
 



Boem@  (124) 6/2019 2 

BOEM@ 
Iunie 2019 (Anul XI) Nr. 6 (124) - 44 pagini 

ISSN 2066-0154 
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iași 

editată cu sprijinul A.S.P.R.A. 

Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice  
Editor: S.C. InfoRapArt Galaţi - Editura InfoRapArt 

6 / 2019 

COLEGIUL DE REDACŢIE 
 

Director:                   Petre Rău 

Redactor-şef online: Mihail Gălăţanu 

Redactor şef:            Cristian Biru 
 

Redactori:  Constantin Oancă, Paul Sân-Petru, 

Tănase Dănăilă,  Denisa Lepădatu, A.G. Secară,  

Victor Marola, Cristina Roşu 
 

Grafică:               Elena-Liliana Fluture 

Tehnoredactare:  Daniela Caşu 
 

Colaboratori: Maria Timuc (Bucureşti),  Luca 

Cipolla (Italia), Tănase Caraşca (Tulcea), Lidia 

Grosu (Chișinău), Dumitru Anghel (Brăila), 

Melania Cuc (Bistriţa),  George Filip (Canada), 

Petru Jipa (Germania) 
 
 

 
Revista literară BOEMA o puteţi citi şi pe site-ul 

www.boema.inforapart.ro 

actualizat permanent de: InfoRapArt 

Email: boema@inforapart.ro,   

         petrerau@yahoo.com 
Telefon: 0726 337376, 0740 596225  

ADRESA REDACŢIEI: Str.Regimentul 11 Siret, Nr. 17, 
Bloc C20, Ap. 42, parter, Galaţi, 800331 

 

Abonamente:  boema@inforapart.ro, tel: 0726 337376 
 

   În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii răs-

pund în mod direct de conţinutul materialelor publicate.  
o Materialele trimise la redacție trebuie să fie în format e-

lectronic (Word, RTF etc.) și să conțină diacritice. 

o Din respect pentru cititorii noștri, revista nu publică de-

cât în mod excepțional articole apărute anterior în alte 

publicații (inclusiv pe internet). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatură  şi  Artă 

 

DIN CUPRINS 
 

 

 

 

Poezie: Ignatie Grecu (p.4), Carmen Zaniciuc (p.9), Marilena Ră-

ghinaru (p.11), Denisa Ciaclan (p.12), Cristian Chiripuci (p.15), 

Ionel Arădoaie (p.17), Marian Hotca (p.22), Marin Moscu (p.23), 

Eugenia Rada Ioniță (p.29), Lucia Pătrașcu (p.30), Adrian Racaru 

(p.32), Camelia Ardelean (p.36), Constantin Bejenaru (p.41), Ta-

bita Lavinia Pop (p.42) 
 

Proză: Cristina Istrati: Fragment de roman (p.10), Tănase Carașca: 

Plotonierul (p.14), Florin Logreșteanu: Fabulă dâmbovițeană (p.18), 

Viorel Darie: Marea deziluzie (p.25) / Trista întoarcere acasă (p.27) / 

Deznădejdea (p.28) 
  

Cronică de carte: Mihaela-Evelina Cernățeanu: O viață, o poveste, 

un destin (p.16)  
 

Note de lectură: Ionel Necula: Geanina Bârlădeanu (p.7) / Camelia 

Baciu (p.8), Dumitru Anghel: Vocația lecturii (p.31), Lucia Pă-

trașcu: Îngrijitoarea, de Daniela Gumann (p.33), Tănase Dănăilă: 

Coriolan Păunescu - Iar Tu stai blând şi drept (p.40) 
 

Eseu: Constantin Oancă: Teme majore în poezia românească: Mihai 

Eminescu și Nichita Stănescu (p.3), Petre Rău: Nevoia de Dumnezeu 

(p.5) / Zodia mea (p.6)  
 

Parodii: Constantin Bidulescu: Parodii (p.13) 
 

Interviu: Ionel Necula: Un nume nou în peisajul literar tecucean: Au-

ra Dan (p.37) 
 

Opinii: Nicolae Rotaru: O stea în constelația Gutemberg (p.39) 
 

Comentarii: Lucia Pătrașcu: Moș Goriot, de Honoré de Balzac 

(p.37) 
 

Eminesciana: Maria Filipoiu: Versuri (p.21) 

 

Debut: Andreea Antohi: Versuri (p.24) 
 

Cărți: Redacția: Cărți sosite la redacție (p.43) 
 

 

 

 

Grafică: 

Coperta I+IV:  Chad Knight – Awesome Visual Art 

Interior:  Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 

www.boema.inforapart.ro 

mailto:boema@inforapart.ro
mailto:petrerau@yahoo.com
mailto:boema@inforapart.ro
http://www.boema.inforapart.ro/


    Boem@  (124) 6/2019 3 

                                                                                                                     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Constantin OANCĂ 
 

Teme majore în poezia românească:  

Mihai Eminescu și Nichita Stănescu 

 
        Pentru a fi poet trebuie să fii înzestrat cu har, ceea 
ce înseamnă dor, inspirație și viziune. 
        Nichita Stănescu zice în Lauda Omului: „Oamenii 
sunt păsări nemaiîntâlnite,/ Cu aripi crescute înlăuntru, / 
Care bat plutind, planând, / Într-un aer mai curat - care e 
gândul!”, la care, din alt veac, Mihai Eminescu intervine în 
Numai Poetul: „Lumea toată-i trecătoare,/ Oamenii se 
trec și mor…/ Numai poetul/ Ca păsări ce zboară/ Dea-
supra valurilor,/ Trece peste nemărginirea timpului”. De 
ce? Pentru că lumea e profund poetică și omul este 
obligat prin forța lucrurilor să fie și poet. Toți oamenii, 
așadar, sunt chemați la poezie, dar dintre ei sunt puțini 
aleși, doar cei ce răspund la chemare. (Trebuie specificat 
faptul că poeți sunt nu numai cei ce scriu poezie, ci toți 
oamenii care „în chip poetic locuiesc pe acest pământ”, 
vorba lui Martin Heidegger).  
       Cele două aripi ale omului de Nichita nu sunt un dat, 
ci o consecință a împreună - lucrării omului cu Dum-
nezeu, a educației. Cine nu poate zbura „peste nemăr-
ginirea timpului” are fie atrofiate aripile, de nefolosire, fie 
a rămas la o sigură aripă, că, din cuvintele poetului  cele 
două aripi apar ca fiind bunul simț și bunul gust (eticul și 
esteticul). Și cine poate zbura cu o singură aripă? Întreb 
deoarece încă se mai crede că esteticul nu-i altceva 
decât un moft al unei minorități elitiste. Să nu uităm că 
doar „frumusețea va salva lumea” din marea dezlănțuită a 
kitsch-ului. 
        Nevoia de ieșire din rutină, de înnoire permanentă, 
cu putere de soluționare a toate, se simte și în materie de 
poezie. Forma și fondul au constituit dintotdeauna prilej 
de dispute. La formă face trimitere Eminescu, în Criticilor 
mei, când zice: „E ușor a scrie versuri/ Când nimic nu ai a 
spune/ Înșirând cuvinte goale/ Ce din coadă au să sune” 
și la fond atunci când, tot aici, se întreabă: „Unde vei găsi 
cuvântul ce exprimă adevărul?”. 
        Poezia Numai Poetul pregătește calea marii poezii 
nichita stănesciene, ce se constituie într-un exercițiu 
exemplar de schimbare a limbajului poetic. De aceea pâ-
nă să ajungă la necuvinte el trece mai întâi prin prozodie. 
În prozele lui poetice face comentarii pertinente în ce 
privește cele două stiluri poetice: clasică și modernă. Po-
ezia clasică este comparată cu roata, iar cea modernă cu 
aripa. De aceea zice:„Roata se învață, iar cu aripa te 
naști”. Și continuă spunând că poezia prozodică presu-  
 

   
 

pune existența, din partea poetului, a 99 procente 
transpirație contra unui singur procent inspirator, în 
timp ce pentru poezia modernă lucrurile stau tocmai 
invers. Și mai adaugă: „Poezia prozodică este 
făcută pentru a se ține minte, iar cea modernă pen-
tru a fi înțeleasă”. 
        „Numai omu-i schimbător/ Pe pământ rătă-
citor” (Revedere).  
          A te complace în condiția temporalității este o 
stare de rătăcire. Omul este doar „străin și călător 
pe pământ” (apostolul Pavel), patria lui fiind nemu-
rirea. La aceiași mari poeți (Mihai Eminescu și Ni-
chita Stănescu) timpul nu mai este marea temă, ci 
eternitatea. Încă în viața aceasta fiind, omul poate 
simți fiorii eternității: „Anii tăi se par ca clipe,/ Clipe 
dulci se par ca veacuri” (O, rămâi…). Marea din Mai 
am un singur dor este una cu două țărmuri, unul pe 
pământ și altul în cer - timpul și eternitatea. De pe 
țărmul ei din cer poetul strigă până la noi: „Nu 
credeam să-nvăț a muri vreodată!”. De aici vede el 
cum „Timpul mort și-ntinde trupul și devine veșnicie” 
(Scrisoarea I). Totul este spus altfel (decât în Rugă-
ciune, spre exemplu), acesta e limbajul poetic cu 
trimitere la necuvintele lui Nichita Stănescu. 
        Dar în versul din Luceafărul: „Noi nu avem nici 
timp, nici loc”, câtă îndepărtare de „nemărginirea 
timpului”! 
        Lumea comună. „Iar în lumea cea comună a vi-
sa e un pericul” (Scrisoarea II). Lumea comună, cea 
cu rezonanțe biblice, este fără reperele vii: „Căci vis 
al morții-eterne e viața lumii-ntregi” (Împărat și 
proletar) sau „Ceea ce nu e fără de margini este” 
(Enghidu). 
     Cuvântul și comunicarea. „La început a fost cu-
vântul” (Biblia). „Unde vei găsi cuvântul ce exprimă 
adevărul?” (Criticilor mei). „Schimbă-te în cuvin-te, 
repede, cât mai e timp!” (Daimonul meu către mine). 
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După plecarea îngerului 

 
Apoi îngerul a plecat. Nu cum venise 
planând lin, fără zgomot, sfios. 
S-a ridicat aproape brusc, ca un fulger, 
                                     pierind furtunos, 
trezind din adormire toţi pomii din  
                                             grădină. 
 
De-atunci izvoarele au început altfel  
                                      să curgă la vale 
peste prundişul mărunt, ars de rugină. 
Plutea în aer o mireasmă ca-ntr-o   
                            biserică de sat, sărăcă. 
Cu toate că nu înflorise încă liliacul 
iar irişii de-abia îşi înălţără săbiile  
                         verzi şi fragede din teacă. 
 
Unele păsări au început să cânte lin, 
apoi mai tare şi mai tare, sonor. 
Cântecul lor izvora nu din gât, 
                                       ci din piept, 
direct din inimă, şuvoi de apă vie. 
Precum trâmbiţele sună mai întâi  
                                                 uşor, 
apoi din ce în ce mai tare şi prelung, 
înainte de a începe o mare bătălie... 
 
 
A fost de-ajuns 
 
A fost de-ajuns numai 
o boare de vânt, numai o boare. 
De la cireşul cel mic înflorit 
luase foc toată grădina. 
 
Se clătinau pe ramuri-n soare 
Într-o parte şi-ntr-alta mereu, 
ghirlănzi cu potire de argint 
pline de-o nouă mireasmă, 
 
aur, polen şi cânt în revărsare 
la picioarele lui Dumnezeu!... 
 
 
Bucuroasă 
 
Bucuroasă că pădurea a înviat, 
ea cântă fără să se oprească. 
Cu ochii închişi ea cântă neîncetat. 
 
Lumina lunii pe apă 
                 între trestii se sfarmă 
ca o zăpadă abia ninsă.   
 
 


 

 

         Ignatie GRECU 

      

Biografie 
 

Un oarecare ins 
fără nume, 
departe de lume, 
zicea într-adins: 
 
-Pana mea, condeiul meu 
e-o privighetoare 
ce cântă-ntr-o salcie 
pe malul unui lac, 
noapte de noapte, 
fără-ncetare, 
până-n zori. 
 
Doar stelele 
şi unele flori 
ascultă atent. 
Oamenii de obicei 
sunt foarte grăbiţi 
şi nepăsători. 
 
Grădinile în zori 
revarsă-n văzduh 
potop de miresmne şi culori, 
ecou fericit, pur revers 
la întâmplările  
              din timpul nopţii. 
 
 
Valurile 
 
Valurile aduceau la ţărm, supuse, 
vestigii ale unor înfloriri îndepărtate. 
parcă s-ar fi scufundat în larg, imense 
corăbii de grădini necercetate. 
 
Cu arbori uriaşi, înalţi până la stele 
şi-n norii de frunze de pe ramuri 
s-ar fi întrecut în cântec filomele 
cu îngerii întruna lăudând... 
 
 
 

Parcă 
 
Parcă ne-ar zâmbi cineva din muguri 
şi mie de mult drag. 
Cineva cu aripi mari, transparente, 
fluturând în lumină... 
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la faptul că unele dintre rădăcinile credinţelor noastre 
religioase sunt preexistente în creierele noastre”. Multe 
din aceste dovezi provin din experimente cu copii, 
experimente a căror interpretare sugerează existenţa 
în cazul micuţilor a unei „stări implicite” a minţii care 
persistă, deşi într-o formă modificată, până la matu-
ritate. „Copiii de pretutindeni manifestă o puternică 
receptivitate naturală către a crede în zei din cauza 
felului în care funcţionează mintea lor, iar această 
receptivitate care se dezvoltă de la vârste fragede 
continuă să ne influenţeze gândirea intuitivă de-a 
lungul vieţii”, spune antropologul Justin Barrett de la 
Universitatea Oxford. 

 
 Oamenii sunt predispuşi să creadă în Dumne-
zeu şi în viaţa de apoi, este concluzia unui studiu 
recent, care demonstrează printre altele că religia este 
o realitate a naturii umane. Indiferent de apartenenţa 
lor socială, politică, de rasă, de sex sau religioasă toţi 
oamenii sunt predispuşi să creadă în Dumnezeu şi în 
viaţa de apoi. Atât teologia, cât şi ateismul răspund la 
acest impuls primar al minţii umane. 
 Cu alte cuvinte, sentimentul religios este sădit 
în firea umană, iar încercările de a suprima religia sunt 
şi vor fi cel mai probabil de scurtă durată, pentru că 
gândirea umană pare a fi înrădăcinată în concepte 
religioase, precum existenţa de fiinţe supranaturale 
sau posibilitatea de a exista o viaţă de apoi. Mai mult 
chiar, spiritualitatea autentică permite unirea completă 
a omului cu Dumnezeu. 
 Aşa cum există în creier un centru al limba-
jului, tot astfel se presupune că ar exista şi un „centru 
al credinţei în Dumnezeu”. În plus, creierul uman ar fi 
evoluat în mod specific pentru dobândirea acestei 
abilităţi.  

(continuare în pag. 6) 

 

         Petre RĂU 
 

Nevoia de Dumnezeu 
 

Într-o ipoteză care s-ar putea sprijini pe convingerea 
maselor, ne-am putea imagina, de pildă, că ar exista 
cineva mai mare decât toate fiinţele de pe Pământ şi 
care ne-ar veghea existenţa din tronul unui extraordinar 
sistem de supraveghere. 
 Nu cred că există incertitudine mai mare în 
filosofie decât problema existenţei lui Dumnezeu, idee 
care, de fapt, a marcat cel mai mult istoria omenirii. 
 În tinerețea mea, oamenii se împărțeau în două 
largi categorii: credincioşi şi necredincioşi. După mintea 
mea de atunci ar fi trebuit ca numărul credincioşilor să se 
diminueze în permanenţă, pe măsură ce lumea evolu-
ează atât de pregnant spre o indubitabilă eră tehnolo-
gică. Dar faptele mi-au demonstrat exact contrariul, cre-
dincioşii au strâns şi mai mult rândurile, iar numărul lor 
era într-o continuă creştere. De aceea deruta mea a 
devenit şi mai mare. Ba mi se părea acum că şi păsările 
şi animalele se îndreaptă spre tărâmuri care fac obiectul 
veneraţiei. Fenomenele meteorologice parcă se îndrep-
tau în aceeaşi direcţie, iar munţii, pădurile, apele şi mai 
ales stelele aduceau şi ele dovezi palpabile că lumea e 
în derivă iar omul trebuie să se supună sorţii. 
 Atunci am recunoscut o vorbă, pe care o 
reţinusem de undeva, pentru că îmi plăcuse tare mult: 
nu-l poţi da jos pe Iisus de pe cruce fără să pui ceva în 
loc. Abia atunci am recunoscut marele adevăr cuprins în 
aceste cuvinte. 
 Gândesc că oamenii au avut dintotdeauna ne-
voie de o forţă supranaturală cu care să poată explica 
aproape orice se întâmpla prin preajma lor și mintea nu 
putea pătrunde. Așa cum știm bine azi, ignoranţii au 
respect pentru savanţi, dar niciodată nu i-au iubit cu 
adevărat. La fel, oamenii simpli poartă respect celor mai 
puternici dintre ei, îi socotesc drept modele şi le urmează 
idealurile, deși niciodată nu-i iubesc cu adevărat. Se pare 
că e mai comod să se ştie că există o forţă divină, adică 
una care n-are vreo legătură cu omul de rând. E mai bine 
ca această forţă să nu aparţină omului. Ea poate să 
semene cu omul, să aibă chipul lui, poate să împrumute 
diverse trăsături ale acestuia, dar nu trebuie să fie chiar 
el, omul, în carne și oase. Pentru că omul n-a vrut 
niciodată să aibă un stăpân dintre ai lui. Pentru că omul 
a fost şi rămâne cea mai liberă dintre fiinţe, iar atunci 
când se simte depăşit de cineva, acela nu trebuie să fie 
om, ci mai degrabă fiară, sau, cel mai comod, o forţă 
divină. Acesta e cel mai mare compromis pe care l-a 
putut accepta omul vreodată. 
 Cunoscutul filosof american Allan Bloom susţi-
nea că: „Există în prezent o mulţime de dovezi cu privire  
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(urmare din pag. 5) 
 

 Este posibil, susţin unii cercetători, ca creierul 
uman să fie "configurat" încă de la naştere pentru a 
experimenta credinţa în divinitate. Mai mult, ar putea 
exista chiar o înclinaţie naturală spre convingerile reli-
gioase. 
 Pe măsură ce înaintăm în vârstă, predispoziţia 
noastră de a crede într-o lume supranaturală ne înso-
ţeşte şi ea. Puşi sub presiunea de a explica anumite fe-
nomene naturale, adulţii deseori recurg la argumente te-
leologice, precum copacii produc oxigen pentru ca fiin-
ţele să poată respira. 
 Unii savanţi susţin că până şi adulţii care se con-
sideră atei şi agnostici sunt predispuşi la a gândi în 
termenii unor realităţi supranaturale. Atunci când au fost 
intervievaţi nişte atei, a devenit clar că aceştia atribuie 
deseori în mod tacit un scop aparte anumitor momente 
importante sau traumatizante din viaţa lor, ca şi cum 
anumiţi factori ar fi intervenit pentru a le provo-
ca. Aceasta s-ar putea traduce prin aceea că ateii nu 
alungă iremediabil umbra divinităţii, ci doar o ascund 
vederii. 
 Credinţa reprezintă „calea de minimă rezistenţă” 
spune Pascal Boyer, psiholog la Universitatea Washing-
ton din St. Louis, Missouri, în timp ce lipsa acesteia pre-
supune un oarecare disconfort. 
 După mine, credinţa ar fi de natură pur spirituală. 
Ea te pune în contact direct cu Dumnezeu. Ca atare, 
credinţa este ceva personal şi intim. Dar în acelaşi timp 
ea poate reprezenta şi o nevoie umană de a plăsmui, de 
a te apropia de lucruri fictive. 

M-am bucurat să aflu că există anumite experiment-
te care se dovedesc a fi teste adecvate pentru a demon-
stra înclinaţiile religioase înnăscute ale oamenilor.  

 

Zodia mea 
 

 Zodia mea, cea a Peştilor, mă situează în cate-
goria visătorilor. Și nu orice fel de visător, ci unul pasiv. 
Adică unul care nu se implică aproape deloc. Iar eu nu 
prea cred că e aşa. Cu multe dintre trăsăturile zodiei 
mele aş putea să fiu de acord, dar cu aceea de visător, 
şi mai ales de visător pasiv, aproape deloc! 
 În plus, după aceleaşi precepte, se mai spune că 
verbul care m-ar caracteriza perfect ar fi cuprins în 
sintagma “Eu cred!”. Ori, iarăşi trebuie să dezmint şi să 
spun că nu e deloc aşa, pentru că sunt o persoană 
departe de a avea de-a face direct cu credinţa, și nici 
măcar cu sacra sau banala credulitate. Mă las greu 
convins, cei care mă cunosc ştiu bine asta, numai 
argumentele raţionale mă pot încredința cu adevărat. 
 Când însă mi se vorbeşte despre frica mea de 
realitatea palpabilă, cu asta sunt de acord. Chiar aşa 
stau lucrurile. Mereu m-am lăsat îngrijorat de posibilităţi 
aproape... imposibil de realizat. M-am gândit adesea la 
drobul de sare, mereu am crezut că se pot întâmpla 
lucruri aproape incredibile în conjuncturi dintre cele mai 
irealizabile, chiar dacă mulţi ar fi pus mâna în foc pentru 
a mă contrazice. 

Plin de subtilitate şi periculozitate, chiar dacă 
adesea nevăzut (mi-a plăcut să mă ascund), sunt uşor 
de simţit. Ceea ce iarăşi este adevărat. Mereu mi-am 
“trădat” benevol şi cu multă sfială prezenţa, aşa încât să  

 
 

ştiu sigur că sunt sau nu binevenit acolo unde mă 
aflam la un moment dat. 

Cred mai degrabă că raiul promis este un purga-
toriu veşnic. M-am întrebat adesea dacă cuvintele 
mele frumoase sunt o capcană pentru cel care le as-
cultă, dacă visele frumoase despre care vorbesc nu 
sunt de fapt coşmaruri pentru cel care le ascultă, da-
că cel care trăieşte lângă mine nu stă în permanenţă 
cu urechile ciulite şi în stare de alertă...  

E adevărat, pot crede în himere, în realităţi para-
lele, am şi scris o carte cu argumente ştiinţifice despre 
existenţa lumilor paralele (“Fascinanta lume a nume-
relor”, ed. InfoRapArt, 2013), dar niciodată nu am fă-
cut toate astea la modul paranoid, la o cotă care să 
mă fi putut împinge în pragul nebuniei. 

Egoul meu a ajuns de multe ori la concluzia că 
nu există Dumnezeu, sau că, dacă ar exista, ar fi doar 
unul creat de propria mea minte. Adesea lumea mea 
este formată din iluzii care se întrepătrund. Cred în 
puterea autosugestiei şi că aceasta ar fi una dintre 
cele mai importante virtuţi umane. Intimitatea mea 
este foarte importantă pentru mine. Mereu am crezut, 
şi le-am spus-o şi celorlalţi, că dincolo de ceea ce văd 
este o lume ascunsă, nevăzută, nedescifrabilă. 

Asta ar fi, în mare, adevărata mea zodie, nicide-
cum cele pe care le-am întâlnit de atâtea ori și în atâ-
tea variante, în atât de multe locuri şi ocazii. 
 I-am slujit şi ajutat pe cei din jurul meu care au 
avut nevoie de mine, mai ceva ca un adevărat credin-
cios, şi asta o spun cu mâna pe inimă. Am primit mul-
te laude și aprecieri pentru treaba asta dar, recunosc 
sincer, le-am şi aşteptat, convins fiind că le merit. 
 

(din volumul “Eu și Dumnezeu”, Ed. InfoRapArt 2014) 
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nate, adică rămase la un  singur simptom. Mi-a fost 
teamă că mă găsesc în faţa unui alt caz similar.   
      Ar fi dureros, pentru că volumul în discuţie chiar 
oferă semnele unei abilităţi evidente şi-ar fi păcat să 
nu continue. Sigur că travaliul implică multă muncă, 
lecturi serioase, dispunere imagistică, dar ce se 
poate realiza în viaţă fără această dârzenie şi insis-
tenţă? 
      Revin însă la carte.  Nu ştiu ce pregătire are au-
toarea, dar fondul său de simţire este aşa de gene-
ros că poate alimenta încă multe prestaţii lirice. Se 
vede bine că din binomul eminescian minte şi inimă 

poeta creditează cu precădere termenul secund,  
ceea ce este de înţeles dacă avem în vedere boga-
tul său fond de simţire. În acest volum autoarea a 
luat ca leit-motiv pentru discursul său poetic  întâm-
plarea biblică de pe muntele Tabor, când s-a petre-
cut  Schimbare la faţă a lui Iisus, când Fiul Omului a 
arătat o înfăţişare divină, a dobândit dintr-o dată 
veşminte strălucitoare, iar dintr-un nor s-a auzit o 
voce nepământeană confirmându-I condiţia  divină. 
Nu este singura scriitoare care-şi trage sevele dintr-
un fapt biblic. Cioran a scris o carte epocală pornind 
de la parabola Schimbării la faţă, dar, fireşte, autorul 
îl aborda dintr-o cu totul altă perspectivă. Am spus 
epocală, dar cuvântului i se poate conferi mai multe 
sensuri, funcţie de direcţia din care este privit.  
      Autoarea se foloseşte de motivul biblic doar ca 
pretext, pentru că în paginile cărţii găsim de toate. 
Iată, bunăoară, acest peisaj de toamnă adorat de  
visători şi nostalgici, dar şi de cei încercaţi de fiorii 
Erosului: 

(continuare în pag. 8) 

 

 

          Ionel NECULA 
 

Geanina Bârlădeanu 
 
      Bănuiesc că mulţi dintre cititorii acestor rânduri n-au 
auzit vreodată de numele poetei despre care mi-am propus 
să dau seama în aceste rânduri ocazionale şi recunosc că 
observaţia este  valabilă nu doar pentru cititorii acestor 
comentarii, dar şi pentru noi, care am ţinut sub o observaţie 
atentă fenomenul cultural din arealul Moldovei de Jos. Nu 
ştim dacă volumul pe care îl comentăm în aceste rânduri - 
Lumină din Tabor (Editura  Contur V, Rm. Sărat, 2018), 
reprezintă debutul în volum al autoarei, nu ştim în ce 
reviste a mai publicat şi nici din prefaţa semnată de poetul 
Petrache Plopeanu nu ne-am putut lămuri aspra acestor 
aspecte. 
      Totuşi, autoarea este de loc din Cosmeşti – o localitate 
binecuvântată de Pronie, care a îmbogăţit deja lirismul 
românesc  cu nume importante - de la Sergiu Adam la 
pictorul Cotinel Munteanu şi Emil Dinga şi de la Mihai 
Nicolae la Mirela Ianuş Dinga. 
      Păcat că oficialităţile  comunei şi Consiliul local din 
Cosmeşti nu s-a gândit până acum să-şi adune fii risipiţi 
prin lume, să-i onoreze cu recunoaşteri publice şi să-i ţină 
în respectul pe care îl merită cu asupra de măsură. Oare 
nu ştie nimeni că importanţa unei comunităţi este direct 
proporţională cu numărul şi importanţa personalităţilor pe 
care le-a generat şi le-a furnizat patrimoniului naţional de 
valori? Alte localităţi, din dorinţa de a-şi asuma o mai mare 
importanţă, îi caută şi acolo unde nu sunt, şi revendică 
nume ca n-au nici o legătură cu locul respectiv. În istorie 
găsim numeroase scene hazlii când aceeaşi personalitate 
– scriitori, artişti, oameni de cultură sau de ştiinţă, sportivi 
care s-au remarcat prin performanţele dobândite în compe-
tiţii internaţionale  - este revendicată de două sau chiar mai 
multe localităţi, fiecare aducând dovezi irefutabile.  
      Acum despre carte. Recunosc că volumul în discuţie 
stă pe masa mea de lectură de mai multă vreme şi-am 
consimţit, atunci când am fost consultat,  s-o lanseze la O-
dobeşti, odată cu volumul nostru despre spiritul vrâncean. 
Faptul că a renunţat fără o motivaţie credibilă şi-a absentat 
şi de la manifestare m-a făcut să cred că nu este interesată 
de soarta scrisului său, că nu are o pasiune specială 
pentru lirism şi că totul n-a fost decât un joc de moment, o 
pasiune episodică, de moment care, care ţine cât pojarul la 
copii şi nu i-am supus cartea unui exerciţiu critic. Dezavuez 
aceste exemplare care-şi aduc aminte de poezie cam la un 
sfert de secol odată. În Tecuci există deja câteva cazuri 
care au debutat acum un sfert de secol şi-au rămas şi 
acum, după atâta vreme la volumul de debut şi n-aşi fi dorit 
să mă încarc cu încă un caz. Cu multă vreme în urmă, 
filosoful Ion Petrovici numea aceste cazuri monocotiledo- 
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(urmare din pag. 7) 
 

Se topesc din felinare somnoroase şi plăpânde 
Licăriri de galben palid se petrec în joc mai blânde 
Noaptea plină de tăciune pierde-aleile din hamuri, 
Frunze cad în rugăciune, bun rămas îşi iau din ramuri 
 

Vântul poartă-a lui rugină măturând grădini, coline, 
Greierii-şi ascund vioara şi se plâng că toamna vine, 
Păsări mute stau pitite pe la streşini şi prin scorburi, 
Ploaia-şi cerne stropii molcomi, colţul lumii cade-n cioburi.  
 

