 

NE CHEAMĂ VOCILE CREȘTINILOR 

NE CHEAMĂ VOCILE PĂMÂNTULUI 
   

Aici, în Dobrogea (Sciţia Minor) a venit Sf. Apostol 
Andrei, aici s-a născut Dionisie Exiguul (Cel Mic), teolog 
de faimă europeană, creatorul calendarului erei creştine, 
aici a scris primul “poet–scriitor“ al romanilor - Publius 
Ovidius Nasso, autorul celebrelor Scrisori din Exil - 
Tristele şi Ponticele. 

Aici Dromichete i-a învins pe perşi, pe Alexandru 
Macedon (era de origine tracă - din stirpea aromânilor 
(vezi Nicolae Iorga). 

Pe aici a trecut Ulfila, regele goţilor (geţi = goţi) 
venind din Nicomedia, şcolit la Tomis şi Constantinopole. 
Aici probabil (conform lui Petre Diaconu David) a fost 
călugăr la Bazilica Paleocreştină din Niculiţel unde a 
început să traducă Biblia pentru goţi = geţi în caractere 
runice (traducerea a fost terminată la Nicopole, Bulgaria 
de azi). 

Aici au venit printre primii preoţi ortodocşi (Iones-
cu Gheorghe, stră-străbunicul meu pe linie paternă - 
bunicul Ilenei Ionescu Sterpu). 

Aici rezistenţa ţăranilor împotriva “colectivizării 
sovietice” a avut un suport profund creştin (cununiile fără 
preoţi forţate de către comunişti nu au reuşit). 

Aici a fost învăţător Ludvig Nechifor şi Popa Iancu 
predând într-o frumoasă limbă românească. 

Adeseori mă simt biruit de oboseli creatoare la lo-
cul unde ne-a aşezat destinul muncii, simt dogoarea unui 
val recuperator de la părinţii de aici. 

De aici mă strigă vocile martirilor şi ale pământului 
niculiţean. Aici părinţii şi bunicii cu teama de Dumnezeu 
ne-au supravegheat primii paşi ai copilăriei, ne-au dăruit 
puteri nebănuite şi pentru celelalte drumuri neîncepute 
încă. 

Aici tatăl meu Simion Sterpu a primit educaţia în 
cultul muncii şi credinţei prin argăţie (a fost argat la M-rea 
Saon). Şcoala “argăţiei” era o şcoală dură, dar care a 
imprimat respect pentru munca şi valorile creştine. 

Aici mama mea, moldoveancă din Maluşteni, 
Vaslui - Veta Igescu Sterpu, a primit educaţie în casa 
preotului Constandache, şi el de origine moldoveană. 

Aici a fost numit în 1881 prin Decret Regal emis la 
Garnizoana Brăila Tănase Sterpu, străbunicul meu, întâiul 
primar al comunei Niculiţel după alipirea Dobrogei la 
Patria mamă. 

Aici mă simt legat prin fire invizibile de minunata şi 
binecuvântata de Dumnezeu comună Niculiţel, de oamenii 
ei, creştini adevăraţi şi minunaţi, continuatori ai dicienilor 
colonizaţi de ardelenii mocani în timpul migraţiei din sec 
XIII-XIX. 

Niculiţelul a fost ariergarda cetăţii celtice Novio-
dunum, comună situată pe celebrul drum comercial “de la 
Varegi la Greci“ (cf. prof. Colcer Iosif). 

Dobrogea a fost tărâmul binecuvântat pentru 
creştinii greci şi geţi care au construit numeroase bazilici 
la Dunăre şi Mare. Pe Martirionul Creştin de la Niculiţel, 
monument unic în Europa, s-a construit Bazilica 
Paleocreştină. 


Bazilica Paleocreştină de la Niculiţel inaugurată în noua 

formă arhitecturală la 04.06.2016 
 

În lucrarea istoricului şi geologului austriac 
Karl F. Petres “Graundlinien zur Geographie und 
Geologien der Dobrutscha”, Viena, 1867 - lucrare 
digitalizată de către Universitatea Harvard SUA, se 
menţionează existenţa FÂNTÂNII COCOŞ de la care 
se aproviziona cu apă potabilă şi Noviodunum. Ceta-
tea celtică – Noviodunum, Isaccea de azi - era un pu-
ternic bastion pe unde se trecea Dunărea de către 
comercianţi, trupe militare, migratori. Mulţi militari au 
fost martirizaţi aici în timpul prigoanei romane împo-
triva creştinilor şi apoi înmormântaţi în cimitirul de la 
Niculiţel peste care ulterior s-a construit Bazilica. 

Datorită forţei geţilor = goţilor, Bizanţul a ma-
nifestat o teamă mare faţă de aceştia, astfel că DA-
CIA DE SUD apare sub denumirea de Gothia (Petre 
Diaconu David - Editura Ronprint Bucureşti, 1992 - 
Sfinţii Poporului Roman, pag. 30-31). 

Pe la Niculiţel (Traianapolis, Manastirişte) a 
trecut şi regele “goţilor” - Ulfila.  
Părinţii acestuia au fost luaţi captivi în Asia Mică pe la 
264 şi aduşi în Sciţia Mică (Dobrogea). Ulfila se naşte 
în ţinutul Dunărean pe la 310, fiind botezat de prunc. 
Cunoştea limbile “gotică“, latină şi greacă. Ulfila a fost 
crescut în palatul fiului lui Constantin cel Mare de la 
Tomis, Constanţiu (337-361). 

Cu o bogată cultură, Ulfila a fost interpret la 
Constantinopole şi nu este exclus să fi fost o 
perioadă monah la Niculiţel (idem P. D. David, pag. 
31). Aici i-a venit ideea să traducă „Biblia pentru goţi” 
în caractere runice (idem scriere dacică), iar 
finalizarea traducerii s-a făcut la Nicopole ad Istrum 
(Bulgaria de azi). 

În cartea sa “Argumente pentru rescrierea is-
toriei europene - Despre istoria şi arhitectura geto-
goţilor”, istoricul italian Carlo Troya pune semnul egal 
între geţi si goţi (Editura Uranus, Bucureşti, 2015). 
Eroarea deosebirii dintre goţi şi geţi aparţine 
istoricului Iordanes (vezi şi comentarii pe internet în 
Wikipedia .org). În acest context se poate uşor 
explica denumirea operei mistice Petrus de Dacia, un 
festival care are loc în fiecare an în Insula Gotland din 
Suedia – capitala Visby - pe ruinele unei frumoase 
biserici creştine, Sf. Nicolae. 

Petrus de Dacia a fost o personalitate de ma-
re calibru în epoca medievală şi aparţinea ordinului 
religios “Black Friars”- călugări dominicani (vezi Ziarul 
New York Times, ediţia de Duminică, 25 iunie 1989, 
pagina 15, în articolul Sweden Tranquil Retreat).  

(continuare în pag. 110) 
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      Irina Lucia MIHALCA 
 

Mâine e prea departe 
 

Lacrimi albastre miezul nopţii a picurat, 
în tăcerea ei transparentă  
călătorim spre stele, e o chemare,  
un dor crescut din lumină. 
 

Toate vin nevăzute spre centru,  
deşi toţi le văd depărtându-se de el! 
Turbionul vieţii le atrage - cercuri concentrice,  
presărate cu frunze în oglinda apei. 
 

Nişte frunze sunt oamenii,  
                    îi duce viaţa precum vântul! 
În bătaia destinului,  
departe de noi, suntem purtaţi, 
pe unda gândului primim răspunsul.  
Opreşte-o petală, arunc-o pe apa vieţii! 
 

Fiecare lucru îşi cere timpul lui,  
fiecare vis visul lui,  
fiecare emoţie emoţia ei,  
totul e doar o stare ce curge! 
 

Dincolo de câmp curge  
un mare fluviu,  
adună multe râuri în drumul lui! 
 

Nu te teme de vise, nimic nu te poate răni,  
nici gândul, nici cuvântul,  
nici raza de soare  
ce trece prin oglinzile timpului! 
Mâine e prea departe... 
 

Dincolo de garduri, împrăştiată  
de aripa vântului, fiecare petală e vie. 
 
Mărturisire 
 

Un ultim popas, la o răscruce de drumuri. 
Emoţiile alunecă pe contrasens. 
Atât de departe de casă.  
Dar asta e bine.  
Soarele se ascunde 
în spatele orizontului.  
Ori de câte ori merg  
pe o stradă întunecată  
nu mă simt singură. 
Aerul vibrează  
în jurul sunetelor fugare 
pentru ca să devină  
un imn de slavă. 
O pisică a trecut.  
O alee, o bancă,  
o carte,  
un poem.  
Într-o clipă sublimă,  
sub vălul de ceaţă, 
 

 

luna străluceşte prin ploaie, 
pe măsură ce creşte  
în sincope. 
Norii sunt în derivă. 
Doar amintirile unor clipe  
se contopesc  
în lucrurile care  
au fost, cândva, reale.  
O lume pierdută  
pentru a te redescoperi 
într-un cuvânt! 
 
În urma noastră  
   

Adânc, în lumina lunii   
şi-a ceţii curgătoare-n valuri,  
un gând legănat persistă,   
invadând strălucirea amintirilor,  
din oglinzile de-argint.  
   

Peste ţărmurile mării  
ecoul cântecului lunecă 
interludii romantice ale dansului,  
lumină aurie în priviri,   
spirală de zâmbet,   
tresărire rămasă, urme de paşi   
şi fiecare clipă de vis 
noi constelaţii  
fără bariere în inimile noastre.  
   

Durerea cercului  
îşi caută lumina rotundă,   
blocată în lupta   
născută din dragoste şi pasiune.  
   

Într-o mare de suspine,   
rochia mea neagră ca noaptea,   
te bântuie din nou, 
corabie plutind hieratic,  
dincolo de orizont,   
în căutarea unui port   
unde să-şi ancoreze sufletul.  
   

Prin inflexiunile vântului,   
sunetul dorului tău   
a pătruns aici,  
uimitor precum misterul  
căutării braţelor tale  
prin mare  
şi-atingerii mâinilor noastre.  
   

În urma noastră,  
încă vibrează   
dansul cântecului, viaţa.  
   

Acesta nu e capătul drumului,  
doar reîntoarcea   
la inocenţă  
va deschide Poarta Luminii.  
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       Lidia GROSU 
 

POETA MIHAELA OANCEA - MĂRTURISIREA BLAJINĂTĂŢII 
 

Aşa precum poezia rămâne mereu un izvor de 
simţiri fructificat de o gândire pe măsură, simțiri revărsate 
într-o singură îmbrăţişare tulburătoare pe ilustre pagini, 
ce devin o bucurie continuă, citindu-i creaţia prolificei 
autoare Mihaela Oancea, pe care o consider la 
momentul actual ca una dintre cele mai arzătoare STELE 
în domeniul literaturii române (manifestându-se cu proză 
şi poezie pentru copii, poezie pentru maturi, herme-
neutică literară), o vom recunoaşte ca semănător de un 
larg spectru de culori ale pretinsei bucurii, năvala aces-
teia dând dovadă nu de altceva, decât de profunda 
recunoştinţă a cititorului pentru regăsirea sau desco-
perirea sa repetată într-o poezie inspirată, în care sufletul 
odihneşte.  

Expresie vie a umanismului pe care îl promo-
vează la justa valoare, noul volum de poezii pentru copii 
„Năzdrăvanii din pădure”, apărut la Ed. Pim, 2016, vine 
întru susţinerea celorlate cărţi ale autoarei, tratând 
probleme de importanţă majoră în contextul globalizării, 
când este deosebit de necesar să-l trăim pe Dumnezeu 
cu mereu pretinsul chip al blajinătăţii omului din noi 
predispus să păstreze armonia „...Până și ceru-i zâm-
bește, / Îl alintă și-l iubește, / Căci sobolu-i cumpătat / Și-
are veșnic gând curat!(„Răsfățul sobolului”). 

Desprindere din divinitate, lumea florei şi a fau-
nei, toată personificată, e o sugestie a autoarei că natura 
înconjurătoare, în frunte cu omul, fiinţă superioară cu 
responsabilităţi asumate („Și așa, încetișor, / Să-nțelegeți 
rostul lor, / Pe ei toți să-i însoțiți, / Visul, voi, nicicând s-
opriți!” („Năzdrăvanii din pădure”)), sunt o ţesătură fină a 
unuia şi aceluiaşi tot unitar, creat de Dumnezeu, întru 
menţinerea armoniei şi înălţarea prin curăţenia simţirii: 
„Vine seara cu gând bun / Răspândind blajină stare, / 
Liniștită e natura, / Glasuri vii se pierd în zare („Primă-
vară, muguri noi”). De fapt, „sunt ceea ce gândesc”! 
Această idee îi dă viaţă poeziei, care e o chemare la 
înălţarea spre omenescul din noi, cititorul fiind atras într-
un zbor pasional pe aripi de Arminden prin care „Lumea-i 
joc de armonii”. Atras de ea, devii o ocheadă aruncată  
de pe sub însăşi geana fermecată a primăverii ce-ţi 
deschide tablouri irepetabile, ale căror imagini sunt cu-
loare, parfum, dar, în primul rând, trăire: „Chiar și-atunci 
când obosește, / Bondărel tot strânge-n brațe / Dalbă 
floare și-o privește / Cu ocheade-adânci și hoațe” („Bon-
dărel e-ndrăgostit!”). 

Oază a înţelepciunii („De sapi groapă altuia”, 
„Aricel – doctor fără voie”), sondând dulcele grai popular 
al autorului anonim, poezia Mihaelei Oancea este o răz-
batere spre deschideri prin strict necesara şcoală obliga-
torie („Vrem s-avem cu toţii parte? / Să-nvăţăm atuncea 
carte!” („Alfabetizarea în zăvoi”), nu doar pentru a-ţi  
 

 
 

cunoaşte locul şi rolul („Moş Martin e de poveste”) şi 
nici doar pentru a nu te lăsa păcălit de linguşire 
(„Vulpea şi bursucul nătăfleţ”), cât, mai ales, pentru 
a-ţi găsi norocul, în acest caz căutându-l nu la piaţă 
(„Norocul nu se vinde”), ci în tine însuţi, profesând 
într-un domeniu, o artă ce te-ar captiva 
preponderent şi ţi-ar susţine studiul „tainei  despre 
cei cu rang domnesc”, care sunt chiar... „Salcâmii în 
floare”...  

De o tentaţie a visului e cuprins eul-călător 
prins de o realitate ce poate deveni...vrajă, - dacă şi-
o doreşte, afirmă poeta Mihaela Oancea. Este o 
dorinţă a afirmării într-o totală armonie a Terrei cu 
hegemonul COSMOS, transmiţător de unde 
circulare, ce-l prind în ele şi pe omul cu demnitate 
profund umană, dar şi naţională, care-i asigură 
veşnicie unui popor prin dorul său de a-l înălţa şi a 
se înălţa în orice parte a globului s-ar afla, precum 
ne reflectă acest lucru şi poezia „Visul ursuleţilor”: 
„Zmeura cea roşioară, / Peştii bălţii zvelţi, frumoşi, / 
Cu nimic nu se compară! / De vă credeţi chiar în 
stare, / Barcă-atunci să construiţi, / Să porniți în 
cercetare, / Râul să îl îmblânziţi! / Vii primejdii sunt 
pe mare, / Trebuie s-o luaţi uşor, / Steaua 
călăuzitoare / Pentru voi este-acest dor. / Orice-
alegeţi, nu uitaţi: / Voi să vă aveţi ca fraţii, / Doar 
cinstit să  procedați / Ca urmași ai astei nații!”.  

Este vorba cu adevărat de trăirea profund-
sentimentală ce oglindește o lume a cuvintelor şi 
care, în consecinţă, devine scrisul plin de har al 
poetei şi al scriitoarei Mihaela Oancea – o 
nemărginire a sufletului de copil, ce se îndreaptă 
spre copilul din noi cu răvașe de dragoste, oferindu-
ne spaţiul binefacerii, al armoniei şi al minunii lui 
Dumnezeu... 
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mixtă, fără o identitate proprie asumată.  
 Pirandello şi Cervantes se concentrează pe 
individ, pe instabilitatea, frica şi disperatele sale 
încercări de a trăi, de a fi cineva, pe complemen-
taritatea limbajului cu trăirile personale. Încercările 
de a-şi depăşi statutul prin inventarea de noi registre 
depistate la orice nivel conceptual, pot fi descifrate 
ca o încercare de supravieţuire într-o lume ostilă, 
tăcerea devenind singura formă de salvare. Noțiunii 
de tăcere i se imprimă un sens totalizator, cuprin-
zând o realitate socială diversă care formează, fără 
doar și poate, o unisonanță perfectă. Tăcerea repre-
zintă salvarea, este un fachir autohton, un terapeut al 
sufletului, preluând formele muțeniei, a penitenței, 
devenind unica formă de rezistență în fața unei 
existențe derizorii. 
 Despre conexiunile dintre cele două texte s-a 
mai scris, dar despre valențele tăcerii realității nu 
putem vorbi, decât succint. Tăcerea este greu 
identificabilă, analizată și detaliată. Ecoul tăcerii în 
contemporaneitate presupune reinventarierea stărilor 
de a fi, de a trăi, de a te exprima. Cervantes și 
Pirandello construiesc doi eroi utopici deveniți 
conștienți de ei înșiși. 
 Prin urmare, tăcerea nu rămâne primitivă, ci 
evoluează odată cu personajele, devine un ultim 
refugiu, dar și cea mai nobilă expresie a libertății de 
gândire vizând nedegradarea stării de a fi om într-o 
lume animalică. 

