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         Daniel CORBU 
 

KATABASA. 

Istoria anahoretului Daniel  

sau creșterile și descreșterile unei vieți  

de unică folosință 
 

                          Motto: Dacă ai un trup de vândut, vinde-l! 
                    dacă ai o Sodomă de-nflorit, înflorește-o! 

 
Să vă mai spun o dată povestea călătorului 
rătăcit în țara fără nume? 

 

I 
 

Poate că toate ar trebui să se-ntâmple 
într-o singură carte 
unde doar ceea ce ai iubit rămâne 
ca o flamură fluturândă 
ca un intim resort al neîngenuncheatei zădărnicii. 
Despre el se va spune: 
Avea un ochi glorios ce nu mai privea decât 
în sine. 
Era atât de preocupat de esențe 
că până și moartea i se părea o melodie galantă. 
Ar fi putut vorbi mai mult despre abatoarele fricii 
ar fi putut îmbrăca o cămașă străină 
sau accepta jocurile și nu martirajul 
ar fi putut rămâne în scepticul cor de bărbați 
                                                 al vechii înțelepciuni   
de n-ar fi învins peste limita lor 
altă și altă înfricoșătoare limită. 

 
 
 

II 
 

 

EL SCRIA CÂNTECE DE BIRUIT RUTINA 
și-atâția se repezeau să-i potrivească 
cununa de spini. 
Îndulcea hazardul cel orb 
era grav ca o stea lactee 
ceremonios ca un răsărit 
și se-amesteca foarte des cu taumaturgii 
ezoteriștii și sacerdoții din îngălbenitele 
                                                              pagini. 
Spunea: 
Dacă ai un trup de vândut, vinde-l! 
dacă ai o Sodomă de-nflorit, 
                                                înflorește-o! 
Dar pe cel dinlăuntru, nemărginitul 
cu credință caută-l și cu aleasă grijă 
să nu-l rănești. 
 

 
 

 

Cultivă-ți somnul! Astfel ca el să poată ieși 
din tine 
pentru a te renega 
și până la urmă pentru a avea unde 
                                                   se-ntoarce. 
Pentru că TOT CE SE IVEȘTE ÎN JUR 
E FĂCUT SĂ NE DOMINE 
îți vor scoate până și inima 
și pe loc va apărea o nouă inimă 
sau îți vor planta mult așteptatele aripi 
pe care singur și în deplină simetrie 
le vei crește 
și tot tu desprinzându-le 
le vei arunca una după alta în mare. 
 
 
 

III 
 

 

Despre el se vorbea ca de-o prejudecată 
era cel ce aude nechezatul cailor 
dintr-un ev mediu întâmplător 
și scâncetul limbilor moarte. 
Câteodată spunea: 
EHEI, LUMEA SE SCHIMBĂ! 
PE DEALURI ȘI VĂI POSTMODERNE 
CINE MAI VORBEȘTE POLITICOS? Cine-și 
mai alege cuvintele? 
Nerăbdarea a devenit un fel de 
fufă în curtea spitalului de 
                                            urgență 
rațiunea un fel de cetate de gheață. 
De mila mașinilor până și șoarecii de câmp 
dispar 
din bună cuviință față de miriapodicele unde  
                                                     ale comunicării 
gândăceii de rapiță nu mai ies din pământ. 
Lumea se schimbă. Nunai de-am putea 
reconstitui sufletul din cuvinte! 
 
 
 

IV 
 

 

Câteodată îl văd cum se strecoară 
printre săgețile otrăvite ale zilei 
sclav și rege al metaforei 
ducându-și la amanet nopțile albe. 
Îl aud vorbind unui popor nevăzut. 
Să preamărim deopotrivă 
sicriul de foc al înfrângerii 
sicriul de lut al victoriei 
căderile în prăpastia sinelui 
acolo unde se limpezește blestemul 
și se retrag vremelnice ziduri. 
Spunea: 
Nimic nu sfârșește senin 
nici gândirea abstractă 
nici transplantul miresmei de trandafir. 
Și mai spunea: 
Au obosit și căutătorii de essentia nobilis. 
Dar dacă de mine vreți să fugiți 
eu vă dau aripile! 
 

(continuare în pag. 4) 
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(urmare din pag. 3) 
 

 
 

V 
 

Se pare că ce-a fost de spus am spus. 
Nimic despre neprețuitele daruri 
nimic despre atoatestăpânitorul Neant! 
Am scuturat de pe mine cuvintele rele 
- spunea - 
pizma o îngrop adânc în pământ 
precum securea războiului. Nu mai sângerați 
pentru mine  
pietre, păduri ale copilăriei, nici voi, 
                                      vestale ale trecutei tinereți! 
 

Acum mă cațăr pe munții din suflet 
acolo nici lătratul stelelor 
nu se mai aude 
nici blândețea îngerului nu se mai vede 
iar cuvintele sunt ovalele gurii pustii. 

 
 

VI 
 

Sunt mai bătrân ca umbra 
născut din bezna lumii - îmi spunea. 
FĂRĂ AVERI FĂRĂ DISCIPOLI  
                                            FĂRĂ SPERANȚĂ. 
Am inventat acrobații fără noimă 
am inventat sfășietoare cadențe ale unei limbi 
numai de mine știută 
și-atâtea vise asemenea grădinilor suspendate 
la care nimeni n-ajunge. 
Târziu iluziile se transformă-n cadavre 
pe care oamenii uită să le-ngroape. 
 
 

VII 
 

Îl auzeam spunând 
pe când admira pomul cu bufnițe dormitând 
ziua-n amiaza mare: 
Aproape că nu-mi mai știu drumurile 
dar ceața care le-acoperă 
poate fi o bucurie aurorală. 
Ca pe-un ecran 
dintr-o sală de cinematograf poți vedea 
cum se-adună firimiturile gândului 
într-un punct iar punctul devine  
                                                       o lacrimă. 
 

VIII 
 

Despre el se va spune: 
Avea un ochi glorios ce nu mai privea decât 
în sine. 
Ar fi putut îmbrăca o cămașă străină 
sau prefera  jocurile și nu martirajul. 
Ar fi putut accepta cîteva rînduri de aripi false 
sau să negocieze la un preț bun praful de stele. 
dar EL ERA ATÎT DE PREOCUPAT DE ESENȚE 
CĂ PÎNĂ ȘI MOARTEA I SE PĂREA 
O MELODIE GALANTĂ. 
 


 

 

Iuliu-Marius MORARIU 
 

Mariana Iova (ed.), Corespondenţă literară. Despre 

editorul Victor Iova. Scrisori ale unor scriitori sau 

ale moştenitorilor acestora din perioada 1960-

1980, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 

2019, 269 p. 
 

 Ca orice om ce şi-a asumat destinul de a fi dăl-
tuitor de destine şi descoperitor de talente, Victor Iova a 
fost, până deunăzi, aproape condamnat la uitare. Născut 
în comuna Gemenea (sat Brătuleşti), la data de 17 au-
gust 1925 şi decedat în anul 1999, dumnealui a activat în 
cadrul Editurii pentru Literatură şi Artă şi ulterior în cadrul 
editurii Minerva, colaborând cu oameni precum Mihai Şo-
ra şi contribuind la editarea unor opere valoroase ale lite-
raturii române în vremuri destul de tulburi, publicarea 
unor colecţii sau texte fundamentale pentru spaţiul cultu-
ral, sau descoperirea de noi talente.  
 Această bogată colaborare explică şi corespon-
denţa pe care o are cu oameni precum Gheorghe Zamfir 
(p.25-26), poetul şi traducătorul H. Grămescu (p.45-48), 
poeta Otilia Cazimir (p.49-64), Eliza Vorvoreanu, sora lui 
Urmuz (p.81-87), Vasile Voiculescu (p.97-106), a cărui 
operă a reuşit să o reabiliteze după eliberarea acestuia 
din prizonieratul politic, Bartolomeu Valeriu Anania (p. 
108-110), Ion Caraion (p.111-112), şi mulţi alţii, cu care 
editorul a discutat nu doar chestiuni administrative, ci şi 
aspecte ce ţineau de opera lor literară sau viaţa lor de fa-
milie. Publicarea acestor texte, datorată grijei editoriale a 
văduvei Mariana Iova, se constituie într-o frumoasă şi 
necesară contribuţie ce-l readuce pe eşichierul istoriei 
literaturii române din comunism pe cel care căruia i se 
datorează atât scoaterea din uitare a unor nume mari 
precum Vasile Voiculescu, cât şi descoperirea unor nu-
me mari ale scrisului din acea perioadă. Demn de remar-
cat este faptul că, din dorinţa de a veni în întâmpinarea 
unui cititor nefamiliarizat, editoarea însoţeşte corespon-
denţa nu doar cu note explicative, acolo unde e nevoie, 
ci şi cu biografiile celor care semnează scrisorile cuprin-
se în volum, alături, desigur, de cea a domnului Iova (p. 
13-23). 
 Datorită ţinutei grafice, a veşmântului editorial 
aparte şi a muncii de prezentare într-o formă extrem de 
atractivă şi utilă pentru cititor, lucrarea ce conţine 
corespondenţa literară a lui Victor Iova din perioada 
1960-1980, editată de văduva acestuia, doamna Mariana 
Iova se constituie aşadar într-un volum-document, rele-
vant pentru istoria literaturii române, fapt pentru care re-
comandăm călduros cititorului descoperirea celui căruia îi 
este dedicat, dar şi a celor cu care acesta intră în dialog, 
deconspirându-şi subtilităţile sufleteşti, calităţile umane 
aparte (care-l expuneau, în acele vremuri, la anumite 
riscuri), dar şi valenţele de literat, care l-au făcut să devi-
nă unul dintre colaboratorii valoroşi ai unor oameni pre-
cum filosoful Mihai Şora şi ai unor edituri precum ESPLA 
sau Minerva. 


 



    Boem@  (128) 10/2019 5 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe bulevard şi atinse un albatros deasupra falezei, iz-
bindu-l de zidurile înalte ale penitenciarului. Pasărea 
se ridică zăpăcită lăsând un găinaţ spre santinelă 
care văzu proiectilul semi-lichid apropiindu-se pericu-
los ca o membrană şi tocmai apucă să se ferească. 
Mulţumit de eschivă, paznicul îşi îndreptă carabina şi 
abia atunci văzu ţeava plină de găinaţ de parcă ar fi 
fost dată cu var. Nervos intră în corpul de gardă după 
nişte şerveţele umede. În curte deţinuţii opriră activi-
tăţile lăsând mingiile pe terenul de sport la locurile 
stabilite. Ofiţerul de serviciu inspectă aparatele de fit-
ness şi dădu semnalul pauzei de masă de prânz. De-
ţinuţii se aliniară cu faţa la zid la prima comandă de 
fluier. La a doua şirul aliniat se întoarse la dreapta 
înaintând în cadenţă spre zona de scanare. Aici, trei 
ofiţeri supravegheau scanerul. La prima suspiciune, 
deţinutul era băgat într-o cameră specială şi controlat 
inclusiv prin clismă. Cel care intra în camera specială 
ştia că în Oita, închisoarea modernă de maximă sigu-
ranţă, din care nimeni nu evadase vreodată, înainte 
de a fi cercetat, erai strangulat preventiv uneori până 
la inconştienţă. Procedurile strangulărilor şi bătăilor 
erau descrise în amănunt în regulamentul închisorii 
pentru a se evita decesele accidentale şi mutilările. 
De altfel cei care aplicau strangulările, erau antrenaţi 
zilnic special  pentru asta, în sala de judo, mai ales în 
programul de veghe. Când ultimul deţinut intră în sala 
de mese alăturându-se şirului, aşteptând deschide-
rea ghişeului prin care primeau tăvile de carton cu 
mâncare, ofiţerul de serviciu îşi controlă cronometrul 
şi făcu semn că e bine şi servirea poate începe. Un 
gardian apăsă un buton de lângă uşă şi cantina fu 
sigilată ermetic. Nimeni nu mai putea să intre sau să 
iasă. Deţinuţii începură să mănânce în linişte ca nişte 
maşinuţe. Un păianjen se opri din coborâre în colţul 
unei ferestre, parcă ascultând liniştea de marmură, 
stranie ca o clipă suspendată dinaintea unui atac, 
când instinctul îţi spune că pericolul se apropie dar 
nu ştii de unde. La masa yakuzei din insulă, deţinuţii 
cu gâturile tatuate în culorile clanului întoarseră capul 
spre un tânăr cu faţă de puşti care mânca singur la 
masă, în zona de maximă siguranţă. Cei care mân-
cau acolo, erau obligaţi să bage un picior într-o ghea-
tă de oţel care se închidea hidraulic printr-un meca-
nism zidit sub podea, comandat din exterior. Zona 
avea camere pe ziduri, la colţurile mesei de oţel fixată 
zdravăn în podea. Toate aceste camere trimiteau 
imagini la un monitor în spatele unui zid de sticlă 
securizată multistrat. Cei de acolo îi puteau vedea pe 
deţinuţi, deţinuţii vedeau însă un perete de gips.  

Curentul electric, imaginile video, mesajele circu-
lau încontinuu prin pereţi şi podele nu prin cabluri 
obişnuite, ci prin bare de conductori, fiecare bară fiind 
securizată innifug. Fiecare celulă în care stăteau cel 
mult doi oameni, pentru că existau şi celule cu un 
singur pat, avea pereţii burduşiţi de senzori, camere 
de ascultat şi camere de luat vederi. Aspectul soft al 
fiecărui obiect din închisoare, îi dădea impresia unei 
nave spaţiale. Dacă erai atent exista şi un fundal 
sonor clasic, liniştitor. Nimic nu era întâmplător în 
închisoare. Viaţa se desfăşura în toate amănuntele 

 

 (continuare în pag. 6) 

 


 

 

           Cristian BIRU 
 

În umbra împăratului 
 

Dedic această nuvelă profesorului meu de judo  
Ion Ene Mircea, cu adevărat ultimul samurai pe care-l ştiu.  

Nu am reușit niciodată să-l înving pe tatami.  
I-am rupt din întâmplare un deget căzând peste el. 

 În toată viața lui olimpică de sportiv nu a avut o singură accidentare 

 
Oceanul strălucea calm ca o sabie odihnindu-se 

pe genunchii unui războinic. Din larg se apropria  întin-
derea de apă ca o melodie antică fără sfârşit. Metropola 
scârția din clădirile impunătoare ca o pădure de piatră 
gata să se prăbușească. Cu măștile albe pe față așteptau 
în liniște la semafor liceenii. La culoarea verde a sema-
forului traversară intersecția aproape în cadență ca niște 
regimente în marș. Un turist ajuns prima oară în insulă 
avea senzația că merge printr-un tunel de holograme, pe 
lângă creaturi din benzi desenate. Panourile publicitare 
imense comunicând de la un zgârâie nori la altul, dădeau 
realității un efect de joc video. Mășinile utilitare electrice 
ale consiliului adunau sacii colorați anume pentru plastic, 
aluminiu și hârtie, măturând și spălând în același timp 
asfaltul. Orașul mirosea a clor ca o sală de operații în care 
se face periodic o dezinfecție temeinică. La fiecare colț de 
stradă însă se auzeau sirenele ambulanțelor. Chiar lângă 
supermarketul de pe faleză, unui bătrân căzut de pe 
bicicletă lângă şirurile de cărucioare i se dădea primul 
ajutor. Aproape de librăria din colț un echipaj tocmai băga 
în ambulanță un motociclist cu picioarele fracturate de 
impactul cu o furgonetă.  

Cerșetorul Kamikaze plin de zdrențe afumate de 
focurile de carton umed, ieși fluierând de sub scara unui 
bloc începând să adune resturile de cafea de la un fast-
food non-stop. Adormise special acolo chiar lângă o 
frizerie în care știa că se adună locotenenții mahmuri 
yakuza pentru un tuns și un spălat pe cap. Unul dintre ei 
tocmai ieși din frizerie deschizând o bere să se dreagă. 
Kamikaze fără să-l vadă îl recunoscu după mirosul de 
machiaj, deodorant ieftin, spermă și dantură neîngrijită, 
preacunoscutul parfum yakuza. Ușa frizeriei se deschise 
din nou și prietenii i se alăturară celui care tocmai aruncă 
dopul de la bere în cutia milei cerșetorului. Kamikaze 
recunoscu sunetul dopului dar se aplecă mulțumind mârâ-
ind supus. Îi lăsă pe yakuza să se îndepărteze și se luă 
după ei, așteptându-i să arunce țigările de lux, așa cum 
făceau în fiecare dimineață când își aprindeau după orgii 
țigări pe care nu le mai puteau fuma. Cerșetorul apucă o 
țigară aprinsă fumând relaxat la cafea cu o mână în șold. 
Un avion acoperi cu umbra lui strada ca o pasăre uriașă 
îmbrățișându-și cuibul, iar cerșetorul ridicând ochii infectați 
de conjunctivită spre cer, se dădu înapoi înfricoşat – i se 
păru că în copacul din fața frizeriei se zbate o creatură 
ciudată. 

Deodată o pală de vânt scutură cireșul înflorit de  
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(urmare din pag. 5) 
 

după regulament. Regulamentul transforma omul în maşi-
nă.  Strategia de apărare a închisorii pleca de conceptul de 
submarin. Fiecare încăpere, inclusiv sala de mese era 
conectată la un server şi un procesor independent, astfel 
încât, dacă exista un cod roşu într-o încăpere, programul le 
sigila pe toate din raţiuni de securitate. În caz de atac din 
interior, regulamentul avea prevederi detaliate despre 
etapele care trebuie urmate de personalul de securitate. 
Mesajele, ordinile scrise, curierii, trupele de intervenţie 
aveau căi speciale de acces. Înaintea monitorului care 
supraveghea cantina stăteau întotdeauna doi ofiţeri cu 
statut special, unul stătea pe un scaun, celălalt, exact cum 
prevedea regulamentul, în picioare. Gardianul din picioare 
era schimbat o dată la două ore, dar era plătit ca pentru un 
schimb întreg de patru, adică patru ore gardă, patru ore 
veghe şi patru ore somn.  

Când ofiţerul care stătea în picioare, văzu un 
deţinut aşezându-se lângă prizonierul din zona de maximă 
siguranţă, se apropie de microfon, dar colegul său de pe 
scaun, îl făcu atent că e în ordine şi-i împinse un plic de 
sub tastatură care părea full de bani. Ofiţerul privi transpirat 
plicul, îi verifică privirea colegului şi băgă plicul în buzunar.  

- Iartă-mă, Ito, trebuie să-ţi livrez un mesaj, zise 
deţinutul mâncându-şi orezul cu beţişoarele după ce se 
aşeză alături de tânăr, mai mult preocupat să nu fie auzit 
sau să nu-i fie citite cuvintele de la distanţă. Îmi pare rău, 
nu e nimic personal, spuse repede printre dinţi, privind 
curios gheata de oţel care-i fixa piciorul tânărului de podea. 

Tânărul se uită în farfurie şi încercă să mănânce şi 
el nişte orez amestecat cu o conservă de ton, dar duse 
beţişoarele la gură şi le lăsă în farfurie, pentru că abia 
putea să respire, controlându-şi însă foarte bine atacul de 
panică. Deschise ochii mari ca şi când ar fi vrut să tragă 
mai mult aer în jurul său şoptind.  

-De la cine vine mesajul? 
-De la noul oyabun din insulă.  
-Cum îl cheamă? întrebă Ito îndreptându-şi părul 

de un negru intens cu irizări albăstrui, cu o mişcare a 
capului să aibă privirea limpede.  

-Shinobu Tsukasa. 
-Shinobu Thukasa!? şopti uluit Ito, abia respirând.  
-Chiar el, toată lumea ştie. Nu înţeleg de ce te miri 

aşa. 
-Tsukasa a fost wakagashira

2
 al tatălui meu. S-ar 

putea să fie o confuzie.  
-Nu e nicio confuzie, este chiar el. Este foarte im-

portant acum, săptămâna viitoare se face o serbare, o 
petrecere la care participă toate familiile. Are o casă de 
primire pe plajă la Seganoseki. O să fie multă lume. Se 
pare că Thukasa va fi stăpân peste toţi. Nu ştiu dacă ai 
văzut pachetul din cameră, şopti deţinutul grav ca şi cum s-
ar fi scuzat. 

-Cine a pus pachetul în celula mea? 
-Gardianul din spatele tău, şopti Kono. Este omul 

lui Tsukasa. De fapt toată închisoarea e a lui. Ai văzut 
pachetul? 

-L-am văzut, am recunoscut-o pe sora mea, zise 
Ito, simţind cuvintele cum i se desprind cu greutate din 
gură. Celălalt are nişte pete de sodă pe bărbie şi sub ochi, 
nu-l recunosc. Cine este? 

-Iartă-mă, Ito, este chiar mama ta.  
-Eşti sigur? 

 

Deţinutul îl privi pe Ito dintr-o parte.  
- Nu am avut niciodată timp pentru mama, 

clipi Ito parcă zărind o fotografie cu mama sa înde-
părtată în rochia neagră de lână. Nu i-am luat nici 
măcar o pereche de pantofi. A umblat toată viaţa în 
papuci de lemn. Când venea să-mi vorbească, îi 
spuneam că învăţ pentru examene. 

Ito înghiţi în sec, abia stăpânindu-şi plânsul, 
simţind că devine o fântână arteziană de lacrimi. Îi 
apăru o sclipire în căutătura ochiului stâng intensă 
ca o piatră de diamant. Kono îi simţi emoţia şi înghiţi 
în sec la rându-i, privindu-i pumnul firav, încleş-
tându-se, remarcând uluit tatuajul mic de la mâna 
stângă care părea în locul acela pătată. Petele se 
uniseră într-un fel de dragon. Abia atunci îşi dădu 
seama că petele erau componentele unui tatuaj. 
Tata ne-a ţinut departe de afaceri. Mama nu are 
nicio vină. Nici sora, zise Ito abia stăpânindu-se să 
nu plângă, surioara mea era autistă, stătea tot 
timpul la televizor. Oare de ce-au făcut asta? 

-Vor să transmită un mesaj dur şi celorlalte 
familii. Aşa este obiceiul.  

-Obiceiul? îşi zise Ito clipind, zâmbind 
deodată cuceritor, îndulcindu-şi chipul într-o indig-
nare graţioasă ca şi cum ar fi vorbit cu o femeie pe 
care voia s-o cucerească, a fost un mesaj dur tare, 
şopti tremurând. Tata voia să deschidă o fabrică de 
motoare şi să se retragă din Yakuza.  

-Tocmai de asta l-au omorât. Din Yakuza nu 
se retrage nimeni niciodată.  

-Crezi? 
-Iartă-mă Ito, uneori eşti cam ciudat. Mi-ar fi 

plăcut să lucrez pentru tine, tatăl tău a fost un 
domn, mi-a ajutat familia la greu. Dacă aş putea să 
fac şi eu ceva pentru tine, crede-mă, iartă-mă. Ai 
nevoie de ceva? întrebă Kono evitând să-i spună că 
v-a fi atacat şi el diseară. Oricum nu avea rost să-i 
spună. I-ar fi stricat ultimile ceasuri din existenţă 
inutil. 

- Ai putea să-mi dai o ţigară dacă vrei. 
- Sigur, zise Kono şi-i strecură o ţigară sub 

şerveţel. 
Ito îşi băgă ţigara în gură. Scoase din 

buzunarul de la piept o brichetă şi-o aprinse.  
Kono se dădu uluit într-o parte, privind după 

gardieni. Ito însă trase un fum tacticos în piept şi-l 
eliberă în aer închizând ochii mistuiţi de plăcere. 
Deodată se aplecă privind înspre gardieni de la 
scanner şi abia atunci Kono văzu că Ito are un 
telefon în mână. Când apăsă o tastă, se auzi un 
click şi îşi ridică piciorul eliberat din gheata de oţel.  

- O dată l-am văzut pe tata în camera mea 
plin de sânge. Avea cheaguri de sânge şi în plă-
mâni. Abia putea respira. Era lovit peste tot. Venise 
o echipă de asasini să ne omoare. A tras mai întâi 
în piept şi s-a aplecat spre asasin. A aşteptat un pic 
şi apoi i-a zburat creerii cu un glonte. Ştii de ce a 
aşteptat? 

Kino îl privi încremenit fără să răspundă, cu 
gura căscată.  

…pentru că voia să-l vadă cum moare, şopti 
Ito trăgând încă un fum din ţigară. Pe insula asta nu  

(continuare în pag. 7) 
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văzând că fiecare incintă este devastată de gloanţe 
şi incendiu, ordonă foc lăsând echipele de intervene-
ţie să arunce în aer fiecare cale blindată de acces. 
Speriat chemă în ajutor garnizoana oraşului, poliţia 
şi jandarmeria. Trupele de intervenţie deschi-deau 
pe rând fiecare celulă şi executau foc fără somaţie. 
Deţinuţii înţeleseră repede că nu au de ales, ori 
luptau, ori aşteptau să moară. Un comerciant privi la 
ştiri cum arde penitenciarul Oita şi neîncrezător ieşi 
din prăvălie pentru că închisoarea era chiar pe 
strada lui. Abia atunci văzu elicopterul închisorii şi 
deţinuţii agitând tricourile în flăcări. Mitraliera grea a 
elicopterului, pulveriza deţinuţii de pe creneluri cu 
două mici tornade de proiectile, aruncându-le restu-
rile de trupuri în stradă. Un glonte ricoşând atinse un 
autobuz care se opri brusc în intersecţie, şoferul 
crezând că a atins un biciclist. Uluit conductorul privi 
spre penitenciarul arzând ca o torţă sub un cer de 
aramă cu păsări speriate, atinse de flăcări, devenite 
printr-un efect optic fosforescente. Revenind la auto-
buz realiză că toate străzile erau deja blocate de ma-
şinile de pompieri, intervenţii, trupe speciale, poliţie 
şi jandarmerie care soseau încontinuu.  

Pe o înălţime deasupra oraşului Ito se odih-
nea fumând alături de prietenul său, Maho Yamagu-
chi, cu o bere în mână. La câţiva paşi în spate, lângă 
motocicletă un pescăruş îşi întrerupse zborul 
aşezându-se pe palele unui elicopter militar, deschis 
cu mitralierele la vedere. Pasărea ţipă ca şi cum ar fi 
verificat dacă aparatul e în viaţă, indignată că i-a in-
vadat teritoriul.  Ito privi pasărea fără nicio emoţie fu-
mând şi liniştea deasupra metropolei sclipi ca oglin-
da unei ape liniştite deasupra unui cuib de lumini.  

- Aş vrea să fiu într-o navă extraterestră să 
trăiesc într-o zi fără anotimp. Aş trăi fericit în cosmos 
pe orbita unei planete, fără nicio şansă şi fără nicio 
intenţie să cobor pe ea, zise Ito. 