Zgribulite bănci din parcuri tot îşi fac semne discrete, 
Şoşotesc de partitura unui cu plete, 
Ce încearcă o vioară poate, poate-o Cosânzeană 
S-a ivit sub felinare. (El nu vede că e toamnă?) 
 

Eu din cer îmi fac umbrelă şi din noapte călimară, 
Port pe umeri calendarul şi clepsidra ce coboară, 
Zburător şi Cosânzeană, eu, cerneala arămie, 
Stau pe un pervaz de suflet, ploaia, toamna şi-o gutuie! 
 (Noapte de toamnă) 
      Se vede de departe că acolo unde poeta depune in-
sistenţă şi patos apare şi emoţia, starea de nostalgie şi de 
graţie, care ademenesc cititorul. Nu mai insist. Geanina 
Bârlădeanu are abilităţile trebuincioase actului poetic şi-o 
creditez, nu atât pentru ceea ce a realizat, cât pentru ceea 
ce cred că poate realiza şi-mi face plăcere să-i urmăresc 
evoluţia în continuare. 

 
 

Ionel NECULA 
 

Camelia Baciu 
 

      Dac-ar fi să risc o banalitate, aş zice că revoluţia 
noastră decembristă a generat mai multe consecinţe 
colaterale, iar dintre acestea, aş sublinia faptul c-a furnizat 
scriitorilor români teme, subiecte şi pretexte noi, numai 
bune pentru a fi procesate literar. La loc de frunte stă 
corupţia, jaful fără ruşine şi fără oprelişti la care a fost 
supusă ţara, cât n-au reuşit imperiile otoman, rus şi 
austriac la un loc, în lungile secole de dominaţie străină. 
Dar alături de corupţie a mai apărut şi alte subiecte, la fel 
de deprimante, de nevolnice şi plin de dramatism -  
delaţiunea în proporţii de masă din vechiul regim ceauşist 
şi dezrădăcinarea, ruperea de ţară, de tradiţie, de cei 
dragi, exodul în masă, des-ţărarea nereţinută, în speranţa 
unui El Dorado morganatic pe care, se vor convinge 
repede,  nu-l vor întâlni niciunde. Şi dacă primele două 
pretexte au fost deja asumate de scriitori, au constituit 
fundamentul unor lucrări de largă respiraţie şi bine primite 
de cititori şi de critici, ideea de desrădăcinare,  cu toate 
învolburările induse la nivel de individ, de familie şi de 
comunitate încă îşi aşteaptă scriitorul.  
      În acest cadru problematic trebuie inclusă şi recenta 
ispravă lirică semnată de Camelia Baciu – o poetă care a 
verificat pe propriul său destin drama ruperii de copii, de 
părinţi, de sat şi de tot ceea ce a îndrăgit cel mai mult 
luând calea străinătăţii în ideea c-ar putea să ajute mai 
sporitor bătrâneţea părinţilor şi viitorul copiilor săi. Cartea, 
Drama dezrădăcinării, (Editura Rawex Coms, Bucureşti, 
2019) chiar este dedicată tuturor românilor plecaţi în 
lumea largă, după Revoluţie, ca să-şi găsească un nou 
drum în viaţă. 

 
 

    Oricum, despărţirea este copleşitoare şi aminteşte 
de sentimentul încercat cândva, în satele transilvane, 
la plecarea feciorilor în cătănie. Acei feciori din sate 
când plecau/ Să apere o ţară în gând cu toţi aveau/ 
Dar noi, noi cei de astăzi de ce plecăm hai-hui/ Şi în 
străinătate suntem ai nimănui! (Printre străini).  
      Uneori, tonul, sentimentul plonjării într-un neant 
necunoscut şi dizolvant aminteşte de drama încer-
cată de Goga când s-a lăsat dus de lângă cei dragi 
şi-a lăsat bătrânii înlăcrimaţi. Poate-ntâmplător mai 
vine/ Un vecin sau chiar un neam/ Dar în rest nu are 
cine/ Să vă ciocănească-n geam (Lacrima şi zâm-
betul).  
      Am înţeles că această carte reprezintă debutul 
editorial al autoarei. Semnele sunt bune şi dătătoare 
de speranţă, deşi, evident, poeta mai are multe lu-
cruri de pus la punct. Eu o creditez şi-i propun cartea 
tuturor cititorilor cu simţirea nealterată. Îi urez un 
călduros bun venit în rândul autorilor de carte şi-o 
aştept şi cu alte izvodiri lirice. 
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      Carmen ZANICIUC 
 

o poezie pe zi – 06-01-2014 (retro)  
 

n-am mai putut să închid un ochi, 
m-am întors pe toate părțile  
încât mi s-au șifonat neuronii 
mi s-au desprins cusăturile 
ca dintr-o haină retro. 
 

m-am gandit că nu sunt în stare 
nici măcar de-un eșec. 
 

semieșecul se zvârcolește în mine 
și cere glasul copilului zăpăcit, 
care vrea și el să vorbească 
pe limba lui, 
 

că doar și azi se mai poartă 
hainele bunicii 
semnate de marii designeri. 

 
o poezie pe zi – 11-02-2014 (pentru mâine) 
 

azi visele mele au fost atât de mici 
încât nu s-au mai văzut 
printre mașinile grăbite 
care merg nicăieri; 
 

azi inima mea  
a bătut prea puțin 
ca să mai poată să mai ajungă  
până la tine. 

 
o poezie pe zi -12-02-2014 (reload)  
 

e simplu:  
când iubesc 
dau în mintea copiilor 
și uit celelalte povești 
care s-au terminat prost, 
ca un om care a vrut  
să îmbrățișeze. 

 
o poezie pe zi -17-04-2014 (retorica unei zile)  
 

dacă vine războiul  
unde se vor duce copiii 
și la care mormânt 
vor mai săpa 
ca să mai dea de iubire 

 
28-04-2014 - o poezie pe zi (răspunsul din finalul 
întrebării)  
 

ce-i poate copacul scrie rădăcinii 
care l-a scos din pământ 
ca un prunc însetat de iubire 

 

 

cum îi poate mulțumi 
altfel decât dându-și toamna 
frunzelor cu rod 

 
o poezie pe zi -02-05-2015 (ce e un selfie)  
 

purcelușa mea de guineea 
a aflat ce e un selfie 
și a spus că vrea și ea neapărat 
să-și facă unul 
și ne-am făcut și noi 
la țară în iarbă 
pentru că straturile  
nu au crescut morcovi 
și am pus pe facebook 
ca și cum se făcea că visam 
rodul 

 
o poezie pe zi -03-05-2014 (de ce nu mușcă)  
 

degeaba mă ciupești pe facebook 
poți să încerci și în realitate 
și ca să înțelegi 
de ce nu mă mai doare 
 

imaginează-ți că mi-am dresat 
hormonii 

 
o poezie pe zi - 04-05-2015 (responsabil de i)  
 

se poate să scrii în fiecare zi 
dacă ai un muz pe care îl poți visa 
non-stop 
și dacă nu uiți  
cine ți-a dat să-ți afli muzul 
 

se poate dacă nu uiți 
când și unde se face semnul 
crucii 
și cum se țin în realitate 
degetele 

 
o poezie pe zi -08-06-2014  
(de pe-o zi pe alta)   
 

cea mai avansată  
formă de smerenie 
e să-ți porți bătrânețile 
într-un corp 
cu suflet de copil 
care își lasă ridurile 
să se joace cu moartea 
cât să o mai distragă 
și să uite 
pentru ce a venit 
 
 

(din volumul „SEL FIE FLY – Cu tine într-un folder ”, în 
curs de apariție la editura InfoRapArt) 
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te să suferi. Dumnezeu ştie de ce, dar aşa stau lucru-
rile, ȋncheie ea. Eu sunt gata, ne ȋntoarcem? 

- Sigur, şi eu am terminat, răspunse Elisabeth, lu-
ând-o pe Federika de braţ şi ieşind afară.  

Când au ajuns la masă, platourile cu mâncare 
erau deja aşezate. 

- Exact la timp, dragele mele, tocmai le-au adus, 
spuse contele Sebastian, zâmbind. 

- Minunat, răspunse Federika, luând loc pe 
scaun. La fel făcu şi Elisabeth. 

- E totul ȋn ordine? întrebă Andreas, apropiindu-
se de urechea ei. 

- Da, doar o mică discuţie cu baroneasa, replică 
ea, privindu-l cu surâs pe buze. 

Se servea aperitivul, format din caviar negru, 
măsline verzi pe garnitură de vinete şi roşii ȋn sos de 
maioneză  şi cremă de brânză sărată. Alături, ȋntr-un 
bol de cristal, pe cuburi sfărâmate de gheaţă, stătea 
caviarul. Feliuţele de pâine uscată unse cu ulei de 
măsline erau lângă bol, depuse pe un platou mare. Bi-
neȋnţeles, şampania şi vinul alb ȋnsoţeau acest festin. 

Elisabeth luă furculiţa de lângă farfurie  şi ȋntinse 
puţin caviar pe o feliuţă de pâine. 

- Oh, Doamne! Ce fel de a servi caviar e ăsta! Iz-
bucni Klaudia, surprinsă să vadă ceea ce Elisabeth 
făcu. 

- Poftiţi? întrebă ea, uşor intimidată de tonul fe-
meii din dreapta sa. Crezu că făcuse ceva grav. 

- Caviarul, dragă… Se ia cu lingura de sticla de 
lângă bol, continuă contesa, cu un aer ȋncrezut. 

Elisabeth se rusină, mai ales că privirile celorlalţi 
erau asupra ei. 

- Îmi cer scuze, am greşit. 
- Ce comportament! Parcă nici nu ai fi din această 

lume… comentă Klaudia, fluturându-şi evan-taiul iar. 
Încremeni când auzi asta şi la fel şi restul celor 

prezenţi. Nu putea să mai spună nimic, fiindu-i teamă 
să-şi ridice privirea. În cele din urmă, o făcu, dar era 
incapabilă să suporte felul cum se uitau la ea. 

- Klaudia, ai ȋntrecut măsura de data asta, spuse 
Augustin, iritat. Nu-ţi permit să tratezi astfel o domni-
şoară onorabilă cum e Elisabeth ! 

- Am vrut doar să-i arăt unde a greşit…! Ce e rău 
ȋn acest lucru? răspunse ea, victimizând puţin. Elisa-
beth simţea că vroia să moară, ar fi dat orice să fi pu-
tut dispărea de acolo ȋn următoarea secundă. La-
crimile veneau spre ea. Nu, nu mai putea suporta, tre-
buia să plece! 

- Vă rog să mă scuzati, zise ea, ridicându-se 
brusc de pe scaun şi grăbindu-se către ieşire. 

- Elisabeth! strigă Andreas, surprins. Contesă, v-
aş fi extraordinar de recunoscător dacă v-aţi vedea de 
treaba dvs. Poate că acel evantai vă va ajuta să 
scăpaţi şi de alte aere pe care le aveţi! o mustră el, 
fulgerând-o cu o privire rece. Apoi se ridică şi se duse 
după Elisabeth. Era greu să o prindă din urmă din 
cauza mulţimii. În sfârşit, ajunse la ea când cobora 
grăbită scările spre trăsură.  

- Elisabeth! Elisabeth, te rog, opreşte-te! strigă 
Andreas, prinzând-o de ȋncheietura mâinii exact ȋn 
momentul ȋn care ea pusese piciorul pe prima scăriţă 
să urce. Te rog, opreste-te, trebuie să vorbim.  

 

(continuare în pag. 11) 

 



 
 

Cristina ISTRATI 
 

Fragment de roman 
 

- Elisabeth dragă, se va servi cina curând, vrei să 
mă insoţeşti la toaletă?  

- Tocmai asta vroiam să vă ȋntreb şi eu, dna 
baroneasă. Să mergem, zise ea, ridicându-se de pe 
scaun. Federika o urmă. 

- Ne scuzaţi un moment, dlor, ne ȋntoarcem 
imediat, adăugă aceasta, ȋndreptându-se apoi către baie, 
ȋmpreună cu Elisabeth. 

- Desigur, mergeti, răspunse Andreas. Uitându-
se la prietenul lui Markus, continuă:  

- Nu prea ai spus multe de când ai venit de afară. 
- Nu, scuză-mă, Andreas, mă simt un pic obosit. 
- Nu ştiu ce să zic, Markus, nu păreai a fi aşa 

când am ajuns aici.  Eşti un pic schimbat de când te-ai 
ȋntors. 

- Ei, ce spui? E doar o impresie a ta, făcu Mar-
kus, zâmbind puţin forţat. Totul e ȋn regulă Andreas, 
urmă el, uitându-se spre masa unde era Christine. 

Ajungând la toaletă, Federika intră ȋntr-una dintre 
cabine, timp ȋn care Elisabeth se uită ȋn oglindă şi ȋşi  
pudră nasul. Când ieşi baroneasa, ea era deja gata. 

- Îţi mulţumesc că ai venit cu mine, scumpo. 
- Nu aveţi pentru ce, răspunse Elisabeth, amabil. 

Oricum, mai era şi dna Klaudia la masă, vă putea ȋnsoţi 
şi ea.   

- Klaudia? Nu cred că ar fi făcut asta la cât de 
acră e, şi apoi, nu mi-aş fi dorit nici eu să vină, spuse 
Federika, scoţând din borsetă pudriera. 

- Deci, nu e rea numai cu mine, adăugă 
Elisabeth, gândindu-se la replica pe care i-o dăduse când 
au facut cunoştinţă prima dată. 

- Ah, nu, scumpo! Ea este aşa de când o ştiu. Mă 
ȋntreb uneori cum o mai suportă Augustin.  

- Înţeleg. Totuşi, mi-ar fi plăcut să putem vorbi 
mai multe. 

- Mai bine stai departe de ea, Elisabeth. Klaudia 
poate fi veninoasă ca un scorpion când vrea, o atenţionă 
Federika, privind-o. Toată lumea ştie asta, e şi motivul 
pentru care oamenii nu prea stau ȋn preajma ei, continuă 
baroneasa, apoi se uită din nou în oglindă. 

- Aşa, deci… 
- Da. Lumea e rea, Elisabeth, să te păzeşti înain-  
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(urmare din pag. 10) 
 

- Nu mai e nimic de discutat, Andreas, lucrurile sunt cât 
se poate de simple, nu poţi să vezi asta? răspunse 
Elisabeth cu ochii umeziți. 

- Te rog, nu crede ce a spus contesa, e doar o bătrână 
nebună şi  răutăcioasă. 

- Care a zis adevărul! Nu fac parte din această lume, 
niciodată nu voi face! Sunt prea diferite mediile din care noi 
doi venim…! rosti ea, plângând. 

- Nu-mi pasă! Vreau să fiu cu tine ! întări Andreas, 
luând-o ȋn braţe. Ea se ȋmpotrivi. 

- Nu, nu, Andreas! Trebuie să o luăm pe căi separate, 
nu are rost să ne amăgim! Nu vezi că dna Klaudia are 
dreptate? continuă ea, plângând, apoi se urcă ȋn tră-
sură.Valetul ȋnchise portiera. Andreas nu putea să accepte 
aşa ceva. 

- Ba nu ai să pleci fără mine! afirmă el hotărât, trăgând 
puternic de uşă şi urcându-se şi el. 

- Andreas! Ce faci ?! 
- Vin cu tine, Elisabeth, oriunde ar fi şi nu-mi pasă ce 

spun ceilalati! Pe strada Frau Schmitt, birjar!  
Trăsura porni. 
- Ești nebun că faci asta! 
- Mai nebun aş fi dacă te-aş lăsa să pleci din viaţa mea! 

Nu pot să fiu de acord! 
- Îmi pare rău, Andreas, spuse Elisabeth, schimbându-şi 

privirea ȋn altă parte, e necesar să ne despărţim şi nu e 
nimic pe care vreunul dintre noi să-l poată face. 

- Nu spune asta. Dumnezeule, nu pot să cred că ai 
preluat pur şi simplu ce a spus scorpia aia de contesă! 
exclamă el furios. 

- Adevărul ar fi ieşit la iveală, Andreas, mai devreme sau 
mai târziu. 

- Care adevăr? Că suntem făcuţi unul pentru celălalt? 
Pentru că ăsta e adevărul, Elisabeth, iar tu te ȋncăpăţânezi 
să-l negi! Spune-mi că nici asta nu e verosimil, dar spune-
mi-o uitându-te ȋn ochii mei, altfel nu te voi crede. 

- Ce vrei să-ţi spun, Andreas? replică Elisabeth, simţind 
cum nervii cresc ȋn interiorul ei. Că tu vii dintr-un loc total 
diferit de cel din care vine eu? Că eşti un conte frumos şi 
bogat, iar eu o biată fată venită de la ţară ȋntr-un oraş 
mare? Că muncesc ȋntr-o cârciumă ca să mă ȋntreţin?! Asta 
vrei să-ţi spun?! zise ea privindu-l, cu obrajii brăzdaţi de 
lacrimi.  Îsi scoase batista.  

El nu mai spuse nimic, uimit de cele ce auzise şi, pentru 
câteva clipe, doar se uită la ea. Între timp, birjarul anunţă că 
ajunseseră la destinaţie. 

Se pregăti să se ridice de pe banchetă. 
- Te rog, nu face acest lucru, spuse Andreas, privind-o. 
Elisabeth smulse de la gât colierul cu diamante şi i-l 

aruncă ȋn braţe. 
- Îmi pare rău, Andreas, asta ȋţi aparţine, zise Elisabeth, 

lăcrimând, apoi coborȋ din cupeu, grăbindu-se către poartă. 
- Elisabeth! Elisabeth! o strigă ȋn urmă, dar ea nu răs-

punse. 
Rămas cu colierul ȋn mână, Andreas se uită la el fi-

xându-l cu privirea. Condus de furie, ȋl strânse  puternic ȋn 
pumnul său. 
 

(fragment din romanul “Ispită nobilă”, vol.I,  
în curs de apariție la editura InfoRapArt) 


 



Marilena RĂGHINARU  
 

Cugetare 
 

Dacă viața te îndeamnă să te-mbeți  
de-al ei miracol, 
Bucurându-te, frenetic, de mărețul său spectacol, 
Dacă ploaia te alintă, dacă cerul îți zâmbește 
Și de, infantil, te-ncântă pomul care înflorește, 
 

Dacă norii, vijelia nu-ți pricinuiesc necazuri, 
Marea, dacă te îmbie cu superbele-i talazuri, 
Dacă ai zărit, o clipă, Soarele cum ți-a zâmbit 
Iar trufașa lui dogoare te-a găsit cam.. zăpăcit, 
 

Dacă, plin de-nflăcărare, munții poți să-i cucerești, 
Sau, însuflețit de visuri, vrei spre stele să pornești, 
De-ale beznelor fantasme  
simți c-ai vrea să le alungi 
Ca prin colosala-ți noapte, sus, pe Lună să ajungi, 
 

De, știind că recea ploaie curcubeul va aduce, 
Te decizi s-alegi lumina la a vieții grea răscruce, 
Căci, puternic fermecat de sublima feerie, 
Al tău suflet iar te roagă să vibrezi în poezie, 
 

De voiești să-ți ceri iertare de la vânt,păduri sau flori 
Tresărind nedumerit la ai inimii fiori, 
Când, în roua dimineții, îți scalzi ochii fericit, 
E vădit: e primăvară și ești iar îndrăgostit. 

 

Chemare 
 

Îmbracă-te, iubite-n sărbătoare, 
Pășește pe-un covor de ghiocei 
Surâzător, ca razele solare, 
Chemat de ale parcului alei. 
 

Așază-ți în bagaj o melodie, 
Un cântec, din poveste renăscut 
În tril de inocentă ciocârlie 
Și binecuvântat de-al tău sărut. 
 

Învăluie-mi privirea în petale 
Multicolore, ca un curcubeu, 
Închide-mă, c-un vis, în catedrale, 
Icoană-n gândul tău să fiu mereu. 
 

Redă-mi parfumul cald al înfloririi, 
Înmugurirea pomilor din Crâng, 
Dă-mi adierea blândă a iubirii, 
Dă-mi liliac, la suflet să îl strâng! 
 

Vederea îndreptându-mi-o spre Soare, 
Cuminte, în uitata noastră gară, 
La sân cu un buchet de lăcrămioare, 
Te-aștept, dar să-mi aduci o primăvară! 
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       Denisa CIACLAN 
 

Umbreluța albastră 
 

Umbreluța albastră 
a ieșit în ploaie 
după zile-ntregi de stat 
la o fereastră, 
printre alte surate, 
printre jucării 
și mașinuțe teleghidate. 
se credea o bucată de cer 
învăluită în mister 
și ar fi vrut să aibă steluțe 
mici și drăguțe, 
dar ploaia i-a dăruit strălucire 
și veselie, 
iar acum, 
umblă prin oraș, hazlie, 
și arată, cum s-ar spune 
că vremea ploioasă binedispune. 
 
Tristă realitate 
 
Știu -  
moartea rupe din noi 
când ne dorim o viață, 
vine să aducă seara 
în plină dimineață. 
 

Toate au un sfârșit -  
zori cu gust de cenușă, 
clipa doar o avem 
cătând a lumii ușă 
. 

Știu -  
prea trist bun rămas, 
prea lipsit de iubire, 
lacrimi fără de glas, 
șoapte fără de știre. 

 
Dimineață 
 

Diminețile mele 
încep cu cafeaua din cești înflorite, 
cu visele din lumile trezite, 
ce zboară spre stele. 
 
Pe dealurile verzi 
soarele își dă mâna cu clipa, 
duc o bucată de cer la chi 
și simt 
urme de zăpezi. 
Se colorează răsărituri 
în alb-roz, 
în albastru, 
pe lume nu-i nici un gând  
sihastru, 
 

 

Și fiecare rază, 
fiecare copac, 
fiecare gând 
ascunde o taină, 
păstrată în abur de cafea 
dimineața e a mea, 
e a ta, 
povestea și-o începe fiecare 
în dimineața 
răsărită din mare. 

 
Simt toamna 
 

Simt toamna în adânc de frunze, 
culori de miere și foc, 
neliniști bine ascunse 
în ochii lunii pline, 
în al stelelor joc. 
 

Simt toamna în vie și-n struguri, 
râuri de cântec blând, 
ale îngerilor săruturi, 
chemări de fluturi, 
pe alei visând. 
 

Simt toamna în păsări albastre, 
în gările tăcute-nsingurate, 
prilej de așteptări mute 
și clipe neașteptate. 
 

Simt toamna în mine alergând, 
sălaș de odihnă căutând. 
 
Odihnă 
 

Camera mea 
cufundată în portocaliu,- 
pernele bunicii, 
cerul străveziu, 
oglinda eternă 
și o melodie-n surdină, 
gândul viu 
și melancolia vecină- 
liniștea cântă 
o melodie divină. 
 
Mamei 
 

Mamă, 
de ochii tăi îmi amintesc frunzele verzi, 
parfumul discret de tutun, 
gustul de cafea al zorilor, 
și bucuria de viață 
ce o simt în sânge 
în fiecare dimineață. 
era lumea ta, mamă, 
o lume de cer fără nori, 
a mea e de hârtie, 
de litere și dor. 
îți scriu, din primăvară, 
un cântec, printre flori. 
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  Constantin BIDULESCU 
 

A mele amoruri 
(după  “A mele visuri ...” de Alexandru Vlahuţă)   
                          

Amorurile risipite                 
În viaţă ce mi-au stat în cale, 
Sunt ca şi mine-ncărunţite 
Şi cu probleme… medicale. 
                          

De-a pururi stările trăite 
Vor fi amarele migdale, 
Amorurile risipite 
În viaţă ce mi-au stat în cale. 
                          

Au fost şi zile fericite 
Sorbind nectarul din pocale 
Au fost şi clipe nimicite, 
De despărţirile fatale, 
                          

Amoruri ce-au fost risipite!      
 
Aceleaşi dureri  
(după „Acelaşi farmec”  de Traian Demetrescu) 
                          

La noi, cei care au muncit, 
Şi-acuma nu mai pot, 
Sunt visători ce plâng şi sufăr 
            Cu pensii mici de tot… 
                          

Şi când guvernul le promite 
Măriri de pensii să-i răsfeţe, 
În loc să cânte, să se-agite, 
  Ei mor de bătrâneţe… 
 
Amintiri de altădată   
(după “Altădată” de Alexandru Macedonski) 
                          

Visez copilul de-altădată 
Pe uliţa scăldată-n soare, 
Pe pajiştea cea fermecată 
Lângă-un pârâu cu ape clare. 
                          