 

 

 
 

 

 

Mirela Savin 
 

Tăcerea realității 
 

 Tăcerea realității se referă la jocul înțelepciunii 
răposaților ca experiență dictată de starea nemuririi care 
se concretizează în și prin scris. Dacă în cartea sa, 
intitulată pur și simplu „Despre dragoste”, Stendhall 
aminteşte de o istorie a minelor de sare din Hallein pentru 
ca taina să ne pătrundă mai tare decât viața, Cervantes 
reușește să metamorfozeze arta impură, intenţia 
auctorială fiind aceea  de a demonstra că există o mască 
care învăluie existenţă umană şi că această mască nu 
coboară nici în adâncurile trunchiurilor foarte groase, nici 
în minele întunecoase, ci, poate doar în noi, atunci când 
linia dintre normal şi anormal, realitate şi nebunie se 
confundă şi se înfundă în abisul existenţei mizere.  
 O trăsătură deloc neglijabilă a creației lui 
Cervantes revine varietății umorului, chiar și sub formă de 
tragism. Totuși, dacă ar fi să analizăm viziunea lui 
Cervantes asupra omului, prin umor, am spune că acesta 
este atât obiectiv, cât și subiectiv, primul integrându-se 
structurii morale, cel de-al doilea fiind o mască a tăcerii. 
Pe aceeași linie, Pirandello rescrie agonul într-un joc al 
limbajului de text, creează adevărate modele și 
antimodele literare.  
 Fie că vorbim de Cervantes, fie că ne referim la 
Pirandello, opera artistică se află la confluența mitului cu 
literatura, pledând cu discernământ în favoarea ideii de 
mască morală care înglobează două tipuri de naratori. 
Astfel, dacă unul caută să se elibereze de sub tirania 
realităţii crude, falsificând-o, altul încearcă reintrarea în 
formă, umanitatea conturând atemporalitatea. Mai mult 
decât atât, din perspectiva filosofiei pe care o conturează, 
a modalităților etice și estetice de exprimare, Cervantes și 
Pirandello devin creatori-vizionari ai unei lumi acide, 
malițioase și supuse eşecului iminent. 
 Operele celor doi stau sub semnul tăcerii, chiar 
dacă se ascultă și se vede. Ochiul cititorului sondează 
evoluțiile personajelor, trăiește realități exterioare și 
lăuntrice, împrumută stările tensionante ale personajelor, 
se amestecă cu acestea, trăiește povestea de iubire,  
luptă cu forma. Adjuvantul lui Don Quijote, Sancho Panza, 
cunoaște o subtilă tonalitate grotescă față de idealul pur al 
lui Don Quijote și, astfel, acesta devine „normal” şi,  din 
„normal”, Sancho devine „anormal”. Sancho Panza 
cunoaște caracteristici pregnante, devine un personaj 
sacru, cu ochii plini de înțelepciune. Don Quijote este 
clasicul reprezentant al unei lumi sărace, cu mintea 
rătăcită în descifrarea cărţilor cu și despre cavaleri, devine 
reprezentantul eroului modern aflat într-o situaţie specială 
cauzată de lipsa conştientizării rolului de erou. Nu poate fi 
efectuată vreo delimitare clară între rafinamentul eroului și 
evocatorul unui trecut magic. Cele două elemente sunt în 
concordanță internă cu ambianța contextuală, vizând 
termeni ai nonexprimării, imprimând lui Don Quijote o 
estetică a melancoliei față de vremurile demult apuse. 
Poate fi imaginat bătându-se cu morile de vânt ce iau chip 
de balauri. Aceiași balauri apar și în viața lui Mattia 
Pascal, doar că aici balaurii reprezintă propria familie. 
Deplasările asociative între ființe și imagini alegorice 
facilitează trecerea personajelor dintr-un plan în altul, 
descriind, în tăcere, o criză a identității, o formă hibridă, 
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 (urmare din pag. 82) 
 

topiei şi al alotopiei putem pune în oglindă versurile iniţiale 
cu cele finale („Eu sunt un om fără de ţară /vs/ Ca să şi-o 
ceară de la voi”) rezultând o însumare de tactici şi tehnici 
foarte diferite care stau sub semnul metaforei cunoaşterii, 
cunoaştere văzută ca o excavare, o ascensiune, o mişcare 
pe axa verticală, dar, în acelaşi timp, şi ca o tensiune. Prin 
ultimele două versuri „Căci vai de cine-şi pierde ţara/ Ca să 
şi-o ceară de la voi...” se sintetizează în acelaşi timp sfera 
semantică şi sfera psihoafectivă a întregii poezii. 
 Tipologia imagistică a eului liric în poezia Fără țară, 
de Octavian Goga se caracterizează prin diversitate, una 
care permite o intelectualizare a eului liric, oferind predilec-
ție proiecțiilor lui arhetipale, fie că vorbim de Căutător, 
Creator sau Revoltat, fie că identificăm toate cele trei stări. 
 Prin urmare, putem afirma faptul că intelectualizarea 
eului liric reprezintă doar o mască ce trebuie văzută în ipos-
taza unei luări la conştiinţă a problematicii reîntoarcerii la 
origini, a suferinţei aceluia care este „om fără ţară”, dar care 
reuşeşte să prezinte lectorului „vouă/ Poveştile din ţara 
mea”. Masca lumii reale trebuie identificată nu doar în 
lecturi sau reminiscenţe istorice „Eu sunt o lacrimă târzie/ 
Din plânsul unei mii de ani”/ „Eu sunt oftatul care plânge/ 
Acolo-n satul meu din deal,/ Sunt ţipătul muiat în sânge/ Al 
văduvelor din Ardeal”.  
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Laurențiu Alin DUMITRACHE 
 

Automaton 
 

din scorbura neagră iese tiptil 
o păpuşă fără sfori 
şi cu ochii mari 
cerşeşte zori 
 

din paşii ei răsare grâu 
iar de pe umeri păsări culeg 
 aşchii pentru cuib 
şi pentru foc. 
 

iernile trec 
născând petale  
cu miros de prea târziu 
 

iar firele de iarbă 
se uită spre apus, 
acolo a crăpat un tril 
în lama stropilor 
de ploaie, 
rumeguşul fiindu-i pătură 
 

şi peste luminiş lăsându-se ceaţa... 
 
Fantoma cu chip de cilindru 
 

prin crengi de prun înflorit 
conturez 
în luminişul simplu 
forma unei fantome flămânde. 
 

în suflul nălucii 
iarba tremură 
şi plânge rouă. 
 

chipul său ia în razele de soare  
formă de  
de cilindru în care îngroapă culori. 
 

întind braţul în aerul gol 
şi spectrul îmi apare 
cu gura larg deschisă, 
zumzete de albine 
mă trag înăuntru  
şi mă veştejesc. 
  
Polaris 
 

din harpa aurorei boreale 
s-a născut poezia 
şi din suflul ei, 
păsări migratoare. 
 

soarele mângâie oţelul, 
oraşul pustiu mă cheamă 
în scheletul său 
şi sticla topită de căldură mă acoperă 
în cocon. 
sute de ani de întuneric, 
stepa cântă prin ninsoare 
dar sunt surd, 
umbră cu glugă şi aripi înzăpezite. 
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Traducere în albaneză de Baki Ymeri 

 
Gjumë  
 
Gjumi më përgjon  
e shoh me syrin e mëndjes 
kur e pij në mbrëmje çajin.  
Përzjerja e blirit me mento të thatë 
m’i lazdëron ndjenjat...  
Me çdo gllënjkë, ndjej se 
depërtoj gjithnjë e më thellë në  
fshehtësitë e gjumit. 
I kundërvihem, por në krahët  
e tij amorfe e gjej ledhatimin. 
Dora rrëshqet pa dije mbi një fletë të bardhë  
prej dylli kurse vargjet bëhen hieroglife. 
Kam dy duar të majta! 
 Më kaplon gjumi me strofat në dorë dhe po 
zgjohem papritmas...  
U përmbys kana me çaj... dremita  
pa e pirë gllënkën e fundit. 
 
 
Apokalipsa e tmerrshme 
 
Përmes ajrit urban me erë kombustibilesh  
po ndjej ende flladin e imagjinuar të një  
mëngjesi detar... 
Mendoj se vuaj nga anamneza ngase më duket se...  
sekondat janë këmbët e gjata të një merimange 
të fryrë nga lëngu i mediokriteteve urbane  
duke e thurrur pëlhurën në vende makabre ku mizat... 
e gulçuara në sidefë e gjejnë mbarimin shkatërimtar.  
Është një apokalipsë e tmerrshme,  
një valle e dyfishtë e një 
qytetërimi të prapambetur që i fshin sytë nga pluhuri  
me shaminë e shënimeve të sëmura që kanë ngritur  
historinë e një shekulli të infektuar. 
 
 
Një hije... 
 
Kam pirë sot nga lëngu i reve  
dhe përnjëherë shpirti m’u shndërrua në  
furtunë... 
aq sa, isha e pafalshme me vetë qenjen time.  
E dëbova shpirtin nga trupi dhe i thashë  
mos të kthehet kurrë prapa  
ngase atje ku do kthehet ai nuk do jem  
unë. 
Do të mbetet vetëm hija e asaj që ka qenë  
dikurë  
një hije e kreshpëruar, apatike dhe e pamëshirshme  
një hije ku shpeshherë  
nuk e gjej veten  
as sot e kësaj dite. 
 

 

 

 

Diana Teodora COZMA 

 
Somn  
 
Somnul mă pândește ! 
îl văd cu ochiul minții  
când îmi beau seara ceaiul . 
Amestecul de tei și mentă uscată 
îmi desfață simțurile… 
cu fiecare înghițitură, simt că 
pătrund din ce în ce mai adânc în 
tainele somnului. 
Mă opun dar, în brațele lui amorfe 
îmi găsesc alinarea. 
Mâna alunecă-n neștire pe coala albă 
de ceară iar versurile devin hieroglife. 
am două mâini stângi ! 
Adorm cu strofele în mână și mă 
trezesc brusc… 
s-a răsturnat cana cu ceai… am adormit 
fără să beau ultima înghițitură. 
 
 
Apocalipsă stranie 
 
Prin aerul urban cu miros de combustibil, 
mai simt încă briza imaginară a unei dimineți marine… 
Cred că sufăr de anamneză căci îmi pare că… 
secundele sunt picioarele lungi ale unui păianjen  
umflat de seva mediocrităților urbane, 
țesându-și pânza în locuri macabre unde muștele… 
sufocate în sidef își găsesc sfârșitul sfâșietor. 
E-o apocalipsă stranie, un dans ambiguu al unei  
civilizații înapoiate care își șterge ochii de praf 
cu batista însemnărilor maladive ce-au construit  
istoria unui secol infect. 
 
 
 
 
O umbră… 
 
Am băut azi din absintul norilor 
și dintr-o dată sufletul mi s-a transformat în 
furtună… 
încât, am fost neiertătoare cu propria mea  
ființă. 
mi-am alungat sufletul din trup și i-am spus 
să nu se mai întoarcă niciodată înapoi 
căci unde se va întoarce el nu voi mai fi  
eu. 
va rămâne doar umbra a ceea ce a fost 
odinioară 
o umbră crispată, apatică și neiertătoare 
o umbră în care de cele mai multe ori 
mă mai regăsesc și 
astăzi. 
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nimic de neînţeles  
în tot înţelesul acesta. 
 
VIS CU SANDALE ROŞII 
 

în pereţii de beton liniştea se despleteşte  
până la farduri 
 

lipindu-mi amărăciunea de podele  
cu nişte degete de greieri degeraţi  
învăţ să plâng  
şi să contemplu asfinţitul  
(doare mai puţin decât o rătăcire  
prin  
hăţişul de zâmbete sparte) 
 

aerul mă toarce sacadat şi grav 
 

ca un bolnav de tuberculoză  
întind palmele şi tu te afunzi în durere  
ca-ntr-un vis cu sandale roşii  
(dincolo de tot întunericul ăsta  
aş putea să inventez altceva de exemplu  
un ritual cu nebunii lumii rânduiţi  
pe aceiaşi sfoară sau să învăţ  
un şarpe de pripas să danseze  
la toate festinurile sfinţilor) 
 

o femeie şi un bărbat au inceput să încolţească  
lângă pământul acestei singurătăţi răsturnate 
 

şi toate acestea pentru nişte sandale roşii" 
 

Flutură sufletul ca o apă înmormântată în  
celălalt pământ 
 

pui de mierlă un înger  
caută lumină în oraşul prin care  
a plouat prea devreme 
niciun pustiu nu-şi toceşte degetele numărând 
zile impare 
 
VENE DE PĂMÂNT 
 

Câte vieţi am împrumutat, nimeni nu ştie 
pentru venele astea de pământ,  
îţi plătesc, Doamne,  
cu pământul din mine, numai spune-mi: 
sufletului care trece prin urechile morţii 
îi poţi încheia o poliţă pentru o singură veşnicie? 
dor prea mult umbrele pe care le plimb 
din răcoare în răcoare. 
 
în ochii demonului  
se ascut tăcerile 
căderea în mine e 
o linişte oarbă 
 
nebunii 
aruncă pietrele râzând 
 
tulburi 
apele diavolului se limpezesc în 
înţelepciuni cartonate 

 

 

          Ioana BURGHEL 
 
DORINŢĂ 
Să rătăceşti, Doamne, cutia  
mea cu pământ 
singurătatea îşi are legile ei 
 

e greu când se crapă de ziuă  
peste cerul din mine  
 

iarba trimite scrisori în  
propoziţii scurte 
nu ştiu să mă rog 
nu ştiu să cer 
car această casă ca o  
fantomă  
şi îngerii plâng agăţaţi de  
rochia femeii în roşu 
 

după ce mi-a privit răsăritul în  
ochi 
cântecul păsărilor cunoaşte tremurul frunzelor 
 

am aflat cum morţii i se  
potrivesc toţi pantofii 
şi, cum niciun plâns nu arde  
ca lacrima Ta. 
 
DOR DE CIREŞE AMARE 
 

am ochii unui poem nescris 
prin inima mea trece soarele 
desculţ 
la marginea luminii a sădit 
o grădină  
 

cât dor de cireşe amare! 
 

când lumea îşi cerne seninul din nisip 
în ochii mei adumbriţi se adună păsări 
liniştea e ca o zi pe care mi-o amintesc până la  
amănunt 
 
POEM DESCULŢ 
 

ca o copilărie prea scurtă 
ca un cerşetor  
la marginea timpului  
îţi voi dărui  
o pereche de pantofi  
cu tocuri înalte să înveţi  
cum se calcă-n picioare  
sufletul lumii 
până când sângele difuz  
va colora lumina 
va învăţa cuvintele să cânte  
dincolo de urlet  
până când nu va mai fi  
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      Cătălin RĂDULESCU 
 

Ultima coridă a lui Savaedro Cornégas 
             
         Competiţia nu începuse de prea mult timp, dar 
arenele aveau deja aspectul unui vulcan gata să erupă, 
datorită miilor de spectatori a căror surescitare părea să fi 
ajuns deja aproape de apogeu. Picadorul nu apucase 
încă să-şi aplice de prea multe ori loviturile de suliţă ce 
aveau să conducă patrupedul spre inexorabilul sfârşit, 
după ce în prealabil matadorul avea să-şi arate spre 
finalul partidei întreaga-i măiestrie. Mai era destul timp 
până la sângerosul finish. 
        Savaedro Cornégas realiză că patrupedul nu-l atacă 
cu toată vigoarea unui cornut aflat la începutul partidei. 
Renunţând la orice tentativă de a se eschiva, îşi privi 
adversarul în ochi: necuvântătorul se opri şi el, privind cu 
ochii săi inexpresivi la om; mugi în surdină, parcă a 
concilianţă, şi-şi agită uşor botul, asemeni oricărui animal 
domestic care îi cere stăpânului să-l mângâie: Savaedro 
Cornégas se prăbuşi pe marginea arenei plângând... 
        Necuvântătorul se apropie de om fără grabă şi, 
atingându-l cu trufa pe obraz, mugi un pic mai tare, 
părând a vrea să soarbă de pe obrazul fostului adversar 
lacrimile sincere ale căinţei. Plânsul acestuia se ostoi, om 
şi animal se priveau acum cu insistenţă în ochi. 
Toreadorul mângâie uşor patrupedul între excrescenţele-i 
cornoase, iar acesta scoase un scurt muget ca de 
staisfacţie. 
        Picadorul încremenise în şa, neîndrăznind să facă 
nicio mişcare ce ar fi putut periclita viaţa colegului său; 
trăgătorilor de elită le încremenise privirea prin lunete, 
gata oricând să apese pe trăgaci pentru a salva viaţa 
semenului; la rândul ei, tribunele păreau a nu mai avea 
suflare. 
        Savaedro Cornégas aruncă o privire circulară între-
gului edificiu, fără să-i mai vadă pe ocupanţii tribunelor. 
Prin ceaţa ce-i împăienjenise privirea, toreadorul 
Savaedro Cornégas vedea acum strămoşul îndepărtat al 
coridei – anticele lupte de gladiatori. Îi „vede” pe cei doi 
adversari luptându-se cu vigoare, aude zăngănitul 
puternic la intervale regulate produs de spadele grele ale 
celor doi sclavi. La un moment dat, şocul asupra unuia  
din cei doi este atât de dur, încât acesta se prăbuşeşte 
scăpând arma din mână. Nici măcar nu încearcă vreun 
şiretlic de recuperare a armei şi reluare a luptei: ştie că 
pentru dânsul viaţa a luat sfârşit. Adversarul se apropie 
fără grabă şi priveşte spre tribune. Toţi spectatorii au lăsat 
degetul mare în jos, în semn de neîndurare. - „U-ci-del!” 
„U-ci-del!”. Sclavul priveşte cu ură niciunde, ca pentru a 
dispreţui un sistem, nu nişte oameni fără minte, cu cuge-
tele îmbibate de alcool. Apoi îşi aruncă dispreţuitor arma 
la pământ. După care se îndepărtează. - „Întoarce-te ime- 
 

 

diat şi fă voia mulţimii!”, sare de la locul lui însuşi 
împăratul. Sclavul se întoarce, apucă sabia de 
mâner şi o înfige cu patimă în sol. Şi îşi continuă 
drumul. – „ Ucide-l tu!”, porunceşte atunci augustul 
către cel întins la pământ. La rândul lui, cel sortit 
pieirii, se ridică, apucă arma de mâner şi o împlântă 
în pământ.   – „ Cine sunt ăştia?... cum îşi permit?... 
cine se cred?... să fie imediat daţi hrană leilor” – 
Erau sfârşitul Antichităţii... Asta nu înţelegea 
Augustul... erau supuşii Celui ce iată, nu fusese în 
zadar Răstignit pe Golgota, dânşii fiind primii 
germeni ai omeniei ce deschideau un alt Ev... 
            Un Ev ce avea, încet-încet – să condamne, 
chiar dacă la început timid – violenţa inutilă 
neprovocată de nevoia auto-apărării în faţa unor 
semeni ireductibili, ori uciderea samavolnică a 
celorlalte vieţuitoare fără scopul strict de limitare a 
numărului lor pentru păstrarea echilibrului natural 
ori din stricta nevoie de hrană. 
           Savaedro Cornégas vedea acum cortegiul 
de masacre sinistre ce pigmentaseră ultimii două 
mii de ani: Cruciadele, mai totdeuna rapid deturnate 
de la scopul iniţial şi nobil, soldate cu masacre 
asupra nevinovaţilor; Rugurile Inchiziţiei pe care 
Umaitatea, în ignoranţa ei - arsese atâta amar de 
vreme Progresul cu posibilitatea unui trai mai bun, 
jertfind acolo ca pe nişte altare păgâne chiar 
principiile în numele cărora pretindea că sunt 
aprinse; archebuzele lui Hernando Cortes scuipând 
moartea, muşcând din trupurile unor civilizaţii 
pentru totdeauna pierdute, sfidând poruncile Regilor 
Iberici ce încercau să dea drepturi şi supuşilor din 
Lumea Nouă; mulţimea altor masacre medievale 
ce, în Epoca Modernă culminaseră cu lugubrele 
ruguri de la Dachau şi Aushwitz, dar şi cu 
asasinarea a zeci de milioane de nevinovaţi în 
Gulagul comunist. 
            Savaedro Cornégas înţelesese definitiv că 
violenţele chiar aparent nevinovate, nejustificate de 
nevoia de auto-apărare – nu fac altceva decât să 
alimenteze gustul mulţimilor pentru eternul şi 
vulgarul spectacol sângeros care în cele din urmă 
condusese la toate nenorocirile istoriei. 
           ...Savaedro Cornégas îşi privea semenii din 
tribune prin oglinda lacrimilor ce îi limpeziseră 
cugetul. Privi la patrupedul care continua să 
mugească uşor, parcă a mulţumire. Omul îl mai 
mângâie încă o dată pe creştet, şi-l bătu uşor pe 
grumaz. Agitându-şi capul, necuvîntătorul păru să 
se încline în faţa omului, după care se îndreptă 
hotărât spre culoarul ce-l conducea spre staul. 
            ... atunci tribunele bubuiră de aplauze, în 
vreme ce picadorul, călare pe roib, descria măiastre 
cercuri în arenă sub privirile spectatorilor ce 
continuau să vuiască. După care, cu un gest ferm, 
călăreţul aruncă cu hotărâre suliţa ce se înfipse 
adânc în sol. 
            Savaedro Cornégas învinsese. În ziua ace-
ea făcuse un pas mare pentru dânsul, chiar dacă 
pentru Umanitate părea unul neînsemnat... 

