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     Olimpiu VLADIMIROV 
  

CERUL 
 

Cerul se-mbată-n april 
Cu muguri de vată; 
N-am iubit nicio fată… 
 

Toamnele ard. Culorile ţipă. 
Cerul zace în dulce ispită; 
Iubesc de o clipă!      
 
STARE 
 

De la răspunsurile săpate 
în marmura monumentelor 
şi rostogolirea luminii 
viscolită de întrebări, 
între, febril, paginile 
până nu mai simt 
frigul dintre cuvinte. 
 
SUNETELE 
 

Sunetele mă înconjoară cu emoţie, 
se strâng în cuibul urechilor, 
locuiesc toate clipele fără somn, 
îşi cresc cu bucurie ispitele 
risipite generos într-o beţie sonoră. 
 
PESTE LINIŞTI 
 

Sunt goale tarabele toate 
şi-un murmur stins 
cutreieră ceru-n sincope… 
 

S-a cumpărat, s-a vândut, s-a tocmit 
gramul metalelor preţioase; 
Rămase în stocuri, versuri stupide 
mai  tulbură ochii bolnavi de iluzii. 
 

Ore rebele învolbură fără motive 
bârfe înflorite şi false alarme; 
Peste linişti ciudate mă fac auzit 
deasupra unui alt răsărit.           
 
BALANŢĂ 
 

O votcă şi-o noapte pe-un taler; 
În balans 
strigătul unui poem într-un vers. 
 
PĂSĂRILE 
 

Păsările care cântă 
nu zboară 
cu ochii în pământ. 

 
PROVOCARE 
 

Puteai să fii o stea în somn 
semn că-nserarea a căzut pe ape; 
Poate corabia imaginară dintr-o mare 
fără contur, uitată peste zare. 
 

Mi-ai desenat pe braţe 
sirene adormite sau uşor rănite, 
unele trezite de sângele meu cald 
într-un glas etern trecut în amăgire 
 

M-ai numărat prin vene şi artere 
ancore îngenunchiate în tăcere. 
Vântul iscând un murmur de furtună 
lângă sărutul ce-a rămas strivit pe gură. 
 

Mă păstrezi între maluri şi cer 
să-ţi fiu plutirea şi seninul 
ce-mi poartă pe un val destinul 
rămas străin la orice provocare.   
 
AVANTAJ 
 

Te ascunzi 
în spatele ochelarilor de soare 
sau după un deget, 
crezând că ai avantajul 
de-ai studia pe alţii, 
în lumină. 
 

Într-un târziu, 
va trebui să priveşti ruşinat 
în ochii care vor să-ţi vorbească.  
 
NIMICUL 
 

Stâncile nu te mai ascund, 
nici lacrimile, 
nici nopţile, 
nici apele… 
 

S-au pierdut pe trupul tău 
furtunile nebune şi lacome 
ale mângâierilor, 
îmbrăţişărilor 
şi sărutărilor, 
adevăruri ascunse, 
bănuite sau amânate, 
când nimeni nu iubeşte pe nimeni, 
iar aura nimicului pluteşte triumfătoare 
sub semnul trădării… 
 
ÎNCERCARE 
 

Negurile 
ascund capătul digului: 
marea aduce la ţărm 
un alt anotimp; 
Încerc să desluşesc 
chipul unui înger. 
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Camelia PANTAZI TUDOR  
 

Atunci când exilul sufletului  creează versuri 
 
Uneori eşti nevoit să te îndepărtezi de tot şi de 

toate, să laşi în urmă locuri şi oameni dragi, să te rupi de 
propriile rădăcini pentru a sădi în altă parte sămânţa unei 
existenţe diferite. Însă amintirile nu le poţi şterge, nici 
sentimentele care îţi exilează sufletul acolo, în locul cel 
nou, şi atunci „sufletul se duce vers pe trunchiul pierdut 
prin furtuni de viaţă, reinventându-se”. Reinventare, regă-
sire de sine, iubire de oameni, iubire de viaţă, speranţă, 
toate se combină, cu o sensibilitate prinsă în mrejele unui 
talent literar remarcabil, pentru a crea poezii cuprinse în 
volumul individual de debut Versuri din exilul sufletului 
(editura Editgraph, 2015). Acesta, mărturiseşte Laura 
Schussmann, „este sufletul meu care vă vorbeşte vers 
de alint, de iubire, de încurajare, de revoltă, de gând 
înţelept, de gând vesel, de bucurie, de tristeţe, de lacrimă 
de speranţă, de zâmbet deschis către lume...”. Autoarea, 
aflată de mai mulţi ani departe de locul său natal, Tulcea, 
îşi dezvăluie întregul său interior sufletesc supus deseori 
suferinţelor, amăgirilor, îndoielilor dar, în acelaşi timp, plin 
de multă iubire şi de speranţă din care, cu generozitate, 
oferă semenilor. Pregătirea sa în domeniul psihologiei 
accentuează nevoia de dăruire, ca parte a unei structuri 
profund umaniste şi a unui suflet ales. Versurile sale sunt o 
invitaţie adresată cititorilor de a o descoperi, dar şi a se 
descoperi pe ei înşişi. 

Cartea, voluminoasă, cuprinzând versuri „din exilul 
sufletului” autoarei începe cu poezia intitulată Dacă nu ar fi 
versul..., care exprimă însăşi raţiunea sa de a fi. „Dacă nu ar 
fi versul, / sărut de gând / pe buzele sufletului meu, / ce aş 
mai fi eu?” Şi, astfel, dă frâul mărturisirilor, asemenea unui 
jurnal intim în versuri. În poezia A existat, cititorii intră în 
tumultul momentelor cruciale din viaţa sa, al alegerilor făcute, 
sunt părtaşi la destăinuirea că a existat „un moment, / al vieţii 
mele”, care „dacă nu ar fi existat / nu aş fi fost aici / şi acum” 
şi că, în ciuda greutăţilor, poeta simte că: „tot ce va urma / 
este ce mi-am dorit / de când mă ştiu, / Şi nu mai simt frica / 
nici de prăbuşiri de sine, / nici de a păcatului ruşine, / nici de 
al E-ului pustiu”. Ea nu regretă nimic „căci m-am întors în 
mine / şi iar m-am regăsit”. Iar speranţă are încât - „pot da şi 
la alţii / (...) şi pot să îi schimb, / din pesimişti irecuperabili / în 
cei mai adorabili optimişti” (Învaţă-mă...). Şi poate datorită 
acestei bucurii, de a aduce binele în viaţa oamenilor, uni-
versul îi este alături şi nu numai – „mă gâdilă jucăuş 
universul / adunându-mi / de nu ştiu unde / şi de peste tot / în 
rime nerimate, versul”. Se simte integrată în univers din care 
renaşte sau se naşte întâia oară – „din primordial haos / şi 
inocent repaus / să mă creez / propriul Big Bang / să fiu, / 
materie / să mă definesc. / Şi în imaginarul timp / şi inexis-
tentul spaţiu, / galaxie a iubirii / să mă inventez”. (Universul 
Eu). În poezia Şi mă împrăştii zboruri, gândurile poetei devin 
zboruri, iar zborurile, păsări, împrăștiindu-se „cu aripi întinse 
 


 

spre albastru „iar „pleoapele-mi sunt atât de grele / Bu-
căţi de univers apasă peste ele”. Viaţa mea... o poezie, 
dedicată fiul său, Alexandru, este o incursiune prin viaţa 
sa, privită ca o poezie, „cu început şi cu sfârşit/ vers în 
rime,/ strofe albe / strofe negre,/ cum destinul mi le 
scrie...”.  

Conştientă de puterea destinului, dar şi de scurgerea 
timpului, deşi ar mai avea ceva de zis, nu regretă nimic - 
„chiar de ştiu cu minte clară / că nu mai există bis...”. În 
ciuda tuturor greutăţilor, a dezamăgirilor chiar şi atunci 
când e doborâtă, se ridică deasupra, renăscând din 
propria cenuşă, asemenea păsării Phoenix cu care se 
identifică (Sunt o pasăre Phoenix), iar îndemnul său, 
mai degrabă al psihologului, este: „Fiţi păsări Phoenix 
alături de mine, / oameni frumoşi, / lăsaţi-vă liberi zboru-
lui, cugete îngenunchiate. Dacă ne pierdem speranţa de 
zbor spre libertate, ce mai rămâne din noi şi sufletele 
noastre?”. 

Minunate sunt şi poeziile sale de iubire, iubirea 
aducătoare de fericire şi împlinire alături de bărbatul 
visat, dar uneori şi de suferinţă şi dezamăgire. Iată 
câteva imagini superbe: în poezia Şi te visam... şi te 
iubeam: „Mi-am lăsat capul pe o frunză de vis, / am 
închis ochii cu două petale de infinit, / şi te-am făcut 
prizonierul gândurilor mele./ Am început să te mângâi 
uşor pe suflet / cu gingăşia florilor de primăvară, / să 
îţi sărut cu drag şi curioasă/ fiecare cuvânt rostit cu 
stângăcie”; în Iubire astrală ... jumătăţi de întreg: „Şi 
ar fi atât de sublim/ Să fim măcar odată soarele/ Ce 
se lasă uşor şi fierbinte / Îndrăgostit de propria strălu-
cire / În braţele orizontului / Şi să ne sărutăm pămân-
tul nostru / şi apoi să rodim împreună belşug... / Şi să 
ne rotim îmbrăţişaţi planetar / În cercuri de lumini şi 
umbre şi întuneric/ Aşa cum trebuie să fie.../ Aşa cum 

 (continuare în pag. 34) 
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Cristian BIRU 
 

Curs minor de metaforă – ( VII) 
 

 

Are Baudelaire o metaforă într-una dintre poeziile 
sale maladive, cum le numeşte chiar el însuşi în dedicaţia 
pentru Theophille Gautier, o metaforă fantastică despre 
femeie. Femeia ca lovitură de cuţit, o lovitură repetată de 
cuţit până când poetul devine o fântână arteziană de 
sânge. Este şocant şi astăzi, dar în epoca lui Baudelaire a 
fost un şoc teribil pentru toate ziarele care au sărit pe 
acest poet ca o haită de lupi pe un câine orb. Ţin minte că 
"Florile Răului" încep cu un cuvânt adresat cititorului în 
care se descrie o lume de creaturi ciudate, de lincşi, scor-
pioni, pantere şi şacali, o lume prădătoare, devoratoare, o 
lume care avansează lent spre iad, îndrumată părinteşte 
de Satan. O lume de monştri, în care cel mai delicat 
monstru, unul care visează eşafodaje fumând opiu este 
chiar cititorul, fratele celui care scrie. Într-o astfel de lume, 
ce poate face poetul? Poate fi doar un ochi care plânge. 
Când mă gândesc la Baudelaire, mă gândesc la un om 
care apelează la scris ca la o sinucidere. Poate nu e bine 
spus, poetul apelează la scris într-o lume în care toţi l-au 
trădat; într-o astfel de lume te apuci de scris sau te 
sinucizi, e acelaşi lucru. Poetul are aceeaşi definiţie plato-
nică în arta lui Baudelaire, este un geniu inspirat de 
divinitate care înţelege nişte corespondenţe. În lumea 
ideilor există nişte corespondenţe între sunet, parfum, 
culoare şi sentimente. Numai poetul le poate interpreta şi 
el poate realiza nişte metafore sineztetice. Culorile devin 
moi, pipăibile, le poţi ridica de la pământ ca pe nişte pietre. 
Teoretic se poate spune că Baudelaire, întemeietorul 
poeziei moderne europene a avut avantajul limbii fran-
ceze. Dacă Eminescu ar fi scris în limba franceză, albatro-
sul lui Baudelaire ca metaforă a geniului ar fi fost o pasăre 
de casă printre găini pe lângă dascălul cu bumbac în 
urechi din "Scrisoarea I" care calculează cum a apărut 
universul dintr-un singur punct luminos. Atunci poate că 
alături de un geniu francez eminescian, Baudelaire ar fi 
fost un poet oarecare, un poet printre alţi poeţi. Exista 
totuşi diferenţe de gândire lirică, iar aceste diferenţe nu se 
pot traduce, sunt ceea ce lingvistii numesc idiotisme. Dacă 
Eminescu descrie femeia pentru care ne-am născut, fe-
meia pentru care am apărut pe lume şi nu o alta, un ideal 
romantic de femeie unică şi irepetabilă, Baudelaire descrie 
prostituatele din bordeluri, descrie femeia aşa cum este 
ea, o lovitură de cuţit, o armată de demoni, o femeie vam-
pir, o vită domestică, o pisică serafică, o dobitoacă impla-
cabilă, o beţivă de sângele lumii, o maşină oarbă de fe-
cunditate şi cruzime, o zeiţă nocturnă infamă fără milă în 
faţa căreia în mod absurd şi bizar poetul se simte neliniştit, 
învins, distrus copleşit de propria neputinţă de a-şi recă-
păta libertatea. Soarbe femeia, o adulmecă, o inspiră ca 
pe-un parfum misterios al nopţii, al unui peisaj exotic, un 
parfum care acţionează ca o otravă. O astfel de femeie nu 
poate fi decât blestemată şi Baudelaire îşi face metaforă 
din blestem. "Maudite toi, maudite sois-tu", "blestemată să 
fii, fii blestemată." O femeie blestemată care-l distruge 
dinlăuntru cu fiecare clipă cum macină otrava vasele de 
sânge şi cu toate acestea poetul o caută, o admiră, o 
iubeşte urând-o. Nimeni nu a mai descris femeia aşa, în 
afară de Proust. În ceea ce priveşte femeia, Baudelaire 
este în poezie, ceea ce este Marcel Proust în roman. 
Amândoi au aceeaşi tehnică literară. Ca să înţelegeţi  

 
tehnica asta, trebuie să vă imaginaţi un bărbat care 
ia o femeie, o duce la gură ca pe-un balon şi începe 
s-o umfle şi o umflă până când femeia devine gigan-
tică, acoperă camera poetului, iese prin fereastră, 
crapă zidurile casei, se umflă şi acoperă oraşul, iese 
pe autostradă şi umbreşte toate drumurile cunos-
cute, întreg continentul, întreaga existenţă a lumii. 
Nimic nu este important pentru Baudelaire şi Proust 
decât ceea ce există în preajma femeii, niciun fel de 
angoasă, nelinişte filozofică, niciun fel de credinţă în 
afara femeii, pentru că iubirea lor şi gelozia sunt for-
me de nebunie.  

Este o nebunie, o demenţă să fii un spirit su-
perior, cultivat şi să iubeşti o brută care te distruge şi 
să ştii că mergi spre distrugere, şi totuşi continui să 
mergi plângând involuntar de neputinţă, când ai pu-
tea să fii orice, prin genialitate şi totuşi eşti nimic fără 
această femeie. Proust este o imensă Madelaine, 
Baudelaire este o imensă prostituată evreică, dar 
enunţurile acestea trebuie pricepute în aceeaşi 
formulă, în aceeaşi ecuaţie cu" Madame Bovary c'est 
moi". Metafora casei la Baudelaire, când spun meta-
fora casei mă refer la o specialitate, ca şi cum aţi 
intra într-un restaurant şi aţi cere specialitatea casei, 
metafora casei aşadar este părul, sunt pletele sau 
mai bine spus undele de păr ale femeii, nu undele de 
par, nu ştiu cum să le spun, pletele răsfirându-se. E 
greu de tradus denumirea franceză baudelairiană a 
pieptănăturii unei femei. Să ne imaginăm epic o 
poezie care se numeşte "La chevelure", Baudelaire 
intră în camera unui bordel şi se întinde lângă o 
prostituată evreică şi nu face altceva decât să-i atin-
gă părul, doar îi atinge părul şi deodată această atin-
gere se deschide într-un peisaj exotic, un ţinut noc-
turn, o boltă cerească. Simţurile şi pasiunile poetului 
pornesc spre femeie în caravane, convoaie de senti-
mente contradictorii faţă de această prostituată idioa-
tă ca o maşina oarbă de fecunditate care i se pare 
mai frumoasă ca bolta cerească, pur şi simplu devi-
ne proustian. Mai bine spus Proust este cel care l-a 
adus pe Baudelaire în proză.  

Exact aceeasi secvenţă am întâlnit-o într-un 
roman românesc proustian, în "Patul lui Procust", în 
care un alter ego al autorului, un aviator, vrea să fa-
că dragoste cu o semiprostiuată, o femeie uşoară, o 
actriţă fără talent, oricum se simte plictisit într-o zi 
obişnuită de vară bucureşteană cu aer irespirabil şi o  

(continuare în pag. 6) 
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trebuit să vorbească totuşi cu cineva. Important însă 
că totul s-a terminat cu bine şi Dumnezeu i-a arătat 
un miel prins în tufişuri să-i fie adus ca jertfă şi fiul 
lui, Issac a fost salvat. Este bine că nu a fost decât o 
probă şi nimic altceva, un test al iubirii absolute. Dar 
dacă cineva astăzi ar auzi vocea lui Dumnezeu care 
i-ar cere să-şi ducă propriul copil pe un munte să-l 
aducă jertfa lui Dumnezeu? Cu siguranţă ar fi un cri-
minal, nici nu mai trebuie demonstrat asta şi totuşi 
un personaj existenţialist, insistă şi merge mai de-
parte. Ar fi cu siguranţă un criminal, spune Kierke-
gaard pentru că gestul lui Avraam nu se poate repe-
ta. Unui singur om i-a cerut Dumnezeu testul iubirii 
absolut contra absolut, absolutul iubirii pentru unicul 
fiu şi absolutul iubirii pentru unicul lui Dumnezeu. 
Cam în felul acesta gândeşte un scriitor existenţialist 
şi implicit un personaj existentialist. Dac-aş face o 
sinteză din Jasper, Kierkegaard si Husserl, ar trebui 
totuşi adăugat şi Nietzche, dar dacă-l adaug pe 
Nietzsche, trebuie să-i pun alături şi pe Camus şi pe 
Sartre, scriitori cu contribuţii filozofice importante, 
dac-aş face o sinteză din literatura existenţialistă, 
personajul existenţialist este cel care îşi priveşte 
existenţa fenomenologic, adică îşi ia existenţa din 
natură îndepărtând toate cauzele posibile, îndepăr-
tându-l şi pe Dumnezeu dacă e nevoie, dacă Dum-
nezeu este una dintre cauze. Nu, existenţialiştilor nu 
le e frică de cuvinte, le folosesc chiar dacă sunt mai 
periculoase decât focurile de arma. Îţi trebuie un soi 
de curaj, de nebunie şi demnitate să spui, cum spu-
ne Nietzsche în "Aşa grăit-a Zarathustra", "Dum-
nezeu a murit". Aşadar personajul existenţialist îşi ia 
existenţa din natură ca şi cum ar lua o frunză dintr-
un arbore şi o examinează sub microscopul gândirii. 
Când îşi priveşte existenţa mai bine îşi dă seama că 
din întuneric a venit şi în întuneric se întoarce şi 
atunci are un soi de nelinişte fără cauze precise, o 
nelinişte cauzată de propria existenţă. Acest senti-
ment este angoasa. Angoasa este cu atât mai mare, 
cu cât personajul este mai lucid. După ce ajunge la 
acest sentiment care teoretic ar fi putut să-i împie-
dice cunoaşterea în loc să renunţe la cercetarea sa, 
dimpotrivă el îşi studiază existenţa şi mai mult încer-
când să rezolve insolubilul, face chiar experimente 
absurde până la capăt, pentru că există un principiu 
al obligativităţii în opera fiecărui părinte al existen-
ţialismului. Indiferent de modelul uman pe care ţi l-ai 
ales, că eşti Sisif, că eşti un poet din perioada inter-
belică din România, că eşti un profet de pe vremea 
lui Zarathustra, că eşti un supraom trebuie să fii pâ-
nă la capăt exact ceea ce ai ales să fii şi exact ceea 
ce eşti. De aceea eu sunt sigur că Ladima ştia că 
este înşelat de Emilia Răchitaru, dar la fel ca Baude-
laire care-şi iubeşte femeia urând-o şi dispreţuind-o 
ca regn, ca specie, Ladima îşi ducea fatalitatea îna-
inte. Sunt sigur că ştia pentru că Ştefan Gheorghidiu 
care bănuia şi el că este înşelat de femeia cu care s-
a căsătorit şi făcea calcule insolubile, studiindu-i nu-
anţele rochiei, privirile, întâlnirile cu prietenele, vizi-
tele oarecare, chiar ajunge să ştie că este înşelat, 
adică ajunge în faţa evidenţei după ce pleacă aproa-
pe ca un dezetor de pe front şi-şi lasă regimentul de  
 

(continuare în pag. 7) 

 

 

 

(urmare din pag. 5) 
 

căldură de cuptor. Intră la această femeie şi chiar este de-
zamăgit c-a intrat, ar vrea să plece dezgustat de prezenţa 
acestei femei vulgare, dar, vede o cutie de scrisori şi 
recunoaşte scrisul poetului. Cum? Poetul a scris acestei fe-
mei, atâtea scrisori de dragoste? A iubit-o pe femeia asta? 
Cum poetul şi-a distrus viata iubind această secătură? Dar 
cum s-a întâmplat asta? Şi atunci începe să citească scri-
sorile ca şi cum ar pleca într-o aventură, într-un nou 
continent, pleacă să cunoască sufletul poetului. Acesta e tot 
romanul. Ce s-a întâmplat în el? Aproape nimic. Un bărbat 
a intrat la o femeie. A trecut un dandy pe aici, a vrut să se 
simtă bine lângă o semiprostiuată şi a citit niste scrisori. 
Asta a fost tot? Da. Dar despre acest moment s-au scris 
sute de pagini pline de suspans, pagini care-ţi explică 
situaţiile limită prin care a trecut poetul, suferinţa lui care se 
hrăneşte din propria substanţă, cum scrie Camil Petrescu 
într-un alt roman de-al său, nebunia prin care a trecut, 
coşmarul pe care l-a trăit trădat de toată lumea şi mai ales 
de marea lui iubire pentru o femeie vulgară şi mai ales 
luciditatea lui faţă de propria suferinţă. Este straniu, dar 
poetul este lucid, de o luciditate extremă, poate acest lucru 
îl adânceşte psihologic şi-i accentuează tragicul. Poetul în 
viziunea lui Camil Petrescu este de o luciditate dramatică. 
"câtă luciditate atâta dramă!" Îmi vine greu să cred că un 
personaj existenţialist, integru, un personaj care-şi cântă-
reşte permanent existenţa, care ştie să cerceteze natura 
lucrurilor, un ziarist redutabil care ştie să problematizeze să 
fascineze prin stil, un incoruptibil s-a putut lăsa păcălit de o 
femeie uşoară ca Emilia Răchitaru. Îmi vine greu să cred că 
un personaj foarte aspru cu sine şi foarte pretenţios pentru 
fiecare semnificaţie folosită într-un text chiar a văzut o 
actriţă de talent în jocul de scenă minor al Emiliei. Eu cred 
că Ladima ştia că iubeşte o secătură, ştia că este înşelat, 
ştia că va muri singur, că va fi trădat de cei mai buni prieteni 
şi şi-a asumat asta. Să vă explic ce înseamnă pentru mine 
un personaj existenţialist şi apoi o să vă daţi seama dacă 
Ladima ştia sau nu că este înşelat.  

Existentialismul are câţiva mentori, pot să-i numesc 
şi părinţi ai existenţialismului - Karl Jasper, Soren Kierke-
gaard şi Edmund Husserl, ultimul fiind recunoscut ca men-
tor fenomenologic de însuşi Camil Petrescu, autor al unui 
eseu interesant "Despre fenomenologia lui Husserl." Mie 
mi-a plăcut şi-l prefer şi astăzi pe Soren Kierkegaard din 
care-am citit cam tot ce-a fost tradus în limba română. 
Prima carte a fost "Jurnalul seducătorului" apărută la Editu-
ra Scripta, imediat dupa Revoluţia din 1989, sau după Eve-
nimentele din 1989. Apoi am citit "Conceptul de nelinişte", 
"Boala de moarte", "Frica şi cutremur". Kierkegaard este 
interesant pentru că ştie să scrie şi are un stil unic şi literar 
de a pune problemele filozofice. De exemplu, "Frică şi cu-
tremur" pune problema irepetabilităţii evenimentelor funda-
mentale. Avraam când a auzit vocea lui Dumnezeu care-i 
cerea să-l ia pe unicul său fiu, pe Issac şi să-l jertfească pe 
Muntele Moriah, ar fi trebuit să vorbească măcar cu soţia 
sa, să se sfătuiască, să întrebe pe cineva din comunitate 
dacă e bine sau nu ceea ce face. Fiind singurul care credea 
într-un singur Dumnezeu, cei din jur crezând în idoli, poate 
şi soţia sa la fel, este întrucâtva explicabil că nu a vorbit cu 
nimeni. Chiar şi aşa, e suspect că nu a cerut părerea nimă-
nui. E foarte probabil să se fi temut de Dumnezeu, să fie 
sigur că Dumnezeu i-a vorbit, încât nu ar fi avut niciun dubiu 
că trebuie să facă ceea ce i s-a cerut. Chiar şi aşa, ar fi  
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izbelişte. Ştefan Gheorghidiu seamănă izbitor de bine cu La-
dima, mai ales în stilul polemic, un stil adolescentin, neaş-
teptat de pătimaş, care derutează. În momentul în care este 
la popotă şi un ofiţer superior îşi exprimă o simplă părere 
despre o crimă conjugală apărută ştire într-un ziar, care mai 
mult ca sigur nu s-ar fi petrecut dacă s-ar fi apelat din timp la 
divorţ, în acel moment se produce o tensiune teribilă ca într-
o confruntare pe viaţă şi pe moarte, cei doi sunt faţă în faţă 
ca la un duel. Toate cuvintele au fost spuse, nu au rămas 
decât armele să vorbească. Teoretic suferinţa lui care se 
hrăneşte din bănuiala că femeia lui îl înşeala ar putea fi cau-
za unei asemenea reacţii, practic Gheorghidiu are orgoliul 
suficient să reacţioneze la fel de indiferent la stresul şi an-
goasa iubirii. Este extrem de orgolios şi ultrasensibil, ceea 
ce-l face pe dinlăuntru periculos şi încordat ca o panteră. O 
panteră are propriul stil de a discuta cu dobitoacele. Dacă 
Ştefan Gheorghidiu este un alter ego al lui Ladima şi s-a do-
vedit că este, atunci putem deduce firesc că şi Ladima ştia 
că este înşelat, dar asta nu se petrece în planul cărţii şi cu 
adevărat nu vom fi siguri niciodată, deşi eu sunt foarte sigur 
că ştia.  