Pe garduri plante-agăţătoare   
Şi un parfum de flori ce-mbată, 
Visez copilul de-altă dată 
Pe uliţa scăldată-n soare. 
                          

Mulţimea chiar era bogată 
În curţi aveau rumegătoare 
Aveau şi porc şi zburătoare 
Şi-o viaţă-n sat îmbelşugată 
                          

Visez copilul de-altădată. 
 

 
La bloc 
(după “Cântec” de George Topârceanu)                             
                          

Frumoasă eşti, vecina mea, 
Când te privesc spre seară 
Parcă pluteşti călcând abia, 
Vioaie şi spinţară… 
 

Din bloc când locatarii ies                             
Sub cerul plin de stele, 
Când ies şi eu, bine-nţeles, 
Cu gândurile mele… 
 

Când viaţa este tot mai grea 
Şi grijile depline, 
Frumoasă eşti, vecina mea, 
Şi singură ca mine… 
 
Câştigul la Loto   
(după “Ecou de romanţă” de George Bacovia) 
 

S-au dus şi anii mei în zbor 
Şi tinereţea s-a sfârşit,                                       
Speram să fiu câştigător,             
Tu, n-ai venit! 
 

Matur atuncea când eram 
Tot cu iluzii m-am hrănit 
În tine încă mai credeam, 
Dar n-ai venit! 
 

În toamna vieţii am sperat 
Că-n fine m-ai găsit, 
Plângând pe drumuri, te-am chemat, 
Tu, n-ai venit! 
 

Iar azi mi-e sufletul pustiu 
De mine-acum nu vei mai şti 
Nu mai veni, e prea târziu,                                              
Nu mai veni! 
 
Televizorul   
(după „Evantaiul”  de Iulia Haşdeu) 
 

E-o mică jucărie din veacul cel cu dive, 
A fost cu tub catodic şi-acum e mult mai plat 
Cu linii delicate şi emisiuni captive 
Cu linie frumoasă, chiar cu ecran curbat. 
 

Ah, dacă televizorul, la toate ce transmite,  
Ar fi să glăsuiască, nemulţumiri ar spune, 
Că emisiuni cu certuri ar trebui oprite            
Iar tipe semi goale pe el îl indispune.  
 
Gând etern 
(după “Gând de toamnă” de Traian Demetrescu) 
 

Din tot ce-i rău în România, 
După mulţi ani de injusteţe, 
Trezind în sufletele noastre 
O undă mare de tristeţe, 
 

Gândesc la tinerii aceia              
Cununi de-aducere-aminte, 
Sacrificaţi în 89’ 
Uitaţi în ale lor morminte…        
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Tănase CARAȘCA 
   

PLOTONIERUL 
 

Pe la începutul anilor şaptezeci din secolul trecut, aproa-
pe de Măcin, echipa de  control la care participam îşi făcea 
datoria într-un centru comunal important, de câteva zile. Din 
colectiv făcea parte şi primarul comunei respective şi în 
acea seară ne-a invitat la o masă pregătită acasă la el, de 
coana primăreasă. Toate bune şi la locul lor, că unde se pot 
dezbate cel mai curat şi vorba aceea, fără perdea, unde se 
pot afla dar şi dosi multe şi mărunte, decât în jurul unei 
mese bogate şi stropite din belşug cu băuturi alese, că satul 
era unul vestit pentru podgoriile sale. Şeful acelui colectiv 
de control era procurorul Paul, un om respectat, în tot 
judeţul, dar şi apreciat pentru calităţile lui de petrecăreţ, om 
care ţinea la chefuri întinse, pline de momente distractive 
unde era asigurată calitatea bunei dispoziţii pentru toţi 
participanţii. Procurorul Paul era aşezat de regulă în capul 
mesei şi din acea poziţie asigura buna dispoziţie, dar şi 
privirile care mai mereu îl îmbrăcau în prea plinuri de 
admiraţie ce se citeau în privirile admiratoarelor de orice 
vârste. Nu le lăsa să se supere, era amabil cu toate, iar 
dacă simţea ceva de domeniul atracţiei fizice, avea grijă să 
rezolve problemele în aşa fel încât să nu se supere nimeni, 
dar nici să producă nemulţumiri. Pe scurt, putem spune că 
procurorul Paul era un om de lume şi el trăia şi muncea 
pentru binele şi prosperitatea poporului său. Un om ca toţi 
oamenii, ar spune toţi cei care l-au cunoscut. 

Petrecerea organizată de primar s-a întins mult şi după 
miezul nopţii, ducându-se spre ora 03 a zilei următoare, dar 
şeful nostru, procurorul  încă nu dădea semne de oboseală. 
Toţi ceilalţi invitaţi s-au strecurat şi dormeau de mult în patu-
rile lor conjugale, doar noi, primarul şi soţia lui moţăiam pe 
lângă procurorul chefliu care nu dădea semne de oboseală. 

-Şefu, mai e puţin şi se face dimineaţă, mâine mai avem 
treabă…i-a şoptit Mihu, colegul nostru de echipă. Toată 
lumea a plecat, noi mai stăm? 

-Bătrâne, ce crezi că eu am orbit? Văd că au plecat toţi, 
acum o să plecăm şi noi, dar nu puteam să mă amestec cu 
somnoroşii. Îmi boţesc firma, ce naiba?! 

Pe la trei şi jumătate, şeful nostru ne-a dat îngă-duinţa 
să ne ridicăm, apoi s-a ridicat şi el, a mai tras un pahar de 
fetească regală(ce dacă era comunist?) şi în sfârşit a dat 
semnalul de retragere, după ce l-a sfătuit pe primar, cum 
să-i înveţe pe cei ce urmau să fie verificaţi/ controlaţi, să se 
pună la punct cu ceea ce urma să fie verificat. Eh, forma-
lităţi!!!! 

Spre ora patru dimineaţă am ajuns în camera oficială a 
primăriei unde ne aştepta pe tustrei un pat mare, încăpător, 
în care dormisem deja câteva nopţi şi ne simţisem bine 
înghesuiţi unu-ntr-altul, având în vedere că era toamna 
târziu, spre iarnă, iar godinul neîntreţinut, se răcise de mult. 
Ne-am întins în pat ca şi în alte nopţi, Mihu la perete, eu la 
mijloc şi şeful la margine. Când ne culcuşeam fiecare mai 
bine să ne încălzim, am auzit uşa de la hol deschizându-se, 
câţiva paşi şi imediat, uşa de la camera noastră dată de 
perete şi  becul din tavan s-a aprins orbindu-ne. Ca la o co-
mandă toţi trei ne-am ridicat în şezut, cu privirile neliniştite 
spre bărbatul destul de bine legat care pătrunsese în 
camera de oaspeţi a primăriei, fără nici o invitaţie.  

-Bună, a tunat omul cu glas puternic, probabil crezând 
că mai doarme cineva. 
 

 

-Neaţa, a răspuns Paul frecându-se la ochi. Cine 
eşti dumneata? a  întrebat el vizibil iritat şi cu glas 
uşor ameninţător. 

-Eu sunt paznicul de noapte al primăriei, numele 
meu e Paraschiv, s-a prezentat oaspetele nocturn 
regulamentar. Voi cine sunteţi? 

Dar deodată, parcă trezit din somn, a făcut ochii 
mari, chiar speriaţi şi cu degetul arătător al mâinii 
drepte fixat înspre cel care îl întrebase, cu vocea 
înmuiată şi oarecum temătoare: 

-Dumnevoastră… Dumneavoastră nu sun-teţi d-l 
procuror Paul? 

-Ba da, răspunse şeful mai uman după ce a 
înţeles că i-a fost descoperită identitatea. 

-Să trăiţi, salută paznicul Paraschiv, să trăiţi dom’ 
procuror, ce mă bucur că vă cunosc aşa în faţă… 
Dar dumnealui cine este? făcu nea Paraschiv ochii 
mari, arătând spre mine. 

-Dumnealui este căpitan şi şeful… conspi-rativ 
îmi făcu cu ochiul. 

-Să trăiţi tovarăşe căpitan şi nea Paraschiv îmi 
scutură mâna cu putere ostăşească. 

-Dar dumnealui de la perete, cine este? continuă 
nea Paraschiv curios să-şi cunoască toţi interlo-
cutorii. 

Fără să mai aştepte să fie prezentat cu cine ştie 
ce grad, Mihu a vrut să mai echilibreze ştafeta func-
ţiilor ierarhice şi cu modestie şi-a dus mâna dreaptă 
cu două degete desfăcute pe umăr, dar ne-venindu-i 
în cap pe moment care este funcţia mili-tară mar-
cată pe epolet cu două stele, şi-a proptit de-getele 
în umăr şi a rostit: 

-Io-s de’ăla cu două şi îşi tot împingea degetele 
în umăr. 

-Plotoner, spuse nea Paraschiv luminat de-odată 
de bucuria descifrării tainei celor două semne ima-
ginare de pe epoletul şi el imaginar, arătate de 
degetele colegului nostru de pat. 

-Plutonier, întări Mihu convingător ca să scape 
de calvarul interogatoriului. 

-Dom’ procuror, tov. căpitan, s-a adresat nea 
Paraschiv celor doi mai mari în grad ignorându-l 
total din acel moment pe „plotonerul” Mihu prea mic 
în grad că să-l ia în seamă, am adus aici pe hol un 
bidonaş de trei kile cu vin nou, buuun! Am plăcerea 
să vă servesc cu un vin de-al meu natural…o 
bunătate, staţi aşa!  

Nu a mai stat pe gânduri, nu a aşteptat acceptul, 
s-a repezit în hol şi imediat a apărut cu un bidon din 
material plastic de trei litri, plin cu vin şi cu un ton 
tăios care semăna a ordin milităresc, i s-a adresat 
„plotonerului Mihu”: 

-Plotoner, scoal’de-acolo repede, toarnă în paha-
re şi serveşte-i pe d-nii procuror şi căpitan. Executa-
rea! 

Mihu, fără să aştepte alte ordine, intrând în joc 
exact ca o ordonanţă supusă, a sărit imediat din pat, 
a luat tava şi a umplut trei pahare pe care le-a întins 
cu supunere către „superiori”, dar şi către nea Pa-
raschiv, vizitatorul nocturn. 

Era un vin într-adevăr bun şi după o pauză nea 
Paraschiv a ordonat din nou: 

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

-Plotoner, toarnă! 
Plutonerul n-avea ce face, turna în pahare, apoi lua po-

ziţia ordonanţei supuse, se retrăgea într-un colţ şi aştepta 
disciplinat ordine. 

-Nea Paraschive, m-am adresat eu în calitate de „că-
pitan”, zic să-i dăm voie şi plutonierului să bea un pahar cu 
noi că om e şi el!     

-Da, dar numai unul, că ăştia…ştiţi cum sunt, dacă le 
permiţi sar peste cal. E mai bine să-l ţii la respect, a conti-
nuat el ca un reproş. Plotoneru-i plotoner, tovarăşi, apoi 
întorcându-se spre Mihu: Numai un pahar plotoner! 

Mihu a luat un pahar (credea că în spatele plotoneriatului 
scapă de supliciul consumului de vin pe burta plină, în buza 
dimineţii), l-a umplut şi l-a băut. 

Trebuie să precizez că nea Paraschiv nu era treaz când 
a pătruns în camera de oaspeţi a primăriei, dar a avut o 
revelaţie în urma consumului primului bidonaş de vin natural 
din podgoria proprie şi a vrut să cunoască personal oaspeţii 
de ocazie ai comunei lui.  

Ne-a cunoscut bine, până spre ora cinci dimineaţă, când 
de fapt el îşi încheia serviciul de noapte şi trebuia să plece 
acasă.  

-Plotoner, toarnă, atât mai spunea nea Paraschiv pe 
care noi l-am suportat totuşi şi l-am lăsat să-şi facă men-
drele în voie. 

Şi totuşi, nea Paraschiv, om cu limite, văzând că nouă ni 
se închid ochii, şi-a fixat atenţia pe „plotoner” şi i-a ordonat: 

-Plotoner, de ce dormi? Nu vezi că dumnealor au 
paharele goale? Toarnă!!!! 

-Nea Paraschive, nu mai merge, suntem şi noi obosiţi, 
avem azi destulă treabă, am vrea să dormim măcar două 
ore se rugă procurorul. 

-Da? Mă lăsaţi singur, cu bidonul gol! Sunteţi obosiţi… 
Bineeeeee, vă las acum, dar mâine, adică azi, s-a corectat 
el, la masa de prânz vă aştept. Am tăiat porcul şi n-am cu 
cine să-l mănânc. Veniţi, pronunţă nea Paraschiv cu un gest 
larg schiţat din mână, ca şi cum s-ar fi adresat unei mari 
adunări. Veniţi să-mi vedeţi copiii, ce deştepţi sunt, dar nu 
sunt premianţi, că tat-su e numai paznic. Ştiu şi verbul şi 
declinaţia şi ablativul…ştiu de toate, am copii deştepţi, dar 
nu e drept că nu le dă premii. Ştiu şi cântece patriotice…ştiu 
de toate, mai încercă nea Paraschiv să ne convingă, dar ră-
măsese doar cu Mihu „plotonerul” lui, să stabilească ulti-
mele detalii că noi, ceilalţi doi adormisem, predând ştafeta. 

Am simţit când s-a stins lumina, semn că nea Paras-
chiv, în sfârşit, ne dăduse liber la somn. Era prea târziu, sau 
mai bine zis devreme, că deja trebuia să ne sculăm şi să ne 
reluăm treaba pentru care ne aflam acolo. 

Nu ne-am dus la nea Paraschiv acasă, aşa cum îi pro-
misese Mihu ca să scape de el, dar seara, în holul camerei 
de oaspeţi am găsit un bidonaş de trei litri cu vin şi un 
pachet cu tochitură sleită, jumeri, câteva fâşii de şorici şi un 
lebăr de un metru, semn că omul avea intenţii serioase, dar 
probabil că a rămas profund dezamăgit şi cu porcul parţial 
nemâncat, datorită neseriozităţii „plotonereşti”. Noroc că în 
aceeaşi zi ne-am terminat treaba în localitatea respectivă şi 
am plecat, că cine ştie ce îl mai aştepta pe sărmanul „plo-
toner”.   


 

 

Cristian CHIRIPUCI 
 

Mucoasa nazală 
 

Azi am dormit de putea să treacă trenul 
și nu îl auzeam 
Iar apoi s-au tăiat lemne pe mine 
până la urmă, două-trei ore treaz 
m-am simţit odihnit 
ca  şi când m-aş fi trezit 
cu o rază de soare proiectată prin geam 
pe culoarea peretelui din faţa mea 
aşa că am hotărât să-mi pun  
picătura mereu în nas 
chiar şi cu riscul de a avea 
mucoasa nazală şi mai uscată 
 
Săptămâna curge 
 

Interesul 
pentru zilele de odihnă 
îl face ziua de Luni 
când trebuie să semeni 
aria boierului 
gândindu-te la restul zilelor 
la cât de rotundă va fi Duminica 
în care alături de sare 
îl întâmpini pe vodă 
ieşi din starea de şoc 
și petreci 
alături de păstrătorul hrisovului 
 
* 
Nimic nu e întâmplător pe lume 
Trebuie să fii atent la poftele 
Care par mici dar îţi ating totuşi 
Cu hotărâre şi putere o clipită inima 
Aşa am băut câte o cafea 
Am fumat un pachet de ţigări 
Care o perioadă au fost folositoare 
Deoarece aveam nevoie să fiu calm 
Şi când ce era calm în mine 
Şi poate simţea enervat 
În şir au curs şuvoaie de sânge 
La apocalipsa 
Ce nu-şi înţelege poftele. 
Totul are un capăt 
Şi trebuie înţeles şi genetic 
 
Vechea şcoală 
 

Am revăzut şcoala copilăriei 
Şi am zis: "Da, am învăţat aici" 
Au renovat-o 
Şi parcă nu am fost aici 
Şcoala veche stătea agăţată 
De clădirea vecină, primăria 
Unde îşi cerea drepturile, 
Ce bine e să-şi mai aducă 
Cineva aminte de tine 
Atunci când are nevoie. 
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Mihaela-Evelina CERNĂŢEANU 
 

O VIAȚĂ, O POVESTE, UN DESTIN 
(Elena Netcu, Povestea unui legionar)  

  
Nu poți, având romanul în mână, să nu afirmi 

precum personajul cărții: Mătușă, prea repede treci peste 
tot. Eu vreau detalii, vreau povestea... 

Istoria este o poveste, dar atunci când trăiești în 
mijlocul faptelor, fiecare individ are povestea lui și sunt 
atâtea istorii câte individualități. 

Cartea Elenei Netcu, Povestea unui legionar des-
crie, folosind tehnica povestirii în ramă, destinul persona-
jului Miron Adăscăliței, relatat prin intermediul analepsei 
narative de către fiica sa, Mina, născută în închisoare în 
perioada activării mișcării legionare în România. 

Din povestea mătușii sale, Igor Stepaniuk, perso-
najul principal, este fascinat de destinul celui care a fost în 
realitate Corneliu Zelea Codreanu. Viziunea este una 
subiectivă, Mina amintindu-si perfect fraze, cuvinte, dia-
loguri, întâmplări pe care tatăl ei le-a trăit din momentul 
când mișcarea legionară a prins viață, până la moartea 
comandantului mișcării, Corneliu Zelea Codreanu.  

Ca erou ce a trăit în mijlocul evenimentelor, Miron 
Adăscăliței trăiește drama prăbușirii idealului legionar care 
pledase pentru ridicarea poporului prin credință. Astfel, 
personajele devin, pe rând, tipuri umane ale căror destine 
au fost modelate sub influența regimului politic. 

Dincolo de adevărul istoric, cartea vorbește despre 
credința într-un ideal, despre lupta fiecărui individ pentru a 
evolua în spiritul propriului crez și despre dărâmarea 
iluziilor sub apăsarea tragică a politicului. 

Pentru că romanul are la bază studiul temeinic a 
diverse documente istorice, impresionant este spiritul dra-
matic al doamnei Elena Netcu prin al cărei condei prind 
viață figuri memorabile precum  Nicolae Iorga, Armand Că-
linescu, A.C. Cuza, regele Carol al II-lea, Iuliu Maniu și 
alții...  

Din momentul în care tatăl își începe povestea, se 
perindă prin fața cititorului o întreagă istorie. Autoarea ne 
introduce pe de-a dreptul în mijlocul evenimentelor 
surprinzând caractere dar și tensiunea și atmosfera unei 
epoci tulbure. Cartea este absolut realistă și, citind-o, asiști 
ca în fața ecranului dintr-un  cinematograf la o serie de 
scene de un puternic impact emoțional: nunta, procesul și 
asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, scena uciderii 
primului-ministru I. G. Duca în gara Sinaia, moartea  tragic-
că a lui Mihai Stelescu care, pe când se afla internat în 
Spitalul Brâncovenesc din București este împușcat cu 
câteva zeci de focuri de armă, uciderea prefectului poliției, 
Constantin Manciu, etc. 

Toate acestea sunt scoase la lumină în această 
carte pentru a evidenția destinul unei generații care a trăit 
o dramă, care a crescut într-un ideal: acela de a-și păstra 
valorile naționale și a menține ceea ce este moral și creștin 
la nivelul colectivității. 

Cele două personaje ale cărții reprezintă două 
tipuri umane, surprinse în ipostaze diferite: Corneliu Zelea 
Codreanu este tipul tânărului cu inițiativă, dornic de a 
schimba ordinea în ceea ce privește socialul și politicul și 
Miron Adăscăliței, tipul celui care este entuziasmat de noile 
idei, dar până la limita supraviețuirii.  
 

 

 

Corneliu Zelea Codreanu afirmă: Miroane, 
vreau să fac din Iași orașul visurilor mele dacă voi 
reuși să-mi pun în aplicare ideile. Am planuri mari, 
Miroane! […] De-acum ne-am ales drumul. Vom 
lupta contra bolșevismului care a invadat țara. Îi vom 
atrage de partea noastră pe cei mai buni români. 
Căci noi, Miroane, trebuie să salvăm neamul de la 
pieire. […] Cred în forța mea de a instaura o nouă 
ordine! 

Ca replică la aceste avânturi îndrăznețe, un 
personaj rezoneur în text, tatăl lui Miron Adăscăliței 
îi răspunde: Puterea e mai presus de Dumnezeu, 
băiete! Ești tânăr și nu știi câte orgolii, câte ambiții, 
câte interese sunt în joc! Cui îi pasă că voi vreți 
binele națiunii? […] Nu-ți dai seama în ce te bagi? 
Întotdeauna să fugi de grupuri, căci au tendința să 
acționeze ca o turmă și, ferească Dumnezeu de furia 
mulțimii!  

Într-un dialog cu același tată, Corneliu Zelea 
Codreanu exclamă: Numai cu gesturi extreme vom 
stârpi răul, domnule! Și răspunsul vine ca o sentință 
ce se va dovedi până la final și adevărată: E inutil să 
te contrazic, dar știi tu povestea cu răsturnatul 
munților. Eu, poate n-o să mai trăiesc, dar Golgota 
pe care vrei să urici, tinere avocat, e abruptă și chiar 
imposibil de urcat. Te agăți cu disperare, scormoni 
pământul cu unghiile, vrei să ajungi sus, dar e greu 
de crezut dacă vei vedea cerul!  

De cealaltă parte sunt surprinse gândurile și 
crezul lui Miron Adăscăliței, un om cu temeri, cu  

 

(continuare în pag. 20) 
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       Ionel ARĂDOAIE 
 

De prea mult dor 
 

Am visat că-mi erai înflorit liliac, 
Cu multe mlădițe crescute din inima mea, 
Beat de parfum, Zburător fără leac 
Pluteam într-un cântec, lângă o stea. 
 

Gura ta freamăta, un buchet tremurând, 
Brațele, crengi, cuprindeau trupul meu, 
Sărutat de fiecare floare, pe rând 
Eram flacără-n altarul lui Dumnezeu. 
 

Frunzele trupului tău șopteau povești 
În sufletul meu, însetat de Extaz, 
Înmugurindu-mi, în inimă nuferi cerești, 
Luna se-mbăia într-un lac de topaz. 
 

Legat cu frezii într-o taină de gând, 
Lângă trupu-ți fierbinte înfloream firesc, 
În noaptea parfumată cu-n dulce descânt, 
Când nu-mi ești, în dor, te-nchipuiesc. 
 
Visător 
 

Eu știu Luceferi să aprind, 
Când mă cuprinde nebunia 
Și aripi gândului întind 
Și-mi cântă-n suflet Poezia. 
 

Duhovnic Lunii solitare, 
Eu îi pun vraja-n cozi de vers 
Și zborul ei spre Carul Mare 
E-nchis în al meu Univers. 
 

Prieten Zânelor din Crâng, 
În dansul lor, mă pierd cu visul 
Și mângâierea lor o strâng 
Să pun, în stihuri, Paradisul. 
 

În inimi scriu pe foi de ceară, 
Cu pana lacrimilor calde 
Un leac, suav, să nu mai doară 
Tristețea rece din smaralde. 
 

Vă dărui zborul meu divin 
Și harul cel dumnezeiesc, 
Ca să uitați al vieții chin 
Iubiți și-n suflet aripi cresc! 
 

Orfeu bătrân 
 

Eu sunt bolnav de dragoste de oameni, 
Mai mult de-atât nimic nu-i mai presus, 
Ar fi precum semințe în nisip să sameni, 
Să hulești Credința c-a suferit Iisus. 
 

Înzestrat de astre cu-a Muzelor cântare, 
Cuvântul îmi e harpă, mai des medicament, 
Să oblojească-o rană, în suflet când vă doare 
O lacrimă, un vis, un sentiment. 
 

Pierdut printre miresme, fluturi, geruri, 
Cu năluciri cu îngeri, în fumul de santal, 
Îmi pare c-am rămas prizonier în vremuri 
Șoptite de aezi, în albe săli de bal. 
 

 

Dau aripi la dorințe în noaptea de cucută, 
Fac rămășag cu drumul cu bolovani de smoală, 
Vânzător de ambră, când noaptea mă sărută, 
Când Luna mă invită în patu-i de vestală. 
 

Saltimbanc al fantasmei în catrene, 
Acestei lumi bolnave i-am cules toți spinii, 
Vă dăruiesc tot sufletul, leac ultimei migrene, 
Asta-i Calea mea, spre capătul Luminii. 
 
Cântec pentru iubita mea 

 

Mă iartă că vin fără daruri 
La sărutu-ți cu gust de căpșună, 
Ochii-ți albaștri-mi sunt maluri 
Cănd dorul te șoptește, din Lună. 

 

Glasul meu te cântă în vers, 
Brațele te-ncălzesc, când ți-e frig, 
Ești cel mai frumos Univers, 
Cu sufletul nopții te strig... 

 

Mă ții prizonier în visarea 
Din care nu vreau să mai scap, 
Doar inima-mi știe mirarea, 
În iubirea ta caldă să-ncap. 

 

Mi-ești liniștea vie și roză, 
Ce-mi crește în trup, ca un vrej, 
Ca un fluture-n metamorfoză, 
Viața mi-ai oprit, din vârtej! 

 

Muză și leac, deopotrivă, 
Când pe drumuri, credeam că-s pierdut, 
Ca un vas-fantomă-n derivă 
M-ai adus la un mal de-nceput. 

 

Cum să nu fii a mea, Dumnezeie, 
Icoană și trup mângâiat, 
Când sufletu-ți bun de femeie 
Un sens, existenței, mi-a dat? 
 
Aproape liniște 
 

Se făcuse liniște mare în Cer, 
Eu de-abia învățasem să tac, 
Pe aripa unui gând efemer 
Eram iederă, sărutând un copac. 
 

Brațe de crengi în rugă târzie, 
Ochii mei mângâiau amurg desuet, 
Doar vântul cântă de Veșnicie, 
De-al frunzelor dor plouă încet. 
 

Sihaștrii bat toaca în dungă 
Murmurând versete de Psalm, 
Pădurea din ea mă alungă 
Ars de un foc, palid și calm. 
 

