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     Rainer Maria RILKE           
           (1875 – 1926) 
 

 

 

Prin fumul gros al văii 
 

Prin fumul gros al văii, istovită, seara 
şovăie în conduri de aur. 
Fluturele, aninându-se visător de-o tulpină,  
de bucurie nu mai ştie ce să facă. 
 
Toate sorb din liniştea sacră. 
O, cum creşte sufletul 
aşternându-se strălucitor veşmânt 
peste întunericul lumii! 
 
 
Zi de toamnă 
 

Doamne, e timpul. Vara a fost prea mare. 
Aşterne-ţi umbrele pe orologiile solare 
şi dă drumul vânturilor pe câmpii. 
 
Porunceşte ultimelor roade să fie depline; 
dă-le încă două zile de la miază-zi. 
Sileşte-le să se coacă bine 
şi toarnă-un ultim strop dulce în vinul greu. 
 
Cine nu are casă, de-acum să nu-şi mai ridice. 
Cine e singur, va rătăci tot singur, 
va priveghea, va citi, lungi scrisori va scri 
şi pe alei de colo-colo va rătăci, 
neliniştit va trece cu frunzele ce pleacă. 
 
 
Toamnă 
 

Cad frunzele, de atât de departe cad, 
ca şi cum s-ar ofili în cer grădini îndepărtate, 
Cu semne de negare cad. 
 
Iar nopţile,  dintre toate stelele, 
cade pământul greu în singurătate. 
 
Noi toţi cădem. Această mână cade 
şi cealaltă şi toate câte sânt. 
 
Şi totuşi este Unul care ţine în mâna Sa 
întreaga cădere, nesfârşit de blând. 
 
 
Sfârşitul toamnei 
 

Privesc de ceva vreme 
cum totul se preschimbă. 
Ceva se ridică lucrând, 
omoară stârrnind suferinţă. 

 

 
Din clipă-n clipă nici 
grădinile nu mai sunt aceleaşi; 
de la galben trec în aurie, 
lentă cădere:  
iar cărarea s-a făcut şi mai lungă. 
 
Stau lângă copacii dezbrăcaţi  
şi contemplu rând pe rând aleile. 
Departe până la mările adormite 
sub cerul greu, întunecat 
                               ce se retrage. 
 
 
Amintire 
 

Iarăşi aştepţi nădăjduind într-Unul 
care să-ţi adauge la nesfârşit viaţă. 
Cel puternic, Preaminunatul, 
clipirea din somn a pietrelor. 
Adâncul întors către tine. 
 
Pe rafturi de cărţi amurgul se pune, 
în aur şi brun pe volume; 
Tu însă cugeţi la străbătutele ţări,  
la imagini, la veşmintele 
unor femei, din nou pierdute. 
 
Şi deodată înţelegi: toate acestea au fost. 
Te ridici şi-n faţă-ţi stăruie 
spaima, chipul şi rugăciunea 
unui an ce s-a dus. 
 
 
O, sfânta mea singurătate 
 
O, sfânta mea singurătate, 
eşti atât de bogată, pură şi atât  
                                         de departe. 
precum o grădină în zori. 
 

O, dulcea mea singurătate,  
zăvorăşte-ţi uşile de aur 
împotriva atâtor doriri 
care de peste tot te împresoară! 
 

        În româneşte de Ignatie Grecu 



 
digital a ... de Carmen Racoviță 
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   Lucian MĂNĂILESCU 
 
POVESTE ZURLIE 
 

Ce te faci tu, Harap Alb, cu fata din Lună? 
 

Ursul o să te căsăpească, regina albinelor 
o să-ţi plouă în ochi şi o să te dai degeaba 
de trei ori peste cap, lumea tot o să râdă 
de calul tău care mănâncă jăratec şi 
n-o să te creadă nimeni că ai fost 
unde se bat munţii în capete... 
 

Cât despre prieteni, uite o pădure strâmbă, 
nişte râuri secate şi pe unchiul tău 
stând la taclale cu urechile acului... 
 

Dar aşa sunt toate poveştile, mereu 
alţii vor fi fericiţi până la adânci bătrâneţi 
şi fata aia zurlie o să zboară pe fereastră, 
dracu’ ştie unde... 

 
DE-A PITITELEA 
 

A mai murit un copil 
în ţara poveştilor; 
privighetorile cântă, 
ploaia plânge. 
Unu, doi, trei... 
 

A fost drogat cu o floare, 
l-a răpit singurătatea; 
părinţii lui pipăie depărtarea. 
Patru, cinci, şase... 
 

L-au văzut lanurile 
de cer trecând în zori 
pe o cărare pustie; 
în urma lui alerga 
un câine de pripas. 
Şapte, opt, nouă, zece... 
 

Mâine va sosi 
omul cu lopate 
şi-o să-i îngroape numele 
şi gata!.. 

 
ORFEUL DE AUR (poetului Adam Puslojić) 
 

Ce aripi orbitoare avea Nichita 
când a nins el în Catedrală, la Struga !... 
 

Pe tine, Adame, te-a luat în tristeţea lui 
îngerească şi a zis; „Hai, bre, să ne suim 
în turla Sfintei Înţelepciuni şi să facem 
din lacrimile noastre două clopote, 
să audă Dumnezeu cum şezum şi plânsem!” 

 

LA COLŢUL STRĂZII 
 

Am mâinile pline de firimiturile buzelor tale 
pe care le ciuguleşte neliniştea... 
 

Parcă trăiesc în alt regn, 
printre vrăbii şi amintiri... 
 

Oglinzile zilei de ieri s-au sinucis 
şi Dumnezeu, bătrân şi singur, 
vinde, la colţul străzii, cireşe amare. 
 
IAD CABOTIN 
 

Adevărata durere nu e cea 
pe care o ducem la spital; 
ea e numai sudoarea leprei, 
numai pretextul ambiguu 
pentru morfină. 
 

Iadul e mult mai perfid.... 
de aceea încep să cred 
că fericirea e ucigaşă. 
 

În oglinzile ei translucide 
râde un cabotin. 
 

Dacă priviţi florile veţi înţelege: 
ele nu sunt fericite, 
înfloresc.... 
Şi atât... 
 
VECHIUL ALBUM 
 

Îngălbenite, ca frunzele toamna, 
fotografiile din vechiul album 
seamănă îngrozitor de mult unele cu altele, 
mustaţa bunicului zgârie obrazul hârtiei, 
iat-o şi pe bunica Parascheva,  
pe care n-am apucat 
s-o cunosc, odihnindu-se pe băncuţa 
de la poartă şi privind depărtarea, 
copila desculţă de lângă ea e mama, 
după cum spun hieroglifele scrise 
pe spatele cerului albastru, iar dincoace, 
în tăcerea sepia, e tata încheiat strâmb la vestă 
şi cu o mână în şold, pe vremea când visa 
să treacă dealul şi să ajungă în America, 
unde se zvonea că toţi oamenii sunt fericiţi... 
 
NODUL GORDIAN 
 

O să-ţi dezleg enigmele, Stagiritule, 
cu ascuţişul sabiei, ce altceva 
ar putea îndupleca nepăsarea morţii? 
 

Ştiu că va mai fi o zi de apoi 
şi încă una, că patima mea 
va nărui crenelurile cetăţilor 
inexpugnabile, stârnind - iarăşi şi iarăşi - 
urletul de lup al falangelor, şi coasele 
carelor de luptă secerând întunericul. 
 

Dar cel ce dansează în cenuşa Babilonului, 
învingătorul în armură de aur, 
va fi la fel de singur ca zeii!... 
 

În urma lui grecii şi perşii 
vor întemeia imperii de cenuşă. 
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marginea grădinii. Jinga se trezise fără să o simtă ai 
ei și stătuse vreme de o oră așteptând cu inima 
ticăindu-i ca unui iepure, cu năsucul lipit de geam 
ascultând chemarea lui Larion, pe care o știa, printr-
un fluierat prelung ce voia să imite chemarea cintezo-
iului în pădurice. Cu bocceluța de haine în mână, îl 
găsi pe Larion așa cum conveniseră și-i sări în brațe. 

- Mi-era teamă că n-ai să mai vii! îl împinse 
ea cu palma în piept. Îi arăta că încă mai era 
supărată de întârzierea lui. 

- Nu-i nimica, trece, o strânse el la piept. Nu 
trebuie să fii supărată, o să vezi că trece...    

Noaptea, coborâtă peste pământ, pândea ca 
și Jinga, ivirea zorilor. Larion îi sărută mai întâi gura 
aromată de busuiocul pe care Jinga îl ținuse toată 
noaptea sub pernă, și îi spuse că bâjbâise în noapte 
prin pădurea Lotriței, dar calul îl purtase pe cărarea 
din pădure ca pe un orb ascultător şi, grăbit să nu-și 
lase iubita să aștepte prea mult, o părăsi pe creasta 
dealului Afumaților dar îl opriseră câinii de la stânele 
din vale, la coada lacului. Stătu o clipă locului fiindcă 
lacul se auzea din adâncuri, cum sufla ca o ființă vie 
în oglinda de la suprafață, sugerând un joc al ielelor 
din pâlpâirea stelelor, ca și cum cineva ar fi dat 
drumul, pe pânza apei, la lumânări pentru cei morţi. 
Asta-i dăduse de gândit. O urcă pe Jinga pe cal și se 
ridică și el punând piciorul pe scăriță, direct în șa. 
Lătratul câinilor scurmă liniştea nopții, a copacilor din 
jur cu trupurile lor înalte şi indiferente. O armă de 
vânătoare se descărcă în aer cu un ecou lung, 
risipitor, înfundat. Toate astea se petrecură în urma 
lor. Lui Larion, care „vedea” și prin întuneric, i se păru 
că  arma sărise din braţele celui care-i ameninţase cu 
înjurătura lipovenească: „stoi, tvoi materi!“. Jinga 
auzise și ea glasul celui care aruncase nervos, acele 
vorbe: 

Larion! întoarse ea capul spre el. E arma de 
vânătoare a tatei!...  

Larion privi în stânga râpii. Ştia că falia râpii 
se termina în albia râului secat și că nici un glonț nu l-
ar fi ajuns așa cum se aflau ei doi, în continuă 
coborâre.   

Un nor îşi pusese palma pe ochii lunii şi îl 
lăsă fără gânduri pe Larion. Jinga îl văzu cu coada 
ochiului cum își înfipsese capul într-un piept de om, 
imaginat doar în capul lui.  
        Își aminti cum ai ei i-au primit în pețit pe cei ai 
Romaneștilor, iar curioșii de pe uliță stăteau cu ochii 
în crăpăturile gardului și plângeau, de parcă ar fi 
murit fraţii ei mai mici, ori mai mari, sau cineva din 
familia lui Condrat Opacin. 

-„Mă omule! Mai lasă să crească și ea”, o 
auzise pe maică-sa, singura care era de partea ei, 
dar teama de bărbatul ei o ținea deoparte de privirea 
cu care fiica ei îi cerea, îi implora,  ajutorul.  
         Jinga fusese dusă la bunicii lui Larion aflați la 
țară, undeva spre granița bulgărească. Larion pleca-
se în Bulgaria cu scopul de a aranja, pe acolo, 
șederea lor. Când reveni din căutările lui, iarna își 
făcuse simțită prezența prin lungi ninsori și geruri 
cumplite. I se spusese că Opacinii, împreună cu Ro-
maneștii, aflaseră de locul unde se ascunseseră și 

(continuare în pag. 6) 

 

 

              Tudor CICU 
 

Mireasa furată 
 
       Cam pe la jumătatea lui decembrie, într-o noapte, 
un călăreţ descălecă după ce trecu și prin albia secată a 
pârâului Viișoara, cam în dreptul grădinii lui Condrat Opa-
cin, lipoveanul. Avea ochii ca și cărbunele iscat prin spuza 
vetrei, zicea bunicul. „De ce erau așa?” îl întrebasem 
atunci când mi-a spus povestea lui Larion și a Jingăi. „Știu 
eu?! a dat din umeri, bunicul. Pesemne, să vadă, să 
scormone adâncimea pădurilor și să simtă frământările 
calului de sub el, că de-aia era, Larion, vestitul hoț de cai 
de la Dunăre”. „Și chiar era hoț de cai?” întrebam. „Ei?!... 
Așa zicea lumea după ce o furase pe Jinga”. Nu mai 
întrebam. Lăsam să mi se desfășoare povestea pe 
dinaintea ochilor. În noaptea aceea, luna nu răsărise 
dintre norii care se adunaseră amenințători spre partea 
sudică a satului iar cele câteva stele mai răsărite pâlpâiau 
ca lumânările. Erau alb-cenuşii şi luminau cu evlavie 
poteca pe care începuse s-o urce călărețul nostru, trăgând 
calul de căpăstru. Mergea mai mult târât de instinct pe un 
drum cunoscut, la lumina zilei. Pădurea dinspre malul 
celălalt al Dunării, nu cel care înghițea în burta lui 
pârâiașul Viișoara, se lăsase mult în urma lui, cu plopi 
înalți și sălcii cu rădăcini scorburoase peste care se 
înfășurau, ca țevile, arbuștii răsăriți din alte rădăcini 
împletite în maluri nisipoase. Îl simțiseră, de după deal, 
câinii. Lătratul lor îl opri în loc pe Larion, căci el era 
călărețul care urca poteca aceea pe timp de noapte. 

Uitase de stâna de peste dealul Afumaților, de 
strigătele ciobanilor care băteau cu bâtele în tulumbele din 
bronz și discurile de fier, alungând lupii care se dăduseră 
la stână încă înainte de a se ivi zorii. Se trezi înjurând, 
biciuit pe întuneric de crengile unui măr sălbatic, crescut la 
margine de potecă. Larion se uită spre valea Viișoarei, 
acolo unde auzi fâlfâitul unor aripi de pasăre sub luna 
prăvălită peste o perdea de nori, lăsată mult în jos, către 
partea sudică a satului. Se opri la margine de cărare și 
ascultă cu auzul încordat. Jinga trebuia să vină dinspre 
grădină, cam prin dreptul nucului uriaș ce trona marginea 
grădinii lui Condrat Opacin. Așa se înțelesese cu fata cea 
mică a lipovenilor. Jinga nu împlinise încă optsprezece 
ani, dar fusese promisă de nevastă lui Mitu, băiatul cel 
mare al Romaneștilor (neam de evrei înstăriți), pentru un 
car cu boi cu tot și patru hectare de pământ. Mitu, deși 
băiat trecut mult de armată, nu era însurat dar îl ocoleau 
toate fetele din sat, la horă. Tăntălăul satului mai avea, din 
naștere, buză de iepure și, când i se adresa câte cineva, 
hlizea fără nici o noimă, după care se punea pe râs ca 
prostul.    
        Larion nu-şi amintea când răsărise luna, când 
imitase fluieratul cintezoiului, când apăruse și Jinga în 
dreptul nucului cu ochii în lacrimi și cu obrazul zgâriat de 
ramurile arbuștilor care străjuiau nucul ce trona la 
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(urmare din pag. 5) 
 

aveau, în curând, să pornească după ei pentru a o întoarce 
din drum și a o aduce pe Jinga acasă. 
Larion înțelesese pericolul care îi pândea pe toți, așa că 
aranjase cu ai lui să îl aștepte cu câțiva ortaci, aproape de 
liziera graniței de la Negru Vodă cu Bulgaria. El urma să 
vină la întâlnire cu Jinga, purtați de o sanie. 
        Era trecut de două după-amiaza când Larion 
scoase calul din grajdul bunicilor de îl înhămă la sanie. Ca 
să nu întârzie la întâlnirea secretă de la pădurea Negru 
Vodă, la liziera de la granița cu Bulgaria, cum stabilise cu 
tatăl său, strigă la bunici că a pregătit sania și nu mai are 
timp să intre în casă. 

- Ai niște bunici extraordinari și frumoși, spuse Jin-
ga. Mă doare sufletul că trebuie să mă despart de ei. 
    Larion nici nu știa ce să creadă. Îi zâmbi fetei și 
ochii lui clipiră a mulțumire sufletească. Dădu bice calului, 
sperând să ajungă la timp la liziera de la granița din 
pădurea Negru Vodă, unde tatăl său, împreună cu câteva 
iscoade de încredere, îi aștepta să-i treacă granița spre 
Bulgaria după cum plănuiseră asta, în secret. De acolo, 
Larion urma să țină direcția spre cătunul Snyagovo unde îi 
așteptau niște rude ale mamei sale, născută Stoenciov, 
rude care locuiau în orașul Dobrici.   
        Scoasă la drumul mare, spre Negru Vodă, sania 
înainta hotărâtă pe urmele drumului care se pierdea sub 
zăpadă; ba uite-o la marginea satului, ba se pierdea după 
gardurile alea prăpădite şi înţepenite de ger ale unei ferme 
de la marginea cătunului. Vântul mătura dinaintea saniei o 
zăpadă măruntă şi aspră, împrăştiind-o în suluri pe câmp, 
şi de acolo, rostogolindu-le ca pe ciurlani, până hăt mai 
departe. Larion îşi îndemna liniştit calul; o oarecare 
îngrijorare i se citea şi lui pe faţă, dar se mulţumea să 
privească din când în când la Jinga, înfășurată toată în 
cojoace de oaie, iar aceasta nu spunea încă nimic.  

- „Ei lasă, lasă, te-oi obişnui tu la drum” o încurajă 
din priviri. Iar el își îndesă cuşma mai bine, până după 
ceafă. Cătunul, în urma lor, tăcea albit de zăpadă. Mai lătra 
câte un câine pe undeva, mai scârţâia câte un copac de pe 
marginea drumului înţepenit de ger. Era atent la tot ce era 
în jur şi gata să surprindă în întuneric orice vietate aflată pe 
undeva, prin bozii, stând la pândă. După aproape o oră de 
mers, Larion auzi în fața sa un câine care se oprise în drum 
şi urla prelung, precum sălbăticiunile din stepă. Calul fornăi 
agitat și smuci din căpăstru. 

- Ce ai, măi prostule? Hai micuțule, hai cu tata, îşi 
îndemnă Larion calul. Apoi către frumoasa Jinga: Am ajuns 
la marginea orașului. Se aud câinii de la primele case. O să 
mergem de-a dreptul spre pădure. Ocolim un pic orașul. 
        Pe lângă pădure găsi urmele unor cai, lăsate în 
zăpadă. Le numără cu atenție. Trecuseră pe acolo, mai 
înaintea lui, șase călăreți, după urmele lăsate. „Aha! Ei 
sunt. Special au lăsat urmele”. Sus, aproape de creasta 
norilor, plutea cu aripile desfăcute larg, un vultur. Plutea ce 
plutea, apoi dădea când și când din aripi, prinzând vântul și 
lăsându-se dus de curenți. Toată stepa Dobrogei părea o 
mare întindere de urme alb-negre. Numai când și când, de 
sub gorganele de pământ ieșeau smocuri de iarbă uscată 
cu sclipiri castanii, micșorându-se și strângându-se pe 
măsură ce sania trasă de calul lui Larion se îndepărta spre 
liziera de la graniță, pe latura paralelă cu  pădurea de la 
Negru Vodă. Apoi, două mogâldeţe cenuşii se arătară 
lunecând în salturi, pe cai pitici, una în spatele alteia,  
 

 

undeva, în zarea câmpiei; după care acestea se 
desfăşurară, într-o încercare de învăluire, tăind 
direcția prin pădure. Jinga observă și ea mogâl-
dețele, simţind un pericol pe care nu-l bănuise până 
în clipa aceea. 

- Ce au fost alea două arătări din urma 
noastră, Larion? Ai văzut și tu? se foi Jinga între 
pături. Să fi fost două umbre de lupi?  
       „Asta mai lipsea! Să sperie haita, calul, şi să 
nu-l mai pot stăpâni” îi trecu lui prin minte. Apoi, ca 
să o liniștească pe fată, strigă cu blândețe la cal: 

– Mă micuțule, mă băiatule, stai liniştit mă, 
că nu te atacă nimeni. Vorbea calului ca unui om 
mare; aşa vorbea Larion cu toţi caii pe care i-a avut. 
Pe toţi îi ştia ca făcând parte din familie. Calul îşi 
mesteca zăbala în gură şi fremăta, dând din cap; 
adică „se înţelege, se înţelege”, doar îşi cunoştea 
stăpânul. Trasă de cal, sania mai străbătu astfel 
ceva vreme o bucată de drum. Umbrele se 
apropiaseră prin pădure ameninţător de aproape, 
îndârjite să-i ajungă.  
        Cele două năluci din pădure se ţineau 
deocamdată ceva mai la distanţă. La lumina unor 
raze care se mai strecurau prin foaia ca de plumb a 
cerului, Larion zări cum se strecurau printre crengile 
copacilor mici străluciri ale unor corpuri metalice. 
„Ăștia au puști cu ei. Trebuie să mă țin cât mai 
departe de pădure”. Trase de hățuri și cârmi ceva 
mai departe de marginea pădurii. Calul simţise ceva 
şi fornăia speriat, scoţând aburi pe nări. Larion nu-l 
lăsa să-şi ia avânt. Ţinea strâns de căpiţea şi-i 
vorbea mai tot timpul: 

– Ho mă… ho micuțule, aşa mă … stai uşor 
băiatule… Că doar n-or da tătarii. Or fi niște vânători 
și ei. 
       În acelaşi timp privea însă cu îngrijorare şi 
înainte, unde spera să zărească liziera și pe tatăl 
său trimis înainte cu iscoadele. Lui Larion, în ei îi 
era nădejdea acum. Atunci se petrecu ceva 
neaşteptat. O trosnitură îl izbi în umăr și simți o 
durere mare care îl aplecă jos de pe capră. Nu dădu 
drumul hățurilor dar se prăbuși pe spate, în sanie, 
lângă Jinga. În spatele lor se auzi o bubuitură care 
sparse liniștea pădurii și care făcu să țâșnească din 
cuiburi, ciorile amorțite. 

- Larion! țipă Jinga. Ce e cu tine Larion?  
Voinicul apucă să-i mai vadă doar ochii scăpărători 
şi speriați iviți de sub cușma de lână cu care fata își 
acoperise capul. 

= Lasă că n-am nimic, îi strigă el. Ţine 
strâns de hățurile calului, să nu se sperie şi   s-o ia 
la fugă, pe câmp. Mergi direct înainte. Trebuie să fi 
auzit și ai mei bubuitul armei. Se auzi un al doilea 
trosnet de armă și Jinga simți că pulpana cojocului îi 
fusese atinsă și glonțul se înfipse în tălpicul saniei, 
sfârâind. Cele două năluci ieșiseră din pădure și se 
îndreptau în goana cailor spre sania din față. 
Tânăra lipoveancă strânse hățurile în pumni și țipă 
la cal să meargă mai iute. Atunci se zăriră, la nici 
două sute de metri în fața lor, șase călăreți care 
goneau năprasnic spre locul de unde veniseră cele 
două împușcături. O detunătură de salve și împuș- 

  (continuare în pag. 7) 

 
 



    Boem@  (129) 11/2019 7 

                                                                                                                     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabita Lavinia POP 
 

* 
Am căutat  
În multitudinea gândurilor 
intrare spre bine, 
ieşire din rău 
și o cale de mijloc. 
M-am ales cu un fir alb 
Şi gânduri în plus 
Ce-mi spulberă copilăria. 
Vreau să trăiesc! 
Nu e destul că exist. 
 

* 
M-am rugat de prezent 
Să nu-mi ia copilăria, 
Îmi dau anii la schimb 
Doar să-mi păstrez bucuria. 

 

M-am rugat de trecut 
Să nu mă condamne, 
Să-mi ierte păcatul 
Şi cele zece toamne. 

 

Mă rog de viitor 
Să fie bun cu mine, 
Iar răul din trecut 
Să îl transform în bine. 