 

 

 



Boem@  4-5-6 / 2016 93 

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Dorian MARCOCI 
 

Covor de lăcrămioare 
 

Au suspinat mălinii într-o seară 
Sub cerul împânzit de mici văpăi 
Şi m-am trezit,pe neştiute căi, 
Că lacrimile lor se înfioară 
Sub paşii mei. 
 

În iarba convertită-n mii de sfere, 
Mărgele albe tremurând de dor 
Dau glas candorii,trupurile lor 
Dezmeticindu-se dintre mistere 
Într-un covor. 
 
Zâmbet peste timp 
 

Atât de multe am visat 
Despre o lume neştiutã 
Poveşti şi cãrţi am adunat 
Cu dorul pentr-o prevãzutã 
 

Cãlãtorie peste zãri 
În lumea apelor fecundã 
Ca sã dezlege întrebãri  
Ce mintea vrea sã le pãtrundã. 
........................ 
 

Acum se deschideau pe rând 
Atâtea porţi de aşteptare 
Concretul ce-l purtam în gând 
Desfãşurându-se-ntr-o mare 
 

De zãri,de ape şi de stuf, 
Un spaţiu împletind legende 
Peste cãrãrile de puf 
În care sufletul se pierde. 
 

Şi-acolo l-am aflat senin, 
În lotca-i ce cãuta liman, 
Vorbindu-mi cu un glas blajin 
Pe veşnicul Smirnov Ivan. 
 
La Feldru pe-nserat 
 

Se răsucea în ape tulburi 
Omătul scurs de primăvară, 
Sloiuri şi crengi îl îngroşară 
Pe sub arinii plini de muguri. 
 

Un zvon ducea constant în cale, 
Amplificat după hăitaş, 
Someşul Mare pătimaş 
Rostogolindu-se la vale. 
 

Sãlcii umile brãzdau apa, 
Cununile de mâţişori, 
Însufleţiţi şi temãtori, 
Se strãduiau sã-i curme graba 
 

 
Spre podul vechi de lemn, statornic 
Pe râpa marginii de sat, 
Unde veneam pe înserat 
Cu suflet tulburat şi dornic... 
 
Surâs de floare 
 

Aţi apãrut, sfioasã întrupare 
A vieţii într-un colţ de geam, 
În glastra micã ce ştiam 
C-o sã rodeascã ne-ndoios la soare. 
 

Cu chipul alb aţi decupat surâsul 
Nevinovat ce-a tresãrit sub geana 
Copilãriei,desluşind pe mama 
Şi ghioceii ce-i dezmiardã visul... 
 
Întâiul dar 
 

O rază mi-ai lăsat în suflet 
Iar ochi-ţi negri-ntrebători 
Prin gându-mi intim călători 
N-au desluşit niciun regret, 
 

Doar un izvor de tinereţe 
Ce-mbrăţişa trupul tău blând 
Nedezlipindu-se flămând 
De-abandonata-ţi frumuseţe. 
 

Păstrate sunt acele clipe, 
Ca spusele unui ecou, 
Mărturisind primul cadou 
Al dragostei neîngrădite. 
 
Peste sat 
 

Pe uliţă trecuse ciurda 
De mult.La margine de sat 
Însingurarea s-a lăsat 
Făcându-şi cale cu-nserarea. 
 

În grajduri stăpâneşte truda, 
Mirosul laptelui perlat 
Ţâşnind din uger sacadat 
Umplând treptat căldarea... 
 

Copiii înc-ar mai zburda, 
Dar glasul mamei legânat  
I-adună-n casă la spălat 
Pân’ va sfârşi mâncarea. 
 

Treptat s-a rânduit ograda, 
La masă toţi s-au aşezat 
Din rodul muncii,cumpătat, 
Să-şi afle-ndestularea. 
 

Târziu.Un geam strângea ochiada 
Vreunei stele din înalt 
În timp ce totu-i cufundat, 
Vecin cu împăcarea, 
 

În somn, ce-a părăsit livada 
Anume de salcâmi purtat, 
Cu vise albe-nmiresmat 
Pentru acei...ce-i ştiu cărarea. 
 

 



Boem@  4-5-6 / 2016 94 

                                                                                                                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marius Zaharia 
 

Sindicatele 
 
      Lucram într-o bancă. Bineînţeles, una ce aparţi-
nea marii finanţe mondiale (nu degeaba există teorii 
conspiraţioniste legate de această mare finanţă - sunt 
atât de diabolici încât îţi împrumută bani pe care ţi-i cer 
înapoi). 
      Voiam să plec de la ei, mă săturasem să văd 
oameni care nu-şi plăteau ratele daţi afară din vilele lor 
doar pentru că trăiau opulent. Găsisem un post într-o 
companie supranaţională din domeniul serviciilor (unde 
apărea serviciul de prestat, apăreau ei şi îl prestau). 
Interviul a decurs bine, unul din membrii comisiei fiind 
încântat că aflase de la mine cu ce se ocupă firma lor. 
      Aşa că m-am dus la director cu demisia sem-
nată. 
      - N-am timp, Niko, avem un comandament de 
criză pentru că s-a infiltrat apa în tavanul de la doi. 
      Am revenit după o săptămână când s-a terminat 
tărăşenia, adică am cumpărat alt sediu şi ne-am mutat. 
     - Nu pot să ţi-o aprob, dragule. Avem o înţele-
gere cu sindicatul că în următorul deceniu nu pleacă ni-
ciun salariat. 
      - Dar e dorinţa mea! 
      Zâmbi amar: 
      - Vor dovedi că te-am presat psihic să renunţi, iar 
faptul că bei în timpul programului ar fi pentru ei o dova-
dă. 
      - Domnule director, e în joc viitorul meu şi ştiţi 
bine că îmi bat joc de slujbă. Ultima dată am intrat în 
bancă doar să iau pentru băieţelul meu o imprimantă. 
Pur și simplu nici nu mai ştiam unde îmi e biroul. Şi apoi, 
toate facilităţile obţinute de sindicat - maşina de serviciu, 
telefonul de serviciu, telefonul pentru relaţii extraconju-
gale sunt prea mult pentru sănătatea mea. 
      Părea de neclintit sau, poate, faptul că la con-
tabilitate lucrau doi bătrâni ţinuţi în viaţă de aparate, i se 
părea un argument în favoarea competenţei mele. 
      - Bine, însă în cazul acesta banca nu merge în 
pierdere? 
      - Bineînţeles, dar nu are cine să ne verifice. Sin-
dicatul corpului de control al preşedintelui se pregăteşte 
pentru o grevă, în cazul în care s-ar ivi o cât de mică 
ocazie. 
      Părea că am ajuns într-o fundătură, aşa că l-am 
ameninţat că-i dau în vileag afacerile cu boldurile - o 
achiziţie dubioasă, cu licitaţia ţinută într-o pădure. Mi-a 
răspuns că aceasta e un fleac faţă de ce poate păţi din 
partea sindicatului. 
      - Ştii că ultima oară, când m-am încruntat peste 
limitele negociate în contractul de muncă, au chemat 
presa! Au descoperit că sora mea are un papagal fără 
acte, iar bunicul a fost în tinereţe un om mediocru.  
      Ultima şansă a fost să-l jignesc. 
      Mi-a mulţumit! Zicea că-l scot din sărite cei din 
centrală şi chiar avea nevoie de cuvinte atât de potrivite 
prin vulgaritatea lor. 
      - Dar nu e posibil să vă concedieze? 
      - Cred că glumeşti! Avem şi noi sindicatul direc-
torilor care tocmai a fuzionat cu cel al juriştilor, iar ei sunt 
apăraţi de o puternică firmă de avocatură. 
 

 

      Am încercat să-mi caut dreptatea la şeful 
meu de sindicat (mă mai scosese o dată din belea 
când un cineva din conducere mă depăşise în 
trafic). 
      - Domnule Valeri, vreau să plec! 

Părea un om revoltat, de parcă i-ar fi fost 
terfelite simbolurile naţionale. 
      - Da?! poate vrei să-mi spui că nu mai săr-
bătoreşti nici ziua muncii. Niko, luptăm de ani buni 
pentru drepturile noastre şi te implor să nu le dai cu 
piciorul. Plecarea ta ar fi o dezertare, creând un 
precedent periculos. Doar ştii motto-ul nostru din 
contractul de muncă: “Doar moartea ne va despăr-
ţi!”. 
      Prin urmare, am fost silit să rămân. Am fost 
ales chiar vicepreşedinte al sindicatului. Mă ocupam 
de relaţia cu fraţii noştri greu încercaţi din băncile 
elveţiene. Aveam la dispoziţie fonduri pe măsură, 
dar m-au ameninţat să nu le toc banii cu hotelurile 
sub patru stele. 
      Până la urmă cineva mi-a dat ideea să 
divulg clienţilor dobânzile și comisioanele băncii. Aş 
fi făcut-o, dar nu le ştiam nici eu. 
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tocmesc.  
 „Na! că m-am molipsit de... vorbele lui”, îşi şopti 

băiatul, ostenind cărarea cu paşi crăpaţi în talpă. 
 Două roţi cu şină şi spiţe de stejar şi butuc legat 

în chingi, cu talgere cântătoare de cristal, vâsleau 
pietrişul în urma băiatului, pe urmele băiatului, pe aleia 
nucilor plictisiţi de om şi de cal şi de cerb fugărit de lup 
în cuţitul Drumului Mare, aruncat de un bandit la 
Drumu’ Mare, în inima pădurii Mâţelor şi mai departe, 
tot pe sub miazăzi, spre miazănoapte, în Pădurea 
Cucilor, a lui Petru Rareş, ori numai spre Moşia 
Negoiasca.  

Tufă tuşi să-şi dreagă glasul risipit în ospăţul 
vorbelor lui cu sine:  

- Mă! hoo!, strigă el spre mai multe fiinţe, deo-
dată. Copitele cailor potcoviţi scoaseră scântei. Ochii 
„copilului mare”, ochii „bărbatului subpământean” scli-
piră. Omul de pe capra docarului strânse hăţurile 
strâns de piept. 

- Mă, sui lângă mine!, oftă el. 
„Copilul-bărbat”, sări pe capră. Nu mai 

„călătorise” vreodată într-o „şaretă boierească”. Nu-i 
mulţumi vătafului. Ştia el că treaba asta cu: „Mă! sui!”, 
venea de la interesul vătafului de a-şi duce mâine, în 
zori, grâul la moară. Simţea asta. Că nu-i fusese la 
inimă vătafului vorbele:„Nene Tufă, lasă!, o să vie 
tata... să vorbiţi ce şi cum…”. 

Tufă vorbi din nou, singur, pentru a fi auzit cât 
mai puţin. Vorbele au nevoie de mult venin pentru a 
fi vorbite. Şopti, ca băiatul să nu-i bănuiască umilinţa. 

- Te duc la bostană. 
Şi ridică biciul deasupra capului. Caii îl ştiau bun 

şi nu se speriară. Biciul fu însoţit de vorbe care ştiau 
să biciuiască. 

- Dii! 
Băiatul apucă hăţurile din mâna vătafului „bun”. 

Le ţinea cu evlavie, cu mâinile gata să-i intre în piept, 
cu tot cu fuga cailor de pe drumul neted acum, uşor 
prăfuit acum, ce se afunda în „iazul” pădurii, în 
„ulucele” fântânilor cu cumpănă, din gura lui. 

Un cal şi o iapă: ea sură, el murg. El ,privind-o 
cum îşi umezea botul în ulucul de brad înflorit cu 
muşchi verde, verde de brad. Ea, ascultându-i 
nechezatul, suflare din suflare desprinsă anume pentru 
ea, pentru ea… 

- Le-o fost sete!, răsuflă şi vătaful Tufă, văzân-
du-şi armăsarul adăpat. 

 Băuse ultimul strop de apă din uluc. Băiatul sui 
pe ghizdeaua fântânii. Apucă funia şi ciutura şi le 
scufundă în pământ. Cumpăna scârţâi lung, cu muget 
de vită însetată, în coasta Pădurii Gârboavelor. Se 
cumpănea băiatul cu pietrele ei din capătul pămân-
tean. Capătul ceresc îi stătea în braţe, în braţele 
împreunate să-i învingă înstelarea. Se auzi în fundul 
pământului un gâlgâit întunecat. Apa umplea ciutura, 
apa din ciutură şi ciutura, laolaltă cu imaginea 
fărâmiţată a băiatului de pe ghizdea, în izvoarele 
fântânii, apa dezlega stelele de gravitatea lor în 
cumpănă. Ascultătoare, pârghia salcâmului orizontal, 
domesticit, rotit în furca altui salcâm, vertical, se înălţă 
spre cer. Iapa sări să guste apa din ciutură. Băiatul îi 
îndepărtă botul cât să-i răstoarne apa în uluc. Apoi, 
deodată, împreună, caii, sorbiră unda argintie a 

(continuare în pag. 96) 
 

 

 

Ioan TODERIȚĂ 
 

CRUCEA PLINĂ DE TÂLHARI… 
 

Ştia unde era conacul moşierului Ciucă. Tatăl lui 
ajungea acolo, cu carul gol, prin Valea Mare, pe buza 
pârâului ei, ori prin podişul ce alungea pădurea Gârboava 
în miazănoapte, până vedeai Tătarca din altă pădure, 
pădurea Mâţelor. O fugă de cal după o iapă albă, albă ca 
prăselele de os ale unui cuţit ucigaş, era Drumu’ Mare, din 
gura râpii lui Necoară până în livada cu nuci bătrâni şi 
plictisiţi, a moşierului. Cuţitul calului şi galopului de cal se 
înfingeau atunci, când cai de vânt săgetau podişul, în 
vremea întâiului pepene copt, şi a coacerii unui fruct de 
om, el, fiul lui Andone şi al Elisabetei, cum orice fruct din 
floare-i scuturat, floarea trupului Despinei, ce-şi mai avea 
petale în carnea lui. Cuţitele vântului turbat se odihneau 
înfipte mohorât şi în ceafa arendaşului Tufă. 

 Nu-i veni să-şi creadă ochilor cum „plodu’ lui 
Andone Roşu” apăru din pământ în ceafa lui. „Mă ,când, 
de când?”, „De mâine, aşa o spus tata”, „Cum de mâine, 
că eu îl vreau azi”, „Păi! azi e în sat... doar eu, să...” „Tu , 
eşti prea mic, să...” „Ştiu, da, Satan şi Plăvan mă ascultă!” 
„Păi! zi-i aşa! vino cu caru’ mâini la conac! Ştii să încarci 
saci?” „Ştiu, câte unu’, de mijloc, pe burtă şi... în car” 
„Ghini!, ghini!, mâini, în zori, cum am vorbit!” 

 Tufă se răsuci, cu toată înălţimea lui, în osia 
soarelui de amiază, ce-i trecea prin ceafă, în „şira 
schinării” şi între tălpile lui late, pe pământ.  

 Arendaşul şi vătaful Tufă se aruncă din „osie”, 
dincolo de „osia soarelui” răsucit în el, aproape să-şi 
piardă umbra, pe pământ, aproape să răstoarne docarul 
din care coborâse cândva. Caii de la docar stăteau 
ascunşi sub nuci, scurmând cu nările în trunchiul lor, în 
rădăcina lor fără iarbă. 

 Amiază. Albă şi albastră. Miros de grâu proaspăt 
secerat. Lumină galbenă şi întuneric înrădăcinat, miriştea-
infinită. Aleea pietruită despărţea nucii nescorojiţi în două 
şiruri adverse de moşnegi surzi. „Pomul” şi „Omul” sunt 
făcuţi din aceeaşi osânză. Din pământ şi cenuşă şi 
sânge şi foc şi nelinişte, multă nelinişte, ardere mocnită a 
unui pârg orfic. Inimă bătândă în cenuşe. Carne de uriaş 
flămând de inimi. Cronos dormea în covata cerului cu 
ochii la pândă. O nouă naştere, o nouă foame de... fiu. 

- Mă, hiiu’ lu’ Roşu, stai!, se trezi prins de vorbele 
vătafului, copilul ce călătorea în sud, spre pădurea de 
unde venise, cum venise nu se ştie, pe unde venise nu 
ştia nici el, copilul desculţ, de pe cărarea ce lega cu un 
ştreang de negară nucii împovăraţi de nuci. 

 Ion se răsuci pe vorbele vătafului, neînspăimântat 
de asprimea lor. Îl ascultă, aşa împotrivit privirii lui, cum 
vorbea ca o moară spartă în site: „Ce ştii tu la vârsta ta?... 
Eu am trebuinţă de tat-tu. Că el e cărăuş. Io-te-te! am 
ajuns pe mâna unui plod. Te văd eu băiet de treabă, da’ 
nu-i de-ajuns. Sacii sunt grei... Apoi, moara îi departe, la 
Tătarca. Mers de două ceasuri, cu plăvanii tăi. Cu Plăvan 
şi Satan. Cu un înger şi un drac, la jug. Hă! Hă! Ca-n 
povestea şeia cu baba cloanţa şi sfânta vineri. Aoleu! azi 
e vineri...” 

Ion îl lăsă cu bocetele lui. „Ăsta-i muiere, nu vătaf! 
Ăsta-i!...” 

- Nene Tufă, lasă! o să vie tata dintre vii, din 
Tărtăcuţa, să vorbiţi ce şi cum. Că eu nu ştiu să vorbesc 
ca matale. Şi-apoi, mai e tocmeala. Şi eu nu ştiu să mă  
 



Boem@  4-5-6 / 2016 96 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 95) 
 

mercurului teluric, subpământean, crescând, deodată, în 
ochii vătafului. 

 Ridică biciul, parcă pentru a se apăra de „creşterea” 
lor.” „Apa, apa e viaţă!”, îşi spuse în gând, uitând de ce 
ridicase biciul. 

 Caii porniră peste pârâiaşele desprinse din uluc, 
spre iaz. Săriră peste „mocirla odihnirii lor” sub uluc. Băia-
tul îi privi cum îl purtau pe vătaf pe deal, pe un drum se-
mănat în cer, de dealul Gârboavei, şi nu se dădu jos din fu-
nia cumpenei decât atunci când docarul se înălţă în cer, in-
vizibil. Talgerele lui, bătăi de clopot în „mănăstirea” pădurii, 
cutremurau soarele din ce în ce mai fierbinte al amiezii. 

 Singur, mai singur, amintirea docarului să-i fi fost 
însingurarea?, luă drumul apusului în tălpi desculţe. 
Drumul şerpuia „marea iazului”, între iaz şi pădure. Apoi, 
tot mai înalt, desprins total de valea cu iaz şi fântâni, pe o 
altă îngheboşire a pădurii Gârboava, pe podişul acestei 
îngheboşiri. Se vedea, privind în miazănoapte, conacul lui 
Ciucă, moşia lui cu mirişti galbene şi nuci bătrâni, în lungul 
şi în latul ei, crucea nucilor moşiei lui, crucea veşnic verde 
a nucilor moşiei lui. Casa conacului era albă, lumina 
soarelui pălea în acel alb zugrăvit pe verdele stejarilor 
uriaşi, ce o înălţau pe mirişte. O altă pădure, pădurea lui 
Ciucă, pădure străjer, te ademenea să priveşti conacul, 
aşezarea lui maestuoasă, monahală. 