Tristeți se aștern pe cărare, 
Lacrimile fac răni pe obraz, 
Rămas prizonier în visare 
Mă leagănă mări de topaz. 
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   Florin LOGREȘTEANU 
 

FABULĂ  DÂMBOVIȚEANĂ 
 
     Nori negri de ploaie se abătură, neprevăzuți, peste 
Cetatea Dâmbovițeană. Ceea ce tulbură suflarea 
păsărească – inofensivă și visătoare, de obicei – fu că 
norii veneau, concomitent, din direcții opuse: nord și sud. 
Areții, cuvuvelele și păsările de curte mai mari se bucurară 
că, după o secetă prelungită nefiresc, norii din nord le vor 
aduce apa. În schimb, porumbeii, vrăbiile, guguștiucii, 
săgetătoarele rândunele și păsările mai mărunte își 
zbârliră penele de teamă: apele negre din nord vor îngheța 
atmosfera fiindcă norii din sud vor fi risipiți de spicurile de 
gheață ale unei grindini previzibile. Și unele și altele se 
baricadară în cuiburi, pe sub streașini, în scorburi, 
curioase la ce are să se-ntâmple... 
     Cerul se limpezește, după puține  zile umede. Reapare 
soarele, strălucitor și brav în tot ceea ce face. Suflarea 
păsărească se bucură de căldura solară. Numai de nu ar 
reveni seceta din săptămânile anterioare... În felul ei, 
fiecare pasăre dă frâu liber trilurilor de împăcare cu viața 
naturii... 
     În Pădurea Domnească de la marginea Cetății 
Dâmbovițene, Vântul Umbrelor dă zvon de răscoală. Se 
anticipează evenimente neobișnuite în noul anotimp 
primăvăratic. Nu e momentul cel mai potrivit, reflectează 
păianjenii de pădure, încropindu-și domeniile în jurul celor 
mai falnici arbori. Avertismentul pare serios și nu vine din 
partea Vântului Umbrelor de Pădure. Păianjenul roșu 
deține deja un prizonier care se încăpățânează să nu 
conștientizeze  ce-l așteaptă. Mai mult, proferează 
amenințări sumbre, vizând un viitor apropiat. Este o viespe 
mare de pădure. Agresivitatea ei acustică este dublată de 
agresivitatea zbaterii în capcanele pânzei lipicioase care-i 
încorsetează trupul. Păianjenul  roșu și înțelept reflectează 
că paguba e mai mare decât avantajele, în privința noii 
sale victime. Înainte să moară, viespea i-a distrus o bună 
porțiune din țesătura pe care maestrul bijutier a gândit-o 
cu înțelepciune și viclenie... 
     Păianjenul are în clipele următoare reacții confuze. E 
tentat să-și avertizeze pădurenii de primejdia camuflată în 
sonurile prefăcute ale Vântului Umbrelor; pe de altă parte,  
își recunoaște neputința de-a transmite celorlalți mesaje 
credibile, el însuși fiind captiv propriei creații. Sfârșește, ca 
și-n alte dăți, lăsându-se în voia somnului. La urma urmei, 
și-a asigurat pentru o vreme împlinirea pântecului... 
     Viespile părăsesc pădurea. La început, roiul se înalță 
peste fruntea arborilor, în apropierea zonei în care 
sălășluiește, enigmatic și tăcut, Vulturul Regal. Este numai 
un avatar al Soarelui, făgăduind, dar nedăruind pământului 
nici lumina și nici strălucirea acestuia. Când se-nfurie,  
 

 

zăgăduiește apele cerului. Viespile îi cunosc 
șiretlicul. Este un mod ingenios de a înșela 
Soarele, creându-i impresia că razele lui 
binecuvântează Firea când, de fapt, în absența 
norilor burdușiți cu apă, el o pârjolește... Este 
momentul ca viespile să-l curteze. Se apropie cât 
pot de mult de pasărea dominatoare. Prin mișcările 
vibratorii ritmice ale aripilor reușesc să-i atragă 
atenția... 
   Vulturul Regal își agită penajul, pe urmă aripile 
sale enorme acoperă cerul. Își îndreaptă privirile 
spre nord; invocă noaptea și frigul... 
     Viespile i-au înțeles mesajul. Ființe solare, se 
leapădă de cel numit Ochiul lumii și inventează o 
muzică corală dedicată Vulturului Regal. Din 
subtext, acesta înțelege că pentru agresivele 
contestatoare ale armoniei solare, el este 
recunoscut ca fiind adevăratul și îndreptățitul Sol 
lustiae, soarele dreptății. Clămpăne admirativ față 
de sublimarea ființei sale de către nevolnicele 
agresoare. Închide un ochi și le privește numai cu 
unul, acceptând să ignore o clipă zenitul fără 
dimensiuni și să acorde atenție celor aparținând 
unui spațiu mereu schimbător și fără semnificații: 
pădurea; de-acolo vin agitatele viespi; Cetății 
Dâmbovițene, spre care viespile se vor îndrepta 
fără zăbavă, asociindu-și vocile contestatoare cu 
cele ale areților, cucuvelelor, păsărilor mari de curte 
și nevolnice. Strângându-și aripile în jurul trupului, 
le dă semn de binecuvântare... 
     Cetatea Dâmbovițeană este în întuneric. Norii 
negri din nord s-au interpus între aștrii luminoși ai 
nopții și Muma Nutritoare în brațele căreia au ațipit 
deja păsările mărunte și pașnice. Piața cea mare a 
cetății a fost deja împânzită cu ceasuri bune 
înaintea amurgului de roiurile de licurici, convinși de 
Pasărea Athenei să-i preia atribuțiile și să coalizeze 
cu viespile dezise de jurământul făcut cândva 
Soarelui. Interpretând semnele cerului, cucuveaua 
i-a convins, în cele din urmă, pe licurici că, mai 
devreme sau mai târziu, vor deveni fluturi, 
bucurându-se de lumina Soarelui. Micile insecte 
acceptă, covârșite de prezicerile cucuvelei. Nu se 
întreabă de ce ea însăși nu s-a transformat într-o 
pasăre diurnă. Sunt ispitite de ocazia unică de a 
facilita voia viespilor, pe care le vor cunoaște în 
noaptea asta pentru întâia oară... Lumina emanată 
din corpul lor va spori puterea viespilor de a-și 
impune propria lege, rezultată din combinația 
stranie de strălucire și întuneric. 
     Începe dansul halucinant al viespilor. Mesajul lor 
devine străveziu. Sunt împotriva Reginei albinelor, 
autoproclamată, din motive pe care viespile le 
ignoră, întruchipare a sufletului și a cuvântului. Ea 
deține cheia misterului nașterii și al existenței pe 
care lucrătoarele îl suprapun miracolului lumii. Încă 
din timpul Genezei au fost excluse viespile. Din 
frustrarea lor a rezultat agresivitatea pe care ele o 
înțeleg ca lege implacabilă a Firii. Ruda lor cea mai 
apropiată, trântorele, rege autoproclamat într-un 
popor apideic, diferențiat totuși social, a decretat 
dreptul la fericirea fără sacrificii inutile fiindcă nimic  
 

(continuare în pag. 19) 
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(urmare din pag. 17) 
 

nu este mai sigur ca moartea și mai nesigur ca viața de 
după moarte. Or, viespilor, Regina albinelor le refuză 
sistematic fericirea de-a se înfrupta din mierea dăruită de 
flori albinelor. 
     Către miezul nopții, Cetatea Dâmbovițeană e cuprinsă 
de panică. Cuiburile rândunelelor, guguștiucilor și a 
păsărilor mărunte au devenit nesigure. Viespile le dau 
târcoale, invitând cu voci agresive păsăretul să li se 
alăture. Altfel, cuiburile vor deveni stabilimente mai sigure 
pentru larvele lor. Scorburile copacilor sunt deja locații 
depășite. Protecția excesiv tehnicizată a albinelor ignoră 
noțiunea de egalitate între neamurile poporului apideic: 
stupul nu este scorbură de copac, sugerează, revoltate...  
Vrăbiile sunt deocamdată ignorate. Trăiesc rătăcite în 
încrengătura tufelor nestatornice și a arboretului firav, 
expuse ploilor și prafului; n-au ce să ofere... Zăpăciți și 
neînțelegând ce li se cere, rândunelele și guguștiucii, 
porumbeii municipali, pițigoii inconștienți că penajul 
multicolor îi înfrățește, involuntar, cu cameleonii, se decid 
să se alăture viespilor, în piața centrală, puternic iluminată 
de licurici. Ca număr, se consideră bineveniți, altfel nu 
înțeleg rostul acestei zâzanii... 
     Nechemați, dar conștienți că au de reparat o 
nedreptate ancestrală, în piață pătrund șoarecii. Strămoșii 
lor și mulți contemporani au sfârșit tragic ori de câte ori s-
au strecurat prin urdinișul stupului în cămara cu miere a 
albinelor. Aparențele unui rit al comuniunii, pentru a 
învinge antagonismele războinice și a institui pacea, au 
fost respinse de lucrătoare. Ironic, i-au scos din stup 
înveliți în ceara regală, obicei instituit de strămoșii 
zburătoarelor și continuat în contemporaneitate: la 
eradicarea moravurilor aspre nu se gândește nimeni în 
toiul neostoit al muncii... 
     Viespile proclamă schimbarea; șoarecii o vror și ei. 
Obiectivele sunt identice, coordonarea eficientă a 
acțiunilor revoluționare pare greoaie, șoarecii neavând 
aripi să se înalțe, viespile găsând rușinoasă soluția de-a 
se târî pe pământ  ca rapida și imprevizibila șopârlă. 
Numai asociate, glasurile celor participanți la revolta din 
piața centrală a Cetății Dâmbovițene reușesc să sugereze 
imaginea Haosului, în sensul unui spațiu nediferențiat între 
Bine și Rău, Dreptate și Nedreptate, Bogăție și Sărăcie – 
noțiuni născând un nesecat rezervor de forțe antagonice. 
Haosul – un inedit mesager al păcii și al armoniei sociale... 
     Urmează multe asemenea nopți de protest al voinței 
mesagerilor libertății absolute. În tot acest timp, Vulturul 
Regal plutește printre aștrii, ispitit de bănuiala că face 
parte dintre aceștia. Dinspre Pădurea Domnească, Vântul 
Umbrelor de Zi și de Noapte îi trimite mesaje. Nu i se par 
nici bune și nici rele. În fond, și revolta și pacea sunt 
semne ale slăbiciunii ființelor mărunte. A uitat că el însuși 
a binecuvântat revolta viespilor sau numai ingnoră 
inspirația ludică de-a asocia zumzăitul insectelor agresive 
cu vibrația sferelor. Planând în azur sau reflectând leneș 
între ramurile copacului cosmic, se crede chiar stăpân al 
trăznetului și al tunetului... 
     Jos, începe asaltul asupra stupinelor. Trântorii-
Cameleoni pregătesc Marea Trădare. Vor facilita 
pătrunderea viespilor în stup, încurcându-le pe albinele 
lucrătoare în încercarea lor de a apăra stupul. Mizează și 
pe prezența masivă a șoarecilor, hotărâți să se sacrifice 
pentru ideea de egalitate în distribuirea, într-un viitor  
 

 

apropiat, a darurilor florilor. 
      Sus, Vulturul Regal ia o hotărâre neașteptată, 
născută dintr-o voință de putere mistuitoare: nu va 
mai împărți cerul cu Soarele, astrul nestatornic: 
răsare și apune după bunu-i plac, crede pasărea 
măiastră. Dă viață Firii, dar o și ucide, revărsând 
peste ea, prin razele ispititoare,  seceta. Augural și 
prezicător, se închipuie mesagerul unei voințe 
divine... 
     Din nord, nori fantomatici – mai mult umbre ale 
unui cer în schimbare – se interpun între astrul solar 
și universul aerian încărcat de parfum, culoare și 
vibrațiile mijlocitoare între cer și pământ, forme de 
comunicare pe care Vulturul Regal a decis să le 
ignore. Risipiți în eter, neluați în seamă de război-
nicul Vultur, ei înconjoară Soarele, mărturisindu-i 
amenințarea ce-l pândește. Pe urmă dispar și tot 
dinspre nord apar norii încărcați cu apă. O perdea 
groasă din ceață și spicuri de gheață se interpune 
între astru și pasăre... 
     Jos, în Pădurea Domnească, Păianjenul roșu 
țese pânză nouă. De multe zile și nopți, Vântul 
Umbrelor se opintește în țesătura transparentă. 
Demiurgul micului univers știe că fragilitatea ca și 
puterea sunt aparențe iluzorii, înșelătoare. Din trupul 
său se scurge în afară firul creator de iluzii și 
capcană a morții pentru cei neinițiați în predesti-
narea eșecului de-a pune capăt oricăror orgolii vre-
melnice. În cele din urmă, Vântul Umbrelor trans-
formă vibrațiile aerului într-o relatare cantabilă des-
pre ceea ce se întâmplă în Cetatea Dâmbovițeană. 
Îngăduitor, Păianjenul roșu îi înțelege și-i iartă agre-
sivitatea, născută din nedumerirea de a fi asistat,  
fără să priceapă, la revolta ininteligibilă a viespilor. 
     Mai puțin, Vulturul Regal își apleacă privirea spre 
vraiștea din Cetate. Aflat mult deasupra contingen-
țelor pământești, își urmează impulsul propriei 
voințe: se va substitui Soarelui... Curând, patima îi 
robește spiritul. Himera îl seduce.  Devine săgeată 
înveșmântată în penele vulturului, eliberată imaginar 
din condiționările distanței și de ponderabilitate. 
Ceea ce nu poate fi atins devine o țintă provo-
catoare... 
     Jos, șoarecii asaltează stupina. O fac însă în 
neorânduială. Urdinișul e strâmt iar ispita mierii le 
întunecă instinctul de conservare. Se hărțuiesc îna-
intea intrării și până la urmă atacul degenerează în-
tr-o încăierare generală. Suprinse, viespile intuiesc 
riscul unui eșec imprevizibil provocat de rozătoare. 
Se impun măsuri rapide, exemplare. Cât ai clipi, 
roiul se năpustește asupra animalelor aliate, punân-
du-le pe fugă sub amenințarea acelor provocatoare 
de moarte... 
     Trufaș, Vulturul Regal nu înțelege tainele cerului. 
Ignoră că este locul de odihnă al Soarelui, 
intermediar între Demiurg și ființele muritoare, 
deopotrivă păsări, animale, oameni și esența 
minerală a spațiului finit. În aceeași măsură, judecă 
norii negri ca devenindu-i fideli, din motive pe care 
nu le înțelege. Ei acoperă Soarelui privirea și-i în-
moaie săgețile înainte de a ajunge la țintă. Imprevi-
zibili, însă, se pot întoarce împotriva sa, devenindu-i 

 

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

din aliați, inamici. Refuză să le împărtășească nebănuita 
favoare. Își desface larg aripile și își destinde ghearele. 
Armonizate, viteza de reacție și forța se îngemânează în 
arma preferată a Vulturului Regal. Norii sunt zdrențuiți cu 
violență, apa neagră din burdufurile sparte îndoliind 
întreaga atmosferă. Zgomot de tunet năpraznic. Uimit, 
Vulturul Regal ia aminte că Soarele, folosindu-se de și-
retlicul norilor, a luat înfățișarea fulgerului. Focul solar 
dezvoltă o putere imensă iar intenția lui este de temut. 
Prea târziu, pasărea regală își conștientizează limita bio-
logică. Deja a devenit jerbă de foc, apoi fum și-n cele din 
urmă pulbere de cenușă amestecată cu apa neagră... 
     Ploaia neagră îneacă Cetatea Dâmbovițeană. În piața 
centrală, licuricii sting, precipitați, luminile. În cosmologia 
insectelor, le-a fost hărăzit privilegiul de-a fi rudele mai 
mici ale stelelor, dar și neputința de-a se opune 
întunericului acvatic. Dispar fără urmă în criptele nopții. 
     Rămase în întuneric, simțindu-se trădate, viespile se 
mai agită o vreme. Ploaia continuă să cadă, îngreu-
nându-le zborul. Fulgere răzlețe aduc în piața Cetății 
puțină lumină care, acum, viespilor nu le mai este de 
ajutor. E o lumină orbitoare, care ascunde privirii țintele 
urmărite. 
     În Pădurea Domnească, Păianjenul roșu își extinde 
domeniul sub frunzișul bogat al arborilor, care-l ascunde 
de ploaie. Își țese pânza, mizând pe întoarcerea vies-
pilor... Va aștepta zadarnic... 
     Insectele agresive nutresc gânduri de răzbunare, 
deocamdată amânate. Roiul se înalță în aer, hotărât să 
se refugieze în Pădurea Domnească. Ploaia se întețește 
și aripile lor înmuiate de apă nu le mai ajută. În cele din 
urmă, se prăbușesc în incinta pieței, fără suflare... 
     Târziu, sepre dimineață, ploaia încetează. Vânturile 
din sud coboară la sol, împingând apele în adâncuri ori 
pulverizându-le în aer. Când se luminează, piața e 
împânzită de  furnicile-curățătoare, care cară stârvurile 
viespilor în galerii subterane... 
     În Pădurea Domnească, Păianjenul roșu a încetat să 
mai spere la întoarcerea viespilor. Reflexiv, continuă să-
și țese pânza, invizibilă pentru neinițiații care vor con-
tinua să-i cadă victime. Altfel, cu răbdare și migală, a-
daugă țesăturii semne, transformându-le în mesaj de 
poveste... 

 

 
 

(urmare din pag. 16) 
 

nemulțumiri, care-și recunoaște slăbiciunile: Trebuie 
să recunosc , sunt mai fragil decât el. Deși aveam 
credință, deși știam că scopul Mișcării Legionare era 
de a păstra românismul, uneori instinctul de 
conservare era mai puternic  și-mi venea să 
abandonez! Mă revoltam, mi se părea că va fi inutil, 
va fi zadarnic tot ce încercam să facem. În 
subconștient îmi ziceam: Gata cu Mișcarea! Vreau 
să fiu liber, să nu mai fiu cu frica în sân că mă vor 
aresta! Nu eram mulțumit de mine. Nu puteam nega 
faptul că, în sinea mea, eram un inconsecvent și mă 
lăsam copleșit de emoție ca o muiere! 

Într-o discuție cu soția sa care trebuia să 
nască, pe când se aflau în închisoare, aceasta îi 
spune: Nu voi suferi, dragul meu! Sunt puternică! 
Educația legionară mă ajută să trec peste toate. Iar 
el îi răspunde: Pe mine nu, Agapia! Mă simt slab și 
simt c-am să cedez. Am coșmaruri și tremură inima 
în mine că nu vom apuca să ne mai creștem copiii 
împreună. Ce ne facem? Cum ieșim din iadul ăsta? 

Astfel, pentru a se salva și a ieși din închi-
soare, Miron Adăscăliței decide să simuleze ne-
bunia: […] am scris un scenariu pe care am început 
să-l învăț pe de rost. Vreau să trăiesc. Vreau să-mi 
văd copiii. Vreau să-mi duc viața mai departe fără să 
fiu legionar. Vreau să nu mai fiu hăituit. Mă dezic de 
toate ideile legionare! Nu mai cred că noi, legionarii, 
vom schimba lumea! […] Simt nedrep-tatea ce ni se 
face. Adunați ca niște vite în incinta închisorii, loviți 
cu patul puștii, împinși, umiliți, tratați fără respect. 
Am 35 de ani și doi copii care vor crește fără tată. 
De ce? Pentru că vrem o țară fără hoți, fără corupți, 
fără trădători? 

După acestea, rămâne ca noi, după ce vom 
citi cartea să judecăm atât binele cât și răul și să ne 
facem singuri o părere. Cartea este doar un punct 
de plecare în a ne studia istoria. Pentru că, fie că 
vrem, fie că nu, această filă din istoria poporului 
nostru s-a scris, aceste fapte s-au întâmplat și au 
lăsat semne. Și din ea trebuie să învățăm că un om 
nu poate acționa la voia întâmplării sau după bunul 
său plac, ci este constrâns de politic și de social. Și 
acest lucru îl spune tot Miron Adăscăliței fiicei sale: 
Noi eram actorii,  iar în culise, în spatele nostru, se 
trăgeau sforile.  

În final putem doar să spunem că, citind 
cartea, învățăm o parte din istorie. 
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Despletită și desculță,   
A uitat că e ființă.   
 

De candoarea lui vrăjită,   
Pășește peste prag din vis 
Și vrând să-i fie iubită,   
Se lasă dusă-n Paradis.   
 

Dar cum să îi dăruiască   
Iubirea nevinovată   
La prinț din sferă cerească,   
Dacă nu e cununată?   
 

Cum ar putea să-l iubească     
Pe cel de dor incendiat  
În dragoste pământească  
Și-n lumină înveșmântat? 
 

Prin somnul nopții îl duce   
Ascuns pe cer de sub pleoape,   
Până-n zori la el să-și urce  
Și să-l aducă aproape.   
 

Misterul se adâncește   
La fecioara derutată,  
De Luceafăr ce domnește 
Pe o sferă înghețată.  
 

Se grăbește să se-ntoarcă 
Și-n lumea ei să trăiască.  
Iar când viața o să-i treacă,  
Va porni să-l întâlnească.  
 

Cu genele inundate   
De lacrimile tristeții,   
Părăsește vis de noapte,   
Spre vremelnicia vieții.   
 

IUBIRE ÎN SIMFONIE DE CUVINTE 
 

Prin nopți senine din ceruri coboară  
Iubire-n simfonie de cuvinte 
Pe Luceafărul, ce se face scară,  
Să intre în sufletele smerite.  
 

Din sfera lui sculptează veșnicie 
Și luminează versete din ceaslov,  
Cu dor lăcrimează-n poezie,  
Când memorial grăiește din hrisov.   
 

O undă de speranță răzvrătită   
Străbate din trecuturi asumbrite,   
Prin pădurea de gânduri desfrunzită,  
Cu ploaie de metafore-n cuvinte.   
 

Iubire din privirea-i străvezie  
Se oglindește pe întinse ape.  
Cu dor nestins prin poeme adie,   
Când muzele se-adună la agape.  
 

Dar glasul amintirii înfioară   
Cu nedreptatea din zapisul sorții,   
Ce frânge-n mugurii de primăvară,   
Rodul vieții-n eternitatea morții.   
 

Degeaba-n versul lor îl plâng poeții,  
Pe Eminescu - muză creatoare,   
Când moartea ce e veșnicia vieții,  
Nici inimă și nici suflet nu are.  

 

 
 

          Maria FILIPOIU 

 
DRAGOSTE DE LIRA POEZIEI  
  

Răsună grai în poezia mamă,   
S-audă și Dunărea de Ipotești,  
Ce a dat țării, un poet de seamă,  
Ca pe un tezaur limbii românești.     
  

Prin veac străbate pe cărări divine,   
Cu identitate de neam românesc.   
Pe astrul nopții trimite suspine,   
Când ne veghează din univers ceresc.   
  

Vibrează pădurea-n valuri de ape,   
Când vântul prin codru îi doinește lin.   
Iar bucium răsună singur în noapte,   
Când Luceafăr coboară din cer senin.   
  

De dor pământesc raza lui tresare   
În cercuri de ape să-și stingă amor,  
Când iubirea se strecoară-n visare,   
Cu raze pe lac plutind rătăcitor.   
  

Doar în zorii zilei, pleoapele-și închide,  
Luceafărul nopții bântuit de dor.   
Iubire-și lasă pe zări infinite,   
Muză să tresară de al ei fior.   
  

Pe cărări de vis în amurg străbate,   
Cu muza lirei să se întâlnească.  
Se culcă în zori, se trezește-n noapte,   
Roata veșniciei s-o învârtească.   
  
IUBIREA LUCEAFĂRULUI GENIU  
  

Prin geamul casei din pridvor  
Luceafărul își strecoară   
Raze încinse de amor 
Și învăluie fecioară.  
  

Veșnicia îi promite,   
Numai s-o facă mireasă.   
Îi dă stele aurite, 
Să-și lase părinți și casă.   
  

Invadându-i suflet pustiu,  
Iubirea ce pe nuri crește,  
Cu dor de Luceafăr geniu   
Pe jună o copleșește.  
 

Brațul razei și-l întinde  
Cu străveche amintire,  
După mijloc o cuprinde   
Și-n sân îi toarnă iubire.   
 

Iar naiva țărăncuță,  
Într-o ie cu catrință,   
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în jurul meu plugurile cerului 

arau norii-sfincși  
 

ah, câte sunete fertile 

s-au scurs de-atunci 

prin mandibula închipuirii  
 

stau închis într-o liniște vagă  

etern așteptând  

să încolțească secunda desprinsă de timp 

din oasele zdrobite  

 
 
poem 
 

se frânge lumina în păcatul zilei 

când ostenita vreme 

devine amurg 

prea multe temeri îmbrățișează 

leziunile mișcătoare 

ale acestui drum prin lume 

 

când pășesc 

pe pietrele mototolite în singurătate 

aud și prin tălpi surde de sânge 

vârsta cum se lărgește 

întru moarte  

 

 

preobrajenie  
 

îmbracă-mi duhul  

în scoarță de copac 

să cred că orice îmbrățișare 

a vântului 

e un vis încolăcit  

în inima pietrei  

ce se pune  

la zămislirea oricărei ființe  

 

cuvintele dezlegate de sens 

se uscau ritmic 

în aripa îngerului 

nefiresc de stinsă  

 

verde-văzduh-amar 

îmi sprijin în tine 

strigătul-matrice 

drept mărturie 

a întâmplării  

că începe să fie 

mai toamnă în mine  

 

 

 
 

 

       Marian HOTCA 
 

moment 

 

cu acest ochi galben perfid  

pot strivi furnicile 

rotindu-se în somn  
 

coboară din anotimpuri  

lumile nezidite  

prin foșnete întârziate 

de frunze sterpe 
 

amintirile se revoltă  

și negăsindu-și locul în punctul  

acestei dezamăgiri  

stau pe orice pleoapă  

gata să spintece o lacrimă 
 

încerc să meșteresc  

un moment tapat cu fericire de suprafață 

dar hai  

să ne vedem  

fiecare de nimicul nostru 

în care ne zvârcolim 
 

sunt ultimul 

supraviețuitor sănătos 

al ignoranței  

 

 

sete  
 

sunt insolubil în lacrimă 

rămân același călcâi perpetuu 

ce se bâlbâie pe nisip căutând scoici 

cu perle pierdute   

mă sprijin doar în hohotul genunchiului-corabie 

de unde pornește 

toată candoarea dansului liber 

în oglindă  

 

în întuneric pare-mi-se  

că ochiul mi se zbate 

fluturând monoton  

adânca privire  

a imensității  
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Zarea stă să nască fluturi pentru zbor, 
Din arşiţa voinţei iese un izvor, 

Un fulger sculptează pe un mic ulcior. 
 

Pe cuvânt îţi spun: în gândirea mea 
Cresc mugurii din pajişti, cărărui de stea, 

De-a păstra iubirea rotunjită-n ea 
 

În caseta lumii, a luminii mele, 
Unde ziua-i soare, noaptea-s mii de stele, 

Trupul tău e vatra focului din ele. 
 

Ochii tăi 
 

Mă înec în privirea ta, cum în cer, 
Îngerii se pierd în zborul stingher. 

 

Flori de albăstrele porţi în priviri, 
Podoabă regală în mări de amintiri. 

 

Sunt ţărmul ce ritmic îţi poartă 
Iubirea şi dorul prin propria soartă. 

 

Aş vrea-n buchetul iubirii cu dor, 
Să fiu trăsnit de-al dragostei fior. 

 

Să intru des în zborul inimii tale 
Să-ţi aduc etern tornade de petale. 

 

Ochii tăi să zburde printre stele 
Cu aripi de îngeri prin aripile mele! 

 
Picătura veninului 

 

Haosul devine nisipul clepsidrei 
Intrată pe loc în lacrima morţii. 