Ca să înţeleg această proză lirică, subiectivă şi pa-
radoxală, pentru că se dovedeşte până la urmă mai obiec-
tivă decât ce se înţelege printr-un roman obiectiv tradiţional, 
am nevoie de câteva concepte fără de care nu se poate. 
Într-un roman tradiţional obiectiv se discută despre obiecti-
vitate ca şi cum s-ar vorbi despre un mort. Autorul nu inter-
vine în evoluţia personajelor, autorul nu organizează faptele. 
Nu ştim nimic despre autor. Autorul e mort. În locul lui avem 
un singur narator obiectiv, care povesteşte contemplativ, 
rece, nepărtinitor ceea ce se întâmplă. Nici naratorul nu 
există cu adevărat, nu ştim nimic despre el, este mort şi el. 
Este un mort care vine de pe drum totuşi, înregistrează locu-
rile, le descrie static, apoi ritmul se schimbă devine dinamic 
şi înregistrează viaţa. Toate romanele tradiţionale obiective 
debutează cu motivul drumului. E un drum pe care dacă vii 
vezi locurile în care se va întâmpla ce se întâmplă în roman. 
În "Ion" de Liviu Rebreanu, naratorul vine de pe drum, ştie 
cum se numesc satele vecine, este clar cineva din partea 
locului şi se opreşte în faţa unui motiv circular, în faţa unui 
Isus de tinichea pe un crucifix din lemn mâncat de carii. 
Crucifixul acesta este semnul că oamenii de prin partea 
locului au o altă religie, religia pământului. Doar pământul 
vorbeşte aici, restul este uitat. Aceasta este toată obiecti-
vitatea romanului tradiţional obiectiv, pe când în romanul de 
introspecţie, în ciuda unui stil subiectiv de a povesti, sunt 
folosiţi mai mulţi naratori, iar această cantitate produce 
obiectivitate. Dintr-o sinteză de priviri, se produce efectul de 
realitate mai bine. Sunt mai mulţi naratori care chiar parti-
cipă la evenimente, dar sunt de asemenea şi naratori din 
documente care nu participă, tot felul de documente de la 
recenzii de teatru, articole din ziare până la scrisori de 
dragoste. Nu se realizează uşor o astfel de proză. 

 

(va urma) 
 
 

 

 

      
 

Noni-Emil IORDACHE 
 

gara fantomă 
 

molii bat obosite 
în sens 

cu acele ceasului, 
înspre gara unde morţii joacă 

table. 
 

pe şinele prinse 
lacom 

de iarbă 
mai trec doar câini 

tăcuţi. 
 

în foşnet de frunze 
vântul 

poartă sărutul cip-ciripului 
dat pe furiş, 
ieri sau azi. 

 

încă mai ţin 
câteva petale în palmă 

şi plec 
 pe urmele trenului.  

 
 

quasimodo 
 

pe acoperiş  
pândeşte 
un gargui 

fioros. 
 

expiră fenol 
şi transpiră cu miros 

de vodkă, 
ţine vrăbii în vizor şi 

atacă 
 

înger bătut congenital 
suge vene cu  
gust de mac 

şi mă vede mierlă 
înainte să-i sparg gâtul 

de piatră. 
 

îl sufoc în canini 
şi îl arunc la tomberon, 

iarna continuă... 
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Marian ENACHE 
 
 
 

Flori de cireş 
părinţilor mei, Ioan şi Lucreţia 

 

Nici în ruptul capului nu trebuia să facă asta… Ca-
sa părintească nu se vinde. Ştia asta. Și totuşi… 

Ajunsese bătrân… Rămas de câţiva ani buni fără 
jumătatea lui, îşi ducea singurătatea… doar cu el. Casa şi 
grădina din jurul ei îi mai aduceau bucurie. Casa pe care o 
făcuseră cu mâinile lor, El şi Ea, la începuturi, în câţiva ani 
buni de muncă, de constrângeri, de nesomn şi grijă. Cără-
midă, lemn, ţiglă pentru acoperiş. Pentru locul lor de câteva 
ore de somn şi vise. De speranţă. De crescut copii. Mai 
mulţi, nu unul… 

Nu mai e singur, însă... Asta din ziua aceea când 
şi-a dat seama că poate vorbi cu Ea… Acum intră în casă 
smerit. Îşi lasă încălţările la uşa, îşi scutură hainele, de-abia 
după aceea calcă cu paşi uşori pe preşurile curate ţesute 
de Ea, în tinereţe. La război de ţesut. Iarnă, când nopţile 
sunt lungi. El, obosit, se culca şi adormea în încăperea 
caldă, copiii la fel. Numai Ea rămâne să arunce cu suveica 
dintr-o parte într-alta, ca într-un joc. La anumite intervale 
ritmate, ca într-un cântec, se auzea zgomotul greu al 
războiului cum trage să bată ţesătură nouă. Care se ivea 
centimetru cu centimetru. Un miracol. Ea la războiul de 
ţesut, sub acoperişul nou, şi Luna mare cât roata carului pe 
cer, deasupra. El şi copiii dormind liniştiţi… Ea, doar o 
umbră. 

Intră în camera cu miros de gutui, se aşază uşor pe 
marginea patului. Îşi ridică apoi încet privirea şi se uită la 
fotografia veche de deasupra patului din camera de curat. 
Tablou mare înrămat, la un fotograf din târgul din apro-
piere, cu El şi Ea miri. Cu conturile fetei creionate cu cre-
ion. Patul, cu tăblii mari şi intarsii din lemn de nuc. 
Moştenire de la bunicii Ei. O avere. 

Stau de vorbă… El îi povesteşte despre toate, des-
pre cât de greu îi este singur, despre cum copiii îi spun să 
vândă casa şi să îl ia la ei… Să stea pe rând la fiecare din 
ei, câte o lună. Trei copii, un an, patru anotimpuri... Hm! Nu 
prea se potriveşte. Nu vrea să-şi părăsească casa. Le-a 
spus mereu copiilor ca să aibă grijă, casa părintească nu 
se vinde.  

Alteori nu îşi vorbesc. Doar tac şi îşi ascultă tăce-
rea unul altuia… După ani buni de trăit împreună reuşiseră 
să se înţeleagă fără cuvinte. Doar din rezonanţa tăcerilor şi 
privirilor. O semantică a gândurilor, o undă joasă imper-
ceptibilă. Amândoi observaseră asta, nu îşi spuneau, dar 
era evident acest lucru pentru fiecare dintre ei… 

El intră în camera lor mai ales când simte că îi este 
greu. E ca şi cum şi-ar încărca din nou sufletul de viaţă. 
Zilele trec mai uşor după aceea. Doarme mai bine şi e mai 
liniştit. Apoi… iarăşi zilele se îngreunează, din ce în ce mai 
mult, îl apasă. El iarăşi trebuie să se întoarcă să vor-
bească cu Ea. Vine ca la o biserică, cerând iertare şi împă-
care. Cu El, Ea şi Dumnezeu. 

Primăvara iese în grădină şi începe să lucreze. 
Câte puţin, se odihneşte la prânz. După amiază se apucă 
iar şi roboteşte până seară târziu. Se bucură de fiecare 
mugur şi floare răsărită, le ştie pe de rost. Cel mai mult îi 
place când înfloreşte cireşul ăla din colţ. E alb tot. Parcă e 
Ea când era mireasă. Ce frumoasă a fost!...  

Acum e aici. La unul din copii. Departe de casa 
înstrăinată cu tot ce era în ea, pe un pumn de bani. 

 

Împărţiţi între cei trei fraţi. Cu datoria de a avea grijă 
de el, fiecare pe rând câte o lună, prin rotaţie… 

Nu mai are casă, nu mai are fotografia cu 
Ei miri, patul unde să se aşeze măcar un minut, să 
poată plânge împreună. Pentru greşeala imensă pe 
care a făcut-o, că a fost de acord să vândă. Şi să 
plece. E drept, şi boala îl cam pusese la pământ. 
Nu prea avea scăpare… 

Dar acum, parcă se înzdrăvenise… Ce-ar fi 
să? Să ce? îşi zice, şi mintea i se tulbură. Îi revin în 
memorie imaginile de acasă. De la casa făcută cu 
mâinile lor, cu grădina şi cireşul înflorit şi roada lui 
bogată din iulie. Nu a mai dormit de două luni de 
când l-au luat de acasă şi l-au adus aici, departe. 
Mereu face planul de evadare… Să se facă vreme 
bună, să vină primăvară şi o întinde. Unde? Că 
acolo sunt alţi oameni acum, străini, îl vor da afară, 
dacă îl dau afară, el ce face? Unde se va duce? Pe 
drumuri la vârstă lui?… Dar dacă sunt oameni buni 
şi îl vor lăsa să stea acolo, lângă cireşul lui, să-i fa-
că o colibă şi să rămână acolo?!... Până moare. Le-
ar fi recunoscutor. I-ar spune lui Sfântu Petru în 
Rai, când va ajunge, ce oameni buni l-au primit şi 
au avut grijă de el. 

Când a răsărit soarele deja făcuse un sfert 
din drum… Plecase de cu zori… Pentru că avea 
treabă! S-a ridicat pe dealul deasupra târgului unde 
îşi vânduse vinul, ţuica şi vitele în tinereţe ca să îşi 
ridice casa. Ajuns sus pe coamă s-a oprit. În zare 
se vedeau dealurile de deasupra satului lui. Acolo 
unde era casa lui. Se bucura ca un copil şi râdea. 
Râdea pentru că a scăpat. Ce aproape era. În câte-
va ceasuri era acasă. Se uită în vale către târg, se 
uită în zare către dealuri. Să nu eziţi îşi spunea, să 
nu te răzgândești pentru că… Nu se uita nici în 
stânga, nici în dreapta, să nu îl vadă cineva şi să îl 
ducă înapoi. O energie imensă îi inundase corpul şi 
mergea din ce în ce mai repede… Îi ieşiseră hai-
nele din pantaloni, brâul i să târâia pe drumul de 
pământ, prăfuit. Dar nu mai conta! Acasă e acasă şi 
acuşica o să ajungă… 

A sărutat pământul în ţărină, a coborât dru-
mul de lângă grădină, a intrat în curte, nu era ni-
meni acasă. A mers direct la cireşul înflorit. Era alb 
tot. Îl cuprinse o bucurie enormă. În sfârşit din nou 
acasă, lângă cireşul lui. A luat florile în palmă şi le-a 
strivit. Bucăţi din rochia de mireasă a Ei. Le-a dus 
cu palmele împreunate către nări, le-a mirosit şi le-a 
dat drumul să se răsfire către pământ. A încercat 
uşa de la casă, era deschisă, a intrat încălţat, s-a 
aşezat pe patul de nuc. Şi-a ridicat privirea în sus 
către fotografia lor de miri. Era încă la locul ei, 
neatinsă.   

Au început să-şi povestească tăcerile, au 
plâns împreună. El s-a ridicat, s-a aşezat pe prispa 
de lut proaspăt a casei, s-a întins cu faţa către soa-
re. Lacrimile îi curgeau de pe obraz pe lutul gălbui. 
Îl înmuiau şi se scurgea încet către pământul negru 
din curte. Pe florile de cireş străluceau în soare 
picuri de lacrimi… 
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       Ioan GHEORGHIŢĂ 
 

O TOAMNĂ CA ATÂTEA ALTELE... 

                                   
Tus greblili mă-ti, vino-ncoace şi mănăncă aici ce 

este, nu te mai sclifosi! ai înţeles, măi, copchile, ai înţe-
les? Bostanul era tăiat felii, felii fiind scos din cuptor nu-
mai când se cocea bine, şi fiecare îşi trăgea lângă el 
porţia, numai cel mijlociu, Niki, plângea înfundat bolboro-
sind că el nu mănâncă aşa ceva, că nu -i place. Măi, Măi 
... ce pretenţios mai eşti!... ce-ai vrea? fripturi?... n-avem, 
ai să mori, măi, băiete de foame, de când n-ai mâncat? 
urlă ta-su plin de supărare. În loc de răspuns, copilul  îşi 
şterse lacrimile cu podul palmei,  apucă apoi  o bucăţică 
de bostan în vârful degetelor băgând-o în gură... mestecă 
cât mestecă, apoi se întoarse cu spatele către ceilalţi şi o 
scuipă cât colo... Ţie-ţi place mă, ceva? îl apostrofă  ta-
su, ar trebui să-ţi facă doar brăgar, că ştiu că-ţi place...cu 
lapte. 

Cuptorul era făcut din lut în dosul unei şandra-
male în care se îngrămădeau noaptea la dormit toţi, şap-
te la număr, pe nişte paturi din scânduri acoperite cu 
ţoale confecţionate la război din cârpe vechi, tăiate în 
linie dreaptă cu foarfecele de către Sonia, mama celor 
cinci copii, două fete şi trei băieţi. Dincolo de cuptor se 
întindea grădina, cam la vreo două pogoane, cu viţă de 
vie cu struguri indigeni, apoi venea Linia, un braţ al Du-
nării  în care se scăldau vară de vară toţi prichindeii din 
sat... mai înspre Reni  pădurile interminabile de sălcii şi 
plopi  de la Buciumu, Racu sau Gărla Brăilei... şi se-
ntindeau departe către Isaccea, cu ghiolurile şi smârcuri-
le pline de papură şi trestie cotrobăite de tot felul de hai-
manale, evadaţi din puşcării de drept comun sau con-
damnaţi politici ce sfârşeau în cele din urmă răpuşi de 
iernile aprige sau de câinii instruiţi ai miliţienilor. Lascu 
era şeful de post, şi el îi aducea în cătuşe pe amărâţi, 
păziţi îndeaproape şi de un câine mare cât un viţel, câine 
- lup, bine instruit căruia îi spunea  Laica , amândoi atâta 
de fioroşi încât fugeau de ei îngrozite şi vrăbiile...Eii, îi 
mai ştii pe ăia de-alde Pletea?... au murit pe rând, de 
tineri... se trezi şi Sonia vorbind, mâncau carne în fiecare 
zi, dumineca, lunea, mereu... post, nepost, dacă nu a-
veau ei în curte vreo vită, ceva, plecau în pădure, şi tot ce 
găseau animal liber: hârşt cu topoarele, le bucăţeau 
acolo pe loc şi le aruncau în căruţe repede  în saci groşi 
de cânepă, ce, mai ştia cineva ale cui îs?... patru erau, 
sau cinci, nu mai ştiu, şi s-au dus de tineri... Păi, atâta 
carne... da... poate şi blestemele... mai ştii? completă  
Miti a lu’ Banbus, bărbat-su, un om solid, ca la cincizeci 
de ani, căruia i se vedeau de la distanţă  bătăturile sco-
rojite din palme. Parcă eu n-aş vrea numa’ bun? da de 
unde?... şi se încruntă imediat lăsându-şi privirile în jos  
 

 

ca şi când ar fi vorbit cu o persoană inexistentă.  
Lascu ştia bre, ştia tot ce se întâmplă  în sat, da se 
ghiftuia şi el cu toţii la un loc, şi văd că n-a mai 
murit... dar-ar dracu-n el! continuă Sonia. Ăla mijlo-
ciul, parcă Avram, a fost călcat în picioare de cai, 
înnebuniseră, aşa tare fornăiau şi se ridicau în două 
picioare nechezând asurzitor din cauza mirosului de 
băutură, îl apucase borâtu, şi bora, bora  în mijlocul 
hergheliei,  da de gras, era gras că-i ieşea coles-
terolu prin chiele, păi, da, de prea mult ghini ...a fă-
cut cineva reclamaţie la Miliţie vrodată? nimeni, 
nimerica, le-a fost frică de ei, ce mai...erau oamenii 
lu’ Lascu,mâncători de rahat, ca să nu spun altfel, 
Doaaamne, iartă-mă!... Păi, vezi, că nu s-a dus din 
sătulie?... Niki era mulţumit că uitaseră toţi de el, şi 
că se discuta despre ceva ce nu-l privea... stătea pe 
scăunelul mic şi privea fix înspre cuptor, nu-i plăcea 
bostanul copt chiar deloc, însă se gândea la borca-
nul plin cu untură de porc, şi rupse o bucată de 
pâine neagră de Măcin, şi se îndreptă spre magazia 
de alimente... îi ghiorţăiau maţele de foame aşa că 
trebuia să le liniştească într-un fel. Când reveni după 
o jumătate de oră, toţi îşi întoarseră privirile către el 
... Unde ai fost mă, mototolule, unde?...îl luă la rost 
Lina, sora lui mai mare... Ei, gata, gata, sări Sonia  
în apărarea lui, mâine dimineaţă pleacă devreme cu 
vacile la pădure, aşa că mai lăsaţi-l în pace, mereu 
aveţi ceva cu el... Lampa începu să pâlpâie, şi dintr-
o dată se stinse... Trebuie curăţat fitilul... spuse cine-
va sau poate, nu mai are gaz... Era deja ora două-
zeci şi două, trebuiau să meargă la culcare, mâine 
începea o nouă zi, o zi de vară poate mai bună şi 
mai frumoasă decât anul trecut când inundaţiile 
fuseseră  aşa mari şi se dărâmaseră casele, aşa 
tam-nesam, din picioare, cădeau din cauza apelor, a 
umezelii, se năruiau pe rând, una câte una, case 
făcute din ceamur, sau paiantă acoperite cu papură 
sau stuf după cum era obiceiul dar şi puterea 
buzunarului; o singură casă era acoperită cu tablă, a 
lui nea Costică Iusub, ăla avea un frate bogat, adică 
cu stare, cu serviciu pe la Galaţi, asistent medical, 
şi-i dăduse ceva mărunţiş, cu restul îşi cumpărase şi 
televizor, îşi făcuse o antenă înaltă, înaltă că se 
vedea tocmai de la Zaclău; nimeni nu ştia ce este 
ăla telembizor, doar auziseră că acolo oamenii se 
văd când vorbesc... se duceau vecinele şi stă-
teaaaau cu ochii holbaţi, şi nu le venea să creadă, 
dar de înţeles, nu înţelegeau nimic , parcă  vorbeau  
în altă limbă. Bogat, bre, frate mai ai, parcă ar face 
banii la nicovală, îi spusese odată ţaţa Maria lu’ 
Tătălică lui nenea Costică, însă nimeni nu-şi închipu-
ia că datoria ăluia de asistent era să colecteze banii 
de operaţii pentru tovarăşu’ doctor, el rămânea doar 
cu ceva, acolo, ca omu’.  De când i-a spus aşa ceva 
, gata, nu a mai primit-o în casă Păi, ce, asta-i vorbă 
de vorghit ? Nu mai îmi treci pragu’, ai înţeles ? îi 
spuse, ea îşi făcu semnul crucii, îşi scuipă în sân şi 
plecă cu paşi hotărâţi... Acum, Niki era în clasa a 
patra, crescuse şi se mândrea cu iţarii lui căpătaţi de 
la Sinistraţi, dar pentru el erau ca şi noi, nou-nouţi 
cumpăraţi din magazinul de îmbrăcăminte, aşa cum 
văzuse pe strada Moruzov  în Galaţi, cu câteva luni  

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

în urmă. Lampa aprinsă  lumină  din nou încăperea dar şi 
feţele celor prezenţi atât de obosite. Haideţi, la culcaaare! 
strigă Sonia milităreşte... apoi strânse masa sărăcăcioasă 
întrebându-l pe Niki dacă a fost bună untura, el clătină din 
cap fără să articuleze vreun cuvânt, apoi începu să 
soarbă laptele de vacă  dintr-o cană de lut pregătită  de 
mamă-sa cât timp el fusese în cealaltă încăpere... Soa-
rele răsărise, parcă, prea devreme iar noaptea trecuse 
atât de repede încât nu avusese când să viseze ceva, îi 
părea rău că nu mai visase ca noaptea trecută cum zbura 
pe deasupra stâlpilor de telegraf, cum înălţa zmei coloraţi 
de hârtie la marginea pădurii de frasini, sau cum se urca 
tocmai în vârful plopului scris de la Belezanka privind 
hăăăt departe înspre Reni, sau adâncurile învolburate ale 
Dunării, anafoarele furioase ce se împleteau şi se des-
pleteau jos la rădăcinile plopilor albi şi rămuroşi ce înfrun-
tau ca nişte coarne gigantice cursul de neoprit al fluviului. 
Îşi înfăşură  picioarele în nişte oghele colorate, apoi şi le 
îndesă în cizmele de cauciuc mult prea mari pentru el, luă 
traista pregătită dinainte cu demâncare, băţul sprijinit de 
peretele casei şi plecă înspre grajdul animalelor ce 
aşteptau liniştite.  

Era toamnă, şi peste câteva zile începea şcoala. 
Simţi dintr-o dată mirosul puternic de motorină întinsă pe 
pardoseala din clasă, dar mai ales, ţipătul strident al 
învăţătoarei, palmele ei usturătoare trântite cu prea multă 
generozitate cu evidentă ciudă pe obrajii celor care nu-i 
ofereau diferite cadouri (şi el se număra printre ei), 
cântecul pe care nu-l înţelegea niciodată şi repetat de 
nenumărate  ori  Trei culori cunosc pe luuu-me... Să ai 
grijă, mamă, de vaci, vezi că la Ţar’nă, acolo unde-i 
pâlcu-ăla de plochi,a arat cineva, nu ştiu cine, da tu să ai 
grijă să duci vacile mai spre poală, mai spre pădure, ai 
înţeles, mamă?... glasul Soniei îl făcu să-şi întoarcă privi-
rea şi atunci mamă-sa îl sărută pe amândoi obrajii, spu-
nându-i Dragu’ mamii, drag... Dimineaţa era mereu fru-
moasă, chiar dacă ploua, chiar dacă se întâlnea cu moş 
Ion Oracă pe uliţă, cel care îi spunea că are o ţigară cu 
motor între buze, de fapt el ţinea şi-n somn ţigara lui 
Mărăşeşti între buze, o trecea dintr-o parte în alta a gurii, 
stinsă, aprinsă sau cum era, o smotocea, o mesteca 
numai s-o simtă acolo mereu... era ştirb, cu mustăţi mari, 
galbene, ţepoase  şi-l asculta mereu cu frică, uitându-se 
ţintă la el cu ochi mari, pregătit în orice moment să fugă 
cât îl ţineau picioarele... Vacile rumegau şi-n mers, ştiau 
ce drum trebuiau să urmeze... Balta începea la mai puţin 
de un kilometru de sat, dincolo de Linie era cătina 
sălbatică, făcea doar flori puternic-mirositoare, cu diferite 
nuanţe, nimeni n-ar fi ştiut că aceasta ar fi putut fi şi 
roditoare, cu fructe  galbene, dulci-acrişoare, aici veneau 
sâmbăta după-amiaza toţi băieţii din sat, sau aproape toţi, 
şi jucau Raţele şi vânătorii până  noaptea târziu, apoi ve-
nea Gârla Brăilei  ce nu seca niciodată, aici acostau du-
bele pescarilor lipoveni, pline de peşte, apoi în dreapta 
era pădurea de sălcii înalte şi drepte ca lumânarea în ca-
re-şi făceau cuibare tocmai spre vărfuri - graurii- pădurea  
Bou-Roşu cu luminişurile încărcate de ruguri în care se 
vedeau de la distanţă murele negre-alburii. Lăsase în 
urmă Vadul Racului, acolo unde îi plăcea lui să mângâie 
bujorii şi nuferii trecând prin brădişul des cu apa mult pes-
te subţiori, sau dând  la o parte ciulinii din cale, ciulini 
maron-verzui ce-l înţepau cu coarnele lor ascuţite, plutind 

 
 

 

în bătaia vântului, pe valurile mici, sclipitoare; nu de 
puţine ori simţea ventuzele lipitorilor pe picioare sau 
urmărea, cu atenţie prin apa sticloasă, peşti înotând 
lângă el. Astăzi mergea pe malul apei, speriind an-
ghilă după anghilă care mai lungă şi mai colorată, ie-
şite la soare în iarba deasă şi moale, mergea admi-
rând cocostârcii de pe  grindul plin cu izmă sălbatică, 
grind ce dezvăluia un frumos peisaj violet cu pete 
albe. Vacile intraseră în culoare, în foltanele de pănă-
şuţă şi papură, printre pâlcurile de rogoz înalte peste 
care se revărsau frunzele verzi de sălcii pletoase, iar 
Niki încerca să-şi confecţioneze o trişcă dintr-o ramu-
ră de salcie subţire ca degetul cioplind-o cu un cuţit 
pescăresc cu mânerul gros din lemn şi meşteşugind 
viitorul instrument cu atenţia începătorului, cu nume-
roase ezitări, văzuse la un prieten zilele trecute o triş-
că cu care şuiera imitând strigătele câinilor enoţi, aşa 
că îşi propusese să facă şi el una asemănătoare... 
Puţin după-amiază începu să adie vântul, apoi înce-
pu să bată dinspre ruşi din ce în ce mai tare, cerul se 
întunecă dintr-o dată acoperindu-se cu nori negri în 
tunete şi fulgere tot mai dese. Începu o ploaie rece, 
cu stropi mari că nu se mai vedea nimic, dispăruse 
ca prin farmec pădurea cu tot ce-l înconjura. Ploua cu 
frig puternic, un frig ce-i cuprinse întreg trupul, însă 
ceea ce-l surprinse fu broscuţele ce cădeau de sus, 
sărind apoi neliniştite, dezorientate  şi orăcăind  pe 
pământul moale... Luă una pe podul palmei, şi-i simţi 
udul cald prelingându-se apoi pe o frunză mare de 
nufăr. Ştia că trebuia să fugă spre casă, să ajungă 
cât mai repede, însă în faţă nu se mai vedea nimic, 
ploaia îl lovea puternic şiroindu-i neîncetat pe obraji, 
undeva în stânga lui un copac ardea cuprins de flăcă-
rile unui fulger galben-albăstriu, sălciile se aplecau 
sub bătaia furtunii până la pământ, trosneau, scârţâ-
iau cu vaiete prelungi şi nemaiauzite... Nu se opri din 
alergat nici când se împiedică de câteva oi ce behă-
iau dezorientate prin ploaie. Plângea, nu pentru că-şi 
pierduse cizmele pe drum, ci pentru că nu mai ştia 
unde este, nu mai ştia încotro s-o apuce. Se avântă 
neputincios prin nămolul ce-i ajunsese mult peste 
glezne, trăgându-se cu încăpăţânare de rogozul ce-i 
tăia palmele, se afunda tot mai mult pe un drum ce 
nu-i era cunoscut, până când... Glasurile pe care le 
auzea erau lângă el, clare, distincte, oare cât timp 
dormise între aceste cojoace miţoase ce emanau o 
căldură atât de plăcută? Da, spunea cineva, ne lip-
seau câteva oi, şi am plecat după ele, peste cine 
crezi că am dat lângă foltanu ăla de ţipirig? uite, 
credeam că nu mai suflă, off, mare noroc pe capu’ 
lui, mare!... recunoscu glasul lui moş Ion Oracă, şi 
strânse şi mai tare între deşte o bucată de lemn de 
salcie cojită... trişca lui pe care şi-ar fi dorit-o deja ter-
minată, finisată, îi auzea, parcă, glasul printre fâneţe-
le  mătăsoase presărate cu ţepi de holeră în care-şi 
prindea când şi când palmele ca-ntr-o capcană de 
mistreţi... În acelaşi timp simţi cum cineva ridică cojo-
cul cu care era acoperit şi văzu chipul mamei lui zâm-
bindu-i, apoi sărutându-l pe amândoi obrajii şi îngâ-
nând: Dragu mamii-drag...                         
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oameni” (Teodor Dume); „Dumnezeu: Universul 
redus la esenţă” (Costel Zăgan) etc. etc.  