- Mă! Dii! se auzi pe Drumul Mare, glasul vătafului 
Tufă, glasul lui cu bici în glas, ce scotea foc şi pară, pe 
gură şi pe nas. 

Pluteau pe linia orizontului, pe drumul cuţit înfipt 
înainte, trei fiinţe, rostogolind două roţi într-o osie 
transversală, a lumii, înfiptă în iaz şi Tărtăcuţa. Tărtăcuţa, 
„găleata” viilor pe rod, o vale pronaus a satului de pescari 
şi plugari, Tuluceşti. 

Băiatul privi, cu gândul, satul din mintea lui. „Tata, 
tata a plecat aseară după făină şi peşte! Alexandru s-a 
întors dimineaţă, în locul lui. Alexandru vecinul bostanei 
mele… din afara pădurii.” 

Avea curaj Iacob, ştia că bostana lui era în bătaia 
tunului din Cişmele, dar nu se temea: „De-un drum la Galaţi 
mi-o rămâne, de-o da boambe rusu toată vara”. Nu păzea 
bostana. Venea să-şi hrănească „paznicul”. Un „câine” legat 
de gât, cu lanţ prins într-un ţăruş, lângă o colibă mare cât 
pentru patru oameni. „Aşa, cine-o vede, să fugă de pofta 
pepenilor mei!” credea el, Alexandru. Şi, tot în zori, îl caută 
în colibă, şi nu-l află. Ion dormea în bordei cu Despina, în 
şuba Despinei, în carnea ei fierbinte de verişoară, de mamă 
şi femeie pură. 

Alexandru avea ochii holbaţi în bordei, mai să-i 
crape de văz, când Ion ieşi din „şubă”. Un fund gol de 
femeie şi un picior lung de femeie, ieşit din blana şubei, îl 
făcu să clipească des, spre Ion. 

- Da, dormi cu...? 
Ion nu-i răspunse decât clătinând capul cu „da!” şi 

„nu!”, cu răsuciri de ţeastă în barbă şi pe umeri. Alexandru 
nu înţelese nimic şi uită ce întrebase. Retina minţii lui 
păstra însă priveliştea incestului „dorit de el”. 

 - Nu vine, moş Andone, da’ vezi! că tre’ să mergi la 
conac! Să duci un car cu saci la moară la Tătarca. Aşa o 
zis! 

 - Înţăleg, îi răspunse Ion, grăbit, mutându-l cu paşii 
lui desculţi şi calzi, pe vestitorul veştii mărunte, pe Alexan-
dru, înspre car. Boii rumegau încă, tolăniţi sub coviltirul 
carului şi sub „duhul” stejarului cu mulţi fraţi schilozi. 

 

- Şi, de poţi, mai vezi de Valentina!. De că-
ţeaua noastră.  

Acelaşi răspuns veni spre Alexandru. O clă-
tinare anapoda din cap. Sub care, clătinare, Ion, îşi 
acoperi vorbele: „da! da! văd! văd!” 

 Alexandru porni spre marginea pădurii, spre 
bostana lui cu paznic patruped femeie. Era nepă-
sător de noaptea care vine, de căpăţânile pepenilor 
lui -numai ochi - aveau să privească vreodată înă-
untru ei. 

- Da! de unde ştii tu că tata nu vine? strigă 
Ion pe urmele lui. 

Alexandru îi făcu un semn cu mâna ridicată 
în cer, în cerul poienii, unde ajunse, de parcă„ moş 
Andone” se înălţase la cer, de parcă vorbea despre 
oameni dragi lui mai mult prin semnul înălţării omu-
lui la cer, decât prin semnul vorbei omeneşti. 

- Ştiu! ştiu!, repetă, pe fiecare pas îndepărtat, 
cu ochii în paşi, Alexandru Iacob. 

 Ion o auzi pe „Valentina” ,cum îl lătra, acolo 
în cele două margini: de pădure şi de podiş- mirişte 
şi vie şi altă pădure, pădurea moşierului Ciucă. 
„Auuu!”, răspunse câinele lui Ion, lătratului căţelei. 

 Soarele învineţea cu albastru şi fum de apă 
poienile pădurii din apus, pline de stejari pitici, 
înconjurate de stejari bătrâni. 

 Un clopot grav străbătu bolţile cerului ce se 
năruiau pe rând, pe pământ, mai sus de pădure, 
mai jos de pârâul ei, intrând-la-fel-în om şi în stejar, 
dinspre conac pe mirişte, dinspre mâna omului ce-i 
alungea limba în aramă, spre urechi de om şi câine 
şi lup, spre ochi care să audă şi urechi care să 
vadă, în ziua biblică ce avea să răsară curând. 

 Noapte-zi: „Am de dat de mâncare boilor şi 
găinilor şi lupului şi câinelui! Noapte-zi, câine- lup, 
lup şi câine, orbecăind sub steaua luminii care-a 
fost, întunericului ce va să vie!”. 

 Despina îmbrăca, abia acum, azi, nu ieri, 
arătările-cruce, cu haine albe, cu cămăşi de in şi ti-
chii de lână şi fuste de cârpe pestriţe. Una semăna 
cu văru’ meu brutaru, cu Ion a Arsiniei, sora tatălui 
meu, alta se asemăna unui soldat rus, din cap 
până-n talpă, cu armă la şold-mătura de măturică a 
colibei Despinei, cu pepene verde în loc de cap şi 
ochi verzi de dumade crude, cu cisme de coajă de 
salcâm şi de stejar, lăcuite cu scrum de urzică şi 
alior şi pelin. 

 Noaptea sfârşi bătaia de clopot şi începu 
mugetul boilor de sete: „Am! Ham!”, lătratul negru, 
al câinelui negru Dahomei, şi câte alte strigăte de 
închinăciune ale pădurii ascunse în păsări 
cântătoare. Apoi Despina îşi aprinse focul ei, în 
cotlonul ei, aproape de pragul colibei ei. Că ea nu 
avea animale să le adape, nici păsări să le 
hrănească ori Satani de adormit. Ea era singură, 
singură pe lume, ca o închipuire de copil părăsit în 
mijlocul pădurii, aruncată acolo fără dragoste, să 
moară de dorul unui brutar, unui prins-în-foc-
departe, pentru o dospire a gândurilor ei la pâine, 
la o ispită a nopţii eterne pe pământ.  

Un miros, de ouă prăjite în grăsime, umplea 
ceata stejarilor pădurii pretutindeni. Lumânare 
stinsă, uriaşă, fumul căţăra mirosul pe soarele  

(continuare în pag. 100) 
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- Hai, coane, dă-mi 200 de lei și-i al tău! Să duc și 
eu ceva la copilașii mei!… 

- Și dacă dau la schimb un cazan vechi cu cât îmi 
dai? 

- Uite, îți las la o sută de lei! 
- O sută de lei? Hm! Ia să-l mai văd pe-ndelete. 

Pare bun… sună bine… e din tablă grosuță… 
Țiganul se aținu după bunic chiar în tindă, unde 

erau cazanele. Bunicul îi arătă cazanul cel vechi, încă 
bun, dar cam subțiat la fund. 

- Uite ăsta e cazanul nostru cel vechi. Pare la fel cu 
al tău! Dacă mi-l lași pe-al tău la optzeci de lei, ți-l 
iau… 

- Vai de mine! Optzeci de lei? Ce duc eu la copilașii 
mei? Dă-mi măcar nouăzeci, mânca-ți-aș! 

- Uite, facem schimbul. Hai să vărs apa din cazanul 
cel vechi. 

Îl ajută și țiganul să ducă cazanul plin cu apă, să-l 
verse în ogradă. Dar, intrând din nou în tindă, țiganul 
văzu pe bunica în odaie făcând scrijele pe plită. Își 
aminti deodată că-i e tare foame, de-ar fi mâncat și 
tăblița cu numărul casei de pe cerdac. 

- Coană, dă-mi și mie vreo două scrijele, mi-e foame 
de mor!… 

- Așteaptă un pic, îți dau acușica, zise bunica, luând 
degrabă o farfurie de tablă și umplând-o cu scrijele 
fierbinți, rumenite, date un pic cu sare, de ți se înmuia 
limba doar la gândul la ele. 

Țiganul înfulecă de zor scrijelele, prinse puteri, luă 
cazanele și dădu să plece. Dar, din cerdac, îi veni să-l 
mai ispitească pe bunicul: 

- Coane, nu vrei să mai cumperi încă un căzănel, 
uite ce drăgălaș e! 

- Nu! Pleacă! Nu-mi mai trebuie nimic! Și-așa am dat 
toți banii din casă! 

- No, rămâi cu bine, stăpâne! Hai țigane la vale! 
Plecă omul cu cazanele. Câinele iar se zvârcolea a 

nenorocire în lanț, până simți străinul hăt departe pe 
uliță. 

Plecă țiganul. Bunicul, neîncrezător din fire, se puse 
să cerceteze mai cu atenție noul cazan. Îl întoarse pe 
toate părțile, lovi cu degetele în metal să vadă cum 
răsună, totul părea bine. Tot cerceta noua marfă, până 
descoperi ceva care nu-i  plăcu: noul cazan nu e nou, e 
unul vechi peticit la fund. Intră în casă înciudat. 

- M-a păcălit și-acum țiganul! Ai văzut vreun țigan 
cinstit? Cazanul care mi l-a dat e vechi și peticit! Doar 
la spoit să arate ca nou, a ascuns bine petecul de pe 
fund!  

- Lasă-mă, bărbate, mă doare capul de-ale mele! 
Treaba ta ce-ai făcut! Acum ce să-ți mai zic, cât o duce 
o duce… Nici noi nu trăim o sută de ani… 

Bunicul, înciudat, aruncă cazanul prin cămară, și 
ieși din casă, luând coasa și plecând la cosit niște 
buruieni din jurul ogorului.  

Dar, nu după mult timp după ce plecă țiganul în 
treburile lui, iar bunicul la cosit, câinele iarăși începu să 
latre de mama focului, să rupă lanțul. 

- Ce-o fi, își zise bunica. Se-ntoarce țiganul? 
Se uită prin geam afară. Nu era țiganul, dar apăru o 

țigancă cu-n puradel după ea. Țiganca, cu fustă lungă, 
înflorată, cu batic colorat pe cap. Copilul, o fetiță, 
îmbrăcată leit ca maică-sa. 

(continuare în pag. 98) 

 
 

                Viorel DARIE 
 

Țiganii cu cazanele 
(fragment de roman) 

 

Nu de puține ori, Ionuț se mira de vasele din gospo-
dăria bunicilor, fiind altfel decât cele de la mama, din 
București. Dar, cel mai mult îl impresionau cazanele din 
tindă, vreo două mari și trei mici. Și, la fel de mult, îl 
impresionau butoaiele din odaia cea mare,  cea unde nu 
dormea nimeni, unde stăteau uneltele de lucru și 
butoaiele de murături. Chiar îi plăcea să vâre capul în 
câte un cazan, sau într-un butoi, să vorbească ceva cu 
glas tare, să se asculte cât de ciudate îi răsunau cuvintele 
întoarse din cazan ori din poloboc. 

Dar iată, într-o zi, câinele lătră foarte arțăgos, tare, 
mai – mai să rupă lanțul. Și nu degeaba lătră, căci de 
după gardul dinspre deal apăru un chip ciudat de om, cu 
pălărie neagră, uriașă, cu boruri. Omul nu era prea 
bătrân, dar avea plete lungi, negre ca pana corbului, cu 
mustață lungă atârnând deasupra gurii. Avea un cazan 
mare pe spinare, și încă două mai mici puse unul în altul. 
Când ajunse chiar pe pârleazul de trecere spre curte, 
strigă tare: 

- Cazane! Cazane! Hei gospodari, cazane! 
Câinele lătra disperat, cu glas schimbat, ciudat de 

subțire, mai să rupă lanțul. În sfârșit, bunicul îndrăzni să 
iasă pe cerdac, să vadă ce se întâmplă. Bunica, văzând 
pe geam că intră țigan în curte, respira neliniștită pe 
scaunul lung de lângă sobă. Ionuț, numai ochi și urechi, 
stătea pe perna de pe pat, cuminte ca un popândău.  

- Boierule! Ia cazanul ăsta mare de la mine. Numai 
aramă nouă și sună ca un clopot de biserică! 

- Cazane? Lasă-mă-n pace! Am cazane câte vrei! îl 
contră bunicul. 

- Da’ n-ai unul ca al meu! Ia vino, coane, și vezi ce 
cazan ți-am adus! 

- Pleacă de la noi, nu am nevoie de cazan! rosti hotărât 
bunicul! 

- Ce te țipi așa la mine! Te-am pus să cumperi? Vino 
să vezi doar un pic! 

- Pare bun cazanul, sună frumos. Dar nu am bani să 
dau pe cazane, am deja destule! zise bunicul după ce 
cercetă un pic cazanul țiganului. 

- Coane, te costă o nimică toată, iau și unul vechi la 
schimb! 

- Nu-mi trebuie în nici un fel! Dar dacă aș cumpăra, cât  
costă? 

- O nimică toată! 300 de lei! Sau 150 dacă dai un ca-
zan ca ăsta la schimb! 

-Aualeo! 300 de lei! Pleacă nu am bani pentru cazane! 
Gospodarule, fii bun cu mine, cu familia mea, cu copilașii 
mei! Uite, mai las 50 de lei!  250 de lei… mană curată! Să 
duc și eu ceva de mâncare la copilașii mei, mânca-i-aș!  

- Nu dau eu 250 de lei pe un cazan! Du-te unde vrei!… 
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(urmare din pag. 97) 
 

-Of, Doamne! Nu mai scăpăm azi de țigani! 
Piranda și copilul nu se opriră nici în curte, nici în cer-

dac, nici în tindă, ci dădeau să intre drept în casă. 
- Ce vrei, țigancă? o întâmpină bunica încă din ușă, să 

nu intre de tot în odaie. 
- Nu vreau nimic, mătușă, mânca-ți-aș… să-ți trăiască 

familia, și nepoțelul tău care,uite ce frumos se uită la mine, 
mânca-l-aș! Dacă ești bună de inimă, te ajută Iisus Hristos, 
dă-mi și mie și la copil ceva să mâncam, suntem leșinate 
di foami Fetița mea n-a mâncat nimic de ieri, mânca-o-aș. 

Se vede, bunica avea o zi de grele încercări azi. Se 
gândi, ce se gândi, apoi zise: 

- Ce vrei să-ți dau de mâncare? 
- Nu vreau decât două turte din alea de pe masă. Și 

poate îmi dai oleacă de făină de mălai… sau vreo două 
oușoare dacă ai… mânca-le-aș! 

- N-am faină de dat, de-abia avem pentru noi… Stai aici, 
să văd ce pot să-ți aduc. 

- Aștept, coană… nu mă mișc d-aci… 
Se duse bunica în tindă, luă un săculeț, puse un kil-

două de mălai, luă din dulap trei ouă, le puse în făina, și le-
aduse țigăncii. 

- Bogdaproste! Să te iubească Iisus… să-ți dea 
sănătate… și la copilaș ... uite cum se uită la mine… și la 
omul tău… Poate ai și-un ban? 

- Nu. bani nu am, a dat barbatu-meu pe cazan 
adineauri! Gata, pleacă! Umblă sănătoasă! 

Țiganca ieși în  ogradă, dar dădea să se întoarcă înapoi 
în casă. 

- Tanti, nu vrei să-ți ghișesc? Să vezi fericirea din viața 
ta… să vezi cu cine se însoară nepotul și care sunt 
dușmanii matale din vecini!… 

- Nu vreau nimic! Nu cred în vrăjeli! Pleacă!… 
Plecă țiganca, mulțumită și nu întru totul cu ce căpătă. 

Dar mai erau multe case în sat, până deseară va căpăta 
destul. 

Ionuț, care tăcu smirnă cât timp negociase bunicul 
cazanul, apoi cât ținu târguiala bunicii cu țiganca, reuși, în 
sfârșit, să prindă un pic de glas și să întrebe: 

- Bunica, ai văzut de cosițe frumoase avea fetița 
țigăncii? Și ce ochi mari și frumoși avea! 

- Da, puiule, când sânt mici, toți copiii sunt frumoși și au 
inimă bună! Se strică ei mai pe urmă, când se fac mari… 

 

 

Furtună cu fulgere și tunete 
 

Era o altă zi de vară, splendidă, caldă, senină, netulbu-
rată de nori sau pale de vânt. Ionuț pierdu ziua cu nimicuri, 
ba jucându-se cu Motocel, pisoiul, ba umblând în urma 
bunicii să vadă cum face ea treabă prin grajd. L-a mai luat 
bunica s-o ajute la plivit niște straturi de ceapă și morcovi. 
Nu prea era voia băiatului să facă treabă, dar bunica s-a 
jelit că o dor genunchii și spatele, de reumatism. Și-atunci, 
fiind băiat de suflet, cuminte și milos, începuse și el să 
plivească câte o buruiană de prin straturi. Dar era o altă 
muncă care-i plăcea mai mult: se ducea în casă, aducea 
câte o găletușă cu apă, lua o căniță mică și turna apa la 
rădăcina fiecărei plante de răsad de varză, din stratul răsă-
dit mai târziu. Într-adevăr, munca asta era pe placul lui. 
 

 

Cam așa trecuse ziua, ba cu ceva muncă, ba cu 
joacă, ba cu plimbări dese pe uliță, apoi iar în casă.  

Cerul era albastru ca o bijuterie prețioasă. Dar 
asta cam până spre după amiază, căci din spatele 
munților, dinspre miazănoapte și apus, răsăriră, rând 
pe rând, mici norișori rotunzi, care se înmulțiseră 
cam repede, împânzind cerul. Veneau și mai mulți 
nori, mai mari, mai întunecați. Și foarte repede, tot 
cerul se întunecă, se făcu numai bucle întunecate, 
năpădit de valuri-valuri de nori, împinși unii de către 
cei din spate, ce se tot revărsau spre cerul încă 
senin. Un tunet înfundat, îndepărtat, se auzi în 
surdină dinspre miazănoapte. De asemenea, o 
lumină scânteietoare brăzdă peste nori negri adunați 
în partea dinspre Tomnatic, muntele de la apus. 

Dintr-o dată, vântul prinse putere, începu să 
clatine nervos crengile pomilor din livadă. Albinele 
soseau de zor de pe câmp, care cum puteau, să-și 
caute adăpost în stupii bunicului din grădină. 

Fulgerele și tunetele se întețiră din clipă în clipă, 
nori întunecați năvăleau vertiginos dinspre miază-
noapte, trecând ca duhuri prevestitoare de rele pe 
deasupra casei și-a satului. La răsărit încă se mai 
vedeau vagi lumini de cer liniștit, dar asta pentru 
puțină vreme. Un fulger sfâșie cerul undeva pe 
aproape, și instantaneu sosi și-o bubuitură năpras-
nică. Bunica, care închidea de zor ușile de la grajd, 
intră panicată în casă: 

-Doamne, apără-ne de fulgere! Dar unde o fi 
omul meu că nu intră în casă! 

-Bunică, mi-e frică! scânci Ionuț, stând ghemuit 
pe pernă, speriat de-a binelea de cele ce se 
întâmplau afară. 