 
Cristian CHIRIPUCI 

 

Cărțile mele necitite 
 

În camera mea sunt cărți care 
Nu au fost sub pernă 
Atunci eram la ascultare 
La un fost polițist 
Care voia să învăț gândirea criminalului 
Nu mai vreau astfel de cărți 
Am strigat în golul căscat de tatăl meu 
Care voia să gândesc la fel ca polițistul 
Pe care îl admira fără să știe 
Ce fel de cifră e 
Până la urmă ajunsesem să nu mai 
Primesc niciun mesaj de la vechi prieteni 
Arde-l zise cineva 
Dar eu știu că e un păcat împotriva poeziei 
Să arzi o carte 
Poate le voi citi când voi fi pregătit 
Și dacă nu vreau să fiu infractorul 
Acum sunt victima din fiecare carte 
Asta-i dilema 
Infractor, victimă 
Sau victima căutând o posibilitate 
Să înfrângă infractorul 

 
A simți 
 

Ești rugat 
Gândind la viitor 
Pentru confesiuni- 
Să mai rămâi puțin 


 

(urmare din pag. 6) 
 

cături trase în aer descumpăni cele două năluci, care se 
opriră pe loc, ca apoi să facă drumul înapoi spre pădure.   

- Aici!... Aici, repede! strigă Jinga cât putu de tare 
şi înfricoşat. Aici suntem… 
        Curând, tatăl lui Larion și iscoadele lui ajunseră 
sania și opriră calul ce alerga ca bezmetic pe câmp. 

- Ești bine fata mea? Ce e cu el? Arătă spre trupul 
frânt pe spate al flăcăului: De ce stă răsturnat? 

- Cred că l-au împușcat pe Larion. L-au nimerit în 
umăr. Pe mine nu m-au atins. Glonțul s-a înfipt în lemnul 
saniei. 

- Porniți pe urmele lor, porunci bătrânul trântind 
cușma, la picioarele lui, în zăpadă. Legați să mi-i aduceți, 
ca pe câini! 
       În timp ce iscoadele porneau în căutarea celor 
două năluci, bătrânul îi cercetă rana și văzând că nu e 
gravă toată tărășenia, îi bandajă umărul ca să oprească 
sângele să mai curgă pe mâneca pufoaicei.  
       Era timpul să se grăbească. Dincolo de graniță îi 
așteptau trimișii rudelor din Bulgaria să-i ducă la Snyagovo. 
Un poștalion avea să-i ducă a doua zi spre orașul Dobrici.  

- Doamne ce prăpăd, zise bătrânul după ce puse 
trupul fiului între cojoace. Acuma-i vremea când ies lupii.  
       Trosni din bici și porni sania peste troiene. Jinga 
avea obrajii sângerați de ger, mâinile amorțite și se ruga cu 
ochii închiși: 

- „Vede bunul Dumnezeu cum ne-au oropsit... Fa-
că-se voia ta!... Și asta, numai pentru că l-am iubit! Precum 
în cer așa și pe pământ... Sigur că-l iubesc. Numai pe el... 
Numai pe el, Doamneee!...” 

Dar și visa (cum mai visase și altădată), doar nu 
era prima oară când visa aș ceva, cum Larion o luase de 
acasă și o ținuse tot timpul pe calul lui, ca mireasă, și ea 
trăise toate astea într-o altă viață lângă vestitul hoț de cai 
de la Dunăre.  



 
ochelari de tren colorați... de Carmen Racoviță 
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unul imaginar, livresc, determinându-l pe scriitor 
să-și recunoască, înainte de orice, fidelitatea pen-
tru orașul natal: „Strălucirea ta e prea orbitoare,/ 
Mie îmi ajunge palidul soare,/ Seducătoru-ți apel e 
prea viclean,// (Nu accept, deși refuzul mă doare)./ 
Je regrette, nu te suport, ești prea tiran,/ Rob nu 
vreau să-ți fiu, rămân ce-am fost, pietrean!” (Paris 
XIV). 

O temă, indispensabilă, este cea autorefe-
rențială. Poetul consideră propria-i trudă mai mult 
decât o pasiune – o jertfă: „M-ai răstignit pe-o cruce 
de cuvinte”. Muza se dovedește însă capricioasă, 
nestatornică: „Taman când ajungeai la o răscruce/ 
Și-ai fi avut nevoie de-o îndrumare/ Să știi poteca 
încotro te duce,// Atunci vedeai cum țandăra îi 
sare,/ Misiei nobile îi pune cruce/ Și cu năduf sufla 
în lumânare.” (Sonetul unei muze). Deși tratată cu 
ironie, ea are puteri discreționare, impunându-și 
voința: „Deloc, ambiția-i nu-i reținută,/ E tot mai 
sigură de victorie,/ Uitând că slava e iluzorie/ Și 
recunoașterea, statuie mută.// Nu contenește-un 
pic să mă provoace./ Ca să-și atingă suprema-i 
dorință,/ De la o vreme e tot mai locvace,// Un spin 
în inimă mereu îmi coace,/ A auzit, scumpetea de 
ființă,/ Că arta se naște din suferință.” (Sonetul 
muzei ambițioase). 

Cele mai multe texte sunt dedicate iubirii, 
prezentă în diverse ipostaze. Poate fi armonie per-
fectă, contopire pe un drum nesfârșit: „Să fim doar 
unu până la vărsare,/ Având drept țintă un punct de 
pe zenit,/ Superba clipă și-o înflăcărare// Cum 
sfârșitu-n alt început răsare./ Aromească-ne cu-n 
dor nemărginit/ Fascinația zării de infinit!” (Sonetul  

 

(continuare în pag. 9) 

 

 

 
 

SONETUL-PASIUNE ȘI JERTFĂ 
 
Sonetul, practicat de aproape o mie de ani, nea-

fectat de trecerea timpului, este o demonstrație de 
obținere a libertății ideii, în condițiile unor restricții formale. 
Este, totodată, o aspirație continuă spre perfecțiune. În el 
trebuie să concorde conținutul și forma, beneficiind de 
muzicalitatea sistemului de rime (chiar numele său însem-
nând sunet, cântec). Se bazează pe reguli ale simetriei, 
ale acumulării, dar și ale reflectării contrastante. 

Există două prototipuri: cel italian sau petrarchist 
(folosit ca model și de francezi, prin Pierre de Ronsard) și 
cel englezesc sau shakespearian. Literatura română are și 
ea o bună tradiție în acest sens, autori de sonete fiind scri-
itori importanți, precum Mihai Eminescu, Alexandru Mace-
donski, Mihai Codreanu, Vasile Voiculescu, Victor Eftimiu, 
Tudor George, azi, Adrian Munteanu. Privilegiul sonetului 
este acela că nu este dependent de conjuncturi, de direcții 
sau curente literare, de mode, menținând o tradiție 
adaptabilă exigențelor estetice moderne. De regulă, 
sonetele sunt poeme unitare, dar pot forma și cicluri 
legate, ca în cazul Sonetelor către Orfeu ale lui Rainer 
Maria Rilke. 

În textul care precedă volumul său Vis și abis 
(Editura Mușatinia, Roman, 2018, cu o fișă biobibliografică 
și cu o selecție de referințe critice), Mihai Merticaru face 
o elegantă și elocventă prezentare a sonetului – regele 
poeziei. Respectă el însuși canoanele consacrate: ende-
casilabul, ritmul iambic și succesiunea rimelor. Măiestria 
sa constă însă în flexibilitatea și expresivitatea textului și 
în folosirea unor rime rare, imprevizibile. 

Poetul este un cultural, imprimând poemelor o 
încărcătură rafinată: 14 sonete sunt dedicate preumblărilor 
prin Paris. Metropola este strălucitoare, loc atrăgător, 
deopotrivă fast și corupător, adăpostind patrimoniul spiri-
tual al lumii: „Zi și noapte, Parisu-i feerie,/ Un ocean de 
culori și de lumină,/ Izvor de încântare deplină,/ Cu-o mie 
de ispite te îmbie.// Lucrare satanică sau divină/ Te 
transpune în altă galaxie,/ Cu sadism te ucide și te-nvie,/ 
Iar surprizele nu se mai termină.” (Parisul I). Sunt evocate 
mari personalități, obiective celebre, emblematice. Parisul 
este locul metamorfozelor, al speranțelor, al iubirilor, al 
învierilor succesive, al contrastelor: „Le Pont-des-Arts e-o 
parte din Paradis,/ La Place de la Concorde, aur, lumină,/ 
Le Tour Eiffel, zbor rebel al unui vis,// Le Palais Garnier, 
miracol concis,/ La Sacré-Coeur, turiștii se închină,/ La 
Moulin-Rouge, petrecere divină.” (Paris VI). Voiajul este  
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(urmare din pag. 8) 
 

unicității). Iubita este adorată, idealizată, întrunind toate 
cali-tățile, „Euritmie cu chip de femeie”: „Știi că iubire-i 
soră cu orbire/ Mister, mirobolantă alchimie./ Esența 
dragostei un fel de mir e// Și se-nscrie în a legilor fire.” 
(Sonetul unei magii). Poetul împărtășește, mai mult 
formal, filosofia hedonistă a lui Omar Khayyam, de prețu-
ire a plăcerilor vieții. Celebrează însă iubirea ca eveni-
ment sacru, de încununare a existenței: „Curg dinspre fire 
valuri de dorințe,/ Arderi cumplite topite-n sintaxă/ De 
flăcări violete și credințe,// Nimeni, fericirea nu ne-amenin-
țe!/ Iubirea, a Universului axă,/ Inimi două,-n sublimă 
parataxă.” (Sonetul sublimității). Pe lângă matrimoniu, 
care este sacrosanct, dragoste dincolo de orice hotar, 
sunt cântate iubiri spontane, idile, care îl captivează pe 
om, lăsându-l fără judecată: „Suflet pur, brobonit de veșni-
cie,/Cu dulci ispite, Eros ne sfințește,/ Pe jar mocnind, 
întinde carne vie,// Și-o pârpălește cum numai el știe./ 
Stând strâmb și judecând bărbătește,/ Iubirea, și când 
doarme, dogorește.” (Sonetul lui Eros). 

Sonetele tratează teme diverse: consecințele tim-
pului, mirajul desăvârșirii, nostalgia copilăriei, zădărnicia 
vieții: „Condamnat și tras pe a vremii roată,/ Vei fi cules 
din frunzele uscate./ Floare ai fost, acuma scuturată,// 
Unde-ți e fruntea aureolată?/ Viața – șir de fotografii tru-
cate,/ Trecutul timp e-ncremenit în toate.” (Sonetul foto-
grafiilor trucate). Imaginea satului este expresivă, drama-
tică: „Văd casa natală stând într-o rână,/ Ograda, o bălărie 
fără gard,/ Candelele sub icoane nu mai ard,/ Ruina și 
pustiirea se-ngână,// Un singur par în picioare, drept 
stindard./ În sat mai trăiește doar o bătrână/ Fără biserică, 
fără fântână,/ Sătenii-s, azi, orășeni pe bulevard,// Câinii, 
și ei au devenit maidanezi./ Să sape grădina nu are cine” 
(Sonetul satului natal). Disoluția, însă, este văzută la sca-
ră mai largă, socială. Pe sine se recunoaște a fi un stoic, 
cultivând virtuțile, slujind cinstea, dreptatea, adevărul, 
dedicându-se frumosului și iubirii, acceptând o viață con-
templativă (Sonetul unui stoic). Totuși, în ciuda acestei 
asumări doctrinare, poetul este asaltat de premoniții, „Tip-
til s-apropie șireata umbră!”. După ce frecventează teme 
ale vitalității, dovedind apetit pentru tot ceea ce este ome-
nesc, ajunge la înțelepciunea din Ecleziast: „Nimeni nu se 
oprește să respire,/ Toți aleargă după o nălucire.” 

Devotat sonetului, căruia i-a consacrat mai multe 
volume, Mihai Merticaru diversifică specia, înnoindu-i ima-
ginarul și lexicul, dându-i o încărcătură culturală, insinu-
ându-i umor și ironie, adecvând-o propriilor stări, trăiri, 
menținând-o consecvent la un nivel înalt, de distincție, de 
perspicacitate, de sapiență. Este o dovadă de netăgăduit 
că poezia cu formă fixă are o carieră perenă. 



 
digital t… de Carmen Racoviță 

 

 
 

      

Lazăr MAGU 
 

Totdeauna toamna 

 

Totdeauna toamna mi-a părut frumoasă 

ca o fată zveltă ce trudește-n casă 

ca să toarne-n sticle vinurile noi 

și să mâne caii ploii prin zăvoi. 

 

Totdeauna toamna mi-a zâmbit, frumoasă 

ca o zână bună, nesimandicoasă 

care-mbracă-n aur arborii cărunți 

și peste uitare construiește punți. 

 

Totdeauna toamna, limpede, mi-a dat 

mai multă lumină din al său regat 

de culori și umbre. Dintr-un caier sfânt 

presărând rugină multă pe pământ. 

 

Totdeauna toamna mi-a părut măreață 

ca o moarte bună ce ne ține-n viață. 

 

 

Toamne 

 

Privesc prin ceața vremii, ce toamne alcaline 

își scutură oțelul privirii peste mine... 

Privesc prin ceața vremii cum toamnele acide, 

cu brume ard frunzișul pădurilor placide. 

 

Privesc prin ceața vremii galvanicele toamne 

- în băi de-argint cufundă câmpiile profane... 

Privesc prin ceața vremii cum toamnele nervoase 

îmi sfâșie seninul visărilor frumoase. 

 

Privesc prin ceața vremii cum toamnele de toamne 

- galvanice, acide, nervoase, alcaline - 

ce fostu-mi-au odată iubite credincioase, 

ca într-un crâng de oase coboară iarna-n mine. 



 
stilyzed asterisk… de Carmen Racoviță 
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   Cartea se deschide cu o Autobiografie, scrisă de 
chiar Esenin şi preluată din volumul îngrijit de 
Ioanichie Olteanu  în care se reconstituie – succint, 
fireşte – intervalul parcurs de poet la cumpăna 
dintre două secole, dintre două regimuri şi, până la 
urmă, dintre două istorii.. Erau vremuri cumplite. Ca 
peste tot, unde s-a instaurat bolşevismul, lichelele, 
delicvenţii, beţivanii sunt categorii sociale privilege-
ate şi fac legea. Ţara toată este în haos şi poetul, în 
mare derută, trece prin momente cumplite şi dezo-
lante. Din iniţiativa lui Lenin este pregătit un vapor 
special, care va încărca trei sute de filosofi, teologi, 
istorici, scriitori şi publicişti ce vor fi expulzaţi de 
autorităţile sovietice devenind emigranţi (p.88).  
   Client statornic al cârciumilor moscovite, Esenin 
rămâne un boem carismatic, îngerul blond, şi un 
inadaptat, mereu implicat în scandaluri şi nu-şi află 
liniştea nici în căsătoriile contractate. Ceva mai 
statornică s-a arătat însoţirea cu celebra dansatoare 
americană Isadora Duncan, mult mai în vârstă decât 
poetul, dar şi aceasta avea să sfârşească înainte de 
vreme, prin moartea autoprovocată a lui Esenin. 
Evenimentul s-a produs la hotelul Angleterre din 
Leningrad, la 27 decembrie 1925, când lumea se 
pregătea să treacă într-un an nou, dar sicriul a fost 
adus în capitala Rusiei. Moscova i-a asigurat o 
înmormântare care arată clar că Rusia intelectuală 
şi literară i-a apreciat mult talentul şi nu a reproşat 
cadavrului abia răcit viciile omului în viaţă.  
 

(continuare în pag. 14) 

 

 

     Ionel NECULA 
 

Din nou despre Grigore Codrescu 
 
   Cu hărnicia sa cunoscută şi recunoscută, Grigore 
Codrescu ne-a mai făcut o surpriză – tot plăcută şi tot 
fascinantă ca de obicei. Ne-a dăruit o carte despre Serghei 
Esenin, ceea ce, se vede de departe, înseamnă un ade-
vărat eveniment pentru cultura românească. 
   A fost o vreme când chiar eram încercat de un fel de 
îndoială îmbufnată, una zăludă şi cu rădăcini pyrrhoniene; 
aveam impresia, vagă şi nefondată, că omul acesta, 
(despre Grigore Codrescu este vorba), intrat în lumea 
criticii literare târziu, timid şi cu o modestie prădalnică, de 
parc-ar fi vrut să-şi ceară scuze că s-a încumetat să tulbure 
această lume - în mare parte osificată-n cutume – frizează 
amatorismul cu prestaţiile sale critice accidentale. Eram, 
fireşte, într-o eroare, pentru că, iată, ceea ce credeam că 
reprezintă un accident şi poartă la cheie semnul episo-
dicului, s-a rostogolit până dincolo de îndoiala mea 
netrebnică şi-a conturat deja imaginea unei voci rafinate şi 
distincte în peisajul criticii noastre literare. 
   L-am îndrăgit de la început şi i-am urmărit prestaţiile cu o 
curiozitate nereprimată, i-am citit lucrările cu o consecvenţă 
neviciată, chiar dacă n-am dat seama - atât cât aş fi dorit şi 
cât ar fi meritat lucrările sale. Cu felul său bonom, jovial, 
sincer şi deschis de a dialoga trezeşte mare interes şi 
curiozitate printre confraţi şi-l ipostasiază cu cel puţin o 
octavă pe deasupra noastră.  
   Ceea ce impresionează la Grigore Codrescu este paleta 
problematică destul de generoasă, pe care o răsfaţă 
autorul, lejeritatea cu care abordează idei şi subiecte de o 
mare varietate tematică, ceea ce presupune un fond de 
achiziţii bogat, constituit în timp şi printr-o conectare 
neîntreruptă la piaţa cărţii şi la zăbava cititului. Este, şi nu 
sunt dispus să pronunţ vorbe mari, un prototip de formare 
intelectuală şi aici trebuie căutată şi autoritatea sa critică. 
Un scriitor care scrie cu aceeaşi dezinvoltură despre 
literatura noastră clasică şi contemporană, dar şi despre 
Baudelaire sau Serghei Esenin este, orice s-ar spune, un 
spirit polivalent şi bine echipat intelectualiceşte.  
   Revin însă la carte. Despre Serghei Esenin s-a scris 
mult, chiar şi în cultura românească şi ceea ce s-a publicat 
a acoperit în mare parte apetenţa noastră pentru o poezie 
bună, simţită şi pe alocuri rebarbativă, dar subiectul este 
departe de a fi epuizat. Mai aproape de zilele noastre, 
slavistul Emil Iordache şi criticul Ştefan Bitan au tratat 
fenomenul Esenin în lucrări referenţiale şi bine articulate – 
surse sigure şi binecuvântate pentru toţi cei interesaţi, care 
vor să-şi facă o imagine cât mai exactă despre omul şi 
poetul rus. Căci la Serghei Esenin opera, mai exact poezia 
sa crocantă, nu este decât extractul semnificaţional şi liric 
al vieţii sale devălmăşite şi reper sigur al traseului său 
meteoric. Cel puţin romanul în versuri Ana Sneghina se 
resoarbe dintr-un moment exact al haosului care a cuprins 
Rusia bolşevizată.  
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Eva Monica SZEKELY  
 

Scrisori de dragoste irosită 

sau 

În căutarea totalității: măștile irosirii între a dărui și 

a dobândi 
„Mai știi când ți-am spus că omul e ca o carte,  

trupul e coperta, ochii sunt titlul,  
dar puțini știu și pot să înțeleagă miezul?” 

(Ioan Romeo Roșiianu, Scrisori de dragoste  irosită, p. 86) 

(fragment din prefață) 
 

Hârșit în ale Cuvântului, hârșit de-atâta viețuire și 
tenacitate cu care a căutat și chiar a reușit de-a lungul a 
jumătate de veac să descopere rostul trecerii sale prin 
viață, pe deplin conștient că dobândim doar dăruind din 
preaplinul, dar mai ales din preapuținul nostru, trăind fără 
rest, ca ofrandă, fiecare rest care este firesc să mai 
rămână uneori când viețuim la limita irosirii, poetul (și 
criticul literar) Ioan Romeo Roșiianu dăruiește lumii un nou 
volum de poezie, volumul Scrisori de dragoste irosită apă-
rut la editura eCreator din Baia Mare, în deja cunoscutul 
ritm confesiv al „scrisorilor” impuse ca stil în literatura ro-
mână. 

Știm că „Dumnezeu este iubire” (I, Ioan, 4,8). Ori-
care ar fi interpretarea mai savantă sau mai simplă a aces-
tei propoziții, cuvintele nu pot decât să confirme că dum-
nezeirea este „complexio oppositorum”, scrie C. G. Jung. 
Și desigur, o sumă de contrarii este și lumea pe care a 
creat-o Dumnezeu și o vedem pretutindeni în natură (lumi-
nă și întuneric, pământ și cer, apă și foc, soare și lună) și 
în omul/poemul-scrisoare creat „după chipul și asemăna-
rea Sa”. Cel mai aproape de această imagine a Totalității 
care este Dumnezeu este Sinele, arhetipul totalității oglin-
dit în psihicul omului, o „imago Dei” înțeles într-un sens 
mai larg ca impuls arhetipal spre coordonare, relativizare 
și reunire a contrariilor, mai cuprinzător decât conștiința și 
perceput de aceasta ca transcendent, fără de care nu pu-
tem dobândi pacea, liniștea, echilibrul. Desigur, arhetipul 
totalității este o idee întrupată, are un aspect pozitiv și unul 
negativ în același timp, fiind nevoie de simboluri pentru a 
avea acces la el, așa că voi reveni la această problemă de 
interpretare a Scrisorilor de dragoste irosită. 
            Altminteri, în sens tradițional, Dumnezeu legat de 
cuvântul religie rămâne sinonim cu îndatoriri, interdicţii, 
ameninţări, adică sinonim al unei alegeri prin raport cu 
contrariile: binele sau răul, cerul sau infernul, sfințenia sau 
desfrâul, suferința sau plăcerea. Dogma a fixat în Isus ca 
mediator că ar trebui să facă pace între contrarii, Isus a 
luat asupra lui condiţia umană, omul sfâşiat de conflictul 
dintre instincte şi spirit. Cum să vindecăm acest conflict 
între instincte și spirit? Cum să vindecăm această rană 
originară generată de separarea de totalitatea divinității? 
Este atât problema pe care o pune Jung, cât și „scrisorile” 
de dragoste irosită ale lui Romeo Ioan Roșiianu: „atunci 
am știut că poezia mea e ca o rană care mustește de/prea 
multă durere/are propria ei durere chiar rana mea adâncă 
din sufletul gol/are propria ei durere poezia mea rănită de 
dor” (Scrisoare despre viața mea și sfârșitul aproape). Ioan 
Romeo Roșiianu și Scrisorile sale de dragoste irosită fac 
pace între instincte și spirit în felul său inedit, în spiritul li-
ber și împăcat al gnozei care îndeamnă la experiența  

 
 

tuturor trăirilor și a stărilor contradictorii pentru a te 
salva de ele: „mai știi când ți-am zis că fără răstig-
nire nu e-xistă creștinism și că fără tine sufletul meu 
e pustiu?” (Scrisoare despre povestea morții și plân-
sul firii) 

Cum Dumnezeu este însă „cel mai mare și 
cel mai mic”, „cel mai departe și cel mai aproape”, în 
afara gândirii și a limbajului simbolic niciun limbaj nu 
este pe măsura acestui paradox. Totuși, simbolurile 
prezente și în acest volum, care devin transparente 
prin evocarea unor situații umane fundamentale (si-
tuații limită, pericole trupești și sufletești), prin eveni-
mentele și persoanele esențiale pentru viața omului, 
repetate constant, produc cele mai puternice arheti-
puri (Femeia-Bărbatul, Triunghiul familial, Mama-Ta-
tăl, Bătrânul-Bătrâna, Copilul, Umbra, Întunericul-
Lumina, Eroul etc.) prin care poetul se vrea mânui-
tor al unei „limbi uitate” în care să povestească „de 
visul de-a fi de dorirea de/tot de uitare și gol.” O fi 
limba arhetipurilor această „limbă uitată”? Limba 
prin care să (ne) împăcăm cu aceste engrame sufle-
tești uitate, să (ne) reclădim ființa prin aceste resur-
se instinctuale descoperite în situații umane funda-
mentale? Luc Benoist, în cartea sa „Semne, simbo-
luri și mituri” spunea că o tradiţie islamică ne amin-
tește că în Paradis Adam vorbea în versuri, într-o 
limbă neștiută, ritmată care fusese până atunci privi-
legiul zeilor, al îngerilor şi al „păsărilor”, simbolurile 
lor angelice. Această legendă reprezintă forma târ-
zie pe care o luase, după o lungă filiaţie, o tradiţie 
istorică mult mai veche, păstrată în Vede. Limba pri-
mordială şi poetică era numită aici limbă „siriacă” 
sau solară, adică limba pe care tex-tele vedice o si-
tuau într-un centru circumpolar, devenit în tradiție 

 

(continuare în pag. 12) 
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(urmare din pag. 11) 
 

greacă Thula hiperboreană, iar la latini, ultima Thule, insulă 
aşezată la marginile arctice ale lumii. „Limba neștiută” de 
care vorbește Ioan Romeo Roșiianu în cel din urmă poem-
scrisoare din acest volum cred că este chiar limba arheti-
purilor. O limbă transferând balastul de-monilor noștri inte-
riori în ritmuri din vremuri străvechi, când ritmul vorbirii era 
mult mai aproape de ritmul poetic, aşa încât să faciliteze nu 
numai memoria, recitarea şi trans-miterea ideilor din textele 
sacre, cât mai ales să ajungă să determine la cititori/ recita-
tori/ vorbitori şi o armonizare a ele-mentelor inconştiente şi 
necoordonate ale fiinţei, datorită unor vibraţii sincrone care 
se propagau în prelungirile psihi-ce şi spirituale ale individu-
alităţii.  
            Ritmurile, formând osatura cadenţată a naturii în-
tregi, de la substanţa cea mai intimă până la cele mai înde-
părtate limite ale ei, reaşezau omul la unison cu această 
armonie cosmică pe care devenea capabil să o simtă şi să 
o înţeleagă. Această problemă a (re)găsirii ritmului interior 
prin alternanța zi/noapte, lumină/umbră și a integrării în 
Sine a aspectelor arhetipale care privesc Femeia în genere 
pe de o parte și Bărbatul pe de altă parte - pentru că fiecare 
femeie - iubita în cazul poemelor-scrisori - se definește ca o 
sinteză/unitate între patru femei (Mama/Amazoana; Sfânta/ 
Adultera spune Jung), la fel cum fiecare bărbat-poetul în 
cazul poemelor-scrisori -se definește ca o sinteză/unitate 
între patru bărbați (Tatăl/Războinicul; Înțeleptul/Don Juan, 
cum afirma Jung), este și o problemă de fond al poemelor 
din volumul Scrisori de dragoste irosită. Fiecare aspect 
arhetipal Femeie vs aspect arhetipal Bărbat este și o mască 
a „irosirii” fără de care nu există împlinire pentru că „iubirea 
nu se luptă cu nimeni/ea câștigă mereu chiar și când 
pierde” (Scrisoare despre adulter și suflete pereche). 

