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      Paul Sân-Petru 

 

Norul de ţinut minte 
 
Câţi nori prin ocolite ceruri 
truditu-mi creştet survolându-l 
revendică diluviul propriu 
din care mi-am salvat doar gândul ! 
 
Dar bucla cea de rumen abur 
aşa de sincer semănând 
cu chipul meu la start în treacăt 
şi presimţit dinspre curând... 
 
O linişte la îndemână 
şi două aripi dintr-un nor 
vegheau cum ar fi pus de-o ploaie 
plutitul meu coborâtor ! 

 
 
Arătătorul 
 
Deget înţelept, arătătorule – 
tu în răscruce la vreme zvâcnit, 
preaoportunule, bunaugurule, 
de data asta cam târziu te-ai trezit!: 
 
nepăsător în palma strânsă, tu 
la căldura calină a ei, de-a valma 
înghestuit şedeai fără idei 
ca într-un cuib somnoros de căţei... 
 
Ireversibilă zădărnicie apoi – 
clipa astrală deja e apusă... 
ptu!, deget precaut, acum preatârziule, 
nu pot decât să resping varianta propusă! 
 
Închid totuşi ochii, braţul întind – 
el desfoaie trei delicate articulaţii : 
„Fie, arătătorule, să ne-nchinăm aurorei 
şi încă mult-speratelor destinaţii ! 

 
 

Cântec de absurd 
 
Această osmoză de logos absurd 
e-o mană-n pustiul ce tocmai îl zburd; 
culoare cernelii, hârtiilor har – 
şi tocmai când ursul juca-va pe jar! 
 
Cuvintele-acestea-n hazard nălucit 
Pupilelor oarbe nemaiclipit... 

 
 

 
Defulare 
 

Sadic, botezam un om de zăpadă 
turnându-i peste creştet 
torent de apă clocotită... 
El se tot apăra, topindu-se 
din calea baronului Celsius 
refugiindu-se către poale 
jefuit de zestrea îngheţului... 
 

Eu mă piteam în mine 
aşteptându-mă să strige cineva 
Ajutoooor!... 
Noaptea am dormit mai bine 
eliberat de povara unei 
geroase duşmănii 

 
 

Interogativ derizoriu 
 

Cum poate fi superior omului 
un câine în bucuria revederii 
şi cât de copleşitoare tristeţea lui 
presimţindu-mi plecarea... 
 

Tu iartă-mă iubito de vei găsi 
această prea-derizorie sentinţă 

 
 

Duet de secol 
 

Trufia valurilor nu se mai potoleşte la ţărm 
mările-n epidemii de tzunami 
în spitalele veterinare vacile au deja 
secţie de psihiatrie 
balenele emulate se convertesc 
în salbe de cluburi EMO, eşuând 
spectaculos, irezistibil şi apoteotic 
 

iar noi, inocenţii, plini de compasiune 
ridicăm din umeri blamând anomalia 
şi prognozând încheierea nefastă şi 
precipitată a noului secol, care 
numai religios nu mai poate fi – 
şi-atunci (OK !), nu va mai fi deloc ! 

 
Ora de anatomie 
 

Trăieşte singur osul dup-aceea 
mai mult ca lutul care l-a slujit – 
un Yorik blând, cu golul minţii teafăr 
aproape fildeş, minunat boltit! 
 

...Veneau colocvii cu temut soroc: 
să cred, mi s-a părut anevoios 
că toţi studenţii secolului ăsta 
pot învăţa după acelaş os! 
 

şi-a trebuit să-i cred asemănarea, 
deşi doi inşi nu s-au găsit lafel... 
s-ar bucura o clipă oare osul, 
că se repetă-n altele şi-n el? 
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Poetul Traian Vasilcău (R. Moldova) 

 

bineînțeles. 
V.M.: Când s-a instalat poezia definitiv în orizon-

tul dumneavoastră cultural? 
T.V.: Am fost în căutarea ei dintotdeauna. O 

credeam comoară a comorilor, vrând să fiu mândru 
ca toți ceilalți poeți. Constat acum că eram dominat 
de prostie. N-a fost nimeni în stare să mă convingă 
de faptul că a fi poet nu e mai presus de a fi om. 
Poetul nu este nici zeu, nici Dumnezeu. El scrie tot 
ce i se transmite, mai bine zis: transcrie, ca un rob 
transcrie, și nu e meritul lui în tot ceea ce, zice-se, 
izvodește. Nu e corect să spunem și să credem că 
poetul este singur în fața foii de hârtie, la masa de 
lemn, nu de scris, precum incorect glăsuim. Dacă 
poetul este cu chemare de Sus, atunci între el și 
pagina imaculată mai e întotdeauna cineva sau ceva. 
Când scria Sfântul Ioan Gură de Aur, prin gaura ușii 
se putea vedea cum cineva îi dictează ce să scrie. 
Un înger sau porumbel era alături de mai mulți scri-
itori patristici. Cu îngerească liră în mâini. 

Poetul adevărat are o misiune grea. Poetul este 
aidoma unui preot fără de patrafir. Să căutăm unde 
sălășluiesc, să le batem la ușă. Cine știe? Poate vor 
ieși din chilii și ne vor da câte-un cuvânt de folos, 
câte-un psalm mântuitor în aste vremi atât de înde-
părtate de Har. 

Nu știu alții cum sunt, vorba humuleșteanului 
nostru, dar eu acum sunt precum un condamnat. În-
cerc să evadez din brațele Poeziei și nu pot. M-am 
rugat de nenumărate ori să fiu vindecat de această 
boală. Să mi se ia de pe umeri această povară, să fiu 
și eu un om normal, cum lumește s-ar spune. Drept 
răspuns - un continent de tăcere. 

Numai citind viața Sfântului Apostol Pavel, am 
găsit răspuns la nesfârșita mea întrebare. Cât de 
mult s-a tot rugat “cel dintâi dintre păcătoși” să fie 
lipsit de beteșugul ce-l avea, de o bubă, probabil, 
până când Dumnezeu i-a spus că îi este dată ca să 
nu se mândrească, ci ca să se mântuiască. Amin.  

(continuare în pag. 5) 
 

 

 

       Victor MAROLA 
 

Interviu cu poetul basarabean Traian VASILCĂU 
   “Numai când iubești urci, numai când iubești 

zbori, numai când iubești poți dansa și pe valuri” 
 
   Victor Marola: Sunteți binevenit în paginile revistei 
Boema din Galați, domnule Traian Vasilcău. Deocamdată, 
prin intermediul acestui interviu, oferit cititorilor și, ulterior, 
cu un grupaj de poezii selectate din cărțile publicate. 

Traian Vasilcău: Mulțumesc nespus pentru această 
mână întinsă mie, celui care e doar un fir de nisip, care-și 
jinduie Marea. Și nimic mai mult. Faptul că înșir pe hârtie 
niscaiva cuvinte încă, nu înseamnă nimic. Faptul că ele 
plac unor oameni are însemnătate, ceea ce mă înaripează    
să nu mă opresc. Și să-mi jindui în continuare Marea, 
care-i, totuși, atât de departe! Am citit adeseori și eu a-
ceastă revistă, care e una de cultură aleasă și în care mi-
am mai regăsit numele. 

V.M.: Prezentați-ne, vă rog, un breviar biografic. 
T.V.: Cel mai greu lucru din lume pentru un poet e să 

vorbească despre sine. Și dacă vorbești despre sine, cum 
vei putea să vorbești de rău? Să încercăm... Eu am fost 
născut de o mamă la 2 aprilie 1969. Mama mea, cu doar 4 
clase la români, era căsătorită cu un fost secretar al Pri-
măriei din Adășeni, Dorohoi, azi în județul Botoșani, care 
în 1944, trecând puntea spre Viișoara lui dragă de pe ma-
lul stâng al Prutului, a fost arestat de sovietici și condam-
nat la 5 ani de pușcărie, drept spion român. Pentru vecie 
au rămas în România Socialistă prima lui soție și prima lui 
fiică. Reîntors din temniță, a lucrat la asfaltarea drumurilor 
din raionul Edineț, fiindcă pe fruntea lui era scris: “duș-
man al poporului”. Nu i s-a permis reîntregirea familiei și s-
a recăsătorit. Mai am încă 3 surori, una e de la alt tată, și 
un frate. Tatăl meu, la doar 45 de ani, s-a dus la Domnul, 
la finele toamnei anului 1968, când eu aveam doar 5 luni 
în… pântecul mamei. Vă închipuiți ce mare de lacrimi am 
băut, nenăscut fiind, lângă inima mamei??? Casa noastră 
era chiar pe malul Prutului, din a noastră grădină rupând 
de mai multe ori grănicerii sovietici, ca să nu putem vedea 
și auzi ce fac frații noștri de aceeași limbă. Am avut o co-
pilărie cu lacrimi în ochi și o tinerețe între lănci. Vina o port 
doar eu, pentru că deseori am fost surd și orb la îndem-
nurile inimii de a fi altfel decât eram la un moment sau 
altul. Până am ajuns să-i dau toată dreptatea Fericitului 
Augustin, care zicea așa: «Tot ce-i rău în mine e al meu, / 
Tot ce-i bun în mine-i de la Dumnezeu». 

Ce să mai spun? Am circa 80 de cărți, peste 500 de 
texte pentru cântece, câțiva prieteni și o armată de duș-
mani. Și când spun asta, îmi aduc aminte de Alexandru 
Macedonski, cel care în atare situații, deloc rare pentru 
dânsul, se autoalina, zicând astfel: ”Poetul e un rege și i 
se cuvine un tron. Și e cu atât mai mare cu cât e mai mare 
numărul… de dușmani ai lui”. 

O, Sfântă Treime, măreția asta cui trebuie? Eu cred 
că doar făcându-ne mici, foarte mici în fața Domnului, pu-
tem fi mari, foarte mari în ochii Lui. Dacă îngăduie El,  
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Poetul Traian Vasilcău în dialog public cu academicianul Mihai 
Cimpoi 

 

într-o singură clipă exact acolo unde îi este pe merit 
locul. Și când spun asta, gândul mă duce, firește, la 
Radu Gyr, Învingătorul, ce nu a renunțat la Vis. Și nu a 
fost înfrânt nici până astăzi. 

V.M.: Ca om de cultură și istoric prin formație, ați 
vizitat câteva din cetățile (Soroca, Neamț, Suceava) și 
ctitoriile voievodale (Căpriana, Putna ș.a.). Poezia este 
o cetate în bătaia vânturilor ori este doar un pan-
sament aplicat pe rana sângerândă a sufletului? 

T.V.: Poezia poate zidi. Poezia poate ucide. Poezia 
poate învia. Iată ce e Poezia! Sărutul ei poate fi aducă-
tor de Viață ori de Moarte. E Leac, e și Venin. E vin, e 
și cucută. E pământ și Cer divin. Iată ce e Poezia! De-
pinde ce alegem, atunci când alegem. Dacă știm să 
alegem.  E și grâu, e și neghină. E și Dumnezeu în ea, 
e și Mamona. E tot Raiul în ea, dar e și tot iadul. Mai 
mult: e întreaga gheenă! Iată ce e Poezia! Cunosc un 
scriitor, așa-zis celebru, care are toate premiile, dar 
niciun poem, deși este din naștere cu barbă. Păi acel 
autor a scris și un roman, în care și-a batjocorit părinții 
și, în semn de total dispreț, l-a oferit în dar părinților. 
Tatăl său a plâns, citindu-l. Dar a rezistat. Mama acelui 
autor, care nu mai încape în pene de invidie și de grija 
pentru ceilalți, a citit romanul și s-a umplut de cancer, 
și în câteva luni s-a coperit cu pământ. Vedeți cât de 
repede poate o carte  ucide? 

Cunosc oameni care mai trăiesc doar datorită poe-
ziei citite de ei zilnic, urmând acestă taină ca pe-o  

(continuare în pag. 6) 

 

 

(urmare din pag. 4) 
 

Beteșugul trupesc i-a fost transformat în meșteșug 
sufletesc, până la urmă!  

Și dacă aceasta a fost Voia divină pentru Apostolul 
Pavel, în care murise călăul Saul, atunci Voia Tatălui 
pentru mine o fi, din câte se pare, această caznă a 
scrisului ce-mi este dat. Mă conformez și ca un călugăr 
în fața starețului, fac zi de zi ascultare. 

V.M.: Ca și dl. Valeriu Matei, sunteți unul dintre scri-
itorii care nu posedă o formație filologică. Cu un back-
ground în științele sociale (istorie și etnografie), ați publi-
cat deja 9 volume masive de Opere Netăcute. Opere 
Complete, adică 5.400 de pagini în total. Care au fost 
sursele de inspirație? 

T.V.: Toate (surâde). Eu nu-mi caut inspirația, nu o 
aștept. Deschid ochii - mă inspiră ziua. Închid ochii - mă 
inspiră noaptea. La fereastră mă așteaptă Viața. Lângă 
poartă mă așteaptă Moartea. Pot călca toți oamenii peste 
o frunză și eu să mă apropii de ea, să o iau în palme, să 
o curăț de tină și s-o cânt. Pot găsi o furnică, un porum-
bel rănit și pentru mine întâlnirea cu ei este una pronia-
toare. Le salvez într-un poem, neștiind cine a fost în la-
crima lor. Poate chiar Dumnezeu. 

Dacă ar fi acum să categorisească cineva temele 
predilecte ale scrisului meu, atunci ar zice că sunt: părin-
ții, neamul românesc, dragostea și Dumnezeu. Alții ar zi-
ce că sunt mai multe. Eu spun că sunt numai două: 
Dumnezeu și Neamul meu. În Dumnezeu includem în 
mod obligatoriu și Dragostea, fiindcă cine dacă nu El 
este toată Dragostea, care nu cade niciodată? În Neamul 
meu includem părinții și atunci până la urmă tot două 
teme definitorii rămân. Nu-i puțin. E chiar totul, prezent în 
doar două teme, zic eu. 

V.M.: După anul 1990 scriitorii din Basarabia au fost 
impulsionați de noile schimbări, punându-și în valoare ta-
lentul și creativitatea literară. În opinia oamenilor prag-
matici, poetul este un trubadur, un profet neînțeles ori un 
nebun necesar pe tabla de șah a istoriei? 

T.V.: Poetul nu trăiește izolat de cititorii săi. Nici mă-
car nu se îndepărtează de familie. El trăiește-n lume, 
încercând să nu fie al lumii. Sau doar al lumii. Asta dacă 
tinde să fie al lui Dumnezeu, Cel care contează cu ade-
vărat, și nu lumea, cu toate pramatiile ei politice, cultu-
rale și de alt ordin. Am fost și eu antrenat în lupta pentru 
Limbă și Alfabet, riscându-mi și viața, și studiile, pe care 
a trebuit să le abandonez pentru o vreme. Am primit și 
bâte în spinare de la polițiști. Am fost somat de cei din 
KGB să colaborez cu ei și să-mi denunț colegii. În caz 
contrar nu-mi va fi bine... Urma să fiu spion, ceea ce i s-a 
imputat lui tata, care n-a fost spion, dar a fost condamnat 
în urma unei decizii a secției Smerș a NKVD-ului, 
“Smerș” însemnând, prescurtat, în limba rusă, Moarte 
spionilor. N-am ascultat de emisarii de-atunci și nu mi-i 
bine până azi, din cauza agenților și informatorilor care 
mișună acum mai dihai ca până la 1991. Când țara ta 
plânge, cum poți să stai la masa de brad, vorba lui Emi-
nescu, și să scrii despre iubirea carnală? Cine-și cântă 
Patria plângând, n-o poate trăda, ziceam eu într-un inter-
viu despre acei ani. Așa am fost eu, deși majoritatea 
colegilor mei au preferat să stea prin biblioteci și disco-
teci în acele zile, săptămâni, luni, iar astăzi constat că au 
ajuns, ierarhic vorbind, mult mai sus. Se vede că ceea ce 
eu am refuzat, ei au acceptat. În rest, fiecare va fi așezat  
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(urmare din pag. 5) 
 

terapie. Și acest remediu îi ajută să trăiască ani!, deși me-
dicii nu le-au dat șanse de supraviețuire. Cunosc și cazuri 
de felul acelui ucigaș de vieți, descris succint aici. 

Biblia este cea mai frumoasă și adevărată Carte de Po-
ezie, una ziditoare de suflet și învietoare, ca dovadă că 
Dumnezeu și sfinții Lui au fost înveșmântați în hainele Po-
eziei și au cuvântat, au vindecat, au făcut minuni și s-au 
mântuit tot prin Poezia Sfintei Treimi. Depinde de noi ce 
alegem. Când alegem. Dacă alegem.  

Farmaciile sunt pline și librăriile-s pline. Și magazinele 
abundă de toate fructele și legumele Universului. Dar un 
fruct plin de toxine te poate omorî într-o noapte. Așa e și 
cu o carte. Câteodată îmi vine să iau megafonul în mâini și 
să strig: «De ce scrieți numai pe pachetele de țigări că Fu-
matul ucide? Oare o carte plină de moarte în ea nu poate 
ucide mai cumplit decât o țigară?». 

V.M.: Ce asemănări sunt între creațiile poetice și dra-
maturgie sub aspectul mijloacelor de expresie?  

T.V.: Aflați că am scris și publicat câteva piese de tea-
tru. E adevărat că nu sunt montate. Fiindcă se regăsesc 
toți veleitarii locului în ea. Piesele mele au ca subiect viața 
politică și cea socială din Basarabia, care nu e străină de 
cea de peste Prut. Ne asemănăm și la vicii, și la valori. 
Suntem aceiași. Eu, în tot ce am scris (poezie, simfopoem, 
poem-document, colind, sonet, distih, unistih, poezie pen-
tru copii, eseu, text pentru cântec, pamflet etc.), am lăsat 
dovada că dacă nu zburam cu două aripi de Poezie, a-
tunci, cel puțin, cu una am zburat. Un poet născut, nu fă-
cut, precum se spune c-ar fi dintr-aceștia azi cu duiumul, 
nu poate trăi fără de Poezie. El nu aer respiră, ci Poezie, 
așa precum călugării și creștinii cei vrednici de Rai respiră 
mereu rugăciune, rostind Rugăciunea inimii totdeauna și 
pretutindeni. Este adevărat că acum teatrul (ca și poezia 
de altfel), a coborât în stradă, încercând să urce în scenă 
trivialul și nimicnicia umană. Și, Doamne, chiar i-a reușit! 
Ce amarnic regret pentru cel care vede și-aude! 

V.M.: Ce v-a impresionat la poeții care v-au prefațat vo-
lumele de versuri ori la criticii literari, care v-au admirat 
poemele?  

T.V.: Omenia și evlavia netrâmbițată. În ochii lor, în 
scrierile lor despre nesomnul meu liric, mai bine zis: des-
pre Crucea mea, am văzut un izvor nestăvilit al Luminii. Nu 
pot decât să mă bucur că 500 de personalități de primă 
mărime ale culturii românești de peste tot au găsit timp și 
s-au aplecat peste cărțile mele, considerând că trebuie să 
lase o cronică sau un studiu pentru viitorime. Eu am luat și 
le-am așezat frumos în paginile volumului 9 al Operelor 
despre care ai notat chiar dumneata într-o întrebare ante-
rioară. Este evidentă larghețea inimii celor de-au consi-
derat că pot să încurajeze un purtător de Cruce a Poeziei, 
pentru că în fond asta și sunt. Unul din purtătorii Crucii ei 
printre oameni. 

V.M.: Aș dori să ne lăsați o interpretare la următoarele 
versuri: «Sunt un alpinist îndrăgostit / de cel mai circumflex 
accent din infinit».(Ion Minulescu). 

T.V.: Numai când iubești urci, numai când iubești zbori, 
numai cînd iubești poți dansa și pe valuri, impulsionat de 
măreața putere a Dragostei. Urci, și cu cât mai mult urci, 
cu atât mai mult simți că ești sub Acoperământul Univer-
sului Infinit, al Unicului Vers Sfânt, al Unuia Sfânt și-n 
Vers, și în Faptă! Al Celui Necuprins de niciun vers scris 
de «omul trecător, / pe pămînt rătăcitor». 

 

V.M.: Prin prezența Dumneavoastră la diverse 
evenimente culturale (lansări  de carte, cenacluri, 
decernări de premii, festivități, comemorarea unor 
date istorice), simțiți pulsul adolescenților din învăță-
mântul secundar. Se raportează asertiv sau afectiv 
la poeziile clasicilor? Își exprimă doar opiniile și ide-
ile ori lectura poemelor îi inspiră, compunând la rân-
dul lor poezii? 

T.V.: Nu știu alții ce cred, dar eu văd că dorința 
de poezia eternă și de istoria înaintașilor încă e vie. 
Parcă nu suntem pierduți irevocabil ca Neam, parcă 
mai sunt și alții bolnavi de aceleași cumplite, dar și 
frumoase vremi. Văd că mai sunt dornici să poarte 
Cruci, aducătoare de ulterioare Cununi. Se știe că 
un singur om poate mișca mulțimi. Să nădăjduim că 
un om, al cărui nume azi nu ne spune nimic, mâine 
ar putea să salveze din Uitare o Țară, un Neam În-
treg. Cine știe în ce căsuță, ascunsă-ntre munți, lu-
crează acum, luminat de flacăra unei lumânări, un 
om, pe care numai Cerul îl știe? Scrie, taie, scrie, 
șterge, plânge, oftează și se bucură că încă nu e 
totul pierdut pentru umanitate. Nu doar pentru ro-
mâni, ci și pentru Umanitate. Fiindcă acel om are 
inima cât UniVersul! 

V.M.: Care dintre scriitorii din stânga Prutului, 
sub vârsta de 50 de ani, sunt deja consacrați prin 
creațiile lor? 

T.V.: Majoritatea cred despre ei așa. Acest cu-
vânt poartă în el ceva sacru, cînd spui: Consacrat, 
parcă ar fi vorba de canonizarea scriitorilor, în viață 
fiind. Eu, repet, sunt numai un fir de nisip, care-și 
jinduie Marea. Tânjesc după ea, îmi întind brațele 
spre ea, dar n-o văd alergându-mi în întâmpinare. 
Marea Literatură, Marea Cultură, Marea Artă, Marea 
Viață... Ce alegem noi pentru Pacea și Liniștea su-
fletelor noastre, atât de zbuciumate și biciuite de la-
șul din noi?  Eu, unul, nu aleg gloria, las altora visul 
celebrității să le mângâie ochii și-auzul. 

Ce folos mi-ar aduce să fiu iubit și lăudat de toa-
tă lumea, dar Dumnezeu nu m-ar cunoaște de fel? 
Ori și-ar retrage Mila Lui de la mine? Ce mare folos 
mi-ar aduce, totuși, să știu ori să simt că lumea nu 
mă cunoaște de fel, dar Dumnezeu mă iubește și 
mă așteaptă Acasă! Și Mila Lui pentru mine este 
nemăsurată? E o diferență oarecare sau e diferența 
diferențelor, pe care aflând-o, trebuie să Crezi și să 
nu uiți că deșertăciune a deșertăciunii suntem și 
goană după vânt, dacă nu știm să-i dăm slava de-
plină Lui și n-o râvnim pentru noi. Dumnezeu nu e 
ca noi, oamenii, El este bun și până azi niciodată n-
a lăsat neslăvit pe acel care nu a uitat să-l slăveas-
că pe El, Creatorul a toate. Or, cine uită, nu merită, 
vorba Poetului Nicolae Iorga. 

V.M.: Cu drag ne-ați onorat, prin prezența Dum-
neavoastră, în acest spațiu oferit iubitorilor de fru-
mos. Așteptăm și un grupaj de versuri. Vă mulțu-
mim. 

                                                                                                    
14 martie 2019, Chișinău 
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și un lâmâi inflorit 
lumineazǎ  înfrângerile 
 
Dimineți de sâmbǎtǎ 
dǎruite  mie 
când un ger dogorește depǎrtǎrile 
și mica statuie din sensul giratoriu 
și tihna gǎrilor mici   
și bobul de sare ce face mierea mai dulce 
și firul de plumb al zidarilor  
unui oraș ce-l cuceresc pe acesta 
sǎrutând pomeții 
singurǎtǎții migratoare 
 
 
Armistiţiul 
 
Contaminarea cu lucrurile inutile  
de care ne ataşasem 
în margini de cartier unde plecam sǎ vedem ploaia 
suspendatǎ de farurile locomotivei galbene 
fǎcând manevre de rutinǎ prin triaj 
precum o micǎ suferinţǎ 
in obrazul captiv grimasei 
 
Spaţii revǎzute acum  
de parcǎ totul a trecut prin mâna zarafilor 
şi armistiţiul de sânge fǎcut atunci  
cu toţi trǎdǎtorii singurǎtǎţii  
şi jurǎmintele de a fi acolo 
niciodatǎ stanco uno per altro 
şi cuvântul acela aşteptat  
fǎcându-şi culcuş provizoriu în altele 
când Septembrie era o cǎrare 
printre tǎceri şi iubirile mici 
purtate cu grijǎ ca nişte figurine 
în cutia cu chibrituri  
       
Unsprezece Februarie  
 
Mereu un joc al unuia împotriva celuilalt 
mereu singuri cu ce-a mai rǎmas din declaraţiile 
atât de sincere încât par jucate 
şi spiritul bon vivant ce ne face sǎ iubim 
mai mult pe cel ce se depǎrteazǎ  
decât pe cel ce se apropie 
când scânteile zilei trecute 
de unsprezece Februarie  
sar pe zidurile abia vǎruite  
Inimile întrec în numǎr  
toate vieţile unei pisici  
Freamǎtul arborilor ca nişte şoapte-n oratoriu 
spun cǎ nevoia de ordine  
poate justifica orice ticǎloşie 
Cheile casei conservǎ frigul de afarǎ 
preţ de o simfonie fantasticǎ a lui Berlioz 
când pǎsǎrile sosesc la geam  
ca nişte lacrimi de admiraţie 
pentru tot ce-ţi vei aduce aminte 


 

     Alexandru CAZACU 
 

Dor de tine 
 
Felul în care îmi este dor de tine iarna 
unde zilele par cǎrǎmizi dintr-un templu neterminat 
şi totul este bogat în singurǎtǎţi  
sǎrac în mângâieri 
unde nici durerea nu vrea sǎ vinǎ 
printre chipurile cioplite în zapada rece  
de razele soarelui învelit în ceţuri 
când ar fi trebuit sǎ conteze mai puţin prima alegere 
ştiind cǎ aceasta este mereu pasionalǎ ori scepticǎ 
 
Felul în care sosesc pǎsǎrile peste pajiştea înzǎpezitǎ 
ca nişte piese de şah negre pe o tablǎ doar cu pǎtrate  
albe  
şi senzaţia cǎ totul este cu putinţǎ sǎ se întâmple 
mai puţin propriile dorinţe 
când în amintire eşti din ce în ce mai frumoasǎ 
ca un amestec de voluptate şi vis 
gata sǎ înfrunte frigul şi nemarginile 
 
Regulile jocului 
 
Într-o iubire orice s-ar întâmpla ulterior 
nimic nu va egala fervoarea începuturilor 
când graţia vaporoasǎ ce mǎ învǎluie 
şi unduirile braţelor tale 
sunt atât de aici  
în carnavalul şi neantul  
unei zilei  hotǎrâtǎ  
sǎ respecte regulile jocului 
sǎ gestioneze infimul surâs demodat  
şi cuvintele „Si tu savais ” 
ce devin fǎrǎ de veste centru lumii 
dar şi cea mai umilǎ parte a ei 
când ne poate sǎri în ajutor  
doar ceva iluzoriu 
având atâta tinereţe de supus 
acum când tic-tacul ceasornicului s-a oprit  
şi la fiecare treizeci şi trei de ani ne schimbǎm trupul  
 
Dimineți de sâmbǎtǎ 
 
Dimineți de sâmbǎtǎ 
dǎruite mie  
când razele lungi și reci 
trec printre case  
ca niște nuiele din care se împletesc  
coșuri și colivii 
iar ferestrele sunt aripile unor pǎsǎri  
ce au decis sǎ se ascundǎ 
Din  prapuri își ia culorile anotimpul 
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         Adi SECARĂ 
 

Învingând „micimea” din om 
 

(Angela Burtea, Ochiul Sufletului, Editura Mircea cel 
Bătrân, Băile Olăneşti, 2018) 

 

Sufletul ca o furtună perfectă, care poate salva 
totul sau distruge totul! Aşa simte Angela Burtea şi 
literatura, „Cuvântul înainte” este dovadă şi el: indiferent 
de situaţia omului, a individului, fie că el este Preşedinte 
al Statelor Unite ale Americii, scriitoarea sau oameni 
simpli, fără pretenţii intelectual-artistice, surprinşi în 
câteva dintre textele cărţii-experiment care este propusă 
cititorilor, Destinul pare să fie necruţător, chiar dacă are 
şi darurile sale, clipele minunate de iubire, de splendoare 
pur şi simplu. Scrie Angela Burtea în ultimul text, 
„Mingea de foc”: „Ţi-am cuprins capul între mâinile-mi 
tremurânde şi-am căutat s-alung tristeţea din ochii tăi. 
Ştiam ce urmează, ştiam că viaţa este uneori nedreaptă, 
dar cine eram noi, de fapt, şi cu ce drept am fi devenit 
judecători ai existenţei noastre?” (p.146) 

Deşi există şi un filon moralist, observat şi de 
către prefaţatorul Constantin Gherghinoiu, cunoscutul 
scriitor polivalent, acesta tinde să se închine Metaforei, 
căutării acesteia, ca un alt fel de răspuns între cunoscuta 
dispută dintre estetică şi etică. 