Revenind la volumul „Veninos – Serafi-
mizare”, la prima lectură este un amestec deru-
tant de impresii – efect imediat, liber de orice 
canon, care ar putea stopa „dreptul la opinie” în 
materie de concept spiritual, mai întâi de sorgin-
te religioasă, apoi de libertate la limita atee a 
oricărei ingerinţe spirituale. Creştinul-filosof şi 
filosoful-liber cugetător mai că „nu-şi scot... să-
biile din teacă”, deşi un tip anume de „cavale-
rism” medieval, între bigotism intransigent şi 
erezie contestatară, parcă ar dori un pact de 
înţelegere şi pace, şi duhovnicească, şi laică. 

Cugetările autorului se derulează pe o 
Istorie a civilizaţiei umane, de la zeităţi păgâne 
la „eroi” creştini: „Artemis n-a avut niciodată 
curajul să-l supere pe Hades cu ceva...” sau „Nu 
îngădui ca între tine şi lume să se înfiripe o 
dragoste precum cea dintre Cain şi Abel...” 
(pag. 9). În cele mai multe dintre aforismele din 
capitolul „Veninos” există un sindrom al 
împotrivirii, pe orice segment ideatic şi pe 
fiecare dintre argumente ori motivaţii: „Şi-a 
înălţat un turn de fildeş, dar a uitat ca la temelia 
lui să pună elefanţii şi rinocerii ucişi pentru el” 
(pag. 10), iar acuzaţia este totală, fără drept de 
apel. Chiar şi în aforismele-replică banală, Zeno 
Halupa este intolerant, persiflant chiar: „O 
femeie a devenit pictoriţă doar ca să-şi poată 
picta chipul copilului avortat...” (pag. 11).  

Cum spuneam mai sus, sursele cugetă-
rilor sale vin din zona unei culturi antice: „Hera 
s-a îmbolnăvit de Alzheimer şi a uitat toate 
adulterele lui Zeus...”, dar trimiterile, voalat  

(continuare în pag. 12) 

 

 

 

         Dumitru ANGHEL 
 

VENINOS – SERAFIMIZARE de Zeno HALUPA 
 

Volumul de aforisme „VENINOS – SERA-
FIMIZARE”, Editura PIM, Iaşi, 2016, 70 de pagini, 
marchează debutul editorial al scriitorului Zeno 
Halupa, cu un titlu dublu, reprezentând de fapt cele 
două capitole, într-o alternativă de antiteză prin 
diminuarea unei semnificaţii agresive a primului : 
VENINOS - şarpe, otravă, tentaţia păcatului ances-
tral, prin semantica celui de-al doilea: SERAFI-
MIZARE – serafic, îngeresc, pur, nevinovat, candid. 
Două capitole, aşadar, inaccesibile, intolerabile până 
la nonaccept şi refuz total, etic, moral şi relig ios; cu 
identităţi editoriale distincte, fiecare cu Prefaţa sa, 
semnate de scriitorul Valentin Popa. 

Tânărul Zeno Halupa, cu studii de Teologie 
ortodoxă, şi-a ales în cartea sa de debut o temă 
îndrăzneaţă: aforismul – sentinţă, maximă, cugetare; 
un cuvânt cu o tonalitate polifonică, ca un adagio 
intelectual, sobru şi maiestuos, între un creştinism 
manifest, marcat de o gândire pozitivă, chiar şi atunci 
când judecăţile sale sunt aspre, din zona răzvrătirii, a 
acuzaţiei directe, condamnabile, ori a oprobriulu i fără 
menajamente, şi o filosofie rezultată din lecturi 
îndelung digerate şi o experienţă de viaţă pe măsură.  

Aforismele domnului Zeno Halupa sunt... 
„frânturi” de gânduri în derivă controlată, cu o tehnică 
stilistică impetuoasă, cu acorduri tematice mereu 
altele, de la concepte creştine, în acorduri de orgă 
din muzica religioasă a „Patimilor după Ioan” sau a 
„Oratoriului de Crăciun”, de I.S. Bach; la intense trăiri 
din „spectacolul lumii”, pline de prospeţime şi acuitate 
spirituală, ca nişte pizzicato, pe arcuşul vivace al 
unor Capricii de Niccolo Paganini. 

Aforismul, specie literară a genului epic cult, 
cu nuanţări de început în cultura populară anonimă, 
este prezent, de exemplu, în lucrarea „Pilde, povăţuiri 
şi cuvinte adevărate” de Iordache Golescu, cu 
pronunţat caracter laic, sau în culegeri de factură 
religioasă ale arhimandritului Nifon Criveanu, şi va fi 
foarte cultivat în literatura română.  

Surprinzător este faptul că aforismul, această 
„perlă” de înţelepciune şi filosofie aplicată, se află în 
preocupările unui tânăr autor, în condiţiile în care mai 
ales poezia este preferata celor mai mulţi scriitori de 
toate vârstele. Mai mult, cultura ortodoxă a domnului 
Zeno Halupa i-a înlesnit accesul în zona temelor reli-
gioase, domeniu în care au excelat nume importante 
din literatura română, şi iată doar câteva exemple: 
„Dumnezeu iartă. Natura niciodată” (Carmen Sylva); 
„Amvon: Tribuna electorală a lui Dumnezeu” (Tudor 
Muşatescu); „La Dumnezeu poţi ajunge doar prin  
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41). 
Sunt în această carte şi cugetări-aforis-

me din zona laică a păcatelor omeneşti de toate 
zilele: „Există atâţia pseudopoeţi în România, 
încât ai putea umple cu ei hrubele Brăilei” (pag. 
47) sau „Zâmbetul tău este numai o sârmă ghim -
pată, în care s-au agăţat două buze trandafirii” 
(pag. 48). 

Capitolul I, „Veninos”, se încheie, după 
tot veninul adunat în tot atâtea sentinţe morali-
zatoare, cu afirmaţia ritoasă a autorului, pe care 
l-am bănuit că următoarea sa carte va fi de 
literatură lirică: „Cât timp voi trăi, voi învârti la 
veşnicia poeziilor lui Labiş” (pag. 51).  

Capitolul II, „Serafimizare”, însoţit de 
două ilustraţii semnate de Cristina Georgeta 
Halupa, între laic şi iconografie, este de mică 
întindere, cu doar câteva aforisme, uşor îmblân-
zite, fără acute provocatoare şi, mai ales, în 
diminuare pe fluxul unei avalanşe de surse 
culturale. Incizia belicoasă, veninoasă (!?), din 
primul capitol, pare uşor anesteziată de atitudini 
conciliante..., indusă semantic din dualitatea 
înger – blândeţe, concept filosofic şi de... „pace 
sufletească”: „Ochii tăi îmi sunt branhii în 
potopul de iubire pe care mi-l porţi” (pag. 59). 

Aforismele... serafice ale domnului Zeno 
Halupa sunt zămislite dintr-o perspectivă multi-
plă, ponderate de un „passo doble” armonic, 
între clasic şi romantic, chiar în contracurent 
ideatic: „Violonistă aşezată la încheieturile întu-
nericului, te văd decantându-ne ca un recviem 
din arcuşul cu fire de sârmă ghimpată”, apoi în 
atonal, ca să irumpă violent, aspru: „...mai tristă 
decât o aureolă deşertificată...” (pag. 61).  

Găseşte rapid supapa de normalitate: 
„Carul de foc al dragostei îşi învârte roţile în 
ochii tăi...” (pag. 62) şi mai toate aforismele se-
rafice capătă o determinare sentimental-erotică: 
„Ziua ta de naştere coincide cu ziua porţilor 
deschise ale raiului” (pag. 63). Sunt adevărate 
declaraţii de dragoste: „...atât de frumoasă, 
încât îl puteai convinge chiar şi pe Narcis să 
muriţi de-a dreapta şi de-a stânga lui Iisus”, iar 
argumentul cel mai convingător este de-o sin-
ceritate spontană şi învăluitoare: „Cu tine alături, 
sunt nemuritorul de filosofie” (pag. 65), cu un 
lirism graţios şi uşor frivol.  

„VENINOS-SERAFIMIZARE”, o carte de 
debut, îndrăzneaţă şi sinceră, protejată de o 
remarcabilă aserţiune ecleziastică şi de un ritual 
cultural laic valoros, în care prozatorul-poet şi-a 
asumat, inteligent şi elegant, propriile opţiuni 
spirituale. 

 

 

(urmare din pag. 11) 
 

pedagogice, se îndreaptă ironic şi protestatar spre 
zone de acută actualitate: „Cupidon s-a îndrăgostit 
peste cap de poeziile de dragoste ale lui Maia-
kovski...” sau „Artemis, după «Moartea căprioarei», 
şi-a pierdut minţile şi a fost internată într-un sana-
toriu...” (pag. 12). 

Zeno Halupa acuză, condamnă, sfidează, 
anulează nonşalant chiar sursa maximelor sale: 
„Cuvintele filosofilor nu sunt decât nişte litere legate 
între ele cu vertebrele putrezite ale raţiunii” (pag. 14). 
Îşi îngăduie şi revolte atee, probabil după îndelungi 
tatonări şi crispări spirituale: „Ce bine că m -am 
lepădat de ştreang – epitrahilul sub care diavolul îmi 
promitea să-L ierte pe Dumnezeu pentru fiecare om 
creat”, dar are grija să-şi asume, ecumenic şi pios, o 
alternativă divină de acceptare creştină a sacrificiului 
Dumnezeiesc: „M-aş fi putut vindeca de toată 
suferinţa doar dacă aş fi fost o rană în trupul lui Iisus” 
(pag. 15). 

Autor de aforisme în proză, Zeno Halupa are 
sigur o cultură lirică şi o preferinţă nedisimulată pen -
tru poezie, forma cea mai elevată, alături de muzică, 
a Frumosului, categorie a Esteticului, pentru că amin -
teşte, citează permanent din poeţii Lumii, de la 
Homer la Shelley; de la Eminescu la Nicolae Labiş; 
de la Nichita Stănescu la Grigore Vieru, o adevărată 
cronică a unor biografii, pline de prospeţime, puritate 
şi vocaţie a armoniei: „1400 de grame; atât cântă -
reşte pentru noi, românii, creierul lui Eminescu, şi 
pentru îngeri, inima lui Dumnezeu” (pag. 21); „Nu 
Nichita a scris Elegiile, ci Dumnezeu a numărat până 
la unsprezece” (pag. 44); sau „Dintre români, cred că 
doar Vieru şi-a ştiut mama ca pe Tatăl nostru” (pag. 
18). 

Dar „atacă” viciile şi toate păcatele oamenilor: 
„Duşmănia dintre oameni, banalul în faţa căruia până 
şi cerul îşi mai trage un nor peste ochi...” (pag. 32) şi -
şi raportează opţiunile incriminatorii în cel puţin două 
direcţii spiritual-culturale, când simte că există o reală 
contradicţie între ordinea faptelor şi morală, iar scri -
itorul îşi reprimă drastic orice implicare, dincolo de 
doar o vagă reconstituire a cauzalităţilor: „La mâini, 
strâns cu lanţurile apostolului Petru. La picioare, 
strâns cu lanţurile lui Dostoievski. Dar chiar şi aşa, eu 
tot n-am să-mi convertesc gâtul la ştreang” (pag. 36).  

Aforismele lui Zeno Halupa sunt şi sentinţe cu 
valoare de concluzii, deşi par virusate de ambiguităţi 
provocatoare: „Dragostea la prima vedere dintre om 
şi ură face balerine din cuţite” (pag. 39); „Eşti laureat 
al Premiului Cioran, pentru debitul de neant din tine” 
şi, ca să fie şi mai convingător, adaugă o doză copi-
oasă de ironie şi sarcasm: „În preajma voastră, până 
şi ştreangului i se mai pune un nod în gât” (pag. 40).  

Filosoful Zeno Halupa are şi explicaţii prin 
care încearcă să dezlege toate misterele naşterii şi 
ale căderii în păcat a Omului: „Piatra de la mormântul 
lui Iisus este osânda sisifică a diavolului” şi-şi 
justifică aserţiunea existenţială printr-un argument 
emoţional-declamativ, sub protecţia unei „umbrele” 
conceptuale: „M-am adaptat perfect veninului uman; 
mă simt ca un Diogene trimis în tartar pentru a le ţine 
danaidelor predici filosofice despre butoaie” (pag.  
 

mailto:...at@t%20de%20frumoas%60,%20[nc@t%20[l%20puteai%20convinge%20chiar%20]i%20pe%20Narcis%20s%60%20muri/i%20de-a%20dreapta%20%5di%20de-a%20st@nga%20lui%20Iisus
mailto:...at@t%20de%20frumoas%60,%20[nc@t%20[l%20puteai%20convinge%20chiar%20]i%20pe%20Narcis%20s%60%20muri/i%20de-a%20dreapta%20%5di%20de-a%20st@nga%20lui%20Iisus
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        Dragoș NICULESCU 
 

Oarba nevoie 
 
Praştia luminii şuieră prin vreme 
ca un corb de sticlă beat şi fără sens, 
din potop şi milă se mai nasc poeme, 
sub un glob de ceară rânced şi imens. 
 

Ultima flaşnetă cântă a speranţă, 
turnuri vechi de apă plâng sentimental, 
nu mai e nici lapte, nici iaurt sub clanţă, 
Moş Crăciun, o vreme, cică e-n spital. 
 

Noi vom fi aceia fără de prihană, 
când nebunii, greieri vor mânca pe străzi, 
şi, cu foi de varză puse peste rană, 
vom dormi pe zestrea tainică din lăzi. 
 

O nevoie oarbă curge peste case, 
lung e timpul nopţii când te scalzi în var, 
suntem la origini trunchiuri sănătoase, 
putrezind în ceaţa unui timp bizar. 
 

Mai vegheam cu rândul, se schimbau istorii, 
tot cei buni, desigur, se-ascundeau în fân, 
căci cei răi şi-atuncea beau din guşa ciorii 
şi-adormeau prin şanţuri fără de stăpân. 
 

Le-am lăsat în urmă... La oraş, la poartă, 
azi primim cu steaguri porcii seculari, 
şi-aşteptând să vină ne mai trece-o soartă, 
ne mai trece-un fluier noaptea de pândari. 
 

Dă-ne, Doamne, şansa unui val de mare, 
noi cu peştii lumii să o luăm înot, 
şi-ntr-un dans al apei, pe sub felinare, 
să-i redăm durerii sfântul antidot. 
 

Azi, doar vulpi cu ochiul cel de sticlă chioară 
ne mai vând pe câmpuri mierea din poveşti; 
să-nfiinţăm, idilic, câte-un drum şi-o moară, 
şi, când nu-i făină, să bem vin din ceşti. 
 
Paşi prin nisipul luminii 
 

Când arşiţa verii dă să strângă, 
îngerii adorm pe fundul lacurilor, 
să fie mai aproape de noi. 
Culegătorul de izmă pleacă de dimineaţă pe câmp 
cu ochii galbeni de berea de ieri,  
în timp ce noul cocoşat de la Notre-Dame 
zice şi el bogdaproste de răcoarea dintre două 
clopote. 
 

Cu oasele cărăbănite prin imperiul frigului 
am mai fi putut, desigur, rezista o vreme 
până la prima haltă a istoriei,  
 

 

dacă nu ne-ar fi întins sfinţii mucenici să bem 
mai multe pahare decât au fost ei toţi, 
dacă n-ar fi început îndoiala să râdă ascuţit  
ca un coiot 
din câte-o scorbură a conştiinţei de clasă. 
 

A fost o vreme când pământul raiului se vindea 
cu bucata în cutiile de pantofi, 
dar mizeria lumii cânta şi atunci la flaut, 
femeia cu barbă mai mânca şi ea o pâine  
printr-un bâlci de provincie, 
iar remuşcarea scâncea de una singură la capul 
podului, lângă reparatorul de năvoade  
de pe Dâmboviţa. 
 
Colind de primăvară 
 

Ca un cocor astenic şi cuminte, 
În legea primăverii ce-a venit, 
Mă-ntorc cu gândul gol de vechi cuvinte, 
Şi-mi amintesc c-odată ne-am iubit. 
 

N-am nici zăpezi, nici viscole, nici ruguri, 
Întunecaţii fulgi, azi, sunt trecut, 
Pot însă colinda cu crengi şi muguri 
La uşa unui vis care-a durut. 
 

Purtam şi noi, odată, semn de floare, 
Prin iarba ce în sânge clocotea, 
Dar parcă o deşertică-ntrebare 
Le-a pârjolit radioactiv, sub stea. 
 

Aş da oricând această primăvară 
Pe cenuşiul iernii care-a fost, 
Au înflorit însă copacii iară, 
Şi-n lumea asta, totuşi, e un rost. 
 

Dar te anunţ, acolo, unde sângeri, 
Că am rămas colindător nebun, 
Ce printre flori, prin valea unei plângeri, 
Trag după mine fulgii care-apun. 
 

E o beţie-n anotimp şi-n fire, 
Fac oameni alergie la polen, 
Şi mă trezesc şi eu că de iubire 
Sunt grav bolnav – de mult, dar şi peren. 
 

Şi nu mai ştiu, mă doare primăvara, 
Sau fosta iarnă, cu-ale ei ninsori?  
Şi parc-aud un tren venind spre gara 
În care ştiu că numai tu mă dori. 
 

Un singur anotimp vedeam în faţă, 
Când ne iubeam fără de timp şi loc: 
Pluteam, copilărind, ca printr-o ceaţă, 
Ce n-a fost să ne fie cu noroc. 
 

Acum sunt toate patru, ca la carte, 
Numai noi doi nu suntem cei ce-am fost, 
În loc de sărbătoare, ca-nspre-o moarte, 
Prin lan sau prin nămeţi, tot ţinem post… 
 

Putem visa, doar, frunzele uscate, 
Căci, altfel, viaţa crapă lângă noi… 
Şi sufletele noastre, vinovate, 
În vis ne stau, ca toamna, crengi sub ploi. 
 

E primăvară, vechea mea iubită, 
Poţi să începi, de-acum, să te dezbraci… 
Fii, tu, uşoară-n veci şi fericită, 
Căci eu colind, pentru-amândoi, cu maci. 

(continuare în pag. 15) 
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           Melania CUC 
 
Preșuri de primăvară 
 

 

Cândva iubeam și nu puneam întrebări. 
Construiam  un soi de lampion chinezesc, 
Casă în care să locuiesc 
Și  puneam semn de carte 
Între aripile îngerilor. 
Azi  
Cerul meu s-a spart în bucăți. 
Curg ploi fără stele, 
Var și pietre se lasă 
Peste străzile prelungi  
Ca sprâncenele oficiantei de la  
Poșta din centrul orașului. 
Arborii de pâine înfloresc în desene 
Și preșurile de primăvară 
Se întind  
Se lățesc 
Dinaintea ușii ca de biserică. 
Prin geam, printre degete 
Lumina își intră în drepturi 
Ca un șarpe cu solzii de aur 
Într-un carnaval chinezesc. 
 
 
Albastru fantastic 
 
Dormeam, ne trezeam, mâncam, iubeam  
Și ne rugam la icoane  
Sub șalul din care, 
Unii...am smuls toate firele,  
Alții... au mușcat, am scuipat tivul de aur. 
Am  decupat 
Toate broderiile vechi de mătase. 
Am văzut cerul, 
Despre care știam  
Că ar fi de un albastru fantastic. 
Suntem oameni liberi! 
Pești într-o plasă. 
Ninge peste noi, 
Peste stânjeneii sălbatici. 
O mulțime din stane din  sare 
Așteptăm răspunsuri la întrebările 
Pe care nu ni le-am mai pus niciodată. 
Clopoțeii clincăne la grumazul armăsarilor, 
Diligența de Lipska 
S-a împotmolit în zăpada crescută una în alta. 
Cine să negocieze în numele meu, 
Alt șal, unul lung și lat 
Cât calea vieții? 
 
 

 
Palmele le așez peste flacără 
 

 

În urma noastră nu mai este drum 
Pe care  
Să  ne întorcem, să ne recunoaștem 
Așa , fără  de ochi, fără  de urechi... 
Doar cu  gura plină de cuvinte 
nefolositoare. 
Te-am așteptat dinaintea troiței 
Căreia i-au dar rădăcini de strelitzia. 
Lucrez o dantelă  
Din florile și păsările pe care 
Nu le-a văzut nimeni în carne și oase. 
Când vine vremea cinei, 
Îmi așez palmele peste flacără 
Așa cum majordomul   
Stinge candelabrele într-o sală de bal. 
Se va face noapte de catifea  
Ca vinul de Burgundia, 
Și ce  dacă am o singură rochie, 
O singură viață 
Și pun puf de îngeri 
În  cuvânte și în pernele  
Ce stau tolănite pe sofaua 
Ce pare a fi o corabie din sticlă neșlefuită? 
Azi e începutul și sfârșitul singurătății 
Pe care o simt 
În perechea de cizme desperecheate, 
Încălțări ce mă obligă 
Mă obligă să merg  
Pe linia-vieții, 
Pe linia-sorții... 
 
 
Veri cu carnea ruptă din mine 
 

 

Citeam poezii fără să fi cunoscut alfabetul. 
Dam mâna cu toți cei pe care 
Îi credeam a fi  fost mari-mutilați de război. 
În șura  gospodăriei noastre din satul 
Eden 
Se bătea de dinți floarea-soarelui. 
Seara, întindeam cearșafuri de sticlă 
Prin care să putem număra stelele. 
Mergeam pe vârful picioarelor 
Pe imaginile norilor, în care 
Umbra lui Dumnezeu 
Purta mereu pălărie de pai de orez. 
Veri cu carnea ruptă din mine. 
Veri ca rochiile de bal unguresc. 
Ba au fost, ba nu au fost! 
Nu aș mai recunoaște pietrele râului, 
Albe, răbdătoare sub copita asinului 
Care ni-l aduce pe Iisus. 
Deși port ochelari de ultimă generație. 
Abia deslușesc 
Numărul bătut în patru cuie 
Pe poarta   
Casei ce mi-a uitat demult 
Și înălțimea și glasul. 
 

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

 
Zaruri 
 

Cauciucurile sunt reșapate. 
Pe bicicletă trece poștașul 
Cu  geanta  sfâșiată 
De câinele ce-i pedepsit 
Și zace în lanțuri. 
Este o securitate verificabilă aici, 
Unde 
Dumnezeu  ne mai aruncă 
Din când în când 
Zaruri din os veritabil. 
Jucăm barbaroasele sfinții și oamenii. 
Între cei patru pereți ai odăii 
Chirpicii se fărâmă, 
Se întorc în adâncuri. 
Scapă cine poate! 
Sunt chibițul tău norocos, 
Îmi cumperi limonadă  
Și îmi săruți podul dulce al palmei. 
Eu doar respir, 
Îmi las sufletul peste norocul  
Care, azi, 
Poartă pene de cocoș roșu la pălărie. 
Urma picăturii de lapte de mamă 
Abia se mai vede 
Pe bluza 
Cu care-mi sterg obrazul  
De pudra, lacrimi și riduri.  
 
 
Degete fine, înșelătoare 
 
Moartea poate fi o femeie extrem de frumoasă. 
Moartea poate fi  amplă ca rochia  
Infantei ce ne surâde  
Din rama tabloului scos la licitația anului. 
Moartea are degete fine, înșelătoare, 
E prima lebădă dansatoare  
Din baletul regizat cu discreție. 
Eu sunt efemerida 
Rana cicatrizată cu fierul roșu. 
Nu mi-am dezgolit degeaba 
Umărul  
De pânza cămășii; 
Veniți! 
Nu-i zid al plângerii, 
E carnea, osul,  parfumul pielii , 
Tot detalii despre care se șoptește numai la 
ureche.   
Moartea nu-i născătoare de oameni. 
 
 
(Din volumul în lucru Strelitzia) 

 

 

 

 

(urmare din pag. 13) 
 

Rămâneţi cu mine 
 

În fiecare dimineaţă îmi continui rugăciunea de seară 
şi apoi mă împrăştii ca un trunchi retezat de mâinile 
unui sclav orb şi nebun în mai multe bucăţi,  
ce poartă în seva lor galbenă mirosul pământului. 
Devin mii de cioburi, unitas multiplex, abatele anonim 
al unei resurecţii de proporţii, iar umbra mea 
adoarme, 
ca un tergal al împăcării, întinsă peste cupolele 
catedralelor. 
Mai jos, pe străzi, unii vând sticle goale şi-mi strigă, 
cu mâinile îndreptate spre mine, spre umbra mea,  
spre singura mea parte care a mai rămas întreagă: 
“Eşti totuşi os, neputinţa şi slava, nimicnicia şi 
sublima 
lumină sunt toate, toate acolo, în albeaţa osului tău. 
Minunata ta mamă îţi poate explica de ce osul tău 
este 
alb. Ştim, este frumos să te odihneşti sau să mori 
înfipt 
într-o cruce, dar dacă n-o să poţi muri până la capăt 
şi o să-ţi răcească neeroic umbra, şi-o să cadă peste 
noi, 
noi ce ne facem? La noi nu te gîndeşti?”. 
Din cioburile de lemn ca nişte oglinzi împrăştiate 
pe pământ, din umbra aceea ca o pasăre cenuşie, 
uriaşă, 
bolnavă le răspund: “Nu mi-a fost spaima niciodată 
soră cu moartea, nu mi-a fost liniştea niciodată soră 
cu viaţa. Rămâneţi cu mine, rămâneţi cu mine, nu mă 
trădaţi! În urma noastră fluturii vor fi tot mai săraci 
şi florile tot mai născătoare de vină!”. 
 
Noaptea dinaintea zilei 
 

Mă tot peţesc trăsurile vacante 
când mai înmoi cu târnul prin luceferi 
şi simt femei, prin jur, mergând pe poante, 
şi toţi nebunii lumii îmi par teferi. 
 

Eu le răspund candid că nu-s acasă. 
Mă înţeleg muscalii, şi se-nchină. 
Dar sus, în felinar, râde-o mireasă, 
un şobolan se-mpuşcă fără vină. 
 

De-aş mai trăi o dată pân-la ziuă, 
ca să îmi ung cu rouă tâmpla beată, 
jur c-am să scot pe brânci apa din piuă 
şi c-o să-mi prind şi fluturi la cravată. 
 

E ora când prin case lupii urlă 
cu beregăţi tăiate de-ntuneric 
şi într-un gang, un înger blond, din surlă, 
vrea să îmi vândă busuioc eteric. 
 