-Eu aş vrea să fiu mereu acasă, pe insula 
mea, să pescuiesc lângă bojdeucă, răspunse Maho 
amuzat frecându-şi barba, dar imediat îşi simţi 
prietenul copleşit de durere, zdrobit, deşi nu arăta 
nici măcar o senzaţie pe faţa de ceramică, liniştită, 
calm ca o marmură. Eu, zise Maho ezitând, întot-
deauna… dacă aş putea să fac ceva pentru tine… 
dacă nu era tatăl tău, mama mea era vândută în cine 
ştie ce bordel din Tokio. Sunt aici.  

- Aş vrea să fii wakagashira-l meu. Am 
nevoie de un locotenent ca tine. 

- O, zise Maho zâmbind, cu mare plăcere, 
dar numai cu o condiţie. 

 
  Oyabun – tătic (jpn.) 
2   wakagashira - primul locotenent (jpn.) 
3   Kyai – strigăt de luptă (jpn.) 

 
(Va urma) 




 

(urmare din pag. 6) 
 

va mai fi niciun yakuza nici în închisoare, nici în libertate. 
Gardianul care era în spatele lui, simţi fumul de 

ţigară şi se uită nehotărât în jur. Când îl văzu pe Ito 
fumând, nu ştiu ce armă să apuce mai repede, uimirea 
derutându-i gesturile. Ridică bastonul mic de oţel învelit în 
cauciuc şi lovi înspre deţinut. Dar Ito îi aştepta lovitura şi se 
înălţă apucându-l de rever lovindu-l cu mâna stângă cu 
priză pe uniformă cu tot şi gardianul care era antrenat simţi 
că Ito vrea să-i execute un Ipon şi se cabră, dând însă 
capul pe spate, realizând în ultimul moment că e 
dezechilibrat, iar Ito lăsându-se pe lângă banca metalică în 
genunchi îi execută procedeul proiectându-l peste masă cu 
un kyai

3
 atât de puternic, încât păsările din curte îşi luară 

zborul ca şi cum ar fi auzit o detunătură. Pe crenelurile 
penitenciarului santinelele se opriră, verificând perimetrul, 
gardienii înarmaţi privindu-se unii pe alţii. În aer gardianul 
abia apucă să-şi vadă colegii încercând să deschidă uşile. 
Calm, Ito îi controlă proiectarea, lăsându-l să cadă în cap 
chiar lângă genunchii lui. Sub greutatea propriului corp, 
gâtul îi trosni ca un vreasc rupt. Se ridică deodată 
deasupra gardianului şi-i înfipse beţişoarele de lemn în 
piept atingându-i inima. Ridică beţişoarele pline de sânge, 
îl privi horcâind şi-i înfipse beţişoarele prin timpan în creieri. 
Tâmpla stângă a gardianului aproape cedă sub lovitură. Un 
jet de creieri lovi piciorul mesei, atingând genunchii lui Ito.  
Îi apucă legitimaţia şi-i luă cheile. Se îndreptă spre perete 
şi deschise uşa ascunsă în spatele unui panou de rigips cu 
legitimaţia ofiţerului, zâmbind calm spre deţinuţii încre-
meniţi.  

Kono rămase stană de piatră în spatele lui, uitân-
du-se la pistolul gardianului din teaca mânjită de sânge de 
la piept. Ito deja coborâse scările rulante în parcarea 
motociletelor de sub camera de gardă. Nu-l mai vedea 
nimeni din interiorul penitenciarului. Băgă cheile într-o 
motocicletă şi se îndreptă spre poarta închisorii care se 
deschise în faţa lui silenţios ca şi cum l-ar fi invitat pe 
bulevard.  

În cantină abia apucară să intre trupele de 
intervenţie care dinamitară uşa blindată pentru că nu mai 
răspundea nicio comandă prin server. Dar explozia îi arun-
cară pe câţiva deţinuţi peste un ofiţer care se dezechilibră 
şi scăpă carabina. Din instinct Kono se aplecă şi luă 
pistolul gardianului cu beţişoarele înfipte în ţeastă şi se 
trezi în faţa unei echipe care-l somă din spatele unui scut. 
Dar Kono nu înţelese somaţia ezitând, pentru că explozia îi 
ţiuia în ureche şi primul ofiţer trase prin fanta  din scut 
lovindu-l în piept. Kono resimţi împuşcătura şi uluit îşi privi 
rana sângerând înaintând. Ridică pistolul şi începu să tragă 
urlând. Primul gardian primi împuşcătura prin fantă care-l 
aruncă într-o parte cu faţa desfigurată. Apoi Kino lovi încă 
un gardian şi încă unul. O rafală de gloanţe îl ridică în aer 
şi-l aruncă răstignit peste masă. Un deţinut yakuza prinse 
carabina armând-o în aer şi trase în vesta unui gardian. 
Forţa împuşcăturii îl izbi pe ofiţer în perete şi-l puse la 
pâmânt. Deţinutul apropiindu-se îi execută un foc în ţeastă 
care sări în cască într-o jerbă de creieri într-o parte ca o 
oală încinsă pe foc. Deţinuţii aplecându-se pentru că se 
trăgea din toate părţile, se pitiră pe lângă ziduri, scena 
mutându-se brusc în camera corpului de gardă unde ofiţerii 
care stăteau de veghe nici nu înţeleseră ce se întâmplă 
privind spre rastelele pline de arme. În camera de 
comandă, adjunctul închisorii nu ştia ce să facă şi speriat,  
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care l-a prins în viaţă pe Sf. Ierarh Calinic. 
 Vizitele, apoi, la M-rea Cernica, s-ar părea 
să fie puţine, vreo două. Prima, consemnată de Bar-
tolomeu Anania, în 1949, când poetul vizitează mă-
năstirea pentru prima dată de la părăsirea ei – îm-
preună cu fiul său, Băruţu, şi cu autorul consem-
nării, viitorul mitropolit de mai târziu. 
 În această primă vizită îl întâlneşte pe fra-
tele Petru, vecinul său de chilie - care între timp de-
venise monah sub numele de Partenie - şi cu care 
se îmbrăţişează suspinând pe grumazul ei. 
 A doua vizită are loc în 8 iunie 1964 - şi este 
consemnată în “Cartea de aur“ a mănăstirii, cu o 
mână tremurândă, astfel: 
 “8 iunie 1964 - M-rea Cernica. În aduce-
rea emoţionat aminte a unui noviciat şi unei as-
cultări subt stăreţia Arhimandritului Visarion, 
Tudor Arghezi - păcătosul - cu dragoste pentru 
fraţii şi părinţii de azi“. 

În schimb, prietenul de o viaţă şi de condei, 
Gala Galaction, a vizitat M-rea de mai multe ori, ţi-
nând predici în biserică la anumite praznice. 

Tudor Arghezi nu a mai avut ocazia să vizi-
teze M-rea nici la înmormântarea prietenului său, 
Gala Galaction, în 1961, ci doar, cum am menţionat 
mai sus, în iunie 1964 – pentru ultima oară. 

Plecarea sa în lume a fost ca o eliberare. 
Geniul său nu suporta constrângerile sihăs-

triei monahale. 
Cu toate acestea, misterul şi nostalgia sa-

crului nu l-au părăsit, dând sens profund operei sa-
le. Mai ales în Psalmii săi se observă cum adi-erea 
harfei psalmistului David străbate sufletul său 
zbuciumat întru alinare şi vindecare totodată. 

Trăind şi creind în lume, poetul îşi constru-
ieşte viaţa după obiceiurile mănăstireşti, de altăda-
tă. Casa de la Mărţişor avea o chilie unde poetul 
scria şi visa, sub o icoană cu o candelă mereu 
aprinsă. 

Chilia în care a vieţuit poetul odinioară la 
această mănăstire se află în Casa memorială a Sf. 
Ierarh Calinic. Pe zidul de la intrare se afla o placă 
memorială care consemna pentru eventualii vizita-
tori prezenţa poetului Tudor Arghezi în această clă-
dire şi perioada vieţuirii sale în M-rea Cernica. După 
revoluţie placa a dispărut.   


 

I
gn
atie 
Gr

     Ignatie GRECU  

 

  Tudor Arghezi şi M-rea Cernica 
 
 Puţini îşi mai aduc aminte de timpul petrecut de 
Tudor Arghezi ca vieţuitor al Sf. M-ri Cernica. Dacă întrebi 
pe fraţii de astăzi din mănăstire cine a fost Tudor Arghezi, 
vei primi, cu siguranţă, acelaşi răspuns de la toţi: un poet! 
Iar dacă îi întrebi cumva de începuturile sale monahale la 
această mănăstire unde şi ei vieţuiesc, toţi vor ridica 
nedumeriţi din umeri, neştiind ce să răspundă.  

Că este un poet, un mare poet, toţi ştim asta de la 
şcoală, unde l-am studiat şi ni s-a predat la orele de 
literatură română, ca autor al “Cuvintelor potrivite“ şi al altor 
volume de versuri şi proză. 

Mulţi cercetători şi critici literari au studiat viaţa şi 
opera lui Tudor Arghezi în profunzime. Aproape că nu mai 
există niciun loc necunoscut în opera şi biografia sa.  

Perioada petrecută la M-rea Cernica, de când a 
intrat în mănăstire ca frate (1897) şi până la plecarea sa în 
octombrie 1900, la Mitropolie, a lăsat, evident, urme adânci 
în creaţia şi opera sa. 

Încă din anul1897, numele său, Ion Teodorescu, 
apare pe statul de plată la fraţii nepuşi în buget - ca legă-
tor de cărţi. 

Apoi, sporadic, mai apare în aprilie şi iulie 1900, 
acum sub numele de Iosif Teodorescu – citeţ – fiind deja 
intrat în cinul monahal şi slujind ca ierodiacon. 

În octombrie 1900, Iosif Teodorescu apare, pentru 
ultima oară, ca diacon în statul de plată privind retribuţiile şi 
diurnele personalului bisericesc monahal şi de serviciu al 
Sf. M-ri Cernica. 

Plecase deja la Mitropolie, slujind în continuare ca 
ierodiacon. 

Poetul a iubit M-rea Cernica, mănăstirea sa de me-
tanie, cu toate că, peste câţiva ani, avea să se lepede fu-
rios de călugărie. 

M-rea Cernica i-a rămas totuşi în suflet, ca un po-
pas din viaţa sa, plin de reverie şi singurătate. 

Dovadă volumul “Icoane de lemn“ - 1929, apoi 
retipă-rit în ediţia Scrieri, vol. 12, (1966) şi care în Predo-
slovie - arată:  

“Decembrie 1900… 
Lespezi de marmură cu turle şi cruci (…) 
Într-adevăr, umblam să învăţ să scriu…“. 

 Când o aripă a M-rii Cernica a fost mistuită de foc, 
Tudor Arghezi a suferit mult. 
 În “Icoane de lemn“ îşi aminteşte cu drag de stare-
ţul Visarion Ionescu, cel care în 1897, la recomandarea mi-
tropolitului Iosif Gheorghian, l-a primit în mănăstire. 
 Acesta era “un minunat gospodar“, iubea florile şi 
pe călugări. A fost ultimul stareţ al M-rii Cernica, singurul,  
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          Ionel NECULA 
 

Lirism în recuzită feminină – Geta Stan Palade 
 

      Deşi i-a, întâlnit numele deseori prin reviste, nu m-am 
oprit niciodată, mai insistent asupra textelor sale şi nu ştiu 
să-mi atras atenţia în vreun fel în cadrul frecventelor 
întâlniri scriitoriceşti organizate de filiala Uniunii Scriitorilor 
din Bacău. Am trecut unul pe lângă celălalt ca doi necu-
noscuţi, fără să ne încurajăm sau să ne stânjenim reci-
proc. A contribuit, probabil, la această indiferenţă şi inflaţia 
mare de poeţi apăruţi în ultimii ani - care de care mai a-
gresiv şi mai convins de genialitatea sa. Tineri, care n-au 
citit 5 cărţi de poezie în toată perioada formării lor 
intelectuale şi n-au trecut printr-o formă de ucenicie lite-
rară iau cu asalt Festivalurile de poezie, cumulează câte 
15-20 de premii literare şi, sub pretextul unui postmoder-
nism, mai greu de înţeles celor vechi, caută cu orice preţ 
să şocheze printr-un lirism dezlânat, agramat şi fără nici o 
noimă la cheie. O vreme i-a mai descurajat Alex Ştefă-
nescu în cadrul efemerei sale emisiuni televizate Tichia 
de mărgăritar, dar numărul lor, a neaveniţilor, n-a scăzut, 
dimpotrivă a rămas la fel de numeros, de neconvingător şi 
la fel de agresiv. 
     Sigur, Cu Geta Stan Palade lucrurile stau total diferit.  
Aflu din fişa sa personală că are o bogată experienţă lite-
rară, că este autoarea a zece volume de poezii, că a cu-
mulat destule distincţii şi recunoaşterri şi că numele său 
figurează deja în numneroase antologii. Cu un asemenea 
palmares în bibliografia sa, este de mirare că Geta Stan 
Palade n-a întrunit până acum sufragiile unei consacrări 
scriitoriceşti oficiale.  Dar va veni, sunt convins, şi vremea-
i aproape.  
      În 2018, Editura eCreator (Baia Mare) i-a publicat 
volumul de poeme Harfa, o carte masivă cumulând, pro-
babil, trudnicia unei perioade de gestaţie mai îndelungate. 
Un adevărat bazar liric. Rar mi s-a întâmplat să găsesc în 
acelaşi volum o diversitate tematică aşa de surprinză-
toare. Se confirmă încă odată ideea, înţelenită de multă 
vreme printre poeţi, că se poate aduce în partitură lirică 
orice pretext, că nu există teme şi subiecte prohibite 
actului poetic şi că totul depinde de abilităţile autorului.   
     Or, din acest punct de vedere, Geta Stan Palade n-are 
nici un fel de complexe. Nimic din ceea ce este şi con-
stituie ontologia dată, cercul strâmt, cum ar fi spus Emi-
nescu, nu este exclus tratamentului liric. Dar e vorba de o 
ontologie subiectivă, asumată liric cu drum cu tot, cum ar 
fi spus Hegel, cu tot patrimoniul de simţăminte de care e 
infuzată şi cu tot fondul emoţional, care-i conferă glazură 
şi căldură umană.  
      Insist. Orice subiect, oricât de arid ar părea, poate fi a-
dus în portativ liric şi Geta Stan Palade chiar conferă 
dispunerilor sale lirice o mare varietate tematică, dar din-
colo de această diversitate cred că putem disocia câteva 
teme privilegiate şi cu o anumită frecvenţă în travaliul său 
liric. Ca profesoară de religie este firesc ca dialogurile sale 
cu divinul, ideea saltului în transcendent, plonjarea într-un  
 

 
 

dincolo de circumferinţa cercului strâmt să revină 
într-o anumită ritmică în discursul său poetic. Puse 
cap la cap şi într-o anumită ordine, relaţiile sale cu 
divinul reconstituie întreaga gamă a religiozităţii sale 
smerite şi active, de la rugăciune la pietate şi de la 
cucernicie la recunoştinţă. Mi-e teamă, Doamne,/ să 
nu ne pierdem de tineri în lume! Clepsidra timpuluiî/ 
rămânând de atâtea erezii şi vise fără nisip!/ La vre-
mea vremii/ păsările dorului se vor coborâ în Olimp/ 
aducându-ne pe aripi lacrima luminii,/ s-o pască din 
palme delfinii (Rostindu-ţi numele). 
      De multe ori, divinul este invocat nu doar cu sme-
rită plecăciune, dar şi cu recunoştinţa celei ce-a sim-
ţit suflarea divină prin apropiere .Doamne, mi-ai dă-
ruit din mărinimie atâtea odoare de preţ cu care mi-
am îmbogăţit tinereţea (:::) Mi-ai râvnit Doamne ume-
rii, inima această lină lumină, pasăre rară, lira de aur 
a dragostei noastre din pământul făgăduinţei (Pmânt 
al făgăduinţei).  
      Nu trebuie să ne mire că uneori poezia d-nei Ge-
ta Stan Palade - am în vedere poezia împănată cu 
duh creştinesc, se converteşte-n colindă româ-
nească şi poate fi cântată la ferestre în serile de iar-
nă, noaptea pe la cântători, pentru a vesti naşterea 
mântuitorului. Cum pot, Doamne, să răstorn umbra 
cerului/  pe colina năpădită de mierle/?Este ca şi 
când mi-aş amaneta visul/ pe-o banchiză de nuferi!/ 
Este ca şi când m-aş încumeta, Demiurgule/ să-ţi 
revărs umbra cu boarea de cireş a sufletului/ dincolo 
de cer şi pământ/ dincolo de tărâmul izvoarelor!/ Este 
ca şi când aş inventa o maşină uriaşă/ de tocat 
luceferi şi păsări (Colindă de mierle).   
      

(continuare în pag. 27) 
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ceas. Cele mai importante ore pentru mine au fost 
în ultimele luni acelea de dinaintea întâlnirii cu tine 
la orele 20 acolo 21 aici. Şi ca pe orice îndrǎgostitǎ 
bǎnuiala mǎ chinuia teribil.” Tǎcu din nou. Tǎcea şi 
el extrem de curios. ”Şi am apelat la nişte specialişti 
în IT...” Mai luǎ puţin aer de la micul buchet de zam-
bile albastre. 

“Am aflat. Aplicaţia acesta de dating este 
extrem de nouǎ şi performantǎ. Practic încearcǎ 
aducerea împreunǎ a celor care se înscriu pe baza 
unor criterii de prelucrare a informaţiilor avute la 
dispoziţie de tip mind-mapping şi data-mining. Doar 
cǎ unul dintre participanţi la acest soft a pǎrǎsit 
firma şi a creeat el o clonǎ, de fapt o variantǎ îmbu-
nǎtǎţitǎ a softului. Cea pe care o utilizǎm acum... Cu 
cât softul este accesat cu atât va beneficia de su-
mele încasate din publicitatea ce se aflǎ pe wall-
urile aplicaţiei deschise. Practic utilizatorii înscrişi 
aici sunt urmǎriţi chiar când se iese din aplicaţie da-
cǎ sunt conectaţi pe net şi li se aflǎ toate preocu-
pǎrile cele mai personale.Pe care programul le înva-
ţǎ rapid şi când se atinge un punct critic apare un 
nou utilizator. Unul virtual. Acesta ştiind tot despre 
utilizatorul real îl abordeazǎ luându-şi un skin (o fizi-
onomie) ce va corespunde cât mai aproape ce chi-
pul şi gestica, preocupǎrile pe care şi-ar dori acesta 
sǎ-l întâlneascǎ. Pe mǎsurǎ ce se intrǎ în dialog 
procesul este unul de learning in real time, entitatea 
virtualǎ aflând informaţii care odatǎ procesate sunt 
folosite imediat. Adicǎ chiar de la urmǎtoarea întâl-
nire se fac acte şi gesturi şi mai ales dialoguri care 
sǎ farmece, sǎ seducǎ în manierǎ subliminalǎ obi-
ectivul fiind secreţia dopaminei şi serotoninei utliza-
torului. În fapt activarea ”hormonilor fericirii” celui 
prins în acest dialog. Astfel… o fantomǎ electronicǎ 
cucereşte pe cei în cǎutarea “sufletului pereche”. Şi 
cum este în stare sǎ cucereascǎ!!!” 
        “Şi totuşi serile noastre…” şopti el dincolo de e-
cran. Ea începu sǎ râdǎ brusc. ”Ale mele vrei sǎ 
spui! Doar ale mele! Ale singurǎtǎţii mele!” aproape 
cǎ strigǎ ea râzând. Un râs care la început fusese 
nervos apoi devenise mai calm mai firesc în timp ce 
spunea cu aceiaşi eleganţǎ ca întodeauna “Şti… din 
când în când dacǎ vrei o opinie, o discuţie… eu… 
sunt… voi fi mereu aici…”. Ultimul cuvânt nici nu se 
auzi decât pe jumǎtate. Ea închise aplicaţia şi o 
dezinstalǎ. Şterşe apoi din calculator tot ce avusese 
legǎturǎ în ultimele luni cu aceaste conversaţii şi 
dǎdu un refresh la ecran apoi îl închise. 

Şimţea nevoia sǎ mai bea un ceai dar nu 
mai avea puterea sǎ îşi facǎ unul la ora aceas-ta. 
Parcǎ ar fi traversat un deşert nu camera unei 
biblioteci de la parterul fostului cartier muncitoresc. 
Gata. Asta a fost s-a terminat şi sunt vie şi vǎtǎmatǎ 
îşi zise în sine ei. Se simţea într-adevǎr extraor-
dinar. Stinse luminile. Încuie uşa pe care mâine va 
lipi afişul. Plecǎ pe jos prin oraşul care sǎrbǎtorea 
prima zi de primǎvarǎ strângând în palmǎ buchetul 
de zambile albastre. 

 

 

 

Alexandru CAZACU 
 

Buchetul de zambile 
 

Nu ştia de cât timp plânsese. Privi închietura mâini 
stângi instintiv dar înlǎturase ceasul înlocuidu-l cu o brǎţarǎ 
subţire împletitǎ în culorile mǎrţişorului alb şi roşu. Opri 
robinetul micului lavabo, strânse pǎrul la spate şi traversǎ 
biblioteca în diagonalǎ de douǎ ori .Valuri de furie dar şi de 
înduioşare o izbeau în pieptul pe care stǎtea lǎnţisorul ce 
susţinea un mic crucifix. Colega ei plecase mai devreme 
fiind invitatǎ la o piesǎ de teatru în seara aceasta de întâi 
Martie. Se aşezǎ la birou şi dǎdu la o parte afişul abia venit 
de la centralǎ pe care va trebui de mâine sǎ-l punǎ în 
geamul de la intrare şi pe care stǎtea scris “Primǎvara 
lecturii: -Cǎrţile şi oraşul de azi”. Trase de mai multe ori aer 
în piept inspirând parfumul buchetului de zambile primit azi 
dimineatǎ de la un cititor şi apǎsǎ butonul de pornire al 
desktopului. 

Verificǎ mai întâi e-mail-ul. I se pǎru cǎ Internetul 
merge cu o vitezǎ mult mai mare decât de obicei. Primise 
ca de fiecare datǎ confirmarea în cǎsuţa postalǎ pentru ora 
întânirii. Luau ca reper ora din Franţǎ. Privi notificǎrile 
smart-phonului acum zǎrit ce îi indicau cǎ el este deja on-
line. Ea întârziase cam şapte minute. Deschise aplicaţia. 
Spre surprienderea ei nu avea emoţii. Mâna nu îi tremura 
deloc pe mouse cum se întâmplase la primelor lor chat-uri. 
Deschise şi formatul de comunicare .Activǎ videocamera şi 
mǎri sonorul la boxe. “O primǎvarǎ frumosǎ !” se auzi 
vocea lui fermǎ dincolo de ecranul în care se impregnase 
parfumul ei. 

“Am şi un cadou, cum altfel?!” Si în spaţiul de co-
municare îi sosi e-book-ul romanului unui autor belgian 
apǎrut la începutul anului care fusese best-seller în Europa 
dar a cǎrui traducere încǎ nu apǎruse decât în englezǎ. Ea 
zâmbea şi îşi camufla respiraţia sacadatǎ în tusea datoratǎ 
unei început de gripǎ. ”Mulţumesc frumos! Merci beau-
coup!” şi bǎu din cana de ceai aflatǎ în dreapta tastaturii. 
Bǎutura se rǎcise.”Vreau sǎ-ţi spun cǎ aici vremea este 
superbǎ. La parterul universitǎţii au înflorit chiar cireşii 
.Mâine îţi trimit şi poze pe telefon. Azi …”, ”Nu mai e nevoie 
sǎ-mi trimiţi nimic” demarǎ ea ferm dar cu un aer ostenit. 
”Poftim ?!” zâmbi el încurcat. “Ascultǎ…e…deja mult prea 
mult. Ştiu tot. Şi este extraordinar de bine cǎ ştiu. Este 
extraordinar. Înţelegi extraordianar” şi pe mǎsurǎ ce pro-
nunţa acest ultim cuvânt ea însǎşi era din ce în ce mai 
convinsǎ de acest lucru. 

“Hei,hei ce s-a întâmplat? Ştii cǎ nu îmi plac prea 
mult misterele. Spune. Ştii cǎ mie poţi sǎ-mi orice” continuǎ 
el cu o formǎ de bunǎvoinţǎ şi îngrijorare în glas. ”Eşti 
elegant, educat, cosmopolit..Pânǎ şi vulnerabilitǎţile tale pe 
care ţi le cunoşti bine te fac şi ele deoasebit. Într-un cuvânt 
eşti fermecǎtor! Din prima clipǎ când ţi-am dat ok-ul sǎ 
vorbim în privat ai fost aşa. Apoi cu fiecare întâlnire din 
acesta virtuală deveneai cel de care m-am îndrǎgostit cum 
nu am fǎcut-o niciodatǎ…” Încercǎ sǎ mai bea puţin ceai. 
Nu mai era. ”Singur defect chipul tǎu atât de fotogenic 
adesea era parcǎ blurat. Am crezut cǎ este reţeaua de Wi-
Fi care acolo la tine în campusul masteranzilor din Franţa 
este mai slab. Şi a mai apǎrut şi o micǎ tristeţe în care ai 
spus cǎ nu vrei sǎ te vizitez. Apoi bǎnuiala… Dincolo de 
ele o dragoste pe care o trǎiam în fiecare zi ceas de 
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   Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

MIȘU PĂLĂMIDĂ 
 

      Îngâna ziua cu noaptea în satul rătăcit între dealurile 
ninse cu umbre. Umbre care, ca și-n alte dăți, îsi începu-
seră jocul, învăluind și potopind pământul cu-nfiorări. 
Vântul trecea și el, însăilând răcori în aerul care gemea din 
cauza trudei de peste zi. Părea că miresmele-și încetini-
seră emanarea în străfundurile oacheș-complice-ale lunii. 
La orizont, bătrânul soare, și el istovit, își plănuia-ntre norii 
fumurii somnul de până-n zori. O undă de liniște se strecu-
ra-n sufletele  rarilor trecători, înviorându-i. Mustea a somn 
aerul îmbălsămat de cântecul greierilor. A tihnă binevenită.  
      Îmi târam trupul copleșit de truda de peste zi pe ulițele-
nguste-ale satului necunoscut mie. Fantomatice murmure, 
înviorându-mă, răzbateau pâna la mine. Grăbeam pasul și 
nu știam de ce o făceam. Colbul încă înfierbântat făcea 
respirația greioaie. Din curțile caselor joase mă hămăiau 
câini somnoroși. Pe la ferestre, fiindcă noaptea potopea 
locul, începuseră a pâlpâi lămpile cu gaz, încercând iluzia 
prelungirii zilei. Gardurile, cu uluci putrezite, pe-alocuri, 
trădau faptul că n-am ajuns înca în “centru”. Dar, cum 
noaptea se grăbea sa-și ia în posesie domeniul, mă orien-
tam din ce in ce mai greu. Pășeam pe ulițele cotropite de-o 
liniște caldă, în hămăiturile răgușite-ale unor câini somno-
lenți, parcă indignați de trecerea mea. Vigilența lor făcea 
ca, uneori, din dosul perdelelor îmbâcsite de praf, să se-
arate vreun chip ostenit. Cu toate  acestea, spre niciunde 
parcă, mergând, îmi vedeam da-ale mele. 
      Scârțâitul roților unui car m-a facut să-mi concentrez 
atenția într-acolo. Zgomotul, în liniștea seacă, avea rezo-
nanțe subtile. 
      Ajuns într-o intersecție, dezorientat fiind, m-am oprit. 
M-am căutat prin buzunare. Dup-o mahorcă. Am scăpărat 
un chibrit. Și-am tras cu nesaț, în piept, c-o poftă de 
narcoman, primul fum. Înecat de iuțeala lui, am tușit sec. 
Mi-am ridicat turul pantalonilor jerpeliți și-am păsit spre 
fântâna de peste drum, fântână a cărei cumpănă părea că 
împunge norii și cerul, de acum înstelat. Mi-am dat capul 
pe spate, adulmecând aerul  răcoros ce-mi  gâdila narile. 
Relaxându-mă. 
      Lângă un gard de nuiele, obosit fiind, mi-am așezat 
traista pe care-o căram după mine. Cu câteva zdremțe de 
schimb. Am țopăit pe loc, spre-a-mi dezmorți oasele. Cu 
pălăria dată pe ceafă, parcă înciudat, am apucat ciutura de 
lemn și-am scufundat-o-n hăul negru al fântânii. Un ples-
căit plăcut urechii, mi-a reținut atenția. Gândul unei guri 
proaspete  de apă m-a îmbărbătat. Mi-am spălat fața și 
ceafa, ștergându-mă cu dosul mânecii. 
      Uruitul roților răsuna clar în ceața nopții ce acaparase 
totul. Din ce în ce mai clar. Bezna plăcuta era-mpunsă 
doar de sclipirile-ncete-ale lunii și stelelor. M-am tolănit în 
iarba de lângă gard, aprinzându-mi chiștocul de țigare ce-l 
lepădasem mai înainte. Copleșit de gânduri cum eram, în 
căutarea unui locșor de mas peste noapte, poate și-a unui  
 

 

colțuc de pâine cu slană, mi-am revenit abia în hă-
măiturile unui dulău flocos. 
      - No, șezi, Leule, șezi! s-a auzit o voce horcăită, 
trădând un fumător înrăit. Șezi, că te ia mama dra-
cului! Vină-ncoace, n-auzi!? 
      Dulăului nici că-i păsa. Avea altceva mai bun de 
făcut decât să dea ascultare stăpânului: mă lătra pe 
mine. 
      M-am ridicat repede în picioare. Să-mi fie mai la 
îndemână să mă apăr. La o adica. N-a fost însă să 
fie. Un bărbat ca la 50 de ani, c-o pălărie de paie 
dată pe ceafă, s-a scoborât din carul plin cu lucerna 
proaspăt cosită. Alungând câinele, mi-a dat binețe și 
m-a privit îndelung. Cercetător. 