Atitudinea Angelei Burtea, cel puţin în această 
carte şi mai ales în acel cuvânt înainte menţionat, este 
aproape apofatică: „Nu scriu de dor şi nici de drag, nu 
scriu să scap de vreun păcat, nu scriu ca noaptea să 
întârzie şi nici că ziua e pustie, ci scriu aşa… că am să 
zbor cu capu-n buza norilor, cu braţele întinse larg spre 
ţărmul vechi şi-ndepărtat, cu sufletul zglobiu sau gol spre 
marea mare-a horelor.” (p.9) Cuprinsă de tornada 
creaţiei, Dorothy para-modernistă, scriitoarea brăileană 
pare până la un moment dat juca cartea dezorientării, 
Oz-ul fiind de fapt chiar Realitatea… realităţii, fişele de 
personaje schiţate putând fi mai mult decât necesare 
pentru un salt la nivelul meta-romanului abordat din ce în 
ce mai mult de experimentalişti, nemulţumiţi, într-un fel 
sau altul, de starea literaturii. Starea metafizică! 

Este vorba de fişe precum. „… n-am adunat 
firimiturile megalomanilor, ci mi-am aşteptat rândul, deşi 
vedeam şi aflam cu uşurinţă despre întâlnirile de taină 
ale unora dintre aceia care nu-şi mai încăpeau în pene şi 
se credeau centrul Universului, dar pozau cu pricepere 
în oameni integri, în oameni verticali şi plini de graţie. 

Nu l-am iubit niciodată pe cel care nu avea pute-
rea să mă privească în ochi atunci când încerca să-mi 
explice un anume lucru, dar, din bun simţ, l-am accep-
tat. Ştiam din prima clipă că ascunde ceva, că în ţesă- 

 
 

tura sa sunt multe fire meschine, că neputinţa de-a fi 
om se pitula cu dibăcie în pielea sa de cameleon. 
Uneori m-am făcut că nu observ şi l-am lăsat să 
prospere învârtindu-se printre cei de-o seamă cu el, 
minunându-mă de abilitatea cu care-i mânuia chiar şi 
pe cei avizaţi.” (p.10) 

Tonul poate căpăta accente renascentist-
elizabethane: „În spatele imaginii afişate domnea pe 
tronu-i de mucava leşul celui adevărat. Nici corbii nu 
se încumetau să ciupească din el, fiindcă zborul lor ar 
fi fost îngreunat. Şi-am fugit, lăsând în urmă fumul 
amărăciunilor.” 

Această fugă „din Oz” (cunoscătorii ştiu că 
Dorothy, imediat ce ajuns în Oz, de fapt în acel ţinut 
învecinat cu Cetatea de Smarald, a vrut imediat să se 
întoarcă „acasă”, deci să fugă de acolo!) poate căpăta 
forma căutării. Şi a literaturii. Şi, deşi se referă şi la 
greşeli, ale vieţii, această căutare nu este deloc una 
dintre ele, lipsindu-i autoarei poate o formă de curaj 
de asumare a condiţiei absolute a scriitorului: el chiar 
trebuie să se detaşeze de „personajele negative” 
reale, la propriu, transformându-le doar în personaje… 
literare. Faptul divers predomină, „zilele noastre 
mărunte” (titlul unui roman istoric recent apărut!) 
dictează: este surprinsă meschinăria poliţistului („Eu 
spun altceva, bestial de important: educaţia în trafic! 
Dar cum locurile libere sunt aproape inexistente, 
posibilitatea de a greşi este iminentă!”, p.13), dar şi jo-
curile inocente ale copilăriei; un obsedat sexual, cu un 
viol de neiertat, în „Socoteala”, poate cel mai naturalist 
text; spectaculos, ca într-un text de Dickens, o poves-
te sui generis cu un fel de fantomă, în „Declinul lui 
Bibi”, o naratoare pare să fi murit, chiar ne convinge 
de asta, dar totul e fantastic, este o înscenare prin ca-
re naratoarea vrea să scape de partenerul de viaţă, 

(continuare în pag. 9) 
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porţilor, unde şanţurile străjuiau uliţa. Intram unul 
câte unul, cu picioarele goale şi pantalonii suflecaţi, 
păşind satisfăcuţi prin apa adunată în adânciturile 
lungi şi a-dânci, săpate de bărbaţii satului. Atunci 
începeau adevăratele chiuituri, zarva plină de mister 
creată de nebunia ploii. Ne bucuram şi râdeam cu 
gura până la urechi, când vreunul dintre noi cădea, 
făcându-se una cu pământul. Ieşea cu greu la mal, 
ud şi plin de noroi din cap şi până-n picioare, râdea 
laolaltă cu noi, apoi îşi făcea drum spre casă, loc în 
care urma să fie spălat şi primenit. Îmbrăcat în haine 
curate, revenea uşor spăşit, călcând cu mare grijă 
pământul alunecos. Fusese avertizat: dacă mai cazi 
o dată, aşa rămâi, plin de noroi!” (p.60) 

Bref, cartea este un semn „că se trăieşte”, 
conform mesajului entuziast al „Semnelor iubirii”, 
p.95, unde umorul iese iarăşi elegant la suprafaţă, 
în miezul unei poveşti de iubire abia schiţate, dar în 
care mai apare şi un poliţist de la Rutieră! Florile de 
cireş dintr-un alt text subliniază componenta delicată 
a multor abordări, cartea fiind de fapt o fiinţă cu 
două capete, unul narând mai mult, celălalt 
liricizând, Nostalgia fiind de bază: 

„Acum ai schimbat totul pe-o viaţă scumpă 
de oraş şi fugi din când în când la munte cu 
prietenii, iar floarea noastră de cireş te tot aşteaptă. 
Şi nu vei veni…” (p.131) 

Tensiunea este împărţită între tinereţe şi 
maturitate, între rural şi urban, între raţiune şi 
impulsivitatea instinctivă. Concluzia că niciodată nu 
suntem singuri este mai mult decât optimistă! 

          
 

Adi SECARĂ 
 

Fără a alege „preţul corect al sofisticării” 
 

(Alina Marieta Ion, Mărgele de nisip, Eurostampa, 
Timişoara, 2018) 

 

Dacă în plan metafizico-mistic, poeta Alina 
Marieta Ion declară (cu seriozitatea oricărui 
singuratic poem!, aşadar relativ!) că nu mai face 
nimic, doar se mută dintr-un vis în altul până când o 
să ajungă să-i zică tot lui Dumnezeu („Practica 
incertitudinii”, p.38), în privinţa liricii, ca vehicul 
luminat înspre supra-înţelegerea destinului care 
poate îndemna la wu wei, la practica zen, se 
practică o anume certitudine, aceea a existenţei 
Frumuseţii, indiferent de tragedia condiţiei umane: 

„Pietre cu muşchi/ se ridică în aer/ şi din ele 
curg izvoare.// capre negre coboară/ lângă nori/ şi 
peste noapte/ razele de lună/ îţi sărută picioarele,/ 
te simţi/ nevătămat.” (p.39) 

Frumuseţea şi ca Adevăr, care te poate 
frige în suflet precum liniştea (p.40), care ne poate 
aminti că în lumea noastră suntem doar nişte 
trecători, nişte musafiri, putând contempla, dacă nu 
distrugem Natura, pur şi simplu: „Uscăciunea din 
fântâni/ se prelinge direct pe cerul liber.” (p.40) La  

 

(continuare în pag. 10) 

 

(urmare din pag. 9) 
 

Bibi, un bărbat jalnic din multe puncte de vedere, aici apă-
rând şi termenul de „micimea” a omului; există şi un excurs 
în „Raiul copilăriei”, dacă nu chiar mai multe, un ciot având 
chiar un rol important („Falnicul de ieri, ciotul de azi”)… 
Idila dintre Întuneric şi o naratoare este de o frumuseţe 
aparte, chiar dacă filosofarea pare să înăbuşe fiorul, dar nu 
şi încărcătura sapienţială! 

Poate chiar mai emoţionante sunt paginile din 
„Amintiri nepieritoare”, unde revine figura pregnantă a buni-
cului, şi unde asistăm la o demisie din/de ţară, deoarece o 
anume criză poate cauza rupturi… de suflet. 

D(o)ar trăim într-o (altă) ţară, cu sensul de stat, 
mai sus este vorba de Locul sacru al Bunicilor, de unde 
Absurdul a plecat în lume pentru a face carieră, şi literară, 
chiar dacă specii diferite sunt de găsit pretutindeni în lume! 
Natura, cu frumuseţile ei mistice, pot fi o salvare: „E 
toamnă, e vremea mea, şi simt că-mi seamănă tot mai mult 
(şi viceversa), e vremea când se auresc pădurile, când 
iubirea coboară uşor peste frunza codrilor, amestecându-
se cu pământul proaspăt, loc în care se coace sărutul, 
urmând ca-n primăvară să tresalte prin firele nevăzute ale 
firii din noi şi să ne împresoare cu braţele lungi şi puternice 
ale renaşterii.” (p.15) Un text este „Mă cheamă codrul”, mai 
mult sau mai puţin eminescian, ca atmosferă… „Ninge în 
aprilie” este şi el de reţinut! 

Principial, cartea în ansamblu este o carte-iubire, 
declaraţie de iubire, de ataşament pentru nişte valori 
(inserţiile de constatare a Răului fiind mai mult de colo-
ratură, deşi expresia „amprenta mâinilor murdare” te poate 
urmări mult, ca violenţa din filmele lui Tarantino, era să zic 
„unele dintre filmele lui”, dar mai ales figura demonului cu 
faţa omenească ce iese dintr-un vulcan noroios, p135!) 
parcă trecute deseori la index, sub imperiul ipocriziei şi 
imposturii generalizate: „Şi-am privit indignată cum oamenii 
au început a iubi tot mai mult minciuna. Dintr-o explicabilă 
perversitate voiau să fie minţiţi tot mai mult şi minţeau în 
aceeaşi măsură. Până şi viaţa devenise o minciună…” 
(p.20) Când intervine şi umorul, cum este cazul textului 
„Supărarea bărbatului”, situaţia literară capătă multidimen-
sionalitate, în limitele genului. Schimbând perspectiva 
relatării, ca în „Femeia dimineţilor senine”, probabil cel mai 
provocator text, naratorul fiind un bărbat, se ajunge la sub-
tilităţile literaturii fantastice sud-americane, neinsistându-se 
însă, din păcate, pe avatarurile inimilor! Promisiunea conto-
pirii sufletelor unor entităţi merge revalorificată!  Ana şi Ni-
neta, cele două personaje feminine sunt bine creionate, si-
tuaţiile bine analizate, deznodământul pare să fie un pic 
grăbit, într-o lume grăbită! Dar ultimul paragraf este un po-
em în sine: 

„La mormântul Ninetei bucheţelele de violete n-au 
dispărut niciodată. Nick şi-a schimbat locul de muncă, la 
scurt timp după accident. Când şi când, putea fi văzut în 
faţa parcului, în locul în care i-a dat prima îmbrăţişare şi 
aproape în fiecare dimineaţă, înainte de a ajunge la 
serviciu, îngenuncheat la mormântul ei. Într-o taină desă-
vârşită, Nick rămânea prins între cele două lumi, ascultând 
la nesfârşit cântecul inimilor lor: a lui şi a celeilalte femei.  
       Murise o iubire şi se născuse alta!” (p.51) „Puterea 
zâmbetului”, aşa se şi numeşte un text, pare să învingă, ca 
şi „Gândul de lumină al nopţii din noi”. „Chemarea ploii”, ca 
şi „Noiembrie” ne trimit cu gândul la „Exuviile” Simonei 
Popescu: „Când ploaia se oprea, ieşeam cu toţii în faţa  
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(urmare din pag. 9) 
 

un moment dat chiar se face apel la un „Principiu eco”, 
poate din unele puncte de vedere s-ar putea vorbi despre 
poezia eco a Alinei Marieta Ion. „posedăm natura/ şi-o 
siluim/ ca pe ultima femeie a lumii/ dar ea rabdă/ ca la 
fiecare facere grea/ căci ştie că aşa o să întinerească/ pe 
veci/ sau o să scufunde lumea.” (p.68) 

Între „izvoare” şi „seceta cumplită”, pe „drum 
dintre zi şi noapte”, poeta este prinsă de fapt între Viaţă şi 
Raţiune, sau, dacă vreţi, între Raţiune şi Simţire, fără a ne 
referi direct la romanul lui Jane Austen, Adevărului Minţii 
acordându-i-se Atenţia cuvenită, în „Iată cuvântul”, par 
exemple: 

„Un singur cuvânt/ ivit din cel mai obişnuit loc/ 
poate să te lovească mortal/ direct în plex./ Mintea nu se 
va mai juca/ cum face ea de obicei/ dar îşi va rumega 
decedată,/ fierea,/ târguită bine dinainte./ Lucrurile vor fi 
luate în serios/ de la aşa o moarte/ şi adevărul nu mai 
poate fi evitat/ chiar dacă nu-l priveşti/ direct/ în ochi.” 
(p.32) 

Liricul, în joc livresc cu Mintea îşi recunoaşte 
limitele artistico-estetice, liricul care îşi recunoaşte etimo-
logia şi teoria firească: „O febră ascunsă şi epuizantă/ este 
cunoaşterea de sine/ pentru că ea nu poate fi citită/ de pe 
buze/ ca pe-o speranţă/ sau ca pe un abis.” (p.51 - poemul 
„Filosofia minţii”) 

Existenţialist, rezultă o anume Absenţă (şi de 
Godot, probabil): „Estetica este o realitate/ invizibilă şi 
abandonată.// Adevărul târziu/ le-a fost ascuns oamenilor/ 
şi prin muzee ei îşi uită/ acum, generaţiile./ Nu mai vor 
emoţia/ şi deja-ul interpretării,/ ei vor/ reprezentări.” (p.52). 
Antropologic… reprezentativ, meta-realist, suntem într-o 
eternă vreme a mieilor, a tăcerii lor şi a rătăcirilor, după 
cum aflăm din „Crângul mieilor”: „E vremea fiicelor/ şi fiilor 
rătăcitori/ în lumea născută,/ eternă./ Fără să-i fi găsit 
marginile/ cu ochii deschişi/ au îmbătrânit căutând/ în 
valea viselor.// Până la urmă/ nici în eternitate/ n-au 
înţeles muzica,/ şi au dat absurdul/ pe clipe de melan-
colie.” (p.47) 

„Şapte gânduri de rezervă” poate nuanţa, poeta 
fiind cu-prinsă şi în jocul dintre teoria creaţionistă şi cea 
evoluţionistă (un titlu este, ironic, „Originea… 
specimenelor”, p.53, iar în primul poem, „Zarurile au fost 
aruncate”, ultimul vers este dincolo de optimism sau 
scepticism: „Încă se aşteaptă evoluţia.”, p.5), următorul 
citat fiind din „Şapte gânduri…”: 

„legile iubirii vin din profunzimi albastre/ în fas-
cinaţia noului stă taina uitării/ noi suntem mai mult decât 
suntem/ nu oricui i se poate năzări starea de bine/ sau 
starea de rău/ bunul simţ este simţirea binelui gratuit/ 
reflectarea celuilalt în tine îţi aminteşte/ cine mai eşti/ orice 
creator are o motivare perfectă” (p.30) Într-un fel, Zeului 
Uitării i se ridică templu discret, cu o mantră cutremu-
rătoare: „Ţi-ai văzut uitarea.” (p.70) Doar, mai spune poeta 
ispitită şi de filosofie, în poemul „Nominalism”: „lumea 
noastră mică/ este surprinzător,/ miezul uitării” (p.11) 

Omul-revoltat al Alinei Marieta Ion are un specific 
anume, în condiţiile României de astăzi, ţară pierdută, se 
pare, între Occident şi Orient, unde totul se poate livra 
imediat, inclusiv „misterul şi revelarea/ pentru destine 
mioritice/ cu o valoare/ inestimabilă.” (p.54) 

Îndrăzneşte să se opună planificării şi proiectelor 
terorizante din ziua de astăzi prin puterea observaţiei: 

 
 

„Chivotul sacru/  al permanenţei absolute/ a fost 
atins din greşeală/ şi s-a produs o criză în gândire./ 
Mai întâi s-a a epuizat logica/ pe urmă demnitatea/ 
până când,/ cu un efort minim,/ s-a instalat tranziţia 
imediată.// Ce s-a întâmplat/ s-a opus planificării.” 
(p.53) 

Totuşi, erotismul, în vremuri de holeră sau 
de ciumă, poate exista, dar cere cuvinte noi, poate 
precum… „alunizare”, p.57, dar parcă predomină 
dragostea mai presus de orice dragoste, mistică: „O 
vagă amintire paradisiacă/ te poate înşela uşor,/ 
pentru că nu e moral/ să crezi că tu ai fost/ un 
înger.” Cu toate reminiscenţele gândirii pre-creştine, 
apoteoză fiind citatul din… Silen: „Mai bine pentru 
om să nu se fi născut,/ iar dacă s-a născut să se 
întoarcă cât mai degrabă în împărăţia morţii!” (p.62) 
Blândeţea, predominantă şi ea, poate să izbuc-
nească. „Modernitatea ne-a tâmpit.” (p.59) Dar asta 
este, poate suntem, într-adevăr, pe ici, pe colo, 
doar nişte „gâze răguşite”: „Suntem şi noi nişte 
fiinţe/ tare ciudate!/ Abandonate în social,/ facem 
schimb/ de cărţi de vizită,/ chiar dacă ştim/ că n-o 
să ne sunăm/ niciodată.” (p.60) 

Optimismul moderat cartezian (a se citi 
jocul de umbre dintre adevăr şi minciună din 
poemul „Oamenii-cart’esieni”, p.64) este sufocat de 
„justeţea ştirbă/ din rânduiala/ omenească”, p.66. 
Prea omenească! Sociologicul făcând şi el cu 
ochiul: „Săracii lipsiţi de apărare/ nu se mai văd/ în 
statul democratic,/ al celor bogaţi,/ deşi toţi au fost 
puşi la un loc/ ca să se măsoare/ unii pe alţii,/ de 
virtuţi.” (p.71) Poeta propune „chestiuni de metodă”: 
„Să nu te superi pe ei/ când sunt atât de aroganţi/ o 
să râzi/ când râd şi ei/ şi ţii în tine/ neclintirea.” 
(p.73). 

(continuare în pag. 17) 
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     Vasile Dan MARCHIȘ 
 
EXTREMA MIRARE 
  
Probabil exist fiindcă 
Dumnezeu îmi apreciază mirarea 
Prin faptul că m-am mirat pe locurile 
sau pe felurile în care 
și-ar putea face apariția în fața mea Tatăl Ceresc 
nu mi-am folosit niciodată ochii, ci gândurile 
Nu ajung toți ochii lumii pentru a realiza 
o mirare deplină în adevăratul sens al cuvântului 
legat de Slava lui Dumnezeu. 
Cu gândul m-am mirat zi de zi pe aspectul că 
Dumnezeu nu mi s-a arătat niciodată... 
Legat de Dumnezeu, cu ce mă pot mira în același timp 
a tot și la toate, dacă nu cu gândurile... 
Pe Dumnezeu nu mă voi putea mira niciodată fiindcă 
tot ce dorește el să se realizeze 
 este un lucru firesc... 
Pe faptul că Dumnezeu vrea prin absurd 
să vină la mine în chip de lup sau de altă creatură, 
n-am de ce să mă mir, fiindcă 
acest aspect ar putea fi pentru Tatăl Ceresc ceva 
firesc... 
Dumnezeu poate într-un fel sau altul să mă sperie, 
prin diferite fenomene cerești 
sau de altă natură 
dar prin asta nu mă poate face 
să mă mir pe el deoarece 
a te mira pe Tatăl Ceresc fără temei 
fără noimă, fără rând 
nu-i un fenomen firesc... 
Mi-am folosit gândurile pentru a mă mira 
pe toate procedeele și formele prin care 
Dumnezeu poate apărea la vedere în fața mea, 
De aceea este de prisos să mă mir pe o eventuală 
arătare a lui Dumnezeu... 
 
DE RESTUL SENTIMENTELOR 
 
Când mă gândeam  
ce mai am de făcut  
la ceas de seară târzie 
muza m-a interceptat astfel: 
Dacă pentru sentimentele pe care  
i le-ai creat lui Dumnezeu  
n-ai cerut nimic material  
cum ceri cu bani marfă din magazin  
ci ai cerut ceva pentru suflet 
Domnul a fost de acord cu cererea ta  
ca să-ți ofere aceste poezii ... 

 

Dar mi-a zis să te întreb  
ce să-ți dea 
de restul sentimentelor ? 
Mai neobișnuită ca oricând  
precum o foaie de hârtie goală 
muza aștepta de la mine un răspuns 
Atunci am grăit muzei: 
Spune-i Tatălui Ceresc să-mi dea 
de restul sentimentelor, viață ! 

 
CA FERICIREA 
 
Omul prin ceea ce este 
poate zbura aproape ca un înger 
Îngerul a rostit: 
"Prin ceea ce sunt 
pot zbura aproape ca fericirea" 
Fericirea a zis:  
"Doar Dumnezeu ar putea zbura 
mai presus de mine" 
Tatăl Ceresc a cuvântat: 
"Cum să pot zbura mai presus 
de aripa-mi pereche-fericirea 
că doar împreună cu aceasta  
pot forma zborul suprem 

 
SPRIJIN EXTREM 
 
Mă simt stingherit și prin aspectul că 
sufletul meu e doar unul... 
Dacă aș putea face din el  
două sau trei mai mici 
ca astfel cu unul sau cu două din ele 
să însuflețesc scaunul și cârja care 
m-au sprijinit în singurătatea,  
osteneala și durerea mea 
ca astfel acestea (scaunul și cârja) 
să simtă în adevăratul sens al cuvântului  
cu sufletul, 
ce înseamnă să sprijini pe cineva ... 

 
NĂZUINȚĂ 
 
Dacă inima ar putea prelua la nevoie 
și funcțiile creierului 
ai putea gândi cu două organe odată 
ca astfel să-ți poți însuși iubirea  
ca pe un premiu sau recompensă 
nu ca pe un element obișnuit 
în funcție de cine 
și ce ești, 
spre a nu o încadra fără temei și fără rând  
în geografie sau în istorie.. 
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    Ștefan ANDRONACHE 
 

Mihail Sadoveanu 

 într-o ipostază mai puţin cunoscută, 

aceea de preparator al unor delicatese pescăreşti 
(Comentarii pe marginea unei scrisori inedite) 

 

    Mihail Sadoveanu se numără printre puţinii scriitori ro-
mâni care au avut ca hobby vânatul şi pescuitul. De fapt 
aceste două pasiuni, de care nu s-a despărţit niciodată în 
timpul vieţii sale, par să se fi născut pe vremea când el 
avea „mai puţin de cinsprezece ani” şi începuse a-şi pe-
trece vacanţele „pe malul Moldovei şi al Siretului” pentru 
că, după cum el însuşi mărturisea mai târziu, simţea cum 
întreaga-i fiinţă „se armoniza cu cerul, cu apele, cu toate 
peisajele” (M. Sadoveanu, “Ţara de dincolo de negură”, Ed. 
Minerva, Bucureşti, 1974, pp. 10-11). 
    Pentru prolificul şi exigentul prozator, „pescuitul era o 
plăcută şi fericită îndeletnicire”. De la prima undiţă, arun-
cată mai mult din curiozitate în apa Şomuzului, la cele 
pregătite cu grijă pentru descinderile, atât de mult râvnite, 
ori la „Nada Florilor“ de la Fălticeni, acolo unde „se îmbul-
zeau (...) peştii mari, de specii necunoscute” („Povestiri, 
nuvele, evocări, articole”, Ed. „Doina”, Bucureşti, 1996, pp. 
152, 155); de la pescuitul în apele ademenitoare ale Jijiei 
sau Prutului în compania prietenilor săi din Iaşi, doi 
„căpitani în retragere: moş Haret şi moş Pilescu (...) pro-
fesori eminenţi în această artă” (idem, p.227) şi până la cel 
practicat în „bălţile Dunării” sau pe „gârlele înguste ale 
Deltei”, făcut cu „undiţele din bambu, (...) la fulgerul zorilor” 
(idem, pp. 399, 407), bucuria îl copleşete întotdeauna fă-
cându-l să exclame sentenţios, dar şi cu o urmă de regret: 
„Viaţa aceasta e frumoasă şi prea scurtă!” („Ţara de dincolo 
de negură”, Ed. Minerva, Bucureşti, 1974, p. 12). 
  

 
Baltă în Lunca Siretului 

 

     Desigur că nu numai îndeletnicirea plăcută a pescui-
tului determinase această apreciere, ci şi cadrul natural în 
care se consuma acesta, „stuful fără fund, umbra amurgu-
rilor şi glasurile nopţii” (idem, p.16) şi chiar ospăţul pescă-
resc cu care se încheia, de obicei, partida consumată „într-
o singurătate desăvârşită”. 
 

 
 

    În multe din povestirile sale, M. Sadoveanu ne 
prezintă diverse preparate din peşte, în special cior-
be sau fripturi apetisante, contribuind astfel la popu-
larizarea unor reţete tradiţionale, deţinute de un „moş 
Procor” („Ţara de dincolo de negură”) sau de „lelea 
Ioana” („Intrarea în ostrov”). 
    Cu trecerea timpului, în baza unor experienţe culi-
nare trăite şi însuşite la faţa locului, scriitorul a înce-
put să-şi pregătească el însuşi unele specialităţi de 
excepţie, ajungând uneori să împărtăşească şi altora 
secretele deţinute. 
    Întâmplător, am descoperit la Biblioteca Naţională 
a României din Bucureşti (fondul „St. Georges”), o 
scrisoare de dimensiuni destul de reduse adresată 
unuia dintre tovarăşii săi de pescuit (Aurel Comsia,  
dr. Istrati sau Ieronim Şerbu?).  
    Prin mijlocirea acesteia, Mihail Sadoveanu dezvă-
luie cu răbdarea-i caracteristică, dar şi cu vădită pa-
siune, secretele afumării peştelui. Pentru că de abia 
se întorsese dintr-o „rătăcire prin Ţara Moldovei şi 
Ardealului de patruzeci de zile”, el avea încă proas-
păt în memorie întregul proces de afumare a  „frumo-
şilor păstrăvi” prinşi cu acest prilej. 
    Misiva fusese concepută, la 28 august 1939, cu 
sobrietate, aidoma unei reţete consacrate, el ţinând 
cont de faptul că prietenul - care i se adresase cu o 
lună în urmă - era interesat să afle întregul proces al 
afumării peştelui, lucru pe care, pare-se, că i-l promi-
sese ceva mai demult. 
    Bineînţeles că prozatorul ţine să-şi avertizeze prie-
tenul de pescuit, care împărtăşea aceeaşi pasiune, 
că mai cunoaşte şi un „alt fel de a prepara păstrăvii, 
mai bun decât oricare”, dar pe acesta se va „învred-
nici” să i-l facă „cunoscut pe teren”, deci într-un viitor 
nu prea îndepăratat. 
  Vă prezentăm, alăturat, atât facsimilul scrisorii men-
ţionate, cât şi transcrierea integrală a conţinutului ei, 
în speranţa că şi alţi scriitori sau cititori ai revistei, 
care sunt pasionaţi de preparatele din peşte proas- 

 

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

păt, vânat doar cu undiţa, vor încerca şi ei să prepare 
delicatesa culinară a celui mai mare dintre „pescarii scriitori” 
pe care i-a dat vreodată pământul românesc. 
 