Când s-or trezi la viaţă cerşetorii, 
eu voi dormi în pijama scrobită, 
şi vor crăpa deasupra noastră zorii 
ca nişte ouă sfârâind pe-o plită. 
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           Tănase DĂNĂILĂ 
 

”ELEGII ALBASTRE” - …din buzunarul unor ochi albaştri 
                       

Mihaela Gudană - ”ELEGII ALBASTRE”                       
Editura Diaspora, 2016 

 

 Printre truditorii din ograda cuvintelor scrise, poeta 
Mihaela Gudană capătă o tot mai luminoasă aură care îi 
conturează personalitatea şi îi dau distincţie pe suprafaţa 
literaturii. 
 Prin ceea ce scrie şi publică, mozaicul său literar 
prinde o  variată coloratură şi o alcătuire într-un evident 
crescendo calitativ. Autor de monografie locală a comuni-
tăţii în care s-a născut şi cu care a intrat într-o frumoasă 
empatie - Ghidigeni - eseistă și poetă, împleteşte minunat 
condiţia de om al cărţii, bibliotecar, cu impulsurile sale tai-
nice, oferindu-ne incantaţii din  ”iubirea sa cu margini ne-
ştiute” care ”îmblânzesc tot viscolul din noi”,ca să o citez. 
 Fără a se alinia unei mode sau grupări literare, 
având în sine un limpede izvor de combustie lăuntrică, 
foloseşte nuanţat arta expresiei, o echipează cu logică și 
cu sensibilitate, cu o emoţie pozitivă, dând impresia că îşi 
eliberează curgerea lirică în ritmul cardiac. În proiecţie 
lirică ventilează ambientul, propunând motivul iubirii ca 
alternativă la supărarea lumii. Iar prin acurateţea rostirii 
onorează poezia, se onorează pe sine, ca un tribut pentru 
faptul că există. 
 Noua sa carte de poeme în zbor, ”Elegii albastre”, 
îl confirmă pe Rilke, ce definea poezia ca fiind o sărbă-
toare a sentimentului. Obsesia pentru albastru – culoarea 
cea mai extinsă din Univers (vezi ”oceanul cerului”, vezi 
”cerul oceanului”, vezi ”nemărginirea mării”) se află într-o 
relaţie armonioasă cu sinele său într-o permanentă exten-
sie, vrând parcă să atingă cu gândul marginea infinitului: 
”Şi totu-i albastru și gândul din mine / Te poartă în cerul 
mereu dureros / Albastră e viaţa, iubirea-i cuminte / C-
aşteaptă iar pasul, de-albastru frumos”. 
 Iată o carte prin care  autoarea ne convinge că 
este îndrăgostită de poezie şi, dacă îmi este permis un joc 
de cuvinte, e îndrăgostită de dragoste: ”Şi dacă vrei, 
atinge cu măsură,/ Orice strofă scrisă are rând / Sărută 
poezia, chiar pe gură,/ Ca-n fiecare vers, te poartă-n 
gând”. 
  Găsim în ”Elegii albastre” o poetă cu un suflet deli-
cat, de o sensibilitate decentă,  graţioasă. Timbrul acestei 
sensibilităţi stăpânite  şi pure acoperă toate poemele. Re-
dau aproape aleatoriu spre exemplificare câteva versuri 
extrase din trupul poeziei: ”Să-mi dai din iarna ta, măcar 
un colţ,/ Să-mi ningă dulce-o margine de suflet./ Ori vino 
tu, să-mi fii o noapte hoţ,/ Să furi ninsoarea ultimului 
plânset”. 
 Sincronizând bine expresia în vers clasic, dar şi 
modern, lăsând slobod orizontul său de imaginaţie, cu o 
paletă tematică variată îşi deschide propriul  culoar spre  

 
 
originalitate, împreunând echilibrat viziuni lirice şi 
universuri artistice. Din izvorul fiinţei sale poezia se 
revarsă limpede şi lin, mângâind sufletul cititorului 
ca un sunet de flaut. Iată cu cât romantism ne inun-
dă poeta: ”M-am amestecat cu tine într-o armonie 
nudă / Unde este-nmugurirea dintr-o înflorire crudă? 
/ Vii cu ploi de toamnă lungă, peste gându-nsingurat 
/ Vântul urlă peste lume cu rafale de păcat./ Mă 
cutremură uitarea soarelui de după nori / Când din-
tr-o poveste nouă eu aştept să mai cobori./ Dar ţi-s 
mâinile ascunse după liliacul trist / Şi sub mângâieri 
de raze îmi doresc să mai exist./ M-am amestecat 
cu tine, într-o altă primăvară / Când prin razele de 
soare, sufletul visa să zboare”. 
 Ţâşneşte din fiinţa sa o imensă dragoste de 
dragoste, de tot ce poate fi iubit şi mai mult decât 
atât, dă sentimentul că iubeşte chiar şi atunci când 
nu are nimic de iubit. 
 Făcând o incursiune în universul său spiri-
tual pentru a descifra sensurile care o circumscrie în 
destinul său poetic, putem spune, fără a pulsa pe 
superlative, că este o poetă a iubirii ca stare fireas-
că, a iubirii de iubire. Iubirea este cântecul ei de iz-
bândă, zborul în care se refugiază din părţile întu-
necate ale lumii. Cuvintele se mulează pe ritmul ei 
interior, se topesc în pagină ca un fruct pârguit cu 
efecte cantabile, într-o metrică pusă în acord cu 
simţirea. Poeta se supune de bunăvoie nemiloasei 
instanţe a timpului, conştientă că singura amenin-
ţare pentru Poezie sunt Poeţii  şi ceea ce vor dărui 
Ei prin poezie lumii. (Florina Zaharia) / ”De unde –
am putea cumpăra veşnicii? / Să ţinem în braţe tot 
timpul din lume / Să rupem din ceasuri secundele 
mii / Ca-n locul de – aici va rămâne un nume”. 
 Da, ”în locul de-aici va rămâne un nume” iar 
acesta va fi Mihaela Gudană, mutată cu  poeme în 
zbor în fiinţa cititorului ce le va inhala mireasma. 
 De aceea spun: Poezia e ca dragostea, 
mulţi o încep, dar puţini o duc la capăt. Iar Mihaela 
Gudană, este dintre cei puţini. 
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            Ioan VASIU 
 

În poezia Letiţiei Vladislav  

„primăvara are gustul mierii“ 
 
Născută în satul Folt, în apropiere de Orăştie, Leti-

ţia Vladislav este licenţiată în filologie la Universitatea din 
Bucureşti. În anul 1981 a plecat, legal, în Germania, unde 
s-a stabilit. 

 Numele prozatoarei Letiţia Vladislav îmi era bine 
cunoscut de pe vremea când publica în paginile unor 
reviste literare de primă mână, în care am avut bucuria să 
public şi eu. Se întâmpla prin anii 70-80, înainte de revolta 
naţională din 1989. 

Telentul ei incontestabil a fost remarcat şi apreciat 
de regretatul editor Mircea Sântimbreanu, cel care i-a 
publicat volumele „Vrăbiile pământului“ (1978) şi „Viaţa la 
prima vedere“ (1980) la Editura Albatros, al cărui director 
era. 

Despre proza Letiţiei Vladislav au scris unii dintre 
cei mai apreciaţi critici literari: Laurenţiu Ulici, Nicolae 
Ciobanu, Valentin F. Mihăescu şi Liliana Ursu. Iată ce 
sublinia Laurenţiu Ulici în revista „România literară“: 
„Textul Letiţiei Vladislav ne convinge asupra posibili-
tăţilor epice ale autoarei: frază alertă, compoziţie 
remarcabilă prin sugestiva alternanţă de secvenţe 
narative...o bună tehnică a portretului din linii frânte, 
fineţe în sublinierea şi estomparea, după nevoi, a 
detaliilor.“ 

Cu surprindere am aflat în ultimii doi ani, de pe o 
reţea de socializare, că Letiţia Vladislav scrie şi versuri. 
Recent am primit volumul intitulat „Viaţă într-un pumn de 
lacrimi“, apărut în 2016, la Editura Grinta din Cluj-
Napoca. 

Poemele fără titlu, grupate în această carte, trădea-
ză universul melancolic al unei poete care simte nevoia 
să-şi pună sentimentele pe tarabă, cu o sinceritate debor-
dantă, molipsitoare şi de invidiat. 

Evocarea satului natal şi a lumii de basm a copilă-
riei, este, fără îndoială una dintre temele predilecte ale 
poetei: „Era un loc ascuns / acolo-n pădure / culegeam 
măceşe, / afine, mure. / Un verde curat, / poveşti cu 
zâne de aur / cântând în bătrânii stejari, / apa Rodinei 
susurând / sub buzele noastre... / eram copiii pădurii, 
în anii amari.“ sau: „Îmi lipseşti în viaţă / mamă, tristă 
mamă, / umbra ta ascunsă / plânge şi mă cheamă...“ 

Pierderea iubitului a lăsat răni adânci în sufletul 
Letiţiei Vladislav, care, nu de puţine ori, îşi „varsă“ durerea 
şi tristeţea în versurile sale: „Eu te-am lăsat în pământ / 
cu ochii orbi de amar, / te-am acoperit cu flori / şi 
ningea peste noi / viaţa mea, viaţa ta... / am trăit, am 
iubit / în zadar...“ sau: „dimineaţa / tremură roua sub 
ochii mei, / ziua mă arde / cu mirosul de floare, / 
noaptea-mi lipseşte / căldura corpului tău, / tu, cel 
plecat, / ai fost şi-ai rămas / o veşnică rază de soare...“ 

Atentă în exprimare, stăpână pe „uneltele“ sale 
lirice, bună mânuitoare a condeiului, cu un talent înnăscut  

 
 
care-i permite să ofere cititorului frumoase metafore 
„clădite“ din cuvinte simple ce exprimă sentimente 
capabile să emoţioneze. 

„Nimic nu-i modern în această carte. 
Conştient. Este historia unui timp de schimbări. 
Viaţa, moartea, încrederea, probele vieţii venite 
de Sus, disperarea şi senzaţia că nu mai rămâne 
nimic din tine. Este dovada că poţi înfrunta 
până şi cerul. Dacă vrei.“, a ţinut să menţioneze 
Letiţia Vladislav pe un bileţel, ataşat, în plic, 
volumului pe care mi l-a dăruit.  
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                Lidia GROSU 
                                                                  R. Moldova 

ITINERAR 
 

În şapte mere 
odihnesc sentimente mondene: 
O cifră magică pe care-ai tentat-o 
să ne păstreze-n perfecţiune. 
Suntem o minune… 
Şi pentru fiecare zi 
mi-am ales câte unul. 
Primul măr e punctul meu de pornire spre noi – 
melodramatic şi egocentrist: 
ne cunoaştem de-o viaţă 
în originea trăirilor cu-n absolut monoteist. 
Iubitori, dinamici, carismatici, 
cine ne-ar despărţi, 
chiar dacă până la învierea Domnului 
ne-ar putea învăţa de zeci de ori a muri? 
Mărul cu cifra doi suntem noi 
cu simbolul Ying-Yang, 
polarizat de doi poli 
ce mereu se despart-se atrag… 
Am putea accepta „ajutaţi”, 
strict sau ba, o dezamăgire, 
dar ne-am delecta noi înşine 
cu doar a noastră iubire. 
Cel de-al treilea măr teatral mă priveşte: 
Semn bun că norocul 
prin minte, spirit şi corp ne uneşte. 
Riscuri inutile, la orice pas, 
chiar de ne-ar paşte 
Ne-ar îndruma Sfânta Treime 
să ne-nâlţăm în ziua de Paşte. 
 

Ne regăsim în patru-anotimpuri 
ale mărului cu numărul patru: 
puncte cardinale cu-acelaşi număr de litere 
în numele Isus într-o singură vatră. 
Omonimul „moarte” nu ne-ar afecta 
cu iubirea patrulateră: 
Inima mea-sufletul tău-inima ta- sufletul meu – 
toate prin ea viagere. 
Mărul cu numărul cinci 
şi vocea distinctă a simţurilor noastre 
Gândirea critică ne-o apără, 
ne-o guvernează 
Ne căutăm libertatea. 
descoperind-o-n izvorul iubirii, 
Găsim că e carcera ce ne purifică-ntr-o nouă zidire… 
În cel de-al şaselea măr suntem o desăvârşire… 
Cine-ar putea să ne ia frumuseţea şi armonia 
când mărul cu numărul şapte – din preajma-i – 
îl odihneşte pe Dumnezeu 
Şi iubirea ne-o înaripează 
în săptămânalul traseu.  

 
GENERATIV 
 

Pe un vârf de primăvară 
Râde-un gând. A dat în floare, 
S-a pitit lângă-o albină 
De polen cu gura plină. 
Viaţa i-ar fi întregită 
De lumina răsărită 
Peste-apropiata cale 
De un vis muşcat de zare. 
Nu e marginalizat 
Şi se vrea polenizat: 
Lângă-albină-i este soarta 
Timp de aur!– nu te-aşteaptă. 
 
 
BINECUVÂNTARE 
 

Dezamăgirea nu vreau să cunosc: 
Ea mi-ar lega aripile de-o vină 
A nu ştiu cui, fără-a purta vreun rost, 
Dar detaşându-mă de tot ce e lumină. 
 

În Pentateuh te-am înscris, iar eu 
Aştept să-mi furi cuvintele de-o seamă 
Cu-albastrul cer prin care Dumnezeu 
Mereu la el ne cheamă, ne tot cheamă… 
 

Nu-l auzim. Eu te aştept…Învăţ să zbor, 
Dar pasărea din mine nu m-ascultă. 
De voi cădea – sunt sigură:-am să mor 
Pe ale tale aripi desfăcute… 
 

E spaţiul mic să-ncapă vise mari, 
Pe raftul unei clipe –gheriser –  
Tu treci de-al neputinţelor hotar 
Să-mi mângâi dornic palma mea de cer 
 
 
CU FOCUL IUBIRII… 
 

E o fericire să poţi lăcrima 
Într-un miez de noapte peste vatra ta, 
Să ajungi cu mâna steaua de noroc 
Pentru care viaţa ţi-ai fi dat în loc. 
E o fericire să poţi bucura 
Ochiul plin de neguri cu lumina ta 
Pentru care şansa se pierde în zare, 
Iar de tine-alături îi râde ca un soare. 
E o fericire ca să poţi mişca 
Piatra grea din inimile altora, 
Să eviţi, frenetic, gânduri poluate, 
Culegând senina clipă ce deşteaptă. 
E o fericire ca să poţi ierta 
Negrele păcate ale altora, 
Dumnezeu pe toţi ne ţine-n preajma sa, 
Dar e trist când pizma ne loveşte grea. 
E o fericire s-o poţi aplana 
Cu focul iubirii din inima ta 
Şi această flacără parcă-ar fi un rod 
Al căldurii tale pe întregul glob. 
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cândva./ Te-am ascuns așa cum muntele își ascunde 
/ peșterile/ Și apa își ascunde peștii/ Și cimitirul își 
ascunde morții/ Și eu mă ascund de tine/ chiar în 
inima ta. 

După cum ați putut observa nu este nimic 
șamanic în aceste poezii!  

Bogdan Crivăț debutează cu o poezie bună, 
sufocată uneori de idei religioase iar alteori de exce-
sele amintite mai sus. Ce îmi place la el este faptul 
că are potențial. Sper să îl arate în următoarele sale 
cărți. Deocamdată pot constata doar că a fost infec-
tat cu darul poeziei și că țipătul său cuprins de talent 
încă își caută drumul.  

 

 

 

           Mihai VINTILĂ 
 

Bocetul șamanului de Bogdan Crivăț 
 

Bogdan Crivăț, Bocetul șamanului, Cluj-Napoca, 
editura Ecou Transilvan, 2017, 110 pagini. 

 
Bogdan Crivăț dorește să șocheze chiar de la 

debutul său. Alegerea unui titlu de genul Bocetul șama-
nului nu face decât să-mi accentueze această impresie. 
Ea se conturează pregnant după ce citim cartea.  

Deși avem o împărțire în două secțiuni intitulate 
Bocet și respectiv Șaman nu există  în poeziile cuprinse 
acolo elemente care să facă această diferențiere. Secțiu-
nile puteau cuprinde aleator orice poezie din acest volum 
și nu ar fi înfluențat cu nimic receptarea lor. Cred că este 
doar o găselniță pentru a induce și mai mult în mintea 
cititorului starea această confuză de mixaj aparent impo-
sibil cu unicul scop de a șoca, de a produce acea mult 
așteptată exclamație de - uau! - din partea cititorului.  

Bocetul este o cântare de mort iar un șaman este 
o persoană care ar comunica cu spiritele. Atunci de unde 
o astfel de alăturare. Ce șaman ar boci? Niciunul și 
răspunsul nu este în a interpreta astfel titlu ci de ai 
înțelege oarecum substratul. După părerea mea autorul 
însuși se vrea a fi un șaman dar nu are puterea acestuia 
de a conecta cele două lumi și atunci găsește doar 
această metodă. Imposibilitatea de a comunica direct și-o 
refulează prin aceste bocete numite poezie.  

Bogdan Crivăț șocheză și prin unele alăturări care 
zgârie asemenea unor gheare în epiderma unor construc-
ții poetice. Chiar  în poezia temă Bocetul șamanului  folo-
sește aparent nejustificat expresia expulzat de uterul ma-
mei sale doar din dorința de a șoca vizual și nu din nece-
sitățile prozodice. De altfel pe tot parcursul volumului a-
vem aruncate uneori ca nuca în perete expresii tari de ge-
nul în bordel intră o fecioară jupuită care nu ajută poezia 
ba din contră.  

Cu toate acestea avem poezie. Mă refer la sclipiri 
precum Răspuns – Soarele e doar o rană pe pielea amur-
gului./ Plânsul meu aleargă prin ploile triste./ eu sunt mutul 
care s-a vindecat  de cuvinte,/ iar buzele îmi sunt cusute/ 
cu ața întrebărilor fără răspuns. Mi-a plăcut  și Copilașul 
gri - ...urma se pierde în cenușa copiilor/ Focul aleargă 
dintr-un trup în altul/ și aburul sfârâie pe spinarea slo-
iurilor./ Copilașul gri mai cerșește o naștere,/ dar moartea 
îi cere direct/ impozit pe ultimul urlet. 

Avem uneori însă și reluare de temă precum 
poeziile Chip și Narcis . Prima cu Am spart atâtea oglinzi/ 
din care doar chipul tău/ se încăpățâna să se arate. Iar a 
doua cu Am otrăvit toate fântânile/ în care chipul tău/ ar 
putea să se arate/ așa cum nu vreau.  
 Un alt aer repiră din poezia Ascunziș - Hai, vino 
cu mine/ într-un loc unde nici eu nu am fost niciodată!/ Să 
descoperim împreună/ mormântul visului care ne-a legat  
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    Într-o mărturie directă (Am fost azi acolo…), auto-
rul își exprimă admirația față de o realitate specifică a 
comunității umane din ținutul nostru. Vizita la cimitirul 
din vechiul oraș Sulina îi prilejuiește o evocare emo-
ționantă a multietnicismului specific zonei: „Am fost 
azi într-un / cimitir vechi, ponosit, / uitat de vreme și 
de / oameni. / Am auzit acolo / bocetul românesc al / 
grecilor, evreilor, / rușilor, ucrainienilor, / tătarilor, tur-
cilor, / englezilor, nemților / și …doina românească / 
ce mângâia / toate dorurile… / și sufletele… / M-am 
plecat în fața tuturor…/ Eu cred că Sulina merită / o 
statuie a tuturor popoarelor, / lucrată fără mari pre-
tenții / întro formă de…/ OM.” 
   Se poate constata o viziune tradițională care stăpâ-
nește, aproape în totalitate, volumul. Evocările locului 
natal nu sunt puține, ele configurând o preocupare 
deosebită în atenția autorului.  

 În mai multe texte, motivul străbun al dorului capătă 
reliefuri consistente. Întoarcerea în trecut presupune 
bogăție sufletească, căci este formată Din doruri mul-
te. Imaginea localității natale, a realităților din trecutul 
copilăriei, a valorilor și frumuseților de atunci, a condi-
ției ludice se dezvăluie în versuri evocatoare, pline de 
sensibilitate și nostalgie: „De satul meu mi-e dor, mi-e 
dor de vatră / Unde-am văzut lumina printre flori, / Pe 
unde mai trecea câte o șatră / Care-și cânta arama 
din viori. / Mi-e dor de cânepă, bumbac și in / Și de 
altițe vii țesute-n ie / Păstrată cu sfințenie în scrin / 
Doinită-n vers curat de poezie. / Mi-e dor să fiu copil, 
să merg la horă / S-aud cântat de tobă și cimpoi, / Să 
văd priviri de tineri cum se-adoră / Și cum se sorb în 
trupuri amândoi”. 

Altădată, în forma versului simplu, popular, dar cu a-
dâncimi de semnificație neașteptate (Despre dor), se 
privește, cu jocuri de cuvinte eufonice, retrospectiv 

(continuare în pag. 21) 
 

 

 

Gheorghe BUCUR  
 

PRINTRE STROPI de Tănase Carașca 
 

Din cele șapte volume publicate, Printre stropi, apărut 
în 2017 (Editura Pim, Iași), este a patra carte de poezie 
a scriitorului tulcean Tănase Carașca. Se poate ușor 
constata un anume echilibru între cele două tipuri de 
creație, poezie și proză,  ambele reușite de altfel, ceea 
ce vădește polivalența talentului, dar și dorința autorului 
de a se manifesta, de a se comunica în varii forme lite-
rare. 

Ceea ce le unește pe toate ar fi o viziune morală uma-
nist-rațională, un ochi auctorial critic binevoitor, ce se 
distanțează logic de obiect, cu o vădită înclinație către 
ironie și umor (un maestru îndepărtat ar putea fi aici 
George Topârceanu), un lirism deseori cenzurat de rați-
une, un optimism structural, căci autorul iubește lumea 
așa cum este, deși o vrea mai bună, fiind încrezător în 
om și valorile lui. 

Volumul de față aduce o schimbare a problematicii și a 
viziunii din lucrările anterioare. Mai întâi se poate dis-
tinge o aplecare mai insistentă asupra cadrului natural, 
dovadă fiind poezia anotimpurilor (dedicând entimentale 
evocări verii și iernii, toamnei două – Toamnă și Arome 
de toamnă, și patru primăverii) ori texte despre arbori și 
flori (Teii, Frunză verde, Crăciunița, Trandafiri & Lăcri-
mioare, Stuful).  

De asemenea, s-ar putea vorbi de o poezie a ținutului 
natal, a Dobrogei, a Tulcei, a Dunării și Deltei, eviden-
țiindu-se o asemena preocupare cu destulă insistență. 
Poezia elementelor naturii specifice zonei (Pe Dunăre 
curg, Din Deltă, Vânt dobrogean, La țărm) se configu-
rează firesc, rezultând din faptul că acesta este mediul 
de viețuire al autorului. Se poate vorbi de un sentiment 
de încântare și admirație în fața acestor realități. In poe-
zia Aurul Dobrogei, având în subtitlu dedicația pentru 
scriitorul dobrogean Panait Cerna, 100 de ani de la 
moartea poetului, autorul descoperă o valoare funda-
mentală de factură culturală în creația celui mai impor-
tant poet tulcean, de dublă etnie (tatăl bulgar, Stanciof, 
și mama aromâncă, Maria Tașcu), poet care a adus, po-
trivit autorului, perspective noi în lirica noastră, folosindu-
se, pentru subliniere, adresarea directă admirativă către 
personalitatea evocată:„Și din sămânța care s-a prăsit / 
Prin dureroasa facere a lumii /  Neamul meglen cunună-
a românimii, / Ne-a dăruit un Cerna Panit. / Poetul nepe-
reche, de durere / Și bucuria neamului său sfânt / Lăsat-
a avere nouă în cuvânt / Și lacrimi împărțite-n emisfere. /  
Tu, Cerna Panait, ce ai știut / Să cânți filosofia prin 
iubire, /  Ne bucuri pentru că ne dai de știre / Să nu iubim 
doar ceea ce-i trecut. / Prezentul este viu și în gândire / 
Chervantul este neamul românesc / Stăpânul satului 
armânesc / Ce-l poartă pe tot omul spre iubire”. 
    Într-o extinsă parte a poeziei ni se comunică ideea că 
adevăratul aur al Dobrogei, ținut sterp de altfel, este con-
stelația multietnică a zonei și, mai ales, modul exemplar 
al conviețuirii atâtor naționalități:„Limbi, obiceiuri, mituri 
sau religii / Nici un obstacol nu-i în sterpăciune / Unde în 
alte locuri e minune / Aici inelele nu au efigii. / Suntem 
egali, aice suntem oameni / Români, bulgari, tătari, turci 
sau evrei, / Ruși, lipoveni, poloni, nemți, grecotei, / Știu 
toți că recoltezi ceea ce sameni”. 
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Totuși, exisă aproape întotdeauna un gând ghiduș, 
un fel de spiriduș, care, ascuns undeva în spatele 
scenei, iese ușor, pe neașteptate, în fața publicului, 
alias lectorul, face fugar o succintă observație morală 
ironico-umoristică asemănător unor ocazii de altădată, 
lăsând spectatorul surprins și obligat să mediteze la 
problema pusă. Vezi poezia Dans sau Arome de 
toamnă,  din care citez ultimele două strofe: „Că vinul 
ne învie, ne dă speranțe noi / Ne scapă de necazuri, 
ne scoate din convoi / Mai facem pasul stânga, sau 
dreapta vinovat / Dar suntem fără pată, ni-i sufletul 
curat. / Vinul nu e de vină, cuminte-i în pahar / Ne dă 
în dar virtute, virtutea ne e dar, / Însă îmi cer iertare 
stăpânului ceresc, / E prea puțin un strop, când mă 
împărtășesc”.  

În unele texte sunt vizate direct aspecte negative ale 
actualității, precum propaganda electorală mincinoasă 
(Alegeri), parveniții de tranziție, de joasă speță, îmbo-
gățiți peste noapte (Alte pericole) ș.a., soluția fiind 
„țepele lui Dracula” (Reconversie), dar, mai ales, sen-
timentul patriotic de apartenență la comunitatea națio-
nală, manifestat în iubire și unitate:„Iubiți-vă deci, 
dragi români, / Uniți veți deveni stăpâni, / Dați dra-
gostea ce-o aveți stocată / Doar pentrutru România, 
toată.” (24 Februaarie – de Dragobete).                   

  Uneori, se simte în vers tonalități din glasul de tri-
bun al lui Adrian Păunescu, al cărui cenaclu „Flacăra” 
autorul îl frecventase în tinerețe. 

  Probabil scriitorul se îndreaptă către o poezie refle-
xivă, meditativă. Accentul nu mai cade ca în versurile 
din Fabule și fabulații (2003) sau ca în romanul Des-
culț prin urzici  (2010)  pe observația morală cu tentă 
satirico-umoristică pe linia  lui G. Topârceanu a rela-
țiilor de socializare, ci mai mult pe observații și con-
cluzii cu valoare apreciativă și reflexivă. 

Perspectiva meditativă apare clar în evocarea tre-
cerii timpului (Pe Dunăre curg) prin imaginea scur-
gerii celor patru anotimpuri pe apele Dunării. Prin ima-
ginea primăverii se dezvăluie concludent această 
realitate: „Primăvara,/ Dunărea poartă cu ea/ bogăția 
morții / lăsată de toamna / trecută prin iarnă și / prelu-
ată de puhoiul / învolburat, / ce poartă în el viața.” 

