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Poetul Emil Brumaru 
 

dulapului sacru, tezaurizator, în sfârşit, a unei utopii 
domestice marca Emil Brumaru. E o plăcere să ci-
teşti evocări cu iz topârcenian în genul acesteia, 
din Cântec trist („Dulci bucătării de vară/ Cu găleţi 
de zoi la uşă,/ Unde plitele-şi înfundă/ Nara moale 
în cenuşă/ / Şi lumina cade-n crătiţi/ Şi-mbătaţi de-
azur şi izuri/ Bat cu capu-n geamuri triste/ Bâzălăii 
din brizbrizuri”) sau ca aceea din Rugăciune: „O, 
vremea când eram copii,/ Tutungerii, tutungerii,/ 
Cărţi de-aventuri, nuci cu magiun,/ Ce să vă spun, 
cum să vă spun?/ Iubiri ascunse în ghiozdan,/ Su-
tiene mici cu miros rar/ Decolorate an de an,/ Plân-
sul adânc dintr-o vacanţă/ În frâna unui tren mar-
far...”. 
 Emil Brumaru şi-a construit, pentru uz per-
sonal, o rezervaţie de îngeri, o rezervaţie ocrotită 
de toate legile lumii. Îngerii lui Emil Brumaru nu 
sunt doar spectatori ai întâmplărilor ca la Rilke sau 
ca la Vasile Voiculescu, ei se amestecă în univer-
sul domestic brumarian, realizând un fel de suduri 
sacrale. Iată: „Un înger s-a trezit într-o amiază./ Era 
prea grea lumina şi-l izbea./ Alături tremura prelung 
o vază/ îndrăgostită de o catifea.// El şi-a-ncălţat 
uşoarele botine,/ Şi-a luat din vis bastonul de par-
fum,/ Şi-a pus pe-aripi tristeţurile fine/ Şi mâinile şi-
a-nmănuşat în fum.” (Îngerul). 
 Detectivul Arthur, livrescul Robinson Cru-
soe, Julien Ospitalierul sunt insolite alter-ego-uri 
ale poetului, deosebit de magnetice şi provocatoa-
re, în cărţile apărute până în 1980. Vom afirma, şi 
nu credem că greşim, că în lirica lui Emil Brumaru 
se produce o schimbare începând cu Ruina unui 
samovar (Editura Cartea Românească, 1983) şi a 
celebrelor, de acum, bocete de adult. Fără a părăsi 
utopia domestică, poetul începe construcţia unui 
paradis erotic spectaculos, unde senzualitatea pri-
mează, iar eroul liric e un Don Juan etern, aflat în 
căutarea iubirii ideale. Greu de publicat înainte de 
revoluţia din 1989, când cenzura era stăpână, tex-
tele lui Emil Brumaru şi-au aflat locul publicării în 
rubrica „Cerşetorul de cafea” din „România literară” 
(cumplit de citită!) şi în „Plai cu boi – revista lu’ Di-
nescu”. Dar fanii poeziei lui Brumaru aşteptau o 
carte. S-a întâmplat în 1998 (la 15 ani de la prece-
denta apariţie editorială), prin Dintr-o scorbură de 
morcov (Editura Nemira), prin Cerşetorul de cafea 
şi, la sfârşitul anului 2005, prin Submarinul erotic. 
În Dintr-o scorbură de morcov, carte cu o vânzare 
fulgerătoare, cititorul e potopit de universul senzua- 

  (continuare în pag. 4) 

 

 

            Daniel CORBU 
 

EMIL BRUMARU. POEZIA CA EPOPEE EROICO-EROTICĂ 
 

          Poetul recunoscut astăzi ca o voce lirică absolut ori-
ginală, aşezat în prima linie a poeţilor români, Emil Bru-
maru (născut la 1 ianuarie 1939), debuta editorial în 1970 
cu două cărţi: Versuri şi Detectivul Arthur. Aventura lirică 
avea să continue cu noi volume de poeme: Julien Ospita-
lierul (1974), Cântece naive (1976), Adio, Robinson Cru-
soe (1978), Dulapul îndrăgostit (1980), Ruina unui samovar 
(1983), Dintr-o scorbură de morcov (1998), Cerșetorul de 
cafea (2004), Submarinul erotic (2005), Poeme alese 
(1959-1998), precum şi două ediţii din Opera poetică, 
editate la editura „Cartier” din Chişinău, prima oară în do-
uă volume (2003), a doua oară în trei volume (2005). De 
asemenea, publică la Editura “Polirom” din Iași (2009) o 
antologie de autor în două volume sub titlul Opere (vol. I, 
Julien Ospitalierul și vol. II, Submarinul erotic). 
 Ceea ce a şocat critica literară încă de la debutul 
lui Emil Brumaru, conte de Dolhasca (unde a fost multă 
vreme medic) cu însemne în ordine, a fost îndrăzneala 
poetului de a se apropia de universul mic, domestic, 
derizoriu, într-un moment în care toţi poeţii români căutau 
temele esenţiale, adânc filosofice şi căutau metafizicul cu 
lumânarea. Astfel, constructor al unei mitologii a cotidia-
nului şi, aşa cum s-a mai spus, a unui paradis domestic, îl 
putem considera pe Emil Brumaru un precursor al tinerilor 
poeţi postmodemi de astăzi, în special al recuperatorilor 
segmentului poeziei senzuale în literatura noastră. 
 Încă de la prima carte, poezia sa revarsă în pa-
gini, ca şi opulenţa acestui univers domestic, hiperbolic: 
„Dulapul obscur, în tine arde-un înger/ îmbobocit pe râşniţi 
de cafea/ Visând piper rotund şi zahăr cubic,/ Fără să-ţi 
ştie taina nimeni.// Ouă adânci cu-amiezi sub coajă fină/ 
Tu-ascunzi tăcut, miresme ce le ierţi,/ Dulci farfurii cu 
sufletul ca roza/ De parfumat lângă mari peşti inerţi.// Dar 
la amurg cotloanele de umbră/ Pline-s de spaima furilor 
gândaci!/ Unde e cheia tandră şi subţire/ Spre-a rupe 
neputinţa-n care zaci?/ Ca s-auzim cum pentru-ntâia oară/ 
Cuţitele vorbească de mărul acru/ Şi scos suav din căni 
miezul de apă/ Să-ţi tremure pe rafturi, dulap sacru” 
(Dulapul) Sau: „Din nou copilăria mea visează:/ ienibahar, 
piper prăjit pe plită,/ Peşti groşi ce-au adormit în sos cu 
lapte/ Curcani păstraţi în zeama lor o noapte/ Spre o 
delicateţe infinită,/ Ciuperci cât canapeaua, în dantele,/ 
Icre cu bob bălos ce ochiu-şi cască,/ Aluaturi tapisate, 
crescând grele/ într-o dobitocie îngerească,/ Moi miezuri 
de ficaţi în butoiaşe/ De ou de melc, înlăcrămate dulce,/ 
Mujdeiuri ireale, şunci gingaşe/ Când sufletul-n muştar 
vrea să se culce,/ Şi-n ceainice vădindu-ţi eminenţa/ prin 
fast de irizări şi toarte fine/ Ceaiuri scăzute până la esen-
ţa/ Trandafirie-a lucrului în sine!” (Elegie) În toate aceste 
evocări lirice, poetul se arată un aristocrat nostalgic, 
stăpânind totuşi o lume a culorilor, a parfumurilor tari, a  
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(urmare din pag. 3) 
 