 
Păstrăvi în cetină de brad 

 

    Cu siguranţă că dacă ei vor urma întocmai sfaturile dez-
văluite în scrisoarea de faţă şi vor avea şi răbdarea nece-
sară pentru finalizarea travaliului specific, ce-i drept nu prea 
comod, vor ajunge să savureze una dintre bunătăţile prefe-
rate ale maestrului Mihail Sadoveanu având, deci, încă un 
motiv de a-i mulţumi, alături de respectul ce i se cuvine 
purtat pentru superbele pagini de proză pe care acesta ni 
le-a hărăzit spre bucuria noastră perpetuă. 
 

                                                                           
   28 august 1939 

Stimate prietene, 
 

    Te vei fi mirat de ce n-am răspuns îndată scrisorii dom-
niei tale din 27 iulie. Abia acum m-am întors în Bucureşti, 
după o rătăcire prin Ţara Moldovei şi Ardealului de patru-
zeci de zile.  
    Frumoşii păstrăvi prins-am mai cu seamă la Lacul Roş şi 
i-am şi afumat, după aceeaşi rânduială pe care o au şi los-
triţele. 
    Un dispozitiv simplu de afumat se face uşor, săpând un  
cuptoraş în pământ din care trece un gârliciu spre o cutie 
sau o putină desfundată. Peştii se aşază la gura de dea-
supra putinei sau atârnaţi sau pe o reţea de sârmă, şi se 
acoperă cu un ţol. Se face foc de putregaiu la cuptoraş. 
    Înainte de a-l pune la afumat, peştele se ţine sărat patru, 
cinci ore, sau mai mult, după gust şi după cât timp vrei să-l 
păstrezi. Dacă vrei să-l comsumi după trei-patru zile, îl ţii 
mai puţin în sare şi, desigur, mai puţin la fum: aşa e bun. 
Dacă-l sărezi mai tare şi-l usuci mai bine, e mai puţin gus-
tos.  
    După saramură, îl laşi să se scurgă şi să se zvânte câte-
va ore. Apoi îi dai fum -rece- (gârliciul trebuie să aibă o lun-
gime potrivită pentru asta), vreme de douăsprezece ceasuri 
măcar; la urmă, ca să capete un frumos lustru auriu, îi dai 
fum de urzici verzi. // 
    Cum o lostriţă trebuie să aibă măcar două kgr., e necesar 
ca să fie desfăcută în două pe la pântece, aşa cum e desfă-
cută foaia aceasta (a scrisorii, n.n.), - încât şi salamura (!) şi 
fumul s-o pătrundă bine. 
    În acelaşi chip exact (!) se afumă păstrăvii. Cei de lac 
sunt mai gustoşi afumaţi decât rasol. Cunosc şi alt fel de a 

 
 

 
 

prepara păstrăvii, mai bun decât oricare. Nădăjdu-
iesc a mă învrednici să ţi-l fac cunoscut pe teren. 
    Păstrăvilor mici, la fum, li se pune un lemnuş cât 
un chibrit care să ţie desfăcute părţile pântecului. 
    N-am putu descifra bine numele franţuzului dumi-
tale. Salută-l însă din partea mea. 
    S-auzim de bine. Îţi strâng cu prietenie mâna. 
    Al dumitale,  
                                                Mihail Sadoveanu   
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         Lidia GROSU 
                                             (R. Moldova) 

 

COROANELE MELE... 
              Artistului plastic Carmen Florian 

 
Coroanele mele 
Au strălucirea  
Ruperii stelei de mama-Lumină: 
Mi-am adunat pe ele  
Existența mea în culori... 
Nu am vreo temere de căderi...  
Fredonat de aripa-n zbor,  
Locul pe care-l pretind e doar înălțime. 
O vom învăța pe de rost împreună, 
Relansându-mi, în abuz de-oxigen, 
Intuiția - ca pe o fină percepere  
A tot ce rămâne culoare...  
Nu mi-o plasați decât răspuns la orice-ntrebare... 
 
 
ÎN DETALII FIERB ÎNŢELEPCIUNI 
 
În detalii fierb înţelepciuni 
Cine nu le vede, le aude, 
Răsunând în gemete de scrum 
Ce visează foc pe mirişti ude 
Printre vorbe goale ard pe rug  
Tălmăciri de nebunii rebele, 
Sub sechestrul ochiului transfug 
Şoaptele-s mirese-n citadele. 
Iar culise tăinuiesc ravagii 
Ale vicioaselor selecţii  
Ce-i încoronează pe mustangii 
Capturați de noile inepţii. 
Că am fi doar oaspeţi pe pământ –  
 
Crez ce-ar fi un rod de bune ore 
Şi-o-ndrumare pentru-n dezgolit 
Gând străpuns de inerții sonore 
 
În detalii fierb înţelepciuni 
Cine nu le vede, le aude 
Că-s înaltele dimensiuni 
însetate de-a luminii unde 
 
Azi va răsări o lună nouă 
Şi-un nebun frumos o va curta  
Să coboare într-un strop de rouă 
Poezia pentru-a-i venera. 

 

NOSTALGIE 
 
Am îmbrăcat, din frunze, haină nouă 
Să nu mă recunoască vreun păcat 
Mă măsura-n delir un strop de rouă 
Pe-o creangă - amuțit de un oftat... 
 
Sub arborele unei mistuiri 
Îmi demolam, din dimineți, dojana 
Și în solemnități chemam doi miri 
Să-și umple, de miresme,-aeriana 
Poiană-a viselor - dorită de imperii  
de fluturi,  
ce nu știu de-mbătrânire 
și care-ngenunchează-n ora serii  
O acuarelă potopită de iubire... 
 
...Mă întrebam dac-ai fi fost refrenul  
Acestor guri de aer ce-mi vizau 
Plutirea într-un schimb de hipnogene 
Săruturi - care-n mine se surpau  
”Adagio în G Minor”... Ce timp! 
Răspunsul se mai zbate-n infinituri 
De frunze, ce le-nvolbură un vânt 
Și-n care Albinoni-a plâns avânturi.  
 
SUNT ACEST LEGĂMÂNT CU CETATEA 
                                       Poetului Grigore Vieru 
 

Cenuşă aruncată pe vânt, 
sunt acest legământ cu Cetatea: 
oase străbune voi mângâia 
şi mă voi scurge  
atingeri de timpi  
pe o „gură de rai” 
contopită cu lacrima de pe-un obraz  
a neştirii de arderi improvizate... 
 

Sunt acest legământ cu Cetatea 
din care desprind: 
fiii acesteia nu mor nicicând... 
sunt CUVÂNT... 
o punte între Cer şi Pământ! 
 
INDIFERENT DE ÎNĂLŢIME... 

Acrostih dedicat renumitului sculptor Iurii Canaşin,  
autor al monumentului Ion şi Doina Aldea Teodorovici 

 

Indiferent de înălțime, 
Unda mea-i modestie... sinceritate... 
Răbdarea-mi se-nalță sculptură pe ele 
Intuită azi ideal... 
Iert greșeala ce mă aruncă-ntre mari reușite, 
Cântecul lor culegându-l clipă de grație... 
Azi voi trăi-o ca niciodată altcândva: 
Neobosit voi veghea 
Artistul din mine - prin pronia degetelor -  
Școala în care nu neglijez 
Istoria visului ca împlinire 
Ne vom recunoaște mereu în cuvântul iubire. 
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      Dumitru ANGHEL 
 

POARTA TURCEASCĂ, de A.G. SECARĂ-HALIBEY 
 

Volumul de versuri, „Poarta turcească”, Edi-
tura Detectiv Literar, Bucureşti, 2017, 112 pagini, 
semnat de scriitorul A.G. Secară-Halibey, cu un sub-
titlu lămuritor, „O introducere lirică la Mistica Po-
veştii”, este... „povestea” sentimentală a unui monu-
ment de arhitectură istorică, „Poarta de han tur-
cesc”, din zona Dunării de Jos, cu valoare de patri-
moniu arheologic de secol XVIII, care a căpătat, în 
demersul artistic al poetului gălăţean, valoarea unui 
„firman domnesc” de legiferare a unei emblematice 
poezii de secol XXI. 

Procesul de creaţie literară s-a coagulat pe 
canavaua unui parcurs de peste cinci secole de 
conflicte violente şi, nu rareori, umilitoare, din care 
s-a născut, ca un pact de echilibru, o pace frumoasă 
şi benefică de act cultural compensatoriu.  

Domnul A.G. Secară-Halibey a semnat tra-
tatul de pace eternă între două entităţi istorice, beli-
coasă, una; cuminte şi nedreptăţită, alta, după legile 
agresive ale Istoriei, prin actul de cultură al celei  mai 
elegante şi îngăduitoare forme de comunicare: Poe-
zia, specie a genului liric cult, în care sunt exprimate 
idei şi sentimente de iubire şi înţelegere între oa -
meni. 

„Poarta turcească” a unui han medieval gălă-
ţean, de sorginte turco-greco-albaneză de pe ma-
lurile Dunării dinspre vărsare, prin Deltă, în Marea 
Neagră, a fost decretul liric al unei conştiinţe 
artistice, care a înlocuit firmanul autoritar cu gân-
duri, idei şi sentimente de pace şi echilibru, pentru 
că domnul A.G. Secară-Halibey este poetul modern, 
român, care s-a alăturat „corului” conciliant al Păcii 
Mondiale din poezia poeţilor turci Sarî Saltuk Baba 
şi Yunus Emre. 

Din această perspectivă şi din alte câteva, 
cartea „Poarta turcească” este uşor atipică pentru 
literatura cu variaţiuni şi tonuri în contrapunct ideatic 
procesată de scriitorul A.G. Secară-Halibey, care şi-
a asumat un risc imprevizibil, diminuat prin origi-
nalitatea liricii sale, din care au răsărit perle de idei 
şi sentimente de-o perenitate meritorie. 

De altfel, imprevizibil este domnul A.G. Se-
cară-Halibey şi în calitate de istoric şi critic literar, 
când exegezele sale au efecte de... bumerang, care 
ocolesc ţinta cu puţin înainte de impact, deoarece 
intenţia sa nu este să acuze imperfecţiuni de 
creator, ci să inducă o direcţionare spre calitatea de 
excepţie a autorului, poet sau prozator, într -o ma-
nieră... uşor „suspectă!”, dar salvată de un altruism 
de analist orgolios. Aşa voi proceda şi eu în analiza 
volumului de-o valoare evidentă, „Poarta turcească”, 
în condiţiile în care poetul şi-a asumat riscul unor  
 

 
 

rezerve de accept datorat sindromului de 
împotrivire antiotomană, fără să ia în calcul 
consecinţele pe termen lung ale unui astfel de 
demers social-uman şi a păstrat în palmaresul 
său sentimental doar calităţile umane şi artistice 
rezultate din selecţii de areal uman calitativ, cu 
imagini sobre într-o mişcare gravă şi ritualică de 
Istorie dar şi cu viziuni sonore, muzicale, lumi-
noase, feerice şi vivante în acorduri specta-
culoase ale operei „Răpirea din serai”, de W.A. 
Mozart. Există în această carte de poezie o 
tendinţă de a privi umanitatea prin viciile ei 
majore în plan istoric şi generalizator, dar rămâ-
ne dominantă o anume vibraţie lirică, spontană şi 
profund sentimentală, cu prelungi ecouri în 
suflet, sugerată de un fapt biografic relevant 
pentru cognomenul de coloratură turcă, Halibey, 
împrumutat de la... „strămoşii mei necunoscuţi, 
în special ai străbunicii Ruxandra Halibey”, după 
afirmaţiile lămuritoare ale scriitorului A.G. 
Secară. 

Volumul este structurat pe 4(5) capitole, 
savant elaborate, I „Poarta turcească”, II „Sabia 
de smochin”, III „Urcând la Koyun Baba”, IV 
„Întâlniri cu Yunus Emre”, V „The Gazels of the 
fig tree sword”, variantă în limba engleză a prof. 
univ. Petru Iamandi. 

Capitolul I, „Poarta turcească”, aşadar, în 
distribuţia editorială a cărţii domnului A.G. 
Secară-Halibey, are un impact bine direcţionat 
spre alte orizonturi istorice şi lirice, iar trimiterea 
insinuantă spre Bosfor şi Dardanele este suge-
rată doar de un simbol local de arhitectură, preg-
nant naţională şi dunăreană, ca o nevoie artis -
tică de a nu da curs interpretărilor defavorabile.  

(continuare în pag. 16) 
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(urmare din  pag. 15) 
 

Cartea se deschide generos pe o singură linie 
melodic-artistică, în care nu încap nici secole de 
umilinţe şi nici consecinţe de vreun fel în planul 
emoţiei umane, sinceră şi scutită de motivaţii is torice, 
ci doar o stare sufletească caldă, susţinută de talent: 
„Cuvânt frumos, cheie din praf de stele, / te scrie pe -
acest stâlp de suflet, / întoarce-te în acest ochi de 
lume, / te deschide, primeşte toată înălţarea, / toată 
căderea..” („Bătaie în poartă”, p. 9), un mini-poem, ca 
un jurământ de credinţă. Poetul anulează orice 
posibilă confuzie de titlu-şoc: „o poartă gălăţeană, / 
româno-turcească prin destin / de cărămizi, de stele”, 
prin care încheie, anulează un conflict istoric, cu 
consecinţe de durată: „prin ea / ne putem imagina / 
cum vin suflete / din trecut, din viitor, /dar mai ales din 
prezent”, ca să transforme totul într-un echilibru al 
unei Istorii justificatoare pe termen lung: „o putem 
desena cu grafitti, puteam fi una cu ea, / o putem 
dărâma, iubi, preschimba în cuvinte, / ne putem aminti 
cum ne plimbam tinereţea pe lângă ea” („Toc-toc”, p. 
10). 

Prin poezie, prin artă se încheie o pace 
istorică, conciliantă, altruistă şi elegantă; în egală 
măsură onorabilă cu o Istorie care n-a fost deloc 
blândă sau dreaptă pentru poporul român, dar, 
dincolo de toate episoadele incriminatorii, fără acuze 
directe, îmblânzite de trecerea timpului împăciuitor, s -
a ajuns la Pace: „din călimara fericirii perfecte / 
cerneala visează / nori perfecţi şi luni imperfec te / 
tăiate de priviri furişate” („doi plopi şi patru piţigoi”, p. 
14). 

Termină repede poetul cu Istoria şi cu toate 
hachiţele ei rebele şi nedrepte, pentru ca să treacă de 
Poarta turcească, nostalgică şi provizorie, şi să revină 
în lumea sa intimă şi cuminte, într-un „Allegro” (p. 17) 
vivaldian, cu liniştea şi conflictul cuminte al copilăriei 
fericite: „visând iar casa bunicilor / corcoduşii înfloriţi / 
... / sunt gata pentru o nouă lume / .. / pentru câteva 
cutiuţe de amintiri”. 

Poetul A.G. Secară-Halibey modifică 
intempestiv registrul liric-tematic cu o încrâncenată 
apetenţă pentru mereu alt orizont emoţional, nuanţat 
cu o erotică idilică: „cea mai fericită zi din viaţa mea / 
a fost 21 septembrie 2007, când / au fost retrogradate 
în diviziile inferioare / zilele / primului sărut / primului 
amor... / plimbările paradisiace” („Alt remember...”, p. 
30). 

Capitolul II „Sabia de smochin” (Gazelurile 
imaginare ale lui Sarî Saltuk Baba, în traducerea la fel 
de imaginară a lui Adi G. Secară-Halibey) promo-
vează o poezie de formă fixă de lirică veche cu o 
structură prozodică cu rezonanţe orientale, balcanic -
otomane, de-o delicateţe erotică şi sentimental-naivă, 
alcătuită din distihuri, în care fiecare al doilea vers se 
termină în aceeaşi rimă ca a distihului anterior , ga-
zelul, întâlnit în literatura română doar la George 
Coşbuc. 

Poetul contemporan A.G. Secară-Halibey res-
pectă forma gazelului înaintaşului său din secolul al 
XIII-lea, Sarî Saltuk Baba, deşi versurile sale din cele 
17 poezii numerotate cu cifre romane sunt foarte lungi 
şi obstrucţionează ritmicitatea prozodică, oricum  
 

 

incompletă. Imprevizibil şi original, poetul gălă-
ţean accentuează efectul liric de sorginte orien-
tal-otomană, chiar din subtitlul acestui capitol II, 
asumându-şi elegant variaţiunile rococo ale 
poeziei sale, cu cognomenul Halibey dar şi cu 
registrul lexical turcesc: „Allah, Adi güzel, 
derviş, Aladin. Sultan, Koyun Baba, halva, Ana-
tolia...: „Smochine de dulceaţă sufletele oame-
nilor sunt / Pe tipsia de-azur a lui Allah, stele de 
miere şi unt / .. / Adi güzel viaţa parcă e un vis 
de uitat derviş, /În uitată caravană, în uitarea 
uitării... Drum sunt. (I, p. 46).  

„Sabia de smochin”, un poem uriaş de 85 
de distihuri într-un amestec de concepţii 
filosofice primare şi de religii cu direcţionare 
spre Allah: „Prin ţărâna Anatoliei, suflete 
minune, rouă / Divină, umbre plăcute lui Allah, 
poa’-aţi vorbit mai va” (VI, p. 51), sau cu poveşti 
de iubire şi cu amintiri din copilărie: „Străinul din 
tine îndrăgostindu-se de frumuseţea umbrei / 
Care ca o amintire nu ţi-a vorbit vreodată de 
dorul ei” (VII, p. 52). Şi, peste toată tevatura 
vieţii pe planeta Pământ, ca o strategie a 
provocării, iubirea, domeniu distinct al 
sensibilităţii: „Jocul arabesc ar continua, iubirea -
i nesfârşită / .. / Vină pacea serii ce s-a visat 
dimineaţă de bairam” (XVII, p. 62), iubirea dintre 
oameni, ca o formă de pace eternă. 

Capitolul III „Urcând la Koyun Baba”, 

este structurat în aceeaşi formulă editorială, ca 
un alt poem-unic, notat cu cifre romane, de la I 
la VII, cu o construcţie prozodică cu totul 
originală, riguros păstrată, pe lait-motivul 
ascendent al muntelui sacru, cu o lume populată 
de himere stranii, urcând, urcând, cu gesturi 
profunde şi sacre: „inimă străină / cu un toiag 
improvizat / dintr-o creangă de copac / 
necunoscut / ... / urcând, urcând” (I, p. 65), sau 
pentru o poveste cuminte, casnică, patriarhală: 
„îţi cântă de femeia frumoasă / de copii tăi / îţi 
cântă povestea / care caută balauri frumoşi / 
zmei înţelepţi / urcând, urcând” (V, p. 68); şi să 
încheie tot cu un omagiu adus poetului: „de jos 
se aude cântecul lui sarî saltuk” (VII, p. 70), în 
viziuni mai luminoase: „uneori, inima lui / se 
odihneşte pe Koyun Baba” (p. 71).  

Capitolul IV „Întâlniri cu Yunus Emre”. 
Ultimul capitol al volumului „Poarta turcească” 
este dedicat unui mare gânditor, filosof şi teolog 
al Islamului dintr-o epocă medievală de secol 
XII-XIV, Yunus Emre, cu o valoare simbolică de 
ritual şi esenţialmente mitică, de-o tulburătoare 
autenticitate. Sunt ecouri la poezia lui Yunus 
Emre, o lirică de contrast despre iubire, despre 
Creaţiune şi despre filosofia existenţei omenirii, 
într-un poem tot de mare întindere procesat în 
aceeaşi formulă prozodică aleasă de poetul A.G. 
Secară-Halibey. „Întâlniri cu Yunus Emre”, un 
poem-elogiu, în care protagon istul este aşezat 
în limitele excelenţei sufleteşti: „sau, poate, 
Yunus Emre, / luna îşi va căuta trecerea / cu 
sufletul tău / ... / şi îngerii se vor roti / dincolo de  

 

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

toate aceste cuvinte / care vor să fie doar lacrimi / de 
iubire” (p. 74), şi-i reproşează, tandru şi îngăduitor, 
echilibrul venit din universul liniştitor a l Muzicii: 
„Yunus Emre, dacă ai fi ascultat / reqviemul lui 
Mozart, / cu ochii ai fi văzut pacea cerului” (II, p. 75). 
Şi să încheie cu nevoia de pace, echilibru şi 
înţelegere între oameni, credinţe, Istorii şi suprema 
fericire: „tu ziceai: / să ne cunoaştem, hai, veniţi, / În 
bună pace să trudim, / Şi să iubim, să fim iubiţi, / Că 
lumea n-o s-o moştenim” (X, p. 84). 

„Poarta turcească”, un volum de versuri de 
inspiraţie oriental-medievală, în afara mijloacelor de 
expresie ale poeziei moderne româneşti, capabilă să 
acceseze orice formă de exprimare lirică, la cote de 
performanţă, în care pretextul ideatic literar este 
rezultatul unei experienţe şi al unei implicări 
personale importante venită dintr-un impuls intim. 
Cartea rămâne un fapt de literatură modernă cu note 
definitorii de Istorie şi cu impact emoţional pe o 
biografie asumată. 

A.G. Secară-Halibey este scriitorul cu reacţii şi 
atitudini de intelectual lucid şi echilibrat, care acceptă 
întâmplările Istoriei, fie ele imprevizibile şi nedrepte, 
ca un demers al unui destin personal... predestinat. 
Poet modern de secol XXI, aduce un omagiu 
respectuos şi elegant factorilor umani de excepţie 
care, prin contribuţia lor de scriitori talentaţi, 
„oblojesc” bolile grave ale Istoriei rebele şi nedrept 
abuzive. 

 

 

(urmare din pag. 10) 
 

Ea nu alege, înspre ultimă instanţă, „preţul 
corect/ al sofisticării,/ când totul e dulce/ până la 
îngreţoşare.” (p.74) Pune sinceritatea deasupra 
sofisticării: „Vrem cu ardoare să iubim/ oameni care 
să ne iubească/ mai mult/ şi asta e cea mai mare/ 
plăcere în viaţă/ până când începem/ să ne îndoim/ 
de orbire.” (p.77) Bisturiul mistic pe care-l foloseşte 
ne arată limitele, în poemul „A noastră e mai bună”: 
„În calote de aramă/ despărţim grâul de neghină/ şi 
trecem prin măduvă/ toată hrana.// Dar tot suntem 
aroganţi/ când vorbim/ despre credinţă,/ a noastră.” 
(p.78) 

„Zadarnic”, ultimul cuvânt al cărţii, este, 
într-un fel, un răspuns la o „Interogare”, unul dintre 
cele mai scurte texte: „Oare dacă scriu poezie/ am 
să mă mântuiesc?”, p.27. „Zadarnic” este precedat 
de alte două cuvinte, în cel mai scurt text al volu-
mului, şi ultimul, „Nimic prea mult”: cuvintele „Da” şi 
„nu”, p.80. Răspunsul final s-ar putea să nu fie 
deloc unul final, deoarece miracolele propuse su-
pra, dar şi infra-, ultra-, ş.a.m.d. existenţialist de 
către Cuvânt sunt răspunsuri mult mai dezirabile, 
care pot lua straiele unor întrebări care pot duce 
mai departe, dincolo de orice „fracturare hidraulică”, 
„camere surde”, „entropii”, farmecul uşurătăţii de a 
fi, de a cunoaşte, de a evolua, de a te mântui, de a 
te întoarce, de a uita… Sau de a număra „mărge-
lele de nisip”, poemul care dă titlul cărţii: 

„Astăzi nu te mai grăbeşti niciunde/ în 
mersul tainic şi îngândurat/ pe drumul zilelor/  ce 
vin mereu/ şi nu poţi privi în ochi/ pe nimeni.” (p.31) 

„Născută de veşnicie” (există un poem 
„Născuţi de veşnicie”), poeta poate propune chiar o 
vindecare de taine quasi-agnostică: „sufletului/ nu îi 
va lipsi nimic/ abia atunci când va începe/ să se 
vindece de taine.” (p.34) Este o propunere care 
poate deveni „periculoasă”, dacă nu este chiar 
normală în paradoxala, oximoronica distopie reală 
în care trăim. Pentru că taine, sunt, în felul lor, şi 
„amintirile”, precum cele „de Récamier”, din poemul 
atât de tulburător, ca un psalm care dă o replică 
greu mirositoare, „a tămâie şi smirnă”, mult mai 
celebrului „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!” 
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Magie   
 

V-au răvăşit prea desele-opintiri? 

Când am deschis fereastra aţi intrat 

Parcă buimaci din aerul curat 

Şi libertatea fără-mpotriviri 
 

Fulgi mari şi mici cu trupul cristalin, 

Privirile-mi vă-ntâmpinau pe rând 

Cum apăreaţi şi dispăreaţi purtând 

Câte-o secundă pentru un destin. 
 

Aerul cald şi rece frământat  

Îmi anima trăirile-amorţite 

Cuprinse de un dor pe nesimţite 

Într-o magie-a gândului curat.  

 

Doar alb   
 

Doar alb. Atât a mai rămas 

Dintre culori pe-această lume 

Cuprinse într-un zid uriaş 

De la pâmânt la cer. Anume 
 

Să şteargă chipul obosit 

Al evoluţiei umane. 

Este momentul potrivit? 

Şi l-ai ales acuma Doamne 
 

Să lepădăm în univers, 

De la-nălţimile create, 

Tot răul într-un singur sens 

Spre găuri negre-ndepărtate... 
 

Sau este doar un vis frumos 

Al iernii de la pol plecate 

Şi după-atâta mers pe jos 

A adormit pe săturate... 

 

Pe note albe     
 

Pe note albe iarna scrie-o simfonie 

Se pleacă cerul de emoţionat 

Bisând orchestra care a legat  

Pământ şi aer într-o armonie. 
 

Se detaşează de pe portativ  

Notele albe în game de gheaţă, 

Simţi răsuflarea lor rece pe faţă 

Şi-o bucurie ca un laitmotiv. 
 

Doar paşi-adună aspre remuşcări 

În scârţâit cu umilinţă 

Pe nea şi fără rea credinţă     

Înşiră note care pier.  


 

       Dorian MARCOCI 
 
În dansul lor 
 

A început din nou să ningă. 

Fulgi mari cu pasul legănat 

Mă cercetează la fereastră 

Chemând un suflet detaşat 
 

De spaţiile strâmtorate 

În dansul lor fără hotar, 

Un vis într-o realitate 

A gândului lăsat hoinar 
 

Să netezească fruntea albă 

A iernii şi s-o ocrotească 

Din lumea ei în lumea noastră 

De încruntarea omenească. 

 

Poţi 
 

Poţi să te cuibăreşti în alb, 

În fulgii care te-nconjoară 

Din iarna plină de afară, 

În urma pasului când slab 
 

Se-nşiră pe aleea goală. 

Poţi să te cuminţeşti în zâmbet, 

În râsul proaspăt, inocent, 

În atmosfera de sfială 
 

A-ndepărtării de concret. 

Poţi să călătoreşti pe strune 

De gând care vibrează-anume 

Spre-adânc de noapte şi de suflet 
 

Încurajat de o minune 

Mărturisită de poet. 

 

În palma primăverii 
 

Sunt picături de stele ce-au căzut 

Când cerul s-a trezit de dimineaţă 

Şi adunate, toate-au încăput 

În palma primăverii cu speranţă 
 

Şi clinchet alb, de vânt închipuit 

Şoptind iubirilor să zăbovească 

Cu ghioceii care-au înflorit 

Să mijlocească dragostea lumească. 
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      Marin MIHALACHE 
 

STRĂINUL 
  

Străinul n-avea mormânt 
Memoria lui era un vânăt 
Amurg peste mușuroaiele 

De pământ din cimitire 
Petală de trandafir negru 

Pe buzele reci ale pământului 
Taciturn surghiun în adâncuri  
De peșteri părăsite de lilieci. 

 

Străinul opaiț flicărind 
În cimitirul de pe colină 
Sub catafalc fără nume 
În searbădă resemnare 

Neliniștit dormitând 
Sub o mare de ierburi 
La umbra unei cruci 

Ca un catarg de corabie 
Înfruntând însingurat 
Dezlănțuita furtună. 

 
CÂNTECUL LEBEDEI 

 

Și ai simțit ca o fiară 
Că se apropie moartea 
Te-ai zbătut zadarnic 

În toate colțurile 
Şi ai sângerat profund 
Și pe cât te smuceai 

Laţul îți încorseta 
Mai mult aripile 

Făcându-le inutile 
O povară în plus. 

 

Ai fi renunțat la aripi 
Pentru a mai putea trăi 

O vreme măcar și invalidă 
Pasăre tristă fără aripi 

Fără gloria libertăţii 
Și sublimul zborului. 