-Ce faci bădie, pe-aici? Io nu te cunosc. Și dacă 
io nu te cunosc, îi musai ca nu ești   

dup-aci. Că io pă tăți îi știu. Musai îi? 
-Musai, fârtate, musai îi! am îngăimat. Cât un 
loc de mas până-n zori, loc unde să- 

mi adast oscioarele. Și-o îmbucătura de pâine cu 
niscaiva slană, contra ceva bani, am spus. 

-Îhâ! A exclamat el gânditor, înțelegător parcă. 
Da’, o țigară ai? 

-Am, i-am răspuns, întinzându-i tabachera pe 
care mi-o dăduse bunicul meu după tata. Ia ! l-am 
îndemnat, ia! 

Cu gesturi încete și-a cules una. A pocnit sec 
balamaua. Închinzandu-se.  

-Ia-o înapoi, mi-a zis el. Mi-am luatără una, 
bădie. 

-Bine-ai făcut, am îngăimat. Doară d-aia ți-o 
detei și eu, i-am mai zis. 
     Gânditor, de parcă nici nu mi-ar fi auzit îndemnul, 
m-a iscodit: 

-Și zici că-ți cați un loc de mas și-o-mbucătură 
de pâine? 

-Îhâ: m-am grăbit să-i răspund. 
-Păi, deși nu te știu, mi-a zis el, te-oi lua la mine 

până-n zori. Oi găsi eu să-ți dau să-nfuleci ceva. Nu 
d-alta, da’, pari băiat bun. Și, nu că e ceva, da’ cred 
că-i păcat să te las în drum. 

Ne-am măsurat din priviri și-am tăcut. 
-Mișu mă cheamă, a spart el liniștea, Mișu Pă-

lămidă. Tu? 
-Traian, am îngăimat eu un răspuns. 
-Traian, Traian, s-a mirat el, da’ mai cum? 
-Are ceva cătare, bădie, are ceva cătare? l-am 

întrebat. 
-Așa e, m-a aprobat el, n-are nici o cătare. 
Mi-am cules cu gesturi încete traista, înfundân-

du-și pălăria decolorată de vânt și ploi pe cap. 
-Să mergem, Traiane, să mergem! m-a-ndem-

nat Mișu, trecând înaintea boilor. 
-Ghii, gloabelor, ghii! le-a zis, și ei au urnit carul 

din loc. 
Mă ațineam în dreapta lui. Izul lucernei proaspăt 

cosite-mi îmbăta sufletul. Mă purta  
dorul de casă. 

-De ce taci, mă Traiane? m-am trezit întrebat. 
-Ce zici, bade? m-am mirat. 
-Așa e, nimica n-avem încă a ne vorbi, m-a 

aprobat el gânditor. 
(continuare în pag. 12) 
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(urmare din pag. 11) 
 

-Păi, vezi?! 
Ne-am oprit în dreptul unei case ceva mai arătoase. 
Era spoită cu var și acoperită cu  

șindrilă nouă. Erau țuguiate acoperișurile și-un cocoș de 
tablă domina ograda. 
 -Aci șade Bleahu, mi-a zis Mișu. E bocotanul satului. Are 
cel mai mult pământ din sat. Io-i cosii lucerna da cu ziua și 
pâna acum, i-o aduc și acasă, după cum vezi, i-o dăscarc, 
i-o bag în șură și, după aia, ce crezi?, o sa plec acasă 
doară cu niscaiva bănuți. Ce mi-o da. 
      Apoi, după un moment de tăcere, a continuat: 

-Îs sărac, omule, îs sărac! O groază de guri mă așteap-
tă acasă. O groază, omule, o groază! a-ntărit. 

-Ai gătat, Mișule? a-ntrebat un ins burtos, în care-am 
ghicit pe mahărul satului, Bleahu Surdu, cum aflasem că-i 
zice. 

-Îhâ! i-a răspuns Mișu, ștergându-și sudoarea de pe 
fruntea înaltă. 

-Îi? 
-Am gătat, am gătat! a mai zis omul, dând a lehamite 

din mână. 
-Dacă-i așa, â-ncoace! l-a-ndemnat Surdu. Â-ncoace 

să-ți dau biștarii! Da, după aia, să te cari repejor! 
      Cu pas agale s-a dus Mișu să-și ia banii. Cei cațiva 
gologani. Plata unei zile întregi de trudă. 
      De-acum prieten, cu Leu, m-am sprijinit de oiștea 
carului și mi-am răsucit o țigară. 
      Văzând flăcăruia chibritului, Surdu a tresărit: 

-Da’, ăla cine-i, Mișule? 
-Apăi, cine să fie? Un pretenar de-al meu. M-a ajutat să 

descarc mai repede, i-a răspuns acesta tăios. 
-Da’,da pă unde-i, că io nu-i știu moaca? 

      Drept răspuns, Mișu a ridicat din umeri. După ce l-a 
privit pe sub borurile pălăriei, bogătanul satului i-a zornăit în 
palmă cei câțiva gologani. Plata unei întregi zile de lucru. 
      Remarcând nemuțumirea pe chipul pălmașului, Surdu 
tresări: 
      -Ce-i , ce-i, Mișule? l-a intrebat cu voce tremurândă pe 
cel care-i cosise lucerna. Ți se par a puțintei? Nu, să nu 
crezi asta! Sunt bugăți! E chiar prea mult cât ți-am dat! Că 
doară nu te vei fi spătit muncind! 

-Cum nu, jupâne, cum nu? De cu ziua si pâna acum ți 
se pare puțin timp lucrat? 

-Hai, lasă, lasă! Vă știu eu pă toți mocârlanii! Doarme 
pamântul sub voi de puturoși ce sunteți! Vă știu eu! a mai 
întărit, îndreptându-se spre casă, vă știu eu! 

-Grijania mă-sii! a-njurat printre dinți Mișu, dupa ce 
bogătanul a intrat în casă, Închizând ușa după el. 
      Ochii îi scăpărau, iar corpul îi tremura tot de nervi. 

-Lasă, omule, lasă! am încercat eu să-l îmbunez. L-o 
bate și pe el Dumnezeu. 

-Bate pă dracu! 
Boii mergeau agale. Erau istoviți și-și fremătau  în aerul 

rece nările. Roțile carului, neunse fiind, scârțâiau. Scrâș-
netul lor sfâșia înfiorător liniștea din jur. 

-Bă, Traiane, bă! Mai dă-mi, bă, și mie o țigare! m-a 
trezit din visare oftatul pălmașului. 

-Îți dau, bădie, îți dau! m-am grăbit să-i răspund. Cum 
nu? am mai zis și i-am întins tabachera. 

-Mă, da’ asta-i ultima! a exclamat Mișu, parcă speriat. 
-Nu-i nimica! l-am liniștit. Mai am niscaiva tutun pisat în 

traistă. 

-Bun ș-ăla, mă bun ș-ăla! m-a aprobat omul, du-
pă ce și-a umplut sufletul cu întâiul fum. Io nici d-ăla 
m-am! A mai zis, dând a lehamite din mână. 
      O vreme, furișându-se printre noi, liniștea nopții 
ne-a depărtat puțin de realitate. 

-Dân ce-i, mă, tabachera? m-am trezit întrebat, 
după un timp. 

-Din argint, i-am răspuns sec. Nu vezi? 
-Nu văd, măi, că e noapte afară, a zis omul, 

abia șoptit. Doară o simțesc la dește că e frumoasă. 
Atâta numa’! 

Întunericul așternut peste sat, ca o mantie, mi-a 
ascuns zâmbetul ivit în colțul gurii. 
      Trecerea noastră zgomotoasă ațâța câinii satu-
lui. Leu sărise din car și se da pe la uluci. Era un 
câine frumos! 
      Parcă ghicindu-mi gândurile, Mișu mi-a zis: 

-Dă mic l-am crescut. Tare cu greu! Din îmbu-
cătura mea i-am rupt și lui, d-o gură-două, că doa-
ră-i și el suflet, nu? 

După ce și-a scuturat baierele sufletului cu un 
oftat adânc și prelung, ca și cum nici nu s-ar fi oprit, 
Mișu și-a continuat istorisirea: 

-L-am găsit într-o zi când se mai desprimă-
vărase un pic, mai de cu iarnă. Mergeam să-ncerc 
să prind ceva pește-n gârla din marginea satului, 
când, ce crezi, omule? Pă una din ulițe, niște dulăi 
cam cât e el acuma, îl zmotoceau de-i săreau ochii 
din cap. Am dat c-o bâtă-n ăilalți și i-am pus pe 
goană. Apoi, am dat să-l iau în brațe.După ce s-a 
zbătut o vreme, s-a cuibărit la pieptul meu, ca sub 
un  ‘coperiș, când te bagi să nu te mai plouă, sau 
cum te bagi iarna lângă sobă, ca să-ți dezmorțești 
oasele rebegite. Așa s-a strâns și el în mine, așa! 
      O undă de satisfacție am citit în glasul bătrâ-
nului de lângă mine, o mulțumire nedisimulată. De 
aceea, văzând și el că povestirea lui mă ține treaz, 
a continuat: 

-Știi, cât m-am tot învârtitără-n apa rece, câinele 
ăsta nu s-a urnit de loc dă lângă botinele mele. Sta 
cu botu-n ele, ca la căldurică. Dă prins, n-am prins 
decât un singur pește. Ș-ăla mic! Ce să duc de el a-
casă?! I l-am dat ăstuia. Imediat l-a hlăpăit. Știi 
cum? Era rupt de foame. Mi s-a facut și mai tare mi-
lă de el, așa că l-am dus acasă. Când am ajuns, ta-
re s-au mai bucurat copilașii mei cand m-au văzut 
cu sânul plin. Credeau că am prins o groază de 
pești. Da’, n-a fost așa. Spre necazul lor mare, din 
sân l-am scoborât pe Leu. Era cât un boț de mămă-
ligă atunci, și, uite-l acum: e cât un vițel de-o lună. 
      Cum nu mai trăsese din ea în timp ce povestise, 
țigara i se stinsese. I-am dat un foc. Primul fum, tras 
cu nesaț în piept, i-a smuls o tuse puternică. A 
scuipat o flegmă în colbul cald încă al drumului și și-
a căutat de poveste: 

-Împoșocați că nu le-am adus pește, copiii au 
dat cu el cât-colo, de am crezut că-și dă duhul în 
cenușarul sobei. A schelălăit și s-a ghemuit sub 
patul de scânduri în care mă întinsesem eu. D-
atuncea, numai și numai pă lângă mine stă animalul 
ăsta. Îndeosebi după ce mi-a murit Păvăluș. Cu el 
se mai tot înțelegea puțin, cu ăilalți, nu! 

-Ce-a pățit băiatul? am întrebat și eu? 
(continuare în pag. 13) 
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(urmare din pag. 12) 
 

-Nu-s ce-a avut ! Să umflase-n burtă tare. În rest, era 
slab țâr. Ieșea la budă cu sânge. S-a curățat într-un singur 
an, săracu’! 

-Dumnezeu să-l ierte! am îngăimat. 
-Ierte-l, a mormăit Mișu, ierte-l! Era tare obrijit! 

      Noaptea cuibărise-n satul pe care-l străbăteam c-un 
car scârțâietor, parcă toată liniștea lumii. Greierii-și conti-
nuau târâitul, nepăsător. Complice, luna adia întunecimea 
cu raze pale. Parcă plictisit da-atâta zvânturat pe la gar-
duri, Leu se urcase-n car din mers și se încovrigase în 
brațul de lucernă rămas în loitre, lânga noi. Mișu și-a trecut 
mâna bătătorită de muncă peste capul câinelui care, în 
semn de mulțumire, a scheunat șoptit. 

-Uite! Vezi? m-a întrebat omul de lânga mine. Pă câinii 
ăștia nu i-a mai făcut Dumnezeu nemulțumiți, ca pă noi, 
oamenii! Lor le-ajunge și-o singură mângâiere. De mâncat 
mai găsesc ei, ca toți îs dăștepți, nu ca noi, mai toți proști. 

-Așa e! l-am aprobat. Da’, de ce i-ai zis Leu și nu 
altfel? 

-Nu știu! Așa mi-a venit. Așa le zice-n satu’ ăsta la mai 
toți câinii: Leu. Cred că d-aia l-am botezat și eu așa. 
      Mulțumit de răspunsul ce-mi da’se, m-am cătat în 
traistă, după tutunul pisat pe care-l aveam. Am dat de el, 
am dat și de foița de ziar pe care-o mai aveam. 
      Vazând că voiesc a-mi răsuci o țigare, Mișu m-a 
îndemnat: 

-Fă-mi și mie una! 
      O vreme am fost atent numai la ceea ce făceam. 
Hurducăitul carului prin hârtoapele uliții făcea să mi se 
verse tutunul de pe foaia de ziar. În astfel de condiții, cu 
chiu, cu vai, am reușit să încropesc două. 

-Ține, omule, ține! i-am zis celui de lânga mine. 
-Gătatu-le-ai? s-a mirat el. 
-După cum bine vezi, i-am răspuns eu, satisfăcut. 

      Amândoi am pufăit cu nesaț din mahorcile de proastă 
calitate și lipite cu scuipat. Fumul înecăcios ne-a făcut să 
tușim. 
      -Îs tare amărât, măi, Traiane, tare amărât! a izbucnit 
Mișu. Am șapte plozi acasă, baiate! Șapte plozi și-o mamă 
ce sta să-si dea duhul! Șapte plozi și o muiere oloagă de-
un picior, Traiane! Cu mine-s zece guri într-o coșmelie ce 
sta să cadă, să se dărăpăne. Ne e tare greu în cele două 
cămăruțe, tare greu! 
      Bezna nopții târzii nu mi-a dat putința de-a-i vedea chi-
pul. Totuși, ghiceam în el un zbucium adânc, transfigurat. 
Oftatul ce i-a zbuciumat sufletul mi-a confirmat copleșeala. 
      -Nevastă-mea, după cum îți zisei, a continuat el, e 
oloagă d-un picior. A bătut-o tătâne-său când a fugit cu 
mine. Cu mine, mă, sărăntocul satului! Cel mai sărăntoc 
eram, dintre toți sărăntocii locului, a mai zis, cu mult năduf. 
      Dupa ce și-a rumegat o vreme gândurile, omul de lân-
gă mine și-a căutat în continuare de istorisire! 
      -Mamă-sa murise pă când era ea mai micuță. Așa, de-
o șchioapă. Când eu m-am îndrăgostit de ea, avea deja o 
mamă d-a doua. Și tu știi bine cum sunt  aistea: rele, ca o 
cucută! Da’, pă mine nu mă interesa nimica. O iubeam și-
mi era dă ajuns. Nu voiam să știu dă nimic altceva. D-aia, 
văzând că și ea se da cu totu’ după mine, ne-am și luat. 
Atunci i-am luat și fecioria! a întărit omul de lânga mine, c-
o undă de satisfacție în glas. 

Ea avea 17 ani și io vreo 24. Taman mă întorsesem dă 
la cătănie. Meream cu ea la horă, unde toți cătau să joace  
 

 

cu ea. Ea, în schimb, numai și numai cu mine se 
învoia la joc. Așa că, ne-am luat până la urmă. 
Adică, mai bine spus, am fugit cu ea în lume, la un 
uncheș d-al meu, d-într-un sătuc vecin. Cu câte ceva 
boarfe în traistă, ce-am putut a ne lua în pripă. După 
vo două săptămâni, când am crezut noi c-a trecut 
focul alor ei, ne-am întors în sat, la tata. Mulți săteni 
ne-au dat dreptate-atuncea, mulți! Numa’ că, așa-i 
de când lumea, nu?, mai erau și unii care-l întărâtau 
împotriva mea și-a ei pă tătâ-ne-său, pă Vasile-al 
Cucului, la belea. Și el, lor le-a dat ascultare. Cică nu 
se făcea că Ilisafta să se dea după mine. 
      Pauzele pe care și le oferea săteanul potopit de 
jale, omul ce se oferise a mă găzdui peste noapte, 
îmi vorbea despre focul ce-l ardea. 
      -De cum am intrat în sat, a continuat el, guri rele 
i-au și dat de veste lui tată-său. Și el , înrăit cum era, 
nu s-a lăsat mult așteptat. Abia d-apuca-se tata să-
mi croiască niscaiva perechi dă palme și să mă ia, 
după aia, de-o parte, să vorbim, că s-au și dat câinii-
n ogradă, a străin.După nu multă vreme, când noi 
nici nu ne dezmeticisem bine, Vasile-al Cucului a 
intrat vârtos. Ho, omule! i-a strigat tata atuncea. 
Încetișor! Și, neavând ce face s-a domolit puțin so-
cru-meu. Toți știau ca tata-i iute la mânie. Era sara-
cu’, că nu mai e! 

-Dumnezeu să-l ierte! Am îngăimat eu, a rugă. 
      De parcă nici nu m-ar fi auzit, Mișu Pălămidă și-a 
cătat de istorisire: 
      -S-au ciorovăitără-n seara aia ai mei cu Vasile-al 
Cucului și tot nu au căzut la înțelegere. Totuși, ca să 
nu se facă de râsul satului, văzând că noi nu ne 
învoim a ne despărți cu nici-un chip, i-a dat Ilisaftei, 
drept zestre: o vacă, cinci oi, un vițel d-o lună, niște 
trențe de-ale ei, ce mai avea ea p-acolo, și-o 
bucățică de pământ în josul satului, pă malul apei. 
Zicea Vasile, tată-său, că dacă ar fi fost să ne luăm 
cu înțelegere, i-ar fi dat mai mult. De parcă ar fi și 
lasat-o, la o adică, să se mărite cu mine! și-a împlinit, 
ironic, Mișu povestirea. 
      Povara descătușării amintirilor i-a mai smuls un 
oftat. Din adâncul sufletului a venit el. Dar, aproape 
imediat, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, a 
continuat: 
      -Am crezut că s-au liniștitără apele-atunci. Numai 
că, Vasile-al Cucului nu și-a iertat fata pentru ce-i 
făcuse. La vo juma dă an, când Ilisafta venea să-mi 
aducă ceva dă-mbucat, că plecasem de cu ziuă 
taman pă bucata aia dă pământ, la arat, a oprit-o-n 
drum. 

După ce a el a ocărât-o bine, că era deja beat 
atunci, i-a zis și ea  oaresce vorbe.Cu năduf. 
Atâta i-a trebuit. A rupt o ulucă dintr-un gard și-a dat 
în ea ca-ntr-un animal. A dat până i-a rupt piciorul. 
Săraca! Știi, io-mi făcusem griji pentru întârzierea ei, 
da’, niciodată n-aș fi crezut că zăpăcitul de tată-său e 
capabil dă așa ceva. Mă și nervozasem un pic. Știam 
că-i tot dau roată băieții, special puși de ai ei, ori nu. 
Da, așa cum îți zisei, nu mă gândeam să-i facă una 
ca asta, nici în ruptul capului! Dumnezeu să-i crape! 
      Măcinându-și jalea,omul a continuat: 
      -Presimtind ceva, am lăsat treaba și m-am dus  
 

(continuare în pag. 14) 
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(urmare din pag. 13) 
 

să văd de ce nu mai vine. Când colo, am găsit-o lată in 
mijlocul drumului. Am dus-o plângând acasă. Am voit a mă 
duce să-l iau dă piept pe nemernic, da’, ce crezi? Ilisafta 
nu m-a lăsat. A zis să las totul în seama Celui Prea Înalt. 
Și, să știi, mă, Traiane, că i-a bătut. Și noi, cu tot beteșugul 
căpătat de ea, după cum îți zisei, cu ajutorul lui Dumnăzău, 
ne-am văzut de ale noastre. Cum am putut. 

Am muncit cu Ilisafta mea ca niște robi. Mi-am crescut 
frații și surorile mai mici, i-am dat pe care cum pe la casele 
lor, cu ce le-am putut da și noi, am îngropat pă tata și pă 
mama, mai apoi, și mi-am băgat în groapă și doi copilași, 
pă Păvăluș de care-ți zisei și p-un altu, mort la naștere, că 
s-opintise femeia, încărcând la fân. 
     Cand și-a terminat de fumat țigara, Mișu, ca orice om 
sărac, și-a băgat chiștocul în buzunarul de la piept al 
cămășii, scuipând în colbul drumului amărăciunea tutunului 
de proastă calitate. 
      Boii mergeau parcă mai cu spor. Nările li se umflau în 
noaptea rece, adulmecând ieslea în care-i așteptau ceva 
fânațe de ronțăit. Le da puteri îndoite asta. 
      Parcă nemultumit de faptul că pe el nu-l băga nimeni în 
seamă, Leu se tolănise lângă noi, cu botul pe labe, 
dormitând. 
      Văzând că nu zic nimic, Mișu m-a zgâlțâit de umăr: 

-Dormi, Traiane? 
-Nu, nu dorm! i-am răspuns în pripă. Rumegam poves-

tea ta. Atâta doar. 
-Ei, da’, stai așa!, că nu ți-am gătat-o. Mai an, s-a dat 

socru-meu la mine. Eram în crâșma satului, mersesem și 
io să-mi beau o dușcă, ca tot omul. El, imediat ce m-a 
văzut, a-nceput să m-acuze că i-am furat fata și-averea, 
că-s mitocan, ca-s mocârlan și câte alte d-astea!  La 
început, ca să-mi văd în pace dă drum și să nu-mi găsesc 
belea, că erau și cei doi frați ai nevestii cu el, am tăcut. Eu-
numai cu Leu. Mi-am băut repede cinzaca, și-am dat să 
ies. Iritat că nu l-am băgat în seamă, moșu a vrut să-mi 
dea c-o bâtă în cap. N-a apucat, însă. A sărit Leu și și-a 
înfipt colții în mâna lui, am sărit și io dă i-am dat vo două-
trei. Apoi, fiincă s-au dat și ăilalți la mine, le-am dat și lor 
câteva. Ca să mă ție minte. Cu mult năduf am dat, Traiane, 
cu mult năduf! 
      Parcă-nțelegând că se vorbește de el, Leu se ridicase 
în picioare și ne privea atent. Apoi, parcă așteptând 
efectul, s-a oprit. 
      -Știi, Traiane, la noi în sat, nimeni n-are timp să asculte 
jalea care te macină. Toți și-o au p-a lor, la fel cum o ai și 
tu p-a ta. Așa că, dacă tot te prinsăi pă tine, îmi vărsai și io 
sufletul. Aici, așa cum îți zisei, n-aveam cui. În plus, nici n-
avem timp să ne ascultăm. Muncim ca robii, din zori și 
până-n seară. 
      Când Leu a sărit din car, Mișu s-a simțit dator să-mi 
zică: 
      -Am ajuns, Traiane! Uite, ai mei nu dorm! mi-a arătat el 
geamurile luminate ale unei cocioabe făcută din voioage. 
      Sosirea noastră a facut s-apară-n prag o femeie-n 
puterea vârstei, care cam aducea d-un picior. Am ghicit în 
ea pe nevasta lui Mișu. 

-Mișuleee! s-a prăvălit ea, gemând, în brațele 
bărbatului ei. Mișuleee! 

-Ce-i, femeie, ce-i? Ce s-a-ntâmplat, femeie? a între-
bat acesta-ngrozit.  