Poetul,  creator, „prelungire a mâinii lui Dumnezeu”, 
mânuitor al unei „limbi uitate” este eroul solar care îmbră-
țișează atât viul vieții, cât și „povestea cu sfârșitul știut” fiind 
„visătorul pentru moarte născut”, conștient că „stă veșnic 
o/moarte mai nouă la pândă”. Eroul solar, prin alternanța 
noapte-zi a stărilor evocate, prin a trăi savoarea bucuriei de 
a fi dincolo de limitele morții în care recunoaște, deodată, și 
transcendența radicală a lui Dumnezeu, dar și imanența sa 
în sufletul omului (Scrisoare despre cerul căzut pe pământ). 
În acest sens, toate „scrisorile” pot fi și arte poetice, aceas-
tă interpretare pe linia deschisă de  arhetipurile lui C. G. 
Jung fiind mai mult decât oportună, opera, poemul, ca orice 
formă de gândire simbolică fiind singurul „suflet pereche” 
posibil, singura cale spre pace, spre coincidența contrariilor 
prin „scrisoare” ca expresie de sine, cunoaștere de sine, 
realizare de sine, împlinire de sine: „Iubito, aseară te-am în-
șelat c-o idee rebelă c-o șoaptă/pierdută în noapte c-o rază 
de lună/am strâns în palmele reci sânii tăcerii adânci și-am/ 
sărutat c-o patimă surdă liniștea din sufletul meu.” (Scri-
soare despre adulter și suflete pereche). Dar voi reveni pe 
parcursul argumentației mele la arhetipuri și la Sine, când 
voi vorbi despre fondul viziunii poetice/simbolice a poeme-
lor din acest volum care sunt expresia Sinelui, arhetipul prin 
care putem explica imaginea lui Dumnezeu ca pe o oglin-
dire a Sinelui sau invers, Sinele ca pe o „imago Dei” și ima-
gine psihologică a totalității umane, arhetipuri care „poves-
tesc într-o limbă uitată de visul de-a fi de dorirea de tot de 
uitare și gol” cum sugerează poetul în cea din urmă scri-
soare din volum (Scrisoare despre zăpezi și lacrima albă). 

Despre forma poemului-scrisoare se poate spune 

 

că în primul volum care avea în titlu cuvântul „scri-
soare” acestea nu urmau încă tiparul actual (Scri-
sori deschise trupului TĂU, 2000, Baia Mare). Însă 
după căutări tenace, unele chiar răsplătite cu premii 
naționale (Unghi al durerii, Piatra Neamț, 1994, 
Nașterea insomniei, București, 1996, Lenjerie pen-
tru Sfântul uitat, Baia Mare, 1997, Poetul ucis de 
cuvinte, Baia Mare, 1999, Blestemul care stinge lu-
mânări, București, 2000, În căutarea îngerului pier-
dut, Baia Mare, 2004, Înnomenirea cuvintelor,  Baia 
Mare, 2004, 2005, 2014, Arhitectura poemului, Baia 
Mare, 2015) poemul și-a găsit matca și „Cuvântul 
ce exprimă adevărul” lui Ioan Romeo Roșiianu a 
încăput bine, în anii din urmă,  în această formă ine-
dită de „scrisoare”, unică și originală  în literatura ro-
mână, făcând chiar și epigoni: Scrisori de dragoste 
neexpediată (Ed. Grinta, 2016), Scri-sori despre 
demoni şi sfinţi (Ed. Ethnologica, 2016), Scrisori de 
dragoste expediată (Ed. Grinta, Cluj – Napoca, edi-
ţie bilingvă, româno-engleză, 2017, trad. Patricia Li-
dia), Scrisori de dragoste pierdută (Ed. eCreator, 
2018), Scrisori de dragoste eternă (Ed. eCreator, 
2018, coautor alături de Alina Florica), Scrisoare şi 
destin (Ed.  eCreator, 2018, coautor alături de Alina 
Florica), Scrisori de dragoste nemărginită (Ed.  
eCreator, 2019,  coautor, alături de Alina Florica).           

„Scrisoarea este lucru vecinicu” și dă sea-
mă de toate ale sale, câte scrie, cum ar zice Croni-
carul, fiind o formă de transfigurare a lui Dumnezeu 
ca Logos și Eros totodată, dar și o formă de spove-
danie. Volumul Scrisori de dragoste irosită adună o 
sută de „scrisori”, câteva mai vechi, rescrise și mul-
te altele noi, Poemul pentru mai târziu din volumul 
Arhitectura poemului (Ed. Ethnologica, Baia Mare, 
2015, p.6) anticipând deja această formă de poem 
în care „întotdeauna poveștile pot fi reduse la bucu-
rie și tristețe/la iubire și ură la plus sau minus ceva”. 
Cu o structură repetitivă, aproape fixă, triplă („Iu-
bito”, „Mai știi că/mai știi când” și „Așa a fost, Iubi-
to”)/cvadruplă (dacă socotim spațiul dintre paran-
teze repetat), poemele-scrisori se deschid cu o 
invocație. Întotdeauna adresată femeii prin vocativul 
„IUBITO”, poetul evocă printr-un exercițiu de ima-
ginație activă o concentrare deliberată asupra  -u-
nei stări afective generate de un eveniment (a mer-
ge pe jos cu capul plecat printre oameni cenușii, 
„am mers prin parcul din marginea orașului”, „așa 
de groasă era aseară ceața” ș.a.), sau o imagine 
(„încât sufletul meu nu se mai vedea pâlpâind”, „a 
deschide o sticlă plină cu iluzii, „întunericul a dat 
năvală pe nesimțite în inima mea”, „oamenii sunt ca 
și fluturii efemeri și frumoși” ș.a.), ori o emoție puter-
nică, fie pozitivă (bucurie, entuziasm, liniște), fie ne-
gativă, de tipul tristețe, cruzime, deziluzie, dezamă-
gire, nostalgie, ură, furie sau alți demoni ai Umbrei  
noastre. 
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          Lidia GROSU 
                                           Rep. Moldova 
 

REÎNMATRICULAT LA STUDII DE DOR... 
  
În anturajul acestei sincerităţi, 
Copilăria, 
Sunt protejat de aburii calzi 
ai eternei dimineţi ce respiră 
cu zorii adânciţi în neştiri 
monitorizate de sus... 
Le valorifică lumina, 
Amorezată de grinzile 
din casa cea mare a neuitării, 
are favorizează încăierarea 
pentru spaţiile prioritare ale privirii 
ocupate de toţi strugurii, gutuile, 
nucile, merele tăiate felii 
şi întinse pe corzile defilării 
nerăbdătoare 
de după care bunica se va ivi... 
 

...Cu toate cele cinci fuste, 
îmbrăcate una peste alta, 
îi mai văd mâinile scufundate 
cu înfrigurare 
în buzunarele-adânci, 
şi organizând mariaje 
ale conţinuturilor acestora 
cu răspunsurile la întrebările 
fiecărui nepot sau nepoată: 
„Oare ce surpriză ne-aşteaptă?” 
 

Mi-i dor de ea... 
Întomnat, copilul din mine  
face escapade 
în cetatea în care, 
reînmatriculat la studii de dor, 
trăieşte mereu finalitatea acestora: 
SINCERITATEA... 
 

O-NTREBAM... 
 

O-ntrebam de n-are nicio veste 
De la  timpu-mi adolescentin... 
Floarea mi-a zâmbit copilăreşte 
Şi mi-a şters o lacrimă c-un spin. 
 

...Brazda dintr-un colţ de ochi curat 
Căuta un cadru mai festiv... 
Şi era... un trandafir uitat 
La alt pol – cu spini inofensivi. 
 

Îi simţeam o gamă  do major 
Care-n melodii mă risipeau... 
 

 

Chiar mă înţepau uşor-uşor 
Dar  de loc durut nu-mi fredonau. 
 

Mă chemau spre piscul Everest 
Şi escaladam dureri cu rost.  
Astăzi trandafirul mi-l atest 
Chipeşul poem  ce-a fost... n-a fost... 
 

...O-ntrebam de nu şi-l aminteşte: 
Mi-a zâmbit cu tâlc subînţeles... 
Rămas trandafirul de poveste, 
Spin e şi petală-n palmares. 
 

O-ntrebam de ar avea vreo veste 
De la timpu-mi care n-a trecut. 
Ea-n baladă chipu-şi primeneşte: 
Proaspeţi, spinii, sunt cei de demult... 
 
DE SUPĂRAREA MEA M-AM DETAŞAT 
 

De supărarea mea m-am detaşat 
Şi-am defrişat pădurea de-aşteptare, 
În locul ei un gând nou am plantat 
Să crească şi să aibă rod sub soare 
 

Şi am topit toţi fulgii de ninsoare 
Pe-ntinderea senină a uitării, 
Şi-am devenit, în ea,o evadare, 
Iar tu – un semn mereu al întrebării 
Ce nu-l va recunoaşte vreun răspuns, 
Aşa precum poetul – poezia 
În care a ascuns... sau n-a ascuns, 
Cu fardul fericirii, nostalgia...  
 

De supărarea mea m-am detaşat 
Şi-am defrişat pădurea de ocară, 
În locul ei un gând nou am plantat 
Cu spaţiul solar ce totuşi... doare... 
 

ÎNTRE TOATE VALORILE... 
 

I. 
Între toate valorile, 
pe care le-am moștenit, 
s-a strecurat,  
îmblânzit de pleoapele tremurânde 
ale culmilor anilor, 
acest rid adâncit  
până în rădăcina gândului tău luminat 
ce m-a zămislit 
ardere de idei... 
 

Am răsărit dintre ele, 
aceste scântei, 
pentru a-ți anunța 
ineditul tău nume: 
MAMA MEA... 
 

Și încă pentru-a-ți mai spune 
că sunt semnificativul 
grăunte-ncolțit 
din acest,  
mângâiat astăzi de mine, 
rid jucăuș,  zăpăcit 
ce-ți divulgă o singură vârstă –  
NEMURIREA ta... 
 

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

II. 
devin bătaie de inimă –  
(a ta sau a mea?) 
ce ne descoperă 
sărutare de riduri 
ține-mă, 
încântată de viață, 
Inimă, 
Grijă de ritmurile care ne au,  
să mă asculți 
să te ascult... până-n rădăcina  
gândului tău luminat 
care ești... 
care sunt... 
MA-A-A-MĂ-Ă-Ă-Ă! 
 
ÎN SĂLBĂTĂCII CE TE INSPIRĂ 
 

În sălbătăcii ce te inspiră 
Eşti a viului, pe ele, semnătură. 
Te condamnă, în desiş, o liră    
Să rămâi a melodiilor gravură 
Când a scânteierilor fărâme 
Toate-s zâmbet  
întru vindecare... 
Cine ar putea  
să le sfărâme?... 
Tu a flăcării devii întruchipare 
Şi măsura ei nepotolită 
Întru a atinge braţ de inimi –  
Voci prin care şansa tălmăcită  
Maximum devine dintr-un minim 
 

...Tot de ochii lumii te retragi 
Şi când mai străină îţi apare 
Orice paralelă, te sustragi 
de la gândul  
care te mai doare. 
Încâlcit  mereu într-o neştire, 
Nebulosul ei parcă te fură, 
Dar te pomeneşti... fir de iubire 
Tors cu-a sufletului tău căldură. 
 

Chiar de rişti să calci pe linii rupte 
Tu te zbaţi cu-acest fir să le legi: 
Nu poţi regreta că eşti o luptă 
un răspuns de o-ntrebare să-l dezlegi. 
 

Şi arunci 
cu a speranţei lance 
Până-n a-ncordărilor vibraţii 
Pentru-a ameţi,  
sub unghii,  
ace 
Şi a le preface-n constelaţii 
Cu a scânteierilor fărâme,  
Care-s zâmbet – întru vindecare... 
Cine ar putea să le sfărâme 
Când a flăcării devii întruchipare? 

 

 
 

 

(urmare din pag. 10) 
 

Rămăşiţele pământeşti ale lui Serghei Esenin, aduse 
de la Leningrad la Moscova, au fost puse într-un 
sicriu roşu, la care timp de trei zile a venit mulţimea 
dându-i ultimele onoruri (p.177).  
   Şi mai adăugăm, măcar fugos şi în treacăt că la doi 
ani după înmormântarea lui, Isoldele încă se 
sinucideau pe mormântul lui. A fost unul dintre cei 
mai iubiţi poeţi din Rusia bolşevizată, de fapt din 
Rusia pravoslavnică, Rusia lui Dostoievski şi Tolstoi. 
De multe ori, dincolo de banalitatea unor titluri 
inhibante (Vaca, Vulpea, Căţeaua) ne surprinde 
lirismul unor versuri calde, emoţionante şi de o rară 
sensibilitate. A fost, cum singur recunoştea într-un 
vers, ultimul poet cu satu-n glas.  

   A fost tradus în toate limbile europene, iar la noi a 
ajuns prin traducerile lui Zaharia Stancu şi George 
Lesnea. Ulterior, fireşte, se vor mai adăuga şi alţi 
traducători precum regretatul slavist Emil Iordache şi 
Ioanichie Olteanu. Şi nu-mi pot reprima amintirea 
primei mele întâlniri cu poezia lui Esenin – o-ho-ho. 
cu multe decenii în urmă – într-un număr vechi din 
Revista Fundaţiilor Regale, pe care mi-l dăduse 
cineva cu fereală, riscând ani buni de închisoare şi 
senzaţia unei lovituri de boxeur de categorie grea pe 
care mi-a provocat-o.  
   Aceasta e cartea, o mărturie tulburătoare despre 
copilul fără tăgadă, ca o floare cu privirea-n sus, 
trecut prin viaţă meteoric, dar bine încrustat în 
veşnicie. Dar dincolo de faptul că reconstituie 
destinul de excepţie al unui poet de excepţie cartea 
este şi pretextul unei lecturi regale, cum numai 
Grigore Codrescu ştie să ne ofere, cu asupra de 
măsură.  
   Îi mulţumim autorului pentru această bijuterie de 
carte şi-o recomandăm călduros tuturor celor doritori 
de literatură bună. 
Ionel Necula   



 
purple world 2... de Carmen Racoviță 
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      Constantin OANCĂ 
 

Din caietele de la Corod  
(fragmente) 

 
           Formula „vers liber” - ca viziune poetică - este grăi-
tor în ce privește semnificația, el este precum muzica 
simfonică, ce nu se rezumă numai la melodie, ci 
panoramează situații de viață cu bunele și relele ei, după 
modelul alcătuirii noastre.  
 
          Cred că nu e lipsit de importanță dacă apropiem 
poezia de muzică, așa se poate înregistra un spor de 
înțelegere în ce privește nevoia de schimbare în materie 
de opțiuni estetice. Prin urmare dacă există termenii de 
„muzică ușoară” și „ muzică grea”, de ce să nu existe și cei 
de  „poezie ușoară” și „poezie grea”? 
 
          Dacă noi nu ne-am deosebi unii de alții, în ce 
privește opțiunile, după care acționăm, comunicarea însăși 
n-ar fi posibilă. Deosebirea e lege a naturii umane precum 
oricare altă înzestrare nativă, care trebuie valorificată și 
îmbogățită. Cum? Paradoxal, prin apropierea dintre noi, 
până când deosebirile devin neasemuiri. 
 
          În subteranele României sunt ascunse minele de aur 
ale proxeneților. Prin urmare secolul al XXI-lea ori că este 
religios ori că nu este deloc totuna e. Proxenetismul, prin 
generalizarea lui, este încă un semn, pe lângă celelalte 
cunoscute, ce anunță iminența marelui sfârșit. 
 

          Să nu uităm că cerul este deasupra noastră (de 
unde toate ne vin), o spun deoarece observ că prea mult 
se merge privind numai în pământ, prea de pământ a 
devenit azi România. 
 

          Emoțiile, dorul, dragostea, credința ne vin de din-
colo, semn că trăim, concomitent, în două lumi, ca adevă-
rați fii ai lui Dumnezeu. 
 
          Cursa infernală în care este căzută lumea e urâ-
țenia, opusul frumuseții, cea dăruită  cu forța de „a salva 
lumea”. 
 

          Cum în curcubeu se regăsesc cele șapte culori ale 
spectrului solar tot astfel în sunetul de pian se ascund cele 
șapte sunete fundamentale ale muzicii sferelor. 
 

          Vorbim de limbaje: cuvântul, culoarea, sunetul, dar 
ne scapă printre degete primul dintre ele, cel al faptelor. 
 
          Citat biblic 
          „Ați lepădat porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina 
voastră” (Marcu 7:8-9).  
 

 

          Perfecțiunea este o graniță existențială, din-
coace de ea suntem născuți, iar dincolo de ea re-
născuți. 
 

          Îți spălai picioarele la lumina gândurilor mele. 
 

          „Libertatea de alegere” este o expresie neferi-
cită dacă se referă la alegerea între adevăr și eroa-
re. E ca și când ai spune „monstru sacru”. Liberta-
tea este sfântă, este o consecință a cunoașterii 
adevărului, pe când alegerea este lumească, presu-
punând mult hazard. Ce om  stă să aleagă între fru-
mos și urât spre exemplu? Doar unul slab de înger, 
înșelat de aparențe, în vreme ce omul înțelept trage 
direct la obiectul cu pricina precum bărbatul ce-și 
recunoaște femeia dintre mii și mii. 
 

          Avem deja un mijlocitor prin care să ne rugăm 
Tatălui Ceresc (1 Ioan 2:1), dar ne putem ruga și di-
rect, ca-n „Tatăl Nostru”. 
 

          Fatalitate există, dar nu e de la Dumnezeu, ci 
de la oameni. Cu toții știm că păcatele părinților au 
efecte nefaste atât în viața lor cât și a fiilor lor, până 
la al „nouălea neam”, deoarece păcatele neiertate 
produc mutații care afectează genomul uman. Așa 
se explică nevoia omului de pocăință, minunea ca-
pabilă să anuleze cele mai grave neplăceri privind 
sănătatea trupului și a sufletului, ceea ce numai prin 
puteri omenești este imposibil de realizat. 
 

          Grădina Eden este așezată în ochiul lui Dum-
nezeu, numai așa înțelegem cum omul poate fi 
văzut din toate părțile deodată. 
 

          Câteva principii călăuzitoare 
          Interior - exterior; aparențe - esențe/văzute – 
nevăzute; lumea asta - lumea cealaltă; timp - eter-
nitate; lumină - întuneric; adevăr - deșertăciune; bi-
ne - rău; simplificare - complicare/simplitate - sim-
plism; frumusețe - urâțenie; cantitate - calitate; ma-
terie - spirit; gândire - dragoste; inteligență - naivi-
tate - aroganță - înțelepciune; inerție - schimbare; 
exigență - îngăduință etc. 
 

          Modificare 
          În urma citirii Cărților și a apropierii, până la 
abandonare, de Muzică s-au născut în mine acele 
stări ce mi-au înlesnit recunoașterea aripilor, speci-
fice omului și despre care amintește poetul „crescu-
te înlăuntru/ care bat... /  într-un aer mai curat care e 
gândul.” Aceste „aripi”, simplu, sunt mărcile/ bran-
durile ființei noastre: bunul simț și bunul gust care, 
trecute prin educație, ne pot duce, iar vorba poetului 
„dincolo de nemărginirea timpului”.  Așa am realizat 
că până nu demult în mine a locuit un străin.  Așa 
am realizat că versul „Numai omu-i schimbător,/ Pe 
pământ rătăcitor” este nu o părere, ci o certitudine. 
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       Maria FILIPOIU  
 

SONETE AUTUMNALE 
 

 

 

MISTERELE TOAMNEI  

(sonet toamnei călătoare)  
 

Colindă Toamna prin visele mele  

Și-mi umple sânul de struguri și mere,  

Când își dezbracă sufletul de mistere  

Ca fecioară în amintiri rebele.  
 

Printre ploi, cu-a vântului adiere,  

Peste vie scutură praf de stele, 

În mustul din struguri, straie să-și spele;  

Să spună naturii: „La revedere!” 
 

După ea strigă copacii despletiți  

De frunzele galbene și arămii,  

Că de cununa verde sunt văduviți:  
 

De ce te grăbești, Toamnă, spre zări pustii,  

Și-n viscolul ienii ne lași părăsiți? 

Revino în mugurii primăverii! 

 

 

PLOAIA FRUNZELOR  

(sonet toamnelor mele)  
 

Mă plouă Toamna cu frunzele tristeții  

Și-mi inundă priviri încărunțite  

De așteptările nefericite,  

În care plânge dorul tinereții.  
 

Se tulbură orizonturi cernite  

De neguri îmbrăcând amurguri stranii,  

Când se dezbracă de frunze castanii  

Și adorm visând păduri înverzite.  
 

Voi lua speranța în gândul optimist  

Și plin de belșugul toamnelor mele,  

Să nu-mi fie sufletul flămând sau trist.  
 

Le voi așterne pe bolta cu stele,  

Prin Iarna eternității să rezist  

Și al destin să-nveșmântez cu ele.  

 

 

SUFERINȚELE TOAMNEI  

(sonet resemnării) 
 

A venit Toamna cu frig și răcoare, 

Ce-mi bate-n oase cu-același  beteșug,  

Când lacrimile suferinței se scurg  

Pe coamele feței brăzdând izvoare.  
 

 

În suflet mi-așterne tristeți din belșug  

Și-n Iarna eternă ascunde Soare, 

Să nu nimeresc a vieții cărare 

Nici când se mistuie speranța pe rug.  
 

Din rădăcini de vieți smulg resemnare 

S-o duc în spirit înaripat de gând, 

De-a-mi fi călăuză prin neuitare.  
 

Pe steluțe înghețate lăcrimând 

Voi reveni cu-a iernilor ninsoare 

În amintiri, ce-mi duc dorul suspinând.  

 

 

PELERIN PRIN TOAMNA MEA  

(sonet speranțelor)  
 

Toamna vieții mele mă înfioară,  

De frigul ce-n oase lovește mereu;  

Iar umbra pe chip mă apasă mai greu,  

Cu destin apus în soartă amară.  
 