Sângele rece, parşiv, se ascunde 
În vâlvătaia neputinţelor sorţii. 

 

Omul e munte de fulger brăzdat, 
Virtute flambată în veşnicul vis, 
Oricâtă lumină în torţă ar vrea 

De picătura veninului este atins! 
 

Povestea neputinţei 
 

Povestea neputinţei este bătrâneţea, 
Vine din cer pe curbe încercate, 
Spintecă zarea vieţii în petreceri 
Printre bucurii cu aripi de păcate. 

 

Visez să merg prin raiul plin de rouă, 
Cu floarea răsăritului la tine în priviri, 

Dar ochii tăi nu mai privesc ruine, 
Privesc doar măreţia unor potriviri. 

 

Port cârja virtuţii adânc în vertebre, 
Pe tine în piept te port mereu amintire, 
Te-aş lua de mână pentru luminarea 

Imaginarului peisaj din cimitire. 
 

Ce pacoste profundă mai e şi bătrâneţea? 
Tu râzi când mişc, scrâşnind din dinţi, 
Nu pot strivi clepsidra mea de-o viaţă, 

Nisipul ei ar curge în sânge nou, de sfinţi! 
 

 

 

 

        Marin MOSCU 
 

Viaţa joacă feste 
 

Moartea ia plocoane 
Pe coasa fără dinţi, 
Părinţii sunt icoane  
Postate între sfinţi. 

 

Lacrima durere 
Curge în uitare, 
Dorul din tăcere 

E-amin de supărare. 
 

Totu-n negru este, 
Se pare cât mai des, 

Viaţa joacă feste 
Oricărui înţeles! 

 
Năsada pământului 

 

Pun sufletul ca năsadă pământului, 
Sunt ţăranul ce înnoieşte timpul, 

Îl semăn pe aripile vântului 
Să aibă pâine şi în prezent Olimpul. 

 

Vitejii armatelor ascunse-n obada 
Carului Mare răsturnat peste noi 
Ne-ameninţă cu vecia cât roata 

Singurătăţii petrecute în doi. 
 

Vreau să avem trăirea frumoasă 
Sub blânde vorbe şoptite prin rouă, 
Dansul în doi e-o mare spumoasă, 
Mă năsădeşti în valuri când plouă. 

 

Pun sufletul la tine în poale, 
Cresc vânjoşi copiii de-o clipă, 

Vuietul vântului cu jarul sub foale 
Caută rezerva de-nnoită aripă. 

 

Amândoi suntem pâinea vieţii, 
Năsada pământului căzută din rai 

În trusa amintirii tinereţii 
Pe care-o cântăm bărbăteşte la nai. 

 

Are pâine oraşul şi satul, 
Năsadă suntem sub bradul vânjos, 

Dumnezeu a unit josul cu-naltul, 
Mă simt pâinea Lui de frumos! 

 

Vatra focului… 
 

În caseta de gândire a luminii mele 
Ziua este soare, noaptea-s mii de stele, 

Timpul nu-i uitare, e visul din ele. 
 

Inima îmi pune şoapte în cuvinte, 
Rimele iubirii de tine-s potrivite 

Printre mângâieri din graiurile sfinte. 
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Vorbesc cu măști din alte suflete, 
mă ascund de vorba celui răpus, 
devenind o umbră a propriei persoane. 
 

Călătoresc prin unici versuri doar cu gândul, 
eliberându-mi emoția printre stele năucitoare, 
ferindu-mă de a privi fericirea trecătoare 
îmi desenez realitatea în flori amare 
și sper ca bobocii săi să nu-nflorească. 
 

Gândesc și te aud în gândul meu râzând, 
plănuindu-mi evadarea pe pământ, 
sperând că o rază să mă oprească. 
 

Ascultând suflul plăpând, 
al pasului ce se transforma-n rând, 
al unei cărți citite doar pe buze. 
 

Mă retrag în pieptul meu cicatrizat, 
iar aripile mi se desfac larg, 
sclipind tăcut în întuneric. 
 

Adorm cu gândul la un tărâm uitat, 
scânteia-mi din ochi mi-a arătat  
ultima șoaptă încătușată. 
 

Rugă a secolului întâi 
 

Mă aplec într-un sărut 
spre icoana miruită de suferință. 
Salvarea îmi constă în acel moment atemporal, 
în care inima îmi bate precum toaca în mâinile măicuței 
în care pe fruntea-mi, lobul frontal-patriarhal, 
se preling lacrimi înmiresmate, de cerneală. 
Nu pot să neg în orizontul meu constante muritoare, 
ajută-mă în raționalul meu să te găsesc pe tine 
din natură, o revelație. 
Ascunde în realul meu bucăți de sticlă; 
nu doar vitralii ale realului tău. 
Nu te pot vedea, dar coexistăm. 
Nu te pot simți, sunt doar o lipsă a nemateriei. 
Mă preling în spațiu și în infinitate, 
îmi acopăr chipul în chip de eternitate, 
îmi aștern irealul în gânduri deșarte, 
mă identific ca umbră a conceptului de umanitate, 
sunt umbra păcătului dintâi. 
Tu , un soare ce mă redă, “un contra-vers“, 
un unic vers zărit pribeag prin univers… sunt eu? 
Cu cât păcătul e mai mare, 
cu atât mă definesc ca ființă umană. 
Cu fiecare rază deviată mă îndepărtez 
de adevărul tău. 
Cu fiecare rază ce mă străpunge 
mă descompun. 
Martir pentru eternitate. 
Îți devorez înțelepciunea, 
cu smerenie o pun în fapte, 
iar conceptul mi-e sălbatic 
sunt Lucifer în gând și entitate, 
o parte din divinitate mă definește. 
Adevăratul impuls, libertate.  
 

     Notă: Autoarea este câștigătoarea Premiului Revistei Boem@ la 

Con-cursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 8-14 ani din 

cadrul Festivalului Internaţional al Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 2019. 

 

 

 

 

 

     Andreea ANTOHI 
 

Pe culmile unui vers-ant 
 

Urcând pe o poezie stranie  
a propriei mântuiri neprevăzute, 
ne regăsim chemarea interioară 
printre slove cu înțelesuri mute. 
Furnici, ce tipăresc emoții fabricate, 
alunecă de la un vers la altul  
spre hăul condiției umane, 
spre haosul strigătelor abrupte. 
Ființe făr’ de chip asupritor  
înlătură timid concepția de simplu individ, 
sperând că lumina unui banal gând  
îi va arăta furnicii calea într-un rând. 
Printre mărețele adevăruri mimate  
suntem umili cerșetori de sentimente, 
al căror mușuroi sumbru  
se află în vârful unui vers-ant al neputinței. 
Încercăm a explica emoția de atâtea ori  
cu entuziasmul pur al teoriei, 
eșuând în a traduce demonstrația  
călătorim printr-un unic vers al faptelor nespuse. 
Ne înecăm cu așteptarea de mai bine, 
răscolind  cutia timpului de mult apus  
după amintiri pline de dorințe ale altor vremuri, 
găsindu-ne sfârșitul nesupus 
în zori de asfințit, interpretându-ne acceptarea.  
 

Călătorind în gând 
 

M-am culcat îngândurat de existență, 
trezindu-mă în vis complet bulversat  
de ceața ce m-a prefăcut nevăzător, 
învăluindu-mi suflul și dorința muritoare. 
Te-am zărit nedumerit, iubirea mea, 
îngropată în gândurile eternitații, 
citind cuvinte spirituale de pe frunți înalt străine. 
Adevăruri mute se amuzau 
pe seama emoțiilor mele abstracte. 
Noi doi, două cântece desenate funebru, 
luminate de albe cruci umile.   
Sperând că totul nu s-a spulberat 
sub privirea-ți plină de neîncredere, 
mi-am îndreptat atenția în trecut, 
zburând deodată printre stele. 
Aripile unei alte realități m-agață, 
zmucindu-mă spre ale lor viziune. 
Cine ești tu, ființă cu mii de chipuri șterse? 
Iluzie suferindă prinsă în altă vreme. 
Mi-am conturat prin tine trăiri nemuritoare, 
ghidat de glasul dragei mele, 
visând că pe ale noastre frunți 
să se prelingă fiorii unei iubiri uitate. 
 

Experimentând tăcerea 
 

Esența unui simplu cuvânt 
îmi amețește judecata de demult, 
interpretându-mi umil fapta. 
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încă un ceas, și, în cele din urmă, îi văzu ieșind din 
casă pe Don’ Fabricio și cu nevasta sa, ca să se ocupe 
de treburile gospodăriei. Dar de Cristina și  de sora ei, 
Roberta - nici urmă. Oare ce-o fi cu ele? 

Mai așteptă alte trei ceasuri, până la înserare. Ace-
lași rezultat, cele doua fete, pare-se, lipseau de acasă.  

Constatarea aceasta nu-i plăcu de loc lui Antony. 
Nu avea îndrăzneala să se ducă de-a dreptul la casa 
italianului, să întrebe unde-s fetele. Mai bine, își zise, 
să întrebe prin cazarmă, să afle ce s-a mai întâmplat 
cu cei din casa din vale. Intră din nou în curtea ca-
zărmii, și, deși era în haine civile, era recunoscut de 
unii camarazi mai vechi. Mulți dintre soldații cunoscuți 
de el nu mai erau în acea garnizoană, se petrecură 
multe schimbări. Dar găsi unul de care era mai apro-
piat, și încercă să afle noutăți de la acesta. Nu știa 
prea bine nici acest soldat ce se petrecuse la casa ita-
lianului, dar văzuse de vreo două ori în vara aceea, 
niște petreceri cu muzici ce păreau a fi niște sărbători 
de logodnă, sau poate chiar de nuntă. Altceva nu 
aflase. 

Antony simți cum o nedorită neliniște i se strecoară 
în inimă. Nu cumva acele petreceri erau în legătură cu 
Cristina? Că dacă ar fi fost vorbă de nunta surorii sale, 
Roberta, acea nuntă ar fi trebuit să fie acum vreo doi 
ani în urmă. Sau poate că era nunta unui fecior de-al 
lui Don’ Fabricio? Orice presupunere din acestea îi 
trezi și mai multă neliniște în suflet. 

Se-ntuneca afară, așa că nu avea altceva mai bun 
de făcut decât să caute un pat liber și să doarmă până 
dimineața. Urâtă îi fu noaptea aceasta, cu somn chinuit 
și vise de spaimă. Aceste vise îl treziră de câteva ori. 
Părea că niște tipi nesuferiți o țin pe Cristina de mână, 
în fața casei, pregătiți să meargă la biserică. Ce bine 
că, după trezire, aceste vise halucinante se risipiră. 

Apărură zorile, apoi răsări soarele. Mulțumi camara-
zilor de găzduire, luă cuferele și porni spre oraș, cu 
gândul să închirieze o cameră la vreun han. Găsi 
repede adăpost la un han  nu departe de piața în care 
era taraba de vinuri a lui Don’ Fabricio. Acum putea să 
iasă mai lesne prin sat și prin oraș, să afle ceva vești 
despre Cristina. Mai urcă o dată spre casa italianului, 
mai așteptă să vadă dacă nu apare vreuna din fetele 
sale prin gospodărie. Nu apăru niciuna prin curte, 
semn clar că nu mai erau acolo. Urcă spre povârnișul 
cu viile, să vadă ce este acolo. Și acolo  liniște și 
pustiu. 

Deja era cumplit de neliniștit. Mai merse o dată în 
vale, și, trecând pe lângă dugheana lui Don’ Fabricio, 
văzu un om vânzând acolo. Poate omul acela știe ceva 
despre fetele italianului. Se adresă cu mare emoție 
acelui ins: 

- Buna ziua, om bun! Ai o clipă să te-ntreb ceva? 
- Da, cu multă plăcere! răspunse omul. 
- Știi dumneata, unde sunt fetele lui Don’ Fabricio 

care vindeau aici? 

- Care fetele? Eu sunt de abia de alaltăieri aici, m-a 
năimit Don’ Fabricio, să stau la dugheană… 

- Dar nu știi unde-s plecate fetele sale? 

- Nu știu mai nimic. Dar parcă am auzit că fata 
aceea mai mare s-a măritat undeva într-un sat mai 
departe de Genova, dincolo de dealul acela. Iar fata  

(continuare în pag. 26) 

 

            Viorel DARIE 
 

Marea deziluzie  

(fragmente de roman) 
 

Prin urmare, Antony aproape trecea în fugă pe lungile 
și întortocheatele străzi ale Genovei, vădit preocupat să 
ajungă cât mai degrabă în preajma casei unde își închi-
puia că-l așteaptă Cristina, minunata fată care-i promi-
sese de atâtea ori, că orice s-ar întâmpla, va lupta cu 
toată puterea ei să învingă toate împotrivirile părinților 
sau ale rudelor, în a-și uni destinele cu el. Era încredințat 
că fata nu-l trădase, că încă îl așteaptă zi de zi. 

Ajunsese la ieșirea din marele oraș al Genovei, iar 
acum intră în satul din apropiere, urmărind mai multe 
ulițe ce urcau spre viile din deal. Era cam pieptiș drumul 
de urcare, dar Antony, cu cele două cufere aduse din 
Franța, nici nu le simțea. Mergea cu mult elan, gândindu-
se la cu totul altceva decât la greutatea cuferelor. 

Deja urcase mult, mai era puțin și se va vedea casa 
în care locuia Cristina cu ai ei. Întâi trecu pe lângă tal-
ciocul acela din sat, în care Don’ Fabricio ținea dughea-
na cu vinuri. Acolo nu era nimeni. Își zise că e firesc, 
poate Roberta, sora mai mare a Cristinei, cea care 
vindea de obicei la dugheană, era deja măritată, și s-o fi 
mutat la casa soțului ei. Dar Don’ Fabricio ar fi putut să 
năimească un angajat, să stea la vânzare la chioșc. Sau, 
te gândești, poate Don’ Fabricio își vânduse dugheana. 
Însă el nu putea să facă asta, cât timp avea o vie atât de 
frumoasă pe coasta de deasupra casei sale. 

Lăsă amănuntul ăsta cu dugheana pentru altă zi, 
acum  fiind prea grăbit să ajungă cât mai aproape de 
casa în care locuia Cristina. După puțin timp, ajunse 
acolo. Iată casa pe care o visase atât de mult. Simți o 
mare strângere de inimă în preajma casei. Își căută un 
loc sub un pom la marginea drumului, uitându-se lung, 
să vadă dacă e cineva în casă. Deocamdată nu se 
vedea nici un semn că ar fi cineva în locuința lui Don’ 
Fabricio. Asta însemna că trebuia să aștepte, căci, în nici 
un caz, nu avea curajul să intre de-a dreptul în casa 
italianului. 

Se gândi cum ar fi cel mai bine să facă; poate ar fi 
bine să ceară găzduire pentru o noapte la cazarma 
francezilor, unde făcuse atâta timp serviciul de oștean. 
Urcă încet către poarta cazărmii. Da, acolo îl  recunos-
cură unii, chiar îl primiră cu bună voie. Așa că lăsă 
cuferele undeva într-un dormitor, și ieși afară din 
cazarmă, dar aproape de zidul ei, să privească în tihnă la 
vale, spre casa lui Don’ Fabricio. 

Trei ceasuri stătu la umbra zidului, tot cercetând casa 
din  vale, să vadă ce se întâmplă. Acolo – nicio mișcare. 
Pesemne era ora de siestă de după amiază. Mai stătu  
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(urmare din pag. 25) 
 

cea mai mica, Cristina, parcă o chema, a venit un unchi de-
al ei și-a luat-o în oraș … 

- Ce să facă în oraș? 
- Nu știu nici eu. Am să-l întreb pe Don’ Fabricio… 
Antony văzu că mai mult nu știa proaspătul servitor al lui 

Don’ Fabricio, așa că se hotărî să plece. 

- Mulțumesc mult pentru bunăvoință! îi zise Antony și 
plecă spre oraș. 

Unde să mai meargă, unde să mai caute? Părea 
decepționat. Să umble pe la tarabe și pe la târguri? Dar nu 
pentru târguieli venise el în Italia, el avea un scop mult mai 
înalt. Trebuia s-o găsească pe Cristina, cu orice preț, să-i 
declare dragostea sa fără margini, și să vadă cum se pot 
căsători. Era atât de convins că și fata îl așteaptă cu mult 
dor, și că se va bucura enorm de revenirea sa, și-l va 
îmbrățișa cu înfocare, după ce nu s-au văzut de doi ani de 
zile. 

Cutreieră străzile din Genova, se uită la fiecare locuitor 
de pe stradă și din căruțe, doar-doar să vadă o figură 
cunoscută care să-i spună ceva. Nu găsi însă nici un 
indiciu. Mergea cutremurat pe străzi, nici nu mai simțea pe 
unde calcă. Era să dea o caleașcă peste el. Se hotărî să se 
întoarcă la han, să se odihnească până a doua zi, iar 
dimineața să încerce să reia căutările. 

Și a doua zi căută peste tot, chiar întrebă pe oameni 
oarecare de pe străzi. Nimic și iarăși nimic. Dezamăgirea 
creștea și mai mult în mintea sa. S-ar fi dus la unii din vecinii 
lui Don’ Fabricio să întrebe de soarta celor două fete, dar 
nici acolo nu avea mult curaj să întrebe. Încerca să afle 
adevărul dar într-un mod cu totul firesc, fără să forțeze în 
vreun fel. 

Când puterile căutării îi slăbiră de tot, se întoarse mâhnit 
din oraș spre hanul unde-și luase un pat de dormit. Deodată 
vede un car hodorogind din deal, cu mult zgomot, pe drumul 
care duce la oraș. Ca din întâmplare, îl recunoscu pe 
Silvano, fiul lui Don’ Fabricio, mânând calul de la căruță. 
Strigă la el: 

- Silvano! Așteaptă un pic! 
- Tânărul frate al Cristinei îl recunoscu, opri calul mai la 

vale și-l întrebă: 

- Antony? Ce cauți pe aici? 
- Ce bine îmi pare că te întâlnesc! Ascultă-mă un pic,  să-

ți explic … 

- Da, spune! îi răspunse flăcăul cu un glas chiar 
prietenos. 

- Te implor, spune-mi ceva despre Cristina! Am venit din 
Franța s-o caut și să-i vorbesc! 

Silvano medită o vreme neștiind ce să zică, apoi se 
hotărî, spunându-i lui Antony: 

- Dragul meu, urcă-te aici pe car și mergi cu mine până în 
vale, să-ți povestesc cum stau lucrurile, căci sunt în mare 
grabă! 

Antony se învoi și săltă în căruță, așezându-se alături de 
Silvano. 

- Uite ce este, Antony. Nu vreau să te dezamăgesc, sau 
să-ți aduc mari neplăceri. De când ai plecat tu în Franța, au 
trecut vreo doi ani, iar biata Cristina, sora mea, te-a așteptat 
cu mare suferință, sperând să te vadă venind într-o zi. Nu te 
am prea bine la inima, dar vreau să-ți spun adevărul. După 
doi ani de zile, s-au întâmplat multe … 

- Doamne! Ce putea să se întâmple?! 

- Ascultă, să-ți spun… Cristina te aștepta cu înfrigurare,  

 

zi de zi. Vedeam cum se ofilește. Tatăl nostru nu 
voia nici în ruptul capului să admită ca ea să se 
mărite cu un francez. Începuse el să aibă planurile 
lui … 

- Cum? Ce planuri? 
- Tata a găsit în oraș un om destul de înstărit, 

pe care l-a adus acasă, la noi, să-i arate acestuia 
fata lui de măritat, adică pe Cristina … 

- Cristina?! sări speriat Antony 
- Da, tata voia să-i arate pe fata lui cea mândră, 

sperând ca acesta să accepte târgul cu mult pro-
fit… 

- Și Cristina? 
- Ea a început să urle și în nici un caz nu voia să 

audă de o asemenea învoială… 

- Biata fată! Ea aștepta să vin eu! 
- Da, aștepta, sărăcuța de ea. Îmi era milă de 

ea… Bineînțeles, târgul cu acel om a căzu iar omul 
a plecat furios. 

- Și? Ce-a mai fost? 
- O să te doară ce-ți voi spune. Tata era în 

dușmănie cu propria sa fiică. Ea tot te aștepta pe 
tine. Ar fi fost fericită dacă primea măcar o 
scrisoare, un cuvânt de la tine… și … nimic, timpul 
trecea … nici o veste de la tine!... 

- Biata Cristina! Ea nu avea de unde să știe că 
eu am fost obligat să plec cu armata în Berberia, 
unde era război nemilos cu sălbaticii. Și chiar i-am 
scris de acolo, dar, se vede, scrisorile n-au ajuns 
la ea… 

- Ăsta-i nenorocul! Fata a tot plâns doi ani, tot 
sperând să vii, sau măcar să afle o vorbă 
liniștitoare despre tine. Dar tata a pus capăt 
acestei așteptări … 

- Ce?! Ce-a făcut? rosti Antony cu vădită 
spaimă. 

- Mai bine să nu-ți spun… A găsit un alt târgoveț 
de lemne de foc din Genova, căruia i-a promis-o 
pe fiica sa. L-a adus și pe acesta acasă. Îi zicea 
Don’ Perdo, dar mi-e greu să-i pomenesc numele. 
Cristina s-a împotrivit și de data aceasta. Dar noul 
om înțelegea de ce se împotrivește ea… și a cerut 
un timp de răgaz. Cristina, sătulă de plâns, a 
crezut că tu ai uitat-o… 

- Cum s-o uit? Era întregul univers pentru 
sufletul meu! Ziua și noaptea doar la ea mă 
gândeam! … 

- Păcat! Acum e prea târziu. Cristina, pierzându-
și speranța că tu vei mai reveni, după trei luni de 
când a venit al doilea târgoveț, a acceptat logodna 
cu omul adus de tata… 

- Vai! Nu se poate! Ce nenorocire! izbucni 
Antony chiar în lacrimi. 

- Ce să vă fac! Asta v-a fost soarta! N-am ce vă 
face! Eu zic să cobori aici din căruță, că-s grăbit 
seara asta… Ne mai vedem. 

Această veste fu năucitoare pentru neajutoratul 
Antony. Coborât pe drum, se poticnea din mers. 
Nu mai știa ce să facă, unde să meargă. Cutreiera 
ore în șir fără rost pe străzi. Obosit, încercă să 
urce spre hanul din satul unde avea plătită 
cazarea. Nu mai avea vlagă și căzu la trunchiul 

 (continuare în pag. 27) 
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păși în grabă spre el, zicându-i: 

- Antony! Tu aici? Cu ce treburi ai revenit prin 
satul nostru? Ești din nou la cazarma franceză? 

- Roberta, Domnul mi te-a scos în cale! Nu, nu 
sunt din nou oștean la cazarmă. Am revenit la 
Genova așa cum am promis surorii tale, Cristina, de 
îndată ce mă voi elibera din armata franceză. Uite 
acum sunt liber, am sosit… 

- Vai, bietul Antony, tu ai revenit, dar cu Cristina 
s-au întâmplat multe lucruri! Hai să-ți fac cunoștința 
cu soțul meu, Marcelino, băiat bun! Hai să stăm aici 
jos pe iarbă, să povestim… 

- Știam ca ești o fată foarte bună, Roberta! 
Numai tu poți să mă ajuți s-o găsesc pe Cristina, să-
mi spună tot ce are pe suflet! … 

- Mă tem că prea mult nu pot să-ți fiu de folos, 
căci treburile s-au schimbat foarte mult. Ce putem să 
mai facem? 

Au stat mult de vorbă, până a început să se 
insereze. Antony o imploră nespus pe Roberta să-l 
ajute să ajungă la sora ei, să-i spună de revenirea 
sa, așa cum i-a promis acum doi ani. Ar vrea să 
vorbească măcar un ceas cu ea, nu se putea 
despărți așa deodată de ea, pentru totdeauna. 
Roberta îi promise că-i va vorbi, dar nu era sigură de 
starea de suflet a surorii sale. La italieni, un jurământ 
de căsătorie e sfânt, nu se încalcă niciodată. 

- Ești o femeie cu suflet mare, ca și sora ta mai 
mică. Vreau s-o mai văd măcar un ceas pe ea, să 
rămân cu imaginea ei pentru toată viața mea, care 
va fi searbădă de acum înainte! 

- Domnul să–ți dea liniște, că omenește e foarte 
greu, uneori imposibil! rosti ea, despărțindu-se de 
francezul cel cu sufletul zdrobit, care se agăța încă 
de orice umbră din amintiri. 

- Și cum pot afla vești despre Cristina? rosti 
Antony cu glasul  tremurând de lacrimi. 

- Liniștește-te, te rog! Dacă mai stai vreo câteva 
zile pe aici, ne mai găsești la lucru în vie, așa cum 
ne-ai întâlnit astăzi. 

S-au despărțit. Lui Antony nu-i rămânea altceva 
de făcut, decât să cutreiere orașul Genova și 
împrejurimile sale, poate-poate o va găsi pe Cristina. 
Dar nu avu norocul să dea de ea, fata care fusese 
visul lui, iar acum se depărta atât de mult de el. 
Umbla trist, cu lacrimi în ochi, dar aceste lacrimi nu-i 
ajutau la nimic. Nu știa dacă mai are rost să aștepte 
vreo ocazie să se întâlnească cu Cristina, pe care nu 
se îndura s-o piardă pentru veșnicie, ca și cum n-ar 
fi fost. 

Mai trecu o zi, iar în ziua următoare urcă iarăși 
drumul spre vii, poate-poate o va găsi pe Roberta. 
Avu dreptate, de cum se apropie de via lui Don’ 
Fabricio, o zări lucrând la vie, pesemne pe partea de 
vie care i-a fost dată de zestre, împreună cu soțul ei 
și încă vreo două persoane, poate niște lucrători 
năimiți. 

- Buna ziua, oameni buni! se adresă Antony către 
cei care lucrau. 

Roberta și ceilalți se opriră din lucru, să-l salute, 
la rândul lor: 

(continuare în pag. 28) 

 

(urmare din pag. 26) 
 

unui stejar. Suferi mult acolo, până se iviră zorile. 
 

Trista întoarcere acasă 
 
Antony nu închisese un ochi în acea noapte tristă 

după ce află noutăți cutremurătoare despre soarta 
Cristinei, deci și a lui. Nu se putea obișnui cu această 
veste care-l năucise de-a binelea. Ce s-a ales de atâția 
ani de visare și speranțe! Oare ce va avea el de făcut de-
acum înainte? 

Stătea înfiorat, prăbușit sub stejarul unde zăcea încă 
de seară. Noaptea fusese senină, cerul era înțesat de mii 
de luceferi. Din timp în timp, mai cădea câte un luceafăr, 
topindu-se în întunericul orizontului. Așa căzuse și 
speranța lui, ca o stea care strălucise semeț pe cer, iar 
acum nu mai este. O lume tristă, o lume a dezamăgirii! 