 

S-a înserat însă încet 
Noaptea a venit tiptil 
Și trupul tău obosit 
De atâtea drumuri 
De atâta zbatere 

A rămas resemnat 
La umbra copacului 
Să se odihnească 
Să se obișnuiască 
Pentru totdeauna 

Cu lumea somnului. 
 

O, lebedă tu știai 
Că vei pieri în pădurea 
Adâncă și întunecată 

Presimțeai că te vei rătăci 
 

  

Prin haţişurile fără ieșire 
Și atunci ai cântat 

Acel cântec frumos 
Acea lamentație profetică 

Elegia duioasă a morții 
A mântuirii prin cântec. 

 

Dar nu se știe niciodată 
O, nimeni nu știe 

Ce cântec de lebedă 
Îi va fi fost sortit fiecăruia 

Să-l cânte înainte 
De eterna trecere. 

 

Doar acela care poate cânta 
De prea multă durere 

De prea multă întristare 
Care mai poate cânta 
În ultima clipă a vieții 

Cântecul său de lebădă 
Acel cântec ar putea fi 
Cel mai frumos cântec 

Pe care l-a cântat vreodată. 
 

PIATRA 
 

Este un miracol înțelegerea 
Noastră între polii absenței. 

În codri magici de mister 
Sună trâmbița învierii. 

 

Dar puternică și răbdătoare 
Este piatra care rămâne 

Tăcută, singură și nemișcată 
În parcul unde pătrunde 

Miros proaspăt de primăvară. 
 

Doar piatra rămâne 
Statornică și nepăsătoare 

Mărturie a timpului 
A dinților care îi macină 

Încet, încet conturul. 
 

Până chiar și stâncile 
Cele falnice și trainice 
Din creştetul munților 
Se pogoară smerite 
La picioarele asinilor 
Se prefac în pietrișul 
Drumurilor de țară 
Se prefac în nisip 
Fierbinte la țărmul 

Oceanelor înspumate 
Din care iarăși se umplu 

Clepsidrele timpului 
Mai tari decât pietrele. 

 

Piatră timp solid 
Memorie a timpului 

Devenind spațiu 
Formă în spațiu 

Fărâmițat de timp 
Măcinat mărunt 

În nisip de clepsidre. 
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     Angela DUMBRAVĂ 
 

O SURPRIZĂ-N CEAS DE NOAPTE 
 

Parcă simt și acum bucuria pe care mi-a făcut-o 
familia din partea tatălui meu, Vasile, într-o zi de 20 
ianuarie când îmi sărbătoream ziua de naștere. Nu știu 
cine a gândit această întâlnire, dar era o zi specială 
pentru mine că doar împlineam șaisprezece ani.  

Îmi sărbătoream ziua în plină iarnă. Și atunci iernile 
erau foarte geroase, Dunărea era înghețată tun și 
nămeți de zăpadă cât vedeai cu ochii. De când mă știu, 
mama îmi serba ziua de naștere cu mare fast. 

Cu mâncarea stăteam bine, în beci aveam de toate: 
cârnații uscați și atârnați pe o funie, borcanele cu carne 
la cavarma, bidoanele cu murături și varză, brânza la 
butoi, peștele uscat pe frânghie, jumările, slănina fiartă 
în zeamă de varză, coșul cu ouă, oalele cu smântâna 
grasă și tare ca untul, legumele așezate în lădițe cu nisip 
ca să reziste, merele învelite în ziare, strugurii stafidiți și 
butoaiele cu vin roșu și limpede. 

Pentru mama era chiar ușor să încropească o masă, 
când avea din ce face. Așa că, toată săptămâna se 
pregătea pentru cei dragi. Nici nu mă trezeam bine că 
începeau vizitele, ba câte o vecină, bunica, mătușile și 
verișorii, nașele, fiecare venea pe rând. Mamei i-ar fi 
plăcut să vină toate odată, ar fi fost mai ușor, dar nu era 
după ea, ci cum își făcea timp fiecare dintre invitate. 

Eu, sărbătorita, eram tare fericită, pentru că fiecare 
avea o vorbă frumoasă pentru mine și primeam câte un 
cadou și, trebuie să recunosc, așteptat cu nerăbdare. 
Fiind iarnă, îmi făceam cea mai mare provizie de ciorapi 
din lână, pieptare, fulare, mănuși, căciuli.  

Îmi amintesc că ziua de naștere în acel an a căzut 
într-o sâmbătă. Eu, nerăbdătoare și fericită, îmi 
așteptam cadourile. Acum că eram mai mare  s-au 
gândit să-mi dăruiască, pe lângă ce-mi împletiseră, 
ciorapi, căciuli, pieptare, și câte un ban legat strâns într-
o batistă pe care să-i folosesc la nevoie. „E greu când 
ești prin străini!” spunea bunica. 

Veselie, bucurie, însă când se adunau mătușile 
laolaltă începeau și discuțiile. „Vezi că Angelica poartă 
rochiile cam scurte și pantalonii sunt cam largi.” Asta mă 
supăra cel mai tare: când se băgau mătușile în treaba 
altora! Și mamei atâta îi trebuia, idei! Imediat ce plecau 
mătușile avea grijă să stabilească niște reguli. Totuși, 
cât erau musafirii, eram scutită de morala mamei. 

Ziua a trecut obișnuit, cu bucuriile, contrazicerile și 
trăirile unei aniversări în familie. Plecaseră oaspeții spre 
casele lor și mama își pregătea atacul împotriva mea: 
despre cum mă îmbrac, cum să mă port, cum să 
vorbesc. Tocmai când mă încărcam cu răbdare să pri-
mesc dojenile mamei, deodată auzim gălăgie la poartă 
și până să ne dumirim ce se întâmplă, curtea s-a umplut  

 

cu tineri. Printre căciulile căzute pe ochi, fulare, mă-
nuși, cizme, tropăit, ghiozdane în spate, mi-am dat 
seama că erau verișorii și verișoarele mele de la Vul-
turul și de la Vaideei. Veniseră cu căruțele la ziua 
mea urmând ca a doua zi să plecăm cu toţii spre Nu-
fărul și de acolo spre Tulcea cu autobuzul, fiecare la 
liceul unde învățam. Când i-am văzut, mi s-a umplut 
sufletul de bucurie. Doamne, ce frumoși erau! Înalți, 
blonzi și îmbujorați la față: Stela, Florica, Nelu, Maru-
sea, Michea. Iordan era cel mai mare verișor al 
nostru, care locuia în sat cu unchiul Dumitru și atunci 
a venit cu harmoșca după el să facă puțină atmosferă 
între verișorii mai mici. Surpriza a fost unchiul Lefter 
care a venit să-i aducă pe „țâncii” care cred că e ușor 
să pleci la drum prin zăpadă. „Eheiii, ce știu ei? Iarna 
nu-i ca vara”, a spus unchiul sfătos. 

În iarna de care povestesc, Dunărea era înghețată 
tun și au trecut cu căruțele la noi. Gerul le înroșise 
fața și tropăiau din picioare ca niște căluți ca să se 
încălzească. Mama i-a invitat în casă și după ce s-au 
scuturat de zăpadă, s-au dezbrăcat și imediat le-a dat 
un pahar cu vin la temperatura camerei să se 
încălzească. 

Ne-am așezat la masă. Bine că încă nu plecaseră 
acasă toate mătușile, că era de muncă cu atâția tineri 
sănătoși și cu poftă de mâncare după aerul rece de-
afară. Și mama și mătușile nu știau cu ce să înceapă 
mai întâi: să pună la uscat ghetele ude, fularele, 
căciulile, hainele, să care mâncarea din cămară, 
pentru atâtea guri, că erau flămânzi zici că nu 
mâncaseră de-o săptămână.  

Căminul cald, gerul de afară, zăpada, căruța cu 
verișorii și căluții tropăind pe Dunărea înghețată, 
unchiul Lefter cu grijă aducându-și nepoții și 
nepoatele la casa fratelui său, mătușile, emoțiile zilei, 
mă făceau să plutesc de fericită ce eram. Ce de 
oaspeți dragi!!! 

După ce au mâncat, nea Iordan și-a luat har-
moșca și atunci dă-i veselie. Am petrecut până târziu. 
Problema era că iarna se făceau în casă doar două 
focuri. În tindă și în camera mare mama a așternut pe 
jos țoale, pături, plăpumi și ne-am așezat unul lângă 
altul. Zbenguiala, chicotelile înfundate, ca să nu ne 
audă mama și unchiul, ne-au trimis în lumea 
somnului spre odihna binemeritată. Cred că a fost 
cea mai frumoasă noapte pentru mine și verișorii mei. 
În camera cealaltă unchiul și mama vorbeau despre 
mine, cum se descurcă cu taxele, animalele, că este 
destul de greu iarna, cu vitele, cu adăpatul, cu făcutul 
copcilor în Dunăre, când tata este plecat în baltă. „E 
greu, dar bine că suntem sănătoși!”, a spus mama. 

În dimineața următoare trăgeau de noi să ne 
trezim. Noroc cu nea Iordan care a început să cânte o 
geampara, care scula și morții! Dispoziția vine când 
veselia era la ea acasă. În casă era cald, mirosurile 
mâncării te îmbiau din toate părțile, și iar la masă. 

Cu greu am început să ne pregătim bagajele să 
plecăm spre Nufăru și de acolo spre Tulcea cu 
autobuzul. Mama a avut grijă sa facă fiecărui nepot 
sau nepoată un pachețel și l-a ajutat pe fiecare să-și 
pună fularul, căciula, care se uscaseră între timp 
puse cu grijă de mama pe sobă la uscat căci în  

(continuare în pag. 21) 
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iubită”, ceea ce semnifică atașamentul puternic față 
de viață. „am gust de moarte-n gură / și dor de viață-
n sânge” (p. 52). 
 Volumul Necropsie lirică beneficiază și de aportul 
artistului plastic Bianca Pârlog, care a asimilat te-
meinic lecția lirică a poetului, mesajele transmise de 
poemele adăpostite, propunând imagini grafice su-
gestive și adesea lămuritoare. Prefațată de un eseu 
semnificativ al criticului gălățean A. G Secară și 
postfațată de scurte intervenții aparținând lui Zeno 
Halupa, Valeriu Ioan Găgiulescu, Mihai Vintilă, Dan 
Bistricean, Alexandru Halupa și Hugo Mărăcineanu, 
placheta de care ne-am ocupat aici se dovedește a 
fi un produs editorial valoros. 

 
 

(urmare din pag. 20) 
 

nerăbdarea de a ne vedea, toate erau aruncate prin 
toate părțile. A fost cea mai frumoasă petrecere de 
ziua mea. 

Am plecat cu două căruțe spre Nufăru. Ni se mai 
alăturaseră si alți copii din vecini, Luca și Mihai. 
Pentru că era atât de ger, unchiul ne dădea voie să 
ne dăm jos din căruță și acolo joacă, bulgăreală, 
râs, tropăit, bătut din palme și iar în căruță. 

La Nufăru, unchiul Lefter a avut grijă să ne treacă 
Dunărea să fie sigur că ajungem teferi dincolo, de 
unde luam autobuzul către Tulcea spre gazdele 
noastre. 

Și mă gândeam, cât de fericiți și protejați eram 
de părinții, unchii, mătușile și vecinii noștri. Atunci, 
demult, aveai pe cine să pui umărul la greu. 

Și, chiar dacă eram săraci, încrederea și iubirea 
erau cea mai prețioasă avere pe care o aveam! 

 

 
 

 
 

 

 

         Valentin POPA 
 

Un poet al jelaniei existențiale: Virgil Andronescu 
 

Cu Necropsie lirică (Editura Zorio, 2017), Virgil Andro-
nescu ajunge la al șaselea volum de poezie, după  Poezii 
(2003), Ultimele luni din viața umbrei mele (2010), Chipul 
tău blând coborât din icoane mă ține strâns sub pleoapă 
(2011), După Dumnezeu potopul (2011), Cronica poto-
pului de după Dumnezeu (2014). A mai publicat și un vo-
lum de proză Foaie de observație – Jurnalul unei con-
științe (2012), iar mai recent – un volumaș de aforisme, 
intitulat Nuclee aforistice. 

Tonul general al poeziei lui Virgil Andronescu este cel 
de jelanie. Multă nefericire a acumulat acest poet de-a 
lungul vieții, dar, spre compensație, ea a rodit în sub-
stanță lirică. Nu se simte protejat de Dumnezeu, cu care 
nu reușește să ia legătura prin telefon. Mai mult, se crede 
părăsit de toți, chiar și de Cel de Sus. Umbra morții este 
mai tot timpul prezentă. Ca o iubită, ca o soție. La sufe-
rința care îl însoțește, poetul adaugă, prin reacții ma-
sochiste, și alte suferințe: „câinii fantasmelor mă hăituiesc 
/ atunci când spre sufletul meu îi asmut / mușcătura lor 
doare al naibii de tare!” (p. 33) În poemul care împrumută 
titlul volumului („Necropsie lirică”) poetul se simte 
terminat sufletește, în urma unui contract („pentru a nu 
mă pierde întru totul / m-am lăsat pe mine însumi gaj”, 
probabil lui Dumnezeu, lăsându-și viu doar „hoitul”, adică 
tocmai cel destinat morții). Este interesantă din punct de 
vedere filozofic această soluție. Ființa care se neagă pe 
sine, renunță la sine, atașându-se total de Divinitate ge-
nerează un fel de sinucidere spirituală, lăsând pe teritoriul 
vieții doar corpul: „am murit puțin câte puțin ca un zeu” (p. 
40). 

Mesajul conținut în titlul acestei cronici literare este cel 
mai clar exprimat în poemul cu un titlu ce promite o ars 
poetica: „de ce scriu?”, pe care îl vom cita în întregime. 
„doresc să spun ceea ce știu / că toți ne naștem și trăim / 
într-un sicriu / că toți trăim iubim murim / și după cum aș 
vrea ca să se știe / în cărți nu-i poezie! // vorbesc despre 
sicrie / așa cum am trăit / cu moartea în rărunchi / și-s 
mort de mult căci n-am trăit / m-agăț de viață prin tot 
ceea ce scriu. // nu uitați că scrisul / este viață trăită într-
un sicriu!” (p. 47) În „Moartea îmbrăcată-n alb”, poetul se 
imaginează zăcând într-un cavou de unde emite un 
monolog adresat iubitei, în care îi reproșează faptul că a 
uitat de ziua în care el s-a născut (pp. 48-49). Tema 
morții este intens prezentată și în poemul „Viața mea 
canceroasă”, în care poetul își simte ispita poeziei sub 
forma unor „buboaie de vers” care-i apasă pieptul. Medicii 
însă l-au diagnosticat cu boala grea a „dragostei de  
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obișnuită să vadă lucrurile superficial, spre o lume 
caldă, liniștită, dar învăluită în cea-ță. 

Cireașă, nume simbolic ce leagă personajul de 
elementele fundamentale ale vieții, fructul unui ar-
bor, de lemn, de foc, de aer, de pământul în care 
arborul are rădăcini, de dragoste, fiindcă florile de 
cireș simbolizează căsătoria, frumusețea, înțelepciu-
nea, se lovește în copilărie de ostilitatea unui pro-
fesor și este nevoit să-și întrerupă studiile în clasa a 
VII-a. Această întâmplare nefastă atrage asupra sa 
un stigmat. Deși personajul devine un autodidact, 
fiindcă iubea cartea, va fi mereu lăsat în umbră de 
ceilalți, marginalizat, adesea ironizat. Reușește să-și 
continuie studiile mult mai târziu, după ce are propria 
afacere, fiind un bun tâmplar printr-un program numit 
„A doua șansă“. 

Singura ce vede dincolo de aparențe este Carla. 
Ea nu ascultă doar de rațiune, ci și de focul ce s-a 
aprins în suflet. În copilărie niște întâmplări o fac pe 
Carla să fie surprinsă de înțelepciunea băiatului, de 
maturitatea de care dă dovadă în a trata lucrurile, 
maturitate ce nu o găsește la alți copii de vârsta lor. 
Începe să-l privească cu alți ochi, ba îl zărește ca 
fiind un băiat și mai târziu un tânăr foarte frumos. 

Realizată profesional, Carla, nu reușește să îm-
pace latura sufletească, să-și întemeieze o familie, 
decât la maturitate, când lasă acea iubire pură, 
copilărească, ce nu poate să fie întinată de nimic 
murdar, să prindă glas. Prin căsătoria ei cu Cireașă 
reușește să alunge vălul de ceață, să rupă giulgiul în 
care lumea l-a înveșmântat pe copilul de ieri și să 
împlinească și a doua latură, cea mai armonioasă, 
căminul, bucuria unei familii împlinite. 

Romanul are un final fericit ceea ce era de aștep- 
tat, fiindcă copilăria cu toate enigmele ei nu se poate 

(continuare în pag. 23) 

 

             Radu BOTIȘ 
 

Bucuria lecturii 
 

Începutul primăverii a bătut la ușa mea cu două volume 
ale scriitoarei Ana-Cristina Popescu. Cum am primit coletul 
cu cele două volume, am încercat să-mi organizez 
programul în așa fel, încât să-mi fac timp cât mai curând 
pentru lectură. Eu colaborez cu scriitoarea Ana-Cristina 
Popescu prin intermediul revistei „În bătaia peniței“ și am 
avut plăcerea să lecturez și alte scrieri ale dumneaei, 
printre care un superb volum de teatru ce m-a surprins 
plăcut. La fel de plăcut surprins am fost și de volumele 
„Chipul din ceață“ și „Impresii“ apărute la Editura 
InfoRapArt, Galați, 2019. 

Volumul „Chipul din ceață“ este un roman ce are ca 
punct de plecare copilăria cu tot farmecul ei, cu prietenii, 
jocurile, întâmplările pline de haz, momentele unice de care 
nu poți să-ți amintești mai târziu decât cu mare drag. Deși 
punctul de plecare al romanului este copilăria cu toate mis-
terele ei, mistere ce le poți descifra adevărata profunzime 
doar la vârsta inocenței și care își pun amprenta în deve-
nirea ca om al copilului de ieri, acesta curge lin spre ado-
lescență și tinerețe. 

Firul narativ urmărește în evoluție două personaje, pe 
Carla Mihai și pe Marian Anca poreclit Cireașă. Carla Mihai 
se bucură de o copilărie frumoasă, fericită, de o adoles-
cență luminoasă și de o tinerețe încununată de reușite 
profesionale, în timp ce Marian Anca este acel om ce creș-
te învăluit în umbră, este acel chip din ceață spre care ma-
joritatea refuză să privească, mai puțin Carla. Ea este 
singura care are curajul să înlăture vălul de ceață spre a 
vedea strălucirea de pe obrazul ascuns. Ea este singura 
care la final reușește să risipească ceața ce acoperea chi-
pul unui om ascunzându-l de ochii lumii în care trăiește prin 
puterea dragostei. 

Nimic nu e mai puternic ca dragostea. „Şi de aş avea 
darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice şti-
inţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar 
dragoste nu am, nimic nu sunt. [...]Dragostea îndelung rab-
dă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, 
nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu 
necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu 
gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de 
adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjdu-
ieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade nicioda-
tă“ (Corinteni 13, v.2, 4-8) Carla a ascultat de acel senti-
ment nobil, de acel sentiment unic născut în suflet, dragos-
tea și a reușit să treacă peste barierele lumești fructifi-
cându-l, dându-i glas, întinzând o mână dintr-o lume rece 
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risipitor“ prezintă omul ce orbit adesea de cele 
materiale se depărtează de adevăratul sens al vieții, 
de adevărata frumusețe a vieții, îi surprinde pe acei 
părinți ce pleacă din țară lăsându-și copiii singuri. „Ca 
o adiere de vânt“ arată cât de fragilă e viața omului. Cu 
toate că viața este fragilă omul încearcă mereu să 
atingă vârful muntelui, ca să fie fericit, se simte dator 
să lupte pentru a se bucura de dulceața grăuntelui. 
„Ca o adiere de vânt trece viața omului. Întâi e ca o 
vijelie, se înalță, crește, se aprinde, dărâmă stânci în 
jur, dar când ajunge să vadă templul fagurelui său plin 
cu aurul roadelor, se așază, simte că e cuprins de 
liniște, de mulțumire.“ spune scriitoarea. „În pântecele 
chitului“ aduce cu sine istoria lui Iona și arată că omul 
prin anumite vicii poate ajunge să trăiască în întuneric 
ca într-o burtă mare de pește de unde nu poate evada 
spre a ajunge la lumină, dacă nu scapă de păcatul ce 
l-a înlănțuit. „Capra vecinului“ vorbește despre ochii 
întunecați ai lumii, acei ochi ce s-ar bucura de 
grăsimea caprei din vecini. „De ce au zburat păsările?“ 
abordează tema trecerii timpului. Adesea omul lasă 
timpul să treacă pe lângă el degeaba și mai târziu se 
întreabă de ce au zburat păsările. „În pași de dans“ 
surprinde viața omului ca fiind un dans ce începe lin, 
curge și se sfârșește odată cu ultimul acord muzical, în 
timp ce „Și totul e un joc“ pune pe tapet viața ca pe un 
joc. „Fericirea nu depinde de ce ai, ci de atitudinea pe 
care o ai“ îndeamnă omul să se bucure în orice 
moment de tot ceea ce este în jurul său. „I-am găsit 
mereu șurubul“ sublinează faptul că omul poate găsi 
rezolvare la orice problemă, trebuie doar să-și 
dorească acest lucru. 

Volumul „Impresii“ chiar impresionează prin mate-
rialele încărcate de semnificații. 

Prin cele două volume ale scriitoarei Ana-Cristina 
Popescu, „Chipul din ceață“ și  „Impresii“, publicate la 
începutul anului 2019, pot spune că  am redescoperit 
acea bucurie a lecturii adusă în suflet de frumusețea 
chipului copilăriei, a dragostei adevărate, de imaginea 
vieții văzută de la forma de joc, la pași de dans; de la 
fuga păsărilor, la fericirea ce o aduce cu sine fiecare 
clipă ce ne atinge existența. 

 

 

 
 

 

 

(urmare din pag. 22) 
 

materializa mai târziu, dacă-i asculți glasul tainic decât 
prin lumina unei primăveri eterne, paradisiece. 

Volumul „Impresii“ este un volum de publicistică ce a 
adunat în rândurile lui impresii ale scriitoarei Ana-Cristina 
Popescu materializate prin arta cuvântului în editoriale, 
cronică literară, evenimente, eseu și proză scurtă. 

Materialele publicate în acest volum impresionează 
cititorii prin profunzimea mesajului. 
 

 
 

Oricine ar citi cronica făcută de Ana-Cristina Popescu 
la volumul „De dragul tău“ a scriitorului Iulian Patca 
intitulată „În căutarea adevăratei primăveri“ sau eveni-
mentul anunțat în volumul „Impresii“ prin titlul „Pendulând 
între știință și impostură“ ce a adus la Caransebeș pe 
scriitorul Radu Paraschivescu pentru a-și lansa două 
volume „Cartea râsului și a cercetării“ și „Două mături 
stau de vorbă“, și-ar propune să intre și ei în posesia 
cărților frumos prezentate. 

Editorialul „Tot țăranul român, săracul!“ evidențiază 
atitudinea scriitoarei față de anumite aspecte de care se 
lovește omul în viață atunci când unele interese sunt mai 
presus de omenie, de moralitate și firesc, de corecti-
tudine, în timp ce editorialul „Și tăcerea vorbește“ pre-
zintă unele aspecte sociale de care ne putem izbi la tot 
pasul printr-o întâmplare trăită într-o călătorie cu trenul. 

O să fac pe scurt și o trecere prin materialele din 
acest volum care mi-au captat atenția într-un mod mai 
aparte prin temele abordate. „Oare unde este talantul 
meu? “ înfățișează drumul omului în viață, a omului co-
pleșit de tot felul de griji și care refuză să se odihnească 
o clipă, să privească atent în sufletul lui și să găsească 
acel dar unic, acel talant pe care să-l fructifice. „Fiul  
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pe stradă mergeau oamenii de cărbune 
prin raza mortală a sărăciei. 
fericiți cei săraci cu duhul! 
femeile cu ochii mari ce-și leagănă pruncii 
fărâmițați de un viitor instabil 
oscilând între har & nebunia 
zilelor petrecute în mizeria 
puricilor de pe plasmă. 
mă arunc în cadă 
ca într-un gheizer ce mă va 
proiecta până la soarele 
de forma unui uter mai gelatinos 
decât jeleul în formă de ursuleți. 
mirosul oaselor muribunde 
mă pietrifică în golul 
beculețelor de Crăciun 
ce sclipesc precum gloanțele 
de pe țeavă urmărind 
acel sentiment preauman 
de maternintate & dor 
ca o piatră în pantof. 
 
 
Șarpele-haos (Vidul și fantezia) 
 
mintea mea se autodevorează. 
șarpele-haos născut din oul 
ce plutește pe orbită, 
ca soarele din sufragerie, 
formând cercuri ce se înghit 
unele pe altele. 
 
am tăiat rădăcina 
și am aruncat-o pe masă, 
ca un nod ce se ține pe sine, 
este lemnoasă, prea rezistentă, 
doar stă acolo- nu se sfârșește  
dar nici nu luminează. 
 
am stins țigara, tutunul s-a terminat, 
avea 20 de ani, era ușor 
ca acetilena, puteam pluti 
atingând cu piciorul muchia 
acestui gălbenuș de ou 
cu torace în loc de centru. 
 
încă o țigară 
și trebuie să aspir, 
țigara se consumă ca 
un șarpe în interiorul meu, 
singur ca în uter. 
 
fantezia sub forma unor stâlpi 
de lumină, eclipsă 
a unui cer închis. 
minus cu minus fac plus, 
greșit: minus cu minus fac zero. 

 

 

 

       Mihaela FARCAȘ 
 
Nitroglicerină 
 
sunt copilul anilor '60 
& praful confesionalilor mi-a gazat 
plămânii în care mai îndes 
un pachet de Vogue ce arde ca deșertul 
sub picioarele lui Moise. 
caut acel Israel noaptea când fug de acasă 
& îmi vomit mințile în sufletul unui bărbat 
cu pielea de deșert fără oaze. 
sunt prinsă în petul răsucit pe parchet, 
coleoptera modernă, rezultatul ingineriei genetice, 
jocul cu mărgele de cromozomi 
activați de imploziile solare, 
un sunet de motocicletă pe bulevardul 
răpus de ambulanțele în care 
bătrânii pictează ultimul horcăit 
& visând la împărăția cerurilor  
își îndeasă singuri pământ în ochii albi. 
am crezut că voi drena vidul 
din suprarenale & 
inima de cortizol se va regenera  
prin unda excitației, mania perfidă 
ce nu are mijloc 
ci doar cap și coadă. 
nu sunt o femeie frumoasă 
însă uneori ochii mei îl propagă 
pe Dumnezeul lucrurilor banale 
într-o hiperbolă a stâlpilor de lumină, 
brazi mecanici- niște neoane amărâte 
ce au drept combustibil nevoia 
de a fi, o pastilă ce o pui 
sub limbă, ecstasy-ul ce te dezgroapă 
din straturile ținute de lipiciul 
excretat de matca inconștientului. 
 
 
Saudade 
 
mintea mea se-ntinde ca o gumă  
în gușa unui porumbel, 
o unghie încarnată în creier 
semănând cu un glock  
în gâtul unei prostituate. 
după ce o să facem sex 
o să-ți povestesc despre boală 
& mai multe selfuri. 
încărcătorul nu se mai destinde. 
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pe străzi sunt broderii de noapte 
de-a lunii raze sunt ţesute 
cu fir de aur pus în şapte, 
şapte cărări, necunoscute, 
 

spre dimineaţă înspre casă 
nu îţi cunoşti drumul deloc 
şi-ai lua-o pe cărări, da-ţi pasă, 
căci viaţa ta e pusă-n joc, 
 

ai combinat o noapte întreagă, 
femeile cu negrul vin, 
şampania ţi-a părut că-i bragă 
iarăşi femeia, un pelin. 
 
toamna întoarcerii mele 
 

de toamna-mi bate iar în geam 
când vinu-i pus la macerat, 
mai cântă o pasăre pe ram 
şi eu în lume sunt plecat, 
 

de toamna vrea să-mi intre în casă 
să-mi facă focul la întors 
găseşte cheia-n colţ de masă 
sub bolovanul colţuros, 
 

în şură-s lemne pentru foc, 
chibritele-s pe dunga sobii, 
la grindă pus-am busuioc 
ca să-mi alunge toţi neghiobii, 
 

iar ca să pot ca să o iert 
căci a bătut la mine în geam, 
să vadă dacă vinu-i fiert, 
şi-o cană pună-mi pe al ei ram, 
 

când mă întorc din lumea mare 
sunt prea setos, şi prea flămând 
şi am să beau lacrimi amare 
purtându-te, toamnă în gând. 
 
femeia nu e vin roze 
 

extaz în cramele de noapte 
femei, canastă, vin roze 
când sugem ţâţa cea de lapte 
orb fiind din boala de xeroze, 
 

îţi mângâi pulpa, plină-goală 
e tristă ora în calendar 
femeia e doar o vocală 
şi sloiul iernii, glaciar, 
 

ridic  iar cupa, cupa-i plină 
vreau să mă îmbăt de nebunie, 
femeia-i timp ce se declină 
în prapuri duşi la cununie, 
 

femeia, nu e vin roze, 
e moartea noastra ancestrală, 
şi boală noastră de necroze, 
dar şi butelca de vin, goală. 
 