Cât raza speranței e-n sufletul meu,  

Din ramul vieții-i împletesc brățară 

Să o poarte ca pe-o sfântă comoară,  

Amintind de al gândurilor trofeu.  
 

Din ele țes veșminte de onoare  

Pentru sufletul care se clatină,  

Când duce crucea morții în spinare.  
 

Dar moartea pe scenă stinge lumină,  

Cu destine în stele căzătoare,  

Îngropând idealuri sub cortină.  

 

 

ROADELE DIN TOAMNA VIEȚII  

(sonet destinului)  
 

Un destin pământesc de astre sortit, 

Din voia și taina Dumnezeirii 

Mi-a fost încredințat prin legea firii,  

Într-un chip de lut cu duh însuflețit.  
 

Ca verigă din lanțul fericirii  

În toamnă rodnică am fost fruct dorit  

Și-n copacul neamului m-am pârguit, 

De-a fi prinos la masa veșnicirii.  
 

Prin Toamna vieții scutur roade coapte  

De gânduri, ce-au rodit în sufletul meu,  

Cu lacrimile privirii udate.   
 

Aromă în suflet duc la Dumnezeu,  

Când treptele speranței sunt urcate 

Pe scara veșniciei în curcubeu.  
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  Melania CUC 
 

E dreptul meu să știu adevărul! 
 

“Simbad corăbierul” autori: Francisc Păcurariu  
și Tudor Păcurar, Editura Vatra Veche, 2019 

 
Cu un titlu de carte ce te duce cu gândul mai de-

grabă la aventura basmului, fantasticului cu tușe orientale, 
volumul, ai cărui autori sunt Francisc Păcurariu și Tudor 
Păcuraru, este o proiecție cu locuri și oameni care au făcut 
Istorie, în vremea războiului-rece. Trecute prin filtrul tim-
pului, dar fără să le deformeze în rolul lor socio-istoric, 
întâmplările povestite în cartea de față, conțin, în parte, 
pagini care au stat mult timp în dosare cu mențiunea 
„strict-secret”. 

„Simbad corăbierul” este o carte structurată pe 
dialogul aparent lejer, dintre două persoane (personalități) 
care se cunosc suficient de bine pentru ca interferența 
dintre idei să se facă spontan, cu ușurință, dar fără să se 
scape din vedere momentele cheie ale ,,aventurilor,, prin 
care „Simbad” - în speță, diplomatul Francisc Păcurariu, 
trecuse, așa cum spuneam, în plin război-rece. Dialogul 
dintre tată și fiu este de-o sinceritate frustă, cu nuanțe 
filosofice de înaltă ținută intelectuală și care, contrastează 
(dar nu deranjează) cu perioada istorică aparent cenușie, 
obscură prin care trecea România.  

Nu știu, ca scriitorul și diplomatul de carieră, 
Francisc Păcurariu să fi ținut un jurnal personal în anii în 
care a fost la „post” la o seamă de ambasade ale 
României, pe atunci România fiind integrată și etichetată 
ca componentă sigură, dură a „lagărului socialist”. Privind 
în urmă, cunoscând bine opera sa, personal nu cred că, în 
afară de însemnările de autor care au dus la scrierea 
celebrului roman „Labirintul”, la volumele de poezie mo-
dernă pentru timpul acela, la cartea document-istoric 
„Românii și ungurii, de-a lungul istoriei” etc. Etc., nu știu ca 
Francisc Păcurariu să fi ținut un jurnal clasic. Om de 
cultură în adevăratul sens al cuvântului, absolvent al 
Facultății de Medicină din Cluj, cu ținută verticală, poliglot 
și având harul observației și a scrisului, și-a dedicat viața 
diplomației române. După toate sursele, F.P. a acționat 
mereu cu tact și profesionalism, cu talent de mediator, 
curajos și responsabil. A trăit momentele istorice direct, pe 
muchie de cuțit. 

Parte din memoriile sale (scrise sau nescrise) se 
regăsesc aici, în volumul „Simbad corăbierul”. Sunt poves-
tiri pe care dacă ai prins a le citi, nu lași cartea din mână, 
până nu ajungi la ultima filă. 

În Conflictul mondial, din perioada aceea, de ame-
nințări serioase cu bomba atomică, cu escaladarea con-
flictului dintre Est și Vest, echilibrul negocierilor politice 
dintre coloșii momentului înarmați până-n dinți, părea a fi 
imposibil de realizat. România era ca un soi de punte de 
legătură, de înfiripare a negocierilor diplomatice și care,  

 

 
 

până la urmă, au făcut să fie evitată o catastrofă. 
Într-un conflict cum ar fi fost cel care se prefi-

gura, nici comunismul, nici capitalismul nu ar fi avut 
șansă de supraviețuire. Diplomația românească, prin 
intervenția și relațiile umane ale câtorva diplomați, 
printre care și Francisc Păcurariu, a avut un rol activ, 
benefic, un rol ce nu poate fi contestat indiferent de 
orientarea și timpul politic. 

Martor direct al evenimentelor din Ungaria 
din anul 1956, Francisc Păcurariu “povestește” cu 
detașarea care se datorează trecerii timpului (de la 
contrarevoluția maghiară), redă întâmplările, în tușe 
sigure, conturând un rezumat simplu, pe înțelesul 
nostru, al celor care nu am avut toate informațiile „la 
cald” sau am primit datele distorsionat. Un rol 
important în derularea acestui „film” îl are și Tudor 
Păcuraru, care pune întrebări „incomode” sau vine 
cu detalii în oglindă, preluate din datele oficiale, din 
presa vremii. Francisc Păcurariu percutează, își 
amintește în detaliu fapte memorabile pentru Istoria 
Europei. Dar, dialogul așa cum îl citim în aceste 
pagini, este rezultat am memoriei fascinante a lui 
Tudor, care nu a lăsat ca vremea și evenimentele să-
i șteargă din minte toate discuțiile pe care le-a purtat 
cu părintele său, pe vremea când acela mai era în 
viață. Tudor nu a lăsat să-i scape nici un detaliu din 
ceea ce Francisc Păcurariu i-a povestit cu atâtea și 
atâtea ocazii. A înregistrat nu doar decorul în care au 
avut loc întâlnirile, o grădină de vară boemă etc, dar  

 

(continuare în pag. 18) 
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(urmare din pag. 17) 
 

și gesturile, starea de spirit a tatălui său, care retrăia 
amintirile, în confesiunea pe care i-o făcea fiului său. 
 Multe dintre întâmplările ale căror personaj 
principal, sau martor la prima mână, este chiar Amba-
sadorul Francisc Păurariu, îi sunt cunoscute fiului său, 
de aici și acuratețea redării. 

Tudor își amintește de o întâmplare din copi-
lărie, de pe vremea când tatăl său era la post la Amba-
sada României din Argentina. Aici, amintirile interfe-
rează, dau veridicitate cazului. Conflictul dintre Amba-
sadă și grupul de foști legionari, care se refugiaseră din 
România, în America Latină. Să nu uităm că era imediat 
după Război și răzbunările de tot felul erau reale, nu filă 
de roman. 

Subiectul acesta face obiectul următorului 
capitol al cărții. Povestirea are toate ingredientele pen-
tru a fi excelentă, dar nu este doar literatură bună, este 
realitate. Întâmplări adevărate, cu spioni,cu ucigași de 
profesie, cu viața familiei Păcurariu trăită cu sufletul la 
gură. Francisc Păcurariu Ambasadorul, conștient de ro-
lul pe care îl avea, își făcea datoria în fața Istoriei. Spun 
vorbe mari? Poate sunt un pic subiectivă doar, dar nu 
voi intra în detalii, decupând scene demne de-a fi reți-
nute în galeria diplomației de elită, și în care Francisc 
Păcurariu și-a făcut numai datoria. 

Cartea de față a fost scrisă pentru a fi citită, și 
eventual comentată, tema fiecărui capitol în parte 
constituind parte din eșafodajul pe care s-a ridicat, din 
genunchi, în picioare, România. Apoi...s-a prăbușit ca 
un castel din cărți de joc udate de ploaie.  

Sunt aici povestiri fascinante, personaje și fapte 
reale care pun carne pe oasele unor vremuri de care, 
vrem sau nu vrem, e musai să ne amintim asumându-
ne greșelile dar și reușitele, așa cum au fost, păstrând 
proporțiile. 

De fapt, nici nu sunt “povestiri”. Sunt destăinuiri, 
sunt spovedania unui Om care nu a reușit să spună 
Totul în timpul vieții.  

Legătura de sânge dintre cei doi coautori face 
ca scriitura cărții să fie mai mult decât agreabilă. Cu un 
spirit de detectiv inteligent, Tudor Păcuraru pune între-
bările care au menirea de-a potența destăinuirea lui 
Francisc Păcurariu. Una peste alta, cartea are farmec, 
deși întâmplările la care se face referință sunt la limita 
dintre viață și moarte, personajele, politice, de la nivel 
înalt, din ambele tabere, capitaliști și comuniști, fac un 
joc nu o dată de cacealma, caută punctul slab al adver-
sarului, lovesc sub „centură”... 

În acest context istoric, de după al Doilea Răz-
boi Mondial, rolul diplomatului Francisc Păcurariu este 
extrem de important pentru România, pentru Patrie, și 
nu este vorba aici despre clasa și perioada politică, 
comunistă, ci despre fibra Națiunii Române. 

Povestirile, ca într-un tir de foc încrucișat, între 
cei doi, tată și fiu, chiar dacă în parte sunt rodul unui 
dialog din amintire, odată ce au fost adunate și publi-
cate între două coperte, devin piese de rezistență, deta-
lii care lipseau dintr-un puzlle pe care au încercat, și 
încă mai încearcă, să-l completeze istoricii și pseudo-
istoricii zilei. 

Cartea „Simbad corăbierul”, cu o grafică ele-
gantă, într-o ediție îngrijită de scriitorul Nicolae Băciuț,  
 

 

(cel care semnează și Postfața) a apărut recent la 
Editura Vatra Veche din Târgu Mureș, ca un semnal 
nu doar literar ci și politic-istoric, de restabilire a valorii 
umane și profesionale a unui scriitor care, deși aflat în 
epicentrul evenimentelor politice din perioada comu-
nismului dur, a știut să-și păstreze verticalitatea, să-și 
servească Țara cu demnitate.  

Scriitor de prim eșalon, diplomat impecabil, 
Francisc Păcurariu și-a câștigat dreptul de-a fi 
personalitatea al cărei centenar nu poate trece 
neobservat. La începutul anului 2020 se împlinesc 100 
de ani de la nașterea sa. 

Francisc Păcurariu își are rădăcinile la Teaca , 
județul Bistrița Năsăud, peste deal de satul meu, 
Archiud. Teaca, satul pe care l-a nemurit în romanul 
său “Labirintul”. 

Eu l-am văzut pe uriașul Francisc Păcurariu, 
pentru prima oară, în ograda părinților săi din Teaca, 
pe când eram prea mică pentru a descifra alfabetul și 
a ști ce înseamnă să fii ambasador și scriitor. În răs-
timp i-am citit cărțile și m-am mândrit cu numele său. 

L-am revăzut după mulți, mulți ani, în casa fa-
miliei Păcurariu din strada Heleșteu. M-a fascinat sta-
tura, privirea cu care căuta să vadă dincolo de ceea 
ce afișa persoana din fața sa. Mi-a oferit, cu autograf, 
generos, ultimele cărți care îi apăruseră (Românii și 
maghiarii, de-a lungul Istoriei și „Solstițiul de iarnă” 
(poezie). Apoi, într-o vreme, pe când mă grăbeam să 
ajung la Redacția în care lucram (la Casa Presei din 
București), uneori, diminețile devreme, îl vedeam de 
departe pe aleile din jurul Parcului Herăstrău, cu 
pălărie și baston,plimbându-se gânditor. 
  Sunt imagini care mi-au rămas ca un semn că 
nimic în viață nu e întâmplător.  



 
Rahova LIghts... de Carmen Racoviță 
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Marin MIHALACHE 
(traducere din limba engleză) 

 
James Weldon Johnson 

 

Somnul 
 
Somnule, tu ești cel mai bun duhovnic  
Distilator liniștit al balsamului de odihnă 
Cât de minunată este putința ta 
Când altceva nu mai este cu putință 
Tu alini pieptul sfâșiat și plin de întristare 
Când inimile noastre sângerează 
Și nici un mângâietor nu se poate găsi 
Când sufletele cad împovărate de greutăți 
Când gândul torturează mintea cu probleme 
Când lacrimile care alină durerea refuză să curgă 
Atunci te arați tu în zbor bătând ușor din aripi  
Și pacea uitării celei dulci din aripi se revarsă. 
Dar ah, vechea durere pe care o aduce trezirea! 
Acea durere reînvie îndată ce tu ai fugit. 
Omule, de ce gândul morții te face să plângi 
Când moartea este doar un somn nesfârșit fără vise? 
 
Viaţa 
 
Din marea infinită a eternității 
Să te ridici și să stai o clipă 
Pe o insulă minusculă de timp. 
Din pacea impasibilă  
A nepătrunsului întuneric 
Să te trezești și să clipești 
La lumina cea orbitoare 
O scurtă oră de reverie. 
 
Artă vs. Comerț 
 
Comerț, comerț versus artă, 
Creier, creier versus inimă. 
O, mistificare a acestor vremuri grele 
Când zăngănitul dolarilor și al cenților 
Alungă toata muzica cea fină din suflet. 
 
Viața ca o caracatiță cu astfel de crez 
Că toată lumea a fost anume făcută  
Doar pentru a-și sluji lăcomia. 
Comerțul și-a extins gheara puternică 
Și a târât în gâtlejul său imund 
Și pe cel inteligent și pe cel bun. 
Ei bine, a secat izvorul adevărului 
Și dacă fântâna sacră a adevărului 
A secat, dacă adevărul ne-a părăsit 
Au rămas în urmă încă niște fluxuri  
Niște valuri care se luptă, se zbat 
Dar izvorul este atât de contaminat  
Încât și adevărul acela rar este adevărat. 
 
Biata artă deabia ținându-și răsuflarea  
Minciuni sugrumate, icnind sub strânsoarea 
Degetelor murdare puternic încleștate  
Pentru a-i frânge gâtul fraged de zăpadă. 
 

 
James Weldon Johnson 

 
Nu mai există nimeni să o salveze,  
Să o protejeze, să o apere? Arta trebuie să piară? 
Toate imaginile sale prețioase din sanctuare 
Să fie lăsate acestui iconoclast, comerțul vulgar? 
 
O, dacă omenirea avea mai puțin creier  
și mai multă inimă, 
O, dacă lumea avea mai puțin comerț  
și mai multă artă 
Atunci ar fi mai puțini care să-i macine  
pe cei săraci 
Atunci oamenii ar învăța să se iubească mai mult. 
 
 
Mama Noapte 
 
Veșnicia înainte de prima zi a creației 
Primul soare și-a întins aripile de flăcări 
Peste noaptea calmă, cea veșnică și aceeași, 
O mamă înfrântă în haos se lamentează. 
Soarele vârtej se va aprinde și apoi se va stinge 
Își va urma cursul înflăcărat, va revendica 
Raiul întunericului de unde au venit 
Înapoi la pacea nirvanei își va croi cale. 
 
Tot așa când îmi va arde soarele slab al vieții 
Și va suna ceasul pentru somnul meu lung 
Părăsit și golit de lumina febrilă 
Voi îmbrățișa întunericul 
Fără teamă sau îndoială 
Și istovit mă voi înghesui 
La sânul liniștit al nopții. 
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       Iasmina PANC 
 
 

Narcomana 

 

Draperiile de catifea opresc orice încercare a luminii  

de a pătrunde. 

Sunt prinsă într-un somn artificial plin de realism, 

trecutul e un prezent pe care vreau să-l simt aproape. 

Încerc a mă agăța de el, eșuez fatal. 

Tind să cred că există o șansă, dar nu e. 

Mă trezesc acoperită de picături mici de transpirație 

ca niște diamante microscopice. 

Sunt într-o stare accentuată de sevraj,  

nu mă recunosc. 

Nu vreau să mă rup de realitate iar. 

Vreau liniște și un pahar din acel vin roșu sec 

pe care-l beam în doi la asfințit. 

Numai el știa ce-mi place, dar el nu mai e. 

Și eu mă scufund iar în dependențe căci doar așa  

îl pot avea din nou pe EL. 

 

 

Vraiște 

 

Zorii se întrezăresc printre mormanele de prafuri 

și mă găsesc afundată în singurătate acoperită doar de 

veșnica mea dantelă neagră. 

Nu-mi simt picioarele, iar capul îmi zace amorțit  

pe masa de mahon. 

Sunt înconjurată de un fum înecăcios și sticle goale. 

Imagini vagi mi se derulează succint,  

dar nu le pot lega. 

Soarele îmi arde ochii și simțurile. 

Petele de vin sunt mai proeminente ca niciodată 

și buclele îmi stau răvășite. 

Caut cu disperare o scăpare din abisul dependențelor 

dar mă găsesc tot mai afundată în ele. 

Sunt într-un cerc vicios. 

Amintirile lovesc precum un Molotov  

și mă cuprind cu toată puterea lor 

în Iadul propriilor păcate.  

 

 

 
Abisal 

 

Nu sunt făcută din praf de stele 

Ci din cenușa în care s-au transformat  

toate dorințele mele, 

Rămășițe comprimate în carbonul  

care se vrea șlefuit. 

Trec de la extaz la agonie cu viteza luminii 

și în același timp fac excursii abisale. 

Sunt chipul suferinței angelizat,  

purtătoarea unui suflet demonizat, 

Într-o continuă antiteză 

asemenea unui viking în încercarea lui  

disperată de a triumfa. 

Mă înec în propriile gânduri  

ca un astmatic lângă Vezuviu 

în așteptarea unui răsărit netoxic după o ploaie 

de meteoriți plini de cianură. 

Gafez constant. 

Cerneala tatuată în piele mi-a transformat 

sângele în cel mai letal venin, 

pe care nu știu să-l folosesc pentru a mă apăra, 

ci doar mă scufund în el 

ca într-o continuă autoflagelare. 

 

 

 
street mirror, street mirror... de Carmen Racoviță 
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Ştefan George, Caraion, A E Baconschy, Th. Bern-
hardt ş.c.l. n.n.) – parafrazic Florin Mugur, M. Dines-
cu, Cartarescu...  

Cum şi la alţi număraţi poeţi de acum, arta 
redevine ştiinţă primordială, recuperatorie prin raţio-
nalism - iar plurisemantismul - paradigmă de sine în-
noitoare. 
  La Llelu VĂLĂREANU - SÂRBU revelaţia vi-
ne ca acalmie şi regăsire, fără spaime escatologice, 
ca la OMOGONICII actuali, „răzvrătirea” din extra-
murros-ul paqradiziac (al copilăriei lumii) a devenit 
acalmic - consolatoare, discursul eseistic-explicit, u-
nul al redefinirii din pathos; fenomenul este al celor 
din spaţiul geo-spiritual sus-invocat. 

Scientistul „raţiunii înfrigurate” este comple-
mentar „fierberii” în cuvinte, ca scântei ale lui Iov, în 
noul racord cu tehno-omul primejduit a se dezu-
maniza, prin cyborgizare „recuperatorie” a... răzvră-
tirii. Constanta reală a acestei arte poetice este dem-
nitatea, moralitatea, focul egenerator al vetrei-duhu-
lui zoroastric (Zarathurstra). 

     
Asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică 

"provincia corvina", Hunedoara, 2015. 
   

 

 

        Eugen EVU 

Convergenţe la Alma Mater la un poem - cheie 
 

Llelu VĂLĂREANU -SÂRBU - „Frigul însingurării”, 
editura Lindenfeld, 2014 

 
Darul de carte al vigurosului om al ştiinţei şi filosof-

poet, n. 01.01.1948,Vălari (adică din Vale, nivel de prund 
geo-spiritual - n.n. - Gorj ) întâlnit recent la Alma Mater, 
Sibiu, n.n., Gorj mă face a tresări la ce doi de unu ai naş-
terii:”sub zodii” stând, avem a ne minuna iar şi iară, cum se 
face că un pragmatic îşi autocontemplă fiinţa şi prin 
poezie, dar e simplu: omul a avut primul impuls spre 
poieion din copilărie. Mai degrabă ceea ce spun este reto-
ric. Fără a risca marginalii mistagogice, citindu-i cartea - nu 
mă mir că el “stă”, paideumatic, sub egida spaţiului 
Brâncuşian, şi s-ar putea revendica – deşi e stabilit la Sibiu 
- mişcării literare-culturale a Jienilor. Dominanta – constan-
ta stării de Însingurare - reconstatăm, este, via antebelici şi 
post – totalitarism (ciclic - repetabil deci) - poetic una a au-
to-scrutării vag-daoiste(!) – fie una tipic atipică (sic, n. n.). 

Devoţiunea probatorie pentru o ştiinţă exactă nu l-
a abătut de la chemarea spre Misterul existenţei - deve-
nirii, iar poezia sa îi este propriul avocat al Inimii (Anima). 
Pledoaria pentru VIS fierbinte. vs. înfrigurarea “ce dinspre 
noi vine’’ (Laurenţiu Fulga), stă, ca şi la un Cristian G. 
Abrebenel (din susnumita Zonă a Campusului natural ma-
gic brâncuşian), este semnul său entitar, şi re-identitar. 
Între “cald” şi ,,rece , poesia este ,,cristalul care curge” 
(Elitis) - aşadar sentiment fundamental, principiu ordo-
nator. C a şi la alţi jieni, mai de-o vârstă,dar şi mai noi, mo-
tivul cheie este Casa Cuvintelor, conotativ altarul, templul 
(blagian) al oficierii cultic-culturale a unui ritual - ceremo-
nial şi neutrosofic(I.P.Brădiceni, Cr.C. Abrebenel, Gelu Bi-
rău, Dumitru Tâlvescu, Mihai Amaradia ş.a. - în legea se-
mioticianului transmodernist) - dar şi neo-sarcedotale, 
redefinitoriu al fiindului, cu analogii aparent ,,rugbistice’’, 
ale aplecării şi jocului cu sfericitatea - ovalul unei unei 
mingi- sferoid: „Era ca o minge:/ intra în poartă/ împinsă de 
adversari,/ dar şi de coechipieri/ era ca o poveste a omului 
dirijat/ se ducea unde nu-l trimiţi/ fără să ştie altceva/ În 
copilărie speria gândul” (v. Ion Mureşan, recent premiatul 
USR, ars poeticile frustrării copilărie, ca la Gabriela Meli-
nescu ş.c.l.!) ...” că trebuie să execut ordinele/ copiilor mai 
mari/ mă răzvrăteam/ nu făceam nimic fără să-mi placă 
(hedonism înnăscut reprimat, traumatic, n.n.) – fără să fi 
pentru ce am de făcut” (Intru-n Cetatea cuvintelor, pag.72. 
Viaţa merge în sensul- noima in extenso semantic al 
acelor Athanor, incinte-altar-naos-templu, egregor, iar scri-
sul-ceremonialul scrierii divinatorii – lirice, este gesticulaţia 
ce duce spre iluminare, iniţiere, comunicare de tip mission-
narist, chiar şi aici, în straniul areal al ciberneticii psiho-
logiste, de tip-dinamică revelatorie..., via “poeţii blestemaţi” 
Benn, Trakl, Rimbaud, Enzensberger, S. Plath, Blecher, 
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și le împart ca un moș Crăciun 
celor care mă hulesc. 
 

Mă spovedesc și cer iertare 
dar oare este iertare pentru naivi? 
 
Cu pânzele întinse corăbiile vieţii  
 

Se îndepărtează cu inima frântă,  
o tristeţe 
în care nu mă regăsesc 
s-a întrupat într-o limbă de moarte 
fără blestem. 
 

Cu pânzele întinse corăbiile vieţii 
rup valuri mai înalte decât ele 
pe o mare de singurătate 
cu epave-n adâncuri. 
 

Pe ţărmuri ţipă pescăruşii  
cu furtunile-n aripi, 
un oraş îşi îmbată luminile strălucitoare  
cu ape spumoase. 
 

Noaptea aşteaptă la ferestrele închise 
dincolo de perdele-i acelaşi întuneric 
care-mi aduce pustiul în gânduri. 
 
Cuvintele n-au loc în fapte  
 

Nopțile în alb negru 
mă cuceresc prin insolență 
ajunsă la apogeu. 
 