Greu venise ziua următoare, mai bine nu venea! De 
cum răsări soarele, se ridică de sub stejar, hotărât să 
continue s-o caute pe Cristina, cea atât de frumoasă, pe 
care o pierduse. Știa că nu mai poate fi întoarsă soarta, 
să fie cum a fost. Dar măcar s-o vadă, să-i spună ea de 
ce nu-l mai iubește, de ce a făcut un pas atât de 
îngrozitor. Voia s-o vadă, chiar poate pentru ultima dată 
și să-i spună ea ce are pe inimă, s-o poată ierta, înainte 
de a dispărea pentru totdeauna din viața ei. 

Nu putea pleca departe de acel loc fără s-o vadă 
măcar o clipă, altfel viața lui ar fi fost și mai nenorocită. S-
o caute, dar cum s-o caute? Umbla năuc pe străzi, și ce 
rău era că nu-i venise în minte să-l întrebe pe fratele ei, 
Silvano, în ce sat sau oraș locuiește Cristina cea de 
curând măritată. Sau măcar unde locuiește sora ei, 
Roberta, de la care ar fi putut afla mai multe. 

Urcă drumul spre cazarmă, trecând pe lângă casa lui 
Don’ Fabricio, sperând că poate va întâlni pe cineva 
cunoscut, pe care să-l întrebe. Nu reuși să afle ceva nou, 
totuși, urcând pe cărarea spre vii care ducea spre poiana 
cea din vârful colinei, ajunse în poiana vecină cu pădurea 
de salcâmi. Ah, ce amintiri tulburătoare, revăzând locul 
unde el și cu Cristina rostiseră atâtea promisiuni mari. Ce 
s-a ales acum de ele? 

Petrecu o bună parte din zi în poiană, rememorând 
acea zi minunată, de vis, cât au stat ei acolo împreună, 
liberi, singuri sub cerul senin, scrutând zările întinse și 
marea ce se legăna până departe la orizont. Parcă își 
reamintea ce dulci erau privirile frumoasei Cristina și cât 
de însuflețite erau jurămintele lor de îndrăgostiți. Oare 
unde s-au ascuns toate aceste clipe fericite? 

Într-un târziu, se lămuri. Pierduse totul, pierduse 
fericirea vieții sale. Nu-i rămăsese decât durerea și singu-
rătatea. Ah, ce lume ingrată, ce destin! 

Nu știa ce să mai facă, unde să mai meargă. Picioa-
rele hotărâră ele singure: începu să coboare cu pași mici 
la vale pe cărarea dinspre vii și mai avea puțin până să 
ajungă aproape de cazarma franceză. Și când se aștepta 
mai puțin, văzu într-o vie pe povârnișul colinei de alături 
un bărbat și-o femeie lucrând la curățarea viei. Tresări, 
căci femeia avea o ținută care-i aminti ceva. Avea 
broboadă pe cap, poate din cauza soarelui. Totuși o 
recunoscu: era Roberta, sora Cristinei. Inima începu să-i 
bată cu putere. Înseamnă că a dat de cineva apropiat de 
fata pe care o căuta. La rândul ei, Roberta, zărindu-l, se 
opri din lucru și se minună. Dar își veni în fire repede și  
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(urmare din pag. 27) 
 

- Buna ziua! A, tu erai, Antony? Ai aflat ceva despre 
Cristina? 

- Nu, n-am aflat nimic, răspunse acesta cu dezamăgire 
vădită în glas. 

- Hai să stăm un pic la umbră, să-ți mai povestesc câte 
ceva, zise Roberta. 

Se așezară la umbra unui chiparos, apoi Roberta 
începu să-i spune ce mai era nou. 

- Antony! Înțeleg suferința ta, însă n-am cu să te ajut. 
Ieri, duminică, mi-am făcut drum până în satul unde 
locuiește Cristina acum, ca să-i povestesc cum te-am 
întâlnit. Ea știa deja că ai venit s-o întâlnești la Genova, i-
a povestit ceva fratele nostru, Silvano. Vestea asta a 
speriat-o cumva. Nu se mai aștepta să vii la ea, după doi 
ani de când nu mai primise nicio veste de la tine. I-am mai 
povestit tot ce mi-ai spus despre armata în Berberia, că i-
ai scris, dar scrisoarea n-a ajuns la ea. 

- Și ea ce-a zis? făcu Antony foarte preocupat de 
impresiile Cristinei. 

- Ce putea să facă, biată de ea! I-am spus să-ți scrie 
ceva. Dar ea avea răspunsul pregătit: nu va scrie nimic. 
Acum totul e pierdut, ea și-a dat cuvântul unui om care la 
început nu-i era drag. A suferit mult pentru lipsa de vești 
de la tine. Acum a dat un cuvânt în fața altarului cununiei, 
care nu mai poate fi călcat. Cel mai bine ar fi să uiți toată 
povestea de dragoste dintre ea și tine. Și-a mai zis: 
„Domnul să te ocrotească în toate căile vieții”. Uite, și mie 
îmi dau lacrimile de situația asta. Ce putem face? 

- Dar aș fi vrut măcar o clipă s-o văd, să plec mai 
împăcat în țara mea… 

- Antony, înțelege, acum nu se poate acest lucru! Ar 
tulbura-o și mai mult, după ce abia începuse să dea 
semne de liniștire. Poate va veni vremea s-o poți revedea. 

- Măcar spune-mi unde locuiește, așa să știu și eu. 
- Nu, acum nu-ți spun, mi-a zis să nu-ți spun unde 

locuiește. Văd că soarele a trecut de amiază mult, ar 
trebui să mergem din nou la muncă, la vie… 

- Mulțumesc din toată inima pentru bunăvoința de a 
mă lamuri cu privire la Cristina, care a fost și va rămâne 
taina cea mai de preț a sufletului meu! 

- Să fii sănătos, Antony! spuse ea. 
- La revedere, Roberta! zise și Antony, pornind încet la 

vale către hanul unde era găzduit. 
* 

Asta a fost tot? Rămăsese singur într-un oraș străin și 
nu știa ce să mai facă. Nu mai găsea nici un temei să stea 
în acest ținut, din moment ce Cristina evita, cu hotărâre, 
să-l întâlnească. Dar unde să plece și ce se va alege de 
soarta lui, dacă pleacă. Se va îmbarca pe o navă și nu o 
va revedea niciodată, îndepărtat fiind din raiul fericirii 
pentru veșnicie?  

Intră în treacăt la han să plătească ce mai era de plătit, 
își luă lucrurile și plecă spre portul Genovei cu lacrimi în 
ochi și în suflet, fără a ști ce face și unde merge. Putea 
pleca oriunde, în orice țară, nefericirea lui va fi la fel de 
cruntă. 

Văzu în rada portului o navă care chiar atunci se 
pregătea de plecare. Nici nu întrebă unde pleacă, se urcă 
pe punte și ceru un loc de călătorie. Obținu ușor ce-și 
dorea. Mai apoi află că era o corabie către Lisabona, dar 
că avea de făcut escală la Marseille.  

Nici nu trecură două ceasuri și nava porni legănându-  
 

 
se pe apele mării, spre apus. Doar el privea țintă, 
fără odihnă, la țărmurile acestui misterios ținut al 
Liguriei, care, pentru sufletul lui, adăpostea atâta 
melancolie, atâtea bucurii trecute, cu nădejdi 
pierdute, ascunzând și-o nemăsurată trufie a 
acestui popor italian, mândru și neînduplecat! 

 

Deznădejdea 
 

Cât de străine i se păreau lui Antony țărmurile 
patriei sale, de parcă erau stânci serbede, fără 
viață. Corăbiile se foiau fără sens, fără vreun scop, 
pe apele întunecate ale mării. Nici păsările din golf 
nu mai zburau cu voioșie, zburau doar în deprinderi 
de a înhăța prada din mare. Însuși cerul se mohorî, 
însă fără ploaie și fulgere, era doar o pustietate 
sumbră ce se întindea de-a lungul falezelor, fără a 
aduce ceva mulțumitor marinarilor și  lucrătorilor din 
port.  

Dar mai întunecat era ceea ce se petrecea în 
sufletul său. Învins de soartă pe țărmul Italiei, se 
simțea mic, neînsemnat, fără vreun rost pe lumea 
asta cenușie și neiertătoare. Oare cu ce greșise că 
îl adusese soarta în această stare de neconsolare, 
de amarnică deznădejde? Fusese nedrept cu 
cineva, făcuse un rău cuiva, încât dorințele lui cele 
mai nobile, cele mai scumpe, i-au fost brutalizate, 
răsplătite cu desconsiderare, cu ură chiar? Ah, ce 
nedreaptă poate fi soarta! 

Știa că Don’ Fabricio și comandanții de la 
garnizoana franceză au fost oameni răi, cărora 
puțin le păsa de ce simte un om în inima lui. Dar, 
gândea el, oare și până nu demult atât de draga, de 
devotata lui Cristina, era și ea la fel ca ceilalți, 
aspră, nerecunoscătoare, îngâmfată, ca toți cei din 
Genova? Gândea și gândea acest lucru, pe care cu 
greu putea să-l judece cât de cât corect. Uneori i se 
părea că biata fată n-a putut să se lupte mai mult 
pentru a rămâne alături de el. A așteptat cât a 
așteptat, ca el să revină din Franța, s-o ceară de 
soție. Doi ani l-a așteptat. Cât putea să aștepte o 
fată, când nici măcar o scrisoare nu primise de la 
el? 

Nu, Cristina nu era de vină pentru despărțirea 
lor! Fata luptase cât a putut cu forțele destinului, cu 
părinți, cu rudele sale. Puterea asta de a lupta are 
și ea marginile ei. Evenimentele, brutalitatea cu 
care fuseseră tratate simțirile ei, au învins-o. 
Trebuia să se supună, fără voia ei, unui destin crud, 
care-i închisese toate ferestrele inimii spre fericirea 
adevărată, mult visată. Da, fata avea cea mai mică 
vină în toata această nedreaptă despărțire. 

Dar cel mai crunt îl durea faptul că această 
despărțire de atât de frumoasa și deosebita fată 
avea să fie pentru veșnicie. Nu o va mai vedea nici 
mâine, nici poimâine, nici peste o săptămână, nici 
peste un an. Deci nu o va mai vedea niciodată! Ce 
destin crunt! Imaginea chipului ei o avea atât de 
clar în închipuirea sa, o vedea aievea, veselă, 
mândră, diafană precum un mesager ceresc. Dar, 
oare, va putea păstra toată viața această imagine a 
ei în amintirile sale? 

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

În prag de început de noapte, găsi un poștalion care 
pleca din Marseille către Lyon, orașul lângă care locuiau 
părinții săi. Putea să aleagă orice direcție din lumea 
asta să plece, doar să ajungă undeva departe, să scape 
de necazul din sufletul său. Nu știa de ce făcuse un 
lucru aproape fără voia lui, să ia poștalionul carte Lyon. 
Fără vrerea sa, ceva îl trimitea către locuința părinților 
săi. Știa că nici acolo nu-și va putea stinge focul distru-
gător de suflet al disperării. Și totuși, acum călătorea 
către casa părintească. 

Serbede, fără viață, i se păreau câmpurile din drumul 
către Lyon. Chiar și a doua zi, și a treia zi, aceeași dis-
perare din suflet îl făcea să vadă toate așezările 
omenești din preajma drumului ca fiind atât de neînsem-
nate, sate dărăpănate, câmpuri sterpe, amuțite. Doar 
niște țărani robi se mișcau încet, fără vlagă, sub cerul 
cenușiu al câmpiilor. 

Când văzu în depărtare Lyonul de care altădată era 
atât de mândru, acum i se părea o așezare sără-
căcioasă, prăfuită, nimic de povestit cuiva despre acest 
oraș. Ajunse în piața cea mare a orașului, acolo unde 
poștalionul se opri. Era pe înserate. Nu putea găsi 
niciun mijloc de a călători la țară, către casa părinților, 
așa că își găsi o cameră la un han oarecare, în aștep-
tarea zilei următoare, să plece către satul părinților. 

A doua zi, trecând trist prin oraș, întâlni un cărăuș 
din satul său care avea treabă prin Lyon. Văzându-l, îl 
salută pe Antony și-l pofti să urce în carul său, căci 
după puțin timp urma să plece spre satul unde locuia 
Antony. Merse cale de trei ceasuri cu acest căruțaș, 
povestindu-i câte ceva acestuia, mai ales din războiul 
din Berberia. Dar nu avea nicio bună dispoziție la 
povestit și  rămase tăcut la un moment dat, privind 
câmpurile cam arse de secetă din calea sa. Spre 
amiază, apăru la orizont satul său natal. Văzu și casa 
cea mare, părintească. Mulțumi căruțașului și coborî. 

Vai! O mare jale îi copleși inima văzând casa 
părintească aproape. Îl apucă și plânsul. După ce se 
sătură de plâns, își șterse lacrimile și se apropie de 
conac. Nu mai vedea nimic atrăgător în gospodăria 
părinților în care trăise atâția ani de copilărie fericită. 

Nici revederea cu părinții nu-i alină durerea din suflet 
cu totul. Sosise acasă ca un om dărâmat sufletește, ca 
un om sfârșit. Părinții i-au ieșit cu bucurie în întâmpi-
nare, ceea ce-l bucură un pic, dar tristețea îi acoperi 
repede chipul. 

- Ce-i cu tine, băiatul meu? De ce ești atât de trist? îl 
întâmpină milostiva mamă, care se sperie de înfățișarea 
deznădăjduită a fiului ei. 

- Ce-i cu tine, Tony? De ce ești atât de copleșit de 
tristețe? Nu te-au primit în Italia în casa fetei? interveni 
și tatăl său. 

Antony privea cu mare tristețe la fețele îngrijorate ale 
părinților săi. 

- Mamă dragă, tată scump! Lăsați-mă acum în pace! 
Nu pot vorbi! Vă voi povesti în altă zi, zise Antony, 
sfârșit, așezându-se fără vlagă într-un pat din camera 
care era a lui.  

 


 
 

Eugenia Rada IONIȚĂ   
 

Dintre toate                                                                                                                
 

Dintre toate cuvintele pierdute, 
Buchetele florilor s-au păstrat uscate. 
Buchetele timpului, masă amorfă, 
Amestecă untura șopârlelor cu ulei de măslin 
Și celebrul bucătar le gătește. 
Nimeni nu este mofturos... 
Le place! 
Dintre toate uneltele, 
Secera retează tufele salcâmilor, 
Lanurile de grâu, ce avem mai drag, 
Lângă ei, luna seceră lunecă tăcut  
Peste firele de nisip 
Și nu mai sunt lacrimi. 
 

Prea simplu 
 

Coboară nopțile în raiul narciselor  
Pentru  secunda sfărâmată de stâncă. 
Aduce mai aproape pala lunii mai, 
Cum numai îngerii știu să o facă. 
Reduce furtuna stingând-o  
În strălucirea stelei, 
Strânge la piept firul luminii calde, 
Pentru puțin... 
 

Legătură 
 

Tăia-n spicuri violetul serii, 
Cum face dunga fluturilor pe dâmbul florii, 
Un mit al nevăzutului apus, 
Ce atinge cununa albastrelor strune. 
În taină, pornirile de vânt, 
Încearcă să răpună, 
Cum trece vulturul prin apa aerului pură 
Iubirea eternului neștiut 
Când pe coastă înfloare liliacul. 
 

Mesaj  
 

Pe ochii nevăzuți ai lunii,mesajul declarat de 
mugurii 
Au inundat sublim  pădurile cu lacuri, 
Acolo unde astrele se scaldă. 
În unda din oglinda primăverii 
Se revărsau în clocotul iubirii  
Tril de  privighetori 
Și cerul întreg se da în leagănul făcut de raze. 
Și dacă se împurpurau obrajii, 
Cum o spuneau poeții, 
Frumoasă ești patimă de gând, 
Un spațiu plin de strălucire 
Pe tine,fetele te puneau în sân, 
Bărbații te ascundeau sub pălărie. 
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CONDEIUL 
 

Lăsasem condeiul 

Să uneltească nestingherit 

Pe pagina albă. 
 

El a făcut de toate!... 

A lăcrimat pentru tristeţi, 

A chemat dorinţe, 

A înălţat visuri. 
 

Cine va veni să le vadă?                                                                

 

 
 

COLIND 
 

Râzând, doi nori 

Trec scuturând 

Lacrimi din cer. 
 

Cu punţi de-argint, 

Lumini stinghere 

Aprind târziu 

Peste pământ 
 

Pe drum, colind. 

 

 

UN  VERS 
 

Adun literele din alfabet… 

Le scald în călimara tăcerii 

Şi le ţintuiesc pe peretele alb, 

Pentru a-l împodobi cu vorbe. 
 

Iau vorbele de pe perete, 

Le clătesc în limpezimea gândului, 

Şi le împletesc pe coala albă, 

Pentru a isca un vers. 
 

(din volumul Chemările INDRIS-Les invitations INDRIS-
Las llamadas INDRISO, aflat sub tipar). 

 

 
 
 
 

 

 

      Lucia PĂTRAŞCU 

 
ABANDON 

 

Dimensiunea unui timp 

Se scaldă-n iazul violet 

Şi din conturul rotundelor 

 

Soarele a uitat să mai plece. 

 

Geloasă, o pasăre năucă, 

Atinge cu aripa sclipirea clipei 

Mărind circumferinţele 

 

Şi lasă violetului încruntarea. 

 

 

ASFINŢITURI 

 

În clipa despărţirii, 

Am înapoiat pentru totdeauna 

Asfinţiturile însângerate, 

Punând în această carte 

 

Suava deznădejde, 

Ca o închinăciune a inimii, 

Pentru sufletul care a murit 

 

Sub tăişul privirii tale. 

 

 

ALERGAM 

 

Alergam să prind 

Bucuria cuvântului jucăuş, 

Ce picura în paşi de dans 

 

Albastre armonii celeste. 

El se rotea în jurul meu, 

Desenând o armată ordonată de litere, 

Ce priveau  către lumină, 

 

Ca florile soarelui, în plină vară. 
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       Dumitru ANGHEL 
 

Vocaţia lecturii 

Întâlnire cu o carte, de Lucia Pătrașcu 
 

Scriitoarea Lucia Pătraşcu are o carte de vizită şi 
un curriculum vitae cultural- artistic de invidiat, cu o arie 
largă de creator pe cel puţin două paliere de gen literar, 
liric şi epic, cu variaţiuni stilistice de la debutul său editorial 
din 2008. Este autoare a şapte volume de versuri, două 
cărţi de proză şi alte patru cărţi de literatură pentru copii, 
versuri pliate tematic pe atmosfera fericită a vârstei aces-
tora şi teatru scurt din repertoriul dramaturgiei infantile. Şi-
a exersat condeiul literar într-o publicistică de-o manieră 
rafinat-diversificată, cu infinite nuanţe stilistice, glisate pe o 
cadenţă somptuoasă şi o romantică delectare artistică în 
publicaţii literare din ţară şi din Republica Moldova. 
   A semnat recenzii, note de lectură, păreri de cititor 
despre cărţile unor poeţi şi prozatori, ori a făcut cunoscute 
evenimente culturale în revistele: Cronica (Iaşi).Oglinda 
literară (Focşani), Vatra Veche (Tg. Mureş), Boem@ sau 
Dunărea de Jos (Galaţi), Constelaţii Diamantine (Craiova), 
Basarabia Literară (Chişinău) şi în alte publicaţii presti-
gioase din Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Tg. Jiu, Turnu Mă-
gurele etc., etc. 

Izbânda sa literară s-a concretizat şi s-a perfec-
ţionat în exersarea limbajului statornicit al criticii literare 
prin Prefaţa semnată la volumele de versuri „Armonii 
brumate” de Georgeta Oană-Muscă, „Fior decadent” ediţia 
întâi de Alexandru Halupa ori prin participarea la Lansări 
de carte „Spaţiu răsturnat” de Vasile Mandric, „Pe-o cli-
pocire” de Valentina Balaban etc., etc. 
   În aceste condiţii, s-a născut şi prezenta antologie 
de critică literară Întâlnire cu o carte, în care prezintă 
cinci zeci şi cinci de volume de poezie, proză scurtă, 
roman, teorie şi istorie literară, amintiri, literatură pentru 
copii, semnate de către treizeci şi cinci de scriitori.  
   Stilistic vorbind, de data aceasta, poeta şi proza-
toarea Lucia Pătraşcu modifică registrul narativ al judecă-
ţilor sale critice, ca expresie a unei abordări responsabile, 
cu sentimaentul acut al identificării totale, menţinându-se 
într-un spaţiu al verosomilului, cu certe şi convingătoare 
repere de reconstituire. O critică originală, cu reliefuri 
simbolice, uşor spectaculoase, ca într-un menuet dintr-o 
sală de bal vieneză, salvate de o contextualitate, încadrată 
istoric, social şi din perspectiva potenţialului artistic al 
autorilor recenzaţi, ceea ce conferă demersului critic 
calitatea, însuşirea de a fi mărturii. 

Şi, pentru că volumul de critică literară „Întâlnire 
cu o carte” este o antologie, iată câteva exemple: „Fie-
care personaj se află închis în sistemul rigid impus de cei 
situaţi superior ierarhic şi, ca într-o matrioşcă, tot acest 
turnuleţ de marionete suprapuse sunt acoperite de ciuma 
sistemului totalitar” (Domiciliu obligatoriu, Gh. Bacalbaşa, 
pag, 29); „Atmosfera lirică din versurile doamnei Valentina 
Balaban insinuează o analiză profundă a propriului eu; un 
eu debusolat uneori de toate întâmplările vieţii, de toate 
trăirile celor din jur.” (Filozofia vieţii, pag. 37), „Desigur că  
trebuie remarcat talentul de povestitor al domnului Dumitru 
Barău, evidenţiat prin jocul cuvintelor dintre personaje. 

 
 

Într-o analiză psihologică de mare fineţe, un dialog 
scurt, ca pasele unei mingi de ping-pong, conduce 
desfăşurarea poveşilor, într-un ritm alert, spre un 
final surprinzător uneori.” (Casa umbrelor, pag. 53); 
„Romanul Cosmin, semnat de doamna Magdalena 
Iugulescu, este fresca unei societăţi debusolate, o  
societate în care s-a permanentizat abandonul, ca 
stare normală, deoarece suprevieţuirea cu orice 
preţ lasă în uitare soarta membrilor săi.” (Cosmin, 
pag. 137); „Volumul de versuri Simfonia cuvinte-
lor inocente, semnat de tânăra poetă Denisa 
Lepădatu, m-a chemat să ascult şoaptele. Erau 
şoapte de catifea şi, precum florile din grădina vie-
ţii, s-au prefăcut în şoapte esenţiale, pentru a pu-
tea căuta împreunî simfonia cuvintelor inocente” 
(pag.145); „De aceea, consider acest volum (un 
adevărat arc peste timp) ca fiind un strigăt de dis-
perare nedisimulată,o zbatere sufletească ce are 
legătură cu faptul că, prin democraţia dobândită de 
puţin timp şi nu îndeajuns coaptă, trăim vremuri de 
destrămare a ţesăturii noastre naţionale, o deşirare 
prin care un capăt al firului său colindă prin lume 
împreună cu cei plecaţi de voie, de nevoie, pe alte 
meleaguri.” (Gh. Andrei Neagu, Tribulaţii paseiste, 
pag 173); „Pentru acest romantic, iubirea, de orice 
fel ar fi ea, este tot acolo, în interiorul său! Prin 
versurile acestui iubitor, sentimentele vin năvalnic, 
curgând peste timp, fără să le poată opri” (Petre 
Rău, Eden în cădere, pag.186); „În versurile sale, 
autorul este un poet volubil, care se consumă însă 
în severităţi de exprimare atent dozate, cărora nu le 
putem ignora adâncimea înţelesurilor către care ne 
conduc figurile de stil bogate...”(Ioan Toderiţă, Bu-
nă seara, domnule Mallarme!”, pag. 209); „Tema-
tica versurilor sale este diversă. Despre mamă, 
despre visuri, despre viaţă, despre moarte, despre 
minciună, despre adevăr, despre singurătate, des-
pre neputinţă sau făcând un fel de filozofie existen-
ţialistă, pentru a evoca un anumit univers social şi 
moral.” (Mihai Vintilî, primii paşi, pag. 226). 
   Aşadar, cu noul volum, doamna Lucia 
Pătraşcu trece la o nouă dimensiune stilistică şi, din 
această perspectivă, cu certitudine va veni cu un 
surplus de vitalitate, pe un alt algoritm de creaţie 
literar-artistică, deşi cred că-şi va păstra şi porta-
tivul poeziei şi al prozei.  
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 Adrian RACARU 
 

Cu evlavie cer 
Lui Ignatie Grecu 

 

 Cu evlavie și smerit cer  
Părinte poet întru credință 
Și Poete părinte întru poezie 
O semnătură pe cărțile-ți citite 
Ca pe o învoială pentru ce-am luat de acolo 
Și am înrămat în inimă la mine  
Cum este în trupul fântânii înrămat izvorul 
 

Poete și părinte de cuvinte 
Îți cer o semnătură pe cărțile-ți citite 
Un semn că ne-am cunoscut acolo 
În taina celor scrise 
Să mă miruiești cu-n gest 
Coborâtor din har 
 Că sunt și eu dospit  
De aceleași veșnice păcate 
Pe care le-am găsit la tine scrise  
 

Îți cer prin această trecere neașteptată  
Pe care înțelepții au numit-o viață 
 O semnătură doar 
Un semn lumesc  
Pe cărțile-ți citite 
  

Că la Cernica de câte ori 
În trecere te-am căutat 
Între zidiri de ceruri  
Poete tu era  
Părinte în altar 
Și întâmplarea asta  
Mi-a fost sublim de împlinită  
Că am plecat cu ea  
De fiecare dată înrâurit  
Căci tulburat întrezăream  
Că vestitor misterul  
La mine-n suflet se deschide  
 

Masa de scris a poetului 
Este altarul 
Și darurile sunt  
Cinstitele cuvintele  
Ce se sfințesc prin poezie  

 
Pedalez 

(După Geo Dumitrescu)  
 

Eram și eu un câine lângă pod 
din seminția lui Degringo 
care alerga după poeți 
după poeții  
care pedalau trecând pe lângă mine 
privindu-mă cu furtișag din coada ochiului 
și alergam și pedalau 
și alergam și poate de ceața  
de lumină sau de orbul zăpezii 
 

 

dispăreau brusc  
am bănuit că înăuntrul cărților 
că nici unul nu rămânea pe dinafară  
și rătăcind 
până întra acolo așa confuz cum eram 
am început să răsfoiesc pagină cu pagină  
să le iau urma după cuvinte 
și când să-mi iau avântul  
m-a prins un resentiment sincer să fiu diabolic  
am simțit profund cum mă adulmecă 
eternitatea și aerul a început  
să mă tragă din piept 
printru un efort de reamintire  
mi-am acordat prim șansă  
și am început să inspir 
și ca să-mi țin inspirați constantă 
am început să pedalez 
și de atunci pedalez și pedalez și pedalez 
ași putea spune cu alte cuvinte 
așa cum voi mă bârfiți că scriu dar nu pedalez 
pedalez pe-o singură roată 
inima mea colțuroasă 
care se înfige pe drumuri desfundate 
prin râpi, prin hârtoape, prin grohotișuri 
prin iubiri închipuite  prin locuri mlăștinoase 
pe ulițe și pe poteci abandonate 
și mă deapănă și mă deapănă 
în urzeala unor alesături sofisticate 
ași putea spune cu alte cuvinte  
ca scriu dar nu pedalez  
pedalez mai departe și inima mea mă deapănă 
uite cum am ajuns să fiu  
doar un miez pârlit de iubire 
după care uite cum alerg ca un câine  
și uite cum pedalez cu iluzia unui poet 
ași putea spune cu alte cuvinte  
ca scriu dar nu pedalez  
eu pedalez după câinele care  
aleargă după tine 
și după mine aleargă un câine 
după care cineva pedalează 
și tot pedalând  pedalând am început 
să bănuiesc la început dar acum sunt sigur 
și câinele după care pedalez 
și câinele care se ține după mine 
este același pe care lumea îl strigă 
am auzit că îl strigă Afi  
și nu-i un canis domesticus 
e câinele care nu știe să se gudure 
și mușcă mi s-a spus dacă-l alungi  
are o mușcătură mortală 
fii atent la Afi – poate să turbeze 
toată lumea pedalează urmărită de câini din 
haita lui Afi pedantă dacă privești înainte 
dacă te uiți în urmă peste vânzoleala de căini 
întărâtați nu vezi pe nimeni 
doar simți ca un proscris versat 
și intuiești ca un țăran fără carte  
că aproapele tău oriunde s-ar afla  
înainte sau după tine este la o lungime 
de câine. 
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la noile responsabilităţi şi la tot ce este nou.”  
Explicaţiile din volum  (de ce a plecat, de ce 

s-a întors, de ce a urmat studii superioare, de ce a 
înfiinţat o firmă şi de ce, iată, se simte pregătită să 
scrie despre toate acestea) constituie o încurajare 
pentru toate femeile care se află în această situaţie 
şi care trebuie să se ghideze după un singur gând:  
„…avem o putere extraordinară. Mintea noastră 
are o putere extraordinară. Nu aveţi idee câte 
puteţi face. Trebuie doar să credeţi şi să vă doriţi 
asta.” După atâţia ani, Daniela Gumann se simte 
realizată şi de aceea spune cu satisfacţie: „Suntem 
o firmă de succes, care se comportă cu respon-
sabilitate, integritate şi transparenţă, respectând 
standardele aşteptate pe bună dreptate din 
partea noastră.” 