lităţii şocante. Morcovul cu scorbură (ce poate fi acolo de-
cât un vierme rozător, neliniştit!) e un fel de tour d’ivoire în 
care se instalează Emilul Brumarului, cum îi place să 
semneze unele texte, un turn de fildeş unde poetul îşi şle-
fuieşte universul liric îşi struneşte estetic viziunile, răsfoind 
arhivele detectivul Arthur, temperându-şi bocetele de a-
dult, scriind „piese-n părţi” ca „Viaţa şi moartea Repara-
tei”, jubilând estetic la felurite hipostaze ale autorului.  
         Personajul liric pe care-l creează Emil Brumaru, alter 
ego-ul poetului, se adresează mereu, populând cartea cu 
personaje: Tamara, Leonid Dimov, Reparata, Johnny Ră-
ducanu, Surioara, Yvonne de Burgundia. „O, Leonid Di-
mov, e seară - îşi începe el Epistola reîntregită - Şi trec fe-
mei cu trupuri lungi/ Ca nişte viespii uriaşe/ Pe care nu 
poţi să le alungi/ Cu mâna leneşă din minte,/ Femei cu 
sâni licenţioşi,/ Umflaţi cu pompa lui Dumitru/ Pân’ la 
absurd în pluşuri roş,/ Femei ce ne-ar lăsa-n burice,/ 
Plutind pe pântec, să murim/ Fără mâncare, fără apă/ 
Cum pe corăbii Gordon Pym,/ Halucinând vechi etichete/ 
pe butoiaşele de spirt,/ O, Leonid Dimov, e seară/ Şi eu 
beau singur într-un birt”. 

Ceea ce ne propune cu obstinaţie Emil Brumaru 
este, cum spuneam, senzualitatea ca spectacol nesfârşit. 
Sâni, picioare, pântec, buric, cosorul, rozvânătul cârlig, 
plutesc feeric în texte, deh!, poetul excelează într-un joc 
pe care l-am numi al hipostazelor şocante: „Pentru crăcii 
tăi de mirt/ De trei zile beau în birt/ Numai spirt/ Şi-aştept 
să-i scobori din rai,/ Delicaţi şi ditamai,/ În ciorapi şi 
jartiere,/ Potcovioară la pantof,/ Cine-i vede-o dată piere,/ 
Oh!” (Bocet de adult) sau „Dacă vrei să umbli goală/ ia-
mă-n garda personală/ Să te apăr, trist, cu flinta/ pe unde-i 
mai creaţă mintă/ Şi onoarea, cu cosorul/ pe unde-i mai 
roş bujorul// De din deal şi până-n vale/ Voi purta două 
pistoale/ Pentru fesele matale/ Ca să nu le pişte/ Nişte/ 
Mangafale”. (Chiuitură) şi „Voi suge dulceaţa din smârcuri/ 
încât o să cază lată-n pat/ Şi chiar o să mugi/ Cu 
fermoarul stricat/ La blugi!” (Jurnal) Şi încă: „Simt că-
ncepe iar deruta,/ Eu îmi beau prin baruri suta,/ Tu în 
turnuri stai ca muta,/ Fă crăpa-ţi-ar pergamuta/ Din bikini/ 
În craci lungi şi orfelini...” (Foaie neagra). Dar să nu mai 
fragmentăm şi să lăsăm cititorului plăcerea lecturii 
întregului tom. Pentru că în orice hipostază klaiamicul 
Emil Brumaru este un mare farmazon. Tonurile amare 
(căci există) sunt scăpate în text pe neobservate, fără 
lamentaţii de fortuna labilis, ca în acest excelent Bocet de 
adult, unde moartea e văzută tot în chip de femeie lascivă: 
„Doamne, de-aş putea uita/ Că-mi stă moartea undeva,/ 
Pe o treaptă, lângă uşă,/ Mov, c-o clanţă de mănuşă,/ Şi-
mi surâde şi m-aşteaptă/ Cu jobenu-n mâna dreaptă/ Şi-
un crin rău în mâna stângă,/ Crin ce nu ştie să plângă,/ Ci 
doar să mi-roase tare/ Şi lacom a depărtare...” Plăcute, 
memorabile şi poemele cu trimiteri livreşti: „Foaie neagră 
Dostoievski,/ Hai să ne plimbăm pe Nevski – / Prospekt într-
o crişmă veche,/ Să-ţi torn lacrimi în ureche” (Foaie 
neagră) sau „Șade Maia pe răzor/ Şi citeşte Kirkegaard!” 
(Alt destin cu iz etern pentru Maia Morgenstern). 
 Emil Brumaru nu se dezice nici în Submarinul ero-
tic, carte apărută la Editura „Cartea Românească”, însoţită 
de un CD cu poeme în lectura poetului ieşean. Acelaşi 
spectacol liric luxuriant traversează cele 110 pagini ale 
cărţii. De la tonul sprinţar din Amurgul evului mediu şi 
 