Diminețile îmi par rupte din coloana 
sonoră a unui anotimp pustiu, 
tăcerea nu mă lasă ieșit din rând 
și-n mine se zbat 
grele lupte de stradă 
ce nu vor ajunge în piața trandafirilor 
unde a fost răstignit adevărul. 
 

Cuvintele n-au loc în fapte, 
nu mai încap în vorbe 
și se vor scrie cu sânge. 
 
Tot ce o să scriu  
 

Deseori mă închid în sănătatea cuvintelor, 
îmi plac tăcerile care se degaje 
şi rămân în miezul înţelesului personal 
în care inima pulsează pe note virtuale. 
Sunetele vibrează cu aripile deschise, 
cad în cântec, 
le ştiu toate nuanţările 
şi alunecările dese în emoţie. 
 

Am pierdut ocazia să sar din vorbe, 
să cuget la ce vor să spună 
ca cel mai virtuos cititor 
ce-şi pulverizează prin gânduri 
aroma cărţilor cu poeme 
recitate cu sufletul plutitor.  
 

 

 

   
 

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 
 

Umbră albă  
 

Umbră albă, 
ceaţă a memoriei 
acoperă gândul 
trecut prin ziduri. 
 

Peste mine ademenitoare 
cade zăpada  
şi mai albă. 
 

Lumina îngropată-n cuvinte 
răsare-n poeme, 
trandafirii din sânge 
îi împrumută din culoare, 
meditează-n faţa oglinzii 
la puritate. 
 

Tu iubito, ca o lacrimă 
înflorită 
mă sorbi din ochi 
dintr-o fotografie veche. 
 

Sunt o umbră albă 
în depărtarea neagră, 
imagine-n gând.  
 
poezie scrisă de stele  
 

noaptea nu este egală cu întunericul 
are o poezie a ei scrisă de stele 
plecate la plimbare 
 

dimineața nu-mi încape în ochi 
oraş în schimbare 
rătăcit pe străzile soarelui 
 

cerul în aceeaşi cămaşă bleo 
îşi spală mânecile 
în apele mării 
lângă țărmurile timpului 
 

privesc în depărtare 
nu vreau să ştiu 
cum se petrec înnoptările lumii. 
 

Sunt un cutezător  
 

M-ai trădat cu o frumusețe de promisiuni 
să devin un credul convins 
dar nu mi-ai spus că o să uiți, 
într-o zi pe când m-am trezit la realitate 
și acum nu mai sufăr,  
sunt un cutezător în canoanele vieții 
cu toate simțurile în stare de veghe. 
 

M-am crucificat înlăuntrul cuvântului, 
aștept să-mi înflorească răbdarea în poeme 
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 Prin urmare, insecuritatea alimentară in 
zilele noastre a ajuns un factor ce poate fi abordată, 
în principal, doar din perspectiva insecurităţii finan-
ciare. Din acest motiv, se încercă să se prezinte 
sentimentul de insecuritate alimentară raportându-
se la cel financiar, aşa cum este resimţită în lumea 
artistică contemporană, din România. Abordarea, 
ca şi în cazul materialului anterior

2
, urmăreşte  rea-

lizarea unei prezentări, plecând de la date statisti-
ce, pentru a stabili nivelul de obiectivitate al senti-
mentului resimţit. 

Totuşi, pentru început se pleacă de la defi-
nirea unor concepte referitoare la hrană, aliment şi 
mâncare spre a putea deduce necesitatea acestei 
nevoi fundamentale. După care se trece la prezen-
tarea statisticilor referitoare la decesele cauzate de 
subnutriţie, iar în acelaşi timp se realizează o com-
paraţie între aceste manifestări nefaste  şi acele 
cataclisme naturale ce pot duce la foamete. Pentru 
ca în final, să se poată compara datele concrete – 
obiective, faptice – cu  rezultatele obţinute în anul 
2017 la sondajul privind sentimentul de insecuritate 
în lumea artistică românească. 

 
1. Definirea conceptelor 

 
A hrăni apare definit ca „1-2 A da cuiva să 

mănânce sau a mânca Si: a (se) alimenta, a (se) 
nutri. 3-4  A (se) întreține. 5-6 A(-și) asigura exis-
tența cu cele necesare.” (conform MDA2 2010), în 
timp ce conform NODEX (2002) înseamnă „1) a 
întreține cu hrană; a alimenta. 2) a asigura cu cele 
trebuincioase existenței; a întreține.” Prin urmare 
hrănirea se referă la o nevoie fundamentală a fiin-
ţelor vii, prin urmare, şi a omului. Această nevoie de 
altfel este poziţionată la baza piramidei lui Maslow.

3
  

În timp ce, hrana poate fi definită ca „pro-
dus de natură vegetală, animală sau minerală ce 
servește la alimentarea unui organism viu” (con-
form NODEX 2002) sau „Tot ceea ce servește la 
nutriția omului, a animalelor sau a plantelor” (con-
form MDA2 2010), adică nutreț, mâncare sau ali-
mente. Deci, hrana, este acel produs ce asigură  
existenţa organismelor vii şi le întreţine. 

Subnutriţie sau subalimentare este o „sta-
re patologică cronică cauzată de reducerea rației 
alimentare, de tulburări ale absorbției intestinale 
sau de creșterea consumului energetic al organis-
mului”

4
. Această stare, numită în termeni populari 

foamete, este una prezentă, în mai mică sau mai 
mare măsură, in fiecare epocă şi regiune istorică.  

Cu toate acestea, civilizaţia Europei de Est 
este îngrozită, nu de foametea din antichitate sau 
preistorie, nici de lipsurile din epoca modernă, ci de 
moştenirea social-comunistă. Această moştenire 
este cea a foametei sovietice din perioada interbe-
lică şi din timpul celui de-al doilea război mondial, 
atingând nivelul - şi cruzimea - maximă prin holodo-
mor. Din punct de vedere al cifrelor, foametea so-
vietică, a însemnat moartea a zeci de milioane de 
oameni, prin reducerea raţiei alimentare.

5
 Într-un 

mod, nu atât de drastic, dar asemănător a fost  
(continuare în pag. 24) 

 
 

 

    Varga Istvan ATTILA 
 

Insecuritatea între real si imaginar 

Teama de foamete 
 

Subnutriţia, chiar şi în zilele noastre, continuă să 
reprezinte o problemă. Astfel că, insecuritatea alimentară, 
care apare din cele mai vechi timpuri şi atinge un nivel 
ridicat în perioada evului mediu nu a fost eradicată. Este 
totuşi adevărat faptul că, aşa cum observă Harari,  în pre-
zent se moare mai mult din cauza alimentației în exces 
decât de foame, iar zahărul a devenit mai periculos decât 
praful de puşcă

1
 (Citiți în Ziarul Metropolis> 

https://www.ziarulmetropolis.ro/zece-lucruri-uimitoare-din-
viitorul-omenirii/). 
 

 
 

De asemenea o altă dovadă că insecuritatea ali-
mentară îngrijorează multă lume, vine dinspre statistici, 
care arată că în jur de 27% din cheltuielile noastre se duc 
pe alimente. Deci, fără nicio îndoială, insecuritatea alimen-
tară se înfăţişează în strânsă relaţie cu problema finan-
ciară. Astfel, dacă analizăm şi harta mâncării, reiese că su-
me importante se duc pe alimentaţie. Deci, insecuritatea 
alimentară devine o componentă a insecurităţii financiare, 
mai ales dacă este să se analizeze datele referitoare la 
decalaj între sumele mici cheltuite şi ponderea mare în bu-
getele disponibile. Astfel, spre exemplu, familiile din mediul 
rural cheltuiau pe hrană în medie 376 de lei, dar în bugetul 
lor asta însemna 45,7%. (Citeşte mai mult:adev.ro/pbe36g) 

 

https://www.ziarulmetropolis.ro/zece-lucruri-uimitoare-din-viitorul-omenirii/
https://www.ziarulmetropolis.ro/zece-lucruri-uimitoare-din-viitorul-omenirii/
http://adev.ro/pbe36g


Boem@  (129) 11/2019 24 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ța alimentară, care apare ca fiind „o dimensiune e-
sențială a sărăciei în rândul gospodăriilor și popula-
ției și o problemă esențială atât la nivel global, cât și 
la nivel de țară. Această problemă este valabilă nu 
doar în cazul țărilor mai puțin dezvoltate, ci și în 
cazul țărilor din Uniunea Europeană. În contextul eu-
ropean actual, aceasta implică faptul că persoa-nele 
afectate de această problemă nu își pot permite sufi-
cientă hrană de calitate care să le asigure sănătatea 
și participarea activă în societate.”

11
 Deci, sentimen-

tul de insecuritate alimentară, deşi la nivel economic 
este o stare concretă, din perspectiva afectivă este 
dificil de înţeles, deoarece nu se manifestă mereu 
concret.  

Astfel, pentru a analiza acest sentiment de 
insecuritate alimentară în cazul grupului cultural-pro-
fesional studiat în acest material, se pleacă de la in-
terpretarea datelor obţinute referitor la insecuritatea 
economico-financiară. 

În această situaţie, pentru a descoperii cât 
de mult se simt în insecuritate din cauza situaţiei 
economico-financiare eurile trăitoare şi creatoare, se 
poate raporta la chestionarul aplicat în 2017.

12
 Din 

acel chestionar se poate deduce în ce măsură per-
cep respondenţii insecuritatea economico-financiară 
şi evident insecuritatea alimentară. 

În imaginea alăturată, poate fi observată o 
diagramă ce prezintă numărul răspunsurilor oferite. 
Deci, la o primă privire, din răspunsul a 118 artişti, 
poate fi dedus că doar opt se simt în siguranţă 
datorită situaţiei economico-financiare actuale, în 
timp ce la cei mai mulţi artişti (adică la 41) cauzează 
chiar trăiri anxioase. Pentru o înţelegere mai bună, 
răspunsurile pot fi cuantificate, aplicând formula de 
calcul a mediei, procedând în felul următor: (1 x 8 + 
2 x 13 + 3 x 24 + 4 x 32 + 5 x 41) / 118 = (8 + 26 + 
72 + 128 + 205) / 118 = 3,72. 

 

 
(continuare în pag. 29) 

 
  
 

 

(urmare din pag. 23) 
 

redusă raţia de alimente şi în anii 70’-80’, în Republica So-
cialistă Română.   
 

        2) Evoluţia subnutriţiei în perspectiva insecurităţii 
alimentare 
 

Subnutriţia, este abordată în urmarea materialului, 
referitor la catastrofele naturale, fiindcă aceste unele 
calamităţi cauzau distrugerea recoltelor, iar într-o 
societate agrară provocau nevoia reducerii raţiei 
alimentare, ceea ce în numeroase cazuri rezultau 
numeroase decese. În acest context, dacă privim în urmă, 
chiar şi în secolul anterior, poate fi observat numărul 
deceselor provocate de secete şi parţial de inundaţii. 
Bineînţeles, decesele provocate de inundaţii, au avut doar 
un efect parţial asupra culturii alimentare.

6
 

 

Nr. 

crt.  

Anii Cauză Nr. decese 

1.  1900 Secetă 125-130 de mii 

2.  1910 Secetă 470-475 de mii 

3.  1920 Inundaţii 430-440 de mii 

4.  1930 Secetă 350-360 de mii 

5.  1940 Inundaţii 200-212 de mii 

6.  1950 Secetă 150-160 de mii
7
 

 

Totuşi aceste cataclisme, continuă să acţioneze şi 
în prezent asupra culturii alimentare, dinspre economie. 
Cu cât este un an mai nefast pentru agricultură, cu atât va 
fi mai ridicat preţul alimentelor. Aceasta este cu atât mai 
valabil în cazul României, ţară cu o economie nesigură, 
lipsită de stabilitate. 

În ceea ce privesc statisticile concrete referitoare 
la subnutriţie, datele provin începând din anul 1990, an în 
care s-au înregistrat peste 465 mii de decese cauzate de 
foame. Numărul maxim de decese cauzate de lipsa ali-
mentară s-a înregistrat în anul 1995, numărând peste 
509.000 de victime, din care 348.000 erau copii sub 5 ani. 
După acest an nefast, se înregistrează o treptată  scă-
dere, în 2002 înregistrându-se 464.000 de decese, în 
2003 deja 377.000 de decese, iar în 2016, doar

8
 308.000 

de victime
9
. 

În acest context global din România anului 2016, 
foametea producea 2,4 victime dintr-un 1.000.000. Astfel, 
se poate afirma că ţara noastră se află într-o situaţie 
favorabilă, fiind situată pe locul 130 din lume, primul loc 
revenind Somaliei

10
. 

După ce s-a arătat că insecuritatea alimentară, 
încă persistă atât datorită deceselor şi problemelor provo-
cate de subnutriţie în prezent, cât şi datorită unor sechele 
din trecut, este momentul să se prezinte cum este perce-
put de subiect. Totuşi în primul rând este de precizat fap-
tul că insecuritatea alimentară în actualitate, nu poate fi 
studiată ca atare, intrând în câmpul insecurităţii financiare. 
În al doilea rând, de asemenea ar fi de apreciat că senti-
mentul de insecuritate nu este echivalent cu frica. Cea din 
urmă, este resimţită spre exemplu în momentul când, 
chiar nu dispunem de alimentele necesare subzistenţei. În 
schimb, insecuritatea alimentară, presupune o nesiguran- 
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     Lucia PĂTRAȘCU 
 

Ioan MUNTEANU - MIHAIL SEBASTIAN şi BRĂILA 

O creangă de salcâm de la Dunăre 
 

“Cine nu cunoaşte Brăila, cine nu o iubeşte (aşa 
cum o iubim noi, brăilenii, ca pe un om) va găsi probabil 
exagerată emoţia cu care vorbim noi de obicei despre 
oraşul nostru”, spune Mihail Sebastian. Fie că va fi fiind 
vorba despre cei născuţi aici, ori numai trecători vremelnici 
per viam Braylam, care-şi vor statornici oricum dragostea 
definitivă, acest oraş pune o pecete neşovăielnică pe 
sufletele tuturor. Iar dacă se mai întâmplă ca aceleaşi 
amintiri să fie întovărăşite de Dunăre şi, de faptul că “există 
o legătură familială între toţi foştii elevi ai liceului 
Bălcescu, căci, indiferent de vârstă şi de timp, dincolo 
de atâtea lucruri care s-au schimbat, rămâne un fond 
nealterabil de amintiri comune…”, iată cum oameni 
împătimiţi de Brăila se întâlnesc pe calea cuvintelor scrise 
pentru a-şi declara adoraţia pentru acest oraş „cu nume de 
fecioară alintată”. (l. p.).  

Cu permisiunea  cititorilor, ca o paranteză, vom da 
un mic exemplu:  

Acum, în anul 2019, vine un oltean octogenar şi ne 
referim la scriitorul Mihail Ciobotea, născut la Cetate, în 
Dolj, pe la 1 octombrie 1934, dar trăitor împreună cu familia 
vreo unsprezece ani în Brăila şi absolvent al liceului Nicolae 
Bălcescu din Brăila, („şapte ani la Slatina-Olt, unsprezece 
ani la Brăila, treizeci de ani în Bucureşti, patru ani în 
Iran şi douăzeci şi şase de ani la Geneva, în Elveţia”, 
după cum declară ca într-un fel de autobiografie), oraş în 
care anii de şcoală şi adolescenţa îi ţes în suflet amintiri de 
neuitat şi,  la vârsta senectuţii, mărturiseşte într-un volum de 
amintiri: „Spre deosebire de cei care trăind în multe 
locuri din lume spun că se simt cetăţeni ai lumii, eu m-
am considerat şi m-am simţit întotdeauna român. Şi 
brăilean.”  

Din demult, întâlnim în spovedania unui alt român, 
celebru, de obârşie evreiască, născut pe plaiuri brăilene, pe 
la 8 octombrie 1907, elev al aceluiaşi liceu Nicolae 
Bălcescu din Brăila, cuvinte care pe noi, brăilenii de astăzi, 
ne cutremură şi ne trezeşte din letargia unei nepăsări păgu-
boase: „Brăila a rămas pentru mine, întotdeauna, aca-
să.” Sunt celebrele cuvintele ale lui Mihail Sebastian, avo-
cat şi om de litere, (născut Iosef Hechter, pentru care Prin 
Jurnalul Consiliului de Miniştri No 730 din 19 aprilie 1935 s-
a încuviinţat schimbarea numelui patronimic în Mihail Se-
bastian. Consemnat în Registru Stărei Civile pentru năs-cuţi 
la 15 noembrie 1935, confirmat prin iscălitura unor mar-tori).  

Şi iată, profesorul Ioan Munteanu, tot un nostalgic 
elev al liceului fanion ”Nicolae Bălcescu” din Brăila, om de 
cultură, scriitor, publicist, autor prodigios al multor volume 
dedicate Brăilei, istoriei sale, oamenilor săi, „stradelor”, 
împrejurimilor, …împleteşte în paginile volumului „Mihail  
 

 
 

Sebastian şi Brăila. O creangă de salcâm de la 
Dunăre”, editura Proilavia, 2014, Brăila, o adevă-
rată monografie literară despre cel care a iubit atât 
de mult oraşul Brăila, „Oraşul cu salcâmi”, matrice 
a arealului muntean, cu Dunărea cea mereu undu-
itoare, cel care declara: „Totuşi, voi cuteza să 
spun că nici peisajul de munte şi nici cel de 
mare nu depăşeşte în nuanţe şi desemn şi în 
subtilităţi de culoare, peisagiul dunărean. Mai 
precis, peisagiul Dunării brăilene.” Despre Mi-
hail Sebastian, scriitorul care (indiferent unde l-au 
purtat drumurile, vremurile şi surprizele neplăcute 
ale vieţii!), niciodată nu s-a dezis de apartenenţa 
sa afectivă la amintirile legate de acest loc 
mângâiat de apele Dunării, ce, cu „nesfârşita de-
filare de sălcii ce păzesc la dreapta şi la stânga 
canalul Filipoiu, este o succesiune de imagini, 
aparent monotonă, dar, când stai să o con-
templi la ceas de amurg, capătă o diversitate 
de vis.”  

Profesorul Ioan Munteanu, scriitorul cu o 
viaţă creatoare dedicată oraşului natal şi culturii 
brăilene, precum şi învrednicirii acestora de a ră-
mâne (şi cu strădania sa!) în memoria emoţională 
a tuturor, prin atenţia cu care a cercetat arhivele, 
adunând cu acribie date despre Mihail Sebastian, 
ori a cules articole, destăinuiri, mărturii ale confra-
ţilor, înlesneşte cu acest volum o cunoaştere inte-
resantă a celui pe care majoritatea cititorilor îl ştiu 
ca scriitor, dramaturg, publicist, fără să fi conşti-
entizat că acesta făcea parte dintr-o lume brăi-
leană „de oameni necăjiţi, pe care i-au terorizat 
mereu perceptorul, portărelul şi gardistul.”, că 
a avut un bunic patern, lucrător în Docuri, care 
trăia „… afară, între vânturi, cu picioarele pe 
piatră şi pământ, scrutând zarea inundată a 
bălţii, vorbind tare ca să acopere cu glasul lui 
vuietul fluviului, sirena vapoarelor…Un om de 
la Dunăre”, nici că apelativul de „jidan fricos”, ce  

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

i-a populat copilăria, a marcat neputinţa sa de a se exprima 
plenar, împreună cu ceilalţi colegi de şcoală în apartenenţa 
de grup, „noi românii”… Avea s-o facă în scrierile sale de 
mai târziu cu fervoarea unui om care caută o gură de aer 
proaspăt. Deoarece admirabila atitudine plină de dragoste 
şi reverenţioasă evocare a Brăilei, venite din partea lui 
Mihail Sebastian, cel care se afla mereu în situaţia de a 
descâlci dilemele identităţii sale oarecum duble (evreu şi om 
de la Dunăre) încununează mărturisirea fără echivoc: „Nu 
voi înceta desigur niciodată să fiu evreu. Asta nu e o 
funcţiune din care să poţi demisiona. Eşti sau nu eşti. 
Nu e vorba nici de orgoliu, nici de jenă. E un fapt. Dacă 
aş încerca să-l uit ar fi de prisos. Dacă ar încerca cineva 
să mi-l conteste, tot de prisos ar fi. Dar nu voi înceta de 
asemenea niciodată să fiu om de la Dunăre. Şi acesta 
tot un fapt e…” 

Volumul acesta, al douăzecilea în cronologia scriito-
ricească a autorului Ioan Munteanu este îmbogăţit, în rea-
lizarea sa, prin capitole bine conturate (Sunt om de la Du-
năre; Biografie brăileană; Texte dedicate Brăilei; Addenda), 
fiecare contribuind prin cuprinsul său specific la convin-
gerea că pentru acest brăilean: „Scrisul îi era o necesitate. 
Era condiţia lui de viaţă, refugiul din prozaismul de toate 
zilele.”, constituindu-se într-o dovadă a conturării persona-
lităţii lui Mihail Sebastian ca scriitor în istoria literaturii noas-
tre. Iar la finalul volumului cititorul va întâlni ilustraţii şi docu-
mente reproduse. Întregul volum limpezeşte viaţa şi ima-
ginea acestui scriitor brăilean, plecat prea devreme (la 38 
de ani!), pe drumuri tainice, cu siguranţă mai bune, lăsându-
ne în căutările noastre încă multe întrebări rămase fără 
răspuns.     

Felul în care profesorul Ioan Munteanu, autorul 
acestui fascinant volum de evocare a unei personalităţi lite-
rare brăilene, scriitorul Mihail Sebastian, alege să citeze 
unele articole publicate în anii interbelici naşte întrebarea 
firească dacă noi, cei de astăzi, trăim acum sau atunci? 
Deoarece, dacă recităm din articolul publicat în Cuvântul, 
23 octombrie 1933: „Cine poate spune de ce oraşul aces-
ta, pe care pământul l-a fericit ca pe nici unul altul, 
oraşul acesta care leagă Bărăganul de drumurile spre 
mare, ca o fereastră cu lumină, decade an cu an, zi cu 
zi.”, putem deduce că istoria se repetă la nesfâr-
şit?...„Brăila va rămâne cu aceleaşi bulevarde pustii, 
sfâşietor de frumoase, cu aceleaşi cheiuri deşarte, cu 
acelaşi port alb, fără catarge, cu elevatorul înţepenit, cu 
barcagii fără lucru, cu docurile răsunând de pasul 
santinelei păzind trecerea valurilor, că altceva nu mai 
rămâne de păzit…” 

Sigur că personalitatea lui Mihail Sebastian, evoca-
tă cu atâta tandreţe şi generozitate, devine un fel de cap-
cană pentru oricare comentator al acestui volum, comen-
tator care uită să se mai aplece asupra numelui autorului 
său, profesorul Ioan Munteanu, cetăţean de onoare al Muni-
cipiului Brăila, scriitor cu zeci de diplome obţinute pentru 
merite profesionale, dar şi pentru activitatea sa culturală 
deosebită, începută cu primul volum publicat în 1984 şi 
intitulat “Brăila. Monografie”. Au urmat apoi alte şi alte volu-
me interesante şi statornicite în obişnuinţa cititorului de a 
aştepta anual unul sau două noi titluri de carte, ce va fi 
întotdeauna inedită prin tema aleasă şi prin exactitatea rela-  
 

(continuare în pag. 29) 

 

 

Cătălin RĂDULESCU 
 

Marea duduială 
 

  În ţara despre care este vorba, lucrurile ajunsese-
ră la situaţie limită din pricina trepidaţiilor economiei 
ce era la un pas să se dezmembreze în elementele 
componente. Prea duduia totul, pe motivul motoare-
lor turate la maximum; ba chiar dânsa, economia, 
era la un pas să intre în rezonanţă: cu nu se ştie ce. 
  În farmaciile acelei patrii care aveau prea mulţi ba-
ni în vederea compensării medicamentelor acestea, 
doctoriile, nu se mai achiziţionau nici chiar aşa, sută 
la sută compensate. Asta din cauza stării de sănă-
tate a populaţiei care era mult prea bună. Care se 
vedea de departe pe stradă că este înfloritoare, cu 
toţi dinţii în gură, bine îmbrăcată - într-un cuvând, 
pleznind de bunăstare. - Un singur produs era a-
cum la mare preţ şi se vindea ca pâinea caldă ce a-
junsese să se distribuie gratuit pe stradă: dopurile 
antifonice ce protejau timpanele cetăţenilor atât pe 
zi cât şi pe timp de noapte de duduiala continuă a 
motoarelor economice. 
  Povestea asta nu se ştie unde ar fi dus dacă nu s-
ar fi ajuns la Momentul Poc. Nu că ţara despre care 
este vorba în poveste n-ar fi încăput mai de demult 
pe mâna Corsarului ştiut, dar trebuie să fim înţele-
gători şi să pricepem ca a fost necesar ceva timp 
până când ei, ţării din naraţie, să i se bage temeinic 
laba-n gât. – Factorul benefic al Momentului Poc a 
fost oprirea Marii Duduieli. Aceasta a dispărut ca un 
abur, ca şi economia, de altfel, spre uşurarea cetă-
ţenilor care au răsuflat eliberaţi, având acum liniş-
tea promisă cu decenii în urmă. Cetăţenii ei au re-
devenit ceea ce fuseseră şi de fapt fuseseră dintot-
deauna - ba chiar mai abitir decât atât, adică nişte 
inşi şterşi, timoraţi, cu o majoritate covârşitoare cu 
dantura incompletă sau lipsă, cu un viitor indis-
cutabil pentru cei care îi jefuiseră ce aveau curând 
să se bată cu cărămida martiriului în piept după ce 
ieşi-vor din locurile de repausare ce pentru dum-
nealor semănau mai mult cu pensioanele şi hotelu-
rile de categoria a doua unde lavaboul are câteoda-
tă mici disfuncţii, iar Net-ul nu are poate viteza do-
rită. Ceea ce păreau a nu şti cetăţenii acelei ţări 
pentru care Marea Falsă Duduială bazată pe fura-
rea propriei căciuli şi mutarea puţinilor bani dintr-un 
buzunar în altul, trăind într-un tărâm ce ar fi putut fi 
de basm dar ajunsese de coşmar este că lătratul pe 
degeaba la lună, inepţia, lipsa de consecvenţă, 
frivolitatea, răutatea, imbecilitatea, vituperarea - mai 
ales a celor ce încearcă să întreprindă şi altceva 
decât obişnuitele rapturi, spiritul de contradicţie 
doar de dragul contrazicerii - au aceeaşi semantică 
şi consecinţă în orice limbă ar fi exprimată, iar pu-
nerea unui halogen cu teoretice proprietăţi benefice 
în frunte fără ca tarele mai-înainte-zise să fie înlă-
turate se cheamă la fel - chiar şi în limba celui cu 
Aşa grăit-a Zarathustra - adică o frecţie la un pi-
cior de lemn.  
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prin mână, inclusiv (sau mai ales) pe cele interzise, 
încercând să evite literatura „proletcultistă, politizată şi 
ideologizată” din perioada anilor `50, îi deschide cărări 
adânci în cuget, dezvoltându-i abilităţile cognitive şi 
predispunându-l la „meditaţii adânci asupra destinului 
uman şi a rostului său în lume”. 