Autoarea recunoaşte că „Migraţia este u-
nul din fenomenele globale majore…”, însă chiar 
dacă acesta aduce modificări socio-economice şi 
culturale esenţiale, totul trebuie încadrat în măsura 
desfăşurării lucrurilor: „Nu îi înţeleg pe cei care au 
aşteptări când se întorc. Aşteptări ai când pui 
umărul să faci ceva, când participi. Nu îi înţeleg 
nici pe cei care o compară cu ţările dezvoltate 
unde au emigrat pentru bunele de acolo întâm-
plat fără participarea lor.” 

În parte a treia a volumului, analizele socio-
logice depăşesc aspectul general. Cu amănunte pe 
care le considerăm reale şi bine documentate, cifrele 
vin să confirme o realitate tristă: „Libertatea româ-
nilor, după 25 de ani…Sărăcie şi lipsuri! Para-
doxul amar din viaţa românilor. Suntem săracii 
Europei, într-o ţară bogată.”  Constatare ce vine  

 

(continuare în pag. 35) 
 

 

 
Lucia PĂTRAȘCU 

 

ÎNGRIJITOAREA, de Daniela GUMANN 
 

Volumul de proză “Îngrijitoarea – o poveste de 
viaţă trăită”, ( Editura Pim, Iaşi, 2018, ediţia a doua revi-
zuită, 220 de pagini), semnat de Daniela Gumann  este o 
carte ce porneşte de la valoarea de mărturie al cărei filon se 
revendică din lumea celor plecaţi de acasă, pentru a găsi în 
străinătate un loc de muncă mai bun, mai potrivit cu nevoile 
proprii şi, mai ales, pentru a-şi ajuta familia rămasă acasă.         

Scriitoarea face o analiză pertinentă pornind, de 
fapt, de la autoanalizarea situaţiei proprii, ca un om care a 
hotărât să  reintre în sine, în amintirile începuturilor sale, să 
şi le explice, să le analizeze şi, la urma urmei, să le ac-
cepte. Făcând acest lucru în prima parte a cărţii, scrierea sa 
poate continua într-un fel de istorie exhaustivă a devenirii 
sale, ca într-o schiţă de portret comparativă între ceea ce a 
fost la începuturi (o îngrijitoare, la fel cu cele pe care le 
ajută acum prin sfaturile sale) şi ceea ce a devenit astăzi  
(nu doar lucrând într-o firmă ce se ocupă cu intermedierea 
unor astfel de servicii, ci şi o femeie realizată plenar: soţie, 
mamă, coordonator de firmă şi scriitor). 

Acset volum este semnat de o persoană cu multiple 
valenţe psihologice într-o alchimie a înţelegerii celor două 
ipostaze, de îngrijitoare, supusă unor reguli ale jobului, bine 
stabilite, şi de angajator cu experienţă proprie în acest do-
meniu, hotărât să limpezească clar şi corect potecile muncii 
în străinătate prin estomparea greutăţilor şi impunerea unor 
limitele de bun simţ şi bună convieţuire între localnici şi cei 
veniţi de acasă pentru un contract de muncă mai avantajos.  

Chiar dacă autoarea nu-şi propune acest lucru, 
această carte ar putea fi considerată un jurnal autobiografic, 
intim (în prima parte!), în care descrie cu nonşalanţă pleca-
rea sa de acasă în străinătate, ca o simplă croitoreasă, peri-
plul celor şapte ani lucraţi în Israel ca îngrijitoare de bătrâni, 
revenirea în ţară, timpul petrecut la muncă în ţară, unde a 
găsit „O Românie care se schimbă atât de încet că-ţi 
pierzi răbdarea, dar care uneori e atât de naivă şi de 
frumoasă încât o ierţi pentru nemăsurata ei indolenţă.” 
A urmat completarea studiilor, reîntoarcerea în străinătate şi 
devenirea sa ulterioară în Austria, unde: „Deşi trăim în 
Austria, în casă vorbim româneşte, mâncăm româneşte, 
sărbătorim româneşte şi, mai mult decât atât, am rezer-
vat o cameră în casă pe care am decorat-o în stil tradi-
ţional moldovenesc, cu covor ţesut, cuvertură ţesută de 
bunica, cu faţă de masă brodată de mama, cu mileuri 
croşetate, iar în subsolul casei avem o sobă exact cum 
avea bunica, care este şi funcţională.”. Totul descris cu o 
sinceritate frustă, constructivă şi plină de dragostea pentru 
originile pe care nu le-a uitat: „Prin venele noastre va 
curge mereu sânge de român, oriunde ne-am afla şi 
oriunde am trăi.” 

În acelaşi timp acest volum poate fi considerat (în a 
doua parte!) un manual de învăţătură, de comportament 
adecvat, plin de sfaturi explicite pentru femeile care caută în 
afara ţării plusul de bunăstare necesară familiilor proprii. În 
aceste situaţii sunt imperios necesare unele sfaturi şi 
autoarea le dă cu precizia unui cunoscător empatic: 
„…trebuie să vă amintiţi că de fapt această dependenţă 
în care se află pacientul nu a fost niciodată alegerea lui, 
iar aceasta îl poate dărâma. /…/ Durează să te adaptezi  
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Lucia PĂTRAȘCU 

 

MOŞ  GORIOT de Honoré de Balzac 

Eduard Claudiu BRĂILEANU 
(traducere şi note) 

 

Volumul Moş Goriot (Le père Goriot) de Honoré 
de Balzac, tipărit la Editura RAO, Colecţia Rao clasic, 
Bucureşti, 2018, 365 pagini, traducere şi note semnate 
de Eduard Claudiu Brăileanu, este o nouă reuşită a 
acestui traducător, cel care se încumetă să împros-
păteze zestrea noastră literară cu o nouă variantă a 
cunoscutului roman din ciclul Comedia umană.  

Honoré de Balzac, dorind să cucerească lumea 
literară a Parisului, scrie insistent şi publică  95 de 
romane, nuvele şi eseuri, 30 de povestiri şi 5 piese de 
teatru şi alte lucrări rămase neterminate, mai întâi 
semnând cu pseudonimele Lord R’hoone şi Horace de 
Saint-Aubin, apoi sub numele său real. Un scriitor 
prolific, a cărui carieră este împodobită cu un palmares 
literar generos şi tentant pentru oricare traducător. Ca 
prozator, Balzac este un bun psiholog şi, cu o atenţie 
neobosită centrată asupra detaliilor de comportament 
uman, îşi surprinde eroii în manifestările lor obişnnuite, 
domestice, de zi cu zi, familiare, pitoreşti, corecte sau 
mai puţin onorante. Ei apar ca cei mai reali oameni cu 
putinţă, fiind înzestraţi cu o psihologie complexă şi 
autentică, transcrisă direct din viaţa de zi cu zi.  Acest 
fapt este un adevăr verificat în timp şi toţi cei care au 
citit în original sau în traduceri scrierile acestui 
romancier cunoscut confirmă această constatare, ce nu 
uşurează munca unui traducător.  Nuanţele, amănun-
tele, asemănările sau deosebirile, toate cer o atenţie 
sporită pentru a nu îngădui suprapuneri, repetări ce ar 
îngreuna lectura textului, obosind inutil cititorul. Acest 
lucru se accentuează pregnant atunci când este vorba 
despre un roman de mare cuprindere, de factură 
balzaciană recunoscută prin sobrietatea sa, din care 
lipsesc adesea quiproquo-urile ce ar mai relaxa textul.  
  Sigur că este foarte mare tentaţia de a urmări 
firul acţiunii ce începe şi se termină într-o pensiune de 
familie în strada Neuve-Sainte-Geneviève în t r e  
C a r t i e r u l  L a t i n  ş i  f o b u r g u l  S a i n t - M a r c e l ,  
u n d e  l o c u i e ş t e  m a i  m u l ţ i  c h i r i a ş i .  M oş Gori-
ot, fost om cu bani, sărăcit acum, şi devenit ţinta bat-
jocurii celorlalţi, Eugène de Rastignac, un arivist hotărât 
să intre în lumea aristocraţiei şi Vautrin, un personaj 
ambiguu. Cele două fiice ale bătrânului Goriot, frumoase 
şi bogate cu banii tatălui, Anastasie şi Delfine, devenite 
prin căsătorie contesă de Restand şi baroană de Nu-
cingen, ducând mereu o viaţă luxoasă pe care o trăiesc 
într-o nepăsare aristocrată cu care nu-şi refuză nimic, 
nu îşi vizitau tatăl aflat în nevoie, pe care-l dispreţuiesc 
pentru starea lui modestă.. În jurul acestor trei locatari 
mişună o mulţime de personaje diferite, fiecare cu o per-
sonalitate proprie, pitorească şi surprinzătoare. Un ro-
man vast, cu treizeci şi şase de capitole pe care tradu-
cătorul Eduard Claudiu Brăileanu îl propune într-o nouă 
versiune cititorilor săi. 

Eduard Claudiu Brăileanu, este Profesor de 
limba franceză; Şef serviciu „Relaţii Publice” la Biblio- 
 

 
 

teca Judeteana “Panait Istrati” Braila; Doctor în bible-
ologie şi ştiinţa informării 2008, Traducator-interpret 
din/în limba franceză autorizat de Ministrul Culturii şi 
Identităţii Naţionale şi de cel al Justitiei; absolvent al 
Universităţii “Dunarea de Jos” Galati, cu specializarea: 
limba franceză - limba română, 1997. Deţine Certificat 
de compétence linguistique (Certificat de competenţă 
lingvistică)  eliberat de Institutul Francez Bucureşti, 
2002; Diplôme de langue (DL) eliberată de Alliance 
Française din Paris, 2003; Master în management cul-
tural la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Adminis-
trative Bucureşti, 2004; Master în managementul or-
ganizaţiilor culturale, Universitatea Paris Dauphine, 
Franţa 2007. 

În dorinţa perfecţionării profesionale, a urmat 
diferite stagii de specializare: Procese democratice şi 
educaţia adulţilor, Education Foundation of Nordals 
(Danemarca) şi Ministerul Culturii din România, 1999;  
Conduite de projets en bibliothèques (Conducerea 
proiectelor în biblioteci), organizat de Maison des Cul-
tures du Monde, la iniţiativa Ministerului Culturii şi Co-
municaţiei (Franţa), stagiu desfăşurat la Paris şi la 
Villeurbaine, la Şcoala Naţională Superioară pentru 
Ştiinţe ale Informaţiei şi pentru Biblioteci (ENSSIB), 
2000; Relaţiile publice şi comunicarea în bibliotecă, 
organizat de Fundaţia Concept în colaborare cu Minis-
terul Culturii şi Cultelor din Româ-nia şi cofinanţat de 
Uniunea Europeanş prin Programul Iniţiativa Euro- 

(continuare în pag. 35) 
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Nu vom insista asupra calităţilor lingvistice ale 
textului propus de traducător (lăsăm exegeţilor aceas-
tă sarcină tentantă!). Vom accentua doar ca un mic 
amănunt faptul că nu ne surprinde să întâlnim în textul 
tradus, atât de comentatul timp, perfectul simplu, pro-
priu textului original, formă gramaticală considerată de 
unii lingvişti “timpul literaturii predilecte, timpul inspi-
raţiei de moment, al revelaţiei, al mecanismului intim 
de exteriorizare a spontaneităţii şi a naturalului”, pro-
cedeu ce dinamizează comunicarea cu cititorul. Şi 
apoi, este cunoscut faptul că limba este un instrument 
schimbător şi faptul că prin îmbunătăţirea vocabu-
larului cu forme noi de exprimare un text poate căpăta 
noi valenţe lingvistice. Proces ce este vizibil în aceas-
tă nouă traducere făcută de Eduard Claudiu Brăilea-
nu. 

Eduard Claudiu Brăileanu, ajutat de compe-
tenţele adecvate, de talentul confirmat deja de prima 
traducere a romanului Verişoara Bette, de stilul per-
sonal, unic în felul său, este favorizat de faptul că face 
o traducere în limba maternă, rezultând  un adevărat 
act de creație, ca o rescriere a acestui roman celebru. 
Acest fapt creator va fi înţeles şi apreciat mai cu 
seamă de către cititorul care îsi va lua puţin răgaz 
pentru a percere importanţa domeniului şi a muncii 
depuse. Citind romanul Moş Goriot de Honoré de 
Balzac, în traducerea semnată de Eduard Claudiu 
Brăileanu, vom înţelege convingerea romancierului 
atât de cunoscut cititorilor noştri, cel care spunea că 
“Omul este legat de lumea lui înconjurătoare ca 
stridia de stânca ei.”  

 

 
 
(urmare din pag. 33) 
 
să confirme cel puţin două cauze majore: proasta 
guvernare în toată această perioadă, dar şi motive 
individuale: „Românii de astăzi nu iau lucrurile în 
serios şi nu au simţ civic pentru că au fost 
constrânşi, de-a lungul timpului, să caute soluţii 
personale pentru a supravieţui.” 

O adevărată lecţie de viaţă, începând cu ma-
ma, despre care autoarea are cuvinte duioase (poate 
fi propria mamă lăsată în ţară, ori mama care-şi lasă 
copiii şi pleacă la muncă, ori mama cuiva din străi-
nătate, care, bătrână sau bolnavă, are nevoie de aju-
tor) şi încheind cu îngrijitoarea pentru care „Îngrijirea 
persoanelor vârstnice la domiciliu poate fi consi-
derată mai mult o vocaţie decât o profesie.”, năs-
cută din dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi. Acesta este 
volumul „Îngrijitoarea – o poveste de viaţă trăită”, 
un volum de proză semnat de Daniela Gumann! 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

(urmare din pag. 34) 
 

peană pentru Democraţie şi Drepturile Omului, 2002. Ca 
Lector asociat la Centrul pentru Formare, Educaţie 
Permanentă şi Management în Domeniul Culturii din 
cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor din Romania şi în 
virtutea profesiei şi a dragostei pentru cultură a susţinut 
diferite conferinţe şi dezbateri: Elemente de relaţii publice 
într-o bibliotecă publică. Un posibil studiu de caz: Bibli-
oteca Judeteană “Panait Istrati” Brăila, la Biblioteca Jude-
ţeană “Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui; Managementul 
proiectelor culturale în biblioteci şi Relaţii publice în 
biblioteci: Relatia cu mass-media., mai 2004. Bun vorbitor 
de limba franceză, s-a evidenţiat traducând volumul lui 
KIM Song Sou Universul operei lui Panait Istrati (teză de 
doctorat), Editura Ex Libris, Brăila, 2008. Este tradu-
cătorul volumului Verişoara Bette (La Cousine Bette), de 
Honoré de Balzac, din ciclul „Comedia Umană” (La Co-
médie humaine). 

Şi iată, această nouă traducere a celebrului ro-
man balzacian.   

Încercând să aflăm ce se află in spatele muncii 
de traducator, chiar dacă ştim că lumea cuvintelor şi a 
traducerilor este foarte bogată şi interesantă, am putea 
considera că a repeta traducerea unui text literar poate 
părea un nonsens. Însă niciodată nu este prea mult! 
Deoarece fiecare variantă aduce noutăţi lingvistice neaş-
teptate şi interpretări remarcabile, actualizate pentru mo-
mentul actului de traducere. Pe de altă parte, să traduci 
dintr-o limbă străină si să te apropii de stilul acelui scriitor 
inseamnă mult studiu, multă exersare şi implicare respon-
sabilă într-o documentare permanentă. Exemplificând 
numai cu procesul de cunoaștere a jargonului specific 
personajelor din romanul tradus şi tot s-ar face dovada 
unei susţinute munci de cercetare terminologică. Este un 
demers scriitoricesc de înaltă factură, ce va surprinde 
plăcut cititorul tânăr, doritor de a avea acces la o tra-
ducere proaspătă, oarecum contemporană cu zilele aces-
tea, după vremea stării totalitare, ce a deschis mult mai 
târziu o fantă permisivă către marea literatură universală 
occidentală, nu fără a se păstra rigorile cenzurii. Dar este 
o traducere tentantă şi pentru cititorul avizat, care va dori 
să facă o comparaţie cu alte variante, cum ar fi volumul “ 
Honoré de Balzac,  Moş Goriot, traducere de Cezar 
Petrescu, Ediţia a II-a (B.P.T.), Bucureşti, Editura Miner-
va, 1972”, pentru a încerca să constate diferenţele. 

Calitatea noii traduceri a volumului, sprijinită  pe 
cunoaşterea perfectă a limbii franceze, aşează această 
lucrare în rândul traducerilor bune. După cum ne-a 
obişnuit,  Eduard Claudiu Brăileanu, printr-o autocenzură 
coerentă, aşa cum arătam şi cu alt prilej, face o inter-
pretare lingvistică suficient de bine documentată, în pa-
gini dense desigur, aşa cum cere structura textului origin-
nal, străduindu-se şi  reuşind să dea o formă proaspătă 
romanului Moş Goriot, de Honoré de Balzac, scoţându-l  
de sub supliciul erodării altor traduceri (fără a mini-maliza 
cu nimic rezultatele lor!), aducându-l cu o haină nouă în 
atenţia cititorilor, lăsându-le acestora plăcerea unei lecturi 
noi, agreabile şi folositoare. Totuşi, trebuie să facem o 
restitiţie corectă, arătând că numai între anii 1955-1964, 
atunci când literatura universală occi-dentală era mai 
sărac şi mai stângaci prezentată la noi, s-au tradus din 
opera balzaciană douăsprezece volume, apreciate în  
timp.   
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      Camelia ARDELEAN 

 

Mi-ai crescut în carne din lăstar... 
 

Mi-ai crescut în carne din lăstar plăpând, 
Te-ai hrănit cu seva-ncinselor păcate; 
Calculat-ai unghiuri, ramurile când 
Le-mpleteai în mine vii, amestecate. 
 

Şi încet, un falnic pom ai devenit, 
M-ai făcut o sclavă a miresmei tale; 
Se strivesc petale-n lame de cuţit, 
Ce-au crescut pe calea viselor ovale. 
 

E pustie iarăşi partea mea de trup, 
Crângul plin de viaţă pare-acum o criptă, 
Se-nroşesc în vene gheţuri şi erup, 
Cupa cu iubire stă în lănci înfiptă. 
 

De sub scoarţa roasă-a clipelor ucise, 
Nu-i uşor să capeţi râvna lui Ulise... 
 
Se plimbă talpa lunii… 
 

Se plimbă talpa lunii pe cerul tuciuriu; 
Îşi leapădă marama naturii din păcate 
Şi flutură copacii un dor de verde viu, 
O mierlă se alintă pe note-alambicate. 
 

În fiecare mugur zvâcneşte-un plânset orb 
Şi iedera-n spirală păzeşte dobitoace; 
Se pitulă în somnul de marmură un corb, 
Când târâie-nnoptarea mulţimea-i de cojoace. 
 

Fantoma lunecândă a zilei ce-a plecat, 
Mlădie ca o jună prin clipe se strecoară; 
Comite iarăşi vântul în crengi un atentat, 
Un nor se risipeşte ca fumul de ţigară. 
 

Cad umbre din jurnalul secret al unui mag – 
Lumini decapitate de-al timpului baltag… 
 
Când fiecare clipă se pierde pe vecie 
(scriitorului Emil Cioran, in memoriam) 
 

Când „fiecare clipă se pierde pe vecie”, 
Ce-ai amânat rămâne pe totdeauna mort, 
Devine bătrâneţea to(m)naticul tău port, 
Chemarea nesfârşirii e aprigă şi vie. 
 

A ta înfăptuire imprimă un resort 
Voinţei, să o scape de-a sa nevolnicie, 
Căci până şi cuvântu-i cu tentă cenuşie 
Şi nu găseşti niciunde o oază de confort. 
 

Adept al evitării neliniştii în doi, 
„Rămâi cârmaci” pe-oceanul tăcut de aparenţe 
Şi ca un tainic sceptic, în visele de soi 
 

 

Îţi inventezi sublimul, cu sufletul în zdrenţe, 
Pândind la colţ sfârşitul cu frică, mai apoi, 
Convins că laşi în urmă un munte de carenţe... 
 
La colţul străzii... 
 

La colţul străzii stă o bătrânică 
(Propteşte-o legătură de mărar, 
Zidind cu greu la plânset stăvilar), 
Cu ani crestaţi pe fruntea ei cea mică. 
 

I-e gustul pâinii negru de amar, 
Că însuşi frigul din rărunchi abdică; 
A fost întreaga-i viaţă o furnică, 
Târând încet fărâme de calvar. 
 

Nu-i este dat oricui un drum spre moarte 
Pe o alee îmbrăcată-n  flori; 
Adesea de lumină te desparte 
 

O cruce-mpovărată de ninsori 
Şi chiar cu-ngenuncheatul tău aparte, 
Va trebui constant să-nveţi să mori... 
 
Mă plimb stingher în parcul cu statui  
 

Mă plimb stingher în parcul cu statui, 
Rugina de pe clipe se destramă – 
Un rătăcit în lumea nimănui, 
Care-i plăteşte fericirii vamă. 
 

Cândva eram cu Helios amic 
Şi strălucirea-i o aveam pe hartă; 
Regurgitez acum amarul pic 
Din parodia denumită „soartă”. 
 

Un bob de rouă rătăcit în gând 
Îmi răcoreşte domul de păcate, 
Învăluind în pieptul său plăpând 
Frânturi de vis, ce zac debusolate. 
 

Cotrobăind prin nóusul cuminte, 
Descoperim, nu rareori, morminte... 
 
E noapte în mine... 
(tatălui meu, in memoriam) 
 

E noapte în mine, e noapte şi-afară, 
Nălucă-i poteca spre-al tău ţintirim, 
Mi-e clipa beteagă şi slova murdară, 
Iar dorul de tine-i un biet anonim. 
 

În aer pluteşte aroma ta dragă 
Şi râsu-ţi învie, dând iama prin cruci; 
Renaşte o umbră, ce vidul îl neagă, 
Din nori de fantasme proptiţi de uluci. 
 

Se-aprinde o nouă lumină sub pleoape, 
Când glasu-ţi mă-ncântă în ritmul ştiut, 
Te-aduce pădurea din cuget aproape 
(Lăstarii-i de ceaţă mă-mpresură mut). 
 

Un vis se căzneşte tiptil să dispară, 
Se frâng lumânări în fiinţa-mi de ceară... 
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Ionel NECULA 

Un nume nou în peisajul literar tecucean: Aura Dan 
 
 
     Ionel Necula: Aura Dan, deşi din Tecuci, lumea de 
aici nu ştie nimic despre Dv. Vă rugăm să ne spuneţi  
câte ceva din biografia dv şi din relaţiile dv. cu Tecuciul. 

Aura Dan: M-am născut în pitorescul Tecuci, acum 
mulţi ani în urmă, să tot fie peste 50, într-o familie de oa-
meni modeşti, dar cu multă frică de Dumnezeu. Cât des-
pre relaţiile cu oraşul meu natal, dacă nu ar fi mama, nu 
aş putea spune că mă mai leagă multe lucruri de acesta. 
Am pierdut contactul cu el fără voia şi dorinţa mea, încă 
din fragedă copilărie, deşi îmi iubesc obârşia şi mă mân-
dresc cu faptul că-s moldoveancă. Am plecat din Tecuci 
de la vârsta de 11 ani, iar paşii m-au purtat prin ţară cu 
gândul mereu la oraşul meu de pe malul Bârladului. Aici 
mi-am făcut primele clase primare, aici am învăţat scrisul 
şi cititul, îndrumată fiind de învăţători cărora le mulţu-
mesc! Îmi pare rău că astăzi nu mai cunosc străzile, ca-
sele, nici măcar pietrele pe care călcam odată. Nostalgia 
locului natal mi-a rămas în suflet, dar, din păcate, timpul 
nu se mai poate întoarce… 

I.N.: Cum apare lumea privită de dv.? 
A.D.: Lumea mea… lumea mea e o lume superbă. 