(Din volumul de versuri “esenţă de vin e femeia”, 2018) 

 

 
 
 
 
 
 

      Stejărel IONESCU 
 

femeia mea de coastă 
 

de seara bate în poartă 
când vinu-i la dospit 
eu mă ascund de soartă 
şi intru la iubit, 
 

de viţa este seacă 
şi vinul nu e fiert 
doar noaptea se îneacă 
la nord de Nazareth, 
 

de dorm sub poduri ude 
pe pietre de noroi, 
sunt viile agude, 
ciocoi-s vechi şi noi, 
 

de iarăşi se trezeşte 
femeia mea de coastă, 
iubirea, ea-mi urzeşte 
în noaptea cea sihastră. 
 
femeia este o zee 
 

adu-mi lebăda acasă 
şi pune-o să doarmă sub ape, 
de-i albă fă-o ceţoasă, 
de-i neagră du-o în agape, 
 

smulge-i din aripi o pană 
şi poart-o cu tine în bârloage 
mângâie a morţii rană, 
cu pana ce-n lună te trage, 
 

lebăda este, femeie, 
femeia cea lebădă-i, rasă, 
la casă-i o singură cheie 
femeia, de-i albă, de-i neagră, ce-ţi pasă, 
 

închide-o în camera obscură 
şi pune un lacăt la geam, 
ca pasărea, cântă din gură 
pe funduri de ape-i , mărgean, 
 

lebăda de acum e femeie, 
femeia, este femeie 
la uşă-i şperaclu, nu cheie, 
femeia, este o zee. 
 
 
femeia, vinul pelin 
 

din nou clondirele sunt pline 
cu vinul pus la macerat, 
mă aşteaptă o haită de feline 
la o beţie  pe  înserat,  
 



Boem@  (122) 4/2019 26 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

grație, de profunzime în locul des întâlnitului efect de 
moment. 

Ea îmbină fericit trăirile cotidiene - altfel fade - cu 
metafizică, nefiind puține locurile în care meditația 
dă tonul și totul: „Cu un poem bun/Poți obține orice/ 
Libertatea, viața, ura, invidia.//Mai puțin fericirea,/în 
tribunalul căreia te judeci/Pe veci, cu imaginea ta din 
oghindă” (Cu un poem bun). 

Ana Ardeleanu conturează-n acest volum o voce 
preponderent criptică, devine fotograf de tresăriri 
interioare, contribuind și ea astfel la o anume 
contrabalansare a mesajelor din versurile clasice, 
unde totul cade pe ritmare și rimă, pe cantabilitate. 

Pe această schemă a așezării într-un spațiu 
personal a poeziei sale, poeta cutreieră fantome ale 
trecutului, lângă cele proprii adăugând realități atât 
de vii încât par petrecute chiar în timpul actului 
lecturii, fapt ce ne îngăduie o răstălmăcire poetică de 
ținută făcută numai din dorința nemuririi acestora, 
tocmai prin surprinderea unor adevărate drame 
literare și existențiale. 
 
 

Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Nina Lavric și poezia ca act confesiv 
 

În volumul de debut cu care-și face intrarea în 
lumea bună a literaturii, poeta Nina Lavric face din 
confesiune un adevărat act sau instrument artistic, 
iar cuvântul are nemijlocit darul menit să împle-
tească viziuni și emoții noi cititorului. 

„Căutai iubirea” este locul în care basarabeanca 
stabilită în Geneva experimentează din plin poezia 
dorului de casă, toate elementele identitare căpă-
tând astfel dimensiuni universale. 

În paralel, dramatismul confesiunii lirice este nu-
trit prin acutizarea sentimentului de înstrăinare, de  

(continuare în pag. 27) 

 
 

   Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Ana Ardeleanu și forța imaginii-n versul confesiune 
 

Cu adevărat sub control ține Ana Ardeleanu poezia pe 
care o scrie, poemele-s egale cu ele însele, versurile sunt 
echilibrate și luminate frumos de-o anumită forță 
interioară, una ce dă greutate gândului în jurul căruia sunt 
crescute cu migală. 

Se simte-n scriitura ei un îndelung exercițiu tematic și 
estetic, iar misterul ce pare-a învălui cuvântul capătă 
sclipiri spectaculoase, în prospețimea acestora simțind 
adesea intervenția cerebrală în text, act temerar după cel 
inspirativ. 

Ana Ardeleanu face asta deoarece iubește să își 
șlefuiască cu aplecare de bijutier textele, să obțină cât 
mai mult dintr-o imagine, nu dintr-o nesigură sau 
puținătate lingvistică. 

Versurile capătă echilibru și armonie atunci, iar 
elementele naturii devin firesc o temă predilectă, totul 
trădând o maturitate artistică, pentru că numai în astfel de 
momente autorul poate trece pragul de la consemnarea 
unei simple stări emoționale la nivelul superior de 
comunicare cu semenii, la introspecție și profunzime. 

Poetei îi reușește din plin acest demers în volumul „Eu 
și celălalt Eu”, totul prevestind cititorului zbuciumul 
interior, revolta, căutarea, strigătul de disperare. 

Este starea ei de grație, una-n care măiestrit reușește 
să facă din lector un complice al trăirilor ei, multe din 
acestea ridicate de la simplă emoție la stare universală, 
fapt ce-i îngăduie instalarea liniștii mult dorite. 

Anumite repetativități nu vin din puținătatea limbajului, 
ci numai din dorința accentuării, a sublinierii, a 
evidențierii. 

La început am crezut și gândit că volumul acesta este 
unul al confesiunii, nota filosofică vorbind mult de-o 
anume dimensiune a vremii de bilanț, de sfârșit. 

Suna ciudat ca mesaj testamentar, însă poeta s-a 
regrupat inspirat în poeme ce poartă o anumită amprentă 
hedonistă, dorința de șlefuire fiind evidentă, ca și cea de 
bine absolut, de împlinire. 

Tocmai dintr-o astfel de încărcătură și căutare ajunge 
să vorbească aproape adolescentin și pătimaș despre 
iubire, iar din această glisare spre interior se naște un 
rafinat joc al emoției, cuvinte altfel simple adeseori 
ajungând să capete forță și greutate-n vers, iar în întregul 
lui poemul să aibă un mesaj aparte. 

Nu e ușor să scrii despre ce simți pentru că din 
această adevărată dezbrăcare-n public sufletul e pus pe 
tava cititorului, numai la îndemâna acestuia fiind atunci 
posibilitatea de a-l mângâia sau răni. 

Cred că Anei Ardeleanu îi place acest mers pe sârmă, 
fiind singura și sigura ei cale către o reală împlinire-n 
poem. 

Așa extrage meticulos esențe și nuanțe, iar din 
această tensiune interioară cultivă lejer o poezie de 
concentrare, una pusă sub semnul inevitabilelei (s)curgeri 
spre nicăieri și niciunde, obținând o adevărată stare de  
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(urmare din pag. 26) 
 

o anumită retrăire a copilăriei și a farmecului acesteia am-
prentând substanța unor poeme clar capabile să facă din 
lector un complice la actul confesiunii cu care a fost invest-
tită hârtia. 
 

 
 

E modul în care poeta se întreabă cum poate să-și învin-
gă starea de (în)depărtare și de însingurare, emoții și trăiri 
elegant descărcate-n poem, în versuri îndestulate de sim-
țire. 

O face inspirat și frumos, pentru că atunci încarcă de 
sensuri cuvântul în poem, la fel și atunci când vorbește 
despre sine-n acest mai larg context al confesiunii, Nina 
Lavric se definește clar prin relația sa deosebită cu 
virtualitățile cuvântului. Trece ușor de la vorbire la tăcere, își 
acceptă și chiar își asumă starea revelatory, una izvorâtă 
tocmai din aceste dureri existențiale. 

Paradoxal, tocmai pentru a le ascunde cumva, îmbracă 
haina simplității, vorbirea ei devine direct, confesivă, unul 
dintre artificiile folosite fiind tocmai invocarea trecutului, 
vremea și nostalgia copilăriei devenind punte între puritatea 
de altădată și cerebralizarea de acum: „Căutai iubirea 
mare/Într-o lună, într-un soare,/O doream alăturea,/Ea din 
cale-mi se ferea” (Căutai iubirea…), sau: „Din leagăn sărut 
dimineața,/Prin raze ghicească-mi ea fața,/Izvorul din cer de 
lumină/E soarele viu pentru mine” (Ador dimineața), sau: 
„Râdea seninul cu rouă/Într-un târziu zăpăcit,/Clipa despică 
în două/Un orizont răvășit.” (Râdea seninul). 

Frapează ușurința cu care Nina Lavric navighează 
printre sensuri și nuanțe, captivează prin faptul că poate să 
travereseze ușor acest labirint existențial cu naturalețea 
unui copil căruia nu i s-a stins limpezimea-n priviri. 

Condusă evident de lumina iubirii și a bunătății ce derivă 
din ea, poeta-și îmbracă scriitura cu o căldură ascunsă în 
semne, din acest întreg înfiripându-se revelația totului, a 
destinului. 

 

Există și persistă relația strânsă cu divinitatea, 
Dumnezeu fiind de departe celui căruia I se simte 
îndatorată. 

Nu e habotnicie, e o recunoaștere din care se 
nasc versuri investite cu imagini de-o specta-
culoasă prospețime, din această respirație a sim-
țirii venind un plus de clarificare. 

Și asta ca rezultat imediat al unei căutări ce 
oscilează-ntre extremele judecății minții și rațiunea 
inimii, totul sub tutela călduță a mărturisirii și 
ancorarea-n real, printr-o anume logică a trăirii 
autentice. 

Tocmai din această pasiune și ardere se defi-
nește scriitura ei, un semn că există potențial, o 
garanție că ziua de mâine va încununa cu ade-
vărat acest destin poetic. 
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             Titi DAMIAN 
 

Modernitatea și actualitatea lui  DAMIAN STĂNOIU 
 
Proza lui Damian STĂNOIU reprezintă creația 

unui scriitor de primă mărime,  ilustrând o realitate 
artistică demnă de luat în seamă în perioada dintre cele 
două războaie mondiale. Publică într-un moment când 
Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Liviu 
Rebreanu, G. Călinescu, Mircea Eliade își dădeau toată 
măsura forței lor creatoare, integrându-se, prin talent, 
acestei generații de prozatori de excepție, ale căror creații 
au situat romanul românesc la nivelul celui european. 
Primul său volum, „Călugări și ispite” (1928) a constituit o 
plăcută surpriză, scriitorul aflându-se constant în atenția 
criticii de specialitate, beneficiind de aprecieri din partea 
unor nume de prestigiu: G. Călinescu, Șerban Cioculescu, 
Pompiliu Constantinescu, Eugen Lovinescu, Mihail 
Sebastian, Al. A. Philippide, Octav Șuluțiu,  Perpessicius, 
iar după al Doilea Război i-au consacrat studii consistente 
Al. Piru, Dumitru Micu, Ovid S. Crohmălniceanu, Ion 
Negoițescu, dar mai ales Ion Nistor, a cărui osârdie de a-l 
menține în actualitate în perioada anilor ’70, trebuie 
evidențiată. A cucerit un loc în literatura noastră mai ales 
prin cărțile care statornicesc moravuri, situații și chipuri 
caracteristice lumii împrejmuite de zidurile mănăstirilor, 
căci nimeni nu a zugrăvit mediul mănăstiresc atât de 
complet ca Damian Stănoiu, integrându-se astfel lungului 
șir de scriitori, precum Ion Creangă, Calistrat Hogaș, D.D. 
Pătrășcanu, Mihail Sadoveanu, Alexandru Sahia, Tudor 
Arghezi, Vasile Voiculescu care au surprins acest mediu 
greu accesibil marelui public. Personalitatea lui literară o 
găsim concentrată cu precădere în creațiile inspirate din 
lumea monahală, relevându-se ca un cunoscător din 
interior al acestui mediu nu încă suficient cercetat. 

Ne propunem să dovedim că opera sa de 
inspirație monahală, privită astăzi cu un ochi proaspăt și 
fără prejudecăți, nu și-a pierdut din valoare, deși patina 
timpului ar fi putut s-o deterioreze, din contră, atât sub 
raport tematic, cât și stilistic, ea trăiește în modernitate, 
adică într-o perpetuă actualitate. 

Nuvela „O anchetă” debutează cu prezentarea 
starețului, arhimandritul Glicherie, aflat în exercițiul 
funcțiunii, adică în inspecția de dimineață, „dând o raită pe 
la grajd, pe la lăptărie, unde îl ceartă pe monahul Pafnutie 
pentru o oală nespălată”, pe la pescărie, unde pune ceva 
la cale cu monahul Gherasim. Ajuns la stăreție, „îngăduie 
cu plăcere ca două raze ale soarelui ce străbăteau pe 
marginea perdelei de rețea să-i mângâie fața.” Obosit, în 
fotoliu, preacuvioșia sa cugetă la vreun verset din 
Ecleziast sau „face planuri de gospodărie.” Între timp, 
ațipise, dar este anunțat de către fratele Gheorghe că au 
sosit părintele defensor, părintele protopop și „încă un  

 

domn”, de venirea cărora fusese înștiințat, căci la 
mitropolie ajunseseră două anonime care denunțau 
lăcomia starețului. Arhimandritul Glicherie, „înalt, 
gros, cu mâini pline și fire roșii în obraji, cu ceva 
reumatism la picioare și cu ceva ani spre bătrânețe” 
își netezi în oglindă părul alb și barba, îmbracă rasa 
de mohair, își pune crucea de gât, apoi potcapul și 
ochelarii, luă din mâna fratelui Gheorghe bastonul 
cu mâner, se îndreptă spre camera de oaspeți. Știa 
despre venirea anchetei și despre scopul ei, așa că 
dăduse comandă „de cuvenitele pregătiri de la 
bucătărie.” Știind că ancheta se face, de obicei, de 
către protopop și de către defensor, îl neliniștește 
prezența celei de-a treia persoane, despre care știa 
prea puțin, doar că este „expert în ale cifrelor.” Cele 
două scrisori anonime îl învinuiau grav pe Glicherie 
care „nu s-a înfricoșat” când de sus s-a comunicat 
„orânduirea” unei anchete severe: „Vezi să fii în 
regulă, căci avem ordine strașnice al dracului…și 
acesta n-a mai fost pe la anchete, nu știe cum 
merge socoteala.” „Dar n-am făcut nicio crimă!” „N-
ai nicio teamă…tot bine are să iasă! Să-mi faci rost 
de un miel, știi, colea, mai dolofan…” Dialogul 
acesta dintre stareț și defensor este deja edificator, 
anticipând deja felul în care va decurge ancheta. 
Starețul, „adânc cunoscător al pământului și al 
bietului suflet omenesc”, nu se prea preocupă de 
situația arătată în jalbă.  

Așteptând masa de prânz, orășenii ieșiră 
pe covorul verde din fața mănăstirii, unde, „ca la o 
sută de oi pășteau iarba fragedă și chemau 
mielușelele; pe lângă turmă, câțiva câini ciobănești 
se jucau și ei, iar ceva mai departe, un cioban 
bătrân, răsturnat într-o rână, cânta din caval.” 
Celorlalți doi membri ai comisiei de anchetă, 
deprinși cu asemenea lucruri, priveliștea naturii le-a 
mai ațâțat pofta de mâncare, iar „ursuzul” domn 
contabil Zamfirescu „era vesel ca un copil care 
vede pentru prima oară fluturi.” Chemați la masă, 
protopopul, defensorul și domnul Zamfirescu simțiră 
„un fel de gâdilitură în stomac.”  

Pentru orice eventualitate, starețul face o 
repetiție generală cu toți supușii. Cheamă pe 
econom, pe eclesiarh, pe cămăraș, pe chelar și pe 
casier și-i învață ce să spună în caz de anchetă. Pe 
Nefcratie, casierul, îl trimite pentru trei zile la vie cu 
chei cu tot; Dionisie potrivește lucrurile ca să nu se 
priceapă nimic, dar Macarie, cămărașul, admite și 
el să mintă. Marele eclesiarh, protosinghelul Dioni-
sie, îl informează pe loc ce s-a adunat de la cre-
dincioși de Ziua Sfintei Marii și de ziua sfintei Cruci: 
unsprezece kintale de grâu, zece banițe de mei, o 
sută trâmbe de pânză, 120 prosoape și 3600 de lei 
bani gheață. Venind la rând, economul, acesta îl 
înștiințează: „Nu aveți, sfinția-voastră nici cea mai 
mică teamă de cercetări, c-au mai venit pe-aici 
anchete de-astea, chelarul și bucătarul să trăiască!” 
Starețul se interesează apoi „cum stăm cu vitele, cu 
purceii.” Vine la rând părintele Gherasim, cel cu 
pescăria, care știe ce să răspundă anchetei: „Se 
prinde numai pește de-acela mic, crapul se dă la 
fund ca porcul în nămol, iar toată iarna nici un picior  

 

(continuare în pag. 29) 
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(urmare din pag. 28) 
 

de rac nu se vede.” În legătură cu lâna, și părintele Ma-
carie are lecția învățată, dar „dacă mă pune să jur pe cru-
ce, atunci n-am încotro, neică, trebuie să spun ce știu, că 
sunt om bătrân, neică…” Cel din urmă intră monahul Ru-
vin, chelarul, „un bătrân mic de stat și cam adus de șale. 
Are barbă roșie-căruntă și rară, iar ochii mici, cu lumini 
verzui, privesc cam pieziș. Vorbește smerit, în vârful limbii 
și nu se supără niciodată. Călugării au pică pe el, fiindcă e 
viclean și pizmăreț.” Acesta îl informează pe stareț: „Cu 
vinul stăm cât se poate de prost: la o zăcătoare au plesnit 
două cercuri, un butoi cu bordo s-a ciumărât, iar 
scăzământul de la pritoc a fost de aproape 200 de vedre. 
Au mai furat și chiriașii care l-au adus de la deal, mult s-a 
dat la obște, nu mai vorbesc de musafiri…La fel și cu 
rachiul, să mai fie acolo vreo 20 de vedre.” 

La arhondaric, începe treaba de la răsăritul 
soarelui. Bucătăria fuse dată în grija protosinghelului 
Iustin, despre care se spune că „întrece chiar și pe 
bucătarii cei mai vestiți din București.” Ajutat de lelea 
Maria, spălătoreasa, și de fratele Ilie paracliserul, 
pregătește bucate de raci, pește și miel, „care să te facă 
să uiți de pricina pentru care ai venit în anchetă.” Sus, 
arhondarul pregătește odăile cele mai bune. Așezase 
masa pe terasă, cu farfurii de faianță, servicii de argint, 
pahare ce cristal, fețe de masă, „toate parcă neatinse de 
mână de om.” În mijlocul mesei o vază cu flori de câmp și 
de pădure, între două carafe: una cu vin vechi portocaliu, 
alta cu vin nou, de culoarea vișinei. De pe trapeză, o 
priveliște rară: „În stânga, un colț de lac cu o fâșie de 
trestie verde și cu trestii aplecate printre plute falnice, cu 
frunzele veșnic tremurânde. În față o alee de tei îmbobociți 
și salcâmi, a căror puzderie de flori răspândeau o 
mireasmă îmbietoare.” Oficialii, prididiți de foame, se 
opriseră o clipă între coloanele de piatră și „sorbiră aerul 
proaspăt și mirosul florilor de salcâm.”  

Începe festinul: spumă de drojdie „din cale-afară 
de tare”, iar ciorba de somn acrită cu vestitul borș 
călugăresc „întrecea orice închipuire.” Stârni exclamații 
admirative: „Splendid!” glăsui protopopul; „Extraordinar!” 
întări defensorul; Domnul Zamfirescu, luând parte pentru 
prima dată la o anchetă, „își goli paharul în  rate și în 
tăcere.” Urmează tava cu friptură de miel care ajută la 
golirea a vreo 5-6 sticle de vin vechi. De-abia acum 
părintele protopop destăinuiește părintelui stareț pricina 
pentru care au fost trimiși, exprimându-și nădejdea că 
„anonimele sunt niște născociri fără temei.” După masă, 
fiecăruia îi este orânduită câte o cameră pentru odihnă. 
Urcând, pe trepte, protopopul sugeră starețului: „Vezi de-
mi fă rost de vreo două kg de unt topit. Știi că nevastă-
mea nu prea se bate cu untura.” „Nici nu mai era nevoie 
să-mi mai spui”, îl încredință starețul. Domnul Zamfirescu 
se frământă mult în pat, neputând să adoarmă. Ieșind pe 
terasă, găsi pe protopop și pe defensor ciocnind cele din 
urmă pahare din sticlele rămase în găleată. Plecară cu 
toții spre stăreție, „hotărâți” să înceapă cercetările, dar 
afară îi întâmpină o priveliște de basm: „Soarele coborâse 
spre asfințit privind mănăstirea și apa ca un ochi al lui 
Dumnezeu, lăsând umbra teilor și a salcâmilor să se 
împreune cu cea a castanilor. Pe fața lacului se întindeau 
umbrele plutelor de pe mal. Pescăruși albi și dibaci zburau 
deasupra apei. O barcă împinsă de doi lopătari taie lacul 
în două falduri din lopeți.”  
 

 

Protopopul și defensorul, obișnuiți cu astfel 
de „anchete”, propuseră să facă o plimbare pe lac, 
dar Zamfirescu motivează că are a doua zi lucrări 
importante, la serviciu. Cei doi îl înduplecară ușor, 
propunându-i să înceapă ancheta împreună dis-de-
dimineață. Starețul le și aranjă pe loc o plimbare cu  
luntrea. Zamfirescu este atât de fermecat de 
frumusețea peisajului, că nu mai avea timp să asculte 
snoavele lor, ci numai să privească și să se minuneze 
de aceste locuri încântătoare. La întoarcere, cu fața 
spre mănăstire, părea că „sfântul locaș este un castel 
din basme.” Oprind la mal, defensorul rosti aluziv: 
„Îmi cântă gâtul, tată protopoape!” „Mie îmi cântă de 
când am intrat pe poarta mănăstirii”, îi răspunse 
protopopul, ziceri cărora domnul Zamfirescu „nu prea 
le pricepe înțelesul tainic.” 

Masa de seară fu rânduită în sufrageria 
stăreției. Toți se dezbrăcară lejer, chiar și starețul. Se 
gătiră bunătăți din tot ce putea fi mai dorit de către 
oamenii sătui de carne: spumă de drojdie, să facă 
poftă, apoi saramură de plătică și obleț, rasol de raci, 
ciulama de lin, crap umplut cu nuci, șalău și somn 
prăjit, încât oaspeții, de bucurie, „îngăduiră paharelor 
de vin să facă mai des drumul de la mână până la 
gură.” Arhimandritul Glicherie, bun cunoscător într-ale 
oaspeților mai năzuroși, avu inspirația să dea 
morocănosului Zamfirescu vin dulce „înșelător la gust 
și ușor la băut”, până ce acesta goli singur o sticlă și 
jumătate. După ce fură aduse sarailiile și minciune-
lele, protopopul, starețul și defensorul începură să 
cânte, mai întâi axionul, apoi fiecare pe glasul lui. 
Tocmai atunci apăru ierodiaconul Daniil, meșter cân-
tăreț din caval, „un călugăr tânăr, să fi avut vreo do-
uăzeci și șase de ani, cu părul bălai și cu ochii albaș-
tri” care cântă la început o doină lungă și jalnică, apoi 
o sârbă bătrânească, iar oaspeții, ațâțați de însufle-
țirea cavalului, se puseră pe joc. În zadar îmbiau ei 
pe Zamfirescu, căci acesta, „se încăpățâna să stea 
cu burta pe dușumea și să miște numai din picior.” 
Starețul pretinse că se duce la slujba utreniei, iar pă-
rintele protopop și cu defensorul o luară de la capăt. 

A doua zi, tocă de liturghie, tocă de Evan-
ghelie, tocă de axion, dar oaspeții încă nu se sculară. 
Temându-se că vor mai sta o noapte, starețul puse 
pe fratele Gheorghe să facă zgomot pe sală. Îl găsi 
pe defensor dedesubtul canapelei, protopopului îi mai 
răsărise și un cucui în frunte, iar Zamfirescu era legat 
la cap cu un șervet și cu felii de cartofi. „Dă-o 
dracului, o făcurăm prea lată!” „se revoltă” defensorul, 
dar starețul îi „încurajă”: „Să fiți sănătoși, s-o mai 
faceți și altădată!”, mulțumit că n-a rostit „diseară.” Îi 
invită la o cafea cu lapte, puțină șuncă, ceva murături 
în oțet. Zamfirescu socoti în sinea lui că nu mai este 
vrednic să ia parte la anchetă, iar defensorul, în biroul 
starețului, bandajat cu rachiu de drojdie la cucui, 
începu citirea jalbei anonime. În jalbă scria: „Starețul 
e un tiran de la care călugării nu au auzit niciodată un 
cuvânt de zidire sau o vorbă de mângâiere, ci numai 
ocări și batjocuri pe socoteala lor; că împreună cu 
casierul, cu economul  și eclesiarhul trăiesc împără-
tește, iar la obște numai pâine de făină necernută, 
rece și uscată, zeamă lungă de fasole și ciorbă de  

 

(continuare în pag. 30) 
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Nuvela este accentuat satirică, o satiră 

dublată de amărăciune și de revoltă. După cum  
Perpessicius observă: „Ancheta tradițională pe care 
o face protopopul, cu tradiționala masă popească, 
în care viclenia lui Glicherie le adoarme vigilența, 
inimitabilul tablou al repetiției și instrucției cu 
subordonații, cheful și beția zugrăvesc în culori de 
un deosebit pitoresc și fără violențe comice 
atmosfera și moravurile vieții călugărești.” 

 

Veronica BUMBU    
   (R. Moldova) 

 

LA PATUL SUFERINȚEI    
                       Lui GRIGORE VIERU  
 

Doamne, EL se zbuciuma  
Să-mi Unească Țara mea, 
Și să-mi plângă mama, dorul, 
Casa dragă și izvorul, 
  

Copilașii să mi-i crească, 
Să-i învețe să citească... 
Și asteaptă, poate vine 
Somnul dulce să le-aline. 
  

E durere mare-n Țară, 
Veste grea, neagră, amară, 
Marele Poet se zbate  
Între viață și-ntre moarte, 
  

Timpul parcă s-a oprit, 
Nu-i apus, nici răsărit, 
Curge trist din dor cerescu-i 
Lacrima lui Eminescu. 
  

Plânge Prutul, codrul plânge, 
Vatra, doina dor răsfrânge, 
Plâng izvoarele-n prundiș, 
Albinuța-n urdiniș... 
  

“Doamne,  rog, nu ni-L lua, 
Doar prin El e Slova Ta, 
Doamne, apără-L de rău, 
Doar prin El e Harul Tău, 
  

Nu ne părăsi, Părinte 
De colinzi cu daruri sfinte, 
Că ne încrispăm ca piatra 
Și ne seacă Doina, Vatra...”                