-Florică-al nostru, Mișuleee, Florică-al nostru! a mai  
 

 

apucat să-ngâime. 
      Nemaiașteptând o lămurire, omul s-a repezit în 
casă, îndeaproape urmat de câine și nevastă. 
      Realizând necazul ce se abătuse asupra 
sărmanului om, mi-am cules din car traista și-am 
cotrobăit prin ea. Cu mâini tremurânde am așezat 
pe prispa casei jumătate din banii pe care-i aveam, 
o foaie de ziar, o mâna din tutunul ce-l avea, și-am 
ieșit în ulița-ntunecoasă. Am mai auzit vocea 
bărbatului, tânguindu-se: 
      -Ce Ți-am făcut, Doamne? De ce mă bați? De 
ce mă oropsești în halul ăsta? 
      Am pășit cu grabă pe ulița bolovănoasă, într-o 
direcție necunoscută mie. Mă grăbeam de parcă aș 
fi făcut ceva rău. 
       Lăsasem în urmă satul copleșit de-ntunecime, 
satul plin cu de-alde Mișu Pălămidă și  grăbeam 
pasul spre liziera pădurii ce se ițea-n față. 
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      Constantin OANCĂ 
 

POEMELE DE SUB STEJAR ale lui Ignatie Grecu 
 

          18 cărți de poezie, cât însumează creația lirică a po-
etului Ignatie Grecu, mai ales cărți în care cugetarea creș-
tină atinge inefabilul, sunt o dovadă clară a practicării de 
mult timp, de către el, a trezviei, după modelul celor cinci 
fecioare din parabolă și al atâtor alți mistici trăitori din era 
creștină. Cui scrie cu prpriul  sânge i se mută inima din loc, 
zice Nichita Stănescu. Numai în astfel de situații cuvântul 
ajunge să devină trup, așa cum Dumnezeu-Cuvântul S-a 
întrupat coborând pe pământ pentru a ne aduce vestea 
cea bună a salvării noastre de la moartea eternă, prin jertfa 
Sa. Ca argument în plus pentru cele spuse stă și faptul că 
domnia sa este preot-călugăr la Mănăstirea Cernica. 
          Una dintre temele majore ale cărții de poezie este 
lumea străină, inumană în care insul sensibil este obligat s-
o suporte sau, altfel spus, să iasă din ea.  
          Stejarul din titlu e o realitate despre care mi-a vorbit 
adesea poetul, dar mai ales este o suită de amintiri de-ale 
autorului, când acesta se odihnea la umbra lui inspirând 
aerul poetic al locului. 
           Acum eu îmi amintesc ce spunea Nichita Stănescu 
despre poet și poezie. În ARTA POETICĂ din volumul „Or-
dinea Cuvintelor” zice:„Dacă s-ar descuraja poetul/ ar că-
dea frunzele din copaci/ și ramurile lor ar rămâne/ ca niște 
spânzurători. ...Dar, din grație și din grijă,/ moare întotdea-
una, întotdeauna/ înainte de a se descuraja”. Iar în altă 
parte zice: „Poezia este o lacrimă care plânge cu ochii” 
(poate că „ochii” de aici sunt stelele, iar „lacrima” actul 
creator, care la rândul lor vin din versul eminescian „Pân’ 
ce izvorăsc din veacuri stele una câte una/ Și din neguri, 
dintre codri, tremurând s-arată luna…””). Am amintit de 
descurajare deoarece, iar vorba lui Nichita Stănescu, 
„Poetul, ca și soldatul, nu are viață personală”, iar actul 
scrierii lui este pândit cu ochi reci din toate părțile. 
           Citind cartea POEMELE DE SUB STEJAR, apărută 
în anul acesta (2019) la editura bucureșteană EIKON, îți 
dai seama foarte repede că toate poeziile sunt pe cât de 
simple pe atât de dense în semnificații. Se știe că sim-
plitatea este soră bună cu măreția. Și văzând asta m-am 
gândit să deschid cartea unde se nimerește și să iau la 
rând 5-6-7 poeme despre care să spun câte ceva și așa 
am și făcut. Sunt multe alte poeme, cel puțin la fel de bu-
ne, cum spuneam, lăsate deoparte și pe care cu siguranță 
le veți descoperi dumneavoastră, cititorii. 
          Până să ajung la pagina cu pricina am fost foarte 
frapat de prima poezie numită RUGĂCIUNE PENTRU A 
DA VOIE PRIVIGHETORII SĂ INTRE ȘI SĂ CÂNTE ÎN 
MĂNĂSTIRE. Privighetoarea este tocmai poetul care 
trăiește într-o primăvară perpetuă. A cere voie să scrii, că 
asta înseamnă a cânta, presupune că există un regula- 
 


 

ment restrictiv în acest sens: „Mult m-am rugat de 
portarul mănăstirii:/ - E vremea, frate,/nu crezi? / 
Iarna a trecut. Cețurile s-au ridicat/ ca un fum.../ fii 
bun,/ las-o să intre,/ să cânte de acum!”. 
          Și-acum câteva poezii din inima cărții. SĂBI-
ILE VERZI (pag. 64). Aici irisul este metaforă pentru 
om, pentru poet. Înflorirea irisului este momentul 
salvării prin frumos  (vorba unui personaj de-al lui 
Dostoievski) de la moartea eternă. Dar în aștep-
tarea înfloririi lui sunt luate măsuri de asigurare a 
liniștii, iată sunt pregătite armele duhovnicești de la 
Efeseni 6: adevărul, dreptatea, credința, „Sabia Du-
hului, ca-re este Cuvântul lui Dumnezeu” și „coiful 
mântuirii”, care este marea noastră nădejde. Aces-
tea se regă-sesc în prima secvență a poeziei: „Vân-
tul subțire/ ascute/ săbiile verzi ale irișilor/ până la 
transparență”.  
          În NOI POEȚII (pag. 65) întâlnim niște ființe 
„zvăpăiate”, nevinovate, ce nu gândesc decât la pa-
ce, la bine, dar care pierd din vedere simțul peri-
colului ce vine dinspre lume. Aceste ființe, aparent 
fragile nu sunt din lumea asta, ei sunt poeți. Lor le 
sunt îndeajuns doar cele „câteva boabe de mei” ale 
harului. Iată vulturul, ce reprezintă răul și moartea, îi 
răpește ca pe niște porumbei, rămânând în urma 
lor, împrăștiată în văzduh, „o jerbă de pene albe./ 
Pri-vind uimit, să nu te sperii:/ - Vai, ce ninsoare fru-
moasă/ în mijlocul fierbinte al verii!”. Până și jertfa 
este frumoasă la  poeți. 
          În poemul fără titlu de la pag. 66 avem imagi- 
  

(continuare în pag. 18) 
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Maria TRANDAFIR 
 

OMUL  SFINȚEȘTE  LOCUL 
  
Receptată din mai multe perspective (istorică, sociolo-

gică, administrativă, culturală, toponimică, folcloric-tradițio-
nală), CARTEA CIUREI, ultima “ispravă” a scriitorului Aurel 
Brumă, oferă cititorilor o surpriză, provocând uimire aces-
tora, prin ineditul conținutului. Liricul din “Cartea Noimelor”,  
reflexivul din “Arca de lut”, lucidul din “Azilanta”, ironicul, 
sarcasticul, irezistibilul malițios din “Inima de rezervă”, iubi-
torul de glie și de oameni din aceste creații (și altele) ne-a 
surprins  prin cartea amintită, o carte despre sat (cuvânt 
provenit din “fsat”, tradus de C. Noica prin “locaș, sanctuar, 
vatră”). Acest din urmă sens este cel mai apropiat celui din 
carte, căci vatra strămoșească a fost un “axis mundi” 
pentru românii care și-au iubit țara fără declarații patetice, 
sforăitoare, ci simplu, prin fapte. În cuvântul “sat” s-a scris 
“o istorie a limbii noastre, a pădurii, a păstorilor, călători cu 
turmele, ca navigatorii de odinioară; este scrisă o istorie a 
stărilor și a așezărilor  sufletești” (C. Noica, Cuvânt împreu-
nă despre rostirea românească). Este satul care a păstrat, 
așa cum a fost și cât a fost, o civilizație rurală, regăsită  în 
fântâni, case, biserici, mănăstiri, troițe, unelte, obiecte, tra-
diții. Este satul pe care Blaga, mărturisind: “eu cred că veș-
nicia s-a născut la sat”, l-ar fi vrut neschimbat, chiar și 
atunci când a văzut că “toate-s altfel, omul, satul/ neschim-
bat e numai satul/ după-atâți Prieri și Toamne/ Neschimbat 
ca tine, Doamne”/. Dar satul s-a înscris în vremelnicia 
totului, peste acesta trecând alți prieri și alte toamne, 
ieșind de pe scena existenței lui trecute, așa cum au ieșit, 
din actuala istorie, toate împlinirile ce-au ținut de zvâcnirile 
creatoare, de spontaneitatea cugetului și a faptei. Odată cu 
transformarea acestor spații istorice și geografice, s-au 
schimbat și locuitorii, oameni care, situându-se în timpul ce 
le-a fost dat, au căutat să-și înțeleagă rostul și să-și 
determine  locul în istoria trăită, întrebându-se mereu cum 
ar putea măsura timpul. Și l-au măsurat (așa cum ar fi vrut 
și filozoful amintit), calendaristic, prin zile și nopți, prin 
fapte, prin așteptări și, mai ales, prin acumulări de vise. 
Locuitorii comunei Ciurea și ai satelor apartenente devin în 
cartea domnului Brumă personaje, care amintesc de hu-
muleștenii lui Creangă sau de locuitorii de sub brad 
(“făpturile de mirare”) ai lui Sadoveanu. Mă refer, în primul 
rând, la țărani, în accepțiunea cea mai simplă și mai nobilă 
a cuvântului, la țăranii care au muncit și muncesc ogorul  
pe care îl prețuiesc, lucrând și în grădinile părăsite de cei 
plecați la muncă în străinătate, căci le-a fost milă de 
pământul acoperit de buruieni și de scaieți. Când unui 
asemenea țăran (Mihai Rotaru) scriitorul, devenit “reporter” 
îi spune “nu poți fi slobod de muncă”, acesta  sesizează, 
surprinzător, că  slobozenia este libertate, dar că aceasta 
presupune, ca în fiecare sat să existe poliție, învățătură și 
preot, adică ordine, înțelepciune și valori morale. La 
constatarea “în jur, neiubirea de pământ îi alungă pe tineri 
din sat”, țăranul  îi răspunde cu nostalgie, dar cu o credință 
nestrămutată, că îi place să vadă cum totul în jur înflorește, 
înțelegând că neiubirea nu este ură, ci  indiferență (e 
uimitor câtă valoare sugestivă pot avea antonimele formate 
cu”ne”: neiubire, neprieten, neadormire, nefaptă), adică 
lipsa oricărui sentiment. Autorul se referă, apoi, la meș-
teșugarii din lumea sa-telor, la cei care au moștenit de la 
bunici și părinți o meserie, pe care o consideră de neînlo-  

 

 
 

cuit. Se simte  interesul  orășeanului-scriitor pentru 
oamenii simpli, pe care-i abordează într-o manieră 
originnală, căci rareori  Aurel Brumă pune întrebări. 
De fapt, acesta concepe enunțuri referențiale, pro-
vocând confesiunea interlocutorului, nu lipsită de 
orgoliul celui ce se știe stăpân pe meșteșugul lui. 
Când unui lemnar (dogar, butnar, rotar) îi spune: 
“Dogarul nu este fieștecine. E vraci, doftor, care 
știe scoate din moarte lemnul retezat al pădurii și îi 
dă o nouă identitate, o nouă șansă de a nu putrezi 
netrebnic”, acesta nu rămâne mirat de exprimarea 
atât de subtil-metaforică și, fără să-și dea seama 
de mândria care răzbate din cuvintele sale, vorbeș-
te despre felul lemnului care are tainele lui: cel alb 
sau maro la carne (miez) e bun pentru butoiul ce 
păstrează vinul alb sau roșu; cel de dud  păstrează 
țuica galbenă. Lemnul trebuie lucrat cu liniște și cu 
răbdare, pentru că nici cea mai mică greșeală nu 
poate fi reparată. Și te surprinde dogarul acesta 
(Nicu Andrei), când afirmă că dogăria nu-i doar un 
meșteșug: “mai e  și ceva fizică, geometrie spațială, 
ceva biologie”(!). Figură originală este și fierarul 
(Jean Amariței), care mărturisește că a moștenit 
meseria  de la tatăl său care l-a învățat să lucreze 
cu două ciocane mari, lovind nicovala într-un 
anumit ritm, mânuindu-le în așa fel,încât fierul bun 
de prelucrat să cânte cu anumite sonuri, detectabile 
numai de cunoscătorii meșteșugului. Încercând să 
afle și altceva despre ce i s-a părut important în 
meseria aceasta, scriitorul, căci niciun moment Au-
rel Brumă nu-și trădează talentul de scriitor, pome-
nește că în viață “contează și verdele, contează 
câmpia, contează cum duce femeia găleata pe 
deal, toate contează”, dar fierarul completează că 
pentru el contează calitatea materialului, adică a 
fierului pe care îl prelucrează. Ca și lemnarul con-
sătean, spune cu mândrie că temperatura arderii 
fierului o are în ochi, fiindcă “ochiul meu e termo-
metrul”. E convins că fierăria nu va muri, ci doar se 
“va subția”.  

Se conturează în paginile acestei cărți și un 
personaj colectiv, în sensul că locuitorii și-au dat 
mâna pentru realizarea unor dorințe colective, dic-
tate de necesități. O calitate rară a oamenilor aces-
tor locuri este conștiința valorii proprii, fără să se 
laude inutil și excesiv, dar și fără să-și mini-mali-
zeze meritele. Au făcut pentru satele lor ce-au putut 
și cum au putut, dorind o schimbare (în bine!) a 
acestora. Munca împreună, fără ifose, fără acel su-
părător (prin insistență) “eu”, care a devenit “noi”, a 

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

dus vizibil la modernizarea acestor localități și este meritul 
scriitorului A. Brumă de a fi scos în evidență, cu dreaptă 
măsură, eforturile colective. Nu mă gândesc la autoritățile 
cu drept decizional, care le-au fost alături, ci la ei, locuitorii 
de baștină sau la cei “adoptați” de colectivitățile sătești 
existente și chiar la navetiști, căci împreună au sfințit 
locurile. Mărefer, de pildă, la oamenii care, la inițiativa unui 
cadru medical supărat de frecventele observații primite de 
la organele de control, au construit un dispensar, prin forțe 
proprii, pe un teren dat de primărie. Toată munca, de la 
proiect  la finisaje, a fost făcută gratis de locuitori, în timpul 
liber, adică după ce oamenii se întorceau de la serviciul 
lor. I-a ajutat și preotul, care le-a dat mai mulți metri cubi 
de balast și perdele; femeia de  serviciu de la primărie a 
vândut bujori, plantați de primar (!) în curtea primăriei,  și 
cu banii obținuți au cumpărat covoare; gospodinele au 
făcut, cu rândul,  mâncare pentru cei șase zidari din sat 
care au lucrat până târziu și pentru sobarii care au zidit 
sobele din teracotă, aceasta fiind  făcută de un  consătean; 
asistenta medicală de la care a pornit proiectul (acum 
octogenară, Aneta Atudosei) și  soacra sa au văruit și au 
tras brâiele clădirii, când a fost gata. Ce-a fost mai greu s-
a făcut. Celelalte au venit de la sine, mai ales că au primit 
un mic ajutor de la Spitalul Socola și de la Policlinica Sf. 
Spiridon din Iași. Inaugurarea a fost o sărbătoare, cu atât 
mai mult cu cât au pus toți umărul. Acum lucrurile s-au 
schimbat: nu mai este doar un medic pentru cele șapte 
sate, după 1980, venind mulți medici, schimbându-se și 
condițiile de muncă. Un doctor intervievat a declarat: “A-
cum e boierie! Atunci frământam noroaiele, rupeam troie-
nele, mergeam foarte mult pe jos”. Efortul tuturor, de-
atunci și de azi, merită lăudat cum se cuvine.  Aș aminti și 
munca efervescentă, colectivă, a oamenilor implicați în 
asistența socială. Informându-se cu o evidentă curiozitate 
cu privire la acest aspect, scriitorul-reporter a aflat despre 
Compartimentul de asistență socială al Primăriei Ciurea 
care are în observație180 de familii vulnerabile, cu bătrâni 
și copii,interes și grijă deosebită trezind copiii. Un colectiv 
de oameni inimoși, cu un sentiment al responsabilității și al 
datoriei care le face cinste, alcătuit din asistenți sociali, 
educatori specializați, îngrijitori, au înființat, cu sprijin 
adecvat, trei centre de zi: în Lunca Cetățuii, Centrul de zi 
“Sf. Nicolae”, în Dumbrava, Centrul de zi “Dumbrava minu-
nată”, în Piciorul Lupului, centrul de zi “Scufița roșie”, dar și 
un program “AfterScool”, în Ciurea și o creșă “Sf. Maria”, 
pentru 50 de copii. Un fragment publicat în “Jurnalul de 
bord” al școlii de tip “after” pune în lumină devotamentul 
acestor oameni cu suflet mare: “A  fost un drum lung și o 
muncă sisifică, pentru a nărui zidul gros de apărare pe 
care micuții și l–au ridicat în jur, pentru a se izola de ne-
dreptăți, de suferință, de dor, de lipsa de afecțiune,pentru 
a le arăta calea copilăriei fericite(…) le-am arătat lumea 
miracolului și a magiei, în care lucrurile mici și bucuriile 
mărunte nu încetează să-i uluiască”. Și cum aș putea să 
trec peste entuziasmul și respectul lui Aurel Brumă față de 
cadrele didactice din comună, oameni care au slujit școala 
și care au schimbat o anumită mentalitate exprimată cu un 
soi de indiferență prin sintagma “învățător sau profesor de 
țară”. Învățători și profesori s-au lăsat antrenați, cu orgoliu 
pozitiv justificat, în tot felul de acțiuni, de proiecte care vi-
zau îmbunătățirea performanțelor proprii, acestea determi-
nând și performanțele școlarilor și ale elevilor.  Mulți profe- 

 
 

fesori și-au dat gradele didactice (inclusiv gradul I), 
dovedind calitatea pregătirii lor profesio-nale, alții  au 
susținut doctorate (ca Nicoleta-Cristina Scarlat). La 
rândul lor, elevii s-au bucurat de o bună pregătire, 
care le-a permis participarea la diferite concursuri 
școlare, la activități de voluntariat și la evaluarea 
națională, pentru admitere în colegiile de elită din 
Iași, apoi în facultăți. Locuitorii comunei Ciurea, căci 
numai despre aceștia mi-am propus să vorbesc, sunt 
oameni obișnuiți, dar cu o bogăție sufletească 
surprinzătoare, care au știut să păstreze, cu mândrie, 
tradițiile și obiceiurile moștenite și care s-au arătat 
dornici de a-și arăta zestrea folclorică. Aceștia au 
păstrat în ființa lor, ca în Geneză, ceva din lutul 
locului. Și scrie,atât de frumos și de convingător, 
scriitorul “Dacă nu au acest lut al locului, amestec de 
rod și de Irod, de oase și de cântec de greier până-n 
crucea Cerului, pot fi poleiți în cel mai prețios metal, 
că tot a gol o să sune… Aceasta este privirea dină-
untru, densă, corozivă, neiertătoare”. Într-o comună 
patrimonială, e normal să existe și oameni de patri-
moniu, purtători de nume”celebre”, care fac cinste nu 
numai comunei, ci și orașului Iași și țării. Și se cuvine 
să-i amintesc, individualizându-i prin propriile cuvinte. 
Petrică Ciubotaru, cunoscutul și talentatul actor al 
Teatrului Național din Iași, a mărturisit: “Teatrul mi-a 
dat tot. Am încercat să-i dau și eu câte ceva, din tot 
ce-am avut, jucând pentru oameni”. Emil Șchiopu, 
artist plastic, scria: “erau atâtea stele de numărat… 
posibil să-mi fi încolțit atunci ideea de a aduce stelele 
de acolo, aici, în Ciurea, într-o colecție specială, pe 
care ochii iubitorului de viață o pot vedea”. Poetul 
Vasile Proca, mărturisindu-se, a notat câteva cuvin-
te definitorii pentru viața sa: “Eu numesc satul (natal!) 
- Celesta Curătură. Port o marcă a locului nașterii  

 (continuare în pag. 18) 
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(urmare din pag. 18) 
 

mele”. În numele dinastiei Cortez, care și-a zidit o casă în 
Hlincea, păstrată până azi, deși cele trei surori nu locuiesc 
aici, a făcut o confesiune grăitoare Mioara Cortez: “Dacă 
n-ai amintiri, nu te poți hrăni; cine renunță la trecut, cine nu 
trăiește cu el, n-are bogăția sufletească de a-l împăr-
tăși”.Tulburătoare este și mărturisirea cunoscutului scriitor 
Nichita Danilov, tot despre Hlincea: “Eu mi-am petrecut 
acolo verile și toamnele copilăriei și adolescenței. A fost un 
loc mirific (casa părinților din satul amintit); o parte din po-
ezia mea vine de acolo”. Și minunat de talentata pictoriță, 
Maria Virabov, atât de sensibil numită  metaforic “salcia fă-
ră soț” (în Azilanta), iconăreasa asupra căreia coboară Du-
hul Sfânt, când pictează icoane, care capătă și împrăștie 
sacralitate, se va destăinui: “pentru mine pictura este liniș-
te; mă retrag în culori, ca într-o chilie și trec în alt univers”.  

Cine a urmărit cu atenție felul în care se desfășoară 
dialogurile lui Aurel Brumă cu interlocutorii săi  nu poate să 
nu fi observat maniera prin care acesta deschide subiectul.  
Sigur pe el ca un jucător talentat și pasionat de ceea ce 
face, scriitorul lansează o provocare ca și cum ar ridica la 
fileu o minge care trebuie preluată de coechipier, pentru a 
marca. Și iată “mingea” lansată cu gest meșteșugit din 
cuvinte spre Cela Neamțu, vestita tapiseră,  medaliată cu 
aur la diferite concursuri internaționale: “Uite, lucrările 
dumneavoastră atârnă de tavanul lumii, în locuri dorite, 
visate, dar neatinse de mulți artiști. Și asta poate și dato-
rită nebuniei Celei Neamțu de a suplimenta cerul cu pro-
pria fereastră”. Artista intuiește traiectoria și sensul miș-
cării, prinde ideea și “marchează” cu un răspuns sigur și 
sincer: “Mă surprind căutând începutul de cer în propriile 
ferestre, cele terne, oarecum banale. Dar nu-s ferestrele 
mele și atât, ci sunt ferestrele mele de cer, spre cer”. 
Acești oameni (și alții) au creat “ceva”, fie încărcat de 
frumusețe, fie necesar, fie plin de semnificații. Sigur e 
faptul că toți sunt artiști: ai cuvântului sau ai  metaforei, 
precum Nichita Danilov, Vasile Proca, Mihai Ursache sau 
George Bădărău; ai rostirii, ca Petru Ciubotaru și Virgil 
Raiciu; ai muzicii , asemenea surorilor Cortez; ai culorii, ai 
dimensiunii și ai imaginației, Maria Virabov, pictorița și 
Cela Neamțu, tapisera; artiștii artizani, ca Venera și Du-
mitru Ghinea sau Teodora și Maria Gălățeanu; artiștii  in-
ventatori, Mircea Țâmpău sau Vâlcu Ilarion. 

Proteismul creației lui Aurel Brumă  s-a dezvăluit, din 
nou, prin această CARTE a CIUREI care a necesitat o 
documentare serioasă și diversă, tenacitate, îndârjire căr-
turărească, toate acestea purtând marca talentului său 
recunoscut, dezvăluit de plăcerea scrisului nu numai ade-
vărat, ci și frumos prin simțire și prin emoția trezită de 
sufletul neprefăcut al omului simplu. Pentru autor, Ciurea 
înseamnă pământ cu verdeață, iarbă cu sămânță, pomi 
roditori, istorie scrisă și nescrisă, dar - mai ales - înseamnă 
pământul care a pus la îndemâna locuitorilor lutul cel bun, 
în care legătura dintre cer și pământ se menține, în 
“desenul de clepsidră al apelor în logodna lor cu vegetația 
(pădurile, mai ales), asigurând echilibrul în existența 
comunității.” 

 

 
 

                                                                                                  
Maria Trandafir 

 

 (continuare în pag. 17) 

 
 

(urmare din pag. 15) 
 

nea nopții cu clar de lună. Una dintre modalitățile 
prin care Dumnezeu ni se adresează este cerul 
înstelat, care apare aici, cu luna văzută ca „o roză 
ninsă”. 
          LUMINA de la pag. 67 (lumină care vine din 
versetul Genezei „Și Dumnezeu a zis: „Să fie 
lumină!”) are relief („cereasca broderie”), este vie 
mai ales în ipostaza ei duhovnicească ce ni se 
dăruiește în duminici și-n celelalte sărbători la 
sfânta liturghie, când „Îngeri/ vin și pleacă/ prin 
ferestre/ cântând: Sfânt! Sfânt! Sfânt!”. 
         În poezia de la pagina următoare, iar fără 
titlu, reapare cerul înstelat numit „marea văzdu-
hului”. Dacă în poemul anterior luna era „o roză 
ninsă” aici constelațiile apar ca niște crizanteme. 
Dacă e să continuăm poetic, florile ar fi făcute cu 
ajutorul lumi-nii, ca toate lucrurile de altfel, după 
cum și știința afirmă. 
          Un alt poem-bliț (pag. 69) îmi aminteșe de 
un laitmotiv din contextul zilelor Creației „Și a fost 
o dimineață”: „Lacuri/ înflorind/ mari nuferi albi/ o 
altă dimineață”. Și încă un poem de același fel, la 
pagina următoare, unde marea este o fereastră 
prin care intră furtuna. Marea este adusă la nivelul 
nostru de înțelegere, pe când furtuna îmi dă bătaie 
de cap; spațiul (aici marea) este mai simplu, pe 
când timpul (aici furtuna) este complicat și impre-
vizibil. Iată po-ezia: „O fereastră deschisă furtunii/ 
mai/ întunecată/ ca oricând/ iarăși marea”. 
          ORA ÎNVIERII (71). Marea – lumea din care 
poetul a ieșit, mai ales la propriu – îl urmărește pe 
acesta până sus: „Marea încet se ridică/ până la 
pragul de sus./ Noaptea ca zale sparte/ sună pe 
trepte sub pas”. Aici, precum la corabia lui Noe, se 
hotărăște salvarea: „Obloanele toate s-au tras./ 
Imense lacăte grele s-au pus/ la uși și la porți”. De 
multe ori mi-am pus întrebarea „de ce bat clo-
potele?”, ca să aflu abia acum, în finalul acestui 
poem: „Clopotul bate în turn/ ora învierii din morți!”. 
Sau altfel spus el sună deșteptarea pentru fecioa-
rele adormite, care suntem unii dintre noi. Demn 
de reținut e faptul, deductibil, că atât învierea, cât 
și moartea, cât și ieșirea noastră din lume (care, 
cum spuneam, este temă principală în carte) ori 
judecata se corelează, începând chiar de acum.   
         Scriind cele de mai sus am simțit cum mă 
apropii tot mai mult de poetul și prietenul meu, Ig-
natie Grecu.     
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Marin MIHALACHE 
(traducere din limba engleză) 

 
James Weldon Johnson 

 

Creație 
 

Și a ieșit Dumnezeu în spațiu 
Și S-a uitat în jur și a zis: 
"Sunt singur - 
O să-mi creez o lume. ” 
 
Și cât putea vedea ochiul Său 
Întunericul acoperea totul 
Mai negru decât o sută de nopți 
Jos într-o mlaștină de chiparoși. 
 

Dumnezeu a zâmbit 
Și lumina a răsărit 
Și întunericul s-a dat la o parte 
Și lumina a strălucit în cealaltă 
Și Dumnezeu a zis: "E bine!" 
 