Pasiunea sa pentru filosofie devine obsedantă, 
tânărul (de atunci) concentrându-se pe studiul unor lu-
crări de importanţă majoră în acest domeniu, precum 
Tratatul de istorie a psihologiei, semnat de Mihai 
Ralea şi Constantin Botez, sau Antologia filosofică a 
lui Nicolae Bagdasar, ce reunea texte selectate din 
gândirea unor mari înţelepţi ai lumii (Socrate, Platon, 
Schopenhauer sau Nietzsche) şi culminând cu roma-
nul autobiografic Un om sfârşit, al scriitorului de ori-
gine italiană Giovanni Papini, o carte a celor care nu-şi 
găsesc locul în această lume, unul dintre „neadaptaţi” 
fiind şi Ionel Necula, aşa cum, nu de puţine ori, el în-
suşi se declară. În încercările sale constante de a se 
(re)descoperi, acest autor demn de toată atenţia con-
sideră că „ardoarea, obsesia şi predispunerea pentru 
filosofie” i “s-au format sub influenţa făclierului italian” 
mai sus amintit. 

Periplul său prin matca cititului nu putea să-i 
omită pe exponenţii cei mai reprezentativi ai marii lite-
raturi universale (Vergilius, Dante, Shakespeare, Cer-
vantes, Goethe, Hugo, Balzac, Lessing, Heine, Albert 
Camus, Simone de Beauvoir etc.), care-i deschid ori-
zonturi noi, hrănindu-i totodată dorinţa să cunoască şi 
mai mult. N-au lipsit, desigur, din lecturile sale, autori 
români mai mult sau mai puţin importanţi (Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Sadoveanu, Rebreanu, Cezar şi 
Camil Petrescu, Zaharia Stancu, Arghezi, Titus 
Popovici, Topârceanu etc.), care au pus şi ei câte o 
„piatră” la temelia scriitorului Ion Necula de mai târziu. 

Această experienţă acumulată în ani de zile îl 
determină să afirme, pe bună dreptate, că nu pot face 
performanţă literară cei care nu se apleacă serios 
asupra lecturilor şi care se lovesc de bariera unui 
orgoliu maladiv sau a limitărilor impuse de ei înşişi. 
Împătimitul (de mai târziu al) scrierilor lui Cioran 
„înfierează” fără rezerve tarele vremurilor pe care le 
parcurgem, când, de multe ori, „inteligenţa este surcla-
sată de mediocritate, de diletantism, de ignoranţă”, iar 
„Omul superior nu-şi găseşte utilitatea în sistemul 
social actual”. 

Descoperirea, într-o revistă teologică, a Aca- 
 

(continuare în pag. 28) 

 

    Camelia ARDELEAN 

 
Ionel Necula – cu sufletul în palma cititorului 

 

Anul trecut, când l-am descoperit întâmplător pe 
scriitorul Ionel Necula (n. 1940) din Tecuci, judeţul Galaţi 
(sau aş putea spune că, într-un fel, ne-am descoperit 
reciproc), nu bănuiam că drumurile noastre pe insula 
cuvintelor se vor reîntâlni atât de curând. Dar fiindcă 
Providenţa găseşte întotdeauna căile cele mai potrivite 
pentru a se manifesta, iată-ne faţă în faţă la masa, nu a 
tăcerii, ci a confesiunilor, într-un interviu mai mult decât 
incitant (În dialog cu Ionel Necula, Editura StudIS, Iaşi, 
2019), ce ne dezvăluie, dincolo de scriitorul cu un 
palmares impresionant (circa 70 de volume publicate) şi 
o vastă experienţă pe ogorul literelor – atât ca filosof, cât 
şi ca profesor, cronicar şi istoric literar – o personalitate 
interesantă, care a cunoscut de-a lungul vieţii trăiri 
nirvanice, dar şi frigul şi întunecimea abisului. 

Absolvent al Facultăţii de Filosofie din Bucureşti 
(1970) şi membru al Uniunii Scriitorilor din anul 2004, 
Ionel Necula s-a bucurat de aprecieri pozitive din partea 
unor nume importante ale literaturii noastre, printre care 
criticul şi reputatul eminescolog Theodor Codreanu, ce 
susţine că acest autor „a depăşit complexele spiritului 
provincial şi face, de la Tecuci, cultură de nivel naţional”. 

Născut şi crescut la ţară, acolo unde pare că 
sufletul se află mai aproape de cer, într-o familie de 
răzeşi gospodari şi cu frică de Dumnezeu, are de mic 
simţul răspunderii şi o comunicare aparte cu Divinitatea. 
Amintirile sale din această perioadă sunt încărcate de 
nostalgie şi parfumul inocenţei de altădată, când natura i 
se părea feerică, iar viaţa un vals încântător pe poteca 
existenţei. La adăpostul peisajelor bucolice şi al liniştii 
„adânci, terapeutice, nefisurată decât de orăcăitul broaş-
telor... şi de rumegatul boilor”, universul său interior des-
coperă amplitudini de neimaginat. 

Prima întâlnire cu partea obscură a „popasului” 
pe planeta albastră are loc în copilărie, când în urma 
unei probleme de sănătate, începe să facă distincţia 
între durere şi suferinţă şi să conştientizeze efemeritatea 
fiinţei umane în plan terestru. La această schimbare de 
atitudine îl „ajută” (încă) un eveniment nefericit, moartea 
timpurie a unchiului din partea mamei, demonstrându-i 
din nou, dacă mai era nevoie, cât de subţire este firul de 
aţă care ne leagă de carcasa noastră de lut şi câte 
drame târâm după noi în rucsacul penitenţei, înfieraţi de 
stig-matul păcatului. 
        Salvarea (sau „blestemul” său) vine ceva mai târziu. 
Setea neostoită de lectură din perioada postadolescen-
ţei, când devora (aproape) toate cărţile care îi treceau 
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(urmare din pag. 27) 
 

demiei platonice (fostă şcoală filosofică idealistă înte-
meiată de Platon prin anii 387 î.e.n., care a depăşit bariera 
timpului, exercitând o influenţă extraordinară asupra vieţii 
spirituale a întregii lumi civilizate), reanimată după aceleaşi 
principii ale renumitului gânditor, îi deschid şi mai mult 
apetitul pentru filosofia (re)adusă în atenţie de  Marsilio 
Ficino şi Pico della Mirandola, ce spune că sufletul uman, 
„nemuritor şi ubicuu”, intermediază raportul dintre Creator 
şi Univers, „aparţinând deopotrivă ambelor lumi”. 

O vreme este fascinat de ideea supraomului, a lui 
Nietzsche, care susţine că acesta, contrar „omului de 
turmă” (ale cărui caracteristici sunt bunătatea, smerenia şi 
simpatia), are trăsăturile mândriei, puterii și înnobilării, 
omul şi supraomul cuantificând diferit acţiunile morale. 
Urmează apoi preocuparea pentru prorocirile lui 
Zarathustra (628-551 î.C.), personaj istoric zeificat, profet 
care a instituit casta sacerdotală a magilor iniţiaţi din Iranul 
arhaic şi a cărui învăţătură a fost transmisă oral şi 
transcrisă ulterior, 7-8 secole mai târziu. 

Pe parcursul interviului sunt amintiţi mulţi alţi 
autori/gânditori sau operele lor (unele dintre acestea 
„menite să sublinieze contribuţia românească la patrimoniul 
filosofic universal”), care au făcut studiul lui Ionel Necula şi 
pe care cititorul va avea plăcuta surpriză să-i descopere. 
Probabil că succesul său de mai târziu ca filosof, critic 
literar şi publicist se datorează (şi) faptului că a ştiut să 
îmbine într-un mod armonios cunoştinţele acumulate cu 
propria percepţie, rezultând un întreg omogen şi echilibrat, 
dar şi pentru că a conceput lucrări „elaborate, sobre, 
abordând teme şi subiecte de interes educaţional”. 

În interviu (mai) pot fi regăsite întâmplări 
interesante din perioada copilăriei, adolescenţei sau de pe 
drumul formării sale profesionale, dar şi multe aspecte 
legate de pasiunea sa obsesivă pentru concepţia de viaţă 
şi opera lui Emil Cioran (1911-1995), scriitorul şi filosoful 
român născut la Răşinari, devenit apatrid şi stabilit ulterior 
în Franţa. Identificarea sa cu acesta este atât de puternică, 
încât, la 17 ani, citind o cronică la una din cărţile 
„scepticului” într-o revistă apreciată la acea vreme, Ionel 
Necula are o revelaţie incredibilă: „M-a lovit exact în esenţa 
fiinţei mele... L-am citit, l-am recitit şi am rămas siderat. Nu 
descoperisem un gânditor nou, ci mă descoperisem pe 
mine. Purtasem cu mine un dezgust de viaţă şi-o lehamite 
de a trăi de care nu eram conştient şi o regăseam, dintr-o 
dată, exprimată într-o formulă ideală”. 

El rămâne fidel acestui autor controversat, 
începând cu perioada comunismului, când scrierile sale 
erau interzise, şi până astăzi. Primul volum i-l dedică însă 
abia în 1995 (Scepticul nemântuit), la câţiva ani după 
Revoluţia decembristă, atunci când numele său „a ajuns pe 
buzele tuturor”, an care coincidea, din păcate, cu plecarea 
sa definitivă spre o altă dimensiune. O legătură apropiată a 
păstrat cu Aurel Cioran, fratele filosofului, ce locuia la Sibiu 
şi care l-a sprijinit în “demersul său critic”. Nu lipseşte din 
“peisaj” Simone Boué, partenera de o viaţă a lui Emil 
Cioran, care i-a fost alături acestuia până în ultima clipă. 
Mai sunt descrise fapte sau întâmplări legate de acest 
personaj important al culturii române şi universale, căruia 
Ionel Necula îi va dedica ulterior încă zece volume, 
considerând că “subiectul este departe de a putea fi 
considerat epuizat sub aspect exegetic”, poate şi pentru 
faptul că a adus în atenţie “ideea de neant, de gol, de vid,  
 

 

de vag”, dar şi pe aceea de “individuaţie, de plura-
litate a lumii”. 

Complexitatea cărţilor lui Ionel Necula des-
pre Cioran a fost apreciată de critici literari impor-
tanţi, demonstrând comprehensiunea sa pentru 
viaţa şi scrierile acestuia, precum şi pentru Saga 
Cioraniană. Dintre ei îi amintim doar pe Constantin 
Trandafir (“Ne aflăm în faţa unei scrieri, pe cât de 
bine construite, pe atât de provocatoare… Cartea 
lui Ionel Necula merită aplauze, onorând exegeza 
cioraniană”) şi pe Dan Mihăilescu (“Cartea… o 
apreciem ca o deosebită izbândă editorială, ce va 
rămâne un punct cardinal de referinţă printre lucră-
rile dedicate marelui, dar controversatului gânditor, 
eseist şi stilist de origine română, anamorfozat în-
să de cultura franceză”), ambii pronunţându-se a-
supra volumului Cioran, de la identitatea popoa-
relor la neantul valah (Editura Saeculum I.O., Bu-
cureşti, 2003). 

Similitudinile dintre gândirea lui Ionel 
Necula şi cea a lui Emil Cioran se manifestă şi în 
ce priveşte ideea de progres, care este văzut cu 
cele două faţete distincte ale sale: una pozitivă, de 
evoluţie “de la vieţuirea în grotă la mobilierul 
complicat şi confortabil, de la cabrioletă la super-
sonice, de la felinarele primitive la lampadarele 
moderne”, şi alta negativă, de (auto)distrugere prin 
apariţia “de maladii necunoscute în trecut, pentru 
tratarea cărora este nevoie de alte descoperiri, alte 
cercetări, alte investiţii, uneori mai mari şi produ-
cătoare de alte consecinţe”. Astfel, „ceea ce nu-
mim progres” este mai degrabă o involuţie, conse-
cinţele rezultate din acest proces putând fi „dezas-
truoase pentru om şi pentru destinul uman”.  

O altă personalitate importantă de care 
Ionel Necula aminteşte în interviu şi căreia i-a 
consacrat, de asemenea, mai multe volume (5), 
este filosoful Ion Petrovici (1882-1972), născut la 
Tecuci. Acesta a deţinut poziţii importante în 
administraţia românească din perioada interbelică, 
dar a cunoscut şi „teroarea istoriei” sau „imensi-
tăţile Gulagului comunist”. Cu o soartă interesantă, 
dar în egală măsură dramatică, acest filosof şi-a 
pus pecetea îndeosebi „în domeniul logicii formale, 
unde a avut chiar unele contribuţii originale”. 

Nu mai puţin interesantă este experienţa 
lui Ionel Necula pe meleaguri străine, mai precis 
alemanice, acolo unde Disconfortul de a fi 
român (care face şi titlul unei cărţi ale sale) a fost 
resimţit foarte puternic cu aproape treizeci de ani 
în urmă. În anul 1990, ca urmare a unei vizite la 
nişte prieteni stabiliţi la Stuttgart de mult timp, se 
confruntă cu situaţii stânjenitoare din cauza 
proastei reputaţii pe care unii cetăţeni de origine 
română (care se ocupau cu cerşetoria, tâlhăriile 
sau violurile) şi-au/ne-au creat-o în Occident şi află 
că „a fi român nu-i deloc o chestiune de mândrie”.  

Cartea de faţă ni-l prezintă pe Ionel Necula 
şi din postura de critic, el publicând, după modelul 
lui G.G. Ursu, mai multe volume de cronici, în care 
abordează fenomenul literar pe areale geografice.  

 

(continuare în pag. 29) 
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(urmare din pag. 24) 
 

Ceea ce oferă o stare sensibilă de insecuritate, trecând 
de o stare medie, ajungând mai aproape de una destul 
de sensibilă. 

În final, înainte de a concluziona, apare şi în 
momentul de faţă întrebarea: dacă subnutriţia pare a fi 
eradicată, producând un număr relativ mic de victime, 
de ce provoacă totuşi un sentiment de insecuritate des-
tul de sensibilă? Răspunsul: de vină multilaterală, fiind-
că pe de o parte, aşa cum s-a arătat, insecuritatea ali-
mentară este parte dintr-un câmp complex al insecu-
rităţii economico-financiare. Pe de altă parte, insecu-
ritatea alimentară apare sub dublul aspect, cel real/ 
prezent al sărăciei şi cel ipotetic/viitor al posibilului.  

În concluzii, se poate afirma în primul rând, că 
insecuritatea alimentară încă îşi manifestă prezenţa în 
viaţa afectivă şi chiar materială a artiştilor. În al doilea 
rând, este de observat că insecuritatea alimentară este 
doar o problemă componentă a insecurităţii economice 
respectiv celei financiare. În al treilea rând, din moment 
ce sentimentul  de insecuritate resimţit din cauza situ-
aţiei economico-financiare, a provocat cel mai înalt 
nivel de insecuritate în cazul respondenţilor, insecu-
ritatea alimentară apare nu doar ca o problemă reală, 
dar şi viabilă. 
            În încheiere, se doreşte doar a sublinia că acest 
sentiment de insecuritate, faţă de altele, poate fi atât de 
crescută în viaţa psihică şi emoţională, deoarece de-
pinde de eul subiectiv. Alimentaţia nu doar că este un 
factor esenţial, dar este şi unul care depinde de eul 
nostru, de egoul individual, în ce măsură va fi/este sa-
tisfăcut.  

 

     Lista ilustraţiilor: 

     Figura 1. https://www.ziarulmetropolis.ro/zece-lucruri-uimi 
toare-din-viitorul-omenirii, accesat la 01.07.2019. 
     Figura 2. Numărul decedaţilor din cauza malnutriţiei, sur-
să: https://ourworldindata.org/causes-of-death#malnutrition, 
accesat la data de 01.09.2019. 
     Figura 3. Aparţine unei cercetări personale. 
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(urmare din pag. 28) 
 

Acest fapt denotă că, în afara senzaţiei „de 
nelinişte, de angoasă” şi „de zbucium fiinţial la toate 
nebuniile acestei lumi”, este perfect capabil să cearnă 
prin sita sufletului/cugetului creaţiile unor autori 
contemporani consacraţi sau bătând la porţile afirmării şi 
să despartă perlele de nisip, atunci când e cazul. 

Fără a face uz de falsă modestie, filosoful 
intervievat (mai) aduce în atenţia cititorilor faptul că din 
„solul fertil” al Tecuciului („poartă a Moldovei de Jos”), 
unde el s-a stabilit de mulţi ani, s-au ridicat 18 
academicieni, care au reprezentat cu cinste numele 
acestei localităţi în ţară şi în lume. Alte personaje 
importante pe care acest scriitor matur a găsit de 
cuviinţă să le menţioneze în interviu sunt poeta Natalia 
Negru şi poetul Ştefan Petică, ambii desprinşi din spaţiul 
spiritual tecucean, ale căror vieţi dramatice merită, de 
asemenea, o atenţie aparte. 

Chiar dacă îl mai despart doar câteva luni de 
pragul frumoasei vârste de 80 de ani, Ionel Necula 
continuă să-şi facă proiecte de viitor, cel mai important 
fiind acela de a susţine în continuare, prin scrierile şi 
acţiunile sale, promovarea meritelor şi recunoaşterea 
valorii, neprecupeţind niciun efort pentru împlinirea 
acestui deziderat.   

Aşa cum cred că s-a putut remarca în urma 
„radiografierii” la care Ionel Necula a avut curajul să se 
expună prin intermediul unui set de întrebări ce l-au 
„scanat” până în cămăruţele cele mai ascunse ale 
sufletului, acest autor care împleteşte în mod armonios 
literatura cu filosofia se distinge printr-un profil marcat de 
nelinişti existenţiale şi căutări asidue, oscilând între 
multiplele faţete ale unui eu covârşit de angoase şi 
dezgust existenţial. Pelerin al unui destin înrădăcinat în 
cuvânt, pentru el, înţelegerea tainelor existenţei 
reprezintă mai mult decât o banală curiozitate, a devenit 
un mod de a trăi, o necesitate, a cărei satisfacere, chiar 
dacă implică o muncă de Sisif ori sacrificarea a zeci de 
ani din viaţă, rămâne dorinţa supremă...  
 

(Deva, 27 septembrie 2019) 

 

 
(urmare din pag. 26) 
 

tărilor. “Până atunci, Dunărea şi Brăila aşteaptă liniş-
tite (…) cu răbdarea pe care au învăţat-o din trecerea 
veacurilor.”. Volume care, fără excepţie, atunci când nu 
au avut în vedere profesia de profesor, continuă să fie 
dedicate Brăilei. Este o activitate prolifică, admirabilă, ce 
merită preţuirea noastră! Volumul acesta, rod al unei 
munci perseverente de cercetare, cu un material amplu 
şi complex, se constituie într-un document, ce aduce noi 
revelaţii asupra scriitorului brăilean Mihail Sebastian. Un 
volum ce (la fel cu toate titlurile semnate de scriitorul 
Ioan Munteanu!) binemerită respectul şi gratitudinea citi-
torilor pentru tot ceea ce a realizat în domeniul cunoaş-
terii culturii brăilene.  
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locuieşte acolo? 
- Nu ştiu, dar voi pleca curând acasă şi cum 

sunt eu campionul întâmplărilor „întâmplătoare”, va 
trebui să aflu câte ceva. Dar de ce îi spuneţi cerşe-
toare? 

- Da, bună întrebare. De fapt nu cerşeşte, 
doar că aşa e lumea. Îi dă bani, bani mari, nu mă-
runţiş, pe care ea nu îi ia nicio-dată, se pare. Îţi spun 
toate acestea, citându-l pe Şoimaru, că eu nu am 
văzut-o şi tare aş vrea să mi se întâmple acest lucru. 

- Americanule, uite-l pe Cristi, omul lup, că de 
el vorbeam şi el era la uşă. 

- Salve triumviratului! Suntem toţi trei acum. 
Ce mai faceţi oameni buni, că eu v-am simţit lipsa, 
spuse Şoimaru, bucuros de revedere. 

- Crezi că noi nu ţi-am simţit-o? Cine ne mai 
delectează cu „perle” despre femei? Hai, spune re-
pede una şi după aia o să ne spui ce ce ai mai făcut. 

- Bine: „Când vorbeşte femeia, aud zgomotul 
morii... dar nu văd făina”, ha,ha, ha, e bună? A, lă-
saţi, dacă vă plictisesc... Ce am făcut? Dar eu am 
întrebat primul. 
 Discuţia aceasta avea loc în luxosul salon al 
clubului pescarilor şi vânătorilor sportivi, proaspăt 
înfiinţat după ′89, „CAPTURA SECOLULUI”, chiar de 
nepreţuitul nostru amic, Cristi Şoimaru, mare amator 
de partide de pescuit. Ne cunoaştem din copilărie, 
eu, Ion, zis şi Americanul, şi Cristi, mare muzician. 
De atunci am ţinut legătura mereu, cu excepţia peri-
oadelor când eram plecaţi fiecare la treburile noastre, 
legate de profesiunile total diferite, dar şi atunci ne 
telefonam ori ne trimiteam diferite mesaje pe cale 
poştală. Pentru că toţi am fost umanişti la un mare 
liceu din oraş şi am studiat şi limba maternă, latina, 
am numit şi noi legă-tura noastră, „triumvirat”, după 
celebrele triumvirate romane. 
 - Hei, pescarii lu′ peşte, dacă tot ne-am în-
tâlnit, ce ar fi să purcedem noi la o partidă prelungită 
de pescuit, aşa cum numai noi trei ştim? Ce spui, 
Leo, că doar tu mai locuieşti în frumosul oraş de la 
Dunăre.  