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 29) 
 

ștevie; că se prind zilnic mii de raci, dar călugării nu-i gustă 
nici în dulce, nici în post; că se prinde mult pește mare, dar 
călugărilor li se dă ghigorț ca lăcusta și ca greierul; că are 
mănăstirea sute de oi, dar călugărilor nu li se dă brânză 
decât ca doctorie; că umblă părinții cu anteriele zdrențuite 
și cu picioarele goale; că mor călugării fără doftori, iar 
bolnița este pustie;  că din zece părinți răposați, cel puțin 
șapte sunt găsiți prin chilii, după ce au intrat în putre-
ziciune…” În final, protopopul conchide: „Las-o dracului, 
nenișorule, nu ne mai împuia capul cu atâtea minciuni! Nu 
vezi că ne insultă și pe noi?” În încheiere, anonima sugera: 
„Să nu mai trimiteți defensori și protopopi, ci să faceți 
bunătate să vă coborâți din înaltul scaun în care 
Dumnezeu v-a ridicat și poftiți în persoană la fața locului și 
să vedeți ce ochii nu v-au văzut și să auziți ce urechile nu 
v-au auzit.” Începură să scrie în două exemplare cuvenitul 
proces-verbal, în care se specifică: „La obște se dă pește 
de toate mărimile, mâncări gătite cu untdelemn grecesc, 
pilaf de rață, lapte cu orez, macaroane cu unt și brânză, 
cosac adus anume de la Galați, patru felii de brânză pe 
săptămână, lapte bătut, vin de două ori pe săptămână, - 
cu măsura lui Cuza; iar în postul Paștelui, se dă, pe lângă 
fasole și cartofi, rasol de raci cu usturoi tahân, halva și 
măsline tot de la Galați; lâna se împarte toată la călugări, 
dar aceștia o dau pe băutură; că bolnavii sunt bine îngrijiți, 
iar farmacia mănăstirii este îmbelșugată cu toate medica-
mentele, ce se pot lua fără rețetă de la doctor. Că 
registrele de contabilitate găsesc la zi și casa este în bună 
rânduială.”  În final, lăudă pe părintele stareț, evidențiind 
însușirile sale „de păstor cinstit și cu inima largă.” Toate 
acuzațiile au fost considerate „calomnii ordinare” și comisia 
de anchetă propune clasarea acestei chestiuni. Semnară 
apoi membrii consiliului spiritual „ca de obicei, fără să câr-
tească și fără să ceară vreo lămurire.”  

Protopopul ține o muștruluială grozavă călugărilor 
adunați, „să nu mai îndrăznească altădată scrisori neis-
călite și să-i pună pe drumuri fără motiv.” Când Zamfirescu 
dădu cu ochii de cei 40-50 de călugări, crezu că are în față 
„o ceată de anahoreți din cele dintâi veacuri ale 
monahismului: bărbi crescute în neregulă, fețe supte, fără 
pic de sânge, camilăfci sfâșiate, picioare goale în bocanci 
vechi sau în sandale de lemn, ori pline de petice.” 
Călugării, care nu știau despre ce-i vorba, nedumeriți, își 
făcură cruce și se risipiră îngândurați și triști pe la chilii. Au 
fost anunțați că vor fi pedepsiți cu „oprirea tainului de vin și 
brânză timp de o lună.” 

La stăreție se pregătea „mizilicul” de plecare: lin 
prăjit, brânzoaice calde, vin roșu ca rubinul. Pe domnul 
Zamfirescu nu-l mai scotea nimeni din lapte acru. Trăsura 
mănăstirii era mare, însă trebuia să încapă în ea și unele 
„complimente” dăruite de stareț oficialilor, adică: „Trei 
legături pline cu raci, un borcan cu unt topit și un borcan 
cu unt proaspăt, trei sticle cu spumă de drojdie, trei 
pachete cu brânză, câte o damigeană cu vin, câte un coș 
cu miel tăiat, înfășurat în foi de lipan, trei pachete cu pește 
proaspăt, iar o damigeană o așeză vizitiul pe capră.” 
Plecarea se face cu „numeroase strângeri de mână.” 

În trăsură, după ce s-au depărtat, domnul Zamfi-
rescu își întrebă tulburat tovarășii: „Mă rog, toate an-
chetele, le faceți în felul acesta?” Îi răspunseră cu „un 
hohot de râs acoperit de lătratul câinilor din capul satului în 
care intrau.” 
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Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Despre educație greșită și imbecilizare la români 
 

Ceea ce li se predă copiilor noștri la școală, ceea ce 
învață ei în tinda Bisericii, din mass-media sau din so-
cietate nu face decât să îi pregătească să fie infractori. 
 

Când pictorul și gravorul spaniol Francisco de Goya 
spunea că „Somnul rațiunii naște monștrii”, la cumpăna 
dintre secolele al XVIII-lea și al XIX-lea afirmația a trecut 
ca și neobservată. 

Consecvent propriilor principii, credințe și valori a îm-
plinit celebra suită de gravuri din ciclul „Los Capri-
chos” (Capriciile), realizate între anii 1797 - 1799.  

Acestea prezintă imagini fantasmagorice care apar 
când rațiunea doarme, iar voința omului este dominată de 
prostie, mârșăvie, durere sau pofte.  

Între anii 1810 - 1815 el a creat un al doilea ciclu, „Los 
desastres de la Guerra” (Dezastrele războiului), variațiuni 
pe aceeași temă dacă vreți, în centrul temei fiind imaginile 
cumplite din războiul cu Napoleon și de la strivirea sân-
geroasă a revoltei din Madrid. Ei bine, trebuie subliniat 
expres faptul că această viziune artistică a lui Goya nu i-a 
fost ca un fir roșu în existență, până pe la vârsta de 50 de 
ani Goya fiind un creator tradiționalist, ca și mulți alții. 

Logic sau nu, câtă vreme s-a încadrat în anumite 
căprării, curente sau viziuni, nimeni nu l-a contestat, însă 
cum minunea nu ține decât trei zile, imediat ce artistul a 
surzit, toți cei care-i fuseseră apropiați și parteneri, în cel 
mai pur și mârșav stil i-au întors spatele. 

Liniştea din urechi i-a facilitat explorarea dizarmoniei 
din străfundurile minţii omeneşti, aşa cum și pe germanul 
Beethoven, contemporan cu spaniolul, surzenia l-a inspirat 
în compunerea celebrei Simfonii a IX-a, poate opera de 
căpătâi a marelui muzician. Inspirat de această expresie 
care a făcut înconjurul lumii, Octavian Paler, comenta și 
adăuga: „Goya spunea că somnul raţiunii naşte monştri. 
Da, e adevărat, probabil! Dar şi somnul dragostei naşte 
monştri. Şi somnul încrederii în ceilalţi.” 
 

Cadrul și contextul discuției 
 

Ca și cei doi mari artiști și înaintași sunt în pragul 
împlinirii vârstei de 50 de ani, iar semnele unei posibile 
surzenii nu au apărut încă. 

Ca să fiu hâtru cu adevărat spun că… mai este vreme! 
Totuși, dincolo de glumă, deși nu am fost prea „tradi-
ționalist” nici până acum, deși m-am luat de piept cu toate 
subiectele grele ale zilei și am mers până-n pânzele albe – 
ajungând pe drumuri și reparându-mi onoarea abia la 
CEDO – subiectul educației la români nu l-am prea abor-
dat, din respect pentru marii mei dascăli care m-au format 
ca om și ca profesionist. 

Ei bine, într-o societate în care tiparele existențiale sunt 
date de emisiunile de can-can, în care pițipoance silico-
nate smintesc de cap adolescentele pline de hormoni și 
scăpate din mâna părinților, sufletul nu mai este monedă 
de schimb, iar vremurile sunt vădit improprii visului și poe-
ziei. 

Acum contează vila cât mai mare, mașina cât mai 
luxoasă, posibilitatea de a frecventa cluburile de fițe, 
excursiile în zone exotice… 
 

 

Și cum puțini sunt cei care își pot permite asta, 
copilele noastre încep să viseze nu la un Făt 
Frumos care vine să o ia pe un cal alb, ci la vreun 
boșorog îmbuibat care să îi ofere și ei ce a văzut că 
au altele. 

Astfel s-a ajuns la situația în care trupul copilelor 
devine argument forte, îl pun la bătaie, iar faptul că 
există posibilitatea să fie repede înlocuite de altele 
cu un fizic mai frumos, adică să fie bătute cu ace-
leași argumente nu mai contează, momentul trăit 
cât mai intens fiind cel care pare a prima. 

Astăzi nu se mai ascultă muzică clasică decât în 
cadru restrâns, aproape în conspirativitate, în 
intimidate. 

Străzile, restaurantele, tot spațiul public este in-
vadat de manele sau muzică de petrecere, infor-
mații muzicale ușor de ingurgitat și de rumegat de 
oricine. 

Și, paradoxal, mai nimeni nu semnalează peri-
colul îndobitocirii, al imbecilizării constante! 

A citi o carte acum, a scrie, a compune, a picta, 
adică a avea preocupări unice, individualizate, în 
care centrul de greutate cade nu pe material, ci pe 
suflet, nu numai că te scoate din grupul de 
influență, dar și te expune unui adevărat „oprobiu 
public”, să zicem. 

Așa se face că mai toți copiii sau adolescenții 
care urmează cursuri de pictură, muzică, etc 
sunt/par a fi interiorizați, respinși de largul grup, pe 
care nu-l mai pot onora cu prezența, datorită 
programului aparte, a preocupărilor aparte. 

Știu pe proprie piele ce înseamnă marginali-
zarea din cauza faptului că am fost deosebit, din 
acest punct de vedere! 

De aici și până la formarea de complexe și la 
însingurare, ca mod de apărare de urât și răutate 
social, mai este doar un singur pas. 
Extrem de ușor de făcut! 
 

Pregătirea pentru a deveni infractor începe la 
grădiniță și școală 
 

Revenind la tema supusă dezbaterii spun cu 
tărie că nu ar trebui să ne mire situația căreia 
trebuie să îi facem față în aceste vremuri. 

O mai veche vorbă românească ne spune răspi-
cat faptul că numai „ce semănăm, aia culegem”. 

Bătrânii și înțelepții noștri înaintași – care nu 
aveau atâtea studii, diplome, licențe sau doctorate 
ca noi, deștepții zilei! – au reținut esența unei 
întregi existențe într-o singură zicere, astfel încât 
putem reformula și noi expresia lui Francisco de 
Goya, varianta românească sunând cam așa: 
„somnul națiunii naște monștri”. 

Ei bine, da, străzile noastre sunt pline de... 
„monștri” acum! 

Și, într-o altă ordine de idei, n-avem de ce să ne 
mirăm că suntem în această situație ingrată acum! 

Câtă vreme copiii noștri intră-n lumea mirifică a 
cărții cu exemple ușor de răstălmăcit, nu avem 
dreptul la mirare! 

Prima poezioară pe care o învață ei es-
te… "Cățeluș cu părul creț”. 

(continuare în pag. 32) 
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(urmare din pag. 31) 
 

Esența acesteia este minciuna și furtul: „Cățeluș cu 
părul creț/Fură rața din coteț/El se jură că nu fură/dar l-
am prins cu rața-n gură”. Ori, în contextul în care încă 
de la primii pași făcuți în viață le prezentăm copiilor 
noștri ca fiind o stare de normalitate furtul, infracțiunea, 
dar și minciuna, ca o formă extremă de negare a 
adevărului să nu ne mai mirăm de faptul că aceștia 
exact așa vor și face în adolescența lor, apoi în 
maturitatea lor, altfel spus într-o viață întreagă. 

Paradoxal, Codul Penal pedepsește cu închisoare 
de la unu până la 10 ani în anumite situații prevăzute de 
lege infracțiunea de furt (art. 229 din Noul Cod Penal), 
în timp ce infracțiunea de mărturie mincinoasă (art. 
260), se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. 

A doua poezie semnificativă pe care o învață la 
școală, ca pas imediat următor grădiniței, devenirii și 
instrucției este... "Miorița". 

Pe scurt, aceasta ne învață odraslele că doi români 
invidioși se asociază și-l omoară pe un al treilea, care 
era cel mai productiv în domeniul lor de activitate, cu 
reușite economice mai bune. În Codul Penal asta se 
numește „asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni” 
sau „constituirea de grup infracțional organizat” și se 
pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani, în anumite 
cazuri putându-se ajunge chiar la închisoarea pe viață. 
(Vezi prevederile din Noul Cod Penal, CAPITOLUL I, 
Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice, Art. 367, 
Constituirea unui grup infracţional organizat). A treia 
poezie semnificativă pe care o descoperă la școală 
este...  "Luceafarul", o poezie care ne învață că tânăra 
româncă taman bună de măritat îl aduce pe geniul 
român în pragul sacrificiului suprem, dar ea îl preferă pe 
un viclean băiat din flori și de pripas... Aceasta este o 
adevărată escrocherie sentimentală, o înșelătorie și ea 
pedepsită de legile în vigoare: vezi art 215, Noul Cod 
Pe-nal, Înșelăciunea, la capitolul „Infracțiuni contra 
demnită-ții”. 

Dacă mai adăugăm aici „Baltagul” – operă în care li 
se spune copiilor că nu trebuie să te duci la organele de 
drept să îți facă dreptate, ci o faci pe cont propriu  - 
vorba lui Vanghelie cel celebru, „pe persoană fizică” – 
apoi romanul „Ion” care, printre altele, vorbește răspicat 
despre gelozie, crimă pasională, dar și despre dualismul 
atitudinal (iubea pe cineva, dar s-a căsătorit cu altcine-
va pentru bani)… Exemple sunt și mai multe, prea mul-
te pentru un singur sistem! 
 

Exemplele greșite venite din Biblie și de la Bise-
rică 

 

La români este aproape cutumiară concepția că tre-
buie „să faci ce zice popa, nu ce face popa!”, în fapt o 
altă informație indusă conform căreia, sau în baza 
căreia dictonul „crede și nu cerceta!” capătă valențe 
universale și devine sistem de referință și ghid de bune 
practici în familii de buni executanți și de oameni ușor 
de manipulat. Firesc, se naște întrebarea: cine vrea să 
ne țină în obscuritate, chiar în promiscuitate? Altfel 
spus, Biserica statuează a fi drept Păcat faptul că dacă 
mă uit nu știu cum la o femeie la biserică nu e bine și că 
trebuie să țin nu știu ce canoane și să fac anume 
penitențe dispuse de fățarnici. Și asta în timp ce, ca să 
dau câteva exemple imediate, episcopul de Constanța  
 

 

este cercetat pentru îmbogățire și fraude cu fonduri, 
cel de la Huși a fost dovedit ca fiind homosexual, un 
preot cântăreț cu averi de nejustificat ademenea 
adolescenți și le făcea pe față propuneri indecente, 
nu știu ce măicuță a născut, deși era la mănăstire, 
ăla a exorcizat-o pe fata aia până a omorât-o în 
chinuri crunte…  

Evident, anumite reminiscențe și obtuzități au 
străbătut vremurile până-n zilele noastre, de pe 
timpul Inchiziției care a ucis oameni de valoare și 
care-a nenorocit destine și familii, pentru că așa au 
vrut preoții. 

Dacă punem în discuție și problematica vânzărilor 
în Biserică – deși Isus a răsturnat mesele negusto-
rilor din templu! – dacă vorbim de neimpozitarea ave-
rilor uria-șe pe care le deține Biserica, despre burțile 
nejustificat de mari ale preoților, despre faptul că își 
lasă moștenire sau își cumpără cu bani grei posturile 
de preot de oraș, dacă ne uităm la mașinile lor de lux 
și la buzunarele noastre goale, nu putem să ne 
împlinim ca niște personalități echilibrate, starea de 
nemulțumire și neîmplinirea sufletească punând 
imediat stăpânire. 

De altfel, de-a lungul vremurilor Biserica a făcut 
absolut orice-a vrut în numele lui Dumnezeu, de la 
războaie și cruciade la vânzarea de indulgențe și 
înșelare a oamenilor naivi, de la acte groaznice de 
pedofilie și homosexualitate sau chiar relații extracon-
jugale – TOATE, ABSOLUT TOATE, FIIND ȘI ACUM 
FAPTE PEDEPSITE DE LEGILE ÎN VIGOARE! Dacă 
la asta adăugăm nenumăratele versete biblice – pe 
care preoții nu ni le explică în biserici! – versete care 
vorbesc despre crime, despre acte pasionale, despre 
furturi, războaie și jafuri, semnele unui adevărat haos 
devin imediat ușor vizibile și palpabile. Îndoiala se 
instalează ușor, semnele de întrebare încep să ne 
bântuie. 

Ni se spune că Biblia este „Cartea lui Dumnezeu” 
și că numai de ea trebuie să ținem cont în viața 
noastră, ea fiind unicul și adevăratul sistem de 
referință pentru a putea trăi pe placul divinității. 

Ce facem atunci cu fecioarele care-și îmbată tatăl 
și se culcă cu el? 

Ce facem cu evidentul incest de după Potopul lui 
Noe, când au supraviețuit doar membrii aceleiași 
unice familii? 

Ce facem cu David, cel dat mereu ca exemplu de 
urmat și ca înaintaș al lui Isus Hristos, dar care a ucis 
pentru a lua o femeie a altcuiva, astfel încălcând déjà 
existentele 10 porunci, deși a avut în acel moment 
„numai” 1000 de neveste și „numai” 1000 de țiitoare? 
Iată, puse cap la cap, toate aceste exemple sunt 
prilej de smintire! 
 

Exemplele greșite venite din basme, filme și 
desene animate 

 

Dacă la toate acestea adăugăm faptul că, în zilele 
noastre, prea ocupați fiind cu te miri ce, părinții își 
lasă copiii în fața televizorului, cu tableta sau 
telefonul, astfel dându-li-se acestora cheia de acces 
la tot felul de alte informații improprii întregim un 
tablou groaznic. 

(continuare în pag. 39) 
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   Ana-Maria CHEȘCU    
 

Un episod mai puțin cunoscut din istoria 

gălățeană. Ciumă la Galați (1878) 
 

Între anii 1877-1878 a avut loc războiul de inde-
pendență, război în urma căruia România a obținut 
independența atât de mult dorită și a redobândit Do-
brogea, în schimbul retrocedării celor  trei județe din 
sudul Basarabiei, Cahul, Ismail și Bolgrad. Este peri-
oada în care Imperiul Otoman, aflat în plin declin, nu 
mai poate controla și supune teritoriile aflate sub ocu-
pație. Pe acest fundal, statele balcanice încep să or-
ganizeze o serie de acțiuni, menite să le scoată de sub 
ocupație străină. Rusia, profitând de statutul de 
protectoare a ortodoxiei, declară război Turciei, în aprilie 
1877. România a încercat să profite de această 
conjunctură, astfel că la 4 aprilie 1877 a semnat o 
convenție militară cu Rusia. Prin aceasta, România 
permitea trupelor ruse să tranziteze teritoriul nostru, 
spre a ajunge în teatrele de operații aflate la sud de 
Dunăre. De asemenea, convenția stipula obligația Ru-
siei de a apăra integritatea teritorială a României și de a 
suporta cheltuielile de transport și aprovizionare a 
armatei. Prezența rusească nu a fost lipsită de proble-
me. În cele ce urmează prezentăm un episod mai puțin 
cunoscut și anume izbucnirea unei epidemii de ciumă la 
Galați. Iată ce spune acesta: “Un mare pericol amenință 
sănătatea publică a orașului nostru și ne facem datoria 
de publiciști, a atrage cu toată serioasa luare aminte a 
consiliului de igienă și a primăriei, în special

1
. Eta 

despre ce e vorba: sunt ua sumă de spitale rusești, 
aședate chiar în inima orașului, pe strada Domnescă, 
sub privirea și trecerea tuturor. Suntem informați că din 
500 de bolnavi, ce sunt în ele, aproape 300 sunt loviți 
de tifos, iar mortalitatea s-ar ridica la 10 și 13 inși pe di. 
Sera, cu deosebire, când trece cineva pe lângă aceste 
stabilimente ua duhore grea acoperea respirațiunea 
trecătorului. Vera se apropie și căldurile vor fi din ce în 
ce mai excesive…, cine nu înțelege la ce grozavă 
nenorocire vom fi cu toții expuși decă măsuri energice și 
urgente nu vor fi luate. Conjurăm pe autoritățile noastre 
a cerceta cu deamănuntul faptele și a face pe dată ca 
atare spitale să fie scoase din oraș. O mai repetăm 
odată: așteptăm până în termen de 3 dile, de nu vom fi 
dezmințiți formal, atunci adevărul întreg și pe deplin e că 
tifosul se incubează sub nasul autorităților noastre”

2
 

 

   1 Vocea Covurluiului, 24-25 aprilie 1878, p. 560.  
   2 Paul Păltănea, Istoria orașului Galați, vol. II, Porto Franco, 1995, Galați, 

pp. 140-148. 

 

 
 

 

 

Lucian Adulmeanu 
 
Cumpănire 
 

Cu limbă de lemn dulce am rugat  
pe stăpânii slăbiciunilor mele fireşti şi suprafireşti 
să slăbească strânsoarea 
sunt supus păcatului şi cursului vieţii am zis 
într-o încercare de a trage de timp 
să-mi pot încărca pila electrică a iluziilor 
cu lecţia de alibaba învăţată 
în buzunare mereu cu un alibi  
şi patruzeci de bandiţi 
dealul cu pădure îndesită al lumii să-l urc în răspăr 
sacrificând fiecărui portar câte un bandit 
ca să primesc la ultima poartă întreaga bandă înapoi 
de aruncat pe un talger  
în cumpănă cu pana de struţ. 
 
Natură statică la pas 
 

Pelinul pus în vază un înger de alamă 
pe pat cuvertura nouă mai mult destrămături 
în pauza dintre o sistolă şi o diastolă 
sentimente scrise de mână îşi caută scorbura 
un salcâm şi un paltin făceau alee  
până la „frumoasele femei nicicând nu ...”  
luai la rând vocalele şi le pisai 
în cochilie şi între dinţi gust de salcie 
până nu mai rămâneau din ele decât 
un clei ca din piele argăsită şi fiere 
în care să prinzi consoanele  
ca nişie anahoreţi deşiraţi 
e târziu, să devenim banali  
să nu mai scriem literă de aur 
cu bale de melc scoase la lumânare şi piatră acră 
în comunicări aseptice să fim interactivi 
şi să spânzurăm pe pereţi în saloane adiabatice 
grafice pe hârtii scuipate la imprimantă. 
 
Fabulă 
 

Strugurii care deşteptau altădată acid vulpile 
s-au stafidit 
apoi au intrat în diferite combinaţii de spirală 
în cozonaci obiele pentru îngerul 
plecat de cu seară la hram. 
 
Manie 
 

Avea mania frazei lungi stârnite 
de biletele de troleibuz găsite prin buzunare 
vremea era pentru hieratismul vreunui imberb 
mergând pe trotuar cu procesorul în braţe 
într-un colţ al pieţei macroul congelat bătut cu 
ciocanul 
fără presimţiri sau viziuni doar teorii despre fenotipul 
sărăciei 
sau al frumosului 
băţul chibritului ardea până la degete 
ca într-un canon fumul îţi ieşea în casă 
 frigul intra prin pereţii de pe care căzuse pluta  
şi secundele firimituri în cochilie. 
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Evocări din vară  
 
Plâng salcâmii 
ce așteaptă 
cu mult dor.. vorbind în șoaptă  
să învie iar natura 
și să nu mai curgă bruma.  
Să fie numai culori  
și curcubeie de flori  
să alerge iar copiii  
desculți...mirosind crinii  
să fie iar primăvară 
zi de zi  
sau  
poate... vară. 
 
Când soarele dogorește  
cu raze fierbinți iubește 
iarba verde și crudă  
fluturii și dulcea mură 
copiii cu părul bălai  
cu ochi negri ca de crai. 
 
Mirosul de căpșuni coapte  
mult prea dulci și aromate 
cerul, ploaia și pământul 
roua, munții și vântul. 

 
Zadarnic 

 

Cu buze de sânge 

și ochi scânteietori  

cu frunze pictate 

de pâcla dimineții... 

 

Zadarnic toamna-mi bântuie  

pastelatele gânduri  

făcându-mi venele 

să pulseze de miresme tari.. 

 

Zadarnic 

plâng stejarii  

și trandafirii galbeni  

cu stropi de promoroacă 

și-o umbră de vioară... 

 

OH. Zadarnic e toamnă.. 

o fi toamna asta rece 
sau e vis fără cusur? 

 
 

 

 

 

         Daniela FĂRTĂIȘ: 

 

Paradox 
 

Zăpușeala nopții se prelinge încet... peste gânduri, 
în ritmul impus de frică 
al timpului care-ți va da fiori 
atunci când îl vei căuta până-n zori, 
printre vișinii, de lângă mormântul cu amintiri.... 
 

Căutăm timpul în neant 
noi avându-l mereu în buzunare... 
Iar, azi  picură mărgăritare, 
presărând  mormântul cu amintiri,  
de diamante strălucitoare.. 
 

Sufletul pur de copil, 
s-a strecurat tiptil, 
într-un trup bătrân de om.... 
Asemenea unui pom, 
care astăzi înverzește, 
mândru, falnic, înflorește, 
timpul retezându-i viața, 
ofilind încet, speranța. 

 
 

O frântură de primăvară  
 

Pe un petec de grădină  
Se trezesc cu sfială, 
 Înfloresc și își arată  
Ramurile de sidef  
Și tulpinile de argint, 
Pictate printre șoapte și povești... 
Cu var de cristal 
De către  
Stele. 
 

Florile cireșului  
Prevestesc bine. 
Prin mirosul frapant și îmbietor. 
Roiuri de fluturi 
Roz și albi, 
Spânzurați de furcile cireșului 
Îmbracă copacul într-o mantie selenară!  
 

Pe zenitul infinit  
Străpung cerul  
Rândunelele... 
Frunzele de dantelă,  
Căptușite c-un fel de sticlă 
Lucioasă, te amețesc cu simetria lor exactă. 
 

Închid ochii,  
Iar, vântul îmi trimite  
Fulgi sângerii  
Ce-mi acoperă obrazul 
Pictat de razele fierbinți ale soarelui. 



    Boem@  (122) 4/2019 35 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Botiș, iar Constantin Marin prezintă cartea „Îndreptar de 
tera-pie divină - breviar sufletesc” redactată în colabora-
re de preotul ortodox Radu Botiș și Cezarina Adames-
cu, licențiată în teologie romano-catolică. Vasile Bele, 
master în etnologie iar la revistă șef de departament, 
contribuie la acest număr cu prima parte a unui articol 
despre particularitățile clăcii de odinioară din satul său 
natal, Chiuzbaia. Mihai Zmicală, redactor-șef, scrie pe 
larg despre sine. Se pot citi în acest număr și un articol 
despre revista electronică „Moara lui Gelu” (text aparți-
nând subsemnatei) și unul scris de prof. dr. Elena Trifan 
despre „Slova creștină” – tot o publicație online. Dintre 
poeți, au participat la realizarea numărului: Olguța Lun-
cașu Trifan, Constanța Abălașei-Donosa, Vasile Dan 
Marchiș, Radu Botiș, Car-mena Băințan, Ioan Dragoș, 
Ioan Voicu, Gelu Dragoș, Vasilica Grigoraș, Dorina Sto-
ica. 

„Izvoare codrene și chiorene” apare sub egida 
Asociației Cultural-Creștin-Umanitare „Ars Vivat”, al 
cărei fondator și președinte este omul de cultură Radu 
Botiș. 



 

 

 

Angela-Monica JUCAN 
 

Izvor de lumină spirituală.  

Revista „Izvoare codrene și chiorene” 
 

Luna mai 2010 va fi fost un kairos al publicisticii 
nordului de Țară și un reper de onoare pentru oamenii 
locului – cititori, scriitori, publiciști, dar și finanțatori. Într-
o vreme (atunci ca acum și ca mâine) a culturii ținute 
într-o poziție umilă, apărea temerar, din inițiativa 
poetului Vasile Dan Marchiș, primul număr al revistei 
absolut culturale „Izvoare codrene”. În alergarea lui 
Cronos, revista a ajuns acum (2019) la numărul 15 și, 
cadrul codrean fiind de mult depășit, titlul devine 
începând cu acest număr „Izvoare codrene și chiorene”. 
Cu siguranță, și acesta este un moment protejat. 

Mai apar în perimetrul maramureșean câteva 
reviste culturale. Pe lângă ele, publicația cu loc de 
obârșie în Asuaju de Sus este interesată de toate trei 
coordonatele noastre identitare: credință, neam, limbă, 
fiindcă revista aceasta nu este exclusiv de literatură, 
nici doar de artă, etnografie sau de istorie, nici de religie 
– ea are de toate și mai ales un dominant spirit creștin. 