Preocupat de definirea specificului local, autorul ve-
hiculează cu abilitate, în formule firești de comunicare, 
o multitudine de motive specifice zonei dobrogene și 
dunărene, tulcene și deltaice, precum Sfântul Andrei, 
„descântecele într-o limbă multinațională”, zborul peli-
canului, hora dobrogeană, ritmul geamparalei, salba 
de cetăți cu „ziduri roase de vremuri”, simbolul dacic 
al„stindardelor cu cap de lup” pe „tărâmul binecu-
vântat / dintre Dunăre și Mare”, acestea regăsibile în 
diferite poezii, fie, ca un tot unitar, chiar într-un singur 
text: Sud-Est: „Zborul pelicanului / în cercuri largi / 
cuprinde tărâmul / binecuvântat / dintre Dunăre și 
Mare / într-o horă dobrogeană / în ritm de geampara. / 
Dintre bătrânele / ziduri roase de vremuri / ale salbei 
de cetăți / împrejmuitoare, / răsar stindardele / cu cap 
de lup și / porumbelul păcii / zburând deasupra.” 

Interesant și derutant într-o anumită măsură, titlul 
volumului lasă posibilitatea mai multor interpretări. 
Credem că autorul vrea să spună că versurile cărții 
sunt scrise „printre stropii” realităților prezente, printre  

(continuare în pag. 27) 
 

 

(urmade din pag. 20) 
 

spre idealurile anilor trecuți, neîmplinite multe dintre ele, 
dar se lasă deschisă o poartă de speranță, care dezvăluie 
un optimism sufletesc structural:„Dorul meu de doruri du-
se/ neaprinse și ascunse  / neatinse sau strivite / scăpă-
tate în ispite…/ Doruri stinse, necuprinse / câte n-au tre-
cut prin vise/ și-au ajuns cu anii ninse / tot întregi și nea-
tinse./ Dor de dor, în strop de clipă/ pe-o aripă de rându-
nică/ simt răcoarea ta de rouă /  într-un dor de lume 
nouă”.  

Un remarcabil poem dedicat mamei, Mai lasă-mă, ma-
mă, exprimă nu numai dragostea și admirația pentru ace-
ea care i-a dat viață, ci și un adevărat sentiment de vene-
rație, dus până la sacralizare:„Mai lasă-mă, mamă, o dată 
să plâng / C-am fost în căsuța bătrână / În care rămas-a 
mirosul de crâng / Și firu-ntrerupt, tors din lână. / Măicuță, 
cu lacrimi în ochii-mi pustii / De dorul ce greu mă apasă / 
M-aplec peste fusul cu tortul în mii / De fire și simt că-s 
acasă…/ Te știu mamă dulce, cu sufletul plin / Că ruga îți 
este dorință / Ți-e chipul icoană și suflet divin / O mamă, 
în orice credință.”     

Așezat în fruntea volumului (fapt ce-i conferă o semni-
ficație specială), excelentul poem Teii evocă în imagini 
pline de sensibilitate excepționala pădure de tei, din apro-
pierea localității natale: „În satul meu din mijlocul pădurii / 
Acolo unde soarele-i brodat / Și raza lui ne mângâie curat 
/ Pulsând viața-n sufletul naturii.”  

Sunt situații când eul poetic se detașează de ființa auc-
torială și-i examinează văzul, auzul, pipăitul, reacțiile men-
tale cu o luciditate dublată de lirism, a unui sentimental 
(bine camuflat deseori) cum a fost, de fapt, întotdeauna  
dl. Carașca. Avem aici, în fond, o „mască lirică”, pe care o 
teoretizase criticul Tudor Vianu. Această nouă mască 
lirică dezvăluie polivalența talentului scriitorului tulcean 
Tănase Carașca. Caracterul confesiv al textului este du-
blat de un puternic sentiment al legăturii cu natura: „Azi, 
m-am trezit în prag de răsărit / Să-mi mângâi talpa cu un 
strop de rouă / Și făcând pași prin terapia nouă, / Simțit-
am un dar nou, de mirosit.” Într-o perspectivă panoramică, 
implicând și planul celest, ochiul descoperă frumusețile 
pletorei ramurilor de tei, care duc pe autor chiar la  tim-
purile originare: „Am deslușit pe verde, parcă scuturi, / 
Ghirlande albicioase, mișcătoare / Iar mintea mi-a zburat 
iscoditoare / Să redescopăr vechile-nceputuri.” Notațiile 
surprind efluvii olfactive de tip simbolist, care trimit la 
Dimitrie Anghel, supranumit, pentru volumul În grădină, 
„poetul florilor”, dezvăluite cu un sentiment reconfortant și 
admirativ: „Parfum, seducător de gânduri pure, /  Ofrandă-
adusă omului în dar / În începutul cald de calendar / De 
teiul nostru falnic din pădure. / M-am închinat spre dealul 
luminat / Şi-am mulțumit naturii înflorite / Că de milenii 
lungi, îmbătrânite / Pe Sfântul Tei, nicicând nu-l dă ple-
cat.”   

Viziunea ironică, satirică din volumele anterioare face 
loc unei perspective ușor meditative și subtil umoristice. 
Pare a fi mai departe de râsul savuros al Amintirilor lui I. 
Creangă din volumele anterioare și mai aproape de 
patetica invocare eminesciană: „Unde ești copilărie, cu 
pădurea ta cu tot?” Există o întoarcere prin amintire în 
trecutul personal, cel al copilăriei și adolescenței, încă 
foarte viu, legat în bună măsură de locul nașterii – satul 
Telița (județul Tulcea).  
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         Lucia PĂTRAȘCU 
 

Petre Crăciun - POVEŞTI DIN ŢARA COPIILOR FERICIŢI 
                         

„Dacă vrei ca ai tăi copii să fie inteligenţi, citeşte-le poveşti.  
                                         Dacă vrei ca ei să fie şi mai inteligenţi, 

citeşte-le mai multe poveşti”                                                                                                               
Albert Einstein 

 

Volumul „Poveşti din Ţara Copiilor Fericiţi”, 
Editura Zorio, Bucureşti, 2016, 111 de pagini, este semnat 
de Petre Crăciun, cunoscutul scriitor, publicist, jurnalist, 
autor de filme documentare şi realizator al mai multor 
emisiuni de televiziune, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Literatură pentru Copii şi Tineret, director 
al Editurii amintite şi al portalului Literatură Copii şi al site-
ului Identitate Românească. 

De-a lungul întregii sale activităţi literare, cu ace-
eaşi candoare şi cu nesfârşită dragoste, a scris multe po-
veşti, povestiri, cu pilde şi îndemnuri pentru cei mici (şi nu 
numai!), încercând şi reuşind să capteze atenţia cititorului, 
trezind spiritul ludic din fiecare. Pentru că astăzi vorbim 
despre o carte pentru copii, să reamintim celelalte titluri ale 
volumelor sale pentru cei mici: „Floarea înţelepciunii şi 
iarba puterii”, „Taina ghemului de aţă”, „Cândva mă 
chema Codiţă”, „Cruciada pisicilor”, „Basme, „Robert 
cel Cuminte”, „Primul zbor”, „Basme pentru familia 
mea”, „Fetiţa din Floare”, (roman tradus ulterior în limba 
engleză de Adrian G. Săhlean), „Cu Moş Crăciun în Ţara 
copiilor neîncrezători”, „Cu Andersen în Regatul Po-
veştilor”, „Povestiri desrpre Romania, ţara părinţilor” 
(volum pentru copiii români din diapora şi comunităţile 
istorice), „Impăratul-Copil. Poveşti in versuri”, „Ghiozda-
nul cu poezii”. Cărţi frumoase şi educa-tive, scrise în 
versuri sau în proză!  

Şi, iată, cel de al 15-lea volum pentru copii, care 
cuprinde poveştile: Ţara Copiilor Fericiţi, Peştişorul de Aur 
şi Izvorul bunătăţii, Stelele îmi spun poveşti, Zmeul 
nespălat pe dinţi, Victoria gărgăriţei de lemn, Fetiţa şi Ţara 
fără Culori, Impăratul-Copil, Motanul fermecat şi Ţara 
baloanelor colorate, Petruţ şi mătura vrăjitoarei, Copilul 
care aduce învăţătura şi Spiriduşul care schimbă poveştile. 
Sunt tot atâtea demonstraţii de stăpânire a artei de 
povestitor, ce vin să confirme, dacă mai era nevoie, 
măsura talentului autorului. 

Poate că un moş trăitor prin copilăria Olguţei din 
Medelenii lui Ionel Teodoreanu va fi existat şi în copilăria 
micuţului Petre, pentru ca adultul de astăzi să fi rămas încă 
de atunci cu dragostea pentru poveştile  nemuritoare. De 
altfel, nu se poate ca basmele lui Petre (alt Petre inspirat!) 
Ispirescu, Ion Creangă, Victor Eftimiu sau Hans Christian 
Andersen, Charles Perrault  (ca să menţionăm doar câteva 
nume alese absolut aleatoriu!) să nu fi legănat ceasurile de 
seară ale micuţului, care adormea, asemeni tuturor copiilor, 
numai după ce şoapta „Noapte bună, copii!” îi alinta auzul.  
 


 
Ascultarea şi citirea poveştilor împreună cu 

părinţii „face parte din ritualul casnic al relaţiei 
dintre părinte şi copil” spune Petre Crăciun. Şi 
atunci ne mai mirăm de ce scrie poveşti? Da, ne 
mai mirăm!  Pentru că fiecare dintre noi am fost 
copil, am ascultat poveşti, dar am uitat. De scris, nu 
scriem. De povestit, nu mai povestim. Unde o fi 
fiind copilăria din noi? Ne întrebăm şi vă întrebăm! 
Iată că ne răspunde domnul Petre Crăciun, cel 
care ne aşterne în braţe cărţile sale de poveşti şi ne 
trezeşte din adormirea nepăsării. 

Acest volum, „Poveşti din Ţara Copiilor 
Fericiţi” cuprinde un număr de 11 poveşti ce vin să 
se adauge cu graţie celorlalte minuni scriitoriceşti 
ale domnului Petre Crăciun, despre care criticul 
Alex Ştefănescu afirmă: „Pe mine, cărţile lui Petre 
Crăciun m-au entuziasmat. Are un atât de evident 
talent, încât cei care se chinuiesc de o viaţă în-
treagă să scrie literatură pentru copii şi nu reuşesc 
– sunt şi unii care reuşesc – nu înţeleg ce act de 
magie a făcut Petre Crăciun. Trăiesc cu candoare 
bucuria de a citi aceste poveşti fermecatoare”. 

Cu adevărat, abordarea literaturii pentru 
copii (gen dificil, de altfel!) pe care domnul Petre 
Crăciun o preferă de ceva timp, face dovada unui 
dar special cu care este înzestrat autorul şi a unei 
deschideri generoase a sufletului său pentru micii 
săi cititori. Toate acestea sunt roadele unui spirit 
ludic, ale unei trăiri autentice, curate şi sincere, 
împodobite cu împletirea florilor de bucurie cu care 
autorul face acest dar micilor săi prieteni. 

Sigur că, nu ar trebui să ne oprim doar la a-
cest fluviu de concepţie a lumii basmelor, în care 
autorul locuieşte cu o voluptate ieşită din comun. La 
urma urmei, vorbim despre un scriitor care a abor-
dat aproape toate genurile literare: roman, poezie, 
eseu, interviu, publicistică, literatură poliţistă, etc.  

Însă astăzi, cu această carte Poveşti din 
Ţara Copiilor Fericiţi”, ne aflăm în lumea literaturii 
pentru copii, o lume plină de haz, de învăţăminte şi 
de lecţii importante pentru viaţă. Dar şi o lume plină 
de neprvăzut, deoarece „Copilul are nevoie de 
personaje pozitive care să lupte pentru Adevăr, 
Bine, Frumuseţe, Dreptate, Curaj, Modestie, Tra-
diţii, Rădăcini, Devotament, Iubire s.a. Basmele 
mele au un puternic conţinut educativ”, aşa cum 
spune autorul. Copiii ascultă, înţeleg, se identifică 
cu personajele, trăiesc împreună întâmplările neo-
bişnuite, uneori imaginaţia lor depăşind condiţia de  
 

(continuare în pag. 23) 

 
 



    Boem@  (99) 5/2017 23 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 22) 
 

simplu ascultător.  O lume fabuloasă, formată din ţări dife-
rite (Ţara Copiilor Fericiţi sau Împărăţia Muzicală; Ţara 
Baloanelor Colorate; Ţara fără Culori; Ţara Poveştilor În-
cântătoare, etc). Tărâmuri conduse ori de copiii „care 
rămâneau mereu la acea binecuvântată vârstă” (pag. 
5), ori de împăraţi diferiţi. Eroii întâmplărilor sunt obişnuiţii 
copii, cu nume cunoscute de noi toţi: Claudius, Mateuţ, 
Andrei, Clara, Marta, Bogdănel, Petruţ şi toţi ceilalţi pe 
care îi veţi întâlni în paginile cărţii, cei ce folosesc un 
limbaj obişnuit, comun chiar generaţiei de astăzi. 

Personajele fabuloase care populează paginile 
acestui volum sunt spiriduşii, vrăjitoarea Clănţoaia, Zmeul 
nespălat pe dinţi, Înţeleptul Carte Multă, Împăratul fără Ţa-
ră,  Regele jucăriilor, micuţa pasăre „Coadă de furculiţă” şi 
alte surate ale ei, Motanul Fermecat, Zorius-Învăţătorul cel 
Bătrân, Împăratul cu baghetă, cel care transformă copiii în 
baloane divers colorate, doar atingându-i cu bagheta şi 
toţi ceilalţi. Limbajul folosit de autor ne duce uneori în 
lumea basmelor de altădată, ce încep cu A fost odată..., 
deci, ca şi cititori, ne-am aştepta să rămânem în teritoriul 
arhaismelor. Însă, pentru că tot ceea ce se întâmplă în 
aceste poveşti formează o lecţie de bunăcuviinţă, cu 
multe poveţe şi, nu în ultimul rând, o lecţie de cultură, iar 
beneficiarii sunt copiii, contemporanii noştri, cei care se 
joacă pe calculator cu dexteritatea înaintaşilor lor care 
jucau o miuţă cu o minge confecţionată din cârpă sau 
mânuiesc tableta sărind de la un program la altul ca într-
un şotron desenat cu băţul pe pământul răbdător, sigur că 
limbajul pe care autorul îl aşează în acest volum este cel 
pe care-l auzim zilnic alături de noi. Şi, peste acest melanj 
armonios, povestitorul Petre Crăciun, foloseşte un 
artificiu, invitându-l pe Hans Christian Andersen în Ţara 
Copiilor Fericiţi, unde nu avea voie să intre niciun adult. 
Copiii îl acceptă fără rezerve şi îi înmânează acestuia un 
„document de identitate cu conţi-nutul: Andersen, 
locuitor în Ţara Copiilor Fericiţi” (pag.13). 

Împletirea tuturor acestor elemente: denumirea 
locurilor unde se petrece acţiunea fiecărei poveşti; numele 
eroilor; limbajul folosit de autor, o împletire pe care o veţi 
întâlni în carte, alăturând desigur şi încântătoarele desene 
semnate de Anca Smărăndache, împodobeşte acest dar 
literar, cu un corolar de tradiţie şi spiritualitate româ-
nească.     

În momentul sufocant al invaziei jocurilor pe calcu-
lator, Petre Crăciun, acest autor de poveşti, „face un act 
de curaj intelectual” (arată criticul Alex Ştefănescu!) 
situându-se mereu, confortabil, ca la el acasă, în literatura 
pentru copii, care este „tot literatură, dar mai bine scri-
să!” (id.). Vă invit să-l credeţi pe cuvânt (scris negru pe 
alb!), să citiţi ca pe vremea copilăriei dumneavoastră car-
tea „Poveşti din Ţara Copiilor Fericiţi” şi să o dăruiţi co-
piilor şi nepoţilor. Va fi un dar binecuvântat pentru care 
adresăm felicitări autorului şi îl considerăm cetăţean de 
onoare în Ţara Copiilor Fericiţi, ca întemeietor al său! 

 

 

 

 
 
  

 

 
 

Ștefan Radu MUȘAT 
 

Te vedeam cum treci prin sunetul ploii... 
 

Îţi adânceai trupul cu mai mult soare,  
sprijinându-ţi tâmpla de bătăile inimii mele. 
Le atingeai cu auzul şi adormeai copilă, 
visând la pruncii azvârliţi din cer. 
 

Urcai prin mine cu umbra ascuţită ; 
sufletul mi se rotea  
şi se făcea mai luminos, 
urcând dintr-un cer spre alt cer. 
 

Iar dacă luna nu se-arata la orizontul nopţii, 
te vedeam cum treci prin sunetul ploii, 
curgând ca o arteră verde a pământului 
până acolo unde  caii pasc iarba acoperită de 
amurg... 
 

Şi curgi prin mine adolescentă, 
şi nu ştiu pe care parte a sufletului 
ar trebui să te aşez, 
copilărindu-mă până ce îţi ating somnul cu 
buzele. 
 

Şi iată-mă  sprijinit de un sărut, 
aşa cum genunchii mamei  
sprijină pământul pruncului . 
 

Urma ţi-e tot mai adâncă -n mine ; 
în tâmple respiraţia, 
iar visurile  mi se învârt într-o continuă lucire, 
ridicându-se dintr-o geneză spre altă geneză . 
 

Şi nu ştiu pe care parte a sufletului  
ar trebui să-ţi mor, iubito, 
că braţele mi s-au îndrăgostit de cer . 
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   Ioan Romeo ROȘIIANU 
 
Scrisoare despre înţelepţirea mea şi-a lumii 
 
Iubito, aşa de frig a fost aseară în inima mea încât m-am 
rugat să fie cald în mijlocul lumii 
m-am rugat cerului să îmbrace pământul cu nori de simţire 
şi vise pe vremea asta urâtă 
m-am rugat să mă facă mai bun şi din simţirea mea să dau 
lumină cuvântului şi şoaptei cu dor 
în ceasul acela pustiu am simţit că gândul e pasărea de 
lună care-mi bea cuvintele pe de rost 
sau cuvintele înghit pe nerăsuflate gândurile, Iubito nu mai 
ştiu cum e 
dar tăcerea dintre noi doare crunt în ambele cazuri. 
 
(Mai ştii când ţi-am spus că nopţile nedormite sunt cele ce 
dau odihnă versurilor mele?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi până acum moartea mea a stat pe 
tuşă era rezervă de lux 
acum e atacant central în inima mea face fente învăţate 
de-o viaţă 
în sângele mele bătrân şi-ngroşat se dă stingerea se face 
noapte-n plină zi 
cade cortina deşi nu mi-am terminat de însufleţit cărţile 
piesa vieţii mele încă n-am scris 
nu mi-am înşirat ca mărgelele pe aţă amintirile nu le-am 
pus la uscat 
n-am mai îmbrăţişat vântul pustiu printre crengile zilei nu 
am mai jucat șotron cu umbra pe asfaltul crăpat  
n-am mai căutat în prundul amiezii şi nopţii lumina încinse 
n-am mai gonit durerea din sufletul meu dat la mezat. 
 
(Mai ştii că ţi-am zis că numai vorbele mele sunt imune la 
moarte şi rău?) 
 
Aşa a fost, Iubito când te-am găsit erai la marginea de 
nord a inimii mele 
la est de privirea mea iscoditoare era trupul tău gol şi 
bronzat 
zâmbetul tău răpitor se ascunsese-n sudul simţirilor mele 
tresăream la vestul sângelui care-ţi zvâcnea în tâmplele cu 
şuviţe căzute 
aşa a fost, Iubito ţi-am zis iubeşte-mă şi taci! 
aşa a fost şi-am plecat să-mi fac iar cărare prin singura 
viaţă avută mergând. 
 
 
Scrisoare despre neputinţa mea şi vremea aproape 

 
Iubito, vremurile sunt aproape scrie în Biblia citită pe neră-
suflate 
o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme mai este din 
dragostea noastră rămasă stingheră  
 

 
deşi te-am găsit în partea de nord a inimii mele pustii 
tu stai acum în stânga tristeţii şi-n dreapta minciunii 
eu mi-am luat calea la pas de unul singur pe străzile 
goale căutând lumina-n care te-am văzut cândva 
drumul e greu acum când cucuveaua-nserării dă  
stingerea-n noaptea lungă. 
 
(Mai ştii când ţi-am zis că am trăit deja în întunericul 
lumii şi că mai orb de atât nu pot fi?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi-n apusul şoptit al trecerii mele 
spre nicăieri şi niciunde ţi-am zis: 
am privit îndelung norii dar n-am putut învăţa să 
aduc ploaia o viaţă întreagă 
am privit soarele şi nu am putut învăţa măcar să 
luminez clipa aceasta de viaţă şi dor 
am privit pământul mereu şi mereu l-am simtit dar nu 
am putut şti să rodesc niciodată 
am privit vântul în trecerea lui printre frunze dar nu 
am putut învăţa mângâierea nicicând 
am privit apa în scurgerea ei printre pietre inerte şi n-
am putut învăţa stăruinţa de-a merge-nainte 
am privit păsările în zborul lor înalt printre raze şi n-
am putut învăţa face semnul crucii pe cerul amiezii 
am privit oamenii pe străzile pline şi n-am putut 
învăţa să fiu mai bun decât ei 
am privit bisericile lumii şi n-am putut şti să fiu 
ucenicul lui Dumnezeu de acum şi de mâine. 
 
(Mai ştii când ţi-am zis că-n toată liniştea din lume nu 
poţi ascunde zgomotul din inima mea?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi te-am rugat să nu mai uiţi să 
treci prin tristeţea mea desculţă 
prin iarna grea a singurătăţii mele vara să nu uiţi să 
revii uneori să-ţi adapi fiinţarea de-a fi 
aşa vei afla că am vrut să mă spânzur de trecut în 
ceasul acela desculţ 
dar prezentul acesta pustiu mi s-a făcut ţăndări dintr-
o dată la picioarele tale 
am vrut să mă sinucid în viitor dar nu mai sunt 
indulgenţe de cumpărat ca-n vremea Inchiziţiei 
atunci am ştiut că de atâta pleoape închise au să-mi 
orbească ochii c-o orbire în plus 
aşa am ştiut că-n privirea ta am văzut cândva înaltul 
cerului şi măreţia lumii mele 
de dragul tău m-am făcut frate cu iubirea dar n-am 
mai apucat atinge înaltul 
era prea multă deja prea multă era tristeţea din vis. 
 
 
 

 Scrisoare despre moartea mea şi pasărea Phoenix 
 
Iubito, decât să blestemi întunericul mai bine aprinzi 
o lumânare ţi-am spus 
morţii noştri au nevoie de lumină mai mult decât noi 
în bezna trăirii 
ei sunt singurii care ştiu că apele învolburate din 
amintiri nu-ţi mai pot potoli setea de moment şi viaţă 
că ciorile sunt la fel de negre în orice ţară deşi 
oamenii vorbesc diferit 
numai dorul de noi şi de ţară ne face mai buni într-o  

(continuare în pag. 25) 
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am învăţat gândul să zboare ca să te pot îmbrăţi-
şa ori de câte ori vreau 
aşa pot să te mângâi de sus cu privirea când 
dormi goală-n cearceafuri de noapte şi zi 
aşa am decis să plec din mijlocul lumii în mai mij-
locul ei pustiit de tristeţe 
şi mâine e o zi mi-am zis dar spaima morţii s-a în-
şurubat în mintea mea cu răceală şi greu 
apoi am constatat că-n lumea asta urâtă şi rea 
nici măcar liber la-nviere nu mai este 
nu mai este dezlegare la zâmbet lumină şi zi. 
 
(Mai ştii când ţi-am zis că fără răstignire nu există 
creştinism şi că fără tine sufletul meu e pustiu?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi-n drumul meu către propria 
moarte ţi-am zis că viaţa nu are decât moarte de 
dat 
moartea e singura certitudine a vieţii ţi-am zis şi 
de la naştere încoace numai asta învăţăm 
vom muri cândva şi-n golul rămas se va instala 
ca-n mătăsuri uitarea 
pe urmele noastre vor călca oameni grăbiţi spre 
propria moarte 
vor trăi şi ei restul de clipe rămase vor mânca din 
ultima pâine rămasă 
femeile iubite cândva se vor lăfăi în alte braţe 
nimic nu se aruncă totul poate fi refolosit  
dau suflet la schimb contra linişte la ţară si livadă 
cu vedere la zi şi la soare 
călătoresc în timp citind evadez din realitate 
ascultând muzică 
opresc timpul şi viaţa aceasta în loc când te sărut.  
 
(Mai ştii când ţi-am spus că am iubit şi că am fost 
iubit şi că pot pleca desculţ mai departe până la 
moartea aproape?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi am trimis gândul meu bun să 
te caute şi să te ţină în braţe 
ştiam că locuieşti la încheietura zării cu lumea la 
intersecţia nopţii cu amiaza simţirii 
un pic mai aproape de rădăcina soarelui stai de 
tulpina lunii şi de răspândia stelelor care licăresc 
murind 
somnul meu l-am trecut cu vederea atunci trupul 
meu n-a mai căutat sângele 
s-a îngroşat sângele plin de moarte în arterele 
mele bătrâne  
numai nările adulmecă moartea ce stă la pândă 
după fiecare secundă din zi 
ştiu asta şi-ţi zic că de multe ori m-am pregătit 
pentru moarte dar acum aş mai trăi măcar încă o 
zi. 
 

 

 
 
 

(urmare din pag. 24) 

 
lume cu suflete zăvorâte pe dinăuntru 
ca străjerii pe metereze stau azi simţirile mele la pândă şi 
veghe 
orice clipă risipită-n prezent devine trecut 
orice pas făcut pe cărarea vieţii ca o apropiere de moarte 
mai este mereu. 
 
(Mai ştii când ţi-am spus că am destin de pasăre Phoenix 
când mor de dorul tău şi renasc în amintiri prăfuite?)  

 
Aşa a fost, Iubito pentru că durerea face parte din viaţă şi 
trsiteţea la fel 
fericirea are chipul prăfuit în oglinda lumii şi-a vieţii 
şi eu te rog să nu laşi să se depună colbul uitării pe mintea 
şi inima ta 
surâsul tău trebuie să răzbată din fotografiile alb – negru 
într-o lume colorată, Iubito vântul e incolor, insipid, inodor 
ca apa cea de toate zilele 
din ea se face agheasma mare şi mică, Iubito sfinţenia 
vine când crucea spintecă luciul 
Sfântul Duh se ascunde în toţi porumbeii lumii şi-acum 
le dau de mâncare pe pervazul geamului şi îmi oglindesc 
zâmbetul în ochii lor mici şi rotunzi. 
 

(Mai ştii când ţi-am spus că Dumnezeu are planuri chiar şi 
pentru cei care-au renunţat să mai lupte?) 
 