Am rămas surprinşi, eu şi Ion, de propunerea 
lui. Vreau să spun, plăcut surprinşi, căci o astfel de 
perspectivă ne încântă nespus de mult. 

- Asta da, idee, spusei eu. Cred că ne-ar 
prinde bine puţină vacanţă, dar de unde dorinţa asta? 

- Simplu, e vară, Americanul nu pleacă nică-
ieri deocamdată, iar tu, după vreo două zile, dacă îţi  

 

(continuare în pag. 31) 

 
 

        Tucă CIMPOERU 
 

Zidul fiarei 
(fragment din romanul “Zidul fiarei” în curs de 

apariție la editura InfoRapArt) 
 
 - Leo, deşteaptă-te din visare, astăzi avem musa-
firi importanţi, foarte interesaţi de tine, savant aleatoriu...  

Pentru o clipă l-am privit mirat, apoi, dându-mi 
seama despre ce este vorba, am răspuns:  
 - Când faci un bine, mai întotdeauna eşti pedepsit 
ulterior, Ioane! Crezi că mă interesează publicitatea? Da-
că am descoperit, oarecum întâmplător, minunea pentru 
care acum sunt crucificat cu... lauri, consideri că trebuie 
să mă simt flatat? Te înşeli, Ioane, sau cum îţi mai zic 
acum toţi, John Americanul, că de un deceniu şi ceva în-
coace, doar prin State îţi porţi fundul de o sută şi ceva de 
kilograme... Nici dacă aş fi descoperit leacul cancerului, 
nu aş fi fost atât de „vânat”. Lipsisem din ţară câteva luni, 
când, în urma recomandării unor oameni de ştiinţă, a 
trebuit să ţin un discurs preliminar, la un congres în 
Elveţia, despre descoperirea mea. 

A fost un succes. M-am simţit la un moment dat, 
ca o jucă-rie preţioasă, de care trag o duzină de copii, 
rezultatul probabil fiind sfâşierea în tot atâtea bucăţi câte 
braţe trăgeau de ea. De parcă această descoperire nu ar 
fi fost în folosul tuturor. Poluarea. Iată inamicul public 
numărul unu, la ora actuală: găsisem soluţia pentru a 
reduce în mod controlat dioxidul de carbon din atmos-feră. 

- Leo, văd că nu te prea încântă perspectiva cu 
vizitatorii, dar, ia spune-mi, ai auzit de „minunea” care 
încântă oamenii prin oraşul nostru natal? 

- Ce minune, Americanule? 
- Cerşetoarea aceea… 
- Cerşetoarea?! 
- Femeia cu ochii liliachii şi vocea de-ţi încrețeşte 

pielea... 
Am zâmbit în sinea mea. Amintirile din primăvară 

îmi reînviau, ca un clişeu derulat cu încetinitorul. Străina 
de la faleză...  

- Dacă o auzi, Leo, îţi vine să-i dai tot ce ai la tine. 
A văzut-o şi Cristi Şoimaru. El mi-a povestit. Spunea că 
merge aplecată, umilă, cu ochii în pământ şi deodată se 
aşează în genunchi şi cântă. Trecătorii se opresc brusc, 
îşi fac semnul crucii şi o ascultă visători, parcă în extaz, la 
auzul acelor sunete melodioase, divine, care liniştesc su-
fletul şi alină suferinţele, sunete venite parcă de undeva, 
din adâncul universului.  

Se opri o clipă, apoi continuă: 
- Când îmi povestea Cristi, parcă era hipnotizat. 

Visa. Zău, a reuşit să-mi capteze toată atenţia, şi mă ştii 
doar cât sunt de pragmatic. Atunci i-am povestit aventura 
mea din primăvară, de la faleză. 

- Asta înseamnă că ai cunoscut-o şi tu, crezi că  
 



    Boem@  (129) 11/2019 31 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 30) 
 

dai silinţa, poți scăpa de treburile tale din capitală şi... 
zborul la malul apei şi la cules nuferi în baltă, corect? 

Peste câteva zile ne aflam deja în oraşul de la 
Dunăre. Îmi place asta la Cristi. Mai ales când are drep-
tate. Sub motivul că îmi trebuiesc nişte materiale redac-
tate şi uitate acasă, am părăsit şi eu capitala. Ne-am in-
stalat cu toţii în Nissanul lui Ion şi zborul, cum spunea 
Cristi, la malul apei. 

Nu ştiam atunci că întreaga noastră viaţă avea să 
ni se schimbe... 
 

▒♦▒♦▒♦▒♦▒♦▒♦▒ 
 

 După ce ne-am cazat în propriul apartament pe 
care-l aveam în centrul oraşului, destul de încăpător să 
poată adăposti o duzină de aventurieri ca noi, am trecut la 
planuri. Planuri de pescuit.  

Pescuit adevărat, că de companie nu duceam lip-
să. Şoimaru a venit cu o secretară, o superbă blondă cu 
ochii căprui, Mirela, iar Americanul a venit în ziua plecării 
din Bucureşti cu o fe-meie ce ne-a tăiat răsuflarea la toţi: 
mie, Mirelei şi lui Cristi. 
 Era o americancă get-beget, tot blondă, dar ce 
blondă! Un metru optzeci (totuşi cu un cap mai mică decât 
Ion), vreo şaptezeci şi cinci de kilograme şi nişte ochi mai 
albaştri decât seninul cerului. Păr tuns scurt, chiar foarte 
scurt şi româneşte... mai deloc. Pe parcurs aveam să ne 
dăm seama că înţelege binişor limba română, căci de doi 
ani stătea la aceeaşi masă şi respira același aer cu Ion. 
Nu erau căsătoriţi. O chema Sandra Freeman. Era din în-
sorita Californie.  
 Numai eu eram singur. Trecuse cinci ani de la în-
treruperea relaţiilor mele cu fosta soţie, dorul de fiul meu 
fiind încă o suferinţă. Familia, iată ce-mi lipsea. Acum 
înţeleg ce vroia să spună un coleg de-al meu, când într-un 
moment de aduceri aminte, îmi spunea că dacă un bărbat 
nu are familie, este aproape un nimic. Aşa m-am simțit şi 
eu după divorţ. Mă uitam la Cristi şi Ion. Nici ei nu erau 
căsătoriţi, dar nu erau chiar un nimic, lucru care-mi dădea 
speranţe. Cât priveşte pe cei doi, după cum se vedea 
treaba, aveau să meargă în curând în faţa altarului, fiind 
prinşi destul de bine, în mrejele celor două blonde. Fie-
care cu a lui, fireşte. 
 Este noapte, iar în timp ce eu stau la masa de lu-
cru, amicii mei privesc de la balcon cum mii de microbişti, 
strigă şi urlă pe străzile oraşului de bucuria victoriei echi-
pei naţionale de fotbal, în meciul cu Columbia. Era perioa-
da campionatului mondial de fotbal. Concentrat asupra 
tastelor, nu am auzit bătăile discrete din uşa biroului. 
 - Leo, pe tine nu te interesează campionatul? Nu 
ştiam că în oraşul nostru sunt atât de mulţi „patrioţi” ai 
balonului rotund. 
 - Sunt americanule, iar dacă vrei să ştii, avem și 
cea mai bună echipă de provincie în campionatul intern. 
Dar nu asta mă preocupă pe mine acum, așa că te rog să 
mă laşi puţin să termin de redactat materialul pe care 
trebuie să îl trimit la sediu şi după ace-ea mai vedem ce şi 
cum. 
 Ion se retrase discret, precum intrase. Afară se 
instală liniştea. Se iveau zorii unei noi zile. Microbiştii se 
retraseră pe la casele lor, obosind în cele din urmă să mai 
strige şi să mai urle. 
 Oraşul teilor nu-şi dezminţea faima. Pe fereastra 
 

 

deschisă intra un puternic parfum de tei, care avu 
ca efect aducerea lui Moş Ene, morfeul autohton, 
pe la genele mele, îmbiindu-mă la somn. Dar som-
nul nu mă putea cuprinde. Gândurile nu-mi lăsau 
cale spre liniştire, îndreptându-se doar la trecutul 
meu, când eram atât de fericit că am un fiu, iar 
acum dorul de el mă mistuia, de parcă ar fi plecat la 
celălalt capăt al pământului.  

Un claxon sparse liniştea ce se aşternuse 
în stradă, iar râsul cristalin al Mirelei se auzi din ca-
mera alăturată. Eu aveam biroul, sanctuarul, cum îl 
numeam, perete în perete cu apartamentul de trei 
camere, pe care îl cumpărasem odată cu garsonie-
ra. Practicând o uşă prin peretele despărţitor, am 
realizat accesul dintr-o parte în cealaltă, obţinând 
astfel un apartament cu patru camere. „Sanctuarul” 
îl mobilasem simplu: doi pereţi, excluzând uşile, e-
rau ocupaţi de bibliotecă, restul de acvarii, în care 
minunaţii peştişori foarte dragi mie, vieţuiau, încân-
tându-mi privirea şi aducându-mi, nu de puţine ori, 
liniştea interioară. Spaţiul rămas era ocupat de 
mobilierul strict necesar, accesoriile aferente, com-
patibile unei camere de lucru. De toate acestea 
avea grijă doamna Maria, o pensionară vecină, 
cinstită şi plină de bucurie ori de câte ori mă ve-
dea, mai ales că îi aduceam întotdeauna, când mă 
întorceam acasă, mici cadouri. 

Scopul acestor rânduri, nu este de a vă în-
şira banalităţile de mai sus. Este cu totul altul şi 
sper că va fi lesne de înţeles. Inima omului este mi-
că dar foarte încăpătoare şi plină de iubire şi taine. 
Calea pe care aveam să păşesc de acum încolo, 
urma să fie pe atât de misterioasă și plină de 
aventură, pe cât de banală îmi fusese pâ-nă acum. 

O viaţă în care nu ai iubit şi nu ai fost iubit 
este mai mult decât banală. Este goală... 

Nouă oamenilor, pe lângă celelalte din lada 
cu zestre pe care o primim, la naştere, primim şi cel 
mai frumos dar pe care îl poate avea o fiinţă raţio-
nală în acest univers: darul şi capacitatea de a iubi. 

Dacă într-o întreagă viaţă, omul nu reali-
zează valoarea acestui dar, nebeneficiind astfel de 
el, înseamnă că viaţa lui nu a avut niciun rost ori 
sens. Poate am un stil prolix, dar nu am încotro. 
Temelia unei case nu o vede nimeni, dar fără ea, 
clădirea de deasupra nu ar exista. Încerc să scriu 
aceste rânduri, doar pentru inimile oamenilor. 

Dar să revenim la „triumvirat”.  
Venisem trei, care eram cinci, dacă nu 

uitam de cele două blonde, pentru a ne recrea, 
exersându-ne îndemânarea în tehnica pescuitului 
cu undiţa. Vorbisem încă de la sosire cu un amic 
din oraş şi el pescar înrăit, pentru ca acesta să facă 
gestul mărinimos de a ne ceda pentru câteva zile, 
frumoasa lui ambarcaţiune, un cúter suplu şi perfect 
adaptat pescuitului fluvial. Avea sub punte un spa-
ţiu ingenios amenajat, cu tot ce-ţi trebuie în astfel 
de împrejurări, printre altele şi patru cuşete-paturi 
suprapuse. Când mă gândesc că suntem cinci, iar 
Americanul are doi metri şi nu o să se poată adă-
posti, îmi vine să râd şi chiar o fac, dar pe ascuns, 
să nu mă vadă, dându-i astfel ceva de bănuit. După  

 

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

noaptea albă petrecută de la sosirea noastră în oraş, ne-
am trezit târziu. După siesta de rigoare, cafea, duşuri etc, 
pe care ne-am făcut-o fiecare după reţeta proprie, am 
coborât cu raniţele în spinare, la maşină şi am descins în 
port, unde era, în amonte de Căpitănia Portului, ancorată 
”Baracuda”.  

- Cristi, eu nu urc în coaja asta de nucă, am rău 
de mare, spuse Mirela în timp ce se ţinea strâns de braţul 
celui apelat. În acest timp, Sandra, care înţelese că „Ba-
racuda” este gazda noastră şi pentru ceva timp, cuibu-
şorul nostru de nebunii, trecu imediat la bord, picioarele 
ei lungi si frumoase, ajutând-o cu succes. 

- Mirela, uită-te şi tu la Sandra, nici nu i-am spus 
despre ce este vorba şi ne-a luat-o înainte. Tu te com-
porţi ca o fată din capi-tală care nu a văzut apă curgă-
toare în viaţa ei. În primul rând, aici nu este mare, deci nu 
este nici rău de mare, apoi nu uita că Leo a navigat mai 
mult de zece ani pe tot felul de ape, cu toate tipurile de 
nave, aşa că, te rog, comportă-te ca o bărbată şi vira la 
bord că te iau pe sus, clar? spuse Cristi în glumă, dar pe 
un ton autoritar, care ne făcură să izbucnim cu toţii în râs. 

- Măi, dar uită-te cum se clatină, dacă se răs-
toarnă? 

- Când are să se răstoarne barca asta, o să se 
clatine şi Palatul de Navigaţie pe care îl vezi aici, în 
dreapta ta, adăugă Cristi şi continuă: 

- Hai dragă să urcăm uşurel la bord! Aşa, atenţie 
la picioare, ok? Ai văzut ce simplu şi plăcut a fost?  

Nici nu ajunse bine la bord, că Sandra o trase pe 
Mirela de mână, sub punte, pe scăriţa de la intrare prin 
tambuchi, deschidere practicată în punte. 

- Despachetarea şi echiparea pentru navigaţie, 
marinari, se auzi comanda, pe care o dădu, nimeni altul 
decât subsemnatul. Opt ochi mă priviră de parcă mă ve-
deau pentru prima oară. 

- Ce vă miraţi? Credeţi că la bordul navei sunteţi 
de capul vostru? De acum eu răspund de vieţile voastre, 
iar orice abatere o voi pedepsi ca atare. 

- O.K., captain, se auzi vocea Sandrei, care pufni 
într-un drăgălaş râs. 

Era o plăcere să o priveşti şi aşa, dar când râdea 
era irezis-tibilă. Norocos Americanul şi cu bun gust, gân-
deam eu, de parcă nu aş fi ştiut deja că prietenii mei erau 
nişte oameni de calitate. Eu şi Americanul stăteam pe 
punte, la prova, înapoia unui fel de parbriz de navigaţie, 
care adăpostea timona. Pe Ion nu-l primiseră sub punte 
până nu se echipase toată lumea, după care Sandra îl 
chemă înăuntru. 

Americanul apăru doar după câteva secunde pe 
punte, bombănind, apoi spuse cu glas tare: 

- Măi, marinari de apă dulce, voi construiţi bărcile 
astea numai pentru liliputani? Eu ce fac, o să stau numai 
pe punte în vânt şi ploaie? 

Mă aşteptasem la o reacţie mai violentă din par-
tea lui, dar mirat şi totodată mulţumit că am scăpat doar 
cu atât, i-am răspuns: 

- Lasă, Americanule, nu fi trist, o să acostăm un-
deva la mal unde vom monta corturi şi o să ai tot 
confortul, ok? 

- Hm, mormăi uriaşul, bine, dar când mă mai invi-
taţi la pescuit, să închiriaţi un transoceanic, să încap şi 
eu, ce naiba, doar pentru atâta l-am „înverzit” pe amicul  

 
 

 

tău Titi când am luat barca? Cu dolarii ăia luam un car-
gobot... O.K., dacă Sandra no comment, n-am s-o fac 
nici eu. 

Am pornit motorul, care începu să toarcă plă-
cut: era un S.K.L. aproape silenţios, de 100 cai putere 
şi mare mi-a fost uimi-rea că Sandra era pe prova tri-
bord, cu mănuşile de protecţie pe mâni şi gata să des-
facă voltele de pe bintele din dana de acostare, mai 
precis, un ponton la care avea acces nea Titi, contra 
unei „taxe” pontonierului, moş Borcan, mare amator de 
sucuri bahice. 

- Mola! Am comandat eu, mai mult în glumă. 
Sandra nu lua însă în glumă comanda mea, şi 

în câteva cli-pe desfăcu complicatele volte de pe binte 
şi aduse parama la bord, unde o voltă foarte „pro-
fesional”, pe tacheţii de pe punte. 

- Sandra dragă, dar de unde ştii tu marinărie, 
am întrebat eu? 

- A navigat mult în California pe nave de agre-
ment, că poate să îţi dea lecţii, interveni Americanul, 
cu o oarecare mândrie în glas. Fără să mă supăr 
pentru insinuarea lui neruşinată, am spus: 

- O.K. Sandra, dar ştiu că la această partidă 
de navigaţie, voi avea un fermecător secund... 

- Thank you, răspunse ea, în timp ce eu admi-
ram frumoasele coapse şi minunatele braţe ale proas-
pătului meu „locotenent”, echipat doar în bikini şi vesta 
de salvare. 

- Atenţie, comanda la mine, am strigat eu zâm-
bind. Propun să facem o plimbare în amonte mai întâi, 
în onoarea secundului, că doar nu a venit tocmai din 
California, fără să admire şi să cunoască frumuseţile 
locale oferite atât de generos, din perspectiva „Bara-
cudei”. 

- Da, da, sări în sus de bucurie Mirela, e minu-
nat! Nici eu nu am avut o astfel de ocazie. La drum 
căpitane! 

- Măi aceştia, eu vreau să merg la pescuit, nu 
la prome-nadă, spuse Americanul. 

Nu apucă să termine fraza, că Sandra îl privi 
atât de tandru şi cu subînţelesul rugăminţii, încât Ion 
ridică mâna în sus şi o coborî în semn de „facă-se voia 
ta” şi începu să mormăie ca un urs, fără ca cineva să 
înţeleagă în ce dialect o făcea. Am pus cârma afară, 
spre larg, pentru a desprinde uşor de ponton prova, 
apoi am readus-o la zero, după care dezlipindu-se şi 
pupa de ponton, am pus maşina la încet-înainte şi... la 
drum. 

Era vară, soare şi miros de Dunăre. Acel miros 
pe care nu-l poţi uita niciodată, oriunde te-ai afla. Fale-
za era aglomerată la acea oră a după-amiezii. Sute de 
oameni se plimbau bucurându-se de răcoarea apei şi 
de vegetaţie, ori consumând băuturi răcoritoare sub 
umbrelele multicolore, de la nenumăratele terase. 
 
 

 

 
 

 
 

 (continuare în pag. 37) 
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vântul se face un nod suspect 
în jocul necunoscut al destinului 
 

am înțeles 
că undeva visele se adâncesc cu dalta 
până le auzi ecoul 
fierbinte 
cum trece prin sita urechii 
 

aceleași umbre se spală de păcat 
sorbindu-se unele pe altele 
ca niște aripi  
ce-și storc zborul până se sting 
 

numai cuvântul rămâne oglindă vastă 
întoarsă spre veșnicie  
 
prăbușire în cuvânt  
 

m-am prăbușit în cuvânt 
cu toată ființa indiscretă 
și am rămas robul  
vorbelor șoptite 
în ceasurile pribege în nebunie 
 

vorbesc cu miliarde de glasuri 
ce se înghit unele pe altele 
în molozul rușinii 
spun otrăvuri și miere 
ostenind umbrele  
ce se topesc în lacrimi 
 

sunt ca un Lazăr  
înviat prematur  
într-un lan cu grâu 
pus să așterne ferestrele-sfinx   
în golul alb dintre cuvinte  
 
reportaj autumnal 
 

port în suflet 
un octombrie etern 
însuși amurgul șchiopătând 
în lumina uscată 
 

această zbatere 
a aripilor de scrum prin cerul-ocean 
îmi apasă tăcerea  
 

mă întind asemenea frunzei 
ce se închină prafului 
să absorb în adânc 
convalescența 
ultimei picături de ploaie 
 

adorm cu rădăcinile copacilor sub pleoape 
senzația unui vis rupt  
dilată morțile 
ce se repetă în noi 
 

 

 

       Marian HOTCA 
 

stare 
 

stau la marginea prăpastiei 
cu spaima închisă etanș 
picioarele goale până la sânge 
clădesc 
balastul infect 
ce se toarnă  
în clepsidră  
 

pe nevăzute 
fiecare frunză vrea să viseze în limba sa 
desprinderea de copac 
cum 
glasurile  
se sfâșie unul pe altul 
înălțând întrebări-sfinx   
obsedante 
 

sunt unul 
clădit după modelul singurătății 
aripa neînțeleasă ce se deschide  
înăuntrul țipătului orb  
 
metamorfoză  
 

saltă o tăcere suspectă 
în ochiul de fum 
și trupul de copil se preface-n creion 
 

cuvintele nerostite aleargă haotic 
într-o gândire înserată 
lipindu-se între ele 
ca niște frunze începute de melci  
 

mi-e milă de privire 
cum se  reazemă  
de orice lucru neesențial 
fără coate și palme 
 

schimbarea e asemenea lunii  
o nuanță incertă acoperită de nori  
ce se preschimbă în strigăt 
adevărul viclean  
ce străpunge ochiul  
sau poate sfinxul  
ce ține pe umărul său erodat întrebarea  
 

poem 
 

acolo  
unde moartea e o constantă monotonă 
pietrele risipite respiră țipătul luminii 
pământul nu mai dorește 
să frământe pașii de sânge  
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A CÂTA TOAMNĂ? 
 

Dragă Doamnă.. 
A câta toamnă 
stă ascunsă în noi 
cu doruri și ploi? 
Știi  oare, 
ce păsări călătoare 
ascund ochii mei 
când plouă din ei? 
Cad frunze din ram 
șoptindu-ți la geam: 
„O frunză foșnește 
de drag, când iubește!” 
Secunda ne vede 
și-n stele mai crede, 
c-o toamnă-mi vei fi, 
ce prinde-a iubi. 
 

Vântul ne ceartă, 
dar timpul... ne iartă! 
 
PLOAIE DE TOAMNĂ 
 

Prinde-mă, Toamnă, de mână 
și aruncă-mă în ploaie. 
Spală-mă 
de păcatele  
știute și neștiute. 
Transformă-ți  frunzele 
în îngeri 
și pregătește-mă 
pentru albul iernii 
ce va veni... 
 
NOIEMBRIE  
 

Culori pictate 
de soare și ploi, 
foșnet de frunze  
zdrobite sub pași grăbiți, 
nori născuți  
din dor de lumină, 
zâmbete ascunse 
sub umbrele multicolore, 
miros de măr copt și gutuie, 
inimi desenate 
pe geamuri aburite.. 
Noiembrie! 
 
ZBOR DE PESCĂRUȘ 
 

Mai ții minte 
acea dimineață  
de vară 
când te-am privit 
iar zâmbetul tău  
devenise 
un zbor 
de pescăruș? 

 

 

       Mihaela AVRAM 

 
De-a v-ați ascunselea... 
 
 

Hai să ne jucăm 
de-a v-ați ascunselea! 
Tu te ascunzi de mine 
prin întuneric de cuvinte 
căzute la-ntâmplare. 
Pe unele,  
le simți ascuțite 
cum se-nfing  
în tălpile picioarelor. 
Șchiopătezi,  
dar mergi mai departe! 
Pe altele, 
le auzi rostogolindu-se 
cu zgomot 
peste umerii tăi. 
Taci.. 
Pentru că fiecare țipăt 
va da de gol 
prezența ta  
în viața mea. 
Eu voi începe să număr. 
Unu..doi..trei.. 
După care pornesc 
să te caut 
printre ridurile  
ascunse-n  
pleoape deschise. 
E atâta lumină în ochi, 
încât, orbită de ea, 
rămân pe loc 
așteptând, 
măcar un cuvânt 
ce se rostogolește 
pierdut, 
între mine și tine. 
Și chiar de știu 
că nu te voi găsi niciodată, 
voi continua să mă joc 
cu tine, 
de-a v-ați ascunselea! 
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Poetul Florin Caragiu 
 

apofatic.  
V.M.: Sunteți editor, dar și scriitor. Enunțați 

titlurile volumelor de versuri publicate. 
Fl.C.: Catacombe. Aici totul e viu (Vinea, 

2008), Sentic (Vinea, 2009), Omul cu două inimi (Vi-
nea, 2014), Este (Platytera, 2018), Sânge curat (Pla-
tytera, 2018), Ca să visezi și să-nviezi (Platytera, 
2019, în pregătire). 