Atunci Dumnezeu a întins mâna 
Și a luat lumina în palmele Sale  
Și a învârtit-o și a făcut soarele 
Și l-a așezat pe cer să lucească. 
Și lumina care a mai rămas 
A strâns-o într-un glob sclipitor 
Pe care l-a aruncat în întuneric 
Smălțuind noaptea cu lună și stele. 
Mai jos între întuneric și lumină 
Apoi Dumnezeu a creat lumea. 
Și Dumnezeu a zis: "E bine!" 
 
Apoi s-a pogorât Dumnezeu  
Și soarele era în mâna dreaptă 
Iar luna era în mâna stângă 
Stelele-i roiau în jurul capului  
Și pământul era sub picioare. 
Și a umblat și pe unde a călcat 
Pe urme s-au scufundat văile  
Și munții s-au ridicat în sus. 
 
Apoi s-a oprit și a văzut 
Că pământul era încins și inert. 
Și a pășit atunci Dumnezeu 
Dincolo de marginile lumii 
Și a scuipat cele șapte mări. 
Când a clipit din ochi 
Au licărit fulgerele pe cer 
Când a bătut din palme 
Tunetele s-au rostogolit 
Și apele din cer s-au revărsat  
Și au răcorit pământul. 
Apoi a încolțit iarba verde 
Și florile roșii au înflorit 
Bradul a ridicat vârful spre cer  
Și stejarul și-a întins brațele 
Lacurile s-au înghesuit 
În golurile pământului 
Râurile au alergat până la mare. 

 
 

Dumnezeu a zâmbit din nou 
Și curcubeul a apărut pe cer 
Arcuit în jurul umărului Său. 
 
Dumnezeu a ridicat brațul  
Și a făcut un semn cu mâna 
 
Peste ape și peste uscat 
Și a zis: „Să fie! Să fie!” 
Și mai repede decât El 
Să-și coboare mâna  
Peștii înotau în râuri și mări 
Fiarele și tărâtoarele 
Mișunau prin codri și colnice 
Păsări despicau aerul cu aripile. 
Și Dumnezeu a zis: "E bine!" 
 
Apoi Dumnezeu a mers 
Și s-a uitat jur împrejur 
La toate câte făcuse 
S-a uitat la soarele Său 
S-a uitat la luna Sa 
Și la stelele cele mici 
S-a uitat la lumea Sa 
La toate câte viețuiau 
Și și-a Dumnezeu: 
 „Sunt încă singur”. 
 
Atunci Dumnezeu s-a așezat 
Pe coama unui deal  
Unde să se poată gândi. 
La malul râului adânc și lat 
S-a așezat cu capul în mâini 
Și S-a gândit, S-a gândit 
Până când s-a hotărât:  
„Am să-l creez pe om!” 
 
Sus din albia râului 
Dumnezeu a scos lut 
Și apoi a îngenuncheat 
Pe malul râului unde sta 
Și acolo Dumnezeu Atotputernic 
Cel care a aprins soarele  
Și l-a fixat pe cer 
Cel care a aruncat stelele  
În cel mai depărtat colț al nopții 
Cel care a rotunjit pământul  
În podul palmelor Sale 
Acest Dumnezeu Mare 
Ca o mamă aplecată 
Peste leagănul pruncului său 
A îngenuncheat în țărână 
A luat grămăjoara de lut 
Și a modelat-o după chipul Său. 
 
Apoi în lut a suflat duhul vieții 
Și omul a devenit un suflet viu. 
Amin. Amin. 
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      Mălina GRIGORIȚĂ 
 
 
Efigia cuvintelor 
 
Îmbrăcată mereu în culoarea morţii, 
era cea mai vie 
din orice încăpere 
cu părul precum soarele 
crescut etern într-un crepuscul de vară. 
 
Din a treia banca de la perete 
prin miopia mea 
o vedeam mai clar ca pe oricine 
o vedeam ca pe o flacără ce nu mă lăsa 
niciodată 
să îngheţ.  
 
Parfumul ei mă făcea să gândesc că... 
doamna de la catedră este însăşi 
muza din poeziile gotice ale oricărui poet 
îndrăgostit 
ochii  ei, precum doua boabe de cafea 
îmi ţineau viaţa trează-  viaţa de aici şi din inima mea 
ea a fost, este şi va fi 
vârsta mea din fiecare perioadă a existenţei 
 
portretele scriitorilor din spatele clasei  
aşezaţi  în şir 
ca nişte note de pian 
întinereau de fiecare dată când ea 
stătea la catedră şi ne povestea despre fiecare.  
 
Mereu când era în preajmă 
umbrele oamenilor dispăreau 
florile îşi schimbau culoarea 
iar zgomotul care era mereu- surzea 
toţi făceau linişte  
să-i audă bunătatea. 
 
Ştiam că ne cunoaştem  
de la prima mea viaţă aici, 
iar acum e doar o reîntâlnire  
cum am avut-o în fiecare oră 
şi cum o vom mai avea de-acum înainte  
în celelalte vieţi 
 
deja o aud spunând: 
„Punct  
şi de la capăt”.  
 
 

 

Amintiri din prima moarte  
 
Mi-aş dori să fie totul simplu 
mi-a zis fantoma ta 
în timp ce-i cântam pe coaste 
muzica lui Chopin 
şi-mi murdăream amprentele de calcar  
dar nu-mi păsa, fiindcă doar astfel 
te puteam atinge 
şi puteam călători în lumile 
create de mine 
pentru noi... 
 
de unde-mi tăiam cuticulele 
îmi curgea un sânge ce miroasea  
precum un al cincilea anotimp 
 
n-am uitat seara în care 
am murit pentru prima dată. 
Stăteam ghemuită pe un pat  
de spital ruginit 
precum într-o celulă canceroasă, 
în ţesuturile unui viitor mort 
 
mi-aş fi dorit ca seara de 22 septembrie 
să rămână doar o simplă seară de toamnă 
în care viscerele nu trebuie  
să-mi fermenteze fluturi, amintiri 
şi cuvinte neînţelese.  
 
 
Seara în care n-ai mai venit 
 
mi-am luat pantofii cu cel mai înalt toc 
cu speranţa să mă ridic la standardele tale  
te-am aşteptat în seara aia în care  
norii parcă  erau făcuţi din oameni 
iar coapsele lor se îmbrăţişau cu haosul  
 
însă n-ai mai venit şi mi-ai frânt inima 
am încercat să o lipesc cu super-glue  
dar n-am reuşit 
mi s-a lipit doar carnea degetelor de pielea 
toracelui 
şi-a trebuit să te aud cum baţi în mine 
 
felinarele din drum clipesc bolnav 
într-un cod morse timid şi transmit doar 
te iubesc 
te iubesc 
te iubesc 
mi-am dat seama că sunt bolnavă 
 
tu eşti tumora mea de pe inimă  
şi am să fiu îmbracată în mireasă 
doar la propria înmormântare. 
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membrii diferitelor grupuri sociale și textele media-
tice, considerând că acestea sunt mult mai complexe 
și mai productive.  

În funcție de tehnicile folosite, dar și de rolul cu 
care este învestit, mesajele mediatice se pot clasifica 
în mesaje de ordin politic, identificate la nivelul auto-
rității guvernamentale și locale, dar și în domenil 
privat. În general, acestea au rolul de a convinge că 
susțin binele general al organizației, indiferenta dacă 
sunt emise de către mediul politic sau destinate 
acestuia. 

Atunci când au loc în interiorul organizației și nu 
privesc o categorie mai largă de public, discursurile 
mediatice de ordin politic poziționează în centrul lor 
locutorul, pe cel care le animă; iar atunci când au o 
dimensiune publică, în anumite campanii electorale, 
de pildă, aceste discursuri sunt foarte mult promo-
vate de mass-media. 

Pot apărea în aceste circumstanțe o serie de 
tehnici de relații publice sau propagandă, care sunt 
proprii discursului politic și aici ne referim la ”scur-
gerile” intenționate de informați sau, cum se numesc 
mai nou ”știri pe surse”, apoi de unele dezinformări și 
chiar minciuni, lansate în spațiul public de un 
candidat sau de reprezentantul cu relațiile publice al 
acestuia sau al formațiunii din care face parte. 

Apare aici antiteza dintre obiectivitate, ca abor-
dare științifică ce presupune lipsa distorsionărilor 
subiective și mistificare, prin care ”practicile ideolo-
gice sunt făcute să pară naturale, când de fapt ele 
sunt specifice unei culturi” (T.O ˈSullivan, 2001:207). 
Pentru că mass-media lucrează în corelație cu alte 
instituții sociale, mistificarea este realizată și de 
practicile sociale moștenite din familie, industrie, 
educație și din ordinea socială. 

Un alt tip de discurs mediatic este acela de 
prestigiu, prin care o entitate sau o instituție nu oferă 
în mod obligatoriu informații certe despre ea, ci doar 
situează organizația într-un mediu care îi oferă o 
valoare adăugată, cum ar fi, de exemplu, prezen-
tarea unei țări de către președintele ei, într-o vizită în 
altă țară, alături de jurnaliști sau prezența unor 
societăți din industria petrolieră la concerte caritabile, 
în calitate de sponsori. 

Mesajul prin care se urmărește o schimbare de 
comportament este frecvent întâlnit și face parte in 
diferite campanii de promovare a unui stil de viață 
sănătos, de exemplu sau de protejare a medului. Să 
remarcăm faptul că, nici în acest caz nu se poate 
identifica o totală obiectivitate, întrucât, la anumite 
campanii, mai ales cele inițiate nu de stat, ci de 
diverse entități private, se urmărește de fapt, atra-
gerea simpatiei alocutorului, prin promovarea unor 
teme de actualitate sau de interes general, cum ar fi, 
de pildă, ecologizarea unor zone rurale, donațiile că-
tre orfelinate, în preajma sărbătorilor tradiționale etc. 

Mesajul utilitar reprezintă pentru un segment 
anume de public informații folositoare, dar pentru o 
altă parte, nu, ceea ce le face mai neinteresante și 
tocmai de aceea, greu de conceput și de prezentat 
într-o formă grafică sau imagistică. 

Mesajul combatant constă în încercarea unor  
(continuare în pag. 22) 

 
 

 

Maria Mădălina BALU 
 

IPOSTAZE FEMININE EUROPENE  

ÎN DISCURSUL MASS-MEDIA ACTUAL 
 
Apariția concomitentă a unei regândiri sociologice și 

antropologice a mass-media, dar și repoziționarea discur-
sului economic în avantaj față de cel politic, datorită contri-
buției țărilor angajate în economia globalizată și liberalis-
mul economic, au condus la depolitizarea publicului și la 
reliefarea unor ”consecințe civice” (Rovența-Frumușani, 
2012:132), pe care aceste noi medieri colective îl ocupă. 
Vorbim aici de produsele mass-media, care au devenit cu-
rente socio-culturale și chiar moduri existențiale de grup 
sau individuale. 

În viziunea lui Bauman, modernitatea și postmoderni-
tatea sunt indisolubil legate de experiența conștientă a 
spațiului și a timpului (apud Stănciugelu, 2009:111). 

Din moment ce distanța parcursă într-o unitate de timp 
depinde de tehnologie, timpul a devenit o armă de cucerire 
a spațiului,ajungând ambele să fie principalele instrumente 
de putere și dominație. Rolul mijloacelor de comunicație 
devine astfel primordial, poziționând în prim-plan uitarea și 
comunicarea ieftină, care presupune ”abundența, mușa-
malizarea sau deturnarea informației primite, la fel cum pu-
tem defini așa-numitele breaking-news” (Bauman, 
1999:20).  

Conform Dicționarului explicativ de jurnalism, relații pu-
blice și publicitate, de Cristian Florin Popescu, mass-media 
reprezintă un fenomen prin care se multiplică anumite 
tipuri de mesaje la ”scară industrială” (2003:215), fiind 
alcătuite din mijloacele media clasice, unde se includ bro-
șurile, afi-șul, ziarul, almanahul, revista, pliantul și noile 
media, de tipul Internetului, telefonului, televiziunii, radio-
ului,faxului etc. 

Putem considera că discursul mediatic este unul privy-
legiat, întrucât poate beneficia de toate instrumentele 
comunicării, de la cele verbale (texte) la cele paraverbale 
și nonverbale (imagini funcționale, kinestezică, proxemică 
etc), primele tendințe în dezvoltarea media fiind cele în 
care esteticul era coordonata principală a unui mesaj 
media; treptat, această tendință a fost înlocuită cu criteriul 
argumentațional, anumiți teoreticieni americani ai publici-
tății considerând că imaginea trebuie să fie doar o reflec-
tare a mesajului pe care îl însoțește, nu să primeze. 
(Claude Hopkins apud Ion Stavre, 2011:19). 

Aceste tehnici, aparținând discursului mediatic au mo-
dificat raporturile dintre spațiul public și cel privat, inițial 
schimbările din cel economic, știut fiind faptul că aceste 
inovații au fost impuse de un puternic impuls social, influ-
ența lor în societate resimțindu-se odată cu era industrială, 
nașterea electricității, apoi cea a electronicii și a trecerii de 
la comunicarea familială la cea individuală. 

Un prim punct în cercetarea comunicării de masă l-a 
constituit audiența, reprezentând toți membrii unei societăți 
industriale avansate, pentru care consumul și interacțiunea 
cu produsele mediatice constituie o cerință imperativă pen-
tru aparteneța la societatea modernă. Inițial s-a afirmat că 
”audiențele erau fragmentate, pasive și impersonale, subli-
niind astfel vulnerabilitatea individului din masă în fața pu-
ternicilor stimuli mediatici. În prezent, s-au schimbat pers-
pectivele asupra relațiilor interpretative stabilite între  
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care provoacă traume.  
În țările comuniste din blocul estic, noțiunea a că-

pătat conotații drastice, chiar marcante pentru vieți și 
destine culturale, cenzura devenind un instrument prin 
care presa în toate formele ei, era transformată într-un 
instrument al celor care conduceau și nu într-un mijloc 
prin care se asigură protecția cetățeanului, a intere-
sului național sau a bunăstării sociale și morale a gru-
purilor considerate vulnerabile. 

Excluderea deliberată a unei informații, care este 
obiectul cenzurii, presupune capacitatea de a selecta 
ceea ce este adecvat pentru a fi făcut public, iar asta, 
în cazul mesajelor media, este apanajul unei entități 
capabile de putere și autoritate, dar poate genera con-
flicte între stat, lumea politică și mass-media. 

După înlăturarea regimurilor comuniste din Euro-
pa, cenzura a fost considerată ca Inchiziție modernă, 
nu doar în literatură, unde s-a manifestat în forme 
dintre cele mai violente, ci și în presă.  

Dar imediat în anii ˈ90 s-a simțit nevoia reintro-
ducerii acestei adevărate instituții, care este cenzura, 
întrucât infuzia de informații din statele occidentale 
aducea cu sine și anumite mesaje asupra cărora era 
necesar un anumit control din partea statului. Oricum, 
în America cenzura acționa încă din anii ˈ70, ca me-
todă de protejare a televiziunilor în relație cu violența și 
sexualitatea, față de copii și tineret. 

În ultimii ani se observă o altă tendință, am putea -
o numi tabloidizarea știrilor (Stavre, op.cit: 32), feno-
men care a luat naștere din creșterea puterii econo-
mice și financiare a oamenilor de afaceri, care se do-
tează cu trusturi de presă, reflectate prin presiuni 
asupra oamenilor politici în scopul favorizării intere-
selor ecomnomice sau de altă natură ale celor dintâi. 
Acest lucru conduce inevitabil la pervertirea calității 
discursului mediatic. Sunt bine cunoscute exemplele 
din România, Franța, Republica Moldova, în care anu-
mite trusturi (Antena, Paris Match - Lagardere, Gene-
ral Media Group-Corp.) au favorizat oameni politici 
influenți, discursul mediatic devenind în acest caz o 
distorsionare a dreptului de exprimare. 

Putem afirma cu certitudine că discursul mediatic 
are un rol primordial în transmiterea discursului politic, 
întrucât de frecvența și mediatizarea celui dintâi depin-
de eficiența celui de-al doilea, șeful de campanie al lui 
Bill Clinton, de la alegerile din 1992 afirmând că orice 
actor de la Hollywood va putea ajunge președinte cu 
ajutorul trusturilor de presă, dacă are o poveste cre-
dibilă, cosmetizată și ilustrată în mod comercial. (Sta-
vre, op.cit: 34) 

În România s-a manifestat o situație aparte față de 
celelalte țări europene, în sensul că, după Revoluția 
din 1989, când s-a manifestat pentru o scurtă perioadă 
o renaștere a presei românești, după care, din păcate 
mass-media românețti au sărit peste etapa cea mai 
importantă din evoluția ei, aceea a libertății totale de 
exprimare, plonjând direct în era consumerismului. Din 
acest moment, presa nu a mai fost un instrument de 
cultură și de culturalizare, care servește cauzei progre-
sului uman, ci a devenit un instrument de profit comer-
cial. 

Indiferent de spațiul în care se manifestă, informa- 
 

 (continuare în pag. 23) 
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organizații care se află în sfera publică de a se sustrage 
anumitor contestări care survin fie din partea concu-
renților, fie din partea unui anumit segment al publicului. 
Poate cele mai cunoscute mesaje combatante sunt cele 
ale organizațiilor neguvernamentale pentru drepturile 
animalelor (Organizația pentru salvarea balenelor albas-
tre) sau pentru protejarea mediului (Greenpeace). Mesa-
jul lor este de cele mai multe ori structurat sub forma unor 
imagini însoțite de un slogan care sintetizează o 
concepție general valabilă. 

Conceperea unui discurs mediatic trebuie să țină 
seama de mai mulți factori, cum ar fi: alegerea unui titlu 
sugestiv și incitant, structurarea textului într-un ritm 
potrivit și de o lungime rezonabilă, atât de lungă încât să 
epuizeze subiectul, dar în același timp scurtă încât să nu 
plictisească auditorul. 

 Psihologul american Ernst Dichter vorbește despre 
teoria motivării unui discurs mediatic, arătând că, pentru 
o comunicare de masă eficientă, ceea ce contează este 
motivația, acea forță internă care ne împinge să acționăm 
într-o direcție dorită de realizatorii mesajelor. (Stavre, 
op.cit: 20). 

Semiologul francez Roland Barthes susține ideea 
potrivit căreia mesajele persuasive, deci și cel mediatic, 
sunt structurate și conduse de formula semn-imagine, 
conexând transmiterea informației cu asigurarea unor 
condiții externe mesajului (deixisul temporal, spațial și 
personal, transformarea lui eu în tu), asigurându-se astfel 
trnsmiterea informației atât în plan afectiv, cât și rațional. 

Forța comunicării este dată de mijloacele folosite în 
discurs, care sunt construite, de altfel, cu scopul de a 
seduce sau convinge, în acest caz dispare fenomenul de 
neutralitate, care ar trebui să fie intrinsec discursurilor 
științifice, didactice și mediatice, întrucât aceste tipuri 
discursive au un caracter informativ. 

Observăm că și lexicul utilizat în aceste mesaje nu 
are caracter neutru, preferându-se sensul conotativ sau 
peiorativ al unor noțiuni, tocmai pentru a influența 
alocutorul, mergând chiar până la deturnarea de sens, în 
cazul știrilor din ziarele de can-can.  

Spre exemplu, relatarea unui accident rutier în care 
este implicat o persoană publică face un raiting crescut, 
dacă în locul substantivului ”victimă” este folosită 
perifraza ”importantul om de afaceri rănit”. 

Pe de altă parte, în cadrul unei organizații, comu-
nicarea ocupă un loc cel puțin la fel de important precum 
resursele financiare sau umane. Dacă luăm în consi-
derare teoria marketingului, observăm că politica unei 
organizații este ca aceasta să-și adapteze discursul și 
implicit acțiunile, la nevoile consumatorului. În realitate, 
majoritatea entităților economice, politice, culturale etc 
încearcă să plieze nevoile destinatarului la propriile dezi-
derate, care sunt de obicei profitul, creșterea prestigiului, 
cucerirea unui segment mai mare al pieței. (B. Dagenais, 
2003:28).  

Un fenomen interesant care apare în lumea discur-
surilor mediatice este cenzura, termen provenind din Ro-
ma antică, unde substantivul cenzor desemna un funcțio-
nar al statului, însărcinat cu verificarea conduitei morale a 
cetățenilor. Evoluția sensului a trecut și prin psihanaliza 
lui Freud, unde denumește o instanță morală care este 
responsabilă cu reprimarea acelor vise inacceptabile sau  
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sensul stilului unui discurs. 
Celebru și demn de amintit aici este discursul 

lui Cațavencu din opera literară O scrisoare pier-
dută a dramaturgului român I.L. Caragiale, care re-
vine redundant în foarte multe discursuri din spațiul 
balcanic și nu numai. Așa cum acest personaj 
afirma că ”industria noastră e sublimă, dar nu 
există” sau că ” în două una, daţi-mi voie: ori să se 
revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; 
ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se 
schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele... 
esenţiale”. 

Avem aici o contradicție de termeni pe care 
scriitorul a introdus-o în discursul personajului său, 
pentru a ironiza duplicitatea acestuia, dar și anu-
mite carențe pe care le avea, deși ar fi trebuit să 
stăpânească foarte bine tehnicile discursive, fiind 
un om politic influent. Și de ce nu am crede că 
marele dramaturg român s-a inspirat din realitate, 
când iată un fragment din discursul prim-ministrului 
României, Viorica Dăncilă, la o vizită de lucru într-o 
fabrică de magiun, produs tradițional românesc  
”'Vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră 
pentru că știu că în urma unor rezultate, rezultatele 
obținute sunt în urma unei munci depuse, a unei 
munci susținute," a spus Viorica Dăncilă.  

A doua exprimare prin care premierul a atras 
din nou atenţia a fost una referitoare la preşedintele 
Comisiei Europene. „Voi discuta cu domnul Junc-
ker. Nu în ideea de a scuza pe cineva, de a abroga 
pe cineva despre o vină, și de a ruga ca să lăsăm 
rezultatele anchetei să fie cele care ne fac să 
credem într-o direcție sau în cealaltă”. 
 În afara repetiției deranjante a substan-
tivelor rezultate și munca, vorbitoarea face o con-
fuzie paronimică între verbele a abroga și a absolvi 
(în fapt, ele nu sunt o pereche paronimică propriu-
zisă, dar se aseamănă la nivel formal), folosind de 
asemenea, în mod incorect prepoziția despre în lo-
cul lui de și introducând conjuncția ca să în locul lui 
să, din acest fapt reieșind o hipercorectitudine spe-
cifică unor vorbitori puțin obișnuiți cu uzul nivelului 
literar al limbii române, ci mai degrabă cu cel 
colocvial. 

Apariția lui și copulativ în locul celui adversativ 
(sau, al și mai obișnuitului ci) trădează o dezor-
ganizare a actului discursiv, fie și în cazul acesta, în 
care subiectul nu era foarte pretențios din punct de 
vedere semantic sau lexical. 

Concluzionând, comunicarea este sinonimă cu 
deținerea puterii, nu numai în discursul politic, un-
de, un bun comunicator are un ascendent în fața 
alocutorului, dominându-l, dacă posedă tehnici 
superioare ale discursului. Acest lucru este evident 
și în cazul discursurilor media și publicitare, promo-
varea unui anumit concept sau produs având o ma-
re putere de persuadare asupra publicului, tocmai 
de aceea au fost limitate sau chiar interzise recla-
mele la alcool sau tutun, urmărindu-se un efect pro-
hibitiv.  

 

 

 

(urmare din pag. 22) 
 

țiile difuzate prin discursul mediatic ar trebui să respecte 
următoarele criterii: să aibă un impact la public, prin aceea 
că relatează situații care se referă la un număr mare de 
oameni; conflictualitatea rezidă din aceea că evenimentele 
care prezintă situații tensionate sau controversate atrag 
mai mult publicul; amploarea este caracteristica informa-
țiilor media de a afecta un număr cât mai mare de per-
soane, în acest fel devenind mai antrenante; proximitatea 
este un alt criteriu care garantează succesul unei știri, fiind 
evident că un fapt care se petrece într-o zonă apropiată 
sau cel puțin familiară are mai multe șanse de a deveni o 
știre; unicitatea este destul de greu de obținut în prezent, 
având în vedere faptul că majoritatea canalelor mass- 
media au surse comune de informare și este dificil a se 
obține exclusivitatea; în sfârși, interesul uman al mesajului 
media este, de fapt, o sintetizare a tuturor criteriilor enun-
țate anterior, fiind evident că oamenii sunt interesați în 
mod predilect de ceea ce ține de experiențele omenești.  

Structural, introducerea unui discurs fie că este me-
diatic sau politic, ar trebui să aibă rolul de a crea o cone-
xiune cu audiența, de a-i capta atenția, prin prezentarea în 
câteva propoziții scurte a ideii principale, precum și a 
importanței subiectului. Este poate partea cea mai impor-
tantă, care depinde într-o mare măsură și de capacitățile 
lingvistice, retorice, empatice ale locutorului, dar și de 
ceilalți facori, extrinseci discursului, despre care am vorbit 
în capitolul anterior (circumstanțe, factori declanșatori, fac-
tori perturbatori). 

Cuprinsul discursului dezvoltă câteva idei majore, 
principale, identificându-se și transmițându-se doar acele 
informații verificate sau verificabile, iar emițătorul poate 
face apel la resursele retoricii tradiționale, dar și la mate-
riale auxiliare ce țin de tehnica modernă (laptop, video-
proiector, planșe etc). 

Concluzia reia într-o formă sintetică principalele idei și 
puncte de vedere susținute în desfășurarea discursului. 

Întorcându-ne la metodele reoricii, putem expune câte-
va caracteristici ale stilului unui discurs mediatic, referindu-
ne atât la componentele sintactico-morfologice, cât și la 
cele stilistice și ortografico- ortoepice. 

Astfel, un discurs care respectă canoanele genului ar 
trebui să uzeze de toate metodele pentru a căpăta forță de 
convingere, de la deixisul personal (noi, eu, voi), la între-
bările retorice și verbe la diateza activă, interjecții și voca-
tive, care sunt mărci ale adresării directe, implicând alocu-
torul în discurs, pentru a se activa perspectiva interact-
țională a mesajului. 

Limbajul respectă normele gramaticale în vigoare, a-
parținând stilului publicistic, dar existând uneori și influențe 
din cel beletristic și chiar juridic-administrativ, în cazul unor 
emisiuni sau articole de specialitate din publicațiile de larg 
interes. 