Aşa a fost, Iubito căci sufletul este o oglindă prin care poţi 
vedea înăuntru când afară bate vântul trăirii 
când trupul primeşte hrană de la suflet, sufletul primeşte 
de la spirit şi spiritul de la Dumnezeu e starea normală 
anormală e tăcerea ta şi încă-ţi aud respiraţia întretăiată 
facem dragoste şi acum în simţirile noastre 
de fiecare dată când zâmbim sufletele noastre îşi vorbesc 
frumos 
de asta îţi spun că până şi moartea mea e limitată în 
singura mea viaţă avută 
am numai una şi e mare penurie în cer şi pe pământ îţi 
spun 
lumea stă la coadă să cumpere viaţă în rate şi să ia simţiri 
cu-mprumut 
e penurie mare şi lupii tineri ai sângelui meu urlă-a pustiu 
în sângele meu. 
 
(Mai ştii când ţi-am spus că a face ce-ţi place înseamnă 
libertate şi a-ţi place ce faci înseamnă fericire?) 
 
Aşa a fost, Iubito şi nu ai înţeles niciodată că e una să poţi 
să vrei şi cu totul alta să vrei să poţi 
aşa a fost când ţi-am zis că cineva a zis că numai poezia e 
imună în faţa morţii 
aşa a fost când de atâta singurătate şi tristeţe m-am apu-
cat să extrag liniştea dintre frunzele mângâiate de vânt. 
 

 Scrisoare despre povestea morţii şi plânsul firii 
 

Iubito, aşa de dor mi-a fost astăzi să şterg de prafuri    
amiaza 

  aşa de dor cât să nu se mai oglindească-n tăcerile alea  
tăcerea 

  cuvinte goale lipsite de sens  
să nu mai crească pe strada pustie din inima mea visul 
acela otrăvit de speranţă 
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      Elisabeta DRĂGHICI 
 

Câteva boabe de înțelepciune (poate) adunate de 

Jean-Claude Carriére în „Cercul mincinoșilor” 
 

Pentru căutătorul neobosit de înțelepciune, orice 
poveste cu substrat filosofic ori simplă relatare a unei 
întâmplări sunt hrană pentru o nestăvilită dorință de a trăi 
emoții sau o provocare pentru mintea preocupată de cuce-
rirea a noi sensuri ale realității. Mă întreb, câtă căutări a 
făcut cel care a cules cu atâta migală fel de fel de întâm-
plări, de zicale sau istorisiri desprinse din experiența vastă 
a omenirii, a diferitelor culturi? Câte dialoguri au fost 
purtate pentru a le descoperi, a le scoate la iveală și a 
pătrunde sensul poveștilor și cu câtă migală le-a așternut 
pe hârtie? 

Cel aflat în căutarea cunoașterii, mai ales când o 
cere de la alții, nu o poate găsi și însuși, ca apoi să-i fi pe 
deplin utilă, fără a trece el însuși prin situații concrete. Cu-
noașterea nu se oferă ci se dobândește; ea se dobân-
dește atunci când este obținută prin efort personal și valo-
rificată din experiențele trăite. Acest adevăr este subliniat 
de Jean-Claude Carriére în culegerea de înțelepciuni ba-
zată pe texte culese din întregul tezaur de filozofie al lumii: 
povești budhiste, indiene, africane, chineze, evreiești, ara-
be, europene și amerindiene și altele.  

Carriére pune pe taraba literară la loc de cinste 
povestea, în special pe cea cu substrat filosofic și o oferă 
cititorilor așa cum a fost găsită, fără interpretări, fără 
întortocheli stilistice. Poveștile culese în „Cercul mincino-
șilor” vorbesc prin ele însele, doar ochii și mintea putându-
le releva sensuri și asimila spiritual, fiecare în funcție de 
zestrea intelectuală și de cea acumulată de la strămoși 
(prin apartenența la cultură). Validitatea universală a înțe-
lepciunii oferite prin fiecare istorioară este dată de natura 
umană, cu dualitatea ei: fie efemeră, preocupată de lucruri 
superficiale, fie cea profundă, veșnic plecate pe drumul 
cunoașterii.  

Adunând înțelepciuni din literatura orală (autorul 
afirmând că un sfert din povești sunt culese prin viu-grai) 
și povești preluate din peste 200 de cărți, Carriére oferă 
omenirii o culegere de cunoaștere și înțelepciune, condi-
mentate cu nuanțe culturale. 

Din multitudinea de povești din „Cercul mincino-
șilor” am ales câteva cuprinse chiar în capitolul numit „În 
sfârșit, câteva boabe de înțelepciune (poate)”, cu atât mai 
mult cu cât conținutul lor sintetizează semnificațiile tuturor 
poveștilor culese de autor și pe care le-a redat în stil 
personal. Ce este înțelepciunea, ce este important și ce 
să faci mai întâi într-o luptă în care ești rănit, ce atitudine 
să ai în fața pierderilor suportate în viață, ce substrat are 
relația spirit-materie tratată în tomuri de filosofie, atitudi- 
 

 
 

nea în fața necunoscutului și puterea de a înțelege 
care este sensul poveștilor, iată câteva din edifice-
toarele teme de meditație care merită a fi invocate, 
astfel încât să stârnească setea de cunoaștere, dar 
mai ales să te apropie de ceea ce numim capacitatea 
de a înțelege. 

Și astfel, înțelepciunea budhistă ne învață că 
mai întâi trebuie să îngrijim rana, și apoi să pornim în 
căutarea celui care a produs acea rană.  

„Un războinic a fost rănit de o săgeată, în 
timpul unei bătălii. Cei din jur au încercat să scoată 
săgeata și să-l îngrijească, dar el a vrut să știe mai 
întâi cine fusese arcașul, ce fel de om era și ce loc își 
alesese pentru a-l nimeri. A dorit să cunoască, de 
asemenea, cum arată arcul și din ce este făcută 
coarda. În timp ce încerca să afle toate aceste lucruri, 
a murit.” („Soldatul rănit”, p. 413) .  

Înțelepciunea indiană, reflectată în actul de 
dăruire cultivată este un real suport literar în a accep-
ta pierderile și de a face ca acestea să fie un câștig 
pentru alții,  de a oferi altora chiar și atunci când te 
simți nefericit.  

 „Un om călătorește cu trenul. La o hurdu-
cătură mai puternică, își pierde o sandală. Omul și-o 
scoate și pe cealaltă și o aruncă. Un altul, care se 
afla lângă el, se miră. Omul îi răspunde:  
- N-am ce să fac cu o singură sandală. Iar dacă o 
găsește cineva pe cea care a căzut, nu-i va fi nici lui 
de nici un folos. Măcar să le găsească pe amân-
două.” („Cele două sandale”, p. 413).  

Această anticipare a unei situații (cineva care 
va găsi ceea a pierdut călătorul) și altruismul ce reies  

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

din această istorioară, fac trimitere la actul de a oferi, 
necondiționat, altora ceea ce hazardul a făcut să fie posibil. 
   Filosofia zen din povestea „Plecarea corăbiilor” este pen-
tru noi, europenii, o cale de a înțelege că realitatea con-
struită este prezentă atât timp cât vedem lucrurile din jur, și 
că închizând ochii, avem capacitatea de a nu mai percepe 
ceea ce există. Această dualitate spirit-materie, cu trimitere 
la percepție-realitate din zona psihologică, conduc direct 
sau indirect la conturarea unei filosofii a vieții. 

”Un maestru zen i-a zis unui discipol, arătându-i 
marea: 
      -Spui că spiritul este mai tare decât materia. Ei bine, 
împiedică plecarea corăbiilor pe care le vezi acolo. 

Discipolul a lăsat storurile ferestrei pe care se uitau. 
     -Da, a spus învățătorul zâmbind și ridicând storurile, e 
bine, numai că te-ai slujit de mâini. 
     Atunci discipolul a închis ochii” („Plecarea corăbiilor”, p. 
420). 

Este aceasta o triumfare a spiritului asupra mate-
riei? Am putea spune că da, căci ceea ce este în interiorul 
nostru, în mentalul nostru, care ne conferă superioritate, 
este ceea ce construim prin forța minții. 

Lumea arabă relevă o viziune a răsplății așteptată 
sau nu de o persoană și a simplității cu care își recunoaște 
poziția în ansamblul existențial. Și ca exemplu, Jean-
Claude Carriére ne relatează din înțelepciunea arabă o no-
uă poveste: 

„Un scurt poem arab spune că o picătură de ploaie a 
căzut în mare și a strigat: 

-O, mare! Ce puțin însemn eu față de tine! 
Picătura a fost adăpostită și hrănită de o scoică. S-a 

preschimbat într-o perlă minunată, care strălucea în co-
roana unui rege. 

Vie, prețioasă și unică – pentru că spusese că nu în-
seamnă nimic.” (”Răsplata”, p. 421)  

Încă o pildă invocată aici, cu care se încheie  capitolul 
menționat din „Cercul mincinoșilor”, ne pune în fața eternei 
întrebări de ce? prin care explorăm lumea în care trăim și 
mai ales în fața situației de a nu putea oferi un răspuns 
universabil valabil, deși cunoaștem foarte multe despre 
oameni și lume: 

„- Învățătorule, a întrebat un discipol, de ce a venit 
Budha din Apus? 

Învățătorul a arătat cu mâna un stâlp din fața porții și a 
răspuns: 

-Privește stâlpul acela. 
-Nu înțeleg, a zis discipolul, privind stâlpul. 
-Nici eu, a răspuns învățătorul„ (”Un răspuns”, p. 422). 
Cum aș putea încheia acest material dacă nu tot printr-

o poveste culeasă de autorul francez, intitulată sugestiv  
„Miezul poveștilor”, care are darul de a ne ajuta să 
acceptăm poveștile așa cum circulă ele și mai ales să le 
savurăm mesajul: „Multe povești ne vorbesc despre 
povești, precum acest dialog sufist: Cineva l-a mustrat într-
o zi pe Bahandin Naqshband: 

-Ne tot spui povești, dar nu ne deslușești tâlcul lor. 
-Ce-ai spune, a răspuns povestitorul, dacă un negustor 

de fructe și-ar mâna marfa sub ochii tăi și nu și-ar pune în 
palmă decât coaja?” („Miezul poveștilor”, p.425). 

 

 
 
 
 

 

(urmare din  pag. 21) 
 

problemele și vicisitudinile vieții. Așadar, în viziu-
nea autorului scrisul este un fel de evadare din 
cotidianul neplăcut, salvare prin scris dintr-o reali-
tatea zilnică nedorită și nesatisfăcătoare. „Stropii”, 
într-un fel, ar conține un element negativ, potriv-
nic: „Printre stropi / văd tumultul norilor,/ învălmă-
șeala fulgerelor / ce scânteiază / din când în când / 
arătându-ne săgeata, / dar stropii ne orbesc / și ne 
forțează / stagnarea…”Printr-un subterfugiu și jo-
curi de cuvinte a la Marin Sorescu, poetul crede că 
a găsit soluția:„Stropii m-au orbit, / Dar am să-mi 
pun / ochelari de soare / și atunci am să văd / lu-
mea în culori / mai deschise. / Poate…poate / La 
anul…” Pe de altă parte, scriitorul își dezvăluie 
intenția, credința și speranța, un gând esențial de 
altfel, că scrisul și efortul său creator vor birui tim-
pul și va accede la eternitate:„Și ploaia mă biciuie,/ 
iar eu încerc să mă strecor / printre stropi/ ca o 
efemeridă / în căutarea / veșniciei.”    

  Având mereu în minte lectorul drept partener 
apropiat, „bucuros de gustul literelor” și „doritor de 
frumos”, autorul, aflându-se „sub sceptrul Măriei 
sale, Doamna POEZIE”, va urmări să descarce 
„preaplinul gândurilor” (căci ea, „Poezia, este eli-
berarea sufletului”), în forme poetice de comuni-
care simplă pentru înțelegerea exactă a mesajului.  

 În versuri de tip clasic, structurate pe stro-
fe, ori moderne, cu vers liber, textele, prin orga-
nizarea enunțurilor și sistemul de imagini poetice, 
rămân, însă, de facto, în spațiul poetic tradițional. 
Enunțând direct ideea și sentimentul, fără compli-
cații, frământări, contorsiuni sau defragmentări ale 
discursului poetic, Eul liric creează formulări clare, 
precise, firești și armonioase. Fără a face risipă de 
figuri de stil, acestea (epitete, comparații, meta-
fore, repetiții, simboluri etc.) evident nu lipsesc, 
însă conturează un imaginar poetic interesant, 
atrăgător și sugestiv.    

În „lumea pestriță a începutului de secol”, cum se 
exprimă autorul în cuvântul către cititor (Dragă 
cititorule!), într-o epocă bulversată și bulversantă,  
când valorile umane, morale în special, sunt inver-
sate, într-o epocă a cibernetizării, robotizării, a 
facebook-ului, a internauților și pokimonilor, cartea 
de poezie Printre stropi a d-lui Tănase Carașca 
este nu numai interesantă, dar cu atât mai nece-
sară, căci întoarce ființa către resorturile ei firești, 
către adevărata ei dimensiune, către încredere în 
om și în viață, în manifestările lui sufletești bene-
fice, în idei înalte și idealuri, în trăire emoțională și 
stări afective bazate pe valorile trainice ale tradi-
țiilor străbune și valorile general umane perene.  

Felicitări, sănătate și succes, Dragă autorule, (zi-
cem și noi), în realizarea unor noi valori scriito-
ricești, printre acești surprinzători, frumoși și fasci-
nanți „stropi”!      
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pești adevărați! Păstrăvi! 
Dar până să ajungă la pârău, văzură că în 

jurul unei alte băltoace din apropiere, parcă era o 
mare sărbătoare de niște  insecte mari zburătoare, 
chiar mai mari decât lăcustele. Aveau un zbor mi-
nunat, plin de acrobații uimitoare, ba în sus pe cer, 
ba razant cu pământul. 

-Ce sunt gâzele astea uriașe? Că nici fluturi 
nu sunt... întrebă Ionuț ca un copil necunoscător. 

-Libelule! Sunt libelule. Nu le-ai mai văzut ? 
Uite ce aripi frumoase au. Și ce suple și viclene 
sunt. Le place să se zbenguie în jurul bălții, acum, 
când soarele e așa de plăcut și e cald. Uite cum 
lucesc aripile lor albastre când bate soarele pe ele! 

-Hai, Ionuț! zise Mihăiță. Hai să lăsăm libe-
lulele în pace. Și-așa nu poți prinde măcar una! 
Sunt așa de viclene… cum te apropii de una așe-
zată pe pământ, cum sare direct spre cer ! … Să 
lăsăm libelulele, să ne ducem la prins păstrăvi. 

Treaba cu pescuitul de păstrăvi nu era una 
ușoară: mai întâi trebuia să treci prin unele expe-
rimente cu pești mult mai mici. În ochiurile mici de 
lângă pârâu, se vedeau mișunând niște peștișori 
mici, foarte zglobii. 

- Uite, Ionuț, astea sunt fâțe, îl povățui Mihă-
iță, vechi umblător la pescuit în apele pârâului. 
Greu le prinzi cu mâna în apă. Dar le prinzi mai u-
șor cu borcanul sau cu pălăria. Le pui fărâme de 
mâncare, iar ele, lacome, intră în borcan, și gata, 
le-ai prins! 

- Hai să încercăm! zise Vlăduț, cel mai mic 
dintre copiii vecinilor. 

Găsiră într-o râpă o pălărie veche, aruncată, 
o umplură cu niște semințe de iarbă, apoi așezară 
pălăria în apa călduță, puțin adâncă, acolo unde 
mișunau multe fâțe. Acestea, văzând ceva nou în 
apa lor, începură să se furișeze una câte una în 
pălărie, ademenite de semințe. Când se adunară 
acolo mai multe, ciugulind semințele, Mihăiță se 
furișă și fură repede pălăria din apă. Spre bucuria 
lor, în pălărie se zvârcoleau vreo duzină de  pești-
șori mici și zglobii. Se zbăteau să scape, dar nu 
aveau cum. Se duseră copiii în toate părțile, care-
încotro și găsiră un borcan, în care aruncară bieții 
peștișori captivi. Văzându-se în apă proaspătă, 
aceștia începură să bată voioși din înotătoare, 
înghițind apă multă, ca să respire. Era bucuria co-
piilor să vadă atâția peștișori în borcan. 

Mai aduseră o mulțime din peștișori din 
aceștia, borcanul fiind de-acum plin de ei. La un 
moment dat, văzură printre ei un peștișor mai 
mare, cu mustăți. 

- Ăsta ce mai e ? întrebă Vlăduț. 
- Sunt niște pești ca somnul, dar mici, 

explică Anuța. Nu sunt buni de mâncat. Mai bine îi 
aruncăm. 

- Mai lasă-i, să se vadă acasă cât de mult 
am prins, zise Mihăiță. 

Dar nu pentru fâțe și somni din ăștia mici 
veniseră ei până în pârâu, ci aveau gânduri mai 
mari, voiau să prindă păstrăvi. Era cam rar păstră-
vul la ei în pârâu, dar merita să încerce. S-au  

 

(continuare în pag. 31) 

 
 

                Viorel DARIE 
 

La pescuit 
 

Acasă la bunici, Ionuț se cam plictisea. Zilele păreau 
lungi iar soarele se mișca alene pe cerul fără de nori. Bunicii 
îl mai puneau la treabă, dar de multe ori îl uitau, având multe 
treburi. Așa că băiatul trebuia să-și găsească singur ocupații 
interesante. 

Ca de obicei, ieși pe uliță, apoi pe toloacă, privind 
meditativ la lumea satului din vale. Într-un anumit moment al 
zilei, văzu lângă pârâu o baltă ce strălucea în soare, ca o 
oglindă. Și chiar pârâul din vale prinsese pe-alocuri sclipiri de 
argint. Astea parcă-i făceau cu ochiul copilului, plin de doruri 
de lucruri inedite. Se ridică, își flutură mâinile în sus a victorie 
și porni val-vârtej la vale, spre ochiul acela ademenitor de 
apă. 

Ajuns acolo, luciul apei dispăru. În schimb, se vedeau 
foarte clar prin apa netulburată niște mici vietăți cu codițe, 
negre, care mișunau prin apa pe fundul căreia se vedeau și 
fire de plante colorate. Acele mici ființe vioaie i se păreau a fi 
peștișori, ca de acvariu. 

Începu să întindă mâinile după acei „peștișori”, cu 
gândul să-i cerceteze. Ți-ai găsit, erau tare zglobii acele mici 
vietăți, nu se lăsau ușor de prins. Apa se tulbura câte un pic, 
dar se făcea limpede la loc. Atunci rupse niște frunze mari de 
brusture și le așeză la margine de baltă, așteptând să intre 
acolo „peștișorii”. Și ei intrau, câte unul, câte doi. Atunci 
scotea cu grijă frunza din apă și se bucura că prinsese o 
mulțime de „peștișori”. Tot ce prindea așeza cu grijă într-o 
mică baltică pe care o amenajă alături de balta cea mare. 

- Ce faci, Ionuț, se trezi strigat de un copil care 
apăru chiar în spatele său ? 

Ionuț, surprins, se uită în spatele său și se bucură când 
văzu că cea care-l striga era Anuța. Era împreună cu Mihăiță 
si Vlăduț. 

- A, voi erați ? M-ați speriat ! … Uite, prind niște 
peștișori mici. Am și prins o mulțime, să vă arăt. O să-i duc 
bunicii, să se bucure… 

- Vai, dar ce pești prinzi tu aici? Ăștia nu-s peștiuci, 
sunt mormoloci, mici pui de broaște ! 

- Broaște ? Ce-s alea broaște? făcu Ionuț, de naiv 
ce era. La București nu văzuse niciodată broaște. 

- Broaște! Să-ți arăt una pe aici. A, uite, acolo pe 
frunza aia mare … o vezi ?  … hai s-o alungăm ! 

Mihăiță luă un bat, atinse ființa aceea cu ochi bulbucați, 
cu picioare lungi, crăcănate, care și sări în baltă, 
scufundându-se adânc în mâl. 

- Ai văzut ? Așa arată o broască. Iar „peștișorii” 
ăștia care-i prinzi tu, sunt mormoloci, pui de broască ! 

- Da’ voi ați văzut ce frumos înoată, parcă se joacă 
în apă ? zise Ionuț. 

- Lasă broaștele! Hai să mergem în pârâu, să 
prindem  
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Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Poezia ca și confesiune, lectorul ca personaj 

principal 
 

Ion Cristofor – „Gramofonul de pământ”,  
Editura Limes, Cluj – Napoca, 2014 

 
Cu o poezie aproape confesivă, marcată de-o 

puternică notă de biografism ne provoacă poetul Ion 
Cristofor, clujeanul care-a trasat cu tușe groase și lumea 
traducerilor și pe cea a criticii literare. 

Mănușa aruncată cititorului nu visează provocarea 
la duel, ci tocmai nevoie de apropiere, provocarea la 
prietenie, la discuții de taină, la gura sobei. 

Poezia lui pare adesea un strigăt de disperare, de 
parcă atunci șoaptele și cuvintele l-ar apăsa, chiar strivi.  
Într-un asemenea context ne provoacă poetul la lectură, 
senzația că parcurgi un jurnal urmărindu-te de la prima 
până la ultima pagină. 

El e eroul principal în fiecare poem - ca și-n proza 
modernă în care autorul este erou principal – iar poemul e 
astfel încărcat cu un plus de sensibilitate, de parcă s-ar 
vrea o apropiere de emoție, poate chiar o contopire. 

Sunt poeme în care dacă nu vorbește direct cu 
persoana iubită sau cu un prieten, totul este confesiune în 
absența interogației, iar forța imaginilor vine să implinească 
tabloul trăirilor, cititorului nemairămânându-i decât să închi-
dă ochii pentru a vedea filmul emoțiilor nemurite-n cuvânt. 
„dacă aș fi pictat îngeri cu mustață/sânii tăi ar fi fost 
declarați monumente ale naturii/iar dragostea noastră ar fi 
fost înregistrată ca o certitudine/în documentele tezaurului 
pierdut la moscova” ne pune el în gardă încă de la 
începutul cărții apărute-n condiții grafice excelente în 
cadrul colecției „Magister” a editurii Limes. 

Senzația de jurnal e conturată puternic prin poeme 
ca „Imaculata inspecție”, „Nu sunt eu”, „Contabilul” sau 
”Arborele cu femei” și „Am scos din pietre”, iar în timp ce 
lectorul devine complice cu fiece pagină dată senzația că 
poetul merge pe vârfuri într-o lume improprie visului și 
poeziei devine din ce în ce mai acută. 

Poetul nu-și găsește locul, o anumită stângăcie și-
o agitație a căutării amprentând poemele: „În locul meu 
muncește musca/prinsă între geamuri.//În locul meu 
vorbește gângavul/prostul cu fumuri.//În locul meu din pia-
ță/cârâie o cioară//În locul meu cineva o iubește pe Maria” 
(Imaculata inspecție), sau: „Nu sunt eu cel ce mă înec în 
oceanul unei lacrimi/Nu sunt eu bărbatul ce se spânzură în 
grajdul de vite/Nu sunt eu cel ce aprinde acum o lumânare” 
(Nu sunt eu), sau: „și eu netrebnicul fac ultimele pregătiri 
de război/dar oștile pe care bărbătește mă pregăteam să le 
înfrunt/mi-au ocupat bucătăria și dormitorul/mi-au siluit 
toate femeile” (Peștișorul), sau: „mă voi muta într-o limbă 
străină în care nu există cuvântul mamă/în care nimeni nu 
mai rostește bună dimineața doamnelor domnilor/bună 
seara doamnă moarte” (Adevărul tace chitic). 

Indiferent de starea sufletească avută de autor în 
timpul actului inspirativ, indiferent de cea a cititorului sau 
de bagajul de cunoștințe și viață prin care este filtrată de 
acesta lumina poemelor din carte, nu ai cum să nu remarci 
ușurința cu care Ion Cristofor jonglează pe câmpia literelor, 
cu aceeași măiestrie de chirurg disecând imagini în poeme  

 
 

 
 
fulgurații de gând sau în cele de respirație înde-
lungă, la limita prozopoemului. 

Peste tot în această carte găsești per-
sonalizate (re)ordonări sintactice, combinații ima-
gistice imprevizibile care trădează îndelungul 
exercițiu liric – Ion Cristofor a debutat editorial în 
anul 1982, fiind unul din importanții grupării Echi-
nox – peste tot forța metaforei altfel lin curgătoare 
tinde a sfida cumva legile imaginarului poetic, 
peste tot căutarea de sine face ca să vorbim de 
poeme distribuite într-o rețea strofică de segmente 
unitar diferențiate ideativ, de parcă poetul ar trasa 
definitiv hotarul propriei ființări. 

În pofida acestui fapt, poemele adunate-
ntre coperți sunt vădit similare prozodic și cumva 
asemănătoare prin reiterare sinonimică și imagis-
tică. 

Un aer confesiv, după cum am arătat stră-
bate poemele, fiorul acesta liric devenind coloana 
vertebrală a cărții. 

Și când nu e așa, pastișe filosofice vin să 
înlocuiască destăinuirea: „Cine va veni să ne mân-
tuie?/Bufnița din copacii scufundați în ceața peri-
feriei,/Lucrurile bătrâne aruncate în foc,/Peștii pe 
care i-am înșirat pe o sfoară la soare?” (Arborele 
cu femei), sau: „așteptăm înfrigurați/cu ochii pe 
facebook/ca moartea să ne trimită rapoartele” 
(Așteptăm înfrigurați), sau: „Uneori mă întreb ce 
versete rostesc/serile neliniștiții chiparoși/arborii 
din grădinile tale cerești” (Uneori). 

Invocarea divinității este și ea o altă temă 
în această carte, poeme precum ”Imaculata  

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

inspecție”, „Iarba”, „Fratele pământ”, „Spovedanie”, ”Nu știu 
de ce” sau „Sunt seri” confirmând și această formă de cău-
tare interioară. 

Cu toate acestea poetul Ion Cristofor se arată 
ancorat bine în realitatea înconjurătoare, el parodiind 
prostia și mizeria, risipirea și falsitatea oamenilor, mora-
vurile unei societăți în degradare morala continuă dacă 
vreți. 

Poeme precum „Contabilul”, „Uneori”, „La psihia-
tru”, „Așteptăm înfrigurați”, „Vise, oameni și câini” sau „Pu-
terea ștampilei” confirmă cele spuse mai sus și conturează 
definitoriu o personalitate poetică puternică, peste care nu 
se va putea trece nicicând în literatura română, în pofida 
experimentelor stilistice și tematice cu care jonglează (și) în 
acest volum. 

În rest lectura îți lasă un gust plăcut, iar senzația că 
prin fața ochilor ți se derulează o poveste de viață, un film 
ușor biografic în care tu însuți devii personaj regăsindu-te 
în stampe, trăiri și întâmplări e mai vie cu fiecare pagină 
dată. 

 

 

Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Vasile Gogea, poezia prieteniei şi cultul metaforei 
 

Vasile Gogea - „Din gramaTEMAtica”,  
Editura Şcoala Ardeleană, Cluj - Napoca, 2016 

 

La un adevărat cult al prieteniei ne îndeamnă poe-
tul Vasile Gogea cu cel mai recent volum al său, „Din gra-
maTEMAtica”, apărut în condiţii grafice excelente la Editura 
Şcoala Ardeleană, Cluj - Napoca, 2016. 