 

până la sonetele satirice sau la Jurnal de înger, Emil 
Brumaru reuşeşte să fie acelaşi poet fermecător care 
înalţă detaliul la rang de elephantiasis epic şi face 
din banalul vieţii, cu atâta fast şi meşteşug poetic, o 
sărbătoare. 
 Poemele sale, un fel de bocete de adult 
răsfăţat, venind în linia Conachi, Dimov, Tonegaru, 
dar şi a unui Apollinaire din cântecele pentru Lou, 
sunt exotice, graţioase şi cuceresc la prima vedere. 
Să ascultăm: „Apollinaire e iar cu noi/ Sânii tăi goi fac 
găuri dulci/ în aerul în care-ţi culci/ Fesele dese şi 
papi bulci/ Gâdili căţei de usturoi// Pahar de sticlă 
franţuzesc/ Umplut cu bale slave ochi/ Mi-e sufletul 
eu te iubesc/ Tu mă iubeşti scoate din rochi/ Marele 
crin împărătesc// Şi ajută-mă să-l sui în pat” (Rouă 
cu pospai de fluturi). Sau: „Nuieluşă de alun/ Ce să-ţi 
spun să te îmbim?/ Să-ţi dau whisky cu magiun,/ 
Leafa-ntreagă să-mi consum/ Ca dementul, pe-un 
furou/ pentru dalbul tău popou” (Bocet de adult). Şi 
încă: „Te-am uns cu miere şi salivă/ M-ai mângâiat 
cu pielea ta/ Ne-am tăvălit de o potrivă/ în dup-
amiaza milostivă/ Pe cea mai fragedă podea” (Iubita 
mea cu dos frumos). 
 A căuta influenţe la Emil Brumaru e super-
fluu şi neavenit. Ne mărginim doar să semnalăm, în 
acest scurt portret al nostru, acribia, lucrul pe text la 
topica limbii şi la eflorescențele sale, asemenea unui 
alt poet, ieşenizat la început de secol XX: Topâr-
ceanu. Iată finalul de la Poem feroviar: „Topit în rima 
leneşă ce fin o/ Plimbă iubita-n lesă prin mărarul/ Pe 
care ţi l-oi scutura-n vis, Pino,/ Eu, îngerul jongler 
Emil Brumaru/.../ Iar gramofonul, pâlnia-i înclin-o/ 
Spre viaţa dusă-n pizda mă-sii, Pino!!!” 

Trăitor în Iaşul cultural până la 6 ianuarie 
2019 (abia împlinise 80 de ani când a plecat spre 
satele cerului), intrat deja în rândul vedetelor literare, 
fericit poet cu cititori la sigur, sau rating, cum se 
spune, Emil Brumaru a dat la iveală  o mare epopee 
eroico-erotică, o construcție căreia i-a conferit origin-
nalitate şi fast şi care-l individualizează cu claritate 
între poeţii români.  



 
Pictură de Gutiera Prodan (R. Moldova) 
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         Ignatie GRECU 

Departe, într-un sat, departe 
 

Departe, într-un sat, departe, 

Cu dealuri line şi câmpii, 

Fântâni bătrâne şi pustii 

Sub ceruri, înstelată carte. 
 

Livezi cu fructe aurii 

Şi păsări minunate foarte, 

Departe, într-un sat, departe, 

Cu dealuri line şi câmpii. 
 

Acolo-n taină întrezării 

Lumina sfântă care arde 

Şi umple sufletul şi-mparte  

În rugăciune, veşnicii... 
 

Departe, într-un sat, departe!... 

 
 

Casa copilăriei 

 

Întoarsă, ca un corn de lună, 

Cu dor întruna după soare. 

La streşini cuiburi o-ncunună, 

       Sărmane păsări călătoare. 
 

       Pitică, dar atât de mare 

       În amintire, stea străbună, 

       Întoarsă, ca un corn de lună, 

       Cu dor întruna după soare. 
 

       În zori, când tulnice răsună, 

       Ale lucirii peste mare, 

       Se pregăteşte să apună 

       Printre grădini, tremurătoare, 
 

       Întoarsă, ca un corn de lună! 

 
 

Sub Carul Mare 
 

Sub Carul Mare, într -un sat, 

        Bătrâna casă mă aşteaptă, 

        Atât de mică şi-nţeleaptă, 

        Precum era când am plecat. 

 

 

Spinarea frântă îşi îndreaptă, 

În curte-o umbră a intrat! 

Sub Carul Mare, într-un sat, 

Bătrâna casă mă aşteaptă. 
 

În luna plină un bărbat 

Păşeşte lin treaptă cu treaptă 

Şi bate-n geam cu mâna dreaptă 

Aşa cum pelerinii bat. 
 

Sub Carul Mare, într-un sat!... 

 

 

Cântecul unui fluture adormit într-o floare 
 

Toată noaptea am visat 

Ȋngeri, păsări călătoare 

Dând voios din aripioare 

Şi cântând prea minunat. 
 

De-o firavă, lină boare 

Tainic, gingaş legănat, 

Toată noaptea am visat 

Îngeri, păsări călătoare. 
 

Am visat sau mi se pare? 

Nu mai ştiu ce s-a-ntâmplat. 

A fost cântec, a fost soare, 

De miresme îmbătat,. 
 

Toată noaptea am visat! 