-Unde stă omul meu! Nu-l mai satură de treabă! 
Ploaia se porni în rafale, ca niște perdele de apă 

aduse de vânt puternic. Încă un trăsnet lumină 
năprasnic, urmat în aceiași clipă de o bubuitură 
fantastică. Se porni un potop de rafale de ploaie. 

În sfârșit, când vijelia de afară cuprinse totul, 
valuri puternice de ploaie și vânt zguduiau din 
rădăcini toți pomii, punând la grea încercare 
gardurile și acoperișurile casei, bunicul sosi liniștit în 
cerdac, de parcă nici n-ar fi urgia de pe lume afară. 
Intră în casă. Flaneaua cea groasă, sură, de lână 
țurcană, și pălăria, erau leoarcă de ploaie. 

-Mai, omule! De ce nu intri în casă când vezi ce-i 
afară! Vrei să te lovească fulgerul! 

-Stai liniștită, femeie! De la vânt s-au răsturnat 
vreo doi prepeleci cu fân … nu puteam să le las așa 
căzuți pe jos! 

-Doamne! El se gândește mai mult la niște fân, 
decât la viața lui! Hapsân mai ești! Așteaptă să-ți 
aduc o cămașă uscată din odaia cealaltă! … 

Așa furtună n-a mai fost demult. Fulgere, tunete, 
vuietul rafalelor de vânt și ploaie, de nu vedeai nici la 
doi pași, năvăliră peste casele de pe creasta munte-
lui, dar și peste satul din vale. Doar Cel de Sus mai 
avea milă de oameni și de locuitorii satului. Ploaie, 
ca la sfârșit de lume: fulgere, tunete, întuneric de 
groază. 

Ionuț, văzând așa prăpăd afară, mai să izbuc-
nească în plâns la fiecare trăsnet cumplit, undeva la 
câțiva pași de casă. Sau când un fulger mare, adu- 
 

(continuare în pag. 99) 
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(urmare din pag. 98) 
 

cea peste câteva clipe de așteptare un bubuit puternic, 
prelung, care cutremura pământul și casa. Cu greu îl 
linișteau bunicii: 

-Roagă-te la Doamne-Doamne, să treacă furtuna, să ne 
ocolească urgia trăsnetelor! 

După o jumătate de oră de furtună cumplită, urmată de  
potop de rafale de ploaie care inundară toată ograda și 
cărările, cerul, parcă, începu să se lumineze dinspre apus, 
fulgerele se mai răriră. Dar acum la miazăzi era prăpăd: 
fulgere mari cât cerul, bubuituri, întuneric și neliniște. 

Ionuț mai stătea speriat în brațele bunicii, văzând cum 
bunica se roagă să treacă mai repede furtuna. Se ruga 
întruna de cum începuse trăsnetele. 

-Nu trebuie să deschidem ușa acum, să nu facem 
curent, zicea bunica. Închide ochii, căci lumina fulgerelor 
strică ochii. Și nici nu trebuie să vorbim tare. Doamne, 
potolește urgia! 

În cele din urmă, ascultând parcă ruga bunicii, furtuna 
se domoli. Doar un ultim fulger și un trăsnet cumplit, ca 
ultima salutare, răbufni undeva aproape. Apoi toate 
fulgerele, norii cei întunecați, se mutară în satele din aval. 
Nu după mult timp, cerul se deschise, apăruse soarele 
aplecat spre asfințit. 

Ploaia se opri. Șiroaiele de apă din ogradă s-au scurs 
la vale. Când se făcu liniște și soare, Ionuț cuteză să iasă 
pe cerdac, să vadă urmările furtunii năprasnice. 

Încă mai luminau fulgerele în norii cei negri din 
depărtare, spre miazăzi. Dar tunetele soseau mai târziu, 
din depărtare. Soarele încă lumina în drumul său spre 
asfințit. Spre răsărit, peste rămășițele furtunii, apăru un 
uriaș curcubeu, cât jumătate de cer, cu o paletă splendidă 
de culori. Ionuț nu se îndură să nu-i cheme degrabă și pe 
bunici pe cerdac, să vadă curcubeul. 

Da, curcubeul era de o măreție greu de descris. Ce 
minune! 

-Îți place curcubeul? zise bunicul lui Ionuț. E semn de la 
Domnul că n-o să mai fie potop niciodată în lume, așa cum 
a fost pe vremea lui Noe, cel din Biblie, când toți oamenii și 
toate pădurile și casele au fost acoperite de ape cât munții 
de înalți! 

Și, în timp ce Ionuț încă mai admira curcubeul, bunicul 
fusese atras de altă priveliște, neplăcută de data aceasta. 
În pârâul din vale, se auzeau mugete de ape. Acolo 
puhoiul de ape negre era mare. Iar alte mugete se auzeau 
pe țarina de dincolo de pârâu. O parte din deal s-a 
desprins, și-a luat-o la vale, amestecând țărână cu multe 
ape galbene tulburi. Era o alunecare de teren, foarte 
nedorită de țăranii de la munte. Se mai vedea o a doua 
alunecare de teren, undeva mai departe pe țarină. În 
gospodăria bunicului nu se vedeau pagube mari, decât că 
furtuna a răsturnat câțiva prepeleci cu iarbă cosită azi. 

A ieșit și bunica pe afară, avea treabă la grajd. Dar  
rămăsese înmărmurită, văzând foc pe culmea muntelui de 
dincolo de pârâu. Ardea cu flăcări, cu mult fum, o claie de 
fân. Îl strigă pe bunicul, să vină să vadă necazul. 

Veni bunicul. Văzu cum trăsnetul aprinse o claie de fân 
la Cuțul, omul din sat care avea târlă sus pe dealul 
Checera.  

-Bunicule, nu se poate stinge focul de la claie? îl 
întrebă Ionuț, speriat de focul de pe celălalt munte. 

-Puiul meu, chiar dacă ar sări oamenii să stingă focul, 
fânul din claie nu mai este bun de mâncat pentru vite, e 
pătruns de fum, și vitele nu mai mănâncă așa fân! Paguba- 
 

 

ba-i pagubă. Se mai întâmplă. Să mulțumim Dom-
nului, că la noi nu am avut nicio pagubă, casa și 
toate cele au scăpat în timpul furtunii! 

Înserase de-a binelea, soarele se ascunse după 
coamele împădurite ale munților Tomnatic. 
Întunericul se strecura binișor în jurul casei, doar 
niște fulgere îndepărtate, spre miazăzi, încă mai 
luminau niște nori la orizont. Pe Checera, la claia 
lui Cuțul care luase foc de la fulger, niște oameni 
soriră și glăsuiau cu voce tare, trăgând de fânul de 
pe claie într-o parte și alta, vrând să stingă focul. 

Ionuț încă umbla prin cerdac, prin curte. Avea 
multe de văzut. Deodată, îi rămase inima cât un 
purice: văzu niște jar strălucitor, ca de cărbuni viu 
aprins, chiar lângă coliba cu lemne, unde bunicul 
tăia lemne de obicei. Bietului copil i se făcu frică, 
așa că intră în fugă în casă, să-i dea de știre bunicii 
de grozăvia jarului de lângă coliba cu lemne: 

-Bunica, mie frică! O să ia foc casa! 
-Ce tot vorbești, copile? Cum adică să ia foc?! 
-Vino afară, să vezi cărbuni aprinși lângă casă! 

 Ce era să facă bunica, nu prea credea ce-i 
zicea copilul, dar ieși afară în urma băiatului. Când 
se lămuri despre ce era vorba, bunica se liniști, și-l 
liniști și pe nepot: 
 -Asta ce vezi tu ca fiind cărbuni aprinși, sunt 
niște bucăți de lemn putreziți, care au fosfor 
înăuntru, și pe întuneric luminează. Uite, ia în mână 
o bucată din lemnul acesta. Vezi că nu este 
fierbinte, precum cărbunii … 
 -Lasă-mă să mă joc cu bucățile astea de lemn 
sclipitoare. Ce frumoase sunt! 
 -Ei, mai bine aruncă-le, și hai în casă, o să 
răcești iarăși dacă stai pe-afară cu picioarele goale! 

 

 
Acuarelă de Constanța Abălașei-Donosă 
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(urmare din pag. 66) 
 

        Ha, ha, te cred, dar ți s-a-ntâmplat chiar bine, ca să te 
înveți minte să nu fii așa nepricepută să te izbești de mine. 
Sau nu știi tu că eu sunt piatra cea mare și puternică, iar tu 
– o ghindă amărâtă! Ha, ha, ha! Râsul acela și cuvintele 
aspre o treziră pe micuță din durere. În căpuțul ei tânăr 
năvăleau fel de fel de gânduri. Până la urmă, îi spuse 
piatrei: E adevărat că tu ești mare și puternică, iar eu 
amărâtă și săracă, dar și din mine se va alege ceva dacă 
mă voi sili cu diligență și dacă voi avea inimă bună și 
curată. Știu eu aceasta de când eram acasă, bătrânul meu 
tată mi-a spus! Ha, ha, râse piatra din nou. Tătâne-tu a 
fost nebun! Auzi ce închipuită! Încearcă și te înfoaie cât îți 
place și o să vezi de vei putea fi ca mine! Voi încerca!, 
spuse ghinda. Aceste cuvinte erau rostite cu multă 
siguranță și energie. Totuși grija pentru viitor îi cuprinsese 
sufletul. Se ascunsese plângând într-o crăpătură de 
pământ. Din pleava adunată și răscolită s-a făcut un pătuț 
moale, apa de ploaie a cărat pământ mărunt, iar din 
frunzele uscate și-a făcut covor călduț. Acoperindu-se, 
sărmana mititică  a adormit și a dormit toată iarna lin și 
dulce a visat visuri frumoase până într-o plăcută dimineață 
de primăvară. O rază lină de soare o deșteptă, și-i spuse: 
Deșteaptă-te, mica mea prietenă, și pune-te  pe lucru să 
birui dușmanul. Ghinda s-a deșteptat pe dată, și-a frecat 
ochișorii și s-a ridicat drept în picioare în forma unui 
pomișor mititel și drăgălaș. Alta era acum lumea! Dară și 
piatra cea mare. Bună ziua, vecină, a salutat-o pe ghindă. 
Mă mai cunoști? Ha! Acum nu crezi că ești mai mare și 
mai tare ca să poți vorbi cu mine!? Ghinda nu se întristă. 
Nemaibăgând de seamă ocara și râsul ce venea de la 
piatră, ea se apucă de lucru. Din orice picur de rouă ea își 
făcea nutrimentul trebuitor și din răsputeri se silea a 
crește, până crescu în forma unui stejar mare și puternic. 
Jos la pământ, piatra cea rea începu a plânge și ofta, 
rușinată pentru purtarea ei nedeamnă față de ghindă, 
zicând: Da, totuși e adevărat aceea că din mic se poate 
face mare, dacă e diligentă și are îndemnul spre 
dezvoltare și înaintare”. 
        Povestea bunicului m-a lăsat pur și simplu mască și 
am înțeles foarte multe lucruri în urma ascultării. Fără a 
sesiza, nici eu și nici bunicul, pe tot parcursul relatării sale, 
scotea undița din apă cu câte un pește mare și grăsuț, 
dornic să ne ajute la izbândă. Aveam destui pești acum 
pentru a le demonstra celorlalți că suntem demni pentru 
acest concurs. 
        La finalul zilei, juriul trecuse pe la fiecare participant și 
desemnați câștigători am fost noi, deoarece pe lângă peștii 
mari pe care i-am avut la final, peștișorii plăpânzi pescuiți 
inițial, ne-au adus victoria. Eu și bunicul am avut o 
rugăminte, aceea de a primi un trofeu în formă de ghindă, 
nedorind să dezvăluim motivul, intitulat fiind „Micul 
Pescar”, nu „Marele Pescar”, spre uimirea „Marilor Pescari” 
și a juriului.   
 

 

 
 

(urmare din pag. 96) 
 

căzut în genunchi pe Miloşul, pe Valea Paielor. 
Înalt cât un stejar falnic, apoi, deodată oblic, plecat 
pe pădure, peste poligonul cu tunuri în Cişmele şi 
bătaie în noi, în Târnăşoaia, în Ţâru. 

 O femeie „goală” venea spre mine. Cu tigaia 
aburindă în mâini. Fumul din cotlonul ei o urmărea, 
o îmbrăţişa să stea pe loc. Eu priveam „botu’ lui 
Satan”, muiat până în nări, în apă, în găleata de 
zinc. Satan stătea cu ochii lui mari, aşa însetat, 
stătea cu ochii pe mine şi pe mersul legănat în 
şolduri ale Despinei. Aud, în spatele meu încovoiat, 
în găleata goală din nările lui Plăvan: „Ţi-o fi foame! 
Hai să mâncăm!” Îi vorbesc, când uliu sfâşâia un 
pui de cioară în salcâmul lui Califar: „Da, mi-i 
foame! Hai să mân-căm!” 

 Atunci când ne-am întins în bordei, sub 
şubă, se auzi lupul Catar, cum îl botezase Iacob. 
Uitasem de el,dar „auzul lui” mi l-a amintit. „Mi-i frig, 
strânge-mă în braţe, Ioane!”, am crezut că-mi 
vorbea Despina. Dar ea adormise. Nu ştiam cum 
să mă desprind de trupul ei. Atunci lupul urlă în 
coliba de deasupra bordeiului meu, săpat de tata 
pentru a nu fi lovit de „boambele” azvârlite de ruşi 
pe noi, din Cişmele. „Auuu!”, sfârşi amurgul, lupul 
din coliba lungită pe trupurile noastre „îmbrăţişate”. 
Şi câinele Dahomei i se gudură lupului Catar, tot 
acolo, în „lungimea noastră subpământeană”. 
Adormisem. Şi gândul că tata m-a părăsit mă 
azvârli în crucea plină de... tâlhari, a unui vis 
zbuciumat. 

 

(Fragment din romanul MOȘIA) 

 

 
Desen de Constanța Abălașei-Donosă 

 
 
 

 



Boem@  4-5-6 / 2016 101 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Alexandra MIHALACHE 
 

Constanţa Abălaşei-Donosă  

si culoarea cuvântului înveşnicit 
 

       Constanţa Abălaşei-Donosă este un talent remarcabil 
pe firmamentul artei. Este cuvântul care vibrează în armo-
nia unor culori grăitoare. Harul cu care a fost înzestrată şi 
frumuseţea sa interioară se dezvăluie atât în tablouri pline 
de farmec şi o grafică de excepţie, cât şi în versuri de un 
rafinament inconfundabil. În creaţiile sale se vădeşte o pro-
funzime nemărginită pe care o conturează cu măiestrie 
spre a ne alina sufletele. Versurile poetei freamătă în eter-
nitate îmbrăcate în culorile seninătaţii şi iubirii. Din sufletul 
său curat izvorăsc trăiri care se purifică în limpezimea vre-
milor sculptând poeme la poalele veşniciei. 
       Volumul Lirica gândului meu, publicat la Editura Info-
RapArt în anul 2014, este o colecţie de poeme deosebite  
şlefuite cu o coloristică impresionantă în care doineşte  
natura, timpul, iubirea şi divinitatea. Toate aceste elemente 
sunt veşmântul sufletului său nobil care soarbe din pocalul 
de lumină celestă pentru a cunoaşte înălţimi neînchipuite.  
       Autoarea are o excelentă abilitate de a-şi valorifica  
versurile, atât prin grafica sugestivă, cât şi prin stilul care o 
defineşte şi care denotă stăpânirea cuvântului şi o putere 
interioară admirabilă. Creaţiile sale sunt mărturii ale frumu-
seţilor universale care se încheagă din clipe senine într-o 
cupă a strălucirii. Astfel, autoarea este ea însăşi un zbor 
spre absolut care nu conteneşte să absoarbă iubire şi să 
strălucească prin fineţe, eleganţă şi unicitate. 
       Poezia capătă în versurile sale măreţie şi biruie prin 
forţă şi cântec nepieritor: “poezia cântă mai mult / decât va-
lurile mării. / poezia este mai frumoasă / decât închipuirea 
inimilor noastre. / poezia vorbeşte mai mult / decât vorbesc 
oamenii; / poezia doreşte mai mult / decât tot ce este firesc; 
/ de viaţă / de dragoste / de virtute” (Biruinţa poeziei). În-
semnătatea poeziei este zugrăvită sugestiv şi cu nemăsu-
rată profunzime pentru a sublinia grandoarea acestei fru-
museţi literare care învinge timpul şi cunoaşte absolutul. 
      Iată cum acuarela lirică descrie universul său lăuntric, 
accentuând emoţia ce o străbate pe poetă cufundată în 
amurgul unor vise şi doruri care-şi lasă lacrima să mângâie 
anotimpurile nostalgiei: ”la Dunăre îmi e aproape / să văd 
albastru pe-al său val. / trupul sălciilor plecate / în amurgul 
stins la mal. / în vara sau în toamna pastelată / cu visu-mi 
curgător de doruri, / răsfrânt o lacrimă se-arată / în cuvinte 
şi-n pasteluri” (Acuarelă).  
     În poemele sale, Constanţa Abălaşei-Donosă contemplă 
peisaje fermecătoare care grăiesc prin coloristică. Întrucât 
poeta este o fină cunoscătoare a culorilor şi ştie cum să le 
îmbine în cea mai armonioasă manieră, reuşeşte să pună 
în valoare natura prin realizarea unei legături între elemen-
tele acesteia şi culori astfel încât tabloul final să fie o mărtu-
rie a iubirii pentru natură: “toamna are culoarea copacilor. / 
ochii ei privesc spre nuanţa / albastră a lacului. / lacrimile 
cerului, / căzute-n grădina de turcoaz / părul despletit al  

 
 

copacilor spală/surâsul lor,/ la fiecare adiere de vânt 
/ se reflectă-n ochii mei,/ inundând cuvinte abia năs-
cute. / încă o pasăre- / se opreşte în grădina mea, / 
lângă celelal-te păsări tăcute- / ca-n uleiurile nepic-
tate. / toate acestea sunt pierdute / în expoziţia mea 
/ de verde, de brun, de albastru” (Peisaj). 
 Un cântec nespus de frumos preia forme distinc-
tive prin puritatea naturii. Poeta valsează în dansul 
sublim al culorilor ascultând menirea naturii şi înăl-
ţându-se tainic spre sferele idealităţii: “frumoasă şi 
pură natură/ te privesc ca pe un sfânt./ cu pădurea 
ta cea mare/ şi-adierile de vânt./ cu apele pastelate/ 
clătinându-şi valu-n mal/ lotca, rătăcită-n stuful/ al 
bătrânului pescar,/ din domeniul fără margini/ şi al 
dragostei hotar./ frumoasă şi sfântă natură,/ de tine, 
sufletu-mi este legat./ ascultând a ta menire, subli-
mând a ta culoare/ in pictura te-am fixat” (Cântec). 
Poeta zugrăveşte în versurile sale şi un crepuscul 
tulburător, nuanţând sentimente şi gânduri care rup 
tăcerea înserării într-un spectacol de culoare şi e-
moţie:“soarele roşu/ reflectă bolnav/ superbul curcu-
beu/ de fiece dată-n lac,/ sfârşit de spectacol/ în fie-
care zi aceeaşi undă! / apoi, / dispare într-un somn 
greu, / rupând sentimentul nopţii” (Crepuscul). 
 Un tablou mirific de toamnă se dezveleşte în ver-
suri profunde unde iubirea tremură în ploaia nesfâr-
şită căutându-şi alinarea. Muzică, amintiri şi albas-
tru divin se contopesc într-un legământ al dorului 
nestingherit: ”început de toamnă, / toamnă pastelată 
/ cu amurguri coapte / în stropi care saltă. / ploaie 
nesfârşită, / împleteşti din trupu-ţi / sonatele lui Cho-
pin. / ploaie făr de cântec - / cu muzică tristă / cu-a-
mintirile-ţi ştiute / din iubirea mea închisă. / eu ţi-aş 
picta o notă / o notă muzicală, / să o duci printre 
stropi / iubitului deseară./ ţi-aş mai pune lacrima / de 
doruri apărută,/ pe iubit să-l cauţi, dându-i/ ochii-n 
lacrimi ce-l sărută. / să-i şopteşti uşor, uşor/ albas-
trului din ochii lui/ doru-n taină, trecător / ca soarele 
în asfinţit./ albastru-n geana cuvân-tului / şi-n zborul 
de albatros…/ pe lângă frunza mesteacănului / şi-n 
regalul crin frumos!” (Glissando).  
 Autoarea se regăseşte în albastrul cristalin al ce-
rului care-i mângâie simţurile şi din a cărui geană îşi 
împleteşte cununi de vise. Un dor adânc îi cople-
şeşte sufletul pictând pe visele sale cu iubire: ”din 
geana cerului albastră/ cununi de vise-mi dăruieşti/ 
şi flori cu frunze gălbejite/ şi versuri fragmentate/ ui-
tarea ta cea consonantă/ pe dorul meu fără de pată/ 
îmi spui să-mi cercetez iubirea/ din pictura viselor-/ 

(continuare în pag. 102) 
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(urmare din pag. 101) 
 

tristeţi năvalnice-mi dărui,/ gonindu-mă, la grindina zărilor” 
(Din geana cerului). Poeta se cuibăreşte în braţele re-
veriei şi simte înstrăinarea oamenilor îmbrăcaţi în tăcere 
care au uitat de lucrurile fundamentale ale acestei vieţi: 
”privesc cum oamenii/ se rotesc în tăcere/ mistuiti de 
dorinţi/ asemeni unor frunze opace/ căzute accidental./ 
multe lucruri au uitat oamenii/ de când trăiesc pe acest 
pământ”. Poeta accentuează în finalul poemului ideea că 
ea însăşi este un tablou pictat cu iubire şi speranţă în care 
oricine se poate oglindi sorbind frumuseţile universale: 
“privindu-mă pe mine/ te vei descoperi pe tine!” (Tablou). 