Procedeele artistice intensifică puterea evocativă și 
persuasivă a discursului dacă se face apel prin ele la 
memoria anterioară a destinatarului, stabilind conexiuni cu 
un alt eveniment din experiența acestuia. Repetițiile și 
comparațiile pot evidenția importanța unui eveniment sau a 
unei noțiuni pe care oratorul dorește să o expună. Analo-
giile, de asemenea, permit identificarea sau ancorarea 
unui fapt de un altul sau de o entitate cunoscută destina-
tarului. La celălalt pol, avem excesul identificat de nenu-
mărate ori în discursuri prin uzul nejustificat al acestor me-
tode, ceea ce generează prolixitatea, ambiguitatea și non- 
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să inducă studenţilor exigenţele actului de creaţie.    
      Locul geometric al întregii arhitecturi propuse de 
Adrian Botez este Cuvântul, dar Cuvântul în înţelesul 
lui biblic, unde avea funcţii constructive, demiurgice, 
dacă avem în vedere că toată Facerea s-a realizat 
prin intermediul Cuvântului. Autorul insistă mult asu-
pra acestui aspect şi conferă Cuvântului o triplă 
accepţie: de corporalitate materială, de Suflet şi de 
Duh (Spirit). De vreme ce Cuvântul este semnul ling-
vistic al unei denominări, autorul, în Micul său tratat 
de poetică, îşi propune să-l dispună într-o întreită 
perspectivă; să alcătuiască o istorie a opiniilor despre 
poezie, să diferenţieze semnul lingvistic, aşa cum a 
fost statornicit de Saussure şi semnul poetic ca reve-
laţie divină şi să redea dimensiunea lui cosmo-divină, 
prin actul transfigurării. S-a spus adesea că poezia 
este suflarea lui Dumnezeu pe pământ, ori tocmai 
acest aspect orfic a fost eludat de Ferdinand de 
Saussure şi de ciracii lui europeni şi de peste ocean.   
      Adrian Botez are meritul de a fi restabilit înţelesul 
primordial al semnului poetic şi de a-l fi analizat în 
toată complexitatea lui semnificaţională. Arta, spune 
autorul, arta în general şi cea poetică în special, este 
expresia nostalgiei fiinţei după starea originală, 
expresia voinţei fiinţei de a se autorecupera, de a-
şi revela Logosul (de a se revela prin/ca Logos). Lo-
gosul este ordinea ritualică (liturgică) a gesturilor 
(re)sacralizante - dar, poate, în primul rând,  este a-
cea vibraţie (ca pendulare între starea de perso-
nalitate-criză  şi starea de impersonalitate sublimă, 
atotechilibratoare), sesizabilă  ca fond cosmic al fiin- 
 

(continuare în pag. 27) 
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Adrian Botez  
 

      A trecut multă vreme - de fapt multe decenii – de când 
Adrian Botez mă ţine în priză calofilă trimiţându-mi, cu o 
consecvenţă de prieten adevărat, cărţile sale, parcă spe-
cial pentru a mă fascina şi complexa cu productivitatea sa. 
Este, după câte-mi dau seama, unul dintre cei mai 
productivi scriitori, din câţi conţine breasla noastră actuală.  
      Dacă-l invidiez? Bineînţeles, dar nu pentru prolificita-
tea sa genuină, ca autor, ci pentru neputinţa mea de  a mă 
ţine în ritmica noutăţilor propuse de el şi pentru că îmi 
induce un simţământ de culpă prin omisiune, prin mulţi-
mea isprăvilor sale scriitoriceşti, rămase în afara capaci-
tăţii mele de lectură.  
      Recent, ne propune, iată un Mic tratat de poetică 
(Edi-tura Rafet, Rm. Sărat,2019) - lucrare curajoasă şi mai 
mult decât necesară spiritului nostru public, marcat de o 
inflaţie de poeţi prolifici şi agresivi,  mulţi dintre ei nici n-au 
auzit de imperativele actului de creaţie, dar scriu carte du-
pă carte, ajungând ca numărul cărţilor publicate să fie mai 
mare decât al celor citite în toată perioada formării lor inte-
lectuale. A fost o vreme când fenomenul l-a mai descu-
rajat Alex Ştefănescu şi emisiunea sa televizată Tichia de 
mărgăritar, dar fenomenul a devenit prea generalizat 
pentru a fi asanat de o singură emisiune.  
      Am avut posibilitatea să cunosc mulţi premianţi ai Fes-
tivalurilor de poezie, organizate peste tot în ţară, şi mulţi 
dintre cei ce-mi inducea o nestăvilită îndoială încercau să 
mă convingă prin numărul mare de premii obţinute la 
aceste manifestări. Voiau să mă convingă prin cele 18-20 
de premii obţinute pe la diferite festivaluri din ţară. Uneori 
mi-am arătat surprinderea chiar şi faţă de juriile stabilite să 
decidă asupra calităţii şi valorii lucrărilor prezentate la 
concurs şi m-a consternat explicaţia oferită că din plicurile 
primite trebuia, musai trebuia să aleagă şi să premieze pe 
cineva, chiar şi în condiţiile când diletantismul şi preca-
ritatea erau evidente. Nu-s deloc sigur că toţi aceşti tineri 
care bat la porţile afirmării literare au o idee, oricât de 
vagă de teorie literară, c-au auzit despre Poetica lui Aris-
totel, despre Arta poetică a lui Boileau sau despre alte 
exegeze de teorie literară, mai noi,  apărute în ultimii ani.   
      Cartea lui Adrian Botez completează fericit o biblio-
grafie destul de precară şi umple un mare gol din eseistica 
românească. Cred că şi îndelungata lui experienţă de pro-
fesor şi de conducător al cenaclului literar din liceul unde a 
funcţionat mai multe decenii la rând l-a condus la con-
cluzia că tinerii, cei cu abilităţi literare şi cu vocaţie crea-
toare, chiar au nevoie de un îndrumar care să-i aşeze într-
o direcţie, într-o opţiune, într-un sens şi într-o manieră lite-
rară, cu toate motivaţiile teoretice asumate imperativ. Ci-
neva trebuia să atragă atenţia numeroşilor amatori - celor 
mulţi, care fac literatură după ureche şi-şi trâmbiţează 
genialitatea claxonat - că actul de creaţie literară implică 
anumite rigori, o anumită cultură, că nu poate răsări din 
nimic, în absenţa unui pat germinativ productiv.  
      Adrian Botez şi-a asumat acest rol propedeutic şi pune 
la dispoziţia tinerilor creatori, dar şi tuturor celor interesaţi, 
un instrument de lucru, un îndrumar care nu trebuie să 
lipsească de pe masa de lucru a celor dornici de afirmare 
literară. Ba chiar merge mai departe şi consideră că şi 
facultăţile de profil au nevoie de un curs universitar care  
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strigături în timp ce muzicanţii, un ceteraş şi altul cu 
zongura, cântă. Era ceva ce nu văzusem nici în filme. 
Parcă văd cum îşi dădeau rând şi, în timp ce spuneau 
"Ai, hai şi iar hai!...", puneau palma stângă peste cea 
dreaptă şi apoi schimbau ordinea.  
 Pentru noi, cei mici, mătuşa pregătise un pat, 
cu paie şi câteva cergi, într-o magazie. Eram eu mică 
sau de ce acea construcţie mi s-a părut enormă? Era 
mult mai înaltă decât toate celelalte din jurul ei. ( O 
vedeam din tren, când treceam pe viaduct, şi aşa 
recunoşteam casa mătuşii Ileana.) 
 Toderică s-a căsătorit cu Florica, o învăţătoare 
drăguţă. Ne vedeam mai des cu ei decât cu ceilalţi veri 
care rămăseseră la ţară. Ne vedeam când erau 
consfătuiri ale cadrelor didactice, de Ziua învăţătorului, 
când veneau să se aprovizioneze de la Vişeul de Sus 
sau să vadă vreun spectacol. 
 De când am plecat din Maramureş, ne-am 
întâlnit mai rar. Vorbeam uneori la telefon, ne vedeam 
la unele evenimente care aveau loc în timpul 
vacanţelor şcolare. I-am trimis cărţile mele, mi-a trimis 
monografia comunei, alcătuită de profesoara de istorie 
Elena Grad, cu titlul SĂCEL – VATRĂ DE ISTORIE ŞI 
CIVILIZAŢIE MARAMUREŞEANĂ, apărută la Editura 
Societăţii Culturale PRO Maramureş "Dragoş Vodă", 
Cluj-Napoca, 2000. 
 De acum, Toderică nu ne va mai suna, dar 
noi, familia, colegii şi elevii lui. ne vom aminti cu drag 
de el. 

 

       Maria TIRENESCU 
 

Toderică 
 
 Am aflat cu surprindere că vărul Toderică (aşa îi 
spuneau rudele şi prietenii), după ce a fost internat câteva 
săptămâni în spitalul orăşenesc din Vişeu de Sus, a fost 
adus acasă. I-a cedat inima. 
 Teodor Grad (18 septembrie 1938 -18 mai 2019) 
a fost profesor de Biologie în Săcel, comuna lui natală, 
obţinuse gradul didactic I, a fost apreciat de comunitate şi 
a deţinut funcţia de director al şcolii între anii 1965-1974 
şi 1982-1989. A fost şi primar al comunei natale, Săcel. 
 Când mă gândesc la el, mi-l amintesc ca elev al 
recent înfiinţate Şcoli Medii Mixte din comuna Vişeu de 
Sus (1952). Noi locuiam în clădirea şcolii, tatăl meu fiind 
cel care a primit sarcina de a organiza liceul, practic, 
primul director. Pe atunci, era o singură clasă de liceu, 
elevii din împrejurimi fiind cazaţi în internat. 
 Într-o zi, când încă nu eram înscrisă la grădiniţă, 
au venit doi elevi să o anunţe ceva pe mama. Unul dintre 
ei era Toderică, iar pe celălalt nu l-am cunoscut.  
 Toderică m-a întrebat: 
 - Ce faci, Mioara? 
 - Mă joc. 
 Ce le puteam răspunde la cinci ani? 
 - Toderică, îi faci curte fetei domnului director? 
 - E verişoara mea! 
 În acel timp, eu m-am ridicat de la masa pe care 
desenam şi am luat câteva surcele de brad, tăiate frumos 
de tata. I le-am înmânat lui Toderică. 
 - Arată-mi cum se face o curte! 
 Toderică a intrat în joc. A luat două surcele, le-a 
aşezat paralel, a pus deasupra altele două, perpendiclar 
pe primele, dar paralele între ele. A continuat în acelaşi 
mod. După un timp, pe podea se afla o construcţie care 
semăna cu casele din bârne pe care le construiau 
maramureşenii. Astfel am aflat cum i se face curte unei 
fetiţe. 
 Îmi mai amintesc că eram deja în clasa a şasea. 
Ne pregăteam să mergem la o nuntă în Săcel. Era prima 
nuntă la care partcipam. Neavând în grija cui să ne lase, 
părinţii ne-au luat cu ei. 
 Mă văd în casa mătuşii Ileana. Într-un interval mic 
de timp s-au căsătorit Dumitru, fiul cel mare al mătuşii 
Ileana şi al uncheşului Toader, dar şi Toderică, al doilea 
fiu al familiei. 
 Într-o cameră erau aranjate mese pentru miri, 
familişti şi rude, iar în cealaltă cameră era tineretul. Eu 
am preferat compania tinerilor. Acolo era interesant, acolo 
erau cei mai mulţi dintre verii mei, pe unii doar atunci i-am 
cunoscut. Atunci am avut ocazia să aflu cum se rostesc  
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       Ștefan ANDRONACHE 

 

Expoziția de pictură Mircea Cojocaru 

Un eveniment artistic pe măsura așteptărilor 

publicului tecucean 
 

Biblioteca Municipală „Ștefan Petică“ și Casa de Cultură 
din Tecuci și-au unit recent eforturile pentru a oferi tecuce-
nilor un eveniment artistic în consens cu exigențele aces-
tora. Manifestarea s-a consumat în spațiul generos oferit 
de Galeria „Helios“ din interiorul bibliotecii având drept pro-
tagonist pe pictorul Mircea Cojocaru din localitate, autorul 
unei expoziții ce include 24 de lucrări (compoziții, portrete 
și nuduri), majoritatea fiind realizate în ultima perioadă. 
 

 
 

Vernisajul expoziției a avut loc sâmbătă, 6 septembrie 
2019, la ora prânzului, în prezența a cca. 50 de persoane 
de profesii și vârste diferite. Printre participanți am remar-
cat pe membrii Cenaclului Literar „C. Hogaș“ de la Casa de 
Cultură, numeroși prieteni sau admiratori de-ai artistului.  
 

 

 
 

Invitatul de onoare al instituției gazdă, binecu-
noscutul pictor și designer David Sava, Preșe-
dintele filialei Galați a Uniunii Artiștilor Plastici din 
România, a prezentat autorul și pânzele care fă-
ceau parte integrantă din expoziție. De la bun înce-
put a remarcat evoluția spectaculoasă a ambițio-
sului artist, precum și nivelul ridicat al lucrărilor 
selectate pentru a fi expuse pe simeze. Totodată, 
David Sava a scos în evidență calitatea compo-
zițiilor constructivist-decorative și principalele lor 
elemente constitutive: desenul, formele și culorile. 
A avut cuvinte de laudă și la repertoriul tematic 
inspirat de unele idei înălțătoare sau de gândurile 
care-l preocupă pe creator. Impresionat de ceea 
ce i-a fost dat să vadă în galeria tecuceană, artistul 
David Sava i-a adresat lui Mircea Cojocaru invitația 
de a descinde cu aceeași expoziție, anul viitor, și 
la Galeriile „Nicolae Mantu“ din orașul Galați.  
 

 
 

Profesorii Ștefan Andronache și Vasile Ghica, 
care l-au cunoscut îndeaproape și l-au susținut în 
diverse ocazii pe artist, au evocat unele amintiri 
plăcute și au făcut referiri la aspectul și calitatea 
lucrărilor expuse, subliniind faptul că Mircea Cojo-
caru merită să se bucure de mai multă popularitate 
pentru că el face cinste atât Tecuciului cât și jude-
țului Galați. 

Cu acest prilej, vizitatori au avut posibilitatea să 
urmărească și proiecția în premieră a videoclipului 
„Mircea Cojocaru sau pictorul îndrăgostit de linii, 
forme și culori“ care s-a dorit a fi o retrospectivă a 
creației artistului structurată pe teme și subiecte.  

Directoarea Bibliotecii Municipale „Șt. Petică“, 
Ionica Nasie, care a fost și moderatoarea întregului 
eveniment, i-a acordat pictorului o plachetă în 
semn de prețuire, dar și de mulțumire pentru faptul  

 

(continuare în pag. 27) 
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(urmare din pag. 24) 
 

ţării, ca tonus (vital şi recuperator întru divin în acelaşi 
timp) al cosmosului-fiinţare (p.97)     
      Cartea lui Adrian Botez nu este deloc o lectură 
uşoară, dar ea trebuie citită cu atenţie, şi chiar recitită 
pentru a-i pă-trunde toate sensurile şi toate valenţele 
implicite, dar cine o înţelege cu adevărat poate spune 
c-a înţeles ceva din ros-turile poeziei în ansamblul 
generos al vieţuirii frumoase. Îl felicit pe autor pentru 
această minu-nată ispravă eseistică şi-l aştept şi cu alte 
izvodiri epis-temice, pentru limpezirea, din perspectivă 
modernă, a unor procese care au preocut omul şi 
umanitate de la Aristotel până în zilele noastre    

 

(urmare din pag. 9) 
 

     Cealaltă temă ţinută în graţii de poetă - idee la care 
revine adesea cu imagini de o prospeţime tulburătoare 
este una eternă şi niciodată epuizată, cea a Erosului în-
volburat, a iubirii angelice, pentru care caută glastrele 
cele mai ademenitoare. Căci iubirea este aceeaşi, ne-
schimbată de când lumea - floare de colţ şi de nu mă 
uita - numai glastra e diferită, numai cadrul şi tipologiile 
care o aduc în active lucrative se primenesc şi o încear-
că în alte registre. Fie că se decantează din neliniştile 
subiective, fie din jubilaţia regăsirii jumătăţilor, iubirea 
se ecranează panoramic se asezonează cu întreaga 
cosmogonie. Într-un amurg de dor astral/ ne-deflorat de 
stele/ mi-am priponit Pegasul de-un caval// să-mi treacă 
clipa dragostei/ printr-un inel oval/ joc bântuit de Iele  
(Dor astral).   
      Nu este, nici acest sentiment angelic, ferit de tulbu-
rări şi izbelişti, el trebuie întărit mereu, ca o cetate ex-
pusă primejdiilor şi apărată continuu, fie şi printr-o cru-
ciadă a florilor. Cruciadele îngereşti ale florilor/ le-am 
pornit pe cont propriu/ din dragoste pentru tine…/ Spec-
tacolul Dragostei a fost jucat/ pe toate scenele lumii/ cu 
casa închisă preţ de câteva sute de ani!/ Nu mă sfiiesc 
să-ţi mărturisesc, Sire,/ că am primit chiar şi un premiu 
special/ pentru spiritul meu seducător/ de mladă roman-
tică (Cruciadele florilor).   
      Există, desigur o gradare a Erosului, iar intensitatea 
lui umple în întregime intervalul dintre visare şi real.  În 
vis eram cu tine în lanul de grâu pictat în vara aceea de 
Van Gogh! Îmi amintesc că la nunta noastră spicele/ 
din lanul acela mi-au sărutat gleznele goale!// Deasupra 
se roteau cârduri de corbi/  pe care acelaşi pictor îi sur-
prinsese în peisaj/ prin câteva tuşe cenuşii de culoare!/ 
Tu, prevăzător şi, desigur la fel de curtenitor/ ignorând 
prezenţa corbilor din peisaj/ m-ai cuprins tandru de 
umeri arătându-mi pe cer soarele care devenise roşu/ 
asemenea unui disc uriaş de foc sângeriu!// Când m-
am trezit din somn în odaie/ năvălise ziurelul de zi/ 
ornându-mi pereţii odăii cu nuferi!... (Vis). 
     Nu mai insist. Geta Stan Palade este o poetă adevă-
rată şi-i creditez lirismul în veşminte feminine cu con-
vingerea că este o voce distinctă în peisajul imagina-
rului liric actual. O felicit sincer pentru această ispravă 
livrescă şi-i aştept cu înfrigurare viitoarele izvodiri.  


 
 

 

 

 
 

(urmare din pag. 26) 
 

 
 

că, de câte ori a fost solicitat, s-a implicat în activitățile 
instituției.  

În încheiere, pictorul Mircea Cojocaru a mărturist că 
se simte copleșit de emoții. 

Atât receptivitatea publicului prezent, cât și aprecierile 
vorbitorilor îi dau un plus de încredere, determinându-l 
să-și continue eforturile în vederea realizării unor creații 
originale și cât mai desăvârșite.                                           
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       Victor MAROLA 
 

Victor Marola în dialog cu Raisa Plăieșu (Chișinău) 

 
     Victor Marola: Bună ziua, Raisa Plăieșu! Bine ați venit 
în paginile revistei Boema! Vă rog să vă prezentați pentru 
cititorii periodicului dunărean. 
     Raisa Plăieșu: Salut toți colaboratorii revistei ”Boema” 
și cititorii ei din Galați! Sunt Raisa Plăieșu, din Basarabia 
de pe cealaltă parte de pământ a României, palma de pă-
mânt cea îndurerată de ani care mereu așteaptă Unirea. 
Sunt poetă, jurnalistă și compozitoare, interpretă, membră 
a Uniunii Scriitorilor din România și membră a Uniunii Zia-
riștilor Profesioniști din România, redactor-șef al ziarului 
”Izvorul credinței” al Mănăstirii ”Sf. Ap. Andrei” (Durlești – 
Chișinău), redactor la Biblioteca Națională a Repu-
blicii Moldova; președinta Cenaclului literar “Cuvântul”. 
      
     V.M.: Aveți o activitate laborioasă sub aspect literar. 
Genul liric vă atrage mai mult în comparație cu genul e-
pic? 
     R.P.: Sub aspect literar cu adevărat am o activitate 
multilaterală. Da, prefer genul liric, dar și epic. În ultimii 20 
de ani prefer să scriu pe teme creștine, unde am editat 
peste 24 de cărți și am scris peste 40 de cântece (muzica, 
versurile și interpretarea îmi aparțin), dar nu accentuez 
numărul lor în viața mea literară, ci valoarea cuvântului și 
a muzicii ce aștern pe hârtia luminii zilelor pe care le trăiec 
cu toate trăirile și suferințele poporului din tot spațiul ro-
mânesc. 
 

     V.M.: Ce reprezintă literatura pentru dumneavoastră: o 
datorie de conștiință, o activitate pentru persoane idealiste 
(considerate injust inadaptate social), ori o modalitate 
stilistică de exprimare (așa cum sunt pictura, sculptura, 
muzica ș.a.)? 
     R.P.: Ochii mei sunt rugăciunea care mă ajută să res-
pir, penița mea cu care scriu e darul Domnului, care-mi re-
varsă în ea Lumina divină și-mi șoptește ce să scriu. Lite-
ratura pentru mine e lacrima zilelor din cuvânt ce-o împart 
cu aproapele meu, e Cina cea de Taină în care frâng pâi-
nea din Trupul lui Iisus și împart din vinul lui, din potirul 
acestei vieți, ca să înțeleagă fiecare ce sens și ce rost are 
aici pe pământ. 
 

     V.M.: Dictonul latin “Poeta nascitur, orator fit” poate fi 
echivalentul unei axiome, așa cum este în matematică? 
     R.P.: Poezia matematicii este mai concretă, mai exac-
tă pentru cei ce o înțeleg cu adevărat. Nu prefer să mă joc 
în careuri de cuvinte prin timpul poeziei mele de viață, așa 
cum azi se editează tone de hârtie de cărți, care regăsesc 
în rafturile bibliotecilor sau, prin obținerea glorioasă a pre-
miilor, se consideră cei mai geniali poeți. Am bătut la 
poarta vieții și am intrat în ea ca să spun ceva omenirii 
prin cuvântul limbii române, apoi vreau să plec împăcată, 
că toți se vor înfrupta mereu cu drag din anafora poeziei 
mele și cei mari și cei mici și după plecarea mea. 
 

 
Poeta și jurnalista Raisa Plăieșu 

      

     V.M.: Ca tânără formată în școlile unde ați avut 
acces la literatura rusă, care dintre operele scriito-
rilor ruși v-au impresionat în mod deosebit? 
     R.P.: Mai întâi de toate, de la șase ani când am 
început să citesc, am fost pasionată de operele lui 
Ion Creangă, Mihai Eminescu, Vasile Militaru, Va-
sile Alecsandri, George Coșbuc etc. Dar mai apoi în 
școală am apreciat mult și scrierile poeților ruși: Ma-
rina Țvetaeva, Serghei Esenin, Alexandru Bloc, 
scriitorii F. Dostoievski, Lev Tolstoi ș.a. 
 

     V.M.: După 1989 literatura română din Basa-
rabia a ieșit din conul de umbră impus de ideologia 
autorităților. Care dintre scriitorii consacrați atunci v-
au motivat să vă desfășurați în lumea literelor? 
     R.P.: Cei mai consacrați scriitori pentru mine au 
fost: Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Gheorghe Vodă 
ș.a., cărora le mulțumesc mult că m-au încurajat și 
m-au susținut mult. 
 

     V.M.: Cum explicați predispoziția scriitorilor din 
Moldova spre poezie? 
     R.P.: Poezia din Moldova nu are o Unitate de 
credință, scriitorii nu sunt uniți. Sunt ramificați în 
diferite grupe, diferite trepte literare, ”geniali”, post-
moderniști, tradiționaliști etc. Cei care scriu mai bi-
ne stau mereu după culise și sunt dezamăgiți sau 
se dezic de a face literatură ori pleacă peste hotare. 
Pe când cei care scriu puțin mai bine stau mereu în 
umbră, nu sunt văzuți și nici auziți. 
 

     V.M.: În lucrările de istorie literară din România 
(întocmite de Dumitru Micu, N. Manolescu, Irina Pe-
traș, Răzvan Voncu, Ion Pop ș.a.) sunt prezentați 
relativ puțini scriitori de dincolo de Prut. Sunt men-
ționați în linii mari câțiva: Dumitru Matcovschi, Gri-
gore Vieru, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu (în 
tratatul de literatură română contemporană scris de 
Ion Holban de la Iași). Nu au acces istoricii și criticii 
literari la scrieriile autorilor dintre Prut și Nistru ori 
există o abordare avant la lettre, evident super-
ficială? 
     R.P.: Este un mare păcat că în lucrările de is-
torie literară din România nu sunt pomeniți și alți 
scriitori din Moldova. Aceeași stare de fapt este și 
în Moldova: mulți dintre scriitori nu sunt menționați. 
Pe scenele manifestărilor poți vedea aceeași scrii-
tori de fiecare dată. Cred că și azi mai persistă o  

(continuare în pag. 29) 
 

 



    Boem@  (128) 10/2019 29 

                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 28) 
 

anumită cenzură atât în România, cât și în Moldova: îi 
promovează doar pe cei care le sunt pe plac, modelează 
aluatul lor și scot din cuptorul literaturii de azi ”talente” cu 
lauri glorioase, care nu revarsă nicio lumină în sufletele 
oamenilor. În tot spațiul românesc, publicul trebuie să aibă 
acces la toate cărțile care apar la diferite edituri și librării. 
Cred că ar fi bine să se înființeze în toate orașe din Mol-
dova și România biblioteci ale scriitorilor români, unde să 
intre toate cărțile apărute ale scriitorilor, indiferent dacă 
acei scriitori sunt membri ai Uniunii Scriitorilor sau nu. 
 

 
 

     V.M : În cărțile autorilor din România poeziile cu formă 
și versuri libere sunt din ce în ce mai prezente. Consi-
derați că poeziile cu rimă sunt deja desuete? 
     R.P.: Versul liber se scrie mai ușor și poți să te joci cu 
el la nesfârșit. Este o avalanșă de cărți tipărite de acest 
gen. O parte sunt bune pentru foc, pentru cei ce nu au 
lemne pentru iarnă. Versul în rimă este mai clasic și mai 
greu se scrie. Să deschidem cărțile lui Mihai Eminescu, 
care prin versul său în rimă a cucerit o lume în cca. 130 
de ani și azi mai dăinuiește și va dăinui prin alte secole. 
Cu adevărat, Poetul a fost o lucrare a lui Dumnezeu. 
 

     V.M.: Menționați, vă rog, numele câtorva poeți tineri 
(sub 40 de ani) care s-au evidențiat în Basarabia, dar și în 
alte spații culturale? 

     R.P.: Nu cunosc în literatura basarabeană așa nume 
ca să mă cucerească prin scrisul lor. 
 

     V.M.: Care este trăsătura dominantă a literaturii româ-
ne din Basarabia (1989-2018)? 
     R.P.: Opinia unora se poate rezuma la următoarele cu-
vinte: “Eu sunt numai eu în literatură. Tu mai așteaptă da-
că poți, dacă nu urcă în tren și pleacă unde te duc ochii.” 
 

     V.M.: Vă mulțumesc în numele cititorilor revistei Boe-
ma din Galați. Vă așteptăm din nou în paginile revistei cu 
un grupaj de poezii. 
     R.P.: Și eu vă mulțumesc din suflet pentru acest inter-
viu și desigur tuturor colaboratorilor revistei Boema din 
Galați, care s-au interesat de destinul meu literar. Doam-
ne ajută în toate și cu drag voi trimite un ciclu de versuri 
pentru cititorii revistei. 
 