V.M.: În anii 1950-1960, poate și după acei 
ani, scriitorii traduceau din lirica universală poeme, 
încercând să găsească cuvinte potrivite pentru a 
avea rimă în strofele poeziilor. Editura de Stat pentru 
Lite-ratură și Artă a scos multe volume de acest gen. 
Exista riscul ca să se schimbe semnificațiile prin acel 
mod de traducere (și adaptare)? 

 

 
 

Fl.C.: Întotdeauna există un risc (de altfel, 
minor, în traducerile bune), dar și o șansă de îmbo-
gățire cu noi valențe, pentru că traducerea este o 
lucrare (sinergică!) de recreare a operei în altă lim-
bă. O traducere literală a poeziei ar afecta oricum  

 

(continuare în pag. 36) 
 

 

 

          Victor MAROLA 
 

Interviu cu poetul Florin Caragiu   

(München / Nürnberg) 
 

Victor Marola: Bună ziua, domnule Florin Caragiu, 
vă spun redactorii și cititorii revistei Boema din Galați. Vir-
tual, vă spunem: Willkommen in Galatz!  

Florin Caragiu: Vielen Dank! 
V.M.: Ne-am bucura să aflăm câte ceva despre 

originile și despre formația dumneavoastră paideică și pro-
fesională. 

Fl.C.: Bunicii din partea tatălui sunt aromâni din 
munții Pindului, Grecia. Cei din partea mamei sunt din loca-
litatea Pietroasele, județul Buzău. Tata s-a născut în Cadri-
later, comuna Sarsânlar, județul Durostor. Eu am apărut pe 
lume la Ploiești, al treilea copil la părinți. Am fost pasionat 
din copilărie de universul credinței, imaginației și mate-
maticii. Am urmat, pe rând, Școala 11 din Ploiești (clasele 
1-8), Liceul „Ion Luca Caragiale” din Ploiești (clasele 9-12), 
Facultatea de matematică, Universitatea din București (di-
plome de licență și master), Facultatea de teologie, Univer-
sitatea din București (diplome de licență și master). Actual-
mente sunt doctorand în teologie ortodoxă la Universitatea 
Ludwig-Maximilian din München. Am predat matematica la 
Facultatea de matematică, Universitatea Dortmund, Facul-
tatea de matematică, Universitatea București și la Faculta-
tea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica 
București. Sunt directorul editurii Platytera din București, din 
2003 și membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
Brașov, secțiunea poezie. Volumul de poezie Catacombe. 
Aici totul e viu (2008) a fost nominalizat pentru debut la pre-
miile revistei România Literară și Mihai Eminescu, iar vo-
lumul Este (2018) a primit premiul pentru cartea anului la 
filiala Brașov a U.S.R. Am efectuat numeroase traduceri din 
limbile engleză, franceză și germană și am publicat eseuri 
și grupaje de poeme în majoritatea revistelor literare im-
portante.  

V.M.: Alături de alți poeți consacrați în universul lite-
rar românesc (Ion Barbu, Petre Rău, Viorel Dinescu), sun-
teți un matematician îndrăgostit de poezie. Cum găsiți poe-
zia astăzi? 

Fl.C.: Poezia de astăzi este într-o febrilă căutare 
prin cotloanele/nișele lumii de astăzi, cu un nepotolit și ade-
sea neconștientizat dor de recuperare, de înnoire. Reflectă 
frământările acesteia, fărâmițările, atracțiile, scindările, con-
trastele și antagonismele ei, dar și nostalgia comunicării și 
integrării, a unui orizont mai vast. De multe ori lucrează ca o 
substanță de contrast, proiectând o panoramă a deșer-
tăciunii spre a ne descoperi starea în care ne aflăm și a tre-
zi în noi reacții de aderență la viață și sens.  

V.M.: Dacă avem în vedere metrica unui vers din 
poeziile cu formă fixă, putem afirma că și poezia are uneori 
matematica ei? 

Fl.C.: Nu atât forma fixă înrudește poezia cu ma-
tematica, cât un anume ritm interior și o tendință de clari-
ficare, ce rămâne totuși învăluită în ambiguitatea unui fior  
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(urmare din pag. 35) 
 

calitatea artistică a unui poem, rezonanța, ritmul și muzica-
litatea versurilor, și nu e de dorit.  

V.M.: Dintre scriitorii români, care vă sunt mai apro-
piați din punct de vedere al concepției și creației literare? 

Fl.C.: Între poeții mei preferați i-aș aminti pe Mihai 
Eminescu, Dimitrie Stelaru, Nichita Stănescu, Mircea Ivă-
nescu, Ion Mureșan. Sunt însă mulți alții pe care-i lecturez 
cu interes.  

V.M.: Pastelul și elegia sunt specii ale genului liric 
în care poetul redă peisaje, imagini, stări sufletești, în cu-
vinte plasticizate (V. Alecsandri, Șt. O. Iosif, G. Topârceanu 
ș.a.) Ați întâlnit pictori, care au pus în pânzele lor ipostaze 
din poezia naturii? 

Fl.C.: Iubesc picturile lui Vincent van Gogh. Sunt 
pentru mine ca niște icoane ale unei naturi ce suspină după 
slava fiilor lui Dumnezeu.  

V.M.: Care din operele scriitorilor germani v-au reți-
nut atenția? Prin ce elemente? 

Fl.C.: Mă delectez cu poeziile lui Rainer Maria Ril-
ke, Fridrich Hölderlin, Georg Trakl, Novalis, Heinrich Heine, 
Johann Wolfgang von Goethe, Ingeborg Bachman, Paul 
Celan și mulți alții. Faptul că-i pot citi în original este unul 
din lucrurile care au făcut din limba germană o casă de 
oaspeți a ființei pentru mine. Prețuiesc tăieturile grave, topi-
te în nuanțe de visare și melancolie, tonificate de un ritm și 
o muzicalitate internă deschizătoare de orizonturi, creatoa-
re de transparențe dincolo de care se întrezăresc mișcările 
sufletului, fiorul transcendenței.  

V.M.: George Bacovia era un poet depresiv, ca 
mulți dintre scriitori și artiști. Cum pot fi depășite angoasele, 
când scriitorii se află în situații delicate? 

Fl.C.: Prin asumarea și integrarea lor în elanul 
creator și dăruirea de sine fără rest în orizontul tainei și des-
coperirii.  

V.M.: Poetul autentic are nevoie de lectură, inspi-
rație și condei (talent). În devenirea unui scriitor poate lipsi 
unul din elementele menționate mai sus? 

Fl.C.: Bineînțeles că fiecare scriitor autentic are 
aceste ingrediente în diverse grade. Inspirația aduce cu 
sine prospețime, tăietura noului în aroma vechiului, talentul 
desăvârșește frumusețea formei, iar prin lectură scriitorul 
are posibilitatea de a accesa o anume adâncime a interper-
sonalului, a ființei întru comuniune.  

V.M.: Cum simte un scriitor și matematician prezen-
ța lui Dumnezeu în existența sa? 

Fl.C.: Nu știu cum simte un scriitor și matematician 
la general prezența lui Dumnezeu în existența sa. Eu o simt 
ca pe un dar ființial al unei iubiri mai presus de fire, ce se 
face rațiune de a fi, logos și icoană a existenței. În această 
iubire, frumusețea și rațiunea una sunt.  

V.M.: Ce le recomandați tinerilor scriitori?  
Fl.C.: Să trăiască intens (iubirea față de Dumnezeu 

și față de semeni), cu grijă față de suflet și față de viață în 
genere, să-și comunice emoțiile liber de resentimente, să 
citească cu discernământ, să se elibereze de prejudecățile 
ce afectează  credința, nădejdea și dragostea.  

V.M.: Vă mulțumim din suflet și vă așteptăm în pagi-
nile revistei Boema cu câteva poezii. 

Fl.C.: Vă mulțumesc și eu.  

 

 

 
 

Florin CARAGIU 
 
ca să visezi și să-nviezi 
          motto 
             poezia e un strop într-un ocean, 
             dar e picătura care-l umple 
             și-l trezește la viață. 
 

lui Matei 
 

i se vedeau fluierele albe ale picioarelor, 
ochii albaștri, 
cerul rănit al gurii. 
nu știam ce să facem. 
lăsați, a zis, e gata. 
șirul lung de strămoși se prinsese de el 
ca de o ultimă speranță, 
rugăciunea țâșnea din vasul gol 
ca o lumină pliată pe forme. 
 

e altfel decât ne imaginăm.  
 

vântule, prietene, 
n-am știut de unde vii, unde te duci 
odihnești în mine, 
e bine. 
dă-mi haina ta, îți dau cămașa, 
întorc obrazul, mergi cu mine o milă, 
n-ai toiag de drum 
n-am bani la cingătoare, 
suflă-mi vorba salvatoare, 
sunt țărâna ta ușoară, ia-mă pe sus. 
 

am văzut pasărea făcându-și avânt și zburând 
atrasă de un magnet nevăzut, 
vai nouă, 
ochii s-au întors înlăuntru. 
agățat de noi plângea neamul 
mușcând din noapte sub ceruri deschise. 
totul se schimbă-ntr-o clipită, 
în care poveștile se scriu 
cu viteza timpului amețit de vin. 
în jurul lui se-adună vulturii. 
 

lumea e singură cuc, 
bate-o pe umeri, 
spune-i că în carafă mai e dragoste 
cât pentru un mers pe ape 
spre vii, spre morți, 
spre făgăduințele ce ne leagă de o nouă zi. 

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

 
unde este virtutea? 
unde e dragostea?  
moartea a plecat, 
vor veni musafirii, 
punem în inima noastră 
gestul de păpușă stricată: repară-mă! 
 
Iisuse, pe buze îmi curge 
numele Tău ca o apă vie și clară, 
vino și vezi, 
setea-mi alină 
de înger, de om și de fiară. 
în inima mea 
am locuri de veci câte-n stele, 
mă-ngrop și eu 
cu tot cu visele mele. 
 
 
marienplatz 
 
clădirile înalte din jur ne feresc de vânt, 
turiștii fac încontinuu poze. 
încercând să fixeze în loc timpul. 
noi știm asta și ne oprim. 
 
simțim mângâierea soarelui de iarnă, 
accesul lui de blândețe revărsat peste fire. 
 
când ies din magazine 
oamenii caută o viață care să le vină bine, 
se uită în jur și nu găsesc. 
 
dragostea m-așteaptă visând la fericirea mea, 
se lasă noaptea. 
 
deschid ochii și spun povestea lumii 
până la capăt, 
până când văzutele se fac nevăzute 
și nevăzutele văzute, 
până când lacrima străbate obrazul, 
până în zori. 
 

enzklösterle 

 
mica mânăstire de pe enz apare, dispare.  
dincolo de pietrele câmpului înghețat 
copacii iscodesc punctul de la infinit. 
 
o căsuță își răspândește polenul pe deal. 
e deja noapte?  
 
am primit ștafeta unui colind necunoscut 
și căutăm spre soare-răsare. 
căldura căminului ne pătrunde încet. 
 
 

stallbaum 
 
un refugiu cu treizeci de acri teren 
luat de un soldat, pe un binoclu. 
povestea îmi stă pe suflet,  

 
ca roșul aprins 
al frunzelor lângă cercul de buturugi.    

 

acum ne uităm în zare. 
cu toamna cuibărită sub mantou  
inspirăm în plămâni aerul rece.  
 
firul respirației trage după ea  
tot mai multe chipuri,  
și odată se face loc, se face lumină.  
e mai bine să nu știm nimic,  
mergem înainte pe ape.  
 
râsul a dat iama aseară 
la cratița cu mâncare. sau vulpea.  
dar nimeni nu e trist. Dumnezeu 
mișcă timpul cu blândețe.  
 
 
nürnberg 
 
colindăm burgul în toamna văratică, 
în care lumile se-ntrepătrund 
cu un zâmbet pe buze. 
uimirea e cățărată pe ziduri, 
purtăm peste tot dragostea  
ca pe o patrie ascunsă în inimă, 
înviată pe limba locului 
cu mâini rugătoare, 
lângă volburi de ape. 
 
 
münchen 
 
când Dumnezeu se strecoară în mine, 
îi iubesc pe oameni 
de parcă i-aș fi făcut eu 
și m-aș fi ascuns în ei 
să privesc lumea prin ochii  
în care tristețea răvășitoare 
se preschimbă în bucurie. 
 
și când un necunoscut  
trece pe lângă mine, 
răsună în gând:  
bine te-am găsit, adio! 
 
îmi tocesc picioarele în grădina engleză, 
primăvara vine pe neașteptate 
ca o pace care ne-a cucerit 
fără să ne dăm seama. 
 
(din vol.  ca să visezi și să-nviezi, Ed. Platytera, 

Buucrești, 2019) 
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      Angela DUMBRAVĂ 
 

„MORT” DIN IUBIRE CU CARTUȘUL GOL 
 

De câte ori îmi amintesc, mă amuz de întâmplarea 
acum haioasă, dar atunci o dramă, cu trăirile și cu mintea 
pe care le aveam pe la 18 ani  

Prietenia cu Luca, vecinul meu, era mai mult 
frățească, poate puțin mai mult. O simpatie care ne lega 
încă din copilărie și de la începutul adolescenței, când 
primeam de la el primele bilețele cu flori presate și desene 
cu inimioare aduse de fratele lui, Mihai, pe ascuns sau puse 
sub piatra de la margine, loc știut doar de noi.  

Când am mai crescut pe Luca îl vedeam ca pe un 
frate. Prea liniștit pentru mine, era prietenul meu la care 
țineam mult și atât. Mai târziu, în serile când ne plimbam, 
mă ținea de mână și ca să spun drept, nu mă prea făcea să 
visez. Lucrurile pe care mi le spunea erau obișnuite, dar 
neavând o altă alegere, îmi plăcea totuși compania lui față 
de alți băieți din sat care erau chiar mai săraci în 
sentimente. 

Dar în vacanțele de vară, prin sat începuseră să 
vină și alți băieți. În vara despre care povestesc a venit și 
prietenul lui, Larion. O să-i spun „băiatul cu ochii verzi”. 
L-am văzut într-o seară când ne întâlneam cu toți tinerii în 
dreptul magazinului și al bufetului, acolo unde se organizau 
seri dansante. 

Plecam de acasă tot așa, în grup ca altădată și ne 
așteptam unul pe altul cu cei din mahalaua de la vale și ne 
întâlneam tot la locul vechi, în dreptul uliței. Băieții trebuia 
să aștepte mai mult, doar știți cum stă treaba cu fetele. 
Eram fițoase, pretențioase și ne lăsam dinadins așteptate. 
Eu, până să plec probam toate rochiile și trebuie să recu-
nosc, nu aveam prea multe, dar făceam în așa fel să le 
potrivesc până nimeream și arătam chiar bine. Mă uitam în 
oglindă, pletele aruncate pe spate, fustele sau rochiile cât 
mai scurte, dar ochii și zâmbetul făceau totul. Băieții ne 
așteptau răbdători, dar se luminau când apăream, mai ales 
Luca era un zâmbet când mă privea. 

Și vecinele de pe banca de la poartă se uitau la noi 
și fiecare dintre ele credea că fata ei este cea mai 
frumoasă. Toți cei de la poartă, mama, surorile, vecinele, 
bărbații se mirau de noi și se minunau cât de tineri și 
frumoși eram, și se vedeau în noi. Iar noi plecam veseli spre 
deal, acolo unde ne întâlneam toți tinerii. 

Se lăsa înserarea. Soarele se dusese de mult la 
culcare, luna se oglindea în apa Dunării și colora albastrul 
apei într-un portocaliu strălucitor. Tinerețea, apropierea 
dintre noi și pescarii care plecau spre baltă cu bărcile și 
cântecele lor duioase,dădeau un farmec mai apar-te serii. 
Ecoul cântecelor pescarilor se întorceau spre noi prelungit 
cu rezonanțe când înalte, când joase, păreau că vin de 
departe, dar care schimba seara într-o poveste. 

Și întâlnirea mea cu tânărul cu ochii verzi s-a întâm- 

 

plat firesc, simplu în cântecul pescarilor și armonia 
sunetelor care se auzeau din toate părțile, culorile 
care se contopeau în frumusețea liniștită a serii, a 
bucuriei și a visurilor încă nespuse. Simțeam că 
plutesc legănându-mă ca o barcă pe apă, de inten-
sitatea trăirilor puternice și totuși neînțelese. Și vră-
jită de ochii verzi, nu l-am mai vă-zut pe prietenul 
meu din copilărie cu care ne-am împărtășit primele 
sentimente. 

El nu mai intra în gândurile mele!  
Băiatul cu ochii verzi m-a fascinat cu totul. Statu-

ra, ochii verzi cu privirea intensă, zâmbetul enigma-
tic, părul blond lung, cârlionțat și alandala, și totul… 
Și prima invitație la dans sub clar de lună.  

Muzica la acordeonul lui Niculai, soțul verișoarei 
mele și apropierea dintre noi, a respirației neliniștite 
de emoții și tot ce se întâmpla atunci ștergea din 
mintea mea prieteniile vechi și deschidea alte dru-
muri. Eram fericită și mi se părea că și alte perechi 
erau ca mine, dar aruncând o privire spre Dunăre, l-
am văzut pe Luca, cu gândurile și ochii duși undeva 
departe și privirea tristă. Sufe-rea. 

Mi-am zis în gând, ca să mă liniștesc: „Luca este 
prietenul meu, dar nu este pentru mine. El era cel la 
care mă gândeam la un moment dat. Dar și mâine 
e o zi, în care o să vorbim, ca să ne limpezim senti-
mentele.” Și am început să mă întâlnesc mai des cu 
băiatul cu ochi verzi.  

Prin sat se vorbea despre noi. A auzit și mama. 
Supărată, mi-a spus: 

- Tu știi ce supărat e Luca?! Cine e băiatul acela 
și ce știi de el? De unde e? Îl cunoști? Tu lași un 
băiat care te iubește, pe care-l cunoști de când erați 
mici? Le știm familia, sunt oameni buni…  

Pe de altă parte, mama avea planurile ei. Să mă 
mărit cu un băiat din sat, bogat, de oameni buni, 
mai târziu să lucrez în sat educatoare și să am casa 
lângă ea. Mă ademenea cu tot felul de promisiuni, 
chiar avea în vedere cumpărarea unul teren lân-gă 
noi. Numai că planurile mele nu băteau cu ale ma-
mei. Eu visam să plec la oraș și îmi făceam planuri 
lângă băiatul pe care-l cunoscusem. 

Nu-i mai răspundeam mamei, îmi dădeam sea-
ma că era împotriva mea. Luca însă făcea drumuri 
pe lângă poarta noastră, pe zi, de câteva ori… 

Îl vedeam pe geamul de la bucătărie, dar nu ie-
șeam la poartă, nici serile nu mai mergeam la uliță, 
ca alte dăți, atunci când se adunau prietenii și prie-
tenele mele. 

Acum, mama era cea care mă îndemna să merg 
la uliță. Altădată ca să ies la uliță, trebuia să car de 
la Dunăre găleți întregi pline cu apă ca să ud gră-
dina. 

Nu mai ieșeam seara cu prietenii, dar scriam în-
tr-un jurnal, ore în șir noaptea, pentru ochii la care 
mă gândeam. Mă prindea și ora trei dimineața scri-
ind. Aveam o lanternă mică pe care o aprindeam 
sub pătură să nu mă vadă mama și adormeam abia 
spre dimineață. 

Într-una dintre seri m-a chemat la poartă Va-
lerica, prietena mea, să merg la uliță că are cineva 
să-mi spună ceva. Inima a început să-mi spargă  

 

(continuare în pag. 39) 
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(urmare din pag. 38) 
 

pieptul. Am crezut că este cel care era în gândurile mele. 
Dar la uliță l-am văzut pe Luca. 

Era supărat și mi-a spus cu voce joasă că dacă nu mai 
sunt prietena lui se împușcă și, ca să mă convingă, mi-a 
arătat un cartuș pe care l-a scos din buzunarul pantalonului. 
M-am speriat atât de tare că am început să tremur. Deja îl și 
vedeam mort din vina mea. Am început să-l liniștesc, că el 
rămâne prietenul și fratele meu pe toată viața. 

- Nu vreau așa! a spus Luca. Unde rămân dorințele 
noastre?  

Și mi-am amintit de o seară când stăteam pe malul 
Dunării. Era chiar la începutul liceului și mângâiați de briza 
răcoroasă a apei, luna care ne îndemna spre visare, râse-
tele prietenilor noștri care veneau dinspre uliță și vorbele 
șoptite ale lui Luca, ce-mi spunea încet, chiar în șoaptă: 

- O să avem cinci copii, așa cum are și mama! 
Ca să vă spun drept, atunci mi-a intrat pe-o ureche și mi-

a ieșit pe cealaltă și chiar m-am amuzat de ce spunea, dar 
nu am arătat, și așa supărat cum era a continuat: 

- Dacă nu suntem împreună, mă împușc aici, în fața ta! 
M-am gândit, chiar nu-i de glumă. Am început să plâng 

și să-l rog să nu se împuște, că eu țin la el, suntem prieteni 
din copilărie și o să fim tot timpul. Am plâns, l-am rugat, dar 
până la urmă am obosit și i-am spus: 

- Poți să faci ce vrei, nu îmi mai pasă! și am mers tare… 
Hai, împușcă-te, am zis eu. 

A scos cartușul și l-a pus la tâmplă și mă gândeam, oare 
cum o să se împuște, mi-am aruncat totuși o privire speriată 
spre mâna care ținea cartușul și atunci am văzut că era un 
cartuș gol și pe loc m-am liniștit, dar el a continuat: 

- Bine, a spus el, mâine nu mai sunt.  
Am plecat fiecare spre casa lui. 
M-am zvârcolit în pat toată noaptea. Abia așteptam dimi-

neața, dar toate erau la fel. Cocoșii au dat deșteptarea la 
aceeași oră, păsările și ele ciripeau vesele căutând mân-
care pentru puii care așteptau cu ciocurile deschise, mama 
a plecat cu văcuțele la margine unde se întâlnea cu veci-
nele și unde desfirau „de-a fir-a-păr” toate știrile din sat, dar 
nu s-a auzit niciun zvon despre Luca. 

Toată ziua am stat cu „frica-n sân” și cu urechile ciulite 
să aflu dacă nu s-a întâmplat ceva prin mahala. 

Seara, toți prietenii mei erau la uliță. Cei mai îndrăgostiți 
se plimbau pe malul Dunării. Am mers și eu curioasă fiind, 
să văd ce se aude de Luca, speriată însă puțin de ce o să 
aud. 

Era și el acolo,cât se poate de teafăr, dar se făcea că nu 
mă vede. Vorbea tare și-i făcea ochi dulci prietenei mele, 
Ioana, ca să-mi facă în ciudă. 

Și  încet-încet am început să ne avem ca frații și iar a-
veam discuțiile noastre ca înainte. Era prietenul meu și așa 
a rămas mereu. 

Eu, însă, îmi petreceam nopțile scriind în album despre 
dragostea mea. Zilele treceau și eu visam cu ochii deschiși 
la băiatul cu ochi verzi. 

Își mai făcuse cineva planuri cu noi. 
Era Cel de Sus care a hotărât că noi trebuie să fim 

împreună! 

 

 

Mónika TÓTH      

 
Eşti arta mea 
 

Ziua şi noaptea 
Mă gândesc doar la tine: 
Eşti Arta mea 
 
Ochii mei 
 

ochii mei 
aleargă după ochii tăi 
să fure 
zâmbetul tău 
 
autoportret 
 

sunt tristă 
doar sângele cuvintelor 
îmi colorează uneori 
dimineţile 
 
toamnă 
 

ce toamnă frumoasă 
în fereastră bunicii 
ard prunele 
 
zâmbeşte 
 

când tu zâmbeşti  
întreagă natură intră în sărbătoare 
când tu zâmbeşti, din rai, 
îngerii coboară 
când tu zâmbeşti cerul şi pământul cântă, 
luna şi stelele dansează 
zâmbeşte tot timpul 
 
1. 
noapte de primăvară 
o buburoză doarme  
lângă piscină 
 
2. 
pe flori de cais 
un fluture verde 
a sosit primăvara 
 
3. 
furtună de August 
amărăciune-n suflet 
bucuria s-a dus. 
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