Misterele existenţiale care îi frământă gândurile şi 
sufletul se adapă din clipele unui efemer grăbit, însă poeta 
le găseşte forme şi sensuri bine definite, pictându-le pe 
pânza veşniciei. Natura, soarele, iubirea şi visul sunt 
descrise cu iscusinţă artistică şi capătă semnificaţii 
primordiale. “ce este geneza pentru natură? / un spectacol 
îngăduit / de ambiguitatea soarelui / hrănit pe rând / de 
umbrele luminii prezente/dar care vor risipi / fără-ndoială, în 
zori. / ce este geneza pentru soare? / misterul unei tragedii: 
/prevestirea unui întuneric vast!/ce este geneza dragostei?/ 
veşnicia suavă a iubirii/ rotindu-se în spaţiu./ atunci când 
se-nclină/ nu mai este sigură de sine,/ şi nici nu mai poate 
dura./ dar geneza visului?/ drumurile pe unde ai trecut/ cu 
dorul îmblânzit./ între vis şi dor nu-i nicio diferenţă!/ explică-
mi;/ dorul este promisiunea/ unei posibile fericiri./ pe când 
visul, cheamă viaţa la realitate./ visul atrage aerul vecin/ şi 
izvoarele cerului” (Geneza pentru natură). 

Discursul său poetic este zămislit cu sinceritate şi pece-
tluit cu iubire arzătoare. Când noaptea îşi ţese mantia, 
tristeţea învăluie din nou fiinţa poetei care suspină de dor şi 
neîmplinirea sorţii: “se amestecă lutul perfect/ în şoaptele 
nopţii mele mută;/ iar sălciile plecate-ncet/ cu trupul lor apa 
sărută./ ore suspendate / între pământ şi cer; / locul 
întoarcerii/ va fi infinit!/ în lut cald alb, roşu/ la şoptirea 
nopţii-/ lacrimile-mi curg/ de nemplinirea sorţii” (Bucuria 
pământului). 

Primăvara îşi scutură frumuseţea răvăşitoare în ochii 
poetei însetaţi de desăvârşit. Anotimpul renaşterii şi al 
redefinirii este conturat cu fineţe în versurile sale, luna 
martie are o conotaţie aparte: “norii cromatici străvezii / 
pictează cu flamurile lor, / inima albastră a Dunării/dincolo 
de Munţii Măcinului / ce susţin valul şi cerul / câte o rază, 
uneori/veghează drumul unei căruţe. / roiuri, roiuri alba-
troşii / exersează intermezzo / când pe înspumatul val, 
când pe cerul de opal” (Martie). 

În versul său sensibil care emană căldură şi inocenţă, 
poeta a lăsat ca dorul de primăvară să ardă intens într-o 
scrisoare lirică unde dorinţele sale nestrămutate îşi caută 
împlinirea: ”doresc ca primăvara, / să-mi fie oglindă 
nocturnă… / să-mi fie poem sau stih de iubire, / pentru noi, 
pentru pictură” (Scrisoare primăverii). 

Valuri de lumină îi vindecă neputinţele mângâind cu 
dorinţi rebele sufletul sau descătuşat şi sărutat de iubirea 
preacurată: “cândva mi-ai dăruit/ din bolta ochiului tăcut/ 
dulceaţa-n valuri de lumină,/ să mă mai spele cu-n sărut/ 
de răsărituri, zile însorite/ ori seri în stropii ploii/ sau nopţi 
albastre cu lună plină” (Elegia I). 

Dunărea cu lacrima sa limpede, Bărăganul înveşmântat 
în soare, pământul care-şi tremură balada, răsăritul, 
strigătul de păsări, geamătul de piatră, flori şi iarbă şi 
parfum de salcâm, toate mângâie şi dezmiardă universul 

 

lăuntric al poetei care străluceşte sfinţit de iubire. 
Iată cât de sugestiv îşi zugrăveşte descrierea, 
lăsând natura să grăiască în cea mai senină 
manieră: “sunt Dunărea / cu lacrima albastră / şi 
Bărăganul, / îngălbenit de soare. / sunt vântul 
adiat / al florii din câmp / şi iarba cea uscată. / 
parfumul salcâmului plecat spre cer,/ ciulin trist de 
Bărăgan,/ doar de tine îndrăgostită” (Elegia IV). 

Rostul poetei este acolo unde transparenţa 
înseamnă lumină şi aduce seninătate interioară. 
Acolo îi este locul, în acea seninătate care-i 
conferă pace şi armonie şi fără de care se tulbură 
şi suferă: “mi-ai adunat cuvintele / din excesul 
suferinţei zilnice, / lăsându-mă / ca într-un cerc 
transparent / din care să nu pot ieşi ./ mi-e greu. 
nu pot sta aici / în intransparenţă!” Însă leacul 
pentru orice suflet zbuciumat poate fi sărutarea 
din stele care vindecă neputinţele. Astfel, autoa-
rea revarsă din toamna care s-a adăpostit în sim-
ţurile sale sărutari sfinţite de stele care sutură 
orice rană: “îţi voi picura pe rând / din toamna 
fiinţei mele, / şi-ţi voi umple sufletul/ cu sărutări din 
stele” (Elegia IX). 

Lacrimile au o coloristică simbolică în viziu-
nea poetei. Lacrimă albă peste floarea de cais, 
lacrimă pastelată peste floarea de trandafir. Asta 
fiindcă trandafirul este simbolul iubirii, dar închea-
gă şi alte simboluri şi semnificaţii. În esenţă, poeta 
dezvăluie o ploaie de trăiri care inundă lumea sa 
interioară: “vântul răscoleşte/ lacrimi printre flori/ 
tristeţi răstiginite-n crengi/ stropii ploii în culori./ 
peste floarea de cais/ lacrima e albă,/ peste cea 
de trandafir/ lacrima-i mai pastelată:/ galbenă, 
precum candoarea/ soarelui îmbrăţişând/ roşie 
precum o rană,/ dragostei tale tăcând” (Elegia XI). 

Constanţa Abălaşei-Donosă este poeta ca-
re exprimă iubirea prin culoare, dar şi culoarea 
prin iubire. În poemele sale, formele iubirii sunt 
conturate cu neasemuită sensibilitate. Cromatica 
universului său launtric este determinată de iubire 
, fiindcă este o romantică incurabilă şi fiindcă în 
penelul său iubirea deţine cele mai frumoase 
nuanţe şi sclipiri. În zborul său spre absolut poartă 
pe aripi parfum de flori, iar ochii îi sunt văpăi de 
iubire. Acest zbor îi este binecuvântat, iar natura îi 
mângâie privirea însetată de pace . Poemele sale 
sunt tablouri mirifice care ascund taine şi simbo-
luri, care încheagă frumuseţi şi armonii şi desco-
peră lumina divină. 
Fiecare vers al autoarei poartă un văl de mister şi 
ascunde o trăire intensă. Fiecare poem poartă cu 
sine parfumul său interior care emană fineţe, 
eleganţă şi puritate. Fiecare tablou realizat cu 
măiestrie de autoare este expresia iubirii 
îmbrăcată în straie de lumină. Şi, nu în ultimul 
rând, fiecare cuvânt îl îmbracă în culoare şi 
încearcă să-l adâncească în eternitate fiindcă 
poeta însăşi este culoarea veşniciei. 
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Teodora VASILESCU 
 

PORTRETE 
 

Ai făcut schimb de celule cu o femeie plafonată cu părul alb 
și brațe groase 
Ai facut schimb de inimă cu un dependent de trăiri violente  
Serile anoste în care tot ce-ți doreai era să vină cineva  
Oricine 
Să-ți aducă înapoi copilul  
Să ți-l pună în brațe  
- Ca o floare într-o vază prea largă, prea mare, poate prea 
nepotrivită -  
Să-i simți degetele cum te ciupesc de nas de sâni și de 
buze 
Miorlăitul de foame sau de dor 
Ochii bulbucați care nu caută nimic din ce nu pot percepe 
Copilul furat dintr-o grijă pe care n-o să ți-o explici vreodată  
Zâmbește și plânge 
Și ție 
Ți se rupe carnea pe din două  
Că tot ce ești n-o să fie niciodată suficient  
Cât să-ți mângâie degetele pe clanța ușii  
Și să-ți spună ca durerea nu e nimic în comparație cu lumea 
asta  
-Nici fericirea-  
Când ne privăm singuri de libertate  
Așteptând să ne crească dinții drepți  
Și să uităm 
Că momentele sunt mai mult decât  
Sticle goale și cuvinte pe care le ratezi  
Doar pentru că nu ești suficient de... 
 
*** 
 

Am încercat jocul ăla tâmpit de-a seducția  
În care eu sunt mereu deasupra  
Tuturor cuvintelor pe care nici măcar în somn nu le rostești  
Aberații 
Cum că  
Iubirea e ceva mai mult decât 
Serile pierdute pentru că ești prea plictisit să realizezi cine 
ești  
Ce vrei 
De la mine  
Când toate luminile ți se răsucesc pe glezne  
Ca niște câini însetați după carnea ta mult prea vie și 
agresivă 
Ce sunt eu  
Dacă visul se termină  
Și realizezi că tot ce ai trăit  
Au fost niște cuvinte 
 
*** 
 

Iubirea maternă pentru tălpile zbârcite de prematur 
Și dragostea pentru spuma din chiuvetă  
Sunt o altă față lângă scenă 
Locul unde iubirile se măsoară în capacitatea de a 
Nu fi credincios unui singur  
Adevăr 
Mutilat în pagini și în picturi 
Să nu mai vorbim despre dragostea bolnavă  
A lor pentru tot ce-i urât în tine 
Că arta nu are limite când vine vorba de uman 
Se transformă în ceea ce zici tu 
 

 

'Plăcere' 
Cu jumate de gură închisă și cu ochii  
Ațintiți pe ceas 
Încercarea de a ține viața lipită cu salivă 
Și cu  
Bucăți din oameni  
Cât mai mulți  
Câte zece  
Pentru fiecare clipă de extaz  
Trebuie să trăiești mizeria de a te fi născut  
În alte colțuri strâmte  
Fără lumină și fără 
Voința de a fi 
Un punct  
Lângă  
Sub  
Deasupra  
Altei lumi 
 
Zoo 
 

-Sofisticată m-ai lăsat repetând- 
Ultima bucată din noi 
Zace-n balcon închisă 
Mi-e frică să nu scape 
-Sofisticat felul de a eșua- 
În timp ce câștigi de fiecare dată  
Dansez în jurul meu  
Și mă privesc iubindu-te  
Dar lumea e mult prea simplă 
Pentru a măsură lungimea 
Coloanei tale vertebrale 
Cu rigla de 30 
Și veverițele nu pot fi prinse atât de ușor  
Nu te-ai gândit niciodată 
Să aprinzi focul cu scrisorile mele 
Și să păstrezi doar ceea ce n-a fost? 
 
Nu te preface că nu știi să zbori 
 

Îți plimbi degetele prin făină 
Și-ți pui câte o zmeură în loc de unghii 
Revezi Amelié  
Dor amplificat de geamurile lăsate deschise  
Intră liliecii în casă 
Și casa intră în depresie 
Și eu intru în tine 
Și tu intri în absurd 
 
Mic mic cel mai mare 
 

Măsori timpul în femei 
Au trecut zece de când ne-am văzut ultima oară  
Dansez singură în baie  
Și aștept să mi se umple cada 
Ca o rață amețită 
Cu poezii pe toți pereții 
Am îmbătrânit în așteptare  
Și așteptarea a întinerit în tine 
Îmi amintești de serile în care ascultam post-rock 
Până adormeam cu fața la perete  
Mi se întipăreau secvențe de chitară solo în creier 
Și mă trezeam urând căpșunile  
Acum îți amintești de mine 
Mă duceam la magazin doar pentru a scăpa de bani 

(continuare în pag. 105) 
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George Sebastian GĂINARU 
 

Destin între două ceruri 
  

Tăcere. Sunet. Mişcare. Călătorul a rupt ambalajul 
purificator şi a luat o gură brutală de aer care s-a transmis 
mecanic din por în por până în plămâni, unde a îmbibat 
fiecare celulă. 
 Mergea de zile întregi… nici nu ştia de cât timp nu 
mai văzuse lumina soarelui, căci stătea sub atingerea unui 
praf galben, aruncat de o lampă cu ulei peste existenţa sa 
aproape tragică. Iar inima, deşi epuizată, îi bătea în ritmul 
unor ani ce treceau într-un mod nefiresc pe lânga fiorul 
sacru care îi anima, adesea, fiinţa . 

Păşea peste stihii mute ale trecutului prinse într-o 
eternă pendulare şi se afunda într-un nesfârşit periplu prin 
atemporalul unor pagini rupte, roase de implacabile şi infi-
nite secunde. Căuta clipa suspendată a prezentului, în care 
mai era încă păstrată o picatură din primordialul uman sau 
poate, pur şi simplu, încerca să umple un gol al incerti-
tudinii prin fundamentul existenţei sale efemere, proiectân-
du-se, cu o dorinţă pasivă, pe sfera viitorului, dincolo de 
coordonatele sale definitorii.  

Era prins într-o carte, într-un cosmos singular ce se 
materializase în idei şi în idei ce se preschimbau în cos-
mos, într-o realitate continuă, dar şi într-o ficţiune constan-
tă… Nu conta modul în care privea spaţiul acela sacru… 
era, oricum, concepţia autorului, a sufletului care  devenise  
prea complicat pentru a spune simplităţii că e simplă şi 
profundă. Era o lume nouă văzută prin ochi verzi, o reali-
tate straniu de ireală, construită după norme, o încercare 
de a scăpa din limitele şi dintre graniţele unui real din ce în 
ce mai degradat şi mai degradant, mai lipsit de origini şi de 
propria identitate. 
 Ajunsese într-o dimenisune în care fiinţe de hârtie 
precum Don Quijote sau Prometeu întruchipau realitatea, o 
realitate dură care ascedea către ceva mai bun, dar care se 
lovea de idei preconcepute. Se găsise în tumultul lui 
Thalassa ori al lui Dionis şi cunoscuse dezamăgirea 
realităţii curente…se adâncise în lumea fiecăruia şi a 
nimănui. Pornise ca Ulise şi se pare că avea să sfârşească 
asemenea unui ,,adolescent miop”. 
 Sentimente. Gânduri. Confuzie. Bătăi de inimă.  Nu 
mai era doar un suflet care se deplasa pe un plan ondulat, 
nedefinit, nici un suflet care dorea să treacă dealul ca 
obstacol al sorţii şi care mai avea mereu de trecut încă un 
munte şi încă o vale.. nu mai era nici măcar un spirit care 
se deplasa sub zodiile unui destin implacabil ce-şi avea 
suişurile şi coborâşurile, înălţările şi cufundările de nivel, în 
ritm repetat, monoton şi fără sfârşit. Realitatea şi cartea 
fuzionau într-un eu total, asemeni unei fiinţe mitologice, în 
care era suficient să creadă şi, pe loc, îl proiecta spre alte 
avatare ale sufletului său. 
 Se oprise…era obosit. Şi-a întins peste văile biblice 
pledul fiinţei pentru…meditaţie şi privea. Ȋşi cufunda privirea 
în abis…în abisul luminat al cărţilor. Ele îi vegheaseră paşii, 
ele îl purtau şi îl loveau de stânci. Ele îl ucideau şi îl făceau 
să iubească. Ȋi dictau pulsaţiile inimii, îi clocoteau în 
sânge…îl plasau sub o zodie propice adâncirii în cele 
nevăzute...îl duceau mai aproape de El, de marele 
Demiurgos şi de limanul sacru al Acestuia. 
 Asemeni lui Borges, îşi imaginase mereu raiul ca 
pe o bibliotecă, ca pe un izvor inconsumabil de nou, de 
 