 

 

Rugăciune către Maica Domnului 
 

Cânta-voi Ţie, cu iubire, 

Măicuţa mea, Fecioară Sfântă, 

Cerească, minunată, blândă, 

Tu, crin cu dulce mirosire. 
 

Mi-i sufletul aripă frântă, 

Lipsit de tot de strălucire, 

Cânta-voi Ţie, cu iubire, 

Măicuţa mea, Fecioară Sfântă 
 

Vrăjmaşul stă mereu la pândă 

Să-mi surpe viaţa, s-o deşire, 

Lucrând cu veche pizmuire. 

Nu mă lăsa, Măicuţă Sfântă! 
 

Fii scut şi armă şi-ntărire! 
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  Constantin OANCĂ 
 

15 ianuarie 2020 
 

  Îmi amintesc de un fapt tulburător petrecut în lumea 
condeielor la începutul anului 1998, când într-unul din 
numerele revistei DILEMA s-a creat o dezbinare în jurul 
numelui „Eminescu” care, prin efectele, dar și scurtimea 
ei, a fost resimțită ca un adevărat cutremur, loviturile de 
târnăcop ce loveau în acest soclu se auzeau până de-
parte. Glasuri multe strigau atunci, de nu se înțelegea ni-
mic, fie pro, fie contra, ca și când adevărul ar avea 
nevoie de apărare. O răstignire nu durează cine știe cât, 
dar rămâi cu imaginea celor care răstigneau. Sunt destui 
și încă dintre cei mari. 
  Și nu e suficient să constatăm, trebuie mers la cauze. 
Eu cred că poezia este o taină, iar pentru a avea acces 
la ea ne trebuie nu numai școala lumii, ci și aceea a ha-
rului. Talentul de poet, precum inteligența, este fără în-
doială o înzestrare nativă, dar dacă nu îl și cultivi se 
atrofiază, cultivarea conducând la înțelepciune și bun 
gust, toate la un loc generând inspirație. Conform defini-
ției poezia/literatura transfigurează/spiritualizează pe citi-
tor, îi schimbă gândirea, iar pentru aceasta poetul trebuie 
să fie el însuși un profet, cu mesaj și viziune. 
   Revenind la faimoasa dezbatere din „Dilema” îmi vine 
să cred că aceasta a fost benefică, se crease un prea-
plin, Eminescu devenise un clișeu, dezavantajându-l, 
cum și numele divinității repetat în neștire devalori-zează 
ideea de Dumnezeu. Dar cum altfel s-a repetat numele 
lui Eminescu dacă nu fără a-i pătrunde taina operei poe-
tice, s-a mers ca la grădiniță, doar rima și rit-mul. 
  Fără îndoială ideea de nemurire ne pune serios pe gân-
duri, rupând, ca-ntr-o inspirație, pe care o zână, nu toc-
mai cea bună (aceea a obișnuințelor) a țesut-o pe lumina 
ochilor noștri. La Mihai Eminescu întâlnim frec-vent 
sugestii despre ideea nemuririi atunci când lucrează cu 
timpul: „Iar timpul crește-n urma mea, mă-ntunec!” (Tre-
cut-au anii). Și ce dacă? Numai așa ne putem du-meri 
de ceea ce suntem. Iar Nichita Stănescu face și mai 
multă lumină aici: „Întunecând întunericul, iată porțile lu-
minii”. Când ești în timp ești însoțit de umbra efemerității 
tale, dar atunci când „Timpul mort și-ntinde trupul și 
devine veșnicie” (Scrisoarea I) răsare „soarele dreptății”, 
când umbra-ți dispare, deoarece tu te situezi în ochiul lui 
Dumnezeu. Veșnicia este realitatea din spatele timpului, 
care ne parvine prin revelație: „Anii tăi se par ca clipe,/ 
Clipe dulci se par ca veacuri” (O, rămâi...). „Gândurile 
Mele nu sunt gândurile voastre”, sună un verset din Isaia 
55, ceea ce ne îndreptățește să credem în adevărul din 
La Steaua: „La steaua care-a răsărit/ E-o cale-atât de 
lungă,/ Că mii de ani i-au trebuit/ Luminii să ne-ajungă”. 
Fiind un poet-gânditor Eminescu trăiește nemurirea 
(care, cum spuneam, vine din gândire): „Numai poetul,/ 
Ca păsări ce zboară/ Deasupra valurilor,/ Trece peste 
nemărginirea timpului,/ În ramurile gândului...”. 
  Tânjirea după absolut naște dorul de moarte (aceea a 
bobului de grâu aruncat sub brazdă, care, până nu  

 
 

moare mai întâi, nu poate aduce însutită roadă): „Mai 
departe, mai departe,/ Mai încet, tot mai încet,/ Su-
fletu-mi nemângâiet/ Îndulcind cu dor de moarte” 
(Peste vârfuri). Moartea de aici este aceea din Odă 
în metru antic: („Nu credeam să-nvăț a muri vreoda-
tă!”), unde descoperirea morții este aceea a descope-
ririi înțelepciunii, sau din Mai am un singur dor, unde 
lumea cu viața ei sunt văzute ca o mare cu două țăr-
muri, unul pe pământ și altul în cer, „marginea mării” 
(pentru care optează poetul) fiind țărmul ei din cer: 
„Mai am un singur dor:/ În liniștea serii/ Să mă lăsați 
să mor/ La marginea mării”. Omul este făcut să nu 
moară: „Numai omu-i schimbător,/ Pe pământ rătăci-
tor” (Revedere). 
   Și-apoi Luceafărul. Hyperion în mitologia greacă 
este un titan, tatăl lui Helios (Soarele), iar după Homer 
Hyperion este Soarele însuși. Sintetizând, el repre-
zintă lumina, iar după Biblie „La început a fost Cuvân-
tul”, adică gândirea, lumina minții, căci se leagă cu un 
alt verset (tot de la începutul Bibliei) „Să fie lumină!”. 
Prin urmare Hyperion este Cuvântul (Logosul) care 
coboară pe pământ să-și ia mireasa pentru nuntirea 
cu ea în cosmos (precum a făcut-o și păstorul cel bun 
din balada populară Miorița), dar ea a optat pentru 
lumea comună, după care el a plecat de unde venise, 
lăsând ușa deschisă pentru ceilalți, între care și eu. 
Aceasta a fost întruparea Cuvântului în istorie, care 
era la început și care este și acum, de vreme ce azi 
ne-am adunat în jurul lui ca înaintea unei adevărate 
Cine de Taină, Cuvântul fiind pâinea poeților cea de 
toate zilele. 
   În duhul celor arătate mai sus și privind grabnic în 
jur (că „timpul nu mai are răbdare” - Marin Preda) ve-
dem cu ochii minții cum nașterea și moartea sunt adu-
nate într-un punct. Și de aceea poate că nu greșim 
spunând că Eminescu s-a născut plecând. 
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       Ionel NECULA 
 