21 septembrie 2019, Chișinău 

 

 
 

 
 

 

Lucian ADULMEANU 
 
În trecere 
 
Ea se întorcea în locurile mai bine adăpostite 
de melancolie în umbra făcută de clădirile înalte 
din centrul oraşului la librărie era închis aştepta  
pe trepte pe un oarecare din geantă îi ieşeau foile 
rulate al unui poem întrerupt din orgoliul de a nu  
face compromisuri cu ratarea visa o ratare perfectă 
feminină cu trupul ei frumos neatins de alcool 
oboseală 
ruină ar fi cedat greu fiecare piatră din trecutul ei 
pe lângă ea treceau adolescenţi o atingeau cu aerul 
stârnit de elanul lor inconştient două gemene grăbite  
spre lecţia de tenis îşi mai întindea încă o dată cutele 
amintirii cu degetul arătător sub ochiul stâng cine  
dacă s-ar opri la intrarea muzeului să rupă o  
creangă de liliac nu ar intra acum în istoria ei  
personală ca într-un picior de pod parizian 
sau praghez pe care trec seara oameni din mileniul 
celălalt îşi mută pardesiile de pe un umăr pe altul 
cine dacă ar vedea şopârla cum se încălzeşte la  
asfinţit în iarba crescută la temelia chioşcului de ziare 
i-ar ierta zilei de azi că trece fără o împunsătură  
în coapsă în clipa când trecutul după ce a frământat 
fraza căutată îşi strigă funcţionarii să lipească în 
găurile 
din tocul uşii tot ceea ce nu va fi spus niciodată. 
 
 

Urme 
 

Cât timp i s-a furat tras printre ochiurile gardului de  
plasă cu care înconjurau oraşul scăpau cei care 
nimereau 
culoarea preferată a soţiilor funcţionarilor de la  
paşapoarte 
transfugul norocos şi-o cosea la buzunarul vestei de  
camuflaj 
când praful stelar sau saharian cădea peste oraş  
pielea se 
cojea în sfârşit de pe trecutul cu sentimente argăsite 
obsesia de a te cufunda în nopţi fără biografie  
răcoarea 
simţită în ceafă atunci când în sfârşit îţi reuşea 
debranşarea de la nostalgie ridicatul din umeri o  
urmă 
de la fiecare bornă necunoscută încolo îşi 
lăsa centrul de greutate cu un inel din şira 
spinării mai jos ferecăturile din articulaţii 
îi aminteau ceva din copilăria simiescă a 
umanităţii dar îşi administra rapid o pereche  
de palme pe inima goală şi spunea din nou 
antropogeneza pe de rost fără capetele de  
aţă ieşite din bătătură pe care le ardea pe 
furiş cu bricheta fete pravoslavnice în uniforme-ii 
cu motive din flora spontană treceau grăbite pe 
trotuare de trebile lor nu privesc nici stânga 
nici în dreapta orice bărbat e împăratul chinei. 
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publicitate” (mass-media) de care am devenit depen-
denţi este sinonimă cu “marea absenţă” a spiritului, a 
luminii lăuntrice. “Acţiunea” se petrece într-un “peisaj” 
parcă apocaliptic, rupt de oaza pe care ne-am închi-
puit-o atunci când tânjeam să atingem democraţia: “au 
îngheţat vrăbiile, pocnesc precum păstăile,/ e o noap-
te geroasă ca o dobândă/ trasă cu forcepsul din statis-
ticile Băncii Naţionale./…// Din cer cad oglinzi peste 
zăpada fragedă,/…// un om cu o ghitară ţine albul 
deasupra zăpezilor,/ pentru a nu se ridica la cer”. În 
tot acest timp, “Muncitorul se gândeşte la grevă şi mai 
înjură o dată,/ artistul visează la naşterea lui Isus într-
o iesle simplă,/ căptuşită cu ziare”/…// guvernanţii… 
socotesc posibilele voturi şi/ indemnizaţiile speci-
ale/…/ şomerul îşi pregăteşte cuţitul cumpărat la pro-
moţie,/ taie din noapte o bucată”, iar “Televiziunea 
face publicitate morţii”. 

Versurile următoare nu ies din “tiparul” ele-
giac, conturând pustiul din sufletul autorului, pe a cărui 
cruce destinul a săpat suficiente dezamăgiri şi 
suferinţe: “Tac, am spus ce aveam de spus… cu rana 
din timpul generos/ de pe faţa lichenilor, cu bolile care 
s-au vindecat parţial şi am avut/ iluzia că s-au vin-
decat definitiv,/ se vor vindeca definitiv dincolo de/ 
moartea reciclabilă, eram programat să umplu spăr-
tura din zid…”. El este conştient că “O mie de iluzii nu 
dau imaginea corectă” şi doreşte ca pactul său cu tă-
cerea să se încheie doar atunci când “veţi vedea tru-
pul în căutarea altei placente dintr-o/ altă galaxie…” 
(Ritualul tăcerii). 

Înţelegând “ce singurătate este naşterea şi ce 
absenţă este iubirea” (Femeia cu o mie de trupuri), 
poetul e mulţumit totuşi că “lemnul (său) nu a putrezit”,  

(continuare în pag. 31) 

 
 

    Camelia ARDELEAN 
 

Constantin Stancu  

“Ştiri de ultimă oră” pe canalul poeziei 
 

Constantin Stancu, membru al Uniunii Scriitorilor 
(Filiala Alba-Hunedoara), este un nume deja consacrat în 
peisajul literar contemporan. Cu un palmares bogat – 20 
de volume pe suport de hârtie şi 14 în format electronic, 
conţinând poezie, proză, cronici literare, eseuri, romane, 
antologii despre alţi autori etc. - ai putea crede că tot 
ceea ce a avut de spus pe tărâmul cuvântului a fost deja 
epuizat. Din fericire, nu este deloc aşa, din contră, autorul 
revine în forţă, cu un volum bilingv (româno-englez) de 
poezie în vers liber (Breaking news pentru absenţi, 
Editura PIM, Iaşi, 2018), care se potriveşte ca o mănuşă 
vremurilor tulburi pe care le parcurgem. 

Chiar de la poezia de debut a cărţii se resimte 
tristeţea autorului pentru degradarea culturală la care s-a 
ajuns în zilele noastre, când dragostea de lectură a deve-
nit rara avis, iar poetul, un proscris al propriilor cuvinte. 
Tonul sarcastic, intenţionat ales, transpare din fiecare 
vers, ca o încercare de a face haz de necaz sau de a-şi 
dezbrăca sufletul de haina zdrenţuită a dezamăgirii: 
“Dragi poeţi, lumea vă va urî cu stil…/… lumea nu mai 
citeşte poeme cu ritm şi rimă de import,/…/ caută 
europoeme corecte estetic, politic…/…// dacă (lui 
Eminescu) i-au trecut cuvintele prin maşina de tocat 
carne,/ nu vor scăpa nici vorbele voastre./...// voi purtaţi în 
pumni cuvinte sângerânde“. Oare ce poate fi mai dureros 
(pentru un poet sau un scriitor, în general), decât faptul 
că „Lumea îl urăşte pe fabricantul de cuvinte,/ pe 
angrosistul de vorbe,/…/ pe vindecătorul care are o 
ambulanţă/ plină cu acele cuvinte de lux, cu diacritice“? 
(Biopoeme crescute lent). 

Poezia următoare nu face notă discordantă, ea 
reliefând acelaşi “rol” de surghiunit al poetului în această 
„lume bolnavă“ dintr-„un univers bolnav,/ în expansiune“, 
ce „fuge de sine la infinit“, ucigându-i visele şi măce-
lărindu-i fiecare „zi cu picioarele obosite“: „Unui poet îi 
pare rău că nu s-a îndrăgostit de o farmacistă,/ mai avea 
ceva timp reciclabil, dar a murit de tânăr,/ înainte de a 
veni sfârşitul de unică folosinţă“. El nu a mai avut “noro-
cul” să poată recurge la medicamentele „pentru me-
morie… corectă politic, bună conducătoare de eternitate” 
(Publicitate gratuită), din noianul de leacuri menite să 
ne trateze trupul, dar niciodată sufletul. 

În poemul ce dă titlul volumului (Breaking news 
pentru absenţi), imaginaţia autorului creează (din nou) 
un scenariu în stil propriu, presărat cu ironie fină, deloc 
neobişnuit pentru vremurile noastre, în care “mica  
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(urmare din pag. 30) 
 

ci “este răbdător, aşteaptă cariul ceresc, ploaia, cutre-
murul”. El simte că şi-a găsit menirea în această lume du-
ră, materialistă, unde “Este un loc pentru fiecare” şi pare 
împăcat cu gândul că vom ajunge cu toţii, la un moment 
dat, pe acel “deal de pe care nu coboară nimeni” (Dealul 
din ziua de mâine). 

Autorul mai este convins că, deşi “ne aşteaptă fe-
ricită moartea uzuală”, “va veni vremea când ne vom lua 
zborul/ de pe marginea ei”, în braţele unui Creator care “îi 
iubeşte (pe oameni) aşa cum sunt”, în timp ce “Îngerii pri-
vesc cu invidie”, fiindcă “ei nu au lacrimi, nu suspină,/ nu 
se retrag în locuri pustii” (Îngerii nu plâng). 

În Poemul, uzându-se de o simbolistică bogată, 
este redată răvăşitoarea metamorfoză a omului-poet sau 
a poetului-om, declinul lui de la “Primele versuri… de 
aur”, unde “silabele străluceau/ în lumina dimineţilor”, 
continuând cu “versurile de argint” care, atunci “când le 
atingeai,/ un sunet subţire frângea ferestrele dinspre/ 
grădina cu cireşii în floare”, apoi cu cele “de aramă”, 
alăturate “dimineţilor de diamant” şi terminând cu “versu-
rile de noroi”, ce ne dau de înţeles că “ne vom întoarce 
în/ poemul din care am fost făcuţi”.  

Aurul a fost asociat de către primii oameni cu 
soarele, fiind un simbol al perfecţiunii şi puterii, dar şi al 
vitalităţii, prosperităţii şi înţelepciunii. Argintul simbolizea-
ză puritatea, înţelepciunea divină, iar floarea de cireş 
semnifică, pe lângă puritate, o moarte detaşată de nesi-
guranţa lumii noastre materiale. Arama, metal sacru de 
culoarea toamnei, denotă spiritul de dreptate, dar şi lipsa 
de măsură, forţa sau violenţa, dar şi protecţia divină, 
desprinderea de pământul corupt, fiind un simbol ambi-
valent. Noroiul semnifică necazul şi suferinţa, este un 
semn aducător de apăsare sufletească. Această succe-
siune de metale (şi nu numai) poate reprezenta carac-
terul diferit al oamenilor, dar şi “anotimpurile” acestora, 
de la copilărie şi pubertate, până la tinereţe şi vârsta se-
nectuţii, culminând cu finalul previzibil (de trist), când ne 
vom întoarce cu toţii în ţărâna din care Dumnezeu ne-a 
creat. 

Lecturând o bună perioadă din viaţă “cărţile verii, 
calde, cu fructe coapte-n cuvinte”, Constantin Stancu ob-
servă cu amărăciune că “a sosit toamna cu o violenţă 
neanunţată”, când până şi “aerul se loveşte cu tâmpla de 
copacii obosiţi” (Vara a rămas în genunchi). El nu se 
lasă însă doborât de noile împrejurări (“Mă străduiesc să 
mor în picioare…/ mai există timp destul pentru a-mi des-
făşura insomniile” - Sărbătorile fixe) şi vede călătoria 
spre Marele Final ca pe o eliberare: “vine moartea şi adu-
ce armonia, echilibrul, simetria”, în timp ce “Dumnezeu te 
strigă pe nume şi-ţi face semne disperate/ cu mâna 
dreaptă, doreşte să-ţi şteargă sudoarea de pe frunte/ şi 
cuvintele din memoria pliabilă” (Galeria chipurilor). 

Atmosfera sumbră persistă, toamna (din afară şi 
dinăuntru), anotimpul favorit al autorului pentru a-şi mani-
festa eul liric, revine şi în alte poeme cu aceeaşi stare 
copleşitoare, angrenând uneori iubirea în culoarea ei, 
pentru a o “îndulci”, alteori zugrăvind (parcă) imagini ale 
unor timpuri de mult apuse: “Copacii… nu-şi mai recu-
nosc frunzele şi ramurile, iarba/ arsă ne otrăveşte tălpile/ 
…// a venit toamna… într-o noapte galbenă sau ocru” 
(Pianele şi toamna); “Mă strecor pe sub arcadele 
toamnei, frunzele se-ntorc/ în rădăcini/…// Simt gustul  
 

 

aramei între buze/…// Părul tău lung de femeie îndră-
gostită/ leagă pomii între ei” (Peisaj de toamnă cu 
armură); “Toamna îmi intră pe sub uşă, lumină lichidă, 
iubito,/ hai să tăcem şi să ne iubim cu toate in-
somniile,/ cu toate poveştile brumei din chivotul toam-
nei” (O nouă iertare); “nu-mi mai pot duce trupul în 
spate/…// O frunză rebelă cade pe gândurile mele,/ nu 
ştiu dacă este toamnă sau doar vântul barbar,/…/ cu-
vinte miriapode se mişcă în memoria mea./…// ce ano-
timp asimetric străbatem…” (Bătrânul îndrăgostit); “O 
ceaţă adâncă învăluie lumea ca o piele/ de animal 
sălbatic/…// Vine frigul ca o armată de barbari, o să 
dormim pe durerile noastre/ de blană aspră, 
netăbăcită,/…// E toamnă şi oamenii încurcă vieţile 
între ei” (Beţia ceţii); “O toamnă cu buzunare secrete 
pe alei,/…/ Plâng femeile părăsite de ostaşii din primul 
război mondial, lacrimile/ spală picioarele sfinţilor./ 
Părul tău lung limpezeşte oglinzile furate la revolu-
ţii,/…// E toamna în care lumea o ia de la capăt,/ după 
vechile calendare” (Toamnă barbară) etc. 

Dacă toamna este anotimpul tranziţiei, al me-
tamorfozării naturii, dar şi a oamenilor, în care se face 
atât bilanţul realizărilor, cât şi al nereuşitelor, iarna 
este un anotimp al liniştii, al introspecţiei, când putem 
călători mai uşor în noi înşine, pentru a ne cunoaşte 
mai bine. Poeţii apelează adesea la iarnă în versurile 
lor, pentru a-şi exterioriza simţirile îngheţate, atinse de 
frigul de afară (şi nu numai). Constantin Stancu nu 
face excepţie de la această “regulă”, reuşind să redea 
în imagini plastice momente inedite: “Sub pielea 
aerului rece zac marile animale dispărute,/…// Iubito, 
vine iarna şi nu ne anunţă nimeni…/…// rămân fructele 
frigului şi amintirile noastre/ prinse în braţele haosului” 
(Fructele frigului); “Este o dimineaţă de ianuarie, vi-
nul luminii curge/ pe fereastra închisă…/ Îngheaţă ste-
mele în guşa vrabiei” (Nuntă în cer) etc. 

“Căutând să se lepede de singurătatea din 
ştirile zilei” (Sticla memoriei), autorul evadează din fa-
ţa imaginii triste, pierdute în „oglinda care îmbătrânea 
sub o lumină veche/ din care zgura curge uneori“ (Cu-
vinte uzate), preferând să se reculeagă într-“un ostrov 
de cărţi, cu şoapte din viitor, cu iluzii de azi” (Un os-
trov de cărţi), locul unde poţi visa şi unde poţi deveni 
oricine îţi doreşti. El ştie că Amintirea este un pum-
nal bine ascuţit şi iubirile sunt adesea “de sticlă”, că 
uneori “Mintea ţi se face o hartă veche pe care sunt/ 
desenate imperii care nu există” (Ritualul de sâm-
băta) şi că ”Foamea ne face pe toţi mai buni şi/ mai 
egali în faţa lui Dumnezeu” (Tradiţii de sărbători cu 
maşina de tocat carne). 

   Tema morţii, care a fascinat dintotdeauna 
omenirea, revine constant (şi) în literatură, putând fi 
regăsită, de asemenea, pe parcursul volumului: “În 
moarte mi-au crescut aripi mari, solide,/ murisem de o 
mie de ani şi zborul era o insomnie./…// Vino, iubito, 
bate un cui în moartea mea,/ să zdrobească oasele 
somnului şi/ să mă trezesc cu tine în braţe” (Moartea 
de o mie de ani). Aripile sunt simbolul avântului, al 
eliberării sufletului sau spiritului, ele semnifică dorinţa 
de evoluţie spirituală, cunoaşterea. “Plecarea” spre 
altă dimensiune nu îl sperie pe autor, el percepe moar-
tea ca pe o “trecere” la o treaptă superioară. Prin  

 

(continuare în pag. 37) 
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Moartea mă onora cu-ncercări disperate, 
Eram la a noua trecere-n ţărână, 

Îngerii mă trăgeau în rai, spre Dumnezeu, 
Moartea se-ncleştase la mine-ntr-o mână. 

 

Era slută, urâtă, trecută şi neagră 
La înmormântarea mea cea hazlie 
Încât o mare de femei mă-nsoţeau 
Lovind cu bici de foc în veşnicie. 

 

Iepe de poveste fătau în scântei 
Împrejmuind jarul eternităţii pustii, 
Eu eram decorul croit într-o noapte 
De moartea infiltrată în oamenii vii! 

 
 

Certificat de acces la viaţă 
 

În noaptea interioară 
Îmbrăcată în armură 

De soldat jupuit de suflet 
Mi-am văzut umbra 

Căzută peste farfuria lunii 
Ce se bălăcea în lacul de lacrimi. 

  

Din inimă mi-au curs 
Valurile ruginii, 

Cuvintele au zvântat pe buze 
Triluri de privighetori 

Învelite în zborul 
Fără potcoave 

Ale coloniei stelare – 
 

Străjer în noaptea interioară, 
Negustorul de vise, 

Mi-a înmânat 
Certificatul de acces la viaţă. 

 

Era generalul de mătase 
Ce-şi primenea zeciuiala 

Prin rânjetul 
Poeziilor cu rime-mperecheate. 

 
 

Timpul m-a păscut 
 

Mergea pe drumul însângerat 
Copilul din mine în mine, 

Tu ne căutai în arginţii bunicii, 
Noi ne ascundeam în coajă de pâine. 

 

Ţipetele viermilor ştergeau din riduri 
Surpriza existenţelor rele, 

Curioşii se adunau la iarba-nţelenită 
În brazde fumurii cu lacrimi de stele. 

 

Oamenii buni treceau prin sânge, 
Copilul din mine se rotea în trecut, 
Aş  fi vrut să vă spun cum e posibil 

Dar sunt epuizat, timpul m-a păscut. 
 

 

 
M 

 
 

 

          Marin MOSCU 
 

Iar curg vise... 
 

Iar curg vise, nu-n pustie, 
Ne scăldăm în poezie. 

 

Ne uscăm în amintiri, 
Găsind rosturi, potriviri. 

 

Definim perla din scoică 
Să te simţi maică şi doică, 

 

Eu mă simt stâlpul de casă, 
Vreau să urc zarea mănoasă 

 

Să găsesc izvoarele 
Un` se scaldă soarele, 

 

Unde curcubeie noi 
Visele poartă în doi! 

 
Iubirea 

 

Iubirea-i înălţătoare 
Din pământ până la soare, 

Cât udăm la rădăcină 
Sensul ei pus în lumină, 

 

Cât e floare şi e nai 
În credinţele din rai, 

Puse-n crucea răsucită 
Într-o coastă învechită! 

 
Femeia mea de borangic 

 

Universu-i alăptat de zei, 
Stelele atârnă-n alambic, 
Visele înoată în scântei 

Legănate-n val de borangic 
 

Într-un surâs e farmecul întreg 
Pictat în ochii tăi albaştri 

Ce-mbină şiretlicuri de aztec 
Spoite-n versuri şi în aştri. 

 

Univers îmi eşti, o amintire, 
Sub capacul stelelor cu dric, 
În ochi-mi tremuri de iubire 
Femeia mea de borangic! 

 

Moartea infiltrată  
 

La înmormântarea mea 
În al nouălea cimitir din eternitate 

Armata de îngeri a tras 
Cu tunuri de miere şi lapte. 

 

M-am poticnit la semaforul negru, 
Prin culoarea albă nimeni n-a trecut, 

Vinul curgea din budana de pâine 
Pe gura decoraţiei mele de lut. 
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      Melania CUC 
 

În dialog peste ocean,  

Nicolae Băciuț și Veronica Pavel Lerner 
 

Apărut, în cadrul Proiectului „100 de cărți pentru 
Marea Unire -1918-2018”, la Editura Vatra Veche din Tg. 
Mureș, volumul intitulat sugestiv „Nicolae Băciuț în dialog 
cu Veronica Pavel Lerner” - Oameni, locuri, repere” este 
un demers literar dublat de informație cu accente ce cad 
pe destinul aparent implacabil al unui Om, dar este și o 
dovadă că soarta ține, uneori, seamă și de modul în care 
omul însuși acționează în interesul lui, sau (și) în interesul 
general. 

Așa cum ne-a obișnuit, cu generozitate de breaslă 
mai rar întâlnită în zilele noastre, scriitorul și editorul Ni-
coale Băciuț caută și găsește motive culturale pentru a 
descoperi nu doar talente literare care merită a fi puse în 
valoare, ci și eșantioane ale unei lumi supraviețuitoare, 
aproape normală, deși se afla într-o perioadă în care co-
munismul făcea victime cu duiumul, în România. Sutele de 
interviuri luate de Nicolae Băciuț, de-a lungul timpului, sunt 
lecții de viață, o oglindă imensă alcătuită din tot atâtea 
fațete și în care, dacă vrem, ne putem regăsi fiecare. De la 
numele unor celebrități culturale, la oameni de știință no-
torii, la scriitori debutanți, pictori de duminică sau țărani cu 
palmele crăpate de munca ogorului, Nicolae Băciuț nu-și 
alege eroii după moda zilei. Își alege interlocutorii după 
ineditul pe care aceștia îl aduc în destinul colectiv al gene-
rațiilor recente. De aici vine și dorința de-a prospecta filo-
nul de înțelepciune românească, de-a da sensul potrivit și 
continuitate unor tradiții în arta dialogului. Societatea în ca-
re caută mostre de valoare Nicolae Băciuț, este una care 
trascede, se preface, indiferent de condițiile istorice, de 
vremea rea sau vremea bună a zilei prezente. Mărturii a 
ceea ce a fost ne rămân mărturisirile, cărțile. 

Pe raftul cu astfel de lucrări valoroase, stă și car-
tea de față.  

Tonul dialogului relevă experiența profesionistului, 
Nicolae Băciuț atingând zone ale memoriei interlocutoarei, 
puncte nevralgice adesea, care duc la relatări din ce în ce 
mai interesante, devăluind o lume fascinantă, ,,secretă,, aș 
spune, care a existat totuși, într-o Românie ce se credea a 
fi cu totul înregimentată comunismului . 

Confesiunea doamnei Veronica Pavel Lerner ne 
dezvăluia asta. Cartea deține toate ingredientele unui ro-
man autobiografic, are culoare, farmec, umbră și penum-
bră dozată atât cât se cade să pună în evidență lumina, 
și... lumina, la urma urmei, triumfă. Ni se dezăluie o perso-
nalitatea interesantă, intelectual până-n vârful unghiilor, un 
om cu educație desăvârșită, o femeie puternică și ferme-
cătoare. Marcată de o suferință fizică încă din prima copi-
lărie, Veronica Pavel Lerner a învățat cum să-i dea cu tifla 
durerii, sau, mai bine zis, a exersat un fel de “balet” per-
sonal, pe gheața subțire, periculoasă, chiar dacă poantele 
din picioare îi musteau de sânge. Durerea fizică bine  
 

 
 

strunită, educația serioasă de acasă, marile întâlniri 
cu oameni de valoare ( N. Steinhardt, Andrei Pleșu 
etc.), influența, exemplul personal dat de fratele său 
mai mare, Toma, toate acestea s-au coagulat în do-
rința de eliberare. A evada din corsetul unei societății 
calibrate pe uniformitate, pe o egalitate de șanse 
prost înțeleasă. Întâmplări și acțiuni individuale, eve-
nimente sociale care jalonau viitorul unei Românii în 
care lucrurile importante de când lumea nu mai 
aveau valoare,și aceste fațete ale întregului, ale ade-
vărului dur, au făcut ca Veronica Pavel Lerner să fie 
ceea ce este astăzi.  

Scriitoarea și-a petrecut copilăria și tinerețea 
în București, într-o zonă în care, străzi întregi cu ca-
se vechi și frumoase intrau rând pe rând sub lama 
buldozerelor. Născută imediat după Război, într-o 
familie de intelectuali cu tradiție, Veronica Pavel Ler-
ner a fost nevoită să se adapteze din mers, dar fără 
să facă concesii. Și-a ales o meserie serioasă, ingi-
ner chimist, dar și-a dublat existența materialistă cu 
bucuria artei, a muzicii, a scrisului. 

Printr-o împrejurare, care parcă așa îi fusese 
hărăzită, a reușit să plece din România în 1981. A 
emigrat doar fizic, sufletul rămânîndu-i mereu legat 
de patria în care văzuse lumina zilei.  

Canada? Un fel ,,eldorado,, pentru cei ce nu 
aveau șansa să iasă din lagărul socialist. 

Odată ce a ajuns acolo, V.P.L. a luat viața 
de la capăt. A muncit din greu. S-a adpatat. A învățat 
că libertatea are un preț. A lucrat în cercetare, în 
laboratoare celebre din Canada, a avut rezultate 
uimitoare și a fost recunoscută de forurile științifice 
internaționale. În momentele de regăsire cu sine,  

 

(continuare în pag. 34) 
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(urmare din pag. 33) 
 

scria, și încă mai scrie. V.P.L. își scrie cărțile în limba 
română. A publicat și în presă, în România, încă din de-
ceniul 70 a semnat articole de speiclitate în reviste de 
gen. În Canada fiind, a descoperit, sau, a fost descope-
rită de cei care coordonau revistele editate în limba ro-
mână, printre care și Observator din Toronto. Aici, va 
susține o rubrică specială.  

După 1989, intră în legătură cu scriitori din Țară 
dar și din diaspora românească, devine un Nume, citi-
torii îi apreciază textele și notorietatea de scriitor i se 
consolidează.  

Deși nu și-a propus niciodată să ajungă scriitor, 
Veronica Pavel Lerner este azi scriitor în sensul clar al 
cuvântului. A publicat zeci de texte în reviste diverse, a 
scris și publicat cărți interesante. 