 

fascinaţie şi de absolut. Ba chiar încercase, la un 
moment dat, o proiectare a Infinitului pe mii de foi 
îngălbenite, însă destinul i-a încredinţat doar focul 
ezoteric al lecturii, închizându-l într-o cameră 
arhiplină de cărţi, în care timpul rămânea doar o 
noţiune abstractă, în mod repetat anunţată de 
ticăitul unui ceas fără limbi şi fără cifre. Camera nu 
avea ferestre, ci doar  lampa cu ulei care arunca 
spre tavanul nevăzut al încăperii fâşii infinite de 
miere şi nisip colorat. Stătea acolo seară de seară, 
când se întorcea din lungile plimbări prin univers. 
Ȋncuia uşa , se aşeza în fotoliul de catifea roşie, 
deschidea câte un volum şi se lăsa absorbit de 
esenţele acestuia. Crâmpeiele dimineţii se strecu-
rau, treptat, printre pietrele reci ale camerei, iar el 
îşi lua rucsacul de pânză, în care punea un borcan 
de sticlă, două pene şi câteva cărţi şi ieşea, lăsând 
uşa descuiată, fiind sigur că nimeni nu va încerca 
să pătrundă în locul său de refugiu. 
 Ȋncepea, ca în orice altă zi, o călătorie spre 
nicăieri, se afunda în necunoscut, cu dorinţa etern 
clocotitoare de a descoperi şi de a intra în adevă-
ratele taine ale eternităţii la care aspira în fiecare 
noapte parcurgând miile de slove negre de cer-
neală. Era un călător ostenit…cu ochi de lumină şi 
sete de apă, jumătate umbră, jumătate zeu, un 
adevărat maestru în comerţul cu astrele, veşnic lipit 
cu tâmpla de stele. 
 Cartea i s-a imprimat pe matricea interioară 
şi peste întregul contingent. A ajuns să îl vadă pe 
Iona în mijlocul mării, pescuind nori, pe Luceafăr 
coborând pe raze răsfrânte de lumină, pe Otilia 
într-o trăsură elegantă spre Paris şi pe Ştefan 
Gheorghidiu înfruntând drama singulară prin cea 
colectivă. Totul se transformase într-un tablou pic-
tat cu o singură culoare, o culoare ce năştea din 
cuvinte un curcubeu întreg…Iar el, călătorul, 
începuse să audă culori şi să vadă sunete în acel 
pelerinaj sublim prin realitatea gri de care îşi dorea 
atât de mult să se detaşeze. Refugiul pe care îl 
găsise în cărţi îl salva, zi de zi,  de un cotidian 
distrus şi anulat, dominat de stereotipuri şi de 
banal. Parcă simţea că totul a fost făurit pentru 
sine, ca o poartă de eliberare spre un fundal alb, 
atemporal şi veşnic, unde ochii săi să-şi piardă 
atributul de oglindă, să iasă din acea stare de sticlă 
rece, fără sentimente, lipsită de fericire sau 
suferinţă.  
 Din pământul proaspăt începuseră să se 
ridice trepte aurii de nori şi de lumină către eterna 
pendulare, către eternul tumult istoric, către botezul 
purificator, aproape divinizator, prin iubire şi 
speranţă, iar călătorul îşi căuta sinele şi nu îl găsea 
nicăieri sau îl căuta şi îl găsea pretutindeni… 
Ȋntreaga realitate se diluase în căuşul palmei sale 
şi pe filele albe ale unei cărţi ce relata legenda 
existenţei sale monotone. Era singur, atât de 
singur…însă nu se simţea aşa, căci avea lângă el 
mii de fiinţe, a căror viaţă se lega, pas cu pas, în 
drumul său printre infinitele vocabule. 
 Sentimentul de teamă dispăruse demult, 
acum fiinţa sa era acoperită cu o peliculă de linişte 
totală, aproape sufocantă şi de o oarecare  

(continuare în pag. 105) 
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(urmare din pag. 104) 
 

împlinire…Simţea că se apropia de finalul capitolului, că 
parcursese aproape toate literele pe care universul i le 
aşternuse în cale şi că era gata de un nou început.  
 O adiere răcoroasă îi atingea obrajii roşii, 
făcându-l să închidă, pentru un moment, ochii şi să 
inspire adânc. Totul i se părea atât de adevărat şi de pur, 
parcă acel cadru îi insufla candoarea vieţii de copil de 
mult apuse. Paşii îi erau din ce în ce mai greoi, iar 
paginile din ce în ce mai tari, semn că se apropia de 
“Sfârşit”. Toiagul din mână îi amorţise şi se tocise la 
capete, iar pânza rucsacului se roase. Se întreba care 
era următorul om  pe care destinul avea să îl încuie în 
camera cărţilor şi şi-a amintit de prima sa zi în acea 
încăpere a cunoaşterii, în care sacrul se găsea în fiecare 
undă de aer. 
 A început să picure cu stropi de apă şi speranţă, 
cu lacrimi de cer şi de sfârşit, dar călătorul, acum bătrân 
şi ostenit, continua să înainteze, pe dealurile sufletului, 
către ultimul cuvânt al cărţii sale, către lexemul ce urma 
să pună capăt existenţei lui fascinante care avea să în-
cheie legenda unui suflet ce a reuşit să scape, prin lec-
tură, din cercul restrâns al contingentului sfâşietor. 
 Iar de undeva, de sus, dincolo de metafizic, 
Demiurgos urmărea ultimii paşi ai bătrânului care era din 
ce în ce mai aproape de sfârşitul potecii. 
 Ȋn ochii bărbatului se citea o dorinţă arzătoare de 
a descoperi ceea ce îl aştepta, dar, deodată, s-a oprit, 
scăpând bastonul din mână. Şi, cu voce tremurândă, a 
şoptit ca pentru sine: 

„Şi iată în faţa mea iar se cască / Două ceruri: /  
Unul în dreapta. / Altul la stânga”. 

 
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul revistei literare Boem@ 
la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 
8-14 ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii “Axis 
Libri”, Galaţi, 25 – 29 mai 2016. 

 

 
Acuarelă de Constanța Abălașei-Donosă 

(urmare din pag. 103) 
 

Și mă întorceam cu un sac de pufuleți 
Încă ai mâinile blânde  
Și ochii de copil vinovat 
Distanța se măsoară în  
Kilometri de piele  
Și îți mărturisesc  
Am făcut înconjurul lumii 
 
Do you? 
 

Nu mă lăsa singură 
Ăsta-i momentul nostru  
Îl vom povesti amanților peste zece ani  
Și se vor ciupi singuri de încheieturi din invidie 
Cum doi oameni se pot iubi atât de mult?  
Mă strecor încet pe lângă tine 
Mi-e teamă să nu te rănesc  
Și să fugi 
Toate cuvintele trăirile 
Gânduri aduse cu trenul 
El mă așteaptă pe hol 
Nu ți-am spus?  
Te părăsesc 
 
Cremă de zahăr ars 
 

Te-ai urcat în tren  
Nervos 
Agitat că ți s-au rupt căștile dăruite de Angela  
Și inconștient ca ți s-a îndoit gulerul de la cămașa 
Pe care ai uitat s-o porți acum trei zile 
Șlițul deschis la blugii uitați la ea sub pat 
Încă-i simți unghiile pe genunchi  
Și buzele pe pleoape 
Asculți melancolic rock alternativ 
E unul dintre momentele  
În care te joci cu șuvița de păr 
Și te uiți pe geam sperând c-o să-l spargi 
Cu mintea ca în serialul ăla ieftin  
După care ți-ai modelat viața în adolescență 
Playlistul zilelor de 14  
Și lenjeria ei rămasă în rucsac 
O bretea de la sutien zace pe cartea de psihologie 
aplicată 
Și chiloții îmbracă așa frumos caietul de engleză   
Aplatizat ca Mara la 13 ani când salivai patetic 
După fuste scurte și ciorapi peste genunchi 
Gust de cerneală și gropițe  
Nu vezi că ai înnebunit? 
 
Aer 
 

Să iubești așa cum iubești sufletele crude  
Cu o sete bolnavă pentru simplitate  
Fericitule 
Ai mințit când ai spus că  
Tot ce există  
O să-ți lege șireturile rânjind 
 

Notă: Lucrarea a obţinut Premiul revistei literare Boem@ 
la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 
15-21 ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii “Axis 
Libri”, Galaţi, 25 – 29 mai 2016. 
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          Ana BALOSIN 
 

Îmi voi aminti de tine 
 

     Începuturile și sfârșiturile constituie cele mai grele mo-
mente ale vieții noastre, dar și cele mai frumoase, acestea 
fiind treptele care duc la împlinirea propriilor vise. 
     Melancolia, regretul, împlinirea pictează cu fiecare zi ce 
trece tabloul de sfârșit al gimnaziului. Privind spre fereas-
tra trecutului, zăresc o fetiță firavă, nesigură, dar și nerăb-
dătoare să calce în instituția care, pentru patru ani, va de-
veni un familiar loc, numită acum A DOUA CASĂ. În ochii 
ei căprui se oglindește emoția, emoția de a-și întâlni noii 
colegi, dar în special diriginta, emoția de a păși pentru pri-
ma dată în clasă, de a se prezenta și emoția unui nou în-
ceput. Privind spre fereastra prezentului, zăresc un chip 
nostalgic, care ar dori atât de mult să calce din nou în cur-
tea școlii pentru prima dată, care ar fotografia cu sufletul 
fiecare moment al parcursului ei, un chip care, în ciuda 
unor trăsături pe care timpul le-a mai schimbat, trăiește 
aceeași arzătoare dorință pentru studiu. Privind spre cea 
din urmă fereastră, cea a viitorului, văd o elevă matură a 
ciclului liceal, care schițează același zâmbet copilăresc și 
aceeași emoție pe care o avusese și acum patru ani. Poa-
te că singurul lucru care le deosebește pe cele două eleve 
este ÎNCREDEREA. Această comoară a stat ascunsă în 
adâncul sufletului ei, până când un anume grădinar a des-
coperit-o. Mai mulți grădinari ai înțelepciunii și cunoașterii 
au udat-o, îngrijit-o și hrănit-o, iar apoi au plantat-o într-un 
loc pustiu, deoarece i-au cunoscut valoarea și au știut că 
această plantă va încolți, iar calitațile ei înflorind, vor aco-
peri golașul pământ. 
     Acum, când mă apropii de FINISH-ul cursei mele gim-
naziale, rememorez amintirile pe care le-am lăsat pe unde-
va pe drum: prima zi de școală, prima notă de 10, prima 
întâlnire cu profesorii, întâiul test, prima lacrimă de nemul-
țumire, prima năzbâtie; primele lucruri, care acum s-au 
pierdut în numărătoare și care au asamblat traseul meu 
palpitant. Fie încărcat de succese, fie cu nenumărate 
gropi, acesta mi-a oferit șansa de a câștiga an de an pre-
miul cel mare. Mai presus de acesta am câștigat o mare 
de informații, un ocean de amintiri, câțiva mesageri care să 
le țină intacte, dar, în special, am cunoscut oameni deose-
biți, care au devenit pentru mine mai mult decât simpli 
dascăli, modele demne de urmat în viață. 
      În opinia mea, sfârșiturile nu simbolizează capete de 
drum, ci noi linii de START, noi începuturi; așadar aceste 
rânduri nu vor alcătui un mesaj de adio, ci unul de mul-
țumire și de promisiune că, peste ani și ani mă voi întoarce 
aici, la A DOUA MEA CĂSUȚĂ și îi voi dărui într-un buchet 
unic toate realizările mele.  

ÎMI VOI AMINTI DE TINE, DRAGĂ ȘCOALĂ 
GIMNAZIALĂ! 
                                                                                                                                    
Balosin Ana 
                                                                                                                               
Clasa a VIII –a B 
 

 

ROMÂNIA, țară de poveste 
 

     Din toate minunățiile lumii, Dumnezeu a cules 
în preasfințita Sa traistă câte o sămânță din fie-
care. Mai apoi Le-a plantat în pământul ultimului 
ținut, pe care încă nu-L făurise. 
     Grădinarul Raiului pământesc, Dumnezeu, a 
plantat în inima ținutului cele mai mari și spornice 
semințe, deoarece știa că doar cei puternici și cu-
rajoși vor străpunge albii prinți ai cerului și vor 
atinge oceanul celest. Pe aceste semințe Le-a nu-
mit MUNȚI. În jurul lor, ca niște garduri protec-
toare au răsărit semințe mai micuțe, DEALURILE. 
Mai apoi, Marele Creator și-a dat seama că ar 
trebui să existe un echilibru între aceste înalte 
plaiuri care unesc lumea cerească cu ”tărâmul 
minunilor”, pământul; astfel a ales din traista Sa 
răsadurile uniforme, pe care le-a pitit în continua-
rea DEALURILOR. Mare I-a fost mirarea când a 
văzut că toate încolțesc și se dezvoltă, mai puțin 
CÂMPIILE. Atunci, pe obrazul Său istovit s-a 
scurs o lacrimă, o lacrimă care-I oglindea deza-
măgirea. Atingând uscatul pământ, în care erau 
plantate cele din urmă semințe, lacrima a avut un 
efect miraculos. Pământul a început să înverzeas-
că, florile au îmbobocit, iar rădăcinile semințelor s-
au întins, învelind astfel substratul pământului. 
Dorința imensă a Creatorului L-a făcut să pună o 
părticică din sufletul Său în Estul ținutului, pentru 
că dorea să țină veșnic roadele muncii Sale. Acea 
părticică a numit-o MARE, o mare de sentimente, 
care să-I hrănească etern semințele. 
     A tricotat în jurul ținutului, cu firul nemărginitei 
Sale iubiri un cojoc care să țină toate aceste mi-
nuni intacte și a luat și-un firicel din sfințenia Sa, 
pe care-L așezase în Sudul ținutului, simbolizând 
dragostea Creatorului pentru creațiile Sale. Fiind-
că I-a fost greu să se întoarcă în palatul Său ce-
resc și să părăsească acest Rai pământesc, Dum-
nezeu a legat cel din urmă firicel de izvorul Său 
sufletesc, arătându-Le astfel  creațiilor că El, în-
suși FĂURITORUL, Le va fi mereu alături. Acestui 
liant I-a dat numele DUNĂREA. 
     Fiecărui ținut îi dăruise câte un cadou, pe fie-
care-l binecuvântase cu suflete omenești, însă 
acestui bogat ținut i-a dăruit cele mai simple și 
modeste ființe: oameni iubitori de patrie, de mun-
că, oameni credincioși, curajoși și înțelepți, care 
să înflorească și să îngrijească aceste minuni. 
     Cum să fi numit Marele Creator acest ținut, alt-
fel decât ROMÂNIA? O țară curajoasă precum 
MUNȚII, onestă precum DEALURILE, înțeleaptă 
ca și CÂMPIA și mărinimoasa precum APELE ce 
izvorăsc din sufletul Dumnezeiesc? 
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      Alexandru COCETOV 
                                           (Rep. Moldova) 

 

Și azi avem nevoie de Alecsandri 
 

E scrisă-n ceruri sfânta Unire! 
E scrisă-n inimi cu foc ceresc! 

O! Românie! La a ta mărire 
Lucrează braţul dumnezeiesc! 

(“Moldova în 1857” de V. Alecsandri) 
 

“Astăzi se vorbește mult de Unirea Basarabiei cu 
România. Unora li se înfierbântă frunțile și leșină când aud 
de această idee, alții nu pot dormi ceasuri întregi după 
miezul nopții. Unii se țin bățoși că numai ei țin la ideea 
Unirii, dar la alții nu le pasă de biata Moldovioară. Unii 
cred că aceasta e o idee nouă, alții se întreabă, de unde 
s-a luat și ce ne trebuie nouă, celor din Republica 
Moldova” [1, pag. 95] 

Oameni buni: moldoveni, ruși, evrei, găgăuzi, 
ucraineni și alți care trăiesc în Republica Moldova, “ideea 
unirii, idee de întregire a neamului nostru e veche, 
continuă ca și vremea, ea a fost grija de fiecare zi a 
strămoșilor noștri, că altfel nu mai existam ca popor până 
în ziua de azi”, menționează profesorul Alexandru Tecuci 
în cartea sa Zbucium de creație și cercetare. 

De ce mizăm așa de mult pe această idee și 
dorință? De ce apelăm la istoria noastră și scriitorii noștri, 
la cultura poporului nostru și cărțile în limba noastră, cea 
română, de ce, de ce? Căci „lupta pentru această idee s-a 
dat când mai acut, când mai moderat, dar ea a fost vie, 
depindea de momentul intrigii și de buruiana străinismului, 
care ne înăbușea” [1, pag. 95] 

Ca exemplu, actul unirii a fost impulsionat și 
promovat de deputați, oameni de creație, poeți, dramaturgi 
și alți oameni de seamă precum Vasile Alecsandri, Mihail 
Kogălniceanu, Anastasie Panu, Constantin Hurmuzachi, 
C. A. Rosetti, Gheorghe Sion în “Marșul Unirii” și de Ioan 
A. Lepădatu în “Apel la Unire”, și de George Baronzi, și de 
D. Dăscălescu, cel care vorbea necontenit poporului: 
„Dragi români, să fim uniți”. 

Și Unirea nu s-a realizat așa de ușor și de repede. 
Au trecut mulți ani. Dorința de a fi împreună a durat mult, 
timp în care Țara Românească își arăta grija față de 
Basarabia prin ajutoare (ceea ce vedem și azi: granturi și 
burse pentru studenți, ajutoare materiale pentru poporul 
din Republica Moldova, finanțare pentru Gazoductul de la 
Ungheni, autobuze pentru teatrele moldovenești, ajutor 
financiar pentru construcția teatrului din Cahul, donații de 
cărți pentru bibliotecile din RM, proiecte de tabere - ARC 
și altele) și schimb de experiență.  

Problema unirii este abordată în multe discursuri, 
intervenții, amendamente și propuneri ale scriitorilor. 
Pilonii unirii, după părerea lui Kogălniceanu, au fost sudați 
cu dragoste de neam și de pământ, cu sete mare de  
 

 

libertate, adevăr și independență, cu lupta pentru 
dreptate. Tot în perioada unirii, Kogălniceanu men-
ționa: “Neam din neamul meu a fost român... însă 
chestia este cine apără o idee mai dreaptă”.  

Și ne întoarcem la Alecsandri. Acest bard 
de la Mircești este unul din cei care a dorit cu tot 
dinadinsul Unirea. Fiind un scriitor, dar și activist și 
om politic de prim rang, Vasile Alecsandri a gândit 
permanent la binele poporului și neamului său. 
Luptând pentru unire, a vrut binele acestui neam, a 
dorit și a luptat pentru aceasta. A luptat până la 
capăt, a fost un erou, un etalon pentru noi, moldo-
venii.  

Și noi ce facem azi? Mai avem sau să aș-
teptăm să vină de undeva un luptător, un erou, un 
om multilateral precum a fost Alecsandri? Ne tre-
buie un om curajos și viteaz. O persoană care, oda-
tă ce începe un lucru, îl duce la bun sfârșit. Un om 
care să apere interesele poporului.  

Indiferent cine ar fi persoana aceea, cred că 
avem ce învăța de la Alecsandri și merită să 
deslușim toate aceste învățăminte, căci noi acum, 
ca și odinioară în timpul unirii principatelor, avem 
nevoie de un Alecsandri, de „Acel rege al poeziei” 
(cum frumos și cu respect spunea Mihail Eminescu), 
cel care a scris, a luptat și a motivat și pe alţii să 
pună umărul și să înfăptuiască Unirea. Adică unirea 
cu cei care ne sunt fraţi, cu cei care sunt dincolo de 
Prutul ce a fost cândva un râu comun, al tuturor 
românilor dimpreună, nu care să despartă două 
popoare vecine. Alecsandri a îmbiat și atunci, îmbie 
însă și astăzi cu versurile sale rămase în inima și 
conștiința fiecărui suflet român: „Hai să dăm mână 
cu mână / Cei cu inima română”. Și asta pentru că 
frații dintr-aceeași mamă rămân mereu frați, chiar 
dacă vremelnic un râu sau un hotar oarecare îi 
desparte: „Amândoi suntem de-o mamă / De-o 
făptură și de-o seamă, / Ca doi brazi într-o tulpină / 
Ca doi ochi într-o lumină”.  