Florin Ciocea – fenomenologul cu aripi de flutur 
 

      Se poartă, văd, poezia filosofică, poezia cu bătaie 
metafizică. Nu le reuşeşte la toţi. Nu se poate face poe-
zie filosofică fără o iniţiere prealabilă în materie, fără o 
propedeutică în domeniu. Or, poetul despre care mi-am 
propus să vorbesc în aceste rânduri pare  bine familia-
rizat cu metafizica, iar dintre direcţiile de gândire mai noi 
observ că este mai interesat, cu precădere  de fenome-
mologie, adică de o filozofie antropocentristă, de o gân-
dire centrată pe subiect, pe frământările interioare ale 
Eului activ - care se rostogoleşte demiurgic, se pune, se 
opune şi se compune şi astfel dă seama de lume şi de 
destinul ei. 
      Ideea poetului îşi are temeiurile ei. După lungile vea-
curi de gândire cosmocentristă şi de cercetare cosmo-
gonică nefertilă era şi cazul să ne întoarcem la subiect, 
să scotocim prin propriile noastre interioare pentru a ve-
dea ce anume a pus Creatorul în noi, în fiinţa noastră 
uzată de atâtea izbelişti. Am cumulat, din hărţuirea 
noastră cu lumea, atâta disconfort cât nu ştim dacă ne 
putem vindeca prin această resorbţie gasteropodică în 
subiect, în noi înşine, dar de încercat, putem încerca, 
cum a şi făcut-o Florin Ciocea în volumul său Mic tratat 
filosofic despre îngeri, tractorişti şi femei nebune 
(Editura Detectiv literar, Bucureşti, 2016). Este un cerc 
din interiorul cercului strâmt, amintit şi de Eminescu des-
pre care nu putem da seama decât raportându-ne la 
ceea ce se află în interiorul circumferinţei - îngeri, trac-
torişti şi femei nebune. 
      Cum stă bine unui fenomenolog care se respectă, 
Florin Ciocea aşează în centrul  în centrul dispunerilor 
sale lirice omul şi intervalul dintre naştere şi moarte pe 
care îl subîntinde,  

Suntem captivii iubirilor noastre 
Şi chiar atunci 
Când bătrâneţea ne sărută pe frunte, 
Ne bălăcim într-un iaz de amintiri şi iluzii. 
O frică ancestrală ne împiedică 
Să traversăm barierele 
Şi totuşi 
E aşa de simplu să treci DINCOLO 

      Mai ales moartea cu tot cortegiul de nelinişti şi dispe-
rări este frecvent invocată de poet în versurile sale. Ştie 
că în afara realului pe care-l circumscrie, nu mai există 
altul în pandant sau în prelungirea celui bătut cu pasul. 
Ştie că omul este o fiinţă duală, va fiinţă terestră este 
încurcat într-o imanenţă opulentă, iar ca fiinţă angelică, 
năzuieşte spre tărâmuri transcendente, pentru străba-
terea căreia are nevoie de aripi de fluture. Poetul însuşi 
se implică fenomenologic într-o empirie zgrunţuroasă, 
urcă pe tractor şi brăzdează pământul, dar îşi pune şi  
 

 
 

aripi de înger pentru a adulmeca lumea ideală, cea de 
dincolo de circumferinţa cercului strâmt    

Am împrumutat aripile unui înger 
Si am zburat la cer      
Dar nu am aflat acolo munţii mei dragi 
Iar acum sorb ţărâna 
Din fântânile adânci ale Bărăganului. 

      Ca om al pământului, nu-şi imaginează o altă feri-
cire decât cea terestră, în condiţii trudnice şi de multe 
ori silnice. E aici o fenomenologie pe dos. Punerea între 
paranteze nu priveşte lumea terestră,  empirică ci lumea 
paradisiacă, beatifică, populată cu heruvimi, în care şi 
Sf. Sisoe simte un anumit disconfort de-şi roagă compa-
nionii canonizaţi să-i aducă aminte de viaţa pământeană  
dându-i un pumn în figură.  
      Florin Ciocea scrie, orice s-ar spune, o poezie filo-
sofică bine elaborată şi cu adâncimi, mărturisite, de fân-
tână bărăganică. Îl creditez cu căldură şi-l recomand tu-
turor celor interesaţi de poezie bună 


 

Un nume nou în epica românească 
Ingrid Beatrice Coman-Prodan 

 
     Mi se urâse tot aşteptând să apară şi la noi, în limba 
strămoşilor noştri un roman mănos, fascinant şi prădal-
nic, scris cu har, cu dăruire, având la cheie toate adum-
bririle epocii pe care o traversăm. E ceva nouă în com-
paraţie cu ceea ce scriu majoritatea celor pe care-i cu-
nosc şi-i ţin consecvent în lectură. Scriu doar poezie, 
scot plachetă după plachetă, se mândresc cu ceea ce