Încă din prima parte a cărţii - „Exerciţii simplificate 
de calcul propoziţional poetic” - Vasile Gogea te obligă să 
constaţi că nu întotdeauna sunt destule cuvinte ca să 
desconspiri mesajul ascuns într-o operă de artă. 

E un îndemn la reflecţie, o forţarea elegantă a 
cititorului să simtă poemul, nu numai cu sufletul, ci şi cu 
mintea, ceea ce rar se întâmplă în cazul poeziei post-mo-
derne, prea adesea trist experimentală şi teribilistă. 

În cazul de faţă Vasile Gogea aruncă mănuşa, lec-
torului rămânându-i investitura acestuia cu frumos, pentru 
că lumina este deja strecurată-n cuvinte. 

Pentru artizan introspecţia este pretext de regăsire, 
prilej de (re)întoarcere la marile teme poetice, la căutări 
abandonate, la lupta cu idei şi concepte: „Adevărul / ridicat 
la pătrat / rămâne egal/cu sine, / fiind Unu. // Doar minciu-
na, / fiind un şir infinit/natural, totuşi//poate fi ridicată / la 
pătrat, / la cub... // La Putere!” spune el în poemul de înce-
put al cărţii, avertizându-şi astfel cititorul că ţine în mână o 
carte provocatoare, una pe care va trebui s-o citească în 
aceeaşi măsură cu ochiul minţii şi al sufletului, o carte în 
care va regăsi mai mult decât o simplă poveste de viaţă. 

Multă profunzime, adeseori împinsă până la limita 
aforismului a adunat între coperţile aurii poetul acesta! 

El pare obsedat de perfecţiune, de nevoia ado-
lescentină de a schimba cursul firesc al lumii, starea lucru-
rilor, stare aparte ce-l face ca, pentru a nu-i jigni cumva pe 
cei ce văd lumea altfel, ascunde obida şi-şi îndreaptă 
degetul arătător împotriva părţilor propoziţilor.  
 

 
 

Nu-i scapă nimic în acest sens şi astfel a-
vem o trecere elegantă de la funcţiile propoziţiilor 
subordonate la oamenii subordonaţi, fără demnitate, 
la adjective pe care le vede ca pe „târfe ale voca-
bularului” şi despre care ne spune că „fac literatu-
rii/aceleaşi servicii/pe care/femeile de stradă/le pres-
tează/oraşului” (II). Mult realism, dar şi mult îndemn 
la meditaţie. 

Cuvintele se întrunesc între ele, se împle-
tesc cu o claritate aparte și totuși au o enigmă, un 
mister care te face să te simți sau nu euforic. 
După ce citeşti un poem simţi automat nevoia să stai 
și să nu faci nimic, să închizi ochii și să încerci să 
recompui tot ce ai citit în minte şi să te întrebi tu cum 
ai fi scris dacă ţi-ar fi venit ţie ideea. Citeşti şi ai 
sentimentul că ai trăit sau gândit asta cândva, atât 
de bine reuşeşte să ne transpună într-un alt timp, 
creat prin vers, Vasile Gogea. Trăire, amintire, ima-
ginaţie, nu mai contează!? Ei bine, după aceste poe-
me ce îndeamnă nemijlocit la meditaţie, trecerea că-
tre un adevărat cult al prieteniei, la poeme de evoca-
re se face, zic eu, nefericit, cu poemul „Împărţiri”, 
poem care, deşi are trei părţi, tot suferă de o anumi-
tă diluţie a ideilor, versurile subliniind mai mult o 
aplecare către prozaic, ca o vorbire cursivă, fără va-
lenţe poetice de nivelul celor de la începutul cărţii. 
Ei bine, poemul „Zecimale” e primul din lungul şi 
frumosul ciclu al evocării, al rememorării, al retrăirii: 
„Mult timp/după alungarea din Sighet/(nu împlinisem 
şase ani)/am purtat două umbre://una care rămânea 
mereu/egală/cu partea care-mi revenise mie,/în copi-
lărie,/din umbra închisorii.//Şi alta/care creştea oda-
tă/cu trupul meu,/cu viaţa mea,/cu moartea bunici-
lor,/a părinţilor,/a prietenior,/a iluziilor,/a speranţei” 
În fapt o impresionantă călătorie în timp, în suflet, în 
gând, impresionanat drum al vieţii, al iubirii, al căută-
rii.  

Fiecare clipă, amestec de trecut cu prezent, 
modelează în mod unic timpul ce vine prin trăirea 
intensă şi concomitentă a eternului cu efemerul.  
Poemele sunt pur şi simplu felii de viaţă pe lângă  

(continuare în pag. 31) 
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(urmare din pag. 30) 
 

care nu poţi trece uşor. Te iau de mână şi îţi dăruiesc o 
viaţă într-o clipă şi-o clipă cât o viaţa însăşi, într-o trăire 
concentrată şi sublimă, care-ţi modifică instantaneu pers-
pectiva ceasului ce vine. Întotdeauna versul lui Vasile Go-
gea e o bucurie a sufletului şi-a spiritului. El este Poetul 
care spune şi arată ce-i mai Frumos pe Lume! La el când 
plouă în inimă inevitabil o curaţă, o răcoreşte şi împros-
pătează, iar sufletul nu-i îndurerat... E CURAT. 

Urmează o serie de poeme închinate prietenilor 
Vianu Mureşan, Gheorghe Pârja, Vasile Muste şi Ioan Bur-
nar, însă de departe dragul de dragul prietenilor se vede cel 
mai bine-n poemul „Aşteptând un an nou”: „Vecine! 
Prietene! Frate!/am strigat peste zidul/gard/al curții mele 
interioare. // Spune-mi: / la tine a venit Anul ăsta Nou?”. 
O stare de singurătate deplânsă, o dezrădăcinare, o nevoie 
ancestrală de revenire pe tărâmurile natale, în locurile în 
care a simţit altfel pulsaţiile lumii. 

O carte a dorului de casă, a cântării unui Mara-
mureş de-a dreptul mitizat de poet, în care hiperbola nu 
deranjează şi încântă. 

 

 

(urmare din pag. 28) 
 

dus mai încolo, mai la vale, unde erau niște crengi de molid 
aruncate peste malul pârâului. Era acolo o cioată veche de 
fag, uitată în apă, dar și niște bolovani mari. Deodată, Mi-
hăiță zări ceva mare și colorat pestriț, mijind în apa limpede. 

- Păstrăvul! șopti Mihăiță, cu degetul la gură. Stați pe 
mal și nu tulburați apa. Mă duc să-l prind. 

Mihăiță suflecă pantalonii până deasupra genunchilor 
și întră în apa rece de pârâu de munte. Începu să scoto-
cească pe sub pietre, pe sub crengi, pe sub cioata de fag. 
Deodată, de sub o piatră, nu cea mai mare, luci o clipă, să-
rind deasupra apei, un păstrăv frumos, care se ascunse 
într-o clipă sub alte pietre. 

Trudă mare. Păstrăvul parcă dispăruse. Copiii, cu to-
ții, intrară în pârâu, în apa rece, căutând cu mânuțe pe sub 
pietre. Se învățară repede cu apa, care nu li se părea rece. 
Căutau cu înfrigurare peștele cel mare, care-i ade-menea. 
Păstrăvul nicăieri. Dar nici ei nu se lăsară. Deodată, Mihăi-
ță, punând mâna adânc sub cioata de fag, strigă: 

- E aici! Îl simt între degetele mele și cioată! 
- Ai grijă să nu-l scapi iarăși ! îl sfătui Anuța. 
Clipe înfrigurate, așteptare. Mihăiță se chinuia să nu 

scape păstrăvul pe care-l ținea strâns, lipit de cioată. Peș-
tele, din când în când, încerca să se zbată, să scape. Dar 
Mihăiță îl prinse și mai bine și deodată scoase peștele stră-
lucitor din apă, cu coada zbătându-se în mâinile băiatului. 

- Uraaaa! …. Bravo!… strigară copiii cu toate vocile 
lor pline de izbândă. 

Duseră păstrăvul cel mare într-un jgheab unde se 
adăpau vitele care pășteau acolo și-l puseră în apă, admi-
rându-și isprava.  

- Ce frumusețe de păstrăv! exclama întruna Anuța, 
entuziasmată de realizarea frățiorului ei. Dar ce facem cu el, 
îl mâncăm? 

- Nu! E păstrăvul meu! protestă Mihăiță. Nu dau voie 
să-l mănânce cineva. Vreau să-l duc la noi acasă, să-l țin în 
fântână, să crească mare, mare! 

-  

 
- Da, nici eu nu vreau să-l omoare mama 

pentru mâncare! zise Anuța, admirând frumusețea 
de păstrăv, care înota maiestuos prin jgheab, mai 
făcând uneori încercări de evadare, sărind în aer 
în sus, stropind cu apă multă în jur. 

N-au mai continuat să prindă și alți pești. 
Păstrăvul acela era tot ce-și doreau. Așa că se 
pregăteau să plece pe la casele lor, chiar cu o 
oarecare strângere de inimă, întrebându-se ce-o 
să le zică părinții, că lipsiseră atâta vreme de-
acasă. În privința roadelor muncii lor la pescuit, 
Anuța și cu ai ei, își ziseră să ia ei păstrăvul, iar lui 
Ionuț îi dădură borcanul cu fâțele.  

Când apăru Ionuț acasă cu borcanul, 
bunica îl și luă la rost: 

- Mai, copile, unde umbli așa hai-hui ! Mi-
era teamă că ai făcut cine știe ce năzdrăvănii. Dar 
ce ai acolo în borcan ? se uită cu interes bunica. 

- Nu vezi ? Pești mulți. Uită-te, bunica, ce 
frumos înoată și ce frumos respiră ! … 

- Pentru asta ați pierdut voi jumătate din 
zi?! Apoi, uite, toate hăinuțele tale îs ude! Dă-le 
jos repede, c-o să răcești cu hainele astea ude pe 
tine! Vai, copiii ăștia nu se învață minte, de-o să 
mă îmbolnăvească, nu alta ! Poate te mai prind că 
te duci de-acasă fără să-mi spui, să vezi ce-ți fac! 
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Aripi roz, 
Aripi albe,  
Aripi albastre… 
 

Aripi–lumină, 
Umbre-întruneric. 

 

MISTUIRE 
 

Iernile mele, 
Iernile tale, 
Ierni geroase în care 
Niciodată, dar niciodată, 
Nu am tânjit după o rază de soare. 
Nu am simțit frig, 
Nu am simțit degete și pleoape înghețate, 
Nimic nu mă putea trânti la pământ. 
Era doar grija apusului de soare prea grăbit 
Să-mi salte din clipele pe care le mai voiam 
Încăpățânarea de a crede că undeva și tu 
credeai că 
Soarele face ziua prea scurtă 
Ca să putem să ajungem unul la celălalt. 
 

Câteodată, de prea multă așteptare, 
Pașii mei se molipseau de la acel asfințit. 
Eșecul așteptării îmi epuiza ultimele puteri 
Apusul de soare îmi lăsa pe umeri 
Neliniștea debordantă, 
Incertitudinea. 
 

La capătul iernii, va veni capătul primăverii, 
La capătul primăverii, va veni capătul verii 
La capătul verii, va veni capătul iernii, 
Unei noi ierni, și tot așa, la infinit. 
Iar eu 
Voi rămâne în același loc 
Așteptând un răsărit de soare 
Care refuză să vină. 

 
GRIJĂ LOCATIVĂ 
 

Dacă moartea 
Ne ia cu ea pe toți, 
Unde mai încape cu 
Un bagaj atât de mare și 
Cât costă biletul ei 
De avion? 
Pe jos nu poate merge, deci 
Are nevoie de un mijloc de transport 
Important. 
Dacă hamalii ar face grevă, 
Ea 
Nu ar mai avea ce face cu noi și 
Ne-ar lăsa în plata Domnului 
Pe unde ar apuca. 
 

Dă-ne, Doamne, grevă de hamali! 
Că biletul e mai ieftin fără bagaje 
Și ea pleacă singură, 
Singurăăă… 
Departe…departe 
Și sin-gu-ră! 

 

 

         Corina PETRESCU 
 
CEAS 
 

Ca să nu întârzii la serviciu, 
Am pe perete două ceasuri: 
Unul merge aproape bine, 
Celălalt e înainte cu 7 minute. 
Când deschid ochii, mă uit doar spre  
Cel de al doilea. 
În felul acesta, nicio șansă de întârziere! 
Mă întreb, însă, la marea întâlnire, 
Doamna aceea cu obiect tăios în mână 
La care dintre ceasurile mele 
Se va uita 
Când va fi să fie vorba despre mine? 
Și, dacă am să scot bateriile, 
O să o pot păcăli? 
 
EFEMERITATE 
 

Sunt într-o groapă afurisită, 
Mă strânge prea tare, 
De parcă aș fi Ana lui Manole. 
O fi cu un număr mai mic… 
 

Nu mă mai lasă să respir, 
Dar eu nu sunt Ana 
Și nici nu cred că am fost 
Nici într-o viață anterioară ! 
 

Buzele timpului 
Nu se mai obosesc să 
Spună descântece, 
Să mă poată salva de  
Lanțurile lutului nemilos. 
 

Încep să nu-mi mai simt bătăile inimii. 
Puls nu mai am, sau, poate, 
Nu îl mai aveam de ceva vreme, 
De cine știe când. 

 

ARIPI ȘI UMBRE 
 

Aripi roz, 
Aripi albe, 
Aripi albastre… 
 

Umbre, doar 
Umbre, 
Umbre doar. 
 

Toate umbrele  
Au 
Aceeași culoare 
Pentru că, 
Evident, 
Nu au aripi: 
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     Dimitrie Sorin PANĂ 
 

De dincolo de sârmă 
 

Cu mult dispreţ privesc spre trădătorii 
Ce-au renunţat la teritoriul dac, 
În care se sfârşesc moştenitorii, 
La nordul Bucovinei şi Bugeac. 
 

Şi-au dus până la capăt misiunea, 
Pe care-au botezat-o „sacrificiu“, 
Lăsând în întuneric naţiunea, 
Pe viaţă condamnată, la supliciu. 
 

N-au vrut s-audă gemetele sumbre 
Ce izvorau din cripte moldovene, 
La umbra toleranţei, false umbre   
Au devenit, cu toate, pământene. 
 

De dincolo de sârmă, voci flămânde 
Cu libertatea atârnată-n jalbă, 
Pun întrebări şi nimeni nu răspunde 
Unde sunt morţii din Fântâna Albă. 
 

În care loc li-i îngropat cuvântul  
Şi crucile din cetină de brad, 
Câte ferigi le-acoperă mormântul 
Şi câţi Luceferi peste dânşii cad. 
 

Unde-s ţăranii ce-au plecat în rând  
Cu ţara-n care neamul s-a pierdut,  
La nord de Lunca, dezgropată-n gând 
De văduve, de dincolo de Prut.  
 

Când dorul către suflet o pătrunde 
Siberia se-nchide în taiga, 
Şi-n gerul deportării îi ascunde 
Pe cei uitaţi, de noi, sub gheaţa sa. 
 

Au ochii plini de lacrime uscate   
Ce spală, azi, nălţimile cazace, 
Cu visele de-o viaţă, îmbrăcate   
În straiele credinţei geto-dace. 
 

La Viniţa, Hliboca, Pătrăuţi, 
Şi limba s-a predat, de aşteptare,  
Horecea s-a ascuns de Cernăuţi     
Şi Onciul ne priveşte din uitare. 
 

Se farmă unitatea dintr-un neam 
Când cancerul uitării stă să fiarbă, 
Hotinul nu mai iese la liman, 
Iară Cetatea nu mai este Albă. 
 

Nici bolile trădării nu au leac  
Să poat-aduce din străfundul morţii,   
Hotarele Moldovei din alt veac  
Înstrăinate din porunca Porţii. 
 

În nordul Bucovinei şi-n Bugeac 
Tot mai puţine gemete latine,  
Mai amintesc de teritoriul dac 
Care există, undeva, în mine. 

 

Trecute dimineţi... 
            (maestrului Tudor Gheorghe) 
 

Cu-acelaşi gând, al dragostei de neam 
Păşeşti în lumea viselor de ieri, 
Când primăvara încolţea la geam 
Trecute dimineţi, de nicăieri.  
 

Pe lângă garduri semănai poteci 
Şi cu natura te luai de gât, 
În poala mamei ai fi stat pe veci 
Să-ţi ţină, peste noapte, de urât. 
 

Fără a spune cât i-a fost de greu, 
Sub ochi tăi ţăranul a purces,      
Iar satul, părăsit de Dumnezeu 
Păstra salcâmu-n floare, necules.  
 

Refrene se-ngânau, din zi în zi 
Pe lângă alte false definiţii,  
Ca martor viu, al verbului „a fi“    
În jurul tău se îngropau tradiţii. 
 

Şi vocea tatei te striga prin vis 
De după un Aiud de  rugăciuni, 
Cu-ntreg decorul satului închis 
De saltimbacii casei de nebuni. 
 

Te-ai reîntors când ţara s-a predat   
Sub chiriaşi ce-au reuşit s-o lege, 
Când adevărul a ajuns sedat 
De moaşe investite să-l renege. 
 

Morala ai ascuns-o după cânt  
Căci versul devenise incomod,  
Ai resădit hectare de cuvânt  
Ce, din păcate, n-au ajuns pe rod.      
 

Ca prizonier al gândurilor mari  
Aştepţi, de-o viaţă, sub acelaşi ram,  
Trecute dimineţi, dinspre Podari, 
Să-ţi readucă primăvara-n geam. 

 
Refren de toamnă 
 

A-nceput să plângă cerul, peste viile din deal  
Picături de acuarelă se preling, din loc în loc, 
Frunze putrede se-afundă în pământul paternal 
Unde toamna rugineşte şi în sobe arde foc. 
 

Zilele devin mai scurte, peticite cu răbdări 
Care-ntârzie să moară, păsările au plecat,           
Înspre zări îndepărtate unde nu există gări 
Şi nici liniştea trăită ca în cel din urmă sat. 
 

Cumpenele se coboară când cirezile-şi fac drum  
Şi ridică-n coarne timpul, iarba nu mai are gust, 
Strugurii se zbat în teascuri şi miresme fără fum     
Se petrec în umbra lunii, oglindită-n căni de must.    
 

Peste uliţi toamna trece către-o margine de lume 
Şi îmbracă neuitarea, ceasul în perete bate, 
Neîntors de la căderea celei de pe urmă brume    
Care-a luat cu ea refrenul unei lumi înstrăinate.    
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(urmare din pag. 4) 
 

trebuie să fie... / Aşa cum este dat să se întâmple... / Când 
două jumătăţi se întâlnesc / Când soarele sărută pământul 
/ Când arde atât de întreg al pasiunii foc / Mistuind cu iubiri 
astrale orizontul vieţii... ”; în Amprente de noi: „Mi-am clipit 
privirea / pe chemarea privirilor tale / şi dintr-odată, / 
amprenta privirilor noastre / a rămas pe o profunzime de 
ochi, / Şi de atunci o numim întâlnire”; în Voalul nepăsării: 
„Mi-am acoperit faţa cu voalul greu / al nepăsării şi uitării 
de tine / dincolo de noi acum sunt doar eu / şi este de 
cânepă voalul şi este opac / din iţele încâlcite ale minţii tale 
nebune / încerc să mă descos şi să mă desfac... ”; în 
Brelocul dragostei: „De acum am să învăţ / Să nu mai îmi 
agăţ / Inima mea breloc / La cheia sufletului / nimănui şi 
oricui / Niciodată şi deloc...”. 

Câteva poeme sunt închinate femeii, privită în anotim-
purile vieţii. Primăvara ea este o „păpuşă / fină de porţe-
lan”, apoi, crescând, devine „încrezătoare, cu vise curcu-
beu”. Vara înseamnă maturitate, femeia devine graţioasă, 
frumoasă, aşteaptă dragostea cu pântecul pregătit de „rod 
suprem”. Femeia în toamna vieţii nu mai zâmbeşte ca altă-
dată, „dorul şi tinereţea” devin „frunze ruginii”. Iarna „e ano-
timpul vieţii, / când vrei nu vrei, / deşi nu este primăvară, / 
în păr ai mii de ghiocei...”. 

Autoarea nu încetează să se gândească la părinţii săi, 
la copilărie, inima rămânându-i la gurile Dunării, dorind să 
revină „cu drag acasă / unde îmi trage inima / DORU-I 
DOR DE DELTA MEA!!!” 

Faptul că suntem muritori ar trebui să ne determine să 
facem ce ne dorim „să începem să simţim, / să alegem să 
trăim, / chemare spre chemare, / treziţi din nepăsare...”, 
aşa cum ne îndeamnă în poezia Fragilitate. 

Iubind oamenii, sfaturile poetei străbat multe dintre 
creaţiile din a doua parte a volumului. Îndeamnă la a spune 
adevărul, la a crede în noi înşine şi a ne iubi, a nu cădea 
pradă deznădejdei şi a ne ridica mereu pentru a înfrunta 
dificultăţile presărate pe calea vieţii. „Omule drag, / fiinţă 
umilă în fața E-ului pierdut / când urletul raţiunii / te face de 
conştiinţă surd / caută în tine cu credinţă pură / iubirea 
sufletului, parcă frânt / de atâtea ploi şi de furtună. / 
Priveşte totul cu înţelepciune, nu ultima, dar cea din urmă / 
În faţa vieţii fii tu o rugăciune, / dar îngenuncheat să nu 
rămâi, / ca o resemnare a destinului tăcut, / dar nici surd, 
nici orb şi nici mut...”. (Urletul raţiunii...). „Să vă deschideţi 
sufletul floare / spre lumina razelor e soare. / Să deveniţi 
parfum de trandafiri / să vă deschideţi petale de iubiri” (Să 
nu uitaţi să fiţi flori...). „Când vă este teamă / că lumea 
voastră / vă îngheaţă / în răceala ei / prea mult / şi prea 
tare... / Faceţi din căldura / din voi / şi din iubire / ce simţiţi / 
Inimă soare...” (Inimă soare). Un îndemn permanent spre 
optimism şi iubire a vieţii, chiar dacă sufletul este 
„câteodată, exilat de ceea ce şi-ar dori cu adevărat. Ca 
multe suflete pe această lume”. 

Dezvăluind o sensibilitate deosebită, o cunoaştere a su-
fletului omenesc în profunzime, un talent literar remarcabil, 
poeziile Laurei Schussmann ar trebui lecturate cu atenţie 
pentru că în versurile lor mulţi dintre cititori se vor regăsi, 
învăţăturile cuprinse în ele le vor încălzi sufletele, îi vor 
ajuta să treacă peste momentele mai dificile, să lase 
trecutul în urmă, să poată trăi în prezent şi să întâmpine 
surâzători viitorul.  

 

 
3
 
a

Corina GHERMAN     

 
ACELAŞI VÂNT 
 

Vântul 
Ce pleacă din inima tornadei 
Îşi avea casa în Sahara 
De unde fluturii 
Speriau cuorile aerului 
Oaza avea aripi negre... răsfăţate 
Arzând fulgerul în palme 
Un tunel din acela cădea 
Bancuri de păsări cântau 
După melodia aceluiaşi vânt. 
 
MEMORIA NORULUI 
 

La prima oră am făcut apelul 
Celor zece nori...îi număr 
Scoşi din memoria cerului 
I –am trecut pe discheta primăverii 
Un ghiocel i-a învăţat să cânte 
În timp ce doi oameni de zăpadă 
Se topeau alergând spre izvorul pădurii 
Trezesc urzicile ascunse în troianul alb 
Din motive  necunoscute 
Au înflorit împreună cu primăvara. 
 
O ALTĂ PICĂTURĂ 
 

Aleargă norul şi salvează 
Viaţa din picătura verde 
Stropi risipiţi în zădărnicia lutului 
Galopează prin pustiul albastru 
Pentru a câta oară crucea-i uşoară 
Lumina creşte în întuneric 
Înfrunzeşte noaptea 
Redă sensul cuvântului 
Sunt doar o altă picătură 
A lui Neptun... pivotul... 
 
ATUNCI 
 

Literele 
Au rămas fără un picior 
Fragmente... sferturi... plutesc 
Sub moara ochiului închis 
Indescifrabil moment 
De plutire imponderală 
Neuronii mă întreabă unde suntem 
Echilibrul indiferent mă roteşte 
Ritm înspre tine 
Uit definirea... 
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            Vali SLAVU 
 

Spectacolul anotimpurilor 
 

Îndrăgite, admirate, 
Într-un variat decor, 
Anotimpurile toate 
Știu să ningă-n felul lor. 
 

Primăvara-n vânt presară 
Flori de măr și de cais, 
Răspândește mândra vară 
Roi de fluturi, ca-ntr-un vis. 
 

Toamna, frunze-ncep să cearnă, 
Colorate, pe cărare, 
Și apar, când este iarnă, 
Fulgi de nea, dansând, în zare. 
 

Tot spectacolul sublim 
E privit cu bucurie 
Și ne-nvață să iubim 
A naturii feerie! 
 
Despre iarnă ce mai știți? 
 

Cu Iarna s-a-ntâmplat ceva, 
Căci geru-ncepe să se-nmoaie, 
Iar fulgii argintii de nea 
S-au transformat în stropi de ploaie. 
 

Încep s-apară bălți, pe stradă, 
Omătu-ncet, încet, dispare, 
Iar omuleții de zăpadă 
Se micșorează tot mai tare. 
 

Adie vânt de primăvară, 
E tot mai cald... Cu siguranță 
Că Iarna ori e bolnăvioară, 
Ori e plecată în vacanță! 
 
Dragă iarnă, ce-i cu tine? 
 

Te-ai prefăcut că-ți faci bagajul 
Și ne-ai mințit că pleci, iar noi 
N-am fi crezut că ai curajul 
Să vii, degrabă, înapoi. 
 

Credeam că vom vedea-n curând 
Un ghiocel, o viorea, 
Dar nici nu ne-a trecut prin gând 
C-o să ne-acoperi iar cu nea. 
 

Nimic de zis, tu ești frumoasă, 
Da-i martie, acum... Mai stai? 
La cât ești de capricioasă, 
Mă tem că ne vedem și-n mai! 
 
Cine bate la fereastră? 
 

E dimineață... Cine bate 
La geamul meu? Să fie, oare, 

 

 

Doar vântul cel hoinar? E,  poate, 
O pasăre sau mi se pare... 
 

Deschid fereastra și un fin 
Parfum, pe loc, mă înfioară: 
- Sunt eu, cireșul! Cum îmi vin 
Hăinuțele de primăvară? 
 
După ploaie 
 

Ploaia s-a oprit și-acum 
Soarele, pe cer, zâmbește, 
Nu mai este praf pe drum, 
Firul ierbii poate crește. 
 

Plantele înviorate 
De a ploii mângâiere, 
Se-ncălzesc la soare toate, 
Își revin și prind putere. 
 

Vântul cald, de primăvară, 
Le atinge, cu blândețe, 
Și natura râde, iară, 
De atâta frumusețe. 
 