Vasile Alecsandri nu a precupețit nici cel 
mai mic efort de a se dedica unui ideal atât de nobil 
și de generos al unui popor de oameni prin venele 
căruia curge de milenii același sânge. Iar toate 
astea se pot îmbina și înfăptui odată cu arta, 
precum ni se mărturisește despre el și în cuvintele: 
„poetul, care crează şi poezia şi limba e cel mai 
mare poet, cel mai mare geniu; cine se pătrunde de 
aceasta, până a-i da creaţiunile, în scrierile şi în 
limba sa cea mai exactă expresiune, precum o face 
aceasta”. [2, pag. 69] 
 

1. Zbucium de creație și cercetare, Alexandru Te-
cuci. M. Kogălniceanu și unirea. Cahul, 2011. 

2. Revista Axis Libri, Alexandru Cocetov. V. Alec-
sandri - dechizător de drumuri în literatura română moder-
nă. Galați, Nr. 27, iunie 2015. 
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           Lilia MANOLE 
 

TIMPURI CARE DIRIJEAZĂ VISELE 
 

Ce trepidant parcurs, coborâtor din lacrimi, 
Își face drum înlănțuind liane înspre ochii mei!.. 
Un fel de cerc închis, ce izvorăște-n pleoape, 
Mi se deschide evaziv, lucind străluciul ce îl închei. 
 

Ce nefirească adormire, prin gene dormitează 
Și-mi lasă timpul somnului posac și vestezit!.. 
În plina și năvalnica finețe, totuși, mă veghează 
Copilul cel din mine, de cartea înțelepților nepedepsit. 
 

Lumină din viață și viață din lumină, absorbind în piept, 
Rugându-mă pentru o altă dimineață, cer Domnului, 
Pe chipul meu să-mi lase și chipul Maicii înțelept, 
Liane, renăscute din iubire, să-mi dea vigoarea pomului. 
 

Ce fermecat și derizoriu vis îmi pătrunde în lumină 
Și-mi troienește firea, și-mi cade-n fila vie- a nopții... 
Cu genele impuse de a fi de ochi departe, stau în tină, 
Visându-mă în timpuri, care dirijează visele, îmi adun forțe. 
 
 
A LUPTA 
 

Nu știu să lupt, pesemne, mă răscolește frica, 
Se îneacă corăbiile sufletului meu în mare, 
Am tot luptat, uitând să lupt cu mine, inamica, 
Să pot lupta, și când sunt toată-n disperare... 
 

Nu știu să lupt, știu cărții să îi spun tot păsul, 
Și-n astă luptă poate ea din file mă va lua, 
Ca pe o slugă, ce, muncind, nu-și cruță mersul, 
Își pierde și amorul propriu, întru- a se revela; 
 

Dar a lupta când lupta -n suferință se sfârșește, 
E pentru-a înțelege lupta drept un credo de- a iubi, 
Nu toți acei ce luptă, se întorc din luptă, omenește, 
Ci-și pierd fărâma de iubire, uitând-o zi de zi... 
 

Nu știu să lupt, da știu să îmi iubesc destinul, 
Și fricii ce-și înfige ghearele în el, pot să-i declar, 
Că îmi e frică-acum, când lupt, numai de mine,  
Și nu mai știu să lupt, când lupta e un mercenar. 
 

Luptând, nu te-nrolezi, ci lupți cu ura, cu minciuna, 
Neînarmat, cu sângele, neurmărit de zeflemea, 
Și cât de greu îți vezi finalul- încununată cununa, 
Dar ai în cartea sufletului iubirea, ce te va salva. 
 
 

REGINE, VISELE ACESTEA 
 

Regine, visele acestea, 
Îmi dau veșmântul lor ceresc, 
Regine, visele îmi spun adesea, 
Că a visa-i ceva firesc. 
 

Regine, visele acestea 
Se leagă de-ai mei ochi, și zbor, 
 

  

Din acest farmec viu, 
Trăiesc și mor, 
Regine, visele acestea. 
 

Regine, visele acestea, 
De nu aș fi cu ele-n gând, 
Aș naufragia cu barcarola cea imensă, 
Din barca, ce în vis mă poartă, 
Eu vâslind. 
 

Regine, visele nocturne, 
Cu aripile fluturilor mei, 
Apar dintr-o neauzită lume, 
Și merg în urma mea, 
Nu e obsesie, ci e iubire, dacă vrei... 
 

Regine, visele, de scorțișoară, 
Și cu aroma mierii, când o bei, 
Dar mai regine, decât ele, 
E-această seară- 
Nu pot să plec din calea ei... 
 

Regine vise, scumpe apogee, 
Nu au un tron, ci suflet diafan, 
Pătrunzătoarele lor șemineuri 
Îmi încălzesc virtuțile, în cerul lor 
Gregorian... 
 
 
CUPA ZEILOR  
 

Dac-ai s-auzi în noapte, când și când, 
Cum sparge luna cristalele de stele, 
Și în bucăți de zahăr mi le trimite-n gând, 
Să-mi vii, în vis, ca într-o inițiere. 
 

Să îmi aduci doar cupa zeilor, pustie, 
În vis îți vei croi cărarea de cristal, 
Și cât pomina nopții ne va fi de vie, 
Vom binecuvânta din cupă miere și cocktail. 
 

O băutură-a zeilor vom binecuvânta 
În pasiuni ce vin, din stele căzătoare, 
Cristalele de sori, în brațe ne-or cădea 
Și noaptea ne va lua o dulce sărutare. 
 

 
SEMNEZ ECOUL 
 

M-am trezit, fără cafeaua ta, 
Energizantă, flacăra o simt, 
Dar stinsul ei te vede-n ea, 
Cum arzi departe, ca un sfânt... 
 

M-am trezit să-ți spun, cum eu, 
Rod gânduri perimate, și ele-nvie, 
Și iar te caut, ca să sorb un Zeu, 
M-am trezit, și pare inima pustie. 
 

M-am trezit , pustie pare cartea, 
Dar scriu o rugă, să vină autorul, 
Și povestindu-i grav veridicitatea, 
Să cred că ești alături, semnez ecoul... 
 

 

 

 



Boem@  4-5-6 / 2016 109 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mircea Marcel PETCU 

 

VÂNZĂTOR DE AMINTIRI - singur printre cuvinte 
 

 Totul se vindecă în şi prin poezie, fiindcă totul e 
poezie. Nimic nu se poate sustrage acestui privilegiu impe-
rativ. Poezia este un miracol epuizat şi, în egală măsură, o 
„terra incognita”. 
 De ce devin profesorii scriitori? Poate, pentru că, 
au capacitatea de a spune lucruri pe care altfel nu le pot 
recunoaşte; decupate cu precizia gândului dintr-un fior 
interior dens mobilat cu argumente care pot pleda pentru 
scrisul ca libertate, scrisul vocaţie, scrisul ca datorie mo-
rală sau scrisul plăcere, bucurie, trăire. 
 Poezia Elenei Netcu din ultimul său volum „Vân-
zător de amintiri”, Editura Benefica Bucureşti, 2016, 
există în măsura în care autoarea ei îi afirmă şi-i probează 
prezenţa, şi această certificare valorică se face printr-o 
seducătoare concreteţe a imaginii, de cele mai multe ori 
încărcată de ample nostalgii conotative: “Te uiţi la mine / 
Ca la o ultimă frunză din copac / Căzând în abis / Adun 
cuvintele în căuşul palmei / Şi încerc să le întind în zare / 
Ca un balsam / Dar ele, neştiutoarele se ascund / cuminte 
în inima mea…” (Surpare de oase). 

Generată de o dinamică imprevizibilă, poezia se 
naşte parcă din ea însăşi, fiind o multiplicare la infinit a 
unui impuls liric irepetabil: “Zvâcneşte pasărea în zbor / 
Tremură, mă înfăşoară / cu aripile-n rostogol / adânc 
izvor… / Veştejesc frunzele / Toţi arborii stau în răspăr / 
Strivesc verdele între buze / Toamna îmi plânge pe 
umăr…” (Mi-e sufletul în rostogol). 
        Declicul existenţial este compensat printr-un 
spectacol imagistic de o remarcabilă amplitudine 
         Puntea dintre viaţă şi poezie, suportă stratificări 
metaforice memorabile: “Bătrâni la capăt de sat / Ca nişte 
statui / Cu braţe de piatră / Întinse ca ramuri / Se odihnesc 
la hotare / Răsucind ceasul pe vatră… // Ploi, vânt, mioare 
plângând, / vâlcele cu rouă, inimi arse, făcute tăciune, / 
mirişte-ntinsă, deşertăciune…” (Vânzând tristeţe la pa-
har). 
 Obsesiile şi reveriile existenţiale ale poetei se or-
donează într-un mozaic imagistic de o rezonanţă aparte. 
 Se poate spune despre majoritatea poemelor de 
faţă că se înscriu în linia năzuinţelor fireşti ale omului de 
zbor, de depăşire a propriei condiţii: ‘Stau la masa timpului 
/ Şi aştept sentinţa / În procedură de urgenţă / Într-o sală 
fără juraţi… / E atâta linişte / Încât / Dalli îşi varsă 
conţinutul veşnic / al ceasului…” (La masa timpului). 
 Dar nu e numai atât! Există o linie ce uneşte cerul 
şi pământul: “Se trage spre apus / Perdeaua zilei grea / Şi 
gândul meu răpus / Rămâne într-o stea // Pendulul 
tremură supus / Împinge clipa-n infinit / Lumina nu-mi 
ajunge / Să mă ridice-n sus…” (Cu sufletul atârnând de-
o stea). 
 Există şi un haos, dar unul controlat: “Năvală te-
mătoare / sunt apele din cer / Perdele acoperind / 
Pământul leru’i ler; omul fiind undeva la mijloc între teluric 
şi cosmic; // Cenuşa iubirii / Ne duce spre apus / Setoşi în 
câmpie / Cu ochii spre cer / Cine o să ne cheme / Leru’i 
ler…” (Leru’i ler). 
 Asistăm astfel la o intrepătrundere a teluricului cu 
cosmosul 
 Singure, cuvintele pot face parte din ambele lumi  
 

  
 
în acelaşi timp. De altfel, în viziunea cosmogonică a 
autoarei, cuvântul e cel care  naşte Universul: “Ano-
timpuri gemând… / Veni-vor ursitoare să-mi dea / 
Şi-un umblet de stea?...” (Pământul acesta mă 
doare). 
 Poeta reia o temă filozofică şi teologică 
veche: La început a fost cuvântul, motivaţia fiind că 
„nici o stea nu  răsare stea  de-nceput”. 

„Vânzător de amintiri” –  e o carte care-ţi 
stârneşte pofte de recitire sau de a scrie. 

Pentru Elena Netcu - profesorul, scrisul ca 
terapie reflexivă, pozitivă, a lunii căreia îi eşti deo-
potrivă parte şi martor, este o datorie de conştiinţă: 
vezi, trăieşti, gândeşti, împărtăşeşti.  
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Concursul Naţional de Literatură 

„Steaua Nordului”, Botoşani, ediţia a II-a, 

1 iunie 2016 – 1 august 2016 
 

Societatea Culturală STEAUA NORDULUI Botoşani, cu spriji-
nul publicaţiei de cultură ,,Luceafărul” Botoşani (www.luceafarul 
.net), organizează ediţia a II-a a Concursului Naţional de Litera-
tură (poezie şi epigramă) „Steaua Nordului” în perioada 1 iunie 
2016 - 1 august 2016. Concursul are o singură secţiune, un 
grupaj de două specii literare diferite având tema ,,Steaua 
Nordului, Botoşaniul”. La configurarea clasamentului final se vor 
selecta cele mai reuşite lucrări dar se va ţine cont şi de partici-
parea la una sau două subsecţiuni, ca urmare, recomandăm 
concurenţilor abordarea ambelor subsecţiuni. 

Materialul va fi compus dintr-o poezie şi trei epigrame scrise pe 
coli de hârtie separate, astfel: Poezie în vers clasic, cu ritm şi 
rimă- poate fi şi genul umoristic- sau în vers liber, pe un 
format A4; Epigramă (trei epigrame originale pe un format 
A4, dintre care, subliniem, doar una la temă, legată de 
spaţiul cultural al Botoşaniului, epigramă care trebuie să 
conţină obligatoriu numele oraşului). 

Obiectivul acestui concurs: să descopere, să evidenţieze, să 
reunească şi să sprijine creatorii de literatură de pretutindeni, din 
ţară sau din comunităţile româneşti ce trăiesc în afara graniţelor 
ţării precum şi popularizarea unor aspecte din viaţa culturală a 
oraşului nostru. Nu există restricţii de vârstă, de apartenenţă la 
una sau alta dintre uniunile de scriitori, sunt excluse favori-
tismele, se stimulează noul şi nu se percepe taxă de înscriere. 

Concursul îşi propune prezentarea prin creaţii în versuri 
originale sub blazonul „Literatura sănătoasă şi cultura autentică” 
a operelor înaintaşilor, a realităţilor istorice, sociale, a tradiţiilor 
poporului român, a frumuseţilor patriei sau teme la liberă allege-
re, cu un accent pentru cele care promovează zona de nord a 
ţării. Lucrările (fără chenar sau sublinieri de culoare, caractere 
bold, italic sau alte intervenţii) vor purta un motto liber ales ce 
trebuie adăugat şi în fişa de înscriere într-un plic mic închis alătu-
rat ce va avea acelaşi motto, pentru ca numai după jurizare con-
curentul să poată fi identificat. Plicul închis va conţine datele 
personale: nume, prenume, adresă, telefon, vârstă, ocupaţie, 
alte premii obţinute şi o copie după cartea de identitate. Plicurile 
mari (sugerăm formatul A5) vor fi expediate poştal până la data 
de 1 august 2016 (data poştei), pe adresa: Societatea Culturală 
STEAUA NORDULUI Botoşani - D. Gaftoneanu, Calea Naţiona-
lă nr.107, bl.O, sc.B, etaj 7, ap.19, Botoşani, c.p.710061. După 
selecţie se vor solicita scrierile în format electronic pe adresa de 
mail  gaftoneanu_dorel@yahoo.com în vederea publicării. Juriul 
(format din personalităţi culturale locale) îşi va intra în atribuţii 
după ce lucrările vor fi triate în cadrul cercului literar „Ion Pillat”. 
Situaţiile neprevăzute iniţial vor fi analizate ulterior. Se vor 
acorda, în condiţii de transparenţă totală asupra evaluării, pentru 
cele mai reuşite creaţii (prin prisma aprecierii cât mai obiective 
posibil a membrilor cenaclului şi a juriului) următoarele premii: 

– Trei premii a câte 200 RON însoţite de o medalie din ar-
gint „Steaua Nordului” (~55g); 

– Şapte menţiuni a câte 100 RON. 
Premiile, constând în medalie, o sumă de bani, diplome şi cărţi 

se vor înmâna în cadrul unei festivităţi desfăşurate în Botoşani 
ce se va anunţa în timp util (în caz de neprezentare a primilor 
chemaţi, premiile se vor redistribui automat următorilor clasaţi de 
pe lista de evidenţiaţi) iar autorii și lucrările vor fi prezentaţi în pa-
ginile revistei de cultură „Luceafărul” Botoşani. Poeziile/epigra-
mele trimise nu trebuie să mai fi fost publicate pe net sau în carte 
până la postarea rezultatelor. Textele vor fi dactilografiate într-un 
singur exemplar cu Times New Roman, font 12, cu diacritice, la 
un rând, caracterele scrise cu Bold fiind acceptate numai pentru 
titlul lucrărilor. Nu sunt admise greşeli gramaticale sau cuvin-
te/expresii/mesaje directe sau subliminale vulgare, materialele 
trebuie să dea dovadă de educaţie, respect şi bun simţ. Vor fi eli-
minate din concurs lucrările cu greşeli gramaticale sau cu greşeli 
de prozodie (în cazul poeziilor cu ritm şi rimă şi a epigramelor). 

Organizatorii îşi declină responsabilitatea atunci când un terţ 
preia compoziţiile în vederea folosirii lor ulterioare, pentru înscri-
erea unui text ce conţine părţi copiate sau care nu-i aparţine ex-
peditorului; de asemenea, îşi rezervă dreptul de a publica/posta 
textele participanţilor în reviste, pe site-uri sau în materiale 
conexe evenimentului fără a le mai cere concurenţilor acordul. 
Relaţii suplimentare la tel. 0749499660. 

Vă aşteptăm lucrările şi vă mulţumim pentru sugestii şi 
participare! Comitetul de organizare. 

(urmade din pag. 85) 
 

În lucrarea “Excursiune Agricolă în Dobrogea” co-
mandată lui Ion Ionescu de la Brad de către puterea de la 
Istanbul, se menţionează că pe la 1850 autorul a găsit o 
populaţie românească compactă, creștină, Niculiţelul fiind o 
“Dacie in miniature” unde şcolile aveau dascăli „furaţi” din 
Țara Românească (vezi şcoala Lodovig Nechifor din Nicu-
liţel). 

Populaţia românească din Dobrogea era formată în 
mare parte de către “emigrări româneşti din Transilvania în 
secolele XIII-XX“ (Ştefan Mites, Editura Științifică, Bucu-rești, 
1971). 

În Niculiţelul acelor ani, migraţia mocanilor se făcea 
din Săcelele Braşovului, din Sălişte, Vale, Tilişca, Galeş, 
Răşinarii Sibiului etc. (idem Ştefan Mites, pag 344). Aici 
mocanii au găsit populaţia „dicienilor”, români dobrogeni! 

Ipoteza privitoare la Biserica Sf. Atanase, sec. XIII-
XIV, drept biserica voievodală a voievodului Badila ar putea 
avea temei. 

Prin păstoritul transhumant, Dobrogea a devenit “a 
doua patrie” a românilor transilvăneni (C. Constantinescu – 
Mirceşti, în ”Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în 
Transilvania şi Ţara Românească în sec XVIII-XIX” , Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 1976). 

Aici în nordul Dobrogei, cu precădere la Niculiţel, se 
produceau vinuri renumite exportate în Polonia, Rusia (viţa-
de-vie şi grădinăritul au fost considerate de către esenieni 
Artele păcii - vezi Eduard Schure ”Mari Inițiați”, Colecţia 
Lotus, Bucureşti, 1994). 

Aici la Niculiţel a fost cea mai mare Villa Rustica din 
Dobrogea de Nord - centru comercial de mare dimensiune pe 
drumul “de la varegi la greci”. 

Aici au fost dacii = geţii = goţii, unde renaşte spiritual 
Dacic („Spiritul Daciei renaşte” - Daniel Roxin, Editura Vidia, 
Bucureşti, 2012). Aici a fost Iachint de la Vicina primul preot 
al Mitropoliei Româneşti înfiinţată sub domnitorul Nicolae 
Alexandru. 

Aici a avut loc „colectivizarea sângeroasă” începută 
în anii 1959- 1960, unde rezistenţa ţăranilor a avut un 
fundament creştin ortodox profund. 

La apropiata Inaugurare a Bazilicii Paleocreştine de 
la Niculiţel, prilejuită de ziua Sfinţilor Martiri de la Niculiţel, fac 
un legământ de mărturisire a acestor martiri ai lui Hristos în 
lumea pe care o voi străbate cu credinţă şi demnitate. 
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Lansare de carte: Denisa Lepădatu – “Povești în pijamale cu fluturi” (06.04.2016) 
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Petre Rău - Premiul MENTOR pentru Excelență în Educație (20.04.2016 – Cluj-Napoca) 
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Festivalul Național al Cărții “Axis Libri” – Galați 25-29 mai 2016 
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