(continuare în pag. 8) 
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ca de nişte lucruri private. Tatăl său, învăţătorul Vasi-
le Cormoran a fost arestat în plină noapte, cum se 
obişnuia, şi nu s-a mai întors niciodată. Îi va găsi nu-
mele târziu, în rubrica unei reviste - unde sunt cei ce 
nu mai sunt? Era o notiţă scurtă, dar care devoala 
nebunia unui regim tiranic, cu dispreţ faţă de oameni 
şi faţă de libertate: Vasile Cormoran, învăţător, a fost 
arestat pe 15 decembrie 1975, executat pe 3 febru-
arie 1976.  
    A înţeles repede că fiind cea mai mare va trebui să 
împartă cu mama răspunderea familiei, să se mature-
zeze din mers, să devină badantă acasă şi prin voie 
vegheată. O vreme i-a scris tatălui câte o scrisoare în 
fiecare zi, dar cum n-a aflat niciodată unde este în-
temniţat toate au rămas neexpediate. Abia târziu, du-
pă revoluţie s-a pornit în căutarea locului unde a fost 
îngropat, dar în loc de cimitir n-a găsit decât nişte sal-
câmi umanizaţi şi nu s-a putut lămuri care dintre co-
paci este tatăl ei. Îşi imaginează că sistemul lor radi-
cular a sorbit odată cu apa şi sărurile minerale şi câte 
ceva din omenescul celor îngropaţi la rădăcina lor.   
     Apoi viaţa îşi urmează cursul firesc, deşi cuvântul 
firesc sună straniu şi nu-i deloc potrivit pentru acele 
vremuri smintite. Magda devine educatoare la un or-
felinat de copii abandonaţi, deci tot badantă şi cultivă 
iubirea faţă de prichindei cu o dăruire exemplară. Într-
o instituţie în care totul este inuman, brutal şi vulgar, 
Magda, ulterior şi soţul ei, încearcă să strecoare o 
picătură de lumină, de iubire şi de uman printre 
năpăstuiţii abandonaţi de familie, de societate şi, 
poate, de Dumnezeu.   
      A venit însă revoluţia şi cuplul familial, îmbogăţită 
cu încă un copil, adăugat celui înfiat din orfelinat,  nu 
s-a mai putut descurca. Viaţa a devenit tot mai scum-
pă iar resursele, după mutarea orfelinatului în altă 
localitate, tot mai împuţinate. Un prieten de familie le 
propune un loc de muncă în străinătate, dar numai 
pentru femei. Magda este nevoită să accepte, să se 
mulţumească din mers cu numele de badantă.  
      Numai insistăm asupra activităţii de badantă, mai 
întâi la o bătrână, mai apoi la un fost profesor univer-
sitar, dar subliniem apăsat că peste tot pe unde a 
trecut a picurat câte-un strop de lumină, de iubire şi 
de speranţă. Întregul roman este un imn adus iubirii – 
celui mai uman dintre simţămintele omeneşti, iubirea 
în sensul proclamat de Sf. Apostol Pavel în Epistola 
către corinteni, (13.13), unde o distribuia în triadă, 
alături de Credinţa şi Speranţa şi-i conferea o funcţie 
dispecerală. 
      Cartea are şi o morală:că purtăm în noi o sclipire 
divină, sădită la naştere, că trupul nostru este lăcaşul 
Domnului şi oriunde ne va purta destinul, ducem cu 
noi acea scânteie care ne călăuzeşte  şi nu ne aban-
donează rătăcirii. Adevărul nu trebuie căutat în afara 
lumii, ci în noi înşine, iar atunci când l-am descoperit 
putem spune că ne-am descoperit propriile noastre 
interioare, adică ne descoperim pe noi.  
     Dar dincolo de  osatura epică, rezultată firesc din 
observarea mediilor traversate de eroină şi a perso-
najelor întâlnite, ne surprinde figura ei caldă, lumi-
noasă, totdeauna dispusă să aline, să descopere şi 
să pună în valoare partea curată din om - esenţa   

(continuare în pag. 9) 

 

 

 

 
(urmare din pag. 7) 
 

fac, şi se consideră dăruiţi cu har şi în gaţiile Celui de Sus. 
Am nişte îndoieli care îmi impun anumite rezerve în actul 
de confirmare, dar, de multe ori regret că Alex Ştefănescu 
şi-a închis emisiunea Tv, Tichia de mărgăritar, exact 
când era mai multă nevoie de ea.   
     Dar nu despre poezie mi-am propus să vorbesc în 
aceste rânduri, ci despre cu totul altceva, despre o carte 
fascinantă, care mi-a compensat toată înfrigurarea lungii 
aşteptări şi, ca bonus, mi-a redat bucuria lecturii, şi 
uimirea lucrului bine conceput, bine structurat şi excelent 
de bine înfăptuit. 
     A apărut cu ceva timp în urmă la Editura Rediviva din 
Milano, în ediţie bilingvă, romanul Badante pentru tot-
deauna, semnat de o româncă de-a noastră din mănoasa 
zarişte a Tecuciului, Ingrid Beatrice Coman-Prodan, des-
pre care puţină lume are cunoştinţă. Nu ştiu s-o fi sem-
nalat cineva prin presa noastră literară şi-i de mirare pen-
tru că este unul din romanele cele mai reuşite din câte au 
apărut în ultimele decenii la noi. Scris cu nerv, cu talent, 
cu vocaţie epică şi cu toată durerea înstrăinării - romanul 
reconstituie drama unei tinere românce ajunsă în Italia ca 
Badante (îngrijitoare de bătrâni), aluviunile pe care le 
cărăuşeşte şi cumplitul simţământ al dezrădăcinării de 
care e încercată.   
     Despre lumea aceasta a badantelor (feminin) (oi fi 
scris corect acest genitiv-plural?) s-a mai scris câte ceva 
în vremea din urmă, dar nu ştiu să fi răscolit cineva aşa de 
tulburător prin noianul de  trăiri şi simţăminte cu care toţi 
aceşti năpăstuiţi de soartă bat caldarâmuri străine şi în-
cearcă să re-înnoade firul unei vieţi rupte sau, în cazul cel 
mai fericit,  scămoşate. 
     Personajul principal, Magda, este şi ea o badanta, cu 
o biografie de copil năpăstuit de destin, dar şi de un regim 
politic bastard şi despotic care dispune de vieţile supuşilor 
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(urmare din pag. 8) 
 