Expoziția primăverii 
 

Pictoriță talentată, 
Primăvara a adus  
Noi tablouri și, îndată, 
În grădină le-a expus. 
 

Cât a fost începătoare, 
A pictat doar ghiocei, 
Dar acuma, cu răbdare, 
În tablourile ei, 
 

Ne surprinde cu lalele 
Zugrăvite-n vii culori, 
Lăcrămioare, viorele, 
Și-alte minunate flori, 
 

Pe afiș e o narcisă 
Albă, cu petale fine, 
Expoziția-i deschisă 
Pentru fluturi și albine! 
 
Veste bună 
 

O albină, prin livadă, 
Încălzindu-se un pic, 
Se tot uită lung, să vadă 
Furnicuțe, dar... nimic. 
 

Mușuroiu-i amorțit, 
Nu-i nicio mișcare-afară, 
Poate n-or fi auzit  
Că e, iarăși, primăvară. 
 

Stă pe gânduri să le sune, 
Să le-anunțe că e soare... 
– Alo, alo! Am vești bune! 
Nu ieșiți la o plimbare? 
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mea din suflet - insuportabile). “Nimic nu e insu-
portabil în afară de faptul că nimic nu e insu-
portabil” spunea cândva Malraux. Îl asigur pe 
Malraux că durerea mea și a sirienilor este insu-
portabilă (până și pentru Malraux). Mi-am dorit ca 
Planeta Siria cea străină și ostilă, casa de copii 
Siria să devină acasă pentru toți sirienii, iar copiii 
noștri sirieni să nu se predea când văd o cameră 
foto (crezând că e o armă), ci să zâmbească. Așa-
dar, să rămânem umani și în viață! Stay human... 
and alive! 

Cum se aplică acest principiu în cazul refugia-
ților? România a fost atât de dorită ca țară de 
adopție încât s-a intrat în ea doar din greșeală. Să 
salvăm viitorii ”pipăitori de funduri” (cum spunea 
Charlie Hebdo de Aylan, băiețelul kurd înecat)... 
de fundul Mediteranei? E loc pentru toți... sub 
dărâmături, într-o groapă comună ori pe fundul 
mării. La ce pachete de oase au ajuns copiii și 
frații noștri din Siria, îi roade pe toți un singur câine 
comunitar din România. Și gata. S-a făcut loc. Și 
oare de ce vin pe capul nostru? Să ni-l taie? Și noi 
ne pierdem capul. Oricum, indiferent dacă au cap 
sau nu, martirii jihadiști care și-au pierdut zâmbetul 
telegenic (înainte de ultima filmare) vor fi coafați 
precum toarșu’ Kim. Sper că asta îi va face să 
zâmbească din nou. Apropo, bine era dacă 
bombarda și în Siria Coreea de Nord cu hârtie 
igienică folosită (cum a procedat cândva pe 
teritoriul Coreei de Sud)! Mă întreb de unde a găsit 
hârtie igienică (pe vremea comunismului, în Ro-
mânia trebuia să stai la coadă ore în șir pentru un 
sul cenușiu și zgrunțuros). Și cum putea fi folosită 
hârtia dacă poporul coreean e prea înfometat, prea 
în nevoie, pentru a o murdări cu ceva, iar mărețul 
și gloriosul conducător, Kim Jong-un, situat dea-
supra condiției umane, ființă di...vină, nu are niciun 
fel de nevoi (nu se duce la toaletă, nu mănâncă, 
nu doarme)?   

Nu nevoile măreților și glorioșilor conducători 
m-au îndemnat să-mi continui gesturile de solida-
ritate (aceștia sunt, teoretic, deasupra oricăror 
nevoi), ci conștiința. Altfel, 2+2 nu ar fi făcut 4, ci 
cât vor Big Brotherii. Așadar, după lupte seculare 
care au durat vreo cinci ani, am reușit să-mi pro-
gramez (ultimul) drum în Siria, la Alep, cu ajutorul 
unor activiști sirieni. Chiar activiștii Planet Syria cu 
care am colaborat la campanie m-au avertizat din 
start cu privire la călătorie. Ești nebună? Vorbești  

  (continuare în pag. 37) 

 
 

 

 

Ileana TODORAN 
 

Ne arde de schimbare - cuvânt înainte 
 

„Ne arde de schimbare” – Ed. InfoRapArt, Galați 2017 

 

Ani la rând, în condiții nu dificile, ci extreme, mai exact, 
în Siria, regizorul britanic Sean McAllister a filmat un docu-
mentar (”A Syrian Love Story”) despre un cuplu de disidenți 
(”viermi de trădători” și ”câini turbați de teroriști”, bineînțe-
les), deși a fost arestat și el cândva, în 2011, pentru această 
inițiativă, fiind clasificat la rândul lui drept ”vierme de tră-
dător” și ”câine turbat de terorist” (de autorități și de o ”anu-
mită parte a presei” cel puțin). Filmul lui Sean McAllister pre-
zintă povestea de dragoste a unor activiști care s-au cunos-
cut la închisoare (cu douăzeci de ani înainte, pe vremea lui 
Hafez al-Assad, fostul măreț și glorios conducător, tatăl ac-
tualului măreț și glorios conducător, Bashar al-Assad), Amer 
și Raghda. Aceștia s-au îndrăgostit când zăceau pe jos, cu 
capetele sparte, învinețiți și plini de sânge, comunicând prin 
spărtura din Zidul pușcăriei. Ea a dispărut și a doua oară 
pentru scrierea unei cărți de memorii din închisoare (ade-
vărul e dureros și incomod, dar e și mai dureros și incomod 
să-l ascunzi), lăsând un timp îndelungat copiii fără mamă. 
După un șir epuizant de arestări și traume, inclusiv cele 
generate de războiul civil și de refugiere, plecați pe un drum 
presărat cu oscilații, vise, dezamăgiri, speranță și disperare, 
tatăl rămâne în Franța cu copiii, încercând să trăiască o 
nouă viață și să le ofere copiilor un viitor, iar mama se duce 
în Turcia, consultant pentru un partid de opoziție, după o 
tentativă eșuată de sinucidere (nu putuse suporta să asiste 
pasiv din Franța, exclusiv online, la escaladarea violenței în 
Siria). Însă, chiar dacă sunt separați, cei doi continuă cumva 
să se iubească. Fie și prin spărtura în Zid.    

Această lucrare redă asemenea exemple de luptă pen-
tru adevăr, libertate și democrație, încercări de rezistență și 
de reacție, precum și gesturi de solidaritate din Siria și din 
alte părți de pe glob față de sirieni. Pe lângă acestea, sunt 
abordate evenimente din România (incendiul de la clubul 
Colectiv și reacțiile la acesta, procesul comunismului, al 
Revoluției și al mineriadelor, scandaluri de corupție, alegeri-
le locale etc.), Europa (Brexit), alegerile prezidențiale din 
Statele Unite, precum și situația refugiaților (din Europa și 
din alte locuri). Am fost șocată (pozitiv) să descopăr, în con-
textul ororilor războiului și ale dictaturii din Siria, surprinzător 
de mulți oameni care se străduiesc să rămână umani, chiar 
dacă nu neapărat în viață (“stay human, not alive”, în 
termenii lui Orwell, din ”1984”, se știe doar că, frecvent, fap-
tele bune se condamnă, iar cele rele se premiază pe pă-
mânt): medici, echipe de salvare/intervenție civilă (”Căștile 
Albe”), jurnaliști, activiști media, voluntari, profesori, intelec-
tuali, artiști etc. Ei reprezintă o altă față a lumii musulmane, 
mai puțin mediatizată decât jihadiștii, care, din punctul nos-
tru de vedere, ar trebui promovată.  

Anul trecut, în memoria copiilor noștri sirieni (îngeri 
acum) și în semn de solidaritate cu cei care continuă să 
sufere, zbătându-se, în același timp, să rămână umani, am 
recurs, pentru prima oară, la o formă de protest neluată în 
calcul până atunci: greva foamei. Am început-o, strategic, de 
ziua mea, în speranța că voi primi cadou (fie și de la Moșu’ 
Santa Klaus) stoparea violențelor, pace, libertate și demo-
crație în Siria. Greva foamei a reprezentat un disconfort fizic 
minor, nu prea mult comparativ cu suferința sirienilor (și a  
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 Urmare din pag. 36) 
 

serios? Dar voi cum sunteți? E periculos. Dar pentru voi 
cum e (și nonstop)? Poți fi răpită. Dar voi nu puteți? Cei mai 
mulți răpiți sunt cetățeni sirieni, nu străini: sute de mii 
dispăruți, iar voi sunteți targetul principal al tuturor: regim, 
Statul Islamic, rebeli etc. Vrei să plătească țara ta milioane 
pentru tine, mai exact pentru capul tău (pe umeri sau la 
picioare)? Nu, nu vreau să plătească România nimic pentru 
mine, eu nu am avut niciodată capul pe umeri și gândesc 
cu picioarele. De fapt, yahoo-ii ca noi n-au nevoie de cap, 
ci de alte părți ale corpului. Kim Kardashian, guru al 
trendurilor și mare vizionară, inventatoarea telfie-ului 
(imaginea de la buric în jos), știe.  

Mai e ceva, nu știi limba. Așa e, nu am învățat kurda și 
araba. Ar fi trebuit probabil să le studiez, dar am conști-
entizat că nu am nevoie să cunosc decât două cuvinte 
”bravo” și ”rușinică” (ultima eventual cu diverse versiuni de 
înjurături de mamă accesibile pe net). Dar, stai, nu-i vorba 
doar de limbă, Madame Dezastru, ai grijă, cum treci 
granița? E ilegal, te împușcă și/sau te arestează turcii, cum 
au mai procedat, de altfel, de multe ori. Și-ți mai trebuie și 
mii de Euro să găsești un traficant dispus să încerce 
această operațiune foarte dificilă (voucherul de execuție e 
scump, domne, scump, să facă și ei un discount, pentru 
mine orice excursie e parcă tortură până la moarte, nu pot 
mânca sau dormi, mi-e mereu rău și sunt leșinată). Logic 
că e ilegal să traversezi granița, pe mine mă împușcă 
și/sau mă arestează, însă pe puștii europeni care fug de-
acasă la Statul Islamic, nu. Ei, nu-i chiar ilegal, e under-
cover. Oricum, ilegal nu înseamnă și imoral. Uneori trebuie 
să faci lucruri ilegale ca 2+2 să dea 4.  

În cele din urmă, am reușit să aranjez călătoria la Alep 
și mi-am continuat pregătirile febrile pentru ultimul drum. 
Exerciții de târâre prin sârma ghimpată (cu niqabul și abaya 
pe mine), confruntare cu viziunea hipnotică a corpului meu 
strâmb și gol... golit de suflet, legumă putredă de 20 de kile, 
numai oase, puroi și jeg, atârnând într-un cârlig într-o 
închisoare siriană, dansul extatic, în abis cu potopul de 
bombe-butoi de pe strada Castello, ultima cale de acces la 
Alep, blocată de curând odată cu orașul (nimic exaltant de 
fapt, mai curând încercarea mea disperată de a-mi depăși 
groaza, paralizia și neputința). Dar, cu două seri înainte de 
plecare, am primit o veste care m-a pălit mai mult ca bom-
bele-butoi. Activiștii sirieni din Gaziantep (care ar fi trebuit 
să mă conducă la Alep și înapoi în Turcia) mi-au transmis 
că, din păcate, strada Castello este necirculabilă (bombar-
dată nonstop, blocată integral acum, nicio șansă să trecem 
pe-acolo), iar granița Turciei cu Siria închisă complet (o să 
ne împuște), așa că trebuie să anulăm călătoria spre Alep. 
Previzibil, logic, nu? Dulce frustrare! Venise momentul să-
mi spun înjurăturile de mamă în kurdă și arabă. Și... je suis 
syrienne encore. Stay human and alive!  

Absurdul halucinant din lume ar trebui să ne facă mai 
normali (cu bun simț), sălbăticia - mai civilizați, distrugerea 
- mai creativi, urâtul - mai frumoși, nesimțirea - mai respon-
sabili, minciuna - mai autentici, lanțurile - mai liberi, indife-
rența și ura - mai sensibili și mai iubitori (sincer, dacă se 
poate alege între astfel de ”talibani”, prefer ura indiferenței, 
căci ura, spre deosebire de indiferență, măcar îți recunoaș-
te existența și te stimulează să reacționezi). Simplul nostru 
exemplu, în viața de fiecare zi, schimbă deja lumea și 
devine, de multe ori, molipsitor. Exercițiul faptelor bune ne 
ajută să ne regăsim când ne rătăcim, pentru că, uneori, de  
 

 

teama de a ne întoarce acasă la scorpia de 
nevastă, asemenea lui Ulise din poezia lui Marin 
Sorescu, căutăm un loc ”mai ferit, între Scyla și 
Caribda”, deși e ”curat” nesustenabil. Să încercăm 
să comunicăm și noi prin spărtura în Zid de la 
închisoare a celor doi îndrăgostiți... Amer și 
Raghda din filmul lui Sean McAllister, să rupem 
lanțurile, să evadăm prin crăpătura din Zid, să 
plonjăm în mare și să (re)învățăm ”mersul pe 
valuri” (că altfel nu putem traversa Mediterana)!    

 

 
 

Otilia CARAMAN 
 
Compatibilitate  
 

Mă aşezi pe umerii tăi  
Şi-alergăm fără teamă  
Prin cetatea ta de poeme... te întreb  
Cum reuşeşti să-mi ordonezi gândurile  
Atârnate de braţul lui astăzi,  
Fără să greşeşti vreun calcul?  
Suntem noi doi  
Obiectul vreunui experiment divin  
Sau am ajuns să ne iubim  
Dintr-o eroare matematică? 

 
Potrivire 
  

Eşti ca un arbore de cafea  
Nu păstrezi nimic pentru tine  
Ba mai mult de-atât, susţii că esenţa 
trupului tău  
Plămădit la începutul lumii  
Prelungeşte viaţa,  
Celor ce vor să guste.  
Puţinul pe care-l mai ai,  
Îl simt în zvâcnirile tale fierbinţi  
Şi cred câteodată  
Că eşti pe jumătate om  
Cealaltă jumătate ţi-a rămas  
De pe vremea când erai zeu...  
Stângăciile mi se pierd în albastrul  
Ochilor tăi.  
Sunt dezorientată când nu le mai găsesc  
În acelaşi loc,  
Şi-mi vine să urlu de neputinţă.  
Ţine-mă-n braţe până când mi se scurge  
Ultima picătură de orgoliu,  
Doar atunci voi fi eu,  
Cea pe care o ştii  
De mult timp. 
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Elena Andreea ION 
 

DIN CIORCHINE ALB DE VREME 
 

Din ciorchine alb de vreme gândul printre rânduri geme 
mușcând lacom din silabe ce șchioapătă strâmbe, slabe, 
mușcă cu gura-ntr-o parte ascultând ploaia cum bate 
într-un cântec tare-încet, adormindu-l pe poet. 
 

Din ciorchine alb de soartă vărsa vremea de altădată, 
picura din pană rând de frântură de cuvânt 
și tot scrie zi și noapte până o seca de șoapte 
și tot varsă din ochi cioburi respirânde printre versuri. 
 
CIOBURI DE ZĂPADĂ 
 

Ninge cu lacrimi de argint 
peste sângele albastru al mării înghețate, 
valul se înacă în fulgii moi și abia respiră. 
Este cald sufletul fiecărui fir de nisip 
ascuns cu teamă copilărească în clepsidra 
timpului sărac de zile. 
 

Nimge cu lacrimi de argint peste mine 
când întind un deget retezat de așteptare 
spre mirosul unui demon cu aripi de sticlă. 
E târziu să mai calc pe cioburi de zăpadă 
când ninge, tot mai ninge 
cu lacrimi senine...  

 

 
OCHIUL RĂSTURNAT ÎN ZĂPADĂ 
 

A fluturat un gând peste ochiul răsturnat în zăpadă 
și-a fâlfâit aripile când poetul a clipit cu îndrăzneală 
amorțindu-i coloana vertebrală. 
Cuvintele au luat-o la goană  
înfășurându-se ca-ntr-o maramă 
purtată în zi de sărbătoare. 
Așteptarea nu doare când noaptea se trezește 
și umblă nebună peste trupul sărac de gând. 
 

Versul își strânge în palme ciobul de cuvânt. 
 

În pași de vals cad picuri de vată, 
toți la un loc, toți deodată, dar cine să-i vadă? 
Ochiul zâmbește răsturnat în zăpadă 
ca un nebun, poate ca o pradă cu aripa caldă. 
Îngerii și-au acoperit aripile cu zăpadă! 
     
 
ȘTIU 
 

Știu, curgea apa fierbinte peste literele sfinte, 
stropi de soare poleit peste versul amețit. 
Se rotea hoinar cuvântul secerând întreg pământul 
și oprindu-se la munte, neștiind parcă să asculte 
cum se scorojea rășina. 
 

Se crăpa în dinți tăcerea, respira prin piele vremea 
și răbdarea și veșmântul, toate chemau începutul. 
 

Știu că nu mai știu să scriu cu un deget încă viu. 
 

 
RESPIRÂND 
 

E o noapte bătrână... 
aceeași noapte albă 
cu ochi de sticlă, 
același zgomot de asfalt uscat. 
E noaptea dintâi  
sau noaptea din urmă 
când poemul se naște 
din flori de smarald. 
 

E gândul plin de migdale 
și miros de noroi, 
soarele greoi 
răsare. 
Se îndoaie copacii 
fără foșnet de vânt, 
i-a mișcat poetul 
respirând. 
 

E noapte bătrână, 
cu urme de stele. 
Au rămas doar gurile căscate  
și mâinile grele. 
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Magda HĂRĂBOR          
 

ÎN PICUR DE LINIŞTE 
 

Un scâncet de fier trezeşte 
liniştea 
din apus o ultimă văpaie 
undeva la capăt de sat 
aud bătând coasa 
o rază palidă luceşte în bătaia ciocanului 
carnea fierului se zbate 
mişcări regulate 
silenţios ritual 
şoapte umplu văzduhul 
în tăiş de lamă 
se iveşte o lacrimă 
în picur de linişte 
se afundă 
inima mea. 
 

ÎNTR-UN FEL... 
 

Într-un fel sau altul  
mi-e sete de cuvinte 
pentru că nu le am cu mine  
când ar trebui 
în buzunare flutură vântul 
ca pe un colac de salvare le cer 
cu împrumut 
 

pe de o parte sau pe de alta 
mi-e dor de iubire 
am căutat-o ziua îndelung, printre şi în 
oameni, 
cu lampa în mână  ca Diogene 
nu auziseră de ea nici porumbeii 
copiii nu se deşteptaseră din somn 
şi râul aţipea la răstoace 
uitasem s-o păzesc la răspântii 
copacii o respirau puţin doar seara 
când luna căsca impasibilă 
 

am găsit-o într-un târziu 
sub o piatră 
încremenise de frică 
se făcuse mică 
şi -i era frig,  
mângâiată 
a scânteiat 
în cuvânt / floare  
pe care 
am oferit-o cu dărnicie lumii  
şi o dată cu ea 
şi pe mine.    

 

                             
 

 

 

 

        Aurel SCARLAT   
  

Nu e păcat?  
                                  D-rei O.B. 
 

Nu e păcat, doi ochi frumoşi 
Să uite ceasul efemer,  
Când zorii zilei bucuroşi,  
Încă te vor şi te mai cer? 
 

Nu e păcat ca să se piardă 
Tulburătoarea ta privire,  
Când vremea, care te dezmiardă,  
Trece, fără să-ţi dea de ştire?  
 

Nu e păcat, într-un birou,  
Prizonieră să te laşi,  
Când sunetul unui ecou 
Este sfârşitul unor paşi?  
 

Ar fi păcat ca în eter,  
Surâsul nostru să dispară,  
Ştiind că stele, pe alt cer,  
Nu se mai nasc a doua oară.                 
 
După-amiază  
 

E linişte în primărie,  
Se pregătesc salariaţii de plecare,  
Închid dulapuri şi sertare 
Cu obsedantele hârtii,  
Martore clipei trecătoare 
Şi nemiloasei insomnii.  
 

Afară ceasul electronic  
Sceptic priveşte trecătorii,  
Măsurând pasul lor sincronic  
Şi efemer ca norii.  
 

Alături, biserica majestuoasă 
Cântă şoptit o liturghie,  
S-ajungă n fiecare casă,  
Când ceasul are insomnie.                  
 
T.  
 

„Timp nu există, numai veşnicie”,  
Exprimă Hegel, enunţ laic,  
Dar gândul său perfect se-nscrie 
În al credinţelor mozaic.  
 
... trăire pură  
 

Adevăratul fie  este trăire pură,  
Nu e instinct sau altă ameţeală, 
Pecetluită cu o semnătură 
Şi declarată... genială.         

 

 

-
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   Constantin BIDULESCU 
 

O familie ghinionistă 
 

    În sfârşit, primăvara a sosit cu alaiul ei de flori, lumină şi 
culoare. Totul e învăluit în mantia de lumină a soarelui, ca-
re mângâie blând pământul. La întreprinderea “Maşini u-
şoare”, fostă “Maşini grele” din Bucureşti, portarul Ilie Stan 
se bucura cel mai tare de venirea primăverii, el fiind mereu 
pe afară… ridică bariera, lasă bariera, legitimează oamenii 
care intră, fuge în gheretă şi răspunde la telefon, dar cu un 
ochi la poartă, ce mai, treburi serioase şi solicitante. 
    Bănuind că odată cu venirea primăverii toată lumea era 
mai bucuroasă şi mai înţelegătoare, rugă un prieten să-i 
ţină locul şi merse în audienţă la director. 
    - Ce este, măi, nea Ilie? îl întrebă directorul. 
    - Dom’ director, am acasă şapte copii, vremuri grele, 
toate scumpe, nu puteţi să-mi măriţi şi mie salariul? 
    - Păi bre, nea Ilie, noi aicea plătim pentru ce faci la ser-
viciu, nu pentru ce faci acasă. Dar o să dau dispoziţie să-l 
mai mărească. 
    După vreo lună şi ceva, în biroul directorului intră un 
ziarist.  
    - Bună ziua! Sunt de la ziarul “Răcnetul opoziţiei” şi am 
venit să scriu despre uzina dumneavoastră. 
    - Dar cum ai intrat aici, nu ai fost legitimat la poartă? Pe 
mine nu m-a anunţat nimeni! 
    - Nu, am trecut pe lângă portar, vorbea cu cineva, iar 
secretara vorbea cu un bodyguard. 
    Directorul, nervos, chemă imediat portarul şi îl ameninţă 
că dacă nu sunt legitimaţi absolut toţi care intră pe poartă, 
va fi dat afară. 
    A doua zi directorul aştepta cu maşina să intre în între-
prindere. 
    - Să trăiţi, dom’ director, zise Ilie Stan şi ridică bariera. 
    După ce parcă maşina, directorul se întoarse la poartă. 
    - Nu am dat dispoziţie să nu intre nimeni neligitimat? 
Mie de ce nu mi-ai cerut legitimaţia? 
    - Păi, dom’ director, vă cunosc. 
    - Da, mă, dar putea să fie fratele meu geamăn, sau mai 
ştiu eu ce terorist care seamănă cu mine. Eşti concediat 
că n-ai respectat ordinul! 
    Peste câteva zile s-a organizat un nou concurs pentru 
postul de portar şi culmea, a reuşit Marin Stan, fratele ce-
lui pus pe liber.  
    Nici nu a trecut o săptămână şi se anunţă vizita minis-
trului Industriei. 
    Directorul îi dă dispoziţie portarului Marin să-l anunţe la 
telefon când soseşte ministrul la poartă, să iasă să-l în-
tâmpine. 
    După o jumătate de oră, sună directorul la poartă: 

- Marine, nu a apărut domnul ministru? 
- Nu, dom’ director. 

    Peste o oră aceeaşi întrebare. 

 

    - Nu se vede, dom’ director.  
    După încă două apelări, apare în sfârşit şi minis-
trul. În timp ce-i ridică bariera, Marin îi spune: 
    - Aoleu, dom’ ministru, aţi încurcat-o. De când vă 
aşteaptă dom’ director… 
    Bineînţeles că s-a făcut din nou concurs pentru 
portari.  
   Şi iarăşi, culmea, a fost angajat Vasile Stan, văr cu 
primii doi, dar ca portar de noapte. Portar de zi a fost 
angajat cineva care mai fusese în acest post.  
    Cam peste o lună de când a început Vasile ser-
viciul de paznic de noapte, aude el că directorul o să 
plece în delegaţie la Vaslui. Dimineaţa, când apare 
directorul la întreprindere, merge la el şi îi spune:  
    - Dom’ director, am avut un vis groaznic azi noap-
te. Eraţi cu mai multe persoane în microbuzul cu ca-
re călătoreaţi spre Vaslui, şi microbuzul s-a lovit de 
un parapet şi a căzut într-o râpă. Vă rog nu plecaţi, 
mie mereu mi s-au adeverit visele.  
     Directorul nu era un om superstiţios, dar de data 
asta, cum mai avea şi puţină treabă, s-a gândit să-l 
trimită pe adjunct în locul lui. 
     A doua zi a apărut în ziar ştirea că un microbuz 
ce mergea spre Vaslui cu directori aflaţi în delegaţie, 
a avut un accident. 
     Directorul îl cheamă pe Vasile, îi mulţumi că a a-
vut aşa premoniţie, îi spune să meargă la casierie că 
i-a acordat o primă, dar şi la cadre să facă lichidarea, 
pentru că fiind paznic de noapte a dormit în timpul 
serviciului. 
    Iar concurs şi datorită faptului că paznicul de zi a 
plecat de bunăvoie pentru a doua oară, în locul lui a 
ajuns… Iliuţă Stan, fiul primului angajat ca portar. 
    Acesta a stat şi mai puţin, de, familie ghinionistă. 
Băiat fin, proaspăt absolvent de bacalaureat, pe care 
l-a dat de vreo patru ori, dar negăsind nicăieri de lu-
cru, a încercat în locul părăsit de tată cu ceva timp în 
urmă. 
    Spuneam că-i băiat fin, politicos, dimineaţa când 
ridica bariera să treacă directorul, îl întâmpina cu: 
Bună dimineaţa, domnule director! Să trăiţi, domnule 
director!… 
    Până într-o zi când, fiind frumos afară şi dorind să 
facă şi mişcare, directorul a venit pe jos la întreprin-
dere. 
    Când l-a văzut, Iliuţă a început să râdă şi i-a zis: 
    - Ce, bă burtosule, nu mai eşti director? 
    Şi aşa a terminat familia Stan cu meseria de por-
tar. Mare ghinion pe ei. 
    Dar, vorba aceea, ghinionul şi-l mai face şi omul. 

 

 
 

Numărul următor al revistei Boem@ este unul aniversar: 
numărul 100. Cu acest prilej dorim și așteptăm de la co-

laboratorii și cititorii noștri scurte impresii și opinii despre 
ceea ce a însemnat pentru ei revista Boem@ în toată a-
ceastă perioadă de timp. Vă mulțumim! 

Redacția    
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