Imaginaţia mea este debordantă, cel puţin aşa mi se spu-
ne, iar culorile sunt atât de reale încât pot descrie totul cu 
lux de amănunte. Lumea e minunată, depinde prin ce 
prismă este privită, cu contururile ei, cu oamenii ei, cu 
abilităţile şi talentele ei… O lume superbă! 
     I.N.: Când v-aţi convins că aveţi abilităţi scriitoriceşti şi 
care au fost primele dv. începuturi literare? 
     A.D.: Convingerea posesiei „abilităților scriitoriceşti”… 
nici măcar nu știu dacă deţin aşa ceva. Eu scriu din 
dragoste nemărginită oferită cuvântului. Din foarte multă 
singurătate, în anul 2012, urmărind o emisiune la tv, am 
început să scriu despre emisiunea respectivă în versuri. 
Acestea erau naive, cu rimă şchioapă, atât de slabe încât 
acum îmi vine să râd pentru ideea mea de atunci, dar, 
aşa cum erau, celor care le citeau, le plăceau, spuneau 
ei. Şi azi un cuvânt de laudă, mâine un altul, simţindu-mă 
încurajată peste măsură, mi-am zis că aş putea încerca 
să scriu ceva mai serios care să-mi satisfacă exigenţele, 
să-mi placă şi mie, să placă şi altora, şi dacă nu e 
literatură, măcar să semene cu aceasta. 
     Cam acesta a fost începutul. De aici o întreagă sara-
bandă care, drept să spun , m-a luat chiar şi pe mine prin 
surprindere. 
     I.N.: Din schimbul nostru de e-mailuri am constatat că 
lucraţi foarte bine cu calculatorul. Nu vă este greu? 
     A.D.: Calculatorul, începând cu anul 2006, când am 
făcut cursuri pentru a învăţa folosirea lui, îmi este cel mai 
bun prieten de care nu mă despart nici măcar în concedii. 
El este o mare parte din lumea mea cea minunată despre 
care scriam mai sus. Greu? O, nu, nici vorbă! Lucrez cu 
toate degetele atunci când scriu, iar el, calculatorul, mă 
ajută şi-mi răspunde de parcă ar fi însufleţit. Între noi fie 
vorba, îl ador! 
     I.N.: Dac-ar fi să vă întocmiţi o bibliografie a activităţii 
dv. ce ar conţine? 
     A.D.: Aceasta este o parte din biografia mea şi v-o îm-
părtăşesc, ca atare: M-am născut la 23 ianuarie 1966, în 
 

 
Scriitoarea Aura Dan 

 

oraşul Tecuci. Educaţia formală şi serviciul nu au avut 
nicio legătură cu literatura şi nici cu activitatea mea de 
scriitor. În anul 2006 am absolvit cursuri de informa-
tică, cursuri care m-au ajutat la formarea mea ca autor 
de carte.  
     Activitatea mea literară: Am început să public ver-
suri mai întâi pe grupurile de poezie, apoi site-urile lite-
rare: Grai românesc, Arhiva literară, Poeţii noştri şi 
apoi în revistele de profil, „Literatura de azi”, revistă 
sub egida Uniunii scriitorilor, „Parnas21”, „Dor de dor” 
şi „Confluenţe literare”, reviste on-line şi „Negru pe 
alb”, „Apollon”, „Independenţa Română”, (noi apariţii), 
„Cetatea lui Bucur”, reviste tipărite. Din luna noiembrie 
2017 sunt membru fondator şi redactor şef-adjunct al 
revistei bucureştene „Convorbiri literar-artistice”. Din 
anul 2018 sunt membru al Ligii Scriitorilor din România 
şi al Uniunii Internaţională a Oamenilor de Creaţie, 
Chişinău, Moldova. 
     Volume editate: Debutul literar a fost placheta de 
versuri „Rămăşiţe în culori”, editată la Editura Scrii-
torilor în anul 2015. A urmat volumul de versuri „Culori 
pe eşafod” editat la Editura Liric Graph, în anul 2016. 
Am continuat cu versuri în volumul „De trei ori treizeci 
şi trei” editat la Editura Liric Graph şi cu volumul de 
proză scurtă, „Jurnal despre ceilalţi” editat la Editura 
Amanda Edit, ambele în anul 2017. Volumul „Strâmtori 
între lacrimi”, roman, editat la Editura Amanda Edit şi 
„Egofantezii”, volum de versuri, editat la Editura Mircea 
cel Bătrân, au văzut lumina tiparului în anul 2018.  
     Am colaborat în câteva antologii literare: „Speranţa 
în versuri” - 2016 Editura Liric Graph; „Literatura de 
ieri, de azi şi de mâine” - 2016 – 2017, Editura Liric 
Graph - antologie şcolară, vol. I şi II, „Lumina cuvin-
telor” - 2016 Editura Grai românesc - antologie bilingvă 
româno-rusă, „Sub curcubeul prieteniei” - 2016 Editura 
Liric Graph - antologie trilingvă - română-italiană-
portugheză; „Deschide-mi dorule poarta” - 2017 Edi-
tura Pim; „Prietenii poetice” - 2017 Editura Grinta din 
colecţia eCreator; „Parfumul unei noi primăveri” - 2017  
Editura Liric Graph - Antologie bilingvă româno-italiană 
„Damele metaforei” - 2017 Editura Ceconi din colecţia 
eCreator; „Iubiri înrourate” - 2017 - Editura Liric Graph 
„Pod de flori şi pod de dor” - 2017; Editura Liric Graph 
„Cele mai frumoase poezii de dragoste! - 2018”; 
Editura Art Creativ; „Vina zilnică a frumuseţii” - 2018 - 
Editura Art Creativ; „Carusel cu simfonii tinere” - 2018 - 
Editura Art Creativ; „Columna iubirilor eterne” 2018 - 
Editura Proşcolară Râmnicu Vâlcea, Festivalul Inter-
naţional de Poezie Renata Verejanu - Antologie nr. 4, 
5 - 2017-2018; „Noi am sărbătorit Centenarul Unirii - 

(continuare în pag. 38) 
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structurată, iar poezie nu scriu decât atunci când am 
într-adevăr ceva de scris. Am învăţat că trebuie să 
scriu doar când vine „muza” şi să n-o fac tot timpul. 
Înainte scriam fără să pot să-mi sortez creaţia, dar 
am constatat că nu e bine şi mi-am revizuit modul 
de lucru. 
     I.N.: Ce proiecte imediate şi de perspectivă a-
veţi?               
     A.D.: Lucrez acum la al treilea volum de poezie, 
spun asta fiindcă am două deja gata, dar pe care nu 
ştiu încă dacă şi când le voi publica. Asta vorbind 
despre poezie, care, după cum v-am spus, a fost 
prima mea dragoste, cât despre proză am alte trei 
volume în lucru. Lucrez la mai multe în paralel, 
fiindcă sunt un „scriitor foarte inspirat şi cu o imagi-
naţie debordantă”, spun eu, zâmbind… Mă plicti-
sesc repede şi trebuie să schimb tema de lucru. In-
tervin mereu pe ce am scris anterior, fiindcă nicio-
dată nu sunt suficient de mulţumită de mine şi cu 
mine. 
 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 37) 
 

2018” - 2018, Editura Amanda Edit, (participare cu proză 
scurtă), antologie sub egida revistei Convorbiri literar-
artistice. 
     Mai am şi alte câteva antologii în lucru. Am interviuri 
publicate în „Cafeneaua Interviurilor”, interviu publicat în 
„Revista de poezie şi proză”, revistă condusă de d-nul 
Florin Grigoriu şi interviu publicat în culegerea de interviuri, 
„În dialog cu inima”, culegere culeasă de d-nul Gheorghe 
A. Stroia. 
     Volumul de poezii „Egofantezii” şi cele două volume de 
proză; „Jurnal despre ceilalţi” şi „Strâmtori între lacrimi” au 
fost prezentate în cadrul Salonului de Carte Polemos, 
ediţia XIV-a 2018, București, Salonul de Carte Juridică, 
Poliţistă şi Civică, ediţia a XXII-a, Centrul Cultural al Minis-
terului Afacerilor Interne, 1-3 noiembrie 2018, Bucureşti şi 
Salonul Anual de Carte ediţia a XXVII-a, Slobozia, 30-31 
octombrie 2018. 
     Pentru scriitura mea am primit următoarele premii şi 
diplome: Volumul „Culori pe eşafod” a obţinut în anul 2016 
Diplomă de excelenţă. În 2017 am obţinut Premiul Special 
al Academiei Europene a societăţii civile din Chişinău la 
Festivalul Internaţional de Poezie - Renata Verejanu, ediţia 
IV. Poezia „Iubescul dintre noi” a obţinut premiul pentru 
poezie de dragoste, 2018. Premiul II la Festivalul Interna-
ţional de Poezie – Renata Verejanu, ediţia V, 2018, sec-
ţiunea poezie de autor. În cadrul Galei Premiilor Uniunii 
Internaţionale a Oamenilor de Creaţie, volumul „Strâmtori 
între lacrimi” a fost distins cu Premiul Vladimir Beşleagă şi 
Premiul „Centenarul Marii Uniri”, secţiunea proză. 
     Menţionez alte diplome şi medalii de participare în dife-
rite proiecte. 
     I.N.: Cum s-a pronunţat critica literară despre lucrările 
dv.? Consideraţi că le-a descoperit în esenţa lor intrin-
secă? 
     A.D.: Nu mă pot lăuda cu prea multă critică literară. To-
tuşi, toţi cei cărora le-au ajuns în mână cărţile mele au 
scris favorabil, laudativ şi bine documentat, semn care mă-
ndreptăţeşte să cred că au reuşit să descopere esenţa şi 
sensul respectivelor scrieri.  
     I.N.: Nu v-aţi întocmit dosarul pentru a fi primită în Uniu-
nea Scriitorilor? 
     A.D.: Nu! Consider că este prea devreme, ar fi o recu-
noaştere mult prea timpurie şi nu cred că ar fi posibil, deo-
camdată, mai ales că, aşa cum am scris mai sus, nu mă 
pot bucura de o critică literară din abundenţă, iar pentru a 
face parte  din Uniunea Scriitorilor aceasta este primor-
dială şi absolut necesară. 
     I.N.: Ce legături mai aveţi cu Tecuciul şi, întreb, n-ar fi 
cazul să iniţiaţi nişte întâlniri cu cititorii din Tecuci şi să 
relansaţi legăturile cu oamenii şi locul obârşiei dv? 
     A.D.: Nici nu ştiu ce să vă spun; Legăturile cu Tecuciul 
sunt atât de firave încât îmi este teamă să mă gândesc 
prea departe. În afara câtorva rude, care şi acestea sunt 
destul de departe de activitatea literară, mi-e teamă că 
rădăcinile mele s-au rupt. Dar nu se ştie ce ne va rezerva 
viitorul. Poate că în timp voi face demersuri pentru a fi 
cunoscută publicului tecucean sau poate nu. Acum e pre-
matur să spun, cu convingere, ce voi întreprinde mâine… 
     I.N.: Cum arată la dv. o zi normală de lucru? 
     A.D.: O zi de lucru… Scriu foarte bine dis-de-dimineaţă, 
cu noaptea-n cap, fiindcă e linişte şi mai scriu bine noap-
tea, din acelaşi motiv. Scriu numai când am o idee bine  
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Nicolae ROTARU 
   

O STEA ÎN CONTELAŢIA GUTEMBERG 
   

De multe ori am spus (inspirat de calitatea de militar de 
carieră) că eşalonul doi, poate fi mai important şi mai 
folositor la o adică, atunci când linia întâi oboseşte sau îşi 
pierde calitatea de înainte mergător. Acum mă refer la eşa-
lonul doi al creatorilor – tot mai activ şi tot mai numeros, tot 
mai solidar şi mai vizibil – care se manifestă şi se antrenea-
ză în tranşeele scrisului, evidenţiindu-se prin publicaţii 
considerate de provincie sau de anvergură limitată sau prin 
cărţi scoase pe speze proprii şi difuzate printre prieteni de 
aceeaşi condiţie. Cele ce ajung la consacraţii eşalonului 
întâi sunt ignorate sau li se pun etichete şi „tichii de 
mărgăritar” de erijaţii susului găşcănist al criticii literare de 
renume, ce nu este neapărat şi de valoare. Mai degrabă 
putem vorbi, destul de vizibil, de un eşalon al notabilităţilor 
plictisite de proprie popularitate, de îndelunga notorietate a 
reciprocităţii recunoaşterii, ca eşaloane etanşe ale luptei de 
uzură şi travaliului de conjunctură. 

În atare situaţii, apare ca justificată alternativa, concu-
renţa, resurecţia eşalonului doi, unde se găsesc, la fel ca-n 
filonul cu minereu, nestemate, pepite aurifere, talente şi va-
lori incontestabile, rămase în silenţiozitate şi cvasi-anoni-
mat, din pricina reuşitei lor fără loc. Sau cu loc (ţinut) ocupat 
peste limita de rezonabilitate, de onorabilitate şi de vârstă, 
astfel că tinerii ce ar fi trebuit să intre în vederile şi „luminile 
rampei” au ajuns şi ei deja la vârsta a două, chiar a treia şi-s 
tot în rezerva strategică. 

Aşa se face că un zel anume şi o febirilitate a nerăbdării 
cuprinde multe nume fără (meritatul) renume să intre în 
ofensiva pe cont propriu sau la braţetă cu unele persona-
lităţi dispuse să rişte în doi, prefaţând cărţi, promovând şi 
recenzând asemenea opere, vorbind la lansări, în cenacluri, 
la reuniuni culturale, târguri şi saloane de carte. 

Un exemplu de efervescenţă şi pasiune a promovării 
literaturii unor inaccesibili la fruntea bucatelor rezervate 
„renumiţilor” o constituie, prin editura sa şi, recent, prin 
scoaterea în lume a unei reviste cu acelaşi frumos nume 
Astralis, doamna Camelia Pantazi Tudor. 

Am participat la câteva lansări de carte (la Centrul cul-
tural „Mihai Eminescu” sau la Casa „Friederich Schiller” din 
Capitală) scoase de editura bucureşteană a dumneaei şi la 
prezentarea publică a primului pui al acestei case a cărţii, 
amintita revistă trimestrială de cultură „Astralis” (136 de 
pagini A3) unde mă regăsesc şi eu cu un grupaj de versuri. 
Am constatat de fiecare dată un zel solidar, o nerăbdare 
prolifică, un entuziasm al creativităţii.  

Privitor la revista amintită, dacă folosim structurările co-
lectivului redacţional vom constata că la rubrica Eseu se 
exprimă Ana Dobre (Lumea ca teatru), Ana Că-lina Garaş 
(despre întâlnirea cu Eliade), Mihai Antonescu (cum l-a 
cunoscut pe Nichita), Boris Mehr (o evocare a lui Mihai 
Grămescu) şi Mihaela Roşu Bînă (un portret la 85 de ani al 
academicianului Nicolae Breban), în partiţia de Proză 
(semnează texte valoroase Geni Duţă, George Vlaicu, Ele-
na-Maria Cernăianu, Corneliu Zena, Cristina Creţu şi alţii, 
toţi recomandaţi de cel puţin o carte tipărită şi de numeroa-
sele texte risipite prin medii revuistice virtuale sau tipărite), 
iar la capitolul Poezie, de asemenea fiind găzduite creaţiile 
lirice al unor poeţi tineri precum Luminiţa Zaharia (redactor 
şef adjunct al publicaţiei),  sau tineri de mai multă vreme ca  

 
 

subsemnatul, Geo Călugăru, Ioan Raţiu, Nicu Dofto-
reanu, Carmen Tania, Emilia Dănescu, Elena Arme-
nescu şi Ada Nemescu.  
 Ca orice publicaţie care se respectă, Astra-
lis găduieşte la capitolul „Cărţi privite în ochi” şi nu-
meroase cronici al unor opuri apărute recent, sem-
nate de Lucian Gruia, Ion Roşioru, Cristina Ştefan, 
Maria Gabriela Drăghici şi Evelyne Maria Croitoru. 
Conexiunea cu străinătatea se face prin rubrica „U-
niversalis” unde sunt abordate teme despre Kunde-
ra,  literatura chineză şi beletristica de peste Prut, 
remarcându-se textele unor Aliona Grati, Nicolae 
Rusu şi alţii. Se acordă atenţia cuvenită unei rubrici 
de remember (unde-s evocaţi Mihail Grămescu şi 
Ion Pantazi), ca şi unor teme Filosofie datorată lui 
Marian Nencescu (despre Noica şi Brâncuşi),  de 
Istorie abordată de Viorel Speteanu (despre unirea  
de la 1859) şi de Tradiţii suţinută de venerabila Bea-
trice Kiseleff (despre mărţişor). Dacă vom mai aminti 
şi călătoriile prin lumea artelor (ale Dianei Manole şi 
Mădălinei Şchiopu), debutul a trei autori din diaspo-
ra culturală (SUA, Austria, Germania), aforismele lui 
Cristian Petricu şi repertoarul de evenimente cultu-
rale datorate unor Mihai Costin, Magda Băcescu, 
Dan Străuţi şi Adriana Weimer avem un tablou cva-
si-complet al unei publicaţii al cărui secretar general 
de redacţie (Vlad Teodor Petcu)  şi restul echipei din 
subordinea inimoasei creatoare şi manager Camelia 
Pantazi Tudor merită toată lauda şi admiraţia, inclu-
siv pentru atractiva prezentare şi ilustraţii. O victorie 
a eşalonului doi ce sigur va continua atacurile pe 
front larg, dezvoltând ofensiva creativităţii şi harului 
spre mai binele spiritual al cititorilor care sigur aş-
teaptă şi alte creaţii, dar mai ales, şi alţi creatori! No-
ua stea din constelaţia Gutemberg, revista Astralis 
răspunde acestor espectanţe. 
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Tănase DĂNĂILĂ 
 

Coriolan Păunescu - Iar Tu stai blând şi drept 
Cu alintări de mumă 

şi de soră 
pe undeva trec mute 

grădinile de jar 
Şi mă opresc 

în toamna 
căluţilor din mine – 

copilăria trece cu pas 
 de armăsar! 

                    Umbre pe ani 

 
     Rar se întâmplă să găsim o atât de perfectă mă-sură 
între autor şi opera sa, ca la poetul Coriolan Păunescu. 
Îi cunosc parţial creaţia de o extensie destul de largă pe 
suprafaţa întinsă a literaturii.  
     Poet, eseist, critic literar - şi i-am citit mai mult  poe-
mele şi cronicile semănate prin diverse reviste literare. Îl 
ştiu şi ca om, ca blândeţe de om. Fire aşezată, echili-
brată, nepătimaşă, detaşat de angoasele breslei şi ale 
lumii, cultivând prietenii sincere şi dezinteresate,de o 
bunătate netrucată, creştin născut iar nu făcut. Iar cum 
este omul, aşa îi este şi creaţia. El trăieşte ceea ce scrie 
şi scrie ceea ce trăieşte: adică sincer. 
     Recenta sa carte infuzată accentuat cu diluţie creştină, 
cu un titlu sugestiv şi frumos - Iar tu stai blând şi drept 
conţine poeme care îţi îmblânzesc firea, îţi nivelează 
asperităţile interioare. Prin ele autorul se confesează, 
discută pios cu Domnul cu care, se vede, are o relaţie 
profund afectivă, directă, sinceră: 

Doamne, lumea Ta e tristă 
Lumea Ta albă 
Ca zăpezile cerului 
În care învăţ zi şi noapte 
Să cred, 
Mântuindu-mă de îndoială 
Şi nesupunere. 
Lumea Ta, Doamne, 
Lumea de jos 
Ar trebui să înţeleagă 
Rostul vieţii şi al morţii 
Ca o crudă metaforă a izbăvirii.(Întocmire) 

     Coriolan Păunescu scrie o poezie aşezată, armoni-
că, lipsită de stridenţe sofisticări postmoderniste, fără 
grandilocvenţă, luminoasă, ziditoare. Toate, sau aproape 

 

toate, relevă contopirea sa cu divinitatea. El înţelege 
poe-zia şi ca pe o formă de purificare a sinelui, de 
mântuire, de speranţă: 

Dincolo, la capăt de iubire, 
De lumină şi taină,în irisul viu – 
Dumnezeu va înflori 
De iubire 
Peste lume şi vis.(Noi vom pleca) 

     Poezia este pentru autorul ei o eliberare prin 
spove-danie publică în care îşi conştientizează şi îşi 
recunoaşte neputinţa credinţei, pierderea căii: 

Aud şi azi zăvorul trist 
Al porţii 
Ce m-a închis 
Şi m-a legat cu noaptea. 
De-atunci, Doamne, 
Caut drumul luminii 
Cu ochii mei 
Tăietori de-ntuneric. 
Zadarnic, zadarnic 
Mâinile mele se-ncleştează 
Pe gratii - fierul rămâne surd 
La bătăile mele, 
Când rugile-mi pier 
În drumul către tine! 

     Aici se impune un comentariu mai nuanţat. Po-
ezia este scrisă în anul 1968 şi publicată în volumul 
Dimineaţa din cuvinte la prestigioasa editură Juni-
mea în anul 1987, când, se ştie, Dumnezeu era izgo-
nit din orice publicaţie dar nu putea fi izgonit din 
sufletul omului cu adevărat credincios. Cum a reuşit 
poetul să păcălească vigilenţa dură a cenzurii rămâ-
ne un mister, mai ales că la acea vreme era ziarist, 
deci formator de opinie, influenţând conştiinţe. Erau 
acele timpuri când, cine a privit cerul a văzut că 

Printre stele, 
Într-o charetă albastră 
Abătut trecea Dumnezeu. 

     Şi nu putem să nu privim cu admiraţie curajul său 
riscându-şi cariera cu toate consecinţele ei nefaste. 
Dar, mai puternică a fost credinţa. De aceea zic: 
Poetul este un creştin născut iar nu făcut. Poemele 
sale conving pentru că sunt îmbrăcate în veşmântul 
sincerităţii. 
  Putem spunem, fără a folosi cuvinte mari, că împle-
tind bine ideea cu alcătuirea literară, Coriolan Pău-
nescu este un poet total, aşa cum este şi om total. 
     Primiţi aceste poeme scrise cu talent şi simţire 
prin care autorul a mai urcat o treaptă spre Cer. 
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Constantin BEJENARU 

 
BALADA LUI MAHMUD WAGNER 

STRUNGARINI 

 

Crescut doar de mama lui, 

Divorţată şi obosită 

De cele trei servicii 

Pe care le are-n Berlin 

Pentru a susţine 

Cheltuielile familiei, 

Mahmud Wagner Strungarini 

Se manifestă vehement împotriva 

Mediului educaţional 

În care studiază. 

Astfel că, pe zi ce trece 

Comportamentul său devine 

Din ce în ce mai bizar: 

Refuză să participe 

La orele mixte de înot 

Pentru că sunt „împotriva religiei sale”, 

Contestă educaţia sexuală predată 

Şi cere interzicerea bikinilor 

Din motive religioase enunţate-n Coran; 

Intră într-un soi de transă mistică 

Şi-ncepe să se considere profet-vindecător 

Primul său discipol fiind Iusuf Rusen, 

Colegul şchiop, izolat social 

Şi nedumerit în ceea ce priveşte 

Preferinţele-i sexuale; 

Transformă Coranul 

Într-un instrument de judecată 

A celor de jur-împrejur 

Cărora le răspunde la întrebări 

Cu sure (versete) prin care-şi 

Susţine cu vehemenţă 

Ideile religioase. 

Inocenţa şi luciditatea sa 

Se transformă cu timpul 

În teribilismul rebel 

Al unui fanatic religios 

A cărui privire agresivă 

Reflectă doar Allahul pedepsitor. 

La ţărmul răzbunării, 

La adăpostul stâncii Coranului 

Mahmud Wagner Strungarini 

Este cel care aruncă „Piatra”, 

„Martirul” care nu se sacrifică, 

Ci sacrifică sute de semeni 

În numele lui Allah, 

Crezându-se nemuritor precum El. 

 

 

ICOANA MEMORIEI COMUNE 

(in memoriam Valentin Şerbu, Ştefan Mihalcea,  

Gavrilă Rus, Ştefan Romeo Ghioc, Olimpiu 

Vladimirov) 
        

Treceţi rogu-vă, 

din când în când pe la cimitir, 

ca să vedeţi câţi vii din Tulcea 

veghează somnul celor morţi, 

cum îngrijesc mormintele 

şi cât de îndureraţi sunt 

de pierderea celor apropiaţi,  

vegheaţi de pietre stelare 

pe care sunt încrustate 

formele cele mai populare 

ale epigrafiei funerare! 

un cimitir este o filă de istorie, 

o icoană a memoriei comune, 

a atitudinii faţă de patria 

de sub pământuri; 

un cimitir „vorbeşte” despre cultură, moralitate, 

despre credinţa strămoşilor şi felul 

în care ştim şi dorim 

să cinstim memoria înaintaşilor. 

au nu spunea Eminescu că 

întâia dintre virtuţile omului 

este Pietatea?... 

treceţi rogu-vă, 

din când în când pe la cimitir! 
 

BALADA RIMEI TĂIATE-N DOUĂ 

  (Poetului T. Caraşca) 
 

Legănat pe valurile existenţei 

În „Corabia beată” 

A lui Rimbaud, 

Numai Poetul 

Este fericit în nefericirea sa 

Precum o rimă rară 

Tăiată în două. 
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    Tabita Lavinia POP 
 

365 
 

Am scris 
pentru tine 
suflet 
365 

 

De zile 
e plin anul 
de bucurii 
şi de tristeți 

 

Ce vin 
şi trec 
prin tine 
suflet 

 

Fii bucuros 
că eşti viu, 
hrănit cu 
365 

 

De poezii 
ce pentru  
tine le-am  
scris 

 

Cu dragoste 
ca să trăieşti, 
nemuritor  
să fii. 

Joc 
 

Mi-a plăcut 
să mă joc cu viața 
de-a v-ați 
ascunselea. 

 

Când  
mă ascundeam eu, 
când ea, 
când ba. 

 

Când  
alerga ea, 
când eu, 
cu tupeu. 

 

Mi-a mai plăcut 
să sar coarda 
la amiaz, 
pe la trei 

 

Prieteni 
de-o viață 
mi-a plăcut 
să sar.  

 

 

Inspir 
ce-i greu 
de inspirat 
şi de uitat. 

 

Dar totuşi, 
mi-a plăcut 
să mă joc 
cu viața. 

Timp 
 

M-am grăbit 
Privindu-te cu inima 
Timp... 

 

Am uitat 
Că tu treci 
Neschimbător. 

 

Am încercat 
Să te schimb, 
În zadar 

 

Căci tu 
M-ai schimbat 
Mai degrabă 

 

Din copil 
Într-un alt copil  
Mai mare 

 

Mai nerăbdător 
De-a te schimba 
În gând. 

 

M-am grăbit 
Privindu-te cu inima 
Şi am crescut. 

* 
...iar Soarele m-a privit. 
Timpul mi-a dat aripi 
Să zbor spre cele mai înalte culmi, 
Şi-am încercat să zbor, 
Dar am picat şi... 
Au! Mă doare cerul. 
M-am ridicat 
Şi-am început să zbor. 
 
* 
Până la sfârşit, 
Până la un nou început, 
Până când suflul mă va părăsi, 
Iar inima mea caldă se va răci. 

 

Până la capătul lumii, 
Până dincolo de ea, 
Dincolo de trup, 
De gesturi omeneşti stângace 

 

Te voi iubi cu existența 
Bărbat dătător de viață, 
Bucată din tine eu sunt, 
Bucată de cer, de pământ. 
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