umană rămasă neinfectată de facticitate şi de nesăbuinţele 
lumii. Comportamentul ei patetic şi plin de înţelegere, dis-
poziţia ei de a răspândi peste tot duioşie şi compasiune îi 
conferă deja - a observat acest fapt şi unul dintre bătrânii 
pe care îi îngrijea – valoare terapeutică. Ţine minte ce-şi 
spun: tu vindeci sufletele oamenilor prin simpla ta prezenţă. 
Mâinile tale aduc vindecare şi ali-nare şi tu nici măcar nu ai 
nevoie să fii conştientă. Trebuie doar să rămâi aşa cum eşti 
şi asta e de ajuns. Te uiţi în ochii oamenilor, iar  privirea ta 
conţine atâta compasiune, încât orice durere se dizolvă şi 
se estompează. Porţi în tine esenţa neîntinată iubirii. Iubi-
rea pură, fără patimă (p,84). Avea dreptate. Magda nu se 
interesa doar de trupul celor pe care-i îngrijea, ci şi de su-
fletul lor, de fărâma aceea de inefabil din fiinţa fiecărui om 
pe care o căuta cu obstinaţie şi-o descoperea, cel mai ade-
sea, printr-o maieutică socra-tică.  
      Prin Magda, autoarea realizează, poate, cel mai lumi-
nos personaj feminin din epica noastră mai veche şi mai 
nouă. 
      O felicităm sincer pentru această minunată ispravă ro-
manescă, pe care o recomandăm călduros tuturor  celor 
dornici de literatură bună. Aştept ediţia românească a cărţii 
şi n-am nici o îndoială că va fi creditată copios de critica 
noastră literară.          


 

Marieta Cristian – Mitologie întoarsă 
 
      Dacă-i adevărat, şi n-am niciun motiv de îndoială, că 
mitul, de orice natură ar fi, are obligatoriu şi un sâmbure 
transcendent, atunci paradigma eminesciană, care opera 
curent cu  ideea cercului strâmt nu-l cuprinde în interior, în 
ontologia dată, dar nici în exterior, ci mai curând pe  
circumferinţa lui, la graniţa dintre lumi , dintre imanent şi 
transcendent, dintre sacru şi profan. Am putea, folosind o 
distincţie blagiană, să ne raportăm la divin fie anabasic,  
prin implorarea umilă a îndurării divine, cum este cazul 
bisericii ortodoxe, fie catabasic,  printr-o dementă semeţie a 
omului, dispus să străpungă faianţa cerului cu vârful ascuţit 
al catedralelor sale gotice. Fără să aibă trufia celor din 
Occident, biserica românească, prin modestia şi umilinţa ei, 
este locul ideal de sălaş pentru divinitate.  
      Am recurs la această mai generoasă introducere pentru 
a sublinia apăsat că mitul se articulează aici, între imanent 
şi transcendent, dar graniţa nu este impenetrabilă, ea 
putând fi trecută în ambele sensuri. A întoarce un mit 
înseamnă, de regulă a-l transplanta din transcendent în 
interiorul cercului strâmt,  în condiţia realului, a simţirii ome-
neşti - nu prin exonerarea de divin ci prin umanizarea lui, 
prin asumare fiinţială. Sisiful Brâncuşi, bunăoară, neavând 
ce face,/ a schimbat sensul…/ a întors foaia… destinului/ 
(cum s-ar zice)/ şi dinăuntru,/ cu migală,/ a început să cio-
plească munţi de secunde/ pietrificate/ (avalanşe nu glumă) 
(Titanii din noi).       
     La fel de permisivă se dovedeşte şi graniţa dintre cos-
mogonie şi teogonie, un pact între genuni prin care pămân-
tul se scutură de zdrenţele nopţii/ ca un armăsar nărăvaş 
care/ înghiţind bucăţi mari de jăratic, atins de mâna 
fermecată a lui Făt-Frumos,/ se pregăteşte să zboare prin 
galaxii (De-a ge-neza). 
      Până la urmă omul este o fiinţă duală, este deopotrivă 

 
 

angelic şi teluric, profund uman constituit din jumă-
tăţi care se caută şi se stânjenesc reciproc. V-aţi ui-
tat vreodată în oglindă/ şi vi s-a părut că sunteţi 
doar jumătate?/ Mie mi s-a întâmplat… /// La înce-
put oamenii/  din spirit de economie,/ făceau totul… 
la jumătate/ o păstrau pe cealaltă şi o rupeau în 
două…/ şi tot aşa cu fiecare jumătate./ Unii au făcut 
performanţă,/ şi-au construit o coloană infinită des-
crescătoare/ şi unde credeţi că au intrat dacă nu 
în… Eternitate!?(Jumătăţile) 
      Are dreptate. Ca fiinţă duală omul aparţine deo-
potrivă efemerului şi veşniciei, dar şi din această 
perspectivă componentele sunt interşarjabile. Gar-
dul care le desparte sunt mobile şi pot fi mişcate în 
ambele sensuri.   
      Există în poezia Marietei Cristian o tentaţie ironi-
că, un joc ludic, moderat de o naivitate prefăcută şi 
o invitaţie la dialog având menirea de a detensiona 
discursul liric, marcat de o gravitate metafizică. E o 
modalitate  de a fluidiza lectura şi de a-i conferi mo-
mente de suspans. Altfel, am mai spus, Marieta 
Cristian scrie o poezie reflexivă, cu idei incitante  
care invită la meditaţie. Cred că merită creditată ca 
o voce care are ceva de spus în imaginarul liric con-
temporan. Am înţeles că volumul asupra căruia toc-
mai m-am pronunţat este debutul poetic al autoarei 
şi nu ascund că m-aş bucura să-i pot urmări evoluţia 
în continuare. Cred în abilităţile sale lirice îi urez bun 
venit în rândul autorilor de carte şi-o propun ca lec-
tură tuturor cititorilor interesaţi de poezie meditativă. 
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ÎN MISTERUL VERBULUI A IUBI 
 
Din pacea mea îţi voi dărui... 
şi va răzbate  
spre crângul inimii tale 
zâmbet de primăvară –   
zidindu-se peste-un oftat  
al anotimpului rece 
ce te-a-nfiat. 
 