În spirit de glumă, cred, undeva în spațiul inter-
viului acordat scriitorului Nicolae Băciuț, spune că... deși 
s-a născut într-o casă cu biblioteca plină de cărți cele-
bre, pe când era copil, nu adora să citească.Prefera pia-
nul. Pofta cititului i-a venit de-a lungul timpului, și când a 
ajuns în Canada a constat cu uimire că citise, până a-
tunci, mult mai mult decât colegii ei de muncă, prietenii, 
cunoștințele. Așa se face că și-a propus să scrie, să 
lase mărturii despre ceea ce știa cel mai bine.  

„Orice scriitor, indiferent de naționalitate, scrie 
inspirat de propriile trăiri din realitatea în care se află.” 
spune Veronica Pavel Lerner într-un cotext, în carte, și 
așa și este.  

Cartea-interviu apărută la Editura Vatra Veche 
vine să confirme un statut social, o biografie interesantă 
și care, la urma urmei este o poveste de succes în care 
eroina îndrăznește, reușește să cucerească lumea prin 
modul său firesc de A fi. 

Relația dintre Editura Vatra Veche , și mai ales 
dintre Revista Vatra Veche, și scriitoarea Veronica Pa-
vel Lerner este una care se bazează pe încredere, pe 
respect și bucuria unei prietenii culturale care nu ține 
cont de reperele geografice. 

 

Melania CUC 
 

Ludovica și mănușile de mătase neagră 

ale Americancei 
 

Așteptam cartea asta de ceva timp, din drag 
pentru autoarea sa, Ana Pop Sârbu, o poetă rafinată, 
modernă și care experimentează metafora ca pe un ma-
terial nou, compozit. Citindu-i poemele din cărțile publi-
cate până acum, am avut revelația unui spațiu în care 
până și imaginile cele mai comune prind contur într-un 
registru de cascadă ce nu se prăbușește, urcă muntele 
înspre cer. Așteptam cartea de față, intuind  că voi găsi 
în ea note autobiografice, și  eram aproape sigură că va 
fi un roman, dacă nu de senzație, va fi o carte menită să 
restituie valorile unei lumi rurale transilvane, pe care, în 
parte, o cunoșteam, o trăisem și eu, lumea care  se 
șterge, se duce de pe fața pământului.  

Mărturiile  scrise sunt documentele de identitate  
 


 

care mai rămân. 
 Am fost surprinsă, fascinată, de tehnica cola-

jului și cea a dialogului mai mult sau mai puțin ima-
ginar, care atrage, ne face să interacționăm, aducând 
în planul secund memoria noastră personală. 

Autoarea are forță narativă nativă, știe cum 
să-și dozeze discursul și sunt sigură că indiferent de 
forma de exprimare aleasă pentru această lucrare, tot 
ar fi dat dovadă de profesionalism, de seducție lite-
rară. Ana Pop Sârbu scrie cu fantezie, simț artistic 
perfect controlat, convertind nu o dată banalul coti-
dian în mostre lirice lăudabile. 

A.P.S. este analitică și conștientă de faptul că 
satul transilvan, autentic, cel din urmă cu peste cinci-
zeci de ani, nu ar mai stârni interesul generațiilor ce-și 
întind antenele culturale înspre Occidentul cosmopolit, 
dacă forma cărții ar fi una clasică, șablon.  

Poate și pentru că introspecția venită dinafa-
ră, se sincronizează perfect cu ritmul interior al scri-
sului său, autoarea a ales “duetul”, un dialog incitant 
între două doamne ce au în spate povara amintirilor 
comune, dorința de-ași regăsi rădăcinilor. Copilele ce 
umblau odată descuțe prin colbul uliței, acum sunt la 
maturitate, citadine rafinate, recunoscute ca elite în 
sfera profesiilor lor importante, sunt (și) unse de Dum-
nezeu cu darul frumosului, al creației. 

Ludovica și Petra, cele două cotiledoane ale 
unei singure semințe, au fost calibrate, să spunem 
așa, pe aceleași valori morale, principii pe care nu le 
vor călca în picioare niciodată de-a lungul vieții, nu vor 
face compromisuri. Două destine aparent gemene, dar 
care se completează frumos în demersul lor de-a 
reconstrui un album de familie.  

(continuare în pag. 35) 
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pălăria din pai de orez, bluza cu mâneci scurte dar 
largi... sunt piesele de rezistență ale unei garderobe 
ce și-a făcut veacul. Cufărul Americancei și comorile 
lui bănuite o fascinaseră pe fetița Ludovica. Timpul, 
timpii nu mai au importanța dată de oameni. Amin-
tirile sunt reconstituite la fața locului. Oamenii, senti-
mentele, drumurile, podul șurii, colegii de liceu, 
zăpezile din fundul grădinii, și iarăși...cufărul ranforat 
cu benzi de oțel din Clivenland, Ohaio, America... 

Fetița de dedemult a rămas cu năsucul lipit 
de sticla rece a ferestrei, așteptă trecerea trenului de 
la Lechința spre Murăș. De data asta mocănița întâr-
zie. Pe ștrecul de atunci, a năpădit iarba porcească. 
Ludovica/Petra și casa bătrână, grajdul fără vite, po-
rumbeii pe cuiburi... sunt mostrele încă palpabile, 
dar atât de fragile, a lumii pe care i s-a prefirat prin-
tre degete în timp ce ea , Ludovica, a ales să scrie 
un alfel de act de identitate a familie sale.  

Real, imaginar, o devălmășie ce se structu-
rează cu de la sine putere, și...iar se dezintegrează, 
așa ca jocul bărbuncarilor, joc fecioresc în care fe-
tele nu aveau voie să intre.  

Viață. Moarte. Viață. Continuitate... 
Aproape că se aude disperarea țăranului că-

ruia îi moare vițelul în grajd, și ...iar Americanca aia, 
o adevărată Vittoria Lipan, o femeie care leagă și 
dezleagă rosturile familiei. Îi pasă de lumea în care 
se învârte. 

Cartea Anei este un tărâm pe care ni-l pu-
tem asuma fiecare dintre noi, cei care am păscut 
miei și mânji prin iarba udă de ploaie. Un loc din 
care, odată ce am terminat de citit, putem pleca, 
convinși că ne vom reîntoarce cândva, și, la fel ca 
străina rătăcită pe ulițele satului natal, vom întreba 
cu ochii-n pământ: N-ați văzut, n-ați auzit de locul 
unde cresc crucile părinților, moșilor, strămoșilor 
noștri? 

Felicitări, Ana! 



 
amp... by carmen racovitza 

 

(urmare din pag. 34) 
 

LUDOVICA, cartea semnată de Ana Pop Sârbu, este ca un 
scenariu de calitate. Decorul: casa părintească. Acțiunea: 
Întorcerea „fiului risipitor” prea târziu pentru ca tatăl să mai 
fie în viață, să taie vițelul cel gras.  

Doar locurile și lucrurile mai au memorie, și ele, ce-
le două femei într-o îngemănare perfectă, pentru ca poves-
tea celor ce au fost să reînvie, să se deruleze. 

Ludovica și Petra, stau de vorbă. Nu este o artă a 
conversației. Autoarea nu își propune să meargă pe firul 
vieții personajelor. Nici să facă filosofie academică. 

Este o rememorare a primei copilării, a adoles-
cenței, un motiv perfect pentru a scoate din uitare chipuri de 
oameni, datini, locuri și a readuce în vocabularul cărții, cu-
vinte, regionalisme, arhaisme, deja scose din uz, dar care 
pronunțate cu accentul de altădată, sunt ca mirodeniile, 
exotice. 

Bunica Maria, Americanca, este personajul cu cea 
mai mare putere de atracție, fascinează prin aura aventurii, 
prin curaj, hărnicie și lecții de viață, a reușit în două lumi, 
una veche, alta nouă. Bunica Maria a îndrăznit și s-a luat de 
piept cu America, a muncit pe brânci, a adunat bani cât să 
revină în satul ei din Ardeal, să cumpere jugăre de pământ, 
vite, să-și facă casă mare, cu obloane la ferestrele dinspre 
uliță.  

Bunica Maria și mama Eleonora sunt mereu pre-
zente în memoria autoarei, personaje defel fictive, și amin-
tirea lor dă un sens distinct cărții. Personajele din amintiri 
sunt nepipăibile, ca lumina hibernală ce se strecoasă pe 
sub ușă și încălzește odaia bolnavului. 

Întorcerea în timp se face aproape magic. Reve-
nirea în spațiul natal are loc în sâmbăta morților, și simbo-
lurile creștine cele mai multe, dar și păgâne (vezi șarpele 
casei) sudează decupajele verbale, modernismele și prețio-
zitățile unei conversații ce alunecă adesea spre falia cultu-
rală, în contrapunct cu simplitatea vieții rurale de odinioară.  

Dialogul nu lâncezește, este sprințar ca un joc de 
șotron, se trece de la o imagine la alta, de la o poveste la 
un spațiu nou, și gesturile lor devin parte din întregul care 
se contrează, prinde carne, respiră. Ludovica are grijă ca 
povestea ei să nu-și piardă ritmul, nu lasă narațiunea să 
băltească. Deși descrie detaliat și în cunoștință de cauză, o 
seamă de obiceiuri , este atentă cu dozajul în pagină.  

Autoarea intuiește, știe că este nevoie de un liant, 
si o face profesionist, rupând ritmul cu un ,,joc pe cuvinte,,. 
Jocul acesta revine salvator de câteva ori, dar nu este doar 
tehnică scriitoricească, este o consolidarea a cărții prin 
justapunere a ideilor de creație, spontane, peste negura 
timpului care e rece, grea ca mormântul. 

Interesantă și avangardistă mi s-a părut apariția 
străinei, care intervine din cu totul altă dimensiune, aceea 
doare le strigă doar din uliță, nu le salută, nu le zie pe 
numele mic, doar se interesează de un loc în care ar putea 
fi crucile cimitirului. Nici străina nu are nume. Nici vârstă. 

Real și ireal. Fâșii din timp, portaluri între ei și noi, 
și poate, entități care vi din galaxii imposibile doar în ziua 
aceea. E ziua morților. 

Ludovica/Petra deapănă amintiri comune, își aleg, 
ca dintr-un album de mucava, subiecții.  

Taina plutește în aer, Crăciunul de altădată, iernile 
cu zăpada până-n genunchi, anotimpurile din copilăria Lu-
dovicăi, sunt imagini convingătoare, așa cum este și cufărul 
cu comorile Americancei. Mănușile de mătase neagră,  
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Petruș ANDREI 
 

Scriitoarea  VIOLETA  DANIELA  MÂNDRU 

și povestea ei tulburătoare de dragoste 
 

 Apărut la prestigioasa Editură „Junimea” din Iași, anul 
acesta, în colecția „Ficțiune și Infanterie”, inițiată de scriitorii 
Codrin Liviu Cuțitaru și Lucian Vasiliu, romanul „Saudade” 
este o tulburătoare poveste de dragoste, de mii de ani cel 
mai frumos și mai complex sentiment omenesc. 
 Absolventă a facultății de Științe Economice din cadrul 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, specialitatea Ma-
nagement, Violeta Daniela Mîndru este prezentă în „Antolo-
gia scriitorilor tecuceni” (2018). 
 Aflată la a doua apariție editorială, după volumul de de-
but „Secretele magnoliei” (proză, Galați, editura Phoebus, 
2017), scriitoarea pare înrudită cu Hortensia Papadat-Ben-
gescu (tecuceană și ea) din „Ape adânci”, „Femeia în fața 
oglinzii” și „Sfinxul”, numai că de data aceasta este vorba 
despre „Bărbatul în fața oglinzii”, în fața conștiinței sale. 
 Personajul-narator este un bărbat care își spune poves-
tea vieții sale, sentimentale de la vârsta de treizeci și șapte 
încolo („nel mezzo del camino di nostra vita”, cum ar spune 
genialul florentin). 
 De regulă, scriitorii bărbați se transpun în sufletele fe-
meilor: „Madame Bovary c’est moi”, spunea Flaubert; „Otilia 
sunt eu”, mărturisea și „divinul critic”, fiecare încercând să 
descifreze eternul feminin. 

Iată că o autoare pătrunde în sufletul unui bărbat și, în 
această ipostază, cunoaște mai multe femei, dar se îndră-
gostește, în ciuda situației sale de om căsătorit și cu doi 
copii, de una singură: „Aveam treizeci și șapte de ani când 
m-am îndrăgostit de ea”- sună mărturisirea șocantă din inci-
pitul romanului. „O dragoste adâncă ce a cutremurat pă-
mântul și cerurile” vieții sale. 

„Profesor de geografie la o școală dintr-un sat de lângă 
Constanța”, Matei (Cervinschi) Dimitriu, căsătorit cu Ioana și 
având două fiice, pe Alexandra, într-a VI-a, și pe Ruxandra, 
într-a III-a, stârnește în rândul colegilor invidie și admirație. 

Profesorul, aparent un om obișnuit, câștigă un con-curs 
inițiat de Fundația Freedom și are prilejul nesperat de a 
merge în Italia, chiar la Veneția, pentru a organiza împreună 
cu alți doi concurenți și cu președintele Fundației, „un pavi-
lion reprezentativ al României în cadrul Bienalei de turism 
de la Veneția” (pag.14) 

După câțiva ani de căsnicie, focul pasiunii, care nu a ars 
cu flacără înaltă nici la început, începe să se stingă. Matei și 
Ioana dorm în camere separate, iar el închide sea-ra ușa, 
refuzând să-și îndeplinească îndatoririle de soț. Abandonat 
de mic la casa de copii, acesta simte mereu nevoia de dra-
goste maternă, de care a fost lipsit. 

Confesiunea personajului narator continuă: „Întâlnirea 
dintre mine și Diana s-a întâmplat la Veneția. Și unde altun-
deva se puteau îndrăgosti doi oameni ca noi, dacă nu într-
un oraș al iubirii?” (pag. 24) 

Inițial fata din vis, „tânăra fără chip”, personaj emines-
cian, capătă contur în „luna îndrăgostiților”: „Pentru pri-ma 
dată văzusem chipul femeii din vis. Era atât de frumoasă! O 
frumusețe delicată și calmă, liniștită, normală, naturală. O 
frumusețe care arăta un suflet frumos.” (pag. 29). 

Misterul începe să se limpezească: „femeia de care mă 
simțeam legat era medic pediatru”. 

Colega de catedră, Adriana, refuzată ca femeie și ca  

 
 

partener de proiect, „a devenit furioasă”, furie care 
va produce valuri, profesorul fiind acuzat, pe ne-
drept, de plagiat, acuzație care îl lasă fără prieteni 
și fără catedră la școala respectivă, la noi nefunc-
ționând prezumția de nevinovăție. 

Pe Diana o reîntâlnește la Galați, ca soție a prie-
tenului său, Ștefan. Șocul revederii este asemă-
nător unui seism: „Un cutremur cu magnitudine ma-
re tocmai mă scuturase (…) Cu greu mi-am recă-
pătat controlul.” (pag.47) 

Numele femeii din vis, Diana, nu este întâm-
plător și nici locul în care o întâlnește. Diana este, 
conform „Dicționarului mitologic greco-roman” (Edi-
tura Științifică, Sibiu, 1966), veche divinitate italică, 
identificată mai târziu cu Artemis, din mitologia 
greacă. Era considerată zeița luminii, al cărei sim-
bol era Luna, soră cu Apollo (Soarele). Insensibilă 
la dragoste, îi pedepsea pe toți cei care încercau să 
se apropie de ea sau, dacă la rându-i încerca să se 
apropie de un muritor, dragostea ei era rece și stra-
nie. 

Diana reprezintă aici idealul în veci neatins („Lu-
ceafărul”, „Mistrețul cu colți de argint”, „Noaptea de 
decembrie”, „Floarea de jar” ș.a.)

1
 sau „Un dor nes-

tins de nemurire”
2
 („Saudate”  - în portugheză, adi-

că ceea ce rămâne dintr-o iubire) precum și dorința 
de a avea de la fratele său geamăn, ceea ce apar-
ținea acestuia. 

Într-un bar, Matei mai cunoaște, deloc întâm-
plător, o femeie, Laura, („Dezbracă-mă încet!”) și, 
după o noapte de dragoste, aceasta îl anunță, pes-
te ceva vreme, că este însărcinată. Copilul va purta 
numele Andrei și va fi adus și crescut în familia sa, 
după decesul mamei. 

Amestecul de ficțiune și realitate este bine do-
zat, stilul este unul armonios, lipsit de elementele 
de recuzită postmodernă (vulgarități, trivialități,  

  (continuare în pag. 37) 
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(urmare din pag. 36) 
 

insanități, perversități, etc.) 
Reușita deplină a scriitoarei Violeta Daniela Mândru 

este în arta portretistică.  
Adriana, de pildă, „era o tânără atrăgătoare (…); în 

general era o prezență plăcută, o tânără brunetă, cu niște 
imenși ochi verzi și o siluetă de invidiat la cei două-zeci și 
opt de ani”, anume creată pentru alcov (Pag. 13). 

Diana, femeia din vis care-i răscolise mintea și su-
fletul, la plecarea din Italia, „Își luase lumina cu ea” ș.a. 

Violeta Daniela Mândru se prezintă ca o scriitoare în-
zestrată cu spirit de observație, cu inteligență și talent, și 
care beneficiază de acea intuiție feminină, extrem de per-
suasivă când cotrobăiește prin sufletul și prin gândurile 
unui bărbat, de aceea merită toată atenția cititorilor și, de-
opotrivă, a criticii literare. 
 

   1. Petruș Andrei - „Floarea de jar”, Casa de editură „Panteon”, Piatra 
Neamț, 1996, pag. 31 
   2. Petruș Andrei - „Un dor nestins de nemurire”, Editura „Rafet”, 2016 



 
 

 
Aurel SCARLAT 

 
 
De ce? 
 
De ce mă tulburi dumneata 
Cu ochii verzi și părul negru, 
Așa cum tulbură o stea 
Lumina ochiului integru? 

 
* 

De câte ori ne întâlnim, 
Zâmbet fugar te însoțește 
Și, câtă vreme noi vorbim, 
Farmecul glasului tău crește. 

 
* 

De ce uităm că e târziu 
Și lumea ne privește, 
Pe când amurgul străveziu 
Icoana ta întinerește? 

 
* 

Poate acestor întrebări 
Nu vom răspunde niciodată, 
Chinul atâtor amânări 
Fiindu-ne răsplată. 

 


 

(urmare din pag. 31) 
 

asociere, “zborul” semnifică dorinţa de a se ridica 
deasupra lucrurilor obişnuite, de căutare a armoniei 
interioare. 

Într-un alt poem (Moartea a scos picioa-
rele pe fereastră), aceasta este personificată, atri-
buindu-i-se o îndemânare de chirurg: “Eram în-
gropaţi într-un pământ de timp,/ ne duceam rana pe 
rând şi moartea mirosea/ a timp crescut lent./ Apoi 
moartea s-a relaxat, a scos picioarele pe fereastră/ 
şi a zâmbit la noi./…//...ne putea dezasambla în 
toate părţile componente,/ nu exista cineva priceput 
să le pună la locul lor”. 

Poetul crede că a găsit soluţia pentru “vin-
decarea” crudei realităţi: “Am să ies din pielea mea, 
e mai simplu/ să fiu natural, singur între un viitor şi 
altul”, dar orice “tratament” are nevoie, până la 
urmă, de anumite condiţii ca să dea rezultate sau 
creează unele riscuri (“Am nevoie de un timp bun, 
un timp bio,/ nu de timp sintetic./…// pe drum ajungi 
să vorbeşti în limba duşmanilor tăi” – Toate dru-
murile încep la Ierusalim). “Nu am unde să mă 
ascund, poate doar în naraţiunile mele” (Poveste 
neterminată), mai afirmă el, concluzionând pe un 
ton fatidic: “Ce om de zgură mai sunt şi eu şi ce 
absenţă trăiesc…” (Catarg de corabie). 

Parcurgând poeziile lui Constantin Stancu, 
constaţi că fiecare titlu este un micropoem şi fie-
care poem spune o poveste, una dureroasă şi very-
dică. Atmosfera nostalgică pluteşte peste întregul 
volum, poate şi pentru că, atunci când eşti încon-
jurat de cei aflaţi “în căutarea paradisului” (Ultimul 
paradis de sticlă), te molipseşti, fără să vrei, de 
“microbul” deziluziilor. Poetica sa este pătrunsă de 
o maturitate asumată, fiind ermetică pe alocuri, 
însă după ce ai reuşit să treci bariera spre lumea 
sa interioară, totul devine limpede şi mai uşor de 
înţeles. Uzând deseori de o simbolistică bogată, 
versurile cu inflexiuni moderniste şi postmoderniste 
nu fac risipă de metafore, acestea sunt “montate” 
exact acolo unde trebuie, atunci când trebuie, 
pentru a întregi mesajul pe care autorul a dorit să 
ni-l transmită. 

Eu m-am bucurat de o lectură plăcută şi 
interesantă, pe care o recomand tuturor celor ce nu 
se tem să dea piept cu realitatea şi cu ei înşişi, în 
febra transformărilor pe care fiinţa umană o resimte 
în acest început de secol atât de controversat… 
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           Adelina FLEVA 
 

AȘ VREA SĂ FUG 
 

sărută-mă din cap până-n picioare 
cu buzele fierbinţi şi parfumate 
aş vrea să-ncepi cu sânii de se poate 
şi noaptea căci mă tem nespus de soare 
 

mă-nvăluie timidităţi de floare 
şi simt fiori pe ceafă şi pe spate 
nici n-aţi purces la drum buze curate 
iar eu simt o continuă dogoare 
 

mai  soarbe-mi lin polenul de pe trupul 
fierbinte precum soarele ceresc 
aş vrea să fug dar nu să mă feresc 
iubitul meu ce vrei să-mi sfărâmi scutul 
 

mă las în voia ta ca o copilă 
ce nu a fost atinsă pân-acuma 
şi zău că nu fac dragă pe nebuna 
tu amiroase-mă precum m-ai rupe din lumină 
 
 

trăsnet cu miros de cer si alge 
 

dezbracă-mă de umbra ta reîntrupată 
în trăsnet cu miros de cer şi alge 
îmi explodează venele la tâmple 
şi nu mai simt în mine nici maluri nici catarge 
 

(eu te voi alăpta cu fericire nesihastră 
lângă altarul unui nuc cu frunze roze 
să-ţi pară îndoielile de-acuma 
că sunt doar veritabile neopsihoze) 
 

dar strânge-mă la piept cu disperare 
mi-e aşteptarea carne însetată 
te rog frumos să stingi şi-apoi să laşi lumina dreaptă 
să nu observi că sunt fecioară într-o femeie măritată 
 

creşte un copac în mine 
contratimp al păsărilor migratoare 
ascunzându-mă într-o femeie măritată 
în fiecare noapte răstignesc în inima ta luna 
 
 

salcâmul nostru mamă înflorește 
 

în pădurea de aramă 
dorm țiganii căldărari 
îmbrăcați așa-ntr-o doară 
în culori de zile mari 
 

(Doamne stinge lumânarea 
în pădurea de aramă 
nici cruce nefugărită 
puritate fără scamă 
 

 

 

nici țigan neadormit 
nici inel nelogodit 
dăruit nedăruit 
unei lame de cuțit) 
 

aiurit de rana cruntă 
ce-i sclipește pe genunchi 
Dumnezeul de aramă 
se-nfrățeste cu un junghi 
 

mamă toată ziua am plâns 
 
 
coseşte Doamne iarba de pe mine 
 

azi ca şi ieri ocnaş mă simt încarcerat în viaţă 
mai am de ispăşit pedeapsa încă 
şi car în transparenta mea făptură 
o suferinţă dulce ca un izvor zidit în stâncă 
 

şi pleava mi-e deasupra Sfinte Doamne 
i-ajung pe undeva la subsuoară 
mi-s pletele murdare de păcate 
un schit sunt de sudalme şi ocară 
 

şi-aş vrea să mor o candelă curată 
să-mi lumineze ultima suflare 
Tu iartă-mă de viaţă pentru mine 
doar viermii mai au trainică valoare 
 

(aşteaptă viermii trufandale Doamne 
probabil le amiroase a pucioasă 
dar viaţa mea ruină încă vie 
palpită jalnic pe sub haina roasă) 
 

coseşte Doamne iarba de pe mine 
mi-am luat sicriu şi l-am plătit în rate 
nu m-a costat prea mult am dat pe acesta 
lunar (prin respirarea mea concavă) 
 

întâiul adevăr şi întâia-mi libertate 

 

 
Digital &... by carmen racovitza 
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Vasile MANOLE 
 

Scriitorilor şi poeţilor 
 

La „Boema” literară 

Paradoxuri nu-s puţine: 

Fie iarnă, fie vară, 

„Răul”, lor le face bine. 

 

 

Limba noastră 
 

Vorba dulce mult aduce 

Dacă o vorbim corect, 

Altfel ea ne va conduce, 

Sigur către... dialect. 

 

 

Unui octogenar 
 

După ce se urcă-n pat 

Fericit la paroxism, 

De-oboseală cade lat, 

Parcă-ar face alpinism. 

 

 

Economistul 
 

Când cu cifre el lucrează 

Poate-ajunge chiar falit, 

Când greşit le-nterpretează 

Dacă e... nesocotit. 

 

 

Unui „erudit” 
 

Salutând destule doamne, 

Cunoştinţe mai oculte, 

La-nceputul astei toamne, 

Soaţa-i spune: Ştii cam multe! 

 

 

Fidelitate 
 

Ce târziu aflarăm cheia: 

Fie-naltă sau măruntă, 

Ce fidelă e femeia 

Când ajunge ea căruntă. 

 

 

Soţia unui comis voiajor 
 

C-un bărbat mereu plecat 

Şi-un amant milionar, 

Soaţa spune răspicat 

Că e soţ... interimar. 

 

 

Matrimonială la vârsta a treia 
 

Spunea o doamnă motivat, 

Cu mult trecută de cincizeci: 

- Dezavuez acel bărbat 

Ce încă n-are loc de veci! 
 

 

Bărbaţii şi schimbările de sex 
 

Şi-au făcut un obicei 

Care-i foarte comentat: 

Sunt cu ochii pe femei 

Să nu dea de vreun bărbat! 
 

 

Grija soţului faţă de soţie 
 

Pe la noi se-obişnuieşte: 

Soţul plecat să muncească, 

Un vecin îl suplineşte, 

Ei, nimic să nu-i lipsească. 
 

 

Soţia unui comis voiajor 
 

C-un bărbat mereu plecat 

Şi-un amant milionar, 

Soaţa spune răspicat 

Că e soţ... interimar. 
 

 

Matrimonială la vârsta a treia 
 

Spunea o doamnă motivat, 

Cu mult trecută de cincizeci: 

- Dezavuez acel bărbat 

Ce încă n-are loc de veci! 
 

 

Bărbaţii şi schimbările de sex 
 

Şi-au făcut un obicei 

Care-i foarte comentat: 

Sunt cu ochii pe femei 

Să nu dea de vreun bărbat! 
 

 

Grija soţului faţă de soţie 

 

Pe la noi se-obişnuieşte: 

Soţul plecat să muncească, 

Un vecin îl suplineşte, 

Ei, nimic să nu-i lipsească. 
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