Tirajul ieșit de sub tipar în Postul Sfintelor Paști din 
2019 este bogat în informație, cu multe prezentări de 
carte și reviste, semnalări de noi apariții editoriale, 
studiu istoric, cercetare etnografică, are, de asemenea, 
rezervate mai multe pagini pentru creația poetică și 
poemul în proză. Se deschide, sub semnătura prof. 
Dragomir Ignat, cu un articol editorial prezentând o 
privire retrospectivă asupra revistei „Izvoare codrene”, 
acest număr fiind considerat aniversar. Radu Botiș, 
directorul general al periodicului, semnalează apariția 
volumului colectiv coordonat de dr. Teodor Ardelean 
„100 de personalități maramureșene care au fãcut 
istorie. 100 de ani de la Marea Unire”, încheind articolul 
cu minunatul, emoționantul poem propriu „Mai dalbă 
Alba reîntregirii”; scrie, de asemenea, despre cartea de 
poezii și aforisme de esență creștină „Miresme albe” a 
Elenei Armenescu. Împreună cu prof. Mircea Botiș (șef 
de departament la revistă), Radu Botiș semnează trei 
materiale: un articol despre omul politic Vasile Lucaciu 
(preot greco-catolic), recenzia unei cărți despre Corul 
Bărbătesc din Finteușu Mare (cor care a cântat prima 
oară în public la 1 decembrie 1918) și o analiză a 
lucrării lui Remus Barna „Reflecții templiere în 
Transilvania” despre ordinul catolic al cavalerilor 
templieri. Olimpia Mureșan, director cultural-artistic al 
revistei, publică o cronică la cartea „Dascăli din Țara 
Codrului” (sic) de Traian Rus și Viorel Pop, cu detalii 
despre unii din subiecții lucrării. Octavian Curpaș apare 
cu o recenzie la o carte despre Bacovia, Ioan Andreica 
recomandă volumul coleciv „Slove lămurite în bătaia 
peniței” coordonat de Ana-Cristina Popescu, Eleonora 
Schipor face o cuprinzătoare prezen-tare poetei Maria-
na Gurza, Gelu Dragoș, directorul executiv al perio-
dicului, propune un comentariu la volumul de versuri 
„Meditațiile bucuriei” al lui Vasile Dan Marchiș, Vasile 
Hatos încearcă o definire a creației poetice a lui Radu 
Botiș, Traian D. Lazăr scrie despre studiul monografic 
„Ulmeni, Maramureș” al pr. Radu Botiș și prof. Mircea 
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ideea de a avea urmaşi. Teama de oficierea relaţiei 
cu o femeie nu l-a putut ţine, însă, departe de 
mrejele sexului aşa-zis slab. Chiar dacă nu era un 
afemeiat, el nu refuza abandonarea sporadică în 
braţele lascivităţii sau uneori în lumea lui Bacchus, 
care îl făcea, pentru câteva clipe, să vadă viaţa cu 
alţi ochi, mai puţin pesimişti. 

Deşi cunoştea în profunzime toate curentele 
filozofice ale vremurilor sale, Cioran a rămas fidel 
existenţialismului, curent caracterizat printr-o accen-
tuare a individualităţii şi a libertăţii individuale, dar şi 
printr-o gândire negativistă asupra fiindului, prin pro-
pagarea „sentimentului tragic al vieţii” şi a „absur-
dităţii existenţei”.  

Fiind adept al trăirismului, orientare filozo-
fică aparţinând lui Nae Ionescu, ce „propune căuta-
rea autenticului prin experienţa trăirii nemijlocite a 
vieţii” (DEX), nu este de mirare că „verbul lui Cioran” 
era „mereu înmuiat în toxine şi-n dezabuzări 
astringente”, afirmă Ionel Necula. Dragostea a fost, 
la rândul său, „impregnată de recuzita celor două 
direcţii de gândire, cărora le-a rămas credincios”. 

Marele filozof încerca să uite de sine în 
braţele „dorinţelor obscure”, fiindcă astfel nu trebuia 
să dea explicaţii ori să se teamă de o prea mare 
intimitate a conştiinţelor; el se străduia să evadeze 
din „neantul, vidul, vagul, existente în cadrul realu-
lui”. Erosul său „poartă această pecete a incon-
ştientului, a iraţionalului şi a trăirii delirante, el nu 
derivă din real, ci dintr-o dorinţă învolburată, nestă-
vilită...”, susţine autorul volumului de faţă. La polul 
opus, acelaşi Emil Cioran anula „sublimul şi delirul 
din actul sexual”, considerându-l “un stupid exerciţiu 
de gimnastică”. 

Deşi nu era un confident al femeilor, el reu-
şea uneori să le câştige încrederea, cum s-a întâm-
plat şi în cazul scriitoarei Sorana Gurian, una  

(continuare în pag. 37) 
 
 

    Camelia ARDELEAN 
 

Ionel Necula – popas în lumea iubirilor lui Cioran 
 

Despre scriitorul şi filozoful Ionel Necula am aflat 
întâmplător, cu puţin timp în urmă, semn că destinul 
lucrează mereu în favoarea noastră, aducându-ne în cale 
oamenii potriviţi pentru evoluţia spirituală, pentru a ne 
desăvârşi existenţa sau pur şi simplu, pentru a ne umple 
sufletul de frumos. Născut în judeţul Galaţi şi cunoscând 
gustul veşniciei de la ţară, Ionel Necula locuieşte în pre-
zent la Tecuci, unde continuă să adauge, la palmaresul 
său impresionant de aproape şaizeci de volume publicate, 
creaţii de valoare pentru literatura română, care îi poartă 
cu cinste numele. 

Deţinător al unor premii literare importante şi 
membru al Uniunii Scriitorilor (Filiala Bacău), acest autor 
împătimit al scrierilor lui Cioran şi-a dedicat o bună parte 
din existenţă studiului renumitului filozof şi scriitor român 
stabilit în Franţa, pentru a cărui viaţă şi operă a făcut o 
adevărată pasiune. Ea s-a concretizat în publicarea a 
peste zece volume inspirate de marele dispărut. 

Erotismul lui Cioran (Editura StudIS, Iaşi, 2018) 
constituie o călătorie în lumea fascinantă a iubirilor 
cunoscutului gânditor, în labirintul lui sentimental, aşa cum 
a fost dezvăluit(ă) de apropiaţii săi ori cum el însuşi s-a 
lăsat deconspirat în însemnările sale jurnalistice. 

Femeile au avut un rol important în existenţa lui 
Cioran, cu toate că dezamăgirile s-au ţinut lanţ, începând 
încă de când acesta era foarte tânăr. Primul episod (Cella 
şi păduchele) care i-a lăsat un gust amar, punându-şi 
amprenta pentru totdeauna în cugetul său şi influenţându-i 
opiniile ulterioare despre reprezentantele sexului frumos, a 
fost cel al iubirii sale platonice pentru o colegă de liceu, 
aparţinând burgheziei din Sibiu, numită Cella. Entuziasmul 
şi intensitatea trăirilor specifice vârstei l-au făcut să-i 
poarte acesteia o pasiune nestăvilită timp de doi ani, deşi 
nu-şi vorbiseră niciodată. Prins în capcana timidităţii, a 
pierdut-o însă, înainte de a o avea, în favoarea unui coleg 
de clasă, „cel mai dispreţuit dintre toţi”. Umilinţa resimţită a 
fost şi mai mare, fiindcă martor al întâlnirii dintre ea şi 
colegul cu pricina a fost chiar fratele său. 

Resentimentele decurse din această întâmplare 
nefericită şi transferate (şi) asupra familiei sau prietenilor, 
datorită capacităţii sale extraordinare de sugestie, l-au 
condus la reflecţiile acide sau (cuasi)morbide de mai 
târziu: „Echivocul iubirii pleacă din faptul că eşti fericit şi 
nefericit în acelaşi timp, chinul egalând voluptatea într-un 
vârtej unic. De aceea, nefericirea în dragoste creşte cu cât 
femeia te înţelege şi te iubeşte mai mult” (Amurgul 
gândurilor). 

Ionel Necula reuşeşte să extragă esenţa arderilor 
lăuntrice ale lui Cioran, „localizând” această cauză a 
repulsiei sale ulterioare faţă de instituţia căsătoriei sau de  
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(urmare din pag. 36) 
 

din iubitele lui Mircea Eliade, pe care o consiliază după ce 
acesta o părăsise fără nici o explicaţie, în urma “insisten-
ţelor (ei) obositoare şi posesive”. Evenimentul nu afectea-
ză, din fericire, bunele relaţii dintre Cioran şi Eliade, a căror 
prietenie trece cu succes peste aparentul obstacol. 

O altă persoană de sex feminin amintită în carte, 
care înfiripase o prietenie intelectuală cu Cioran, a fost 
Jenny Acterian, sora scriitorilor Arşavir şi Haig Acterian, de 
origine armeană, ce avea să devină mai târziu regizoare, 
fiind cunoscută în teatru cu pseudonimul Jeni Arnotă. 
Urmând studii de filozofie în aceeaşi perioadă, avea un 
respect deosebit pentru el, fiind “traversaţi” amândoi “de 
singurătate şi de spaimele neantului inflamant”. 

După experienţa iubirii platonice din liceu, care l-a 
marcat profund, Cioran se teme, vreme îndelungată, să se 
mai aventureze pe tărâmul nesigur al Afroditei, mulţumin-
du-se cu escapade regulate la casele de toleranţă bucu-
reştene, oraş în care şi-a petrecut studenţia. Şi totuşi, în 
toamna anului 1939, în scurtul interval de timp pe care şi-l 
petrece în ţară, după ce se întoarce din Franţa, unde 
primise o bursă oferită de Institutul Francez de Înalte studii 
din Bucureşti, el lasă “garda” jos, când o cunoaşte pe 
tânăra Margareta, profesoară de matematică şi fizică la 
Liceul “Domniţa Ileana” din Sibiu (actualul “Gheorghe La-
zăr”). Între cei doi se înfiripă o frumoasă poveste de dra-
goste, perturbată “doar” de interesul Ecaterinei Săndu-
lescu, o altă admiratoare a lui Cioran, profesoară de româ-
nă şi colegă de cancelarie cu Margareta, acordat “tânărului 
crai din Răşinari”, de un magnetism indiscutabil. 

Ionel Necula aminteşte, în continuare, de impli-
carea lui Cioran în Mişcarea Legionară a vremii şi de 
modul în care acesta reuşea să se împartă între dovezile 
de susţinere a legionarilor şi cele de afecţiune/interes pen-
tru noile sale prietene. Relaţia sa cu Margareta se revi-
gorează la întoarcerea lui în ţară, în 1940, devenind “una 
convulsivă, tensionată” şi exteriorizând “un Eros patetic şi 
incendiar”, căci amândoi “conştientizau, în subsidiar, pers-
pectiva neîmplinirii relaţiei lor”. Din pasajele desprinse din 
scrisorile tinerei, presărate în volum, se deduce că ea îl 
iubea necondiţionat, fiind “prinsă în mrejele unei iubiri 
neconsolidate”, în timp ce “el era mai detaşat”. 

 În toată această perioadă tumultuoasă pentru cei 
doi îndrăgostiţi, Nicolae Iorga este asasinat, fostul profesor 
al lui Cioran, Nae Ionescu, moare înainte să împlinească 
50 de ani, iar istoria întoarce nepăsătoare o altă filă. 
“Ghimpele îndoielii” se strecoară încet între tânărul filozof 
şi iubita sa, deşi corespondenţa lui cu Ecaterina Săndu-
lescu încetase, şi astfel patima lor, cândva incandescentă, 
devine, încet-încet, amintire… 

Din corespondenţa Ecaterinei cu Cioran s-au păs-
trat doar scrisorile lui (spre deosebire de cea cu Margareta, 
din care s-au păstrat doar ale ei), care “trădau mai mult o 
prietenie intelectuală, decât una afectivă şi pasională”. El îi 
mărturiseşte unele escapade amoroase şi faptul că “a pus 
singurătatea înaintea iubirii”, ce demonstrează că nu îi 
încuraja în niciun fel vreo dorinţă de intimitate. 

Scrisorile “scepticului” au fost predate de prietena 
sa Muzeului Literaturii Române, relaţia dintre cei doi fiind 
încă una fără finalitate pentru cel care afirma: “Ai iubit şi în 
iubire te-a traversat moartea. Şi altcum a devenit iubirea, 
altcum au devenit dorinţele, altcum simţirile, în fiecare gând 
ai devenit altul; te-ai pierdut în ele şi cu ele, şi ele s-au  
 

 

pierdut în tine”. 
Dacă dragostea adevărată, aceea care te 

“arde” pe dinăuntru, l-a ocolit pe Cioran cât a fost 
tânăr (cel puţin în ce priveau sentimentele lui), 
pericolul nu a trecut odată cu vârsta, din contră: 
săgeata lui Eros, înmuiată în nectarul iubirii, l-a 
atins tocmai atunci când nu (mai) spera, adică la 
vârsta senectuţii (şi anume la aproape 70 de ani). 
Scrisoarea neaşteptată a lui Friedgard Thoma, o 
profesoară de filozofie din Köln, i-a stârnit intere-
sul, iar ulterior, farmecele tinerei de numai 35 de 
ani l-au sedus “definitiv şi irevocabil”, dovedindu-i 
veridicitatea sintagmei “Dragostea nu are vârstă” şi 
faptul că nimic nu poate sta în calea unirii a două 
inimi, hărăzite de soartă să se completeze una pe 
cealaltă. 

Prima lor întâlnire de la Paris este preludiul 
unei relaţii tulburătoare, în care Cioran cunoaşte 
culmi nebănuite ale extazului, nu doar erotic, ci şi 
mental, emoţional şi spiritual, femeia nou-întâlnită 
fiind, “nu doar metaforic”, “exact jumătatea lui”. 
Sedus trup şi suflet de focoasa profesoară, Cioran 
suportă cu mare greutate gândul că ea avea (deja) 
un soţ la care se întorcea, de fiecare dată după ce 
se întâlneau, iar el, o parteneră de viaţă (Simone 
Boué), chiar dacă aceasta reprezenta, în cazul 
său, “nevăzutul din spatele reuşitei”. 

Secvenţele savuroase din corespondenţa 
celor doi îndrăgostiţi, redate pe alocuri de Ionel 
Necula, fac deliciul cititorului, dovedind că marele 
filozof era, înainte de toate, un om capabil de efu-
ziuni romantice şi statornice, chiar dacă “obiectul” 
iubirii sale constituia “cea mai mare fericire şi 
nefericire întâlnită vreodată”. 

Ironia sorţii face ca Friedgard şi Simone să 
devină prietene, îngreunând situaţia tomnaticului 
îndrăgostit, care trebuia să lupte din răsputeri ca 
să nu-şi dea de gol pasiunea pentru noua “loca-
tară” a inimii. Astfel, lucrurile nu merg pe făgaşul 
dorit de Cioran, Friedgard începând să manifeste 
sentimente de vinovăţie faţă de frumoasa parte-
neră a acestuia (“o femeie superbă, cu care Cioran 
se putea mândri”) şi să bată în retragere. Relaţia 
lor de prietenie şi afecţiune se menţine însă prin 
scrisori sau vizite reciproce, la care lua parte şi 
Simone. 

La vârsta de 84 de ani, în 1995, susţi-
nătorul afirmaţiei: “Omul este cel mai scurt drum 
dintre viaţă şi moarte” îşi încetează existenţa (“s-a 
stins încet, ca o flacără dintr-o candelă rămasă 
fără ulei”), după o perioadă în care fusese “invadat 
de întuneric”, lăsând un gol imens în sufletul feme-
ilor ce l-au iubit şi al umanităţii. Plecarea sa este 
preambulul unei relaţii ceva mai strânse a lui Si-
mone cu presa, ea acceptând cu mare greutate să 
acorde două interviuri, în care a dezvăluit unele 
episoade din relaţia cu celebrul său partener de 
viaţă, necunoscute celorlalţi. 

Tot Simone este cea care se ocupă de 
lucrările rămase după Cioran: 34 de caiete cu în-
semnări din cursul mai multor ani, pe care le 
dactilografiază şi le predă Editurii Gallimard. La doi  

 

(continuare în pag. 39) 
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      Lucia PĂTRAȘCU 
 

PICĂTURA  DE  SUFLET, de Paula GURĂU 
 

Volumul de proză „Picătura de suflet”, semnat 
de jurnalista Paula Gurău, 160 de pagini, tipărit la editura 
InfoEst, sub coordonarea lui Mihai Vintilă, este o surpriză 
plăcută pentru cei obişnuiţi cu citirea ziarelor ce cuprind 
ştiri prea seci uneori, riguroase, poate, prin exactitatea 
relatărilor. Doar aceia care-şi amintesc de graţioasele 
tablete, intitulate invariabil Picătura de suflet, aşezate 
într-un colţ al ziarului, întotdeauna acelaşi, la pagina de 
cultură, făcând pereche în multe numere cu fragmentele 
despre băieţii de mahala, sub semnătura unui alt jurnalist 
talentat al ziarului local, şi anume Mitrea Ghinea, vor 
înţelege că această nouă şi diferită întâlnire cu Paula 
Gurău este ca o bucurie regăsită. Ceilalţi cititori, cei 
obişnuiţi cu forma unei cărţi, vor afla că se află în faţa 
unui volum de înaltă ţinută, certificat desigur prin calitatea 
tipăriturii, prin prefaţa generoasă semnată de Aurel 
Furtună şi prin darul desenelor creionate de talentata 
pictoriţă - poetă Constanţa Abălaşei-Donosă, ştiut fiind 
faptul că într-o scriitură realizată astfel, prin alăturare, 
textul împreună cu grafica formează un anumit tandem 
ce îmbogăţeşte valoarea prezentării. Desigur, volumul 
excelează mai ales prin talentul autoarei şi prin 
îndrăzneala sa de a e exprima. 

Pentru acest motiv considerăm că a face dintr-o 
simplă ştire o creaţie epică, menită să trezească interesul 
tuturor şi să picure în sufletul fiecăruia stropi de 
frumuseţe, ce vor conduce la o altfel de considerare a 
manierei de a scrie, constituie o reuşită a exprimării, într-
o nonşalanţă fără încorsetări, asemănătoare îndrăznelii 
unei timidităţi disperate, hotărâtă a-şi depăşi limitele şi a 
învinge. Este exact ceea ce sugerează acest volum în 
care se împletesc eseuri, povestiri ultrascurte, adesea 
pilule cu tâlc, purtând cu ele capcana unor simple 
întâmplări şi construind totuşi seducţia lecturii. Deoarece 
fiecare titlu ascunde o poveste. Sigur că uneori cititorul 
are tentaţia de a rămâne în povestea respectivă, pe care 
autoarea o punctează întâi, aprinzându-i imaginaţia, apoi 
o încheie scurt şi fără echivoc, finalizând ceea ce ar fi 
putut continua pe multe pagini. Putem argumenta 
exemplificând cu cele 2-3 pagini aşezate sub titlul  Cine 
iubeşte şi lasă…, în care: „Duţu, golan şi fante de 
mahala”  sacrifică tot pentru „fustele Agafiei”, cea care 
îl trădează şi pe care el o pedepseşte crunt. Peste ani şi 
ani, la poarta unui cimitir, unde-şi dormea somnul de veci 
Agafia, femeia iubită şi pedepsită, paznicul primeşte o 
pomană: ”Să ai de-o răchie, nea Duţule!...” Iată! Va fi 
stat Duţu lângă mormântul ei, motivat fiind de aceeaşi  
 

 
 

 dragoste statornică continuată până acum, în anii bă-
trâneţii, ori numai din dorinţa de a păzi o închipuită 
fugă trădătoare? Întâmplări frământate (tot îi place au-
toarei să amintească de cozonacii calzi ai copilăriei!), 
frământate spuneam, în aluatul creaţiei, rezultând 
ceea ce veţi afla şi dumneavoastră, …un desert literar!  

Deoarece, la fel sunt toate textele acestui vo-
lum, oricât de scurte ar fi ele. Cu un final neaşteptat!... 
Chintesenţă!... Indiferent dacă subiectul este un cineva 
(Ionel, Bunicul şi nepotul, Vecinul Sandu) de undeva 
(din Brăila, din Coşereni), ori însăşi autoarea (Mă apăr, 
Dor…, Aş vrea…, Cred…). Şi, în marea lor majoritate, 
textele au un final optimist, deoarece aşa cum mărtu-
riseşte cu sinceritate Paula Gurău: „Un singur lucru 
nu pot. Să ucid zâmbetul!”  

În acest volum iubirea este  omniprezentă, 
prinzând toate nuanţele. Şi atunci când generează dra-
me, dar şi atunci când pluteşte în reveriile ce încearcă 
să descopere taina amintirilor, a lacrimilor, a sufe-
rinţelor, a disperărilor, dovedind prin sinceritate faptul 
că, la unison cu autoarea, am putea concluziona şi că 
nu este cazul să fugim nici de realitate sau de un 
anumit destin, şi că fiecare are un întreg univers al 
său, doar al său, în care dualitatea atitudinilor momen-
tane poate conduce spre eşec sau spre realizare. 

Iar atunci când întâlnim gânduri de admiraţie şi 
recunoştinţă pentru înaintaşii care au vrednicit pe 
tărâmul culturii, fiecare după talentul sau priceperea sa 
(Mihai Eminescu, Maria Filotti, Grigore Vieru şi atâţia 
alţii…), ori pentru cei mai apropiaţi zilelor noastre, pe 
care-i veţi afla în carte, nu putem decât să recunoaş-
tem o sensibilitate dincolo de obişnuit, alături de care 
Paula Gurău visează iar şi iar, deoarece nu poate face 
altfel, chiar dacă într-o exclamaţie retorică asemănă-  

(continuare în pag. 39) 
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(urmare din pag. 37) 
 

ani de la înălţarea lui la stele, în timpul unei vacanţe 
pe plaja Atlanticului, trupul femeii este adus de 
valuri la ţărm. Plecase, nemaisuportând probabil 
pustiul din inimă ori poate că fusese răvăşită de 
ceea ce găsise, răsfoind scrierile fostului “partener 
de mansardă”, pe parcursul cărora “Revine constant 
sentimentul eşecului existenţial. E foarte dureros 
pentru mine să citesc aşa ceva, să-mi dau seama 
că a fost atât de adânc locuit de nefericire” (Simone 
Boué). Adevărul este că niciuna din supoziţiile morţii 
ei “n-a căpătat valoare de certitudine”. 

Astfel, femeia care i-a fost alături la bine şi 
la rău timp de cincizeci de ani, chiar dacă relaţia lor 
nu a fost oficializată, a plecat discret, la fel cum a şi 
trăit alături de geniul neînţeles pe care l-a avut în 
grijă şi pe care l-a sprijinit necondiţionat. I-a 
acceptat cu resemnare toate angoasele şi tenebrele 
sufletului, deşi era conştientă că îşi unise destinul 
cu ea “într-un moment de derută şi de precaritate 
materială”. Însă, cu toate că “duceau împreună vieţi 
paralele şi-ncercau, pe cât le sta în putinţă, să nu se 
stânjenească reciproc”, legătura dintre ei a fost una 
trainică şi complementară (“o însoţire reuşită şi 
funcţională”). 

Volumul lui Ionel Necula mai cuprinde 
relatări despre alte personaje importante din viaţa 
lui Emil Cioran (fratele său Aurel, prietena şi 
traducătoarea Sanda Stolojan etc.), precum şi 
interviul cu Simone Boué, realizat de Norbert 
Dodille, director al Institutului Francez de la 
Bucureşti la acea vreme. Întâmplările povestite cu 
şarm şi originalitate de către autor, argumentate cu 
secvenţe din scrisorile celor cuprinşi în carte, 
cuceresc cititorul, învăluindu-l cu parfumul unor 
vremuri de mult apuse, dar reîmprospătate de pana 
iscusită a naratorului. 

Vibrând pe vechea, dar eterna temă a 
iubirii, Ionel Necula şi Emil Cioran au cel puţin un 
lucru în comun: ei pot converti erotismul în artă, 
considerând că, prin sexualitate, omul “se inte-
grează în dinamica vieţii imanente, în substanţa ei 
iraţională şi trăieşte cu adevărat autentic”. 

 

     

 
 

 
 

 

(urmare din pag. 38) 
 

toare multora aflate în carte, afirmă: „Este prea toamnă 
pentru vis! Prea toamnă pentru începuturi”.   

Sub titlul Scrisoare deschisă sufletului meu autoa-
rea ni se prezintă într-o autobiografie neconvenţională. 
Veţi citi doar: Şcoala! Copilăria! Adolescenţa! Mama! 
Tata! Căsnicia mea! Copiii! Tu! Eu! Şi veţi înţelege! 

Într-un stil absolut original, inconfundabil, autoarea 
pătrunde în esenţa întâmplărilor pe care le întâlneşte şi din 
care extrage o chemare neresemnată a vieţii, a iubirii, a 
disperării, a trăirii şi a netrăirii: „Astăzi am reînvăţat să 
torn sufletul în cuvinte. Mâine voi dori treptele spre 
veşnicie.”  Deşi avem în faţă o carte de proză, textul, pre-
sărat cu amprenta eului liric, se manifestă plenar, atingând 
cu aceeaşi gingăşie aspectele sociale şi suferinţele oame-
nilor la care autoarea nu poate rămâne indiferentă, dar şi 
problemele filozofice legate de viaţă şi moarte, de suflet şi 
însingurare. Teme majore, inepuizabile, greu de abordat şi 
imposibil de finalizat, ce vor exista mereu şi vor preocupa 
atenţia condeierilor, pornite acum din pana neodihnită a 
celei care mărturiseşte dual şi împăciuitorist: „Iubesc soa-
rele şi mi-e dor de lună.” 

Este ştiut faptul că fiecare condeier tinde să urce 
pe scara valorică a creaţiei, căreia, prin scrisul său, să-i 
adauge un stil durabil şi convingător, ceea ce Paula Gurău 
reuşeşte deja! La urma urmei, nici nu ar fi fost nevoie de 
cuvintele mele. Ar fi suficient să parcurgeţi, ca într-o joacă, 
paginile acestui volum, ce vă va captiva iniţial în ţintarul 
boabelor sale de rouă, „picături de suflet”, pentru ca apoi 
să îl definiţi ca fiind o carte, ca templu de introspecţie, 
reflecţii şi, de ce nu, închinăciune. Unde? Cui? Hotărâţi 
dumneavoastră, cititorii săi! 


 

 
„ 

 
(urmare din pag. 32) 
 

Ei navighează pe net, descoperă sexualitatea și por-
nografia, iar sub imperiul curiozității apare drept firească 
testarea, încercarea. Nu putem uita, că nu avem cum să 
facem asta, faptul că Tarzan a umblat gol de mic și că nu 
se rușina nimeni, Cenușăreasa venea acasă la miezul 
nopții și n-o certa nimeni, Pinocchio mințea de rupea, 
Aladin era hoț și lumea-l felicita și urma, haiducii noștri 
erau lăudați la tv, Batman mergea cu 320 km/oră, Alba ca 
Zăpada locuia în aceeași casa cu 7 pitici și nimeni nu o 
acuza că e curvă sau că face sex în grup și orgii sexuale, 
Popey fumează și e tatuat… 

În acest context, să ne mai mirăm de ceva? 
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       Monica TROFIM 
 

DELIRIUM 
 

Îţi tac în sanscrită şi-ţi râd în ecouri, 
Îţi curg în amonte şi-ţi cresc peste pleoape, 
Îţi sufăr de febră şi-ţi plâng în carouri, 
Îţi dorm pe un umăr şi-ţi dor între ape. 
 

Îţi susur prin vene şi-ţi sper la hotare, 
Îţi vărs sinonime şi-ţi sap canioane, 
Îţi zbor clipe triste şi-ţi zac la picioare, 
Îţi suflu poveri şi-ţi ard lampioane. 
 

Îţi sec buze arse şi-ţi număr coioţii, 
Îţi cern la zăpadă şi-ţi rup măşti boţite, 
Îţi apăr o geană şi-ţi frâng mateloţii, 
Îţi las sare-n suflet şi-ţi cânt flori cosite. 
 

Îţi mint dulci favoruri şi-ţi cad în ispite, 
Îţi capăt un cântec şi-ţi urlu o rugă, 
Îţi scap între palme şi-ţi cos ierni topite, 
Îţi smulg iasomie şi-ţi culc prunci pe fugă. 
 

Îţi mângâi o gleznă şi-ţi lepăd o harpă, 
Îţi sperii seninul şi-ţi blestem amurgul, 
Îţi satur oceane şi-ţi sting rana searpă, 
Îţi torn foc în coastă şi-ţi fac pe chirurgul. 
 

Îţi lupt cu-ntristarea şi-ţi şovăi potopul, 
Îţi surp stânci abrupte şi-ţi spăl mări întinse, 
Îţi strig să mă cumperi şi-ţi cer să uiţi scopul, 
Îţi supăr orgoliul şi-ţi vând ploi surprinse. 
 

Îţi cred în descântec şi-ţi par indolentă, 
Îţi merg înainte şi-ţi caut infernul, 
Îţi scapăr sub piele şi-ţi pier violentă, 
Îţi zgârii prin suflet şi-ţi peticesc sternul. 
 

Îţi trec printre lance şi-ţi scutur bromelii, 
Îţi scad versuri triste şi-ţi cumpăr căpşuni, 
Îţi scriu în cascade şi-ţi semăn micelii, 
Îţi gust mere acre şi-ţi implor minuni. 
 
 
ÎNCHISORI ALTERNATIVE 
 

Sfinţi pe paturi de spitale vindecaţi de aroganţă 
Zac în propria durere şi se plâng de gri tenebre 
Ce i-au invadat cu sila şi-s complet în disonanţă 
Cu iubirea îngheţată delirând de-atâtea febre. 
 

Nu-şi mai amintesc nici ziua când s-au internat acolo, 
Simt că nu mai simt nimica, nici iluzii, nici păcat, 
Nu mai ştiu de-i ieri sau mâine, doar că astăzi cântă solo 
Dintr-o arie de jale cu-n cvartet cam dezmembrat. 
 

Pe pereţii pielii ude de amar şi de sudoare 
Desenează un grafitti folosindu-se de sânge 
Două membre descărnate bântuite de tumoare 
Ale unui palid spectru orbit de lacrimi nătânge. 
 

 

 

   Plânse două muceniţe spală mucegaiuri fine 
   Apărute de niciunde invadând plămâni şi vene 

Vor în colţuri de saloane să ascund-acum morfine 
Pentru orele din noapte când vor suferi de lene. 
 

Invadând holuri sinistre şi ţipând a disperare 
Ceata de valkirii hâde, cea cu scuturi îndoite 
Intră dărâmând la ziduri şi suflând în felinare 
Vaiet răscolind în oase şi-n morminte hămesite. 
 

Prinşi cu lanţuri de o gleznă şi băgaţi la izolare 
Demonii cvasi-creştini vor să plece-n lumea mare 
Dar nu-i nimeni să-i dezlege de blesteme milenare 
Şi de dor pentru infernul chinuit de boli solare. 
 

Astă stranie-nchisoare stă să cadă peste toţi 
Cei absenţi de la apelul unei lumi paranormale 
Ce a vrut s-adune-n beznă o armată de netoţi 
Şi-a sfârşit după o luptă doar cu arme neletale. 
 
 
 
NEOGENEZĂ 
 

S-au ciobit zorii lui Luni de atâta ceaţă deasă 
Răsărită din neantul în care ne-am rătăcit 
Tu... iubitul meu dintâi căutându-ţi o aleasă 
Şi cu mine... dezmembrată într-un puzzle răsucit. 
 

O întreagă zi de Marţi m-ai compus din flori şi râset 
Presărându-mi peste gene roiuri de săruturi fine 
Şi urcându-mă în ceruri m-ai golit  
de-un soi de plânset 
Ce ameninţa sa iasă din ventricule virgine. 
 

Mi-ai luat mulaj la suflet ca să-ţi construiesti o cheie 
Potrivită doar o dată şi uzată-n unic sens 
Să deschizi o simfonie transformată în femeie 
Într-o Miercuri dimineaţă întrupată din nonsens. 
 

Plouă-n zi de Joi divină cu pagini nescrise încă 
Pentru o făptură nouă de un demiurg ad-hoc 
Ce-şi încearcă iscusinţa cioplind cu dalta în stâncă 
Să mă scoată la lumină, să mă creştineze-n foc. 
 

Poticnindu-te la coapse şi pierzându-te cu firea 
Ţi-ai lăsat unelte-n piatră şi-ai vrut pauză de plâns 
Împletindu-mi numai Vineri între iţe cu iubirea 
Care stă să-ţi spargă pieptul  
şi în menghină l-a strâns. 
 

Răscolit de-atâtea doruri şi sorbindu-mă din ceaşcă 
Sâmbătă întorci clepsidra şi pui Timpului obstacol 
Să te odihneşti o seară şi să-ţi lepezi astă mască 
Apoi mâine să contempli următorul tău miracol. 
 

Cu veşmânt de nori sihaştri  
şi în păr cu praf de stele 
Pregătită-s de o nuntă cum n-a mai văzut nici Raiul, 
Eu, creaţia Ta nouă, port la gât şirag mărgele 
Şi-n Duminica aceasta îţi urmez cu drag alaiul. 
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  Constantin BEJENARU 

 
BALADA PLÂNSULUI ÎNTREGII OMENIRI -  
(Visul unei nopţi de primăvară) 
(In memoriam  Dionisie Duma - Tecuci) 
 
Noaptea trecut-am visat 
Cum Iisus i-a spus lui Iosif: 
-În grădina ta de lângă Golgota 
Vei găsi o stâncă, În ea să sapi un mormânt, 
Pentru că, la Paştele viitor, timpul Meu 
S-a împlinit şi voi muri răstignit. 
În acest mormânt să-Mi pui trupul!...” 
Apoi am visat cum pe Cruce 
Iisus a scos un strigăt victorios: 
-„Tată, în mâinile Tale 
Încredinţez duhul Meu!...” 
A închis ochii şi şi-a lăsat 
Capul încet, pe piept. Aşa a murit 
Iisus Omul, Fiul Mariei. 
După un timp 
Care mi s-a părut nesfârşit 
Iosif a rupt tăcerea: 
-„Mă duc la Pilat 
Să cer trupul Învăţătorului”. 
Trebuie amintit că atât iudeii, 
Cât şi romanii considerau 
Trupurile celor răstigniţi 
Ca blestemate şi de obicei le cărau 
În valea Hinom. Dacă se întâmpla 
Ca vreo rudă să ceară trupul unui răstignit, 
Romanii îi făceau favoarea contra unei sume de bani. 
Pilat însă, ştiind că Iosif 
Era socrul lui Felix, 
Guvernatorul roman al Cezareei, 
I-a eliberat corpul 
Fără să-i ceară bani 
Deşi Iosif era pregătit 
Să-i dea oricât ar fi râvnit. 
Am mai visat apoi, că am scos Crucea din locul ei 
Şi întinzând pe jos cârpe curate, am pus-o pe ele. 
L-am desfăcut de pe Cruce şi 
L-am spălat că doar nu era 
Să-l îngropăm plin de sânge! 
Aşadar, am scos Crucea 
Şi-am întins-o pe jos, pe cârpe. 
Din linţoliu am făcut împrejurul ei 
Un paravan, susţinut de bărbaţi. 
Am rugat-o pe Maria Magdalena 
Să-şi ia crinii în braţe 
Şi să ne dea coşul ca să strângem 
În el cârpele însângerate. 
Nicodim îmi dădea la mână 
Cârpe muiate-n apă de aloe şi vin 
Pentru spălat, iar Iosif ulei,  

 

 
Unsori aromate şi mirodenii. 
Am scos frânghia care-I lega 
Pieptul de Cruce şi a luat-o Ştefan. 
Am scos un piron de la o mână,  
l-a luat Iosif. Am spălat mâna 
şi am uns-o. Am scos pironul 
de la cealaltă mână, 
L-a luat Nicodim. Coroana de spini 
Era tare-ndesată pe cap. Am zis în vis: 
-„Doamne ajută-mă! şi imediat mi-a dat în gând 
Să torn pe cap, de jur-împrejur, ulei. 
Cele trei nuiele de spin târâtor 
Au ieşit, lăsând spinii înfipţi în cap. 
Coroana fără spini 
A luat-o Manachen. 
Apoi i-am spălat capul care era 
Numai cheaguri de sânge amestecat cu păr. 
L-am masat cu ulei de migdale 
Şi am cules uşor toţi spinii. 
Faţa şi gâtul îi erau şiroite de sânge, 
Iar barba plină de salivă. 
L-am pieptănat şi-am şoptit spre ceilalţi: 
-„Să nu vă vadă mama Lui plângând, 
C-o omorâţi de tot!”… 
N-am băgat de seamă că se înnoptase 
Când Manachen mi-a spus 
Să mă uit în sus. 
Deasupra noastră era o splendoare de Nor, 
În formă de disc, mare cât 
Roata carului, în culorile curcubeului 
Care răspândea o lumină feerică. Mi-a şoptit: 
-„Dumnezeu e cu noi! Curcubeul este simbolul 
Cerului!” 
După ce Nicodim m-a trezit 
Din reverie, am pus pe pat linţoliul 
Şi pe el am aşezat corpul 
Înfăşurat în giulgiu. 
Am luat cu toţii patul şi, 
Urmaţi de femei, am pornit spre groapă. 
Am pus patul în groapă, iar 
Mama Lui s-a apropiat, 
A îngenunchiat, 
Şi noi odată cu Ea 
Care a băgat mâna 
Peste giulgiu, pe la ceafă şi  
I-a ridicat puţin capul. 
S-a aplecat şi a atins 
Obrazul Ei de al Lui 
Dându-i 
Sărutul Sufletului! 
De-abia atunci nervii mei 
s-au dezlănţuit şi am plâns 
un fluviu de lacrimi care 
nu se mai sfârşea –  
Plânsul Omenirii Întregi 
De la Adam până la Iisus.   
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Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ 
 

Sonata ploii albe 
 

au curs din cer atâtea stele 
scântâietoare licărind. 
au curs încet, 
și rânduite atâtea stele mici, sclipind. 
nu pleca; pictează ploaia... 
ploaia dalbă ca mătasea 
ploaia limpede ce-mi spală, 
chipul, trupul apoi pașii... 
 
Sonata norilor 
 

nor albastru cenușiu, 
tu ai năvălit văzduhul... 
nor de ploaie argintiu, 
ai întunecat pământul. 
 

nor albastru cenușiu, 
nor văzut de ochii mei- 
nor dansând pe muzica 
stropilor cu clopoței.  
 
Sonata soarelui 
 

te aștept soare să răsari 
lângă mal privesc natura. 
liniște cu dulce grai, 
gând pecetluit într-una. 
soare blând, soare mult 
soare, arc de curcubeu 
soare bând, soare mult 
rugă peste trupul meu.  
stăpânit de raze line 
ale valului în mal, 
gând pecetluit spre seară, 
de-un sălbatec dor total... 
 
Sonata ploii mute 
 

vânt straniu și ploaie surdă- 
zgomot straniu strop pribeag.  
bați, la geamu-mi să te-aud... 
vânt în șuier ploaie mută. 
ne-am închis între pereți, 
voia voastră e cu mine. 
și murim închiși în noi... 
eu, tu, vânt și ploaie mută.  
 
Sonată de toamnă târzie  
 

strugurii vineții, raze aurii, 
frunze coapte-n nuc galben de pe câmp. 
stropi negri pe ram, păsări amorțite... 
vântule ce plângi, fructe pârguite. 
nori violacei stropi de ploaie moartă, 
vreascuri în pădure, iarna se arată.  
 

 
Sonata izvorului 
 
apă pastel, val înspumat 
cu alge și ploi peste malu-ncrustat. 
cer ceruleum cu nor răsfățat... 
vreau să prind norii albastru regat. 
raze de soare raze săgeți 
lungi, mângâietoare pe umeri cădeți.  
 
 
Sonata unui greier 
 
greier mic ce-mi cânți suav... 
vii în fiecare seară. 
ne-nțeles și-nlăcrimat, 
ești compozitor de-o vară. 
plângi în cântec ne-nțeles... 
ce-a fost ieri, ce va fi mâine? 
ești ca mine greu mâhnit. 
greier mic neliniștit 
ce spaimă? ce dor te-a înfrânt?   
 
 

Sonată fulguindă 
 

iarnă, iarnă fulguindă 
cer umbros și nesfârșit... 

iarnă, iarnă violetă 
lungi troiene măturând. 
iarnă goală dezbrăcat-ai 
crengile pân-la pământ, 
frunze trist decolorate 

sub nămeți de fulgi plângând. 
iarnă, iarnă aștept clipa- 
cu o rază să mă mângâi: 

iarnă, iarnă violetă, 
c-o pictură am să te sâcâi...  

 
 

Sonata naturii 
 

ochii tăi îmi aduc ceva obișnuit: 
verdele naturii, e normal! 
ochii tăi și-au ales verdele 

din lacrima cerului 
văzut într-un tablou cu păsări... 

era al meu? era al tău?  
ca noi doi, păsările 

se cufundă în verdele naturii 
până când îl transformă 

în fulguinde triluri în nota si. 
 

doar noi, împătimiți de natură, 
admirăm pictura și scriem poezii, 

visând în taină cu ardoare, 
să dedicăm sonata notei mi. 
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          Maria FILIPOIU 

 
 

CĂRĂRILE POETULUI  
(sonet creativității)  
 
Aleargă poetul prin universuri,  
După zeiță ce-n vers îl inspiră 
Cu armonia slovelor pe liră, 
Să vibreze cuvinte-n înțelesuri.  
 
Metafore pe colier înșiră,  
Când rezonează șoaptele pe stihuri,  
Cu recviem îngeresc în acorduri,  
Iar ochii cititorilor se miră.  
 
Ecouri de gând înalță pe creste,  
În clipe magice, din suflet stingher,  
Să le audă spirite celeste.  
 
În metafore plăsmuiește mister,  
Ce-n versuri se deapănă din poveste,  
Cu farmecul deșirat de condeier.  

  
 

POPAS ÎN REGATUL CUVÂNTULUI 
          (sonet gândului înaripat)  

 
Pe glasul slovei dau gândului avânt,  
Să-mi pot duce vis pe plai de baladă;  
Când scriu pe iarbă, într-o acoladă,  
Taina inimi cu sacru legământ.  

 
Zeilor să-ntind masă-mbelșugată,  
Gându-n covata sufletului frământ  
Și aprind stele în candelabru sfânt,  
Pentru o cină binecuvântată.  

 
Pe masă le așez cugetul răsfrânt  
Peste pădurea cu-a versului mladă,  
Învăluit de-al poeziei veșmânt.  

 
La ospăț vine a rimelor gloată,  
Din stihuri să brodez acoperământ,  
Când plânsul îngerilor gându-mi scaldă.  

 
 

DE IUBIREA POEZIEI  
(sonet gândurilor înrourate)  

 

Se scurge roua gândurilor mele  
În condei, cu a inimii cerneală  
Și nefericirea clipei mi-o spală,  
Când mă inundă o ploaie de stele.   

 

 
 

Dar mă înalț pe-a versului spirală,  
Cu pana gândului s-ating astrele,  
De dor împletit pe șirag de perle;  
Năzuind o iubire ideală.  

 

Din lacrimi stelare, scurse în cuvânt,  
Transpare a poeziei lumină  
Și magia ce dăinuie în descânt.  

 

De iubirea poezie suspină  
Tristeți în umbra destinului înfrânt,  
Când moartea pe chip coboară cortină.  

 
 

SUFLETUL DEZBRĂCAT ÎN POEZIE  
(sonet spiritului visător)  
 
Fericit e condeierul ce-și pune  
Sufletul dezbrăcat în poezie,  
Cu primăveri, pe-a gândului câmpie;  
Cititori în stele să-l încunune.  
 
Pe căi celeste duce-n pribegie,  
Gândul însuflețit de pasiune,  
Să nu se prăbușească în genune,  
Iar ochii să nu mai vadă a-l scrie. 
 
Își leagă speranță de timp voiajor,  
Când se dăruiește cu spirit boem,  
Iubirii ascunsă-n umbra muzelor.  
 
Din cuvinte răstignite în poem  
Privește spiritul veșnic visător  
Și așteaptă dezlegare de blestem.  
 
 
ZESTREA POEZIEI  
(sonet de Ziua Poeziei)   
 
Comoară de grai ne-au lăsat străbunii 
În lira versului cu incantații,  
Să-i crească moștenirea în creații  
Și faima să-i sporească-n ochii lumii. 

 
Au dus ecouri în graiul românesc,  
Poeziei spre a-i fi sărbătoare  
Ce reverberează-n albastră zare  
Spre moștenitorii de neam strămoșesc.  

 
Au însuflețit glasul poeziei  
Să răsune în armonii duioase 
Pe portativ din plaiul României.  

     
Din roadele în versuri generoase  
Vor savura zeii pe Calea Lirei,  
Cu ofrande din cugete mănoase.  
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     Nicolae RĂDULESCU 

 

EVOLUŢIA DOBROGEI ÎNTRE 1918-1944 

Contribuţii la cunoaşterea problemelor geopolitice, 

economice, demografice, sociale şi ale vieţii politice 

şi militare 

 
Editura ExPonto a trimis în librării cartea „Evoluţia 

Dobrogei între 1918-1944” semnată de cunoscutul şi prodi-
giosul istoric, Valentin Ciorbea. Ni s-a părut şi credem că 
nu ne-am înşelat că, autorul a vrut şi a reuşit să continue 
cele câteva mari lucrări dedicate provinciei dintre Dunăre şi 
Mare elaborate în primul pătrar al secolului trecut. 

Lucrarea de faţă este deschisă printr-o introducere 
întinsă şi bine argumentată, care poate fi interpretată ca o 
sinteză a istoriei zbuciumatului pământ strămoşesc dintre 
Dunăre şi Mare – provincie care într-un anumit moment al 
trecutului „s-a integrat procesului de formare a poporului 
român… 

Lucrarea este uşor de citit şi de însuşit pentru că 
materialul faptic este bine organizat, curgător exprimat şi 
ştiinţific argumentat, cu un aparat critic care însumează 
300 de lucrări şi documente, dintre cele mai variate, întinse 
într-un evantai care-i cuprinde pe toţi marii noştri istorici şi 
ajunge până la arhivele C.C. – P.C.R. care – dovedeşte 
autorul, conservă încă multe din tainele trecutului nostru 
istoric. 

În cuprins, lucrarea are şase capitole din care trei(I 
V şi VI) tratează probleme petrecute în întregul interval de 
timp şi alte trei(II, III şi IV) care se referă la anumite etape 
ale perioadei. 

Capitolul I intitulat „Dobrogea la sfârşitul primului 
război mondial” tratează, de fapt, principalele momente ale 
războiului , regimul de ocupaţie, drama locuitorilor români 
din provincie şi samavolnicia împinsă până la barbarie a 
ocupanţilor, dar şi reinstaurarea administraţie româneşti 
după retragerea ruşinoasă a unui invadator lacom şi 
primitiv, care a lăsat urme greu de uitat. 

Ne-am fi bucurat(noi tulcenii) dacă, în cuprinsul 
capitolului care tratează ultima parte a ocupării Dobrogei 
era evocată şi acţiunea desfăşurată de Serviciul Secret de 
Informaţii aş Ţării pentru protejarea intereselor româneşti 
în provincie şi mai ales, momentul 1920, intitulat sugestiv 
„Afacerea rublelor false” când Ceka bolşevică(KGB-ul de 
mai târziu) a întreprins prima încercare de destabilizare a 
României şi crearea unei acţiuni proprii declanşării stării de 
anarhie, care avea ca scop dezmembrarea teritorială a 
ţării. Acţiunea era favorizată de faptul că încă în acel an, ce 
teritoriul nostru naţional circulau cel puţin trei monede: 
naţională, austro-ungară şi rusească. 

Trecând cu vederea peste observaţiile făcute, 
subliniem că paragraful care se referă la război şi la  
 

 

revenirea administraţiei româneşti cuprinde multă 
informaţie, logic redată în text, ceea ce stimulează 
curiozitatea şi uşurează înţelegerea. 

Capitolul al II-lea este rezervat economiei 
dobrogene şi – ca spaţiu în lucrare este cel mai 
întins, 150 de pagini. Este ştiut că partea economică 
a oricărei lucrări este mai greu de redat, deoarece 
acestui domeniu, de regulă i se rezervă mai puţine 
lucrări globale. De aceea apreciem că, tema pentru 
Dobrogea poate fi calificată ca fiind cea mai completă 
care a fost elaborată până acum. Autorul, în 
derularea cuprinsului porneşte de la realităţile create 
de război, de jaful practicat de ocupant – şi individual 
dar şi instituţional, deoarece Puterile Centrale se 
aflau la capătul puterilor din punct de vedere 
economic(ofiţerii germani expediau prin poştă, la 
familie – de exemplu, 2 kg. Făină, etc.). 

Dar, lucrarea scoate în evidenţă că, după 
război, treptat-treptat, situaţia a cunoscut momente şi 
perioade de creştere şi relansare economică: Din text 
reiese că revigorarea economică industrială era mai 
concludentă în judeţul şi oraşul Constanţa, celelalte 
trei judeţe  fiind  predominate de agricultură, de 
industria meşteşugărească şi de activitatea portuară 
fluvială(Tulcea şi Durostorum) care era o componentă 
principală a activităţii economice. 

Capitolul este întregit cu date concrete 
despre aplicarea reformei agrare, despre colonizările 
rurale şi despre structura proprietăţii. 

Capitolul III se referă la „Dinamica şi structura 
socio-profesională a populaţiei. Acţiuni pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi salarizare”. 
Cuprinsul este marcat de momentul 7 septembrie 
1940, de aceea, autorul tratează, cum era firesc, 
separat cele două perioade. De fapt, fără să reiasă 
din titlu, în cuprins apare şi o a treia perioadă, cea de 
până în 1918 când, mai ales în judeţele Durostor şi 
Caliacra s-au înregistrat perturbaţii demografice 
profunde. 

Cuprinsul temei derulat în 70 de pagini este 
susţinut cu 12 tabele şi grafice foarte detaliate, unele 
concepute recent, în urma desfacerii arhivelor 
conservate din, te miri care motiv politic. 

Ni se pare deosebit de util să sugerăm 
colegilor noştri care patronează revista „Daima” să 
citească lucrarea în cauză, mai ales subcapitolul 
„Colonizările rurale în Dobrogea”(pag.159-172), în 
care este descrisă epopeea colonizării aromânilor din 
Macedonia şi Tracia Orientală – zonele Veria, 
Vodena, Meglenia şi Katerina. 

Capitolul IV este rezervat, pentru „Viaţa 
politică, activitatea organizaţiilor partidelor politice şi a 
parlamentarilor dobrogeni”. Capitolul, întins pe 140 de 
pagini este atent conceput şi rezervă suficient spaţiu 
pentru cele 17 formaţiuni şi grupări politice care 
activau în provincie. 

Se impune să subliniem şi în cazul de faţă, 
aşa cum am mai procedat şi în capitolele anterioare, 
că autorul ne oferă un complet tablou al eşicherului 
politic dobrogean, cu date şi detalii variate, matematic 
rânduite. Pe de altă parte însă, ne luăm dreptul de a  

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

interveni cu o completare. Ne referim la evenimentele care 
au avut loc în anul 1924 când URSS, sprijinindu-se pe PC 
al României care era format din alogeni, respectiv din 
bulgarii din Dobrogea, plăsmuiesc o acţiune de diversiune 
care avea ca scop dezmembrarea teritorială a României.  

Ţara era împărţită în cinci zone revoluţionare 
Dobrogea făcând parte din zona a treia, cu centrul la 
Silistra, Călăraşi, Mânăstirea. Acţiunea trebuia declanşată 
din interior prin distrugerea podului de la Cernavodă. În 
noua situaţie urma să intervină o grupare din sudul 
Basarabiei(zona a II-a a revoluţiei) care trebuia să se 
unească cu ceata lui Terenti(Arhiva C.C.- P.C.R., fond 50, 
dosar 1598, filele 9-11 – dosar menţionat în bibliografia 
lucrării) şi o altă grupare urma să sosească pe Marea 
Neagră, condusă de Cotovski, erou al războiului civil, de 
fapt tâlhar din târgul basarabean Hânceşti. Acţiunea a fost 
însă dejucată de contraspionajul românesc. 

Foarte interesant este abordată mişcarea legio-
nară, făcută cu totală neutralitate. De exemplu, am con-
statat că integrarea aromânilor în Legiune a fost apreciată 
ca un act izvorât din credinţa că în acest mod îşi serve4sc 
cel mai bine Patria. 

Autorul explică şi demonstrează că, în special 
tineretul aromân, în dorinţa de a-şi afirma apartenenţa la 
naţiunea română a adoptat ideologia extremei drepte. De 
altfel nimeni în ţara noastră n-a plătit mai consistent vina 
de a fi fost atras într-o mişcare extremistă aşa cum a făcut-
o tinerimea aromână. 

Capitolul V, intitulat „Septembrie 1940: ciuntirea 
teritorială a Dobrogei. Tratatul de la Craiova” Autorul 
porneşte în tratarea temei de la Tratatul de pace de la 
Bucureşti din 1913. Dar mutarea graniţei, după 27 de ani, 
timp în care populaţia majoritar românească se aşezase şi-
şi făcuse un rost, a însemnat cumplite vicisitudini. Lucrarea 
de faţă, folosind date concrete, descrie activitatea 
desfăşurată de grupările naţionaliste bulgare, dar şi de 
politica iredentistă oficială propagată de guvernul bulgar. 
Capitolul este susţinut cu date concrete referitoare la 
numărul locuitorilor strămutaţi, la suprafeţele arabile 
pierdute, la locuinţele abandonate. 

Problema Cadrilaterului, demonstrează lucrarea, a 
antrenat în acţiune toate componentele diplomatice şi 
administrative ale guvernului român. 

Ultimul capitol, al VI-lea este rezervat acţiunilor 
militare desfăşurate între Dunăre şi Marea Neagră(1912-
1944). 

Ampla dramă a participării noastre la războiul din 
Răsărit începe cu atacul ruşilor asupra Deltei, efectuat în 
octombrie-noiembrie 1940 când ne-au fost cotropite 
insulele de pe braţul Chilia şi vărsarea acestuia în Marea 
Neagră. 

O altă etapă este cea premergătoare declanşării 
războiului, când Dobrogea devine o provincie strategică 
specială, fiindcă în teritoriu au fost dislocate numeroase 
trupe şi tehnică modernă de luptă, română şi germană. 

Autorul descrie luptele purtate pentru Deltă dar şi 
bătăliile navale desfăşurate, inclusiv în raza portului 
Constanţa. Astfel, cu detalii redă momentul 26 iunie 1941 
când, o forţă navală sovietică s-a apropiat la 20 km de port 
şi l-a bombardat cu artileria. Lupta navală s-a încheiat însă, 
cu scufundarea distrugătorului „Moscova” şi cu alungarea 
flotei vrăşmaşe.  
 

 

Epopeea se va încheia, începând cu lunile 
aprilie-mai 1944, când, sub numele de cod 
„Operaţiunea 60.000”, au fost retrase trupele 
române şi germane din Crimeea. La 13 mai 1944 
ultimul vas românesc a părăsit portul Kerdoneţ. 
Câteva mii de soldaţi români au fost capturaţi de 
bolşevici. 

Şi epopeea se opreşte la 23 august 1944. 
Am încercat în mare grabă să radiografiem o 

interesantă şi reuşită lucrare. Nu ştiu cât şi cum am 
reuşit, dar ştiu că ne-a plăcut cartea. Este o lucrare 
a cărui conţinut este rezervat elevilor, studenţilor, 
profesorilor şi pasionaţilor, şi trebuie să se afle în 
fiecare bibliotecă de familie. 


 
 

Ioan FĂRCĂȘANU 
 

EMIGRANŢII 
 

Cândva un colţ de rai cum azi nu prea mai vezi, 
Cu harnici gospodari pe-ogoare şi-n livezi, 
Văzând că traiul lor e de nesuportat 
Şi-au luat inima-n dinţi şi-n masă-au emigrat. 
 

Au mai rămas doar cei bătrâni şi-ai lor nepoţi, 
Bătrâni care în câţiva ani s-au stins cu toţi; 
Copiii au fost luaţi în ocrotire 
Şi-astfel ajunse satul o amintire. 
 

De mai treci, azi, pe-aici simţi o durere-n piept; 
Văzând satul pustiu ţi se pare nedrept, 
Iar dacă-un emigrant s-ar mai întoarce-n sat, 
N-ar mai cunoaşte locul din care-a plecat. 
 
SATUL PUSTIU 
 

Niciun locuitor nu mai trăieşte-n sat; 
Pe ultimul doar de o zi l-au îngropat, 
L-au condus câteva rude de departe 
Şi-un preot înalt care citea-ntr-o carte. 
 

După cel răposat un câine mai plânge 
Şi latră a pustiu de inima-ţi frânge; 
Refuză mâncarea, nici apă nu mai bea, 
Şi-aşteaptă-n prag stăpânul pe care-l iubea. 
 

Casele vechi trosnesc de singurătate, 
Şcoala cu ziduri gri – parcă-i o cetate, 
Biserica are obloane peste tot, 
Din nucu-nalt şi-umbros – a mai rămas un ciot. 
 

Gospodăriile din deal s-au dărâmat 
Printre pereţi zăreşti mobilier uzat: 
Vezi un pat, o masă şi-un scaun mic de fag 
Pe care nu demult stătea cineva drag. 
 

Din cimitir răzbat sunete ciudate, 
Frunzele copacilor sunt agitate, 
Morţii par supăraţi că cei vii i-au uitat; 
Doar vântul mai suspină sub ceru-nnorat. 
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