Îl va păcăli... 
topindu-l cu farmecul său 
şi... nu va mai fi iarnă... 
ci doar surâsul unei dorințe  
de-a ne revedea 
în grădina  
inimilor înfloritoare 
sub semnul lunii decembrie 
pe care-l va supraveghea... 
 

Eu voi alerga... 
Tu vei alerga...  
El, ea va alerga 
Noi vom alerga... 
 

Ne vom conjuga alergarea, 
în serie  
cu-ntâmpinarea... 
persoanei –  
întâia, a doua , a treia, 
la singular şi plural, 
toate dragi, 
fără piedici de anotimp 
(ele nu-s, pur şi simplu, nu mai pot fi!) 
pentru a ne descoperi a mia oară 
ca-ntâia 
în misterul verbului a iubi... 
 
VOM INSPECTA O CUMPĂNĂ A FLORII  
 
Vom inspecta o cumpănă a florii 
Coborâtoare în a dorului speranță 
Și ne vom prinde-ntr-un arcan cu zorii, 
Absenței dăruindu-i o  vacanță. 
 

Și ne vom raporta tenta pudorii 
În definirea sacrificiului minim 
De-a fi prezenți la orele splendorii 
Care ne-ar săruta sacrul pe inimi 
  
Vom aresta spectacolul  furtunii 
Cu toată bucuria de instanță,   
Ce-ar domina doi poli vitregi ai lumii, 
Iar între ei n-am recunoaște vreo distanță… 
 

Vom inspecta o cumpănă a florii 
Și îi vom tălmăci limbajul serii 
În care, însetați de-a noastră oră, 
Vom cuceri a dorului imperii…  
 

(continuare în pag. 11) 

 

            Lidia GROSU 
 (Rep. Moldova) 

 

ACEEAŞI, TOPITA ÎN NOI, MATURITATE... 

  
Cu ochii fericirii pe ea, 
recuperez imagini 
în tăceri oratoare 
cu dorinţa tulburătoare  
de a le intersecta 
în crângul văii sangvine, 
potopit de viori –  
Copilăria – 
În care şi nopţile-s zori... 
 

Chipuri îmbrăţişate  
de-o altă dimensiune 
sunt emoţia mea de valoare 
pe crestele inimii. 
 

Rudă,  
singurătatea exuberantă 
nu-şi află locul: 
cu mine se ceartă, 
mă pălmuieşte, mă arde... 
ca, în cele din urmă, 
să ne împace 
aceeaşi,  
topita în noi…  
maturitate… 
Copilăria – 
în care şi nopţile-s zori... 
 
 
PRIETENĺI-LUMINĂ 
 
Ne-am cunoscut... LUMINA...  
Această nașă, neanunțată oficial, 
Fără uz de forță 
Ni s-a dăruit pentru-a ne dărui... 
 

Involuntar sau ba 
...De voi greși, 
Iubitul meu prieten, 
Să-mi ierți abaterea, 
Dar nu fără privirea-ți încruntată 
Ce mi-ar da de înțeles 
Că tăcerea ta vorbește 
Cu reproș 
Despre-armonia 
Dintre suflet și gândire, 
 

Siguranță-n versul meu te voi citi 
A obiectivului ce ne-a ales –  
LUMINA -  
Pentru care, anticipat, 
Îți mulțumesc... 
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Lucian MĂNĂILESCU 

 
UNEORI UNIVERSUL E O NUCĂ 
 

Visele din memoria mea 
se umplu de scâncete, îngerii melci 
râd prin preajmă, de la primul neuron 
până la soare totul devine imprevizibil. 
 

Ieri te numeai Maria Magdalena 
azi eşti Casandra şi nu mai ştiu 
cum îţi spuneam „Te iubesc!” 
înainte de antichitate; probabil 
în limba frunzelor. 
 

Acum dacă întind mâna 
să te mângâi, mă trezesc 
cu universul în palmă.. 
 
TE CĂUTAM PE STRĂZILE ORAŞULUI MOV 
 

Când mi-am adus aminte de tine te-am căutat 
pe străzile oraşului mov, din vitrine 
păpuşile Barbie îmi făceau cu mâna, 
maşinile claxonau fericite, târam 
după mine, pe asfalt, câinele jilav al ploii, 
care îşi înfigea ghearele în pavaj 
dislocând cartiere, amintiri şi iluzii, 
catedralele surdo-mute se furişau în cer şi 
Dumnezeu trecea strada pe roşu, asurzit 
de fluierul agentului de circulaţie... 
 

Am intrat în toate anticariatele oraşului, 
am citit sute de volume în care era vorba 
despre altcineva, chiar m-am îndrăgostit 
de o fată pe care o chema Ana, dar ea 
s-a aruncat sub roţile trenului, nicăieri 
nimic despre tine, niciun cuvânt nicio 
speranţă, în cele din urmă m-am amestecat 
în mulţimea care mergea în toate direcţiile 
şi am început să te uit de la capăt. 
 
STICLA DE WHISKEY 
 

Într-un film de război, în barul 
unde se scufundă meduzele 
şi piloţii de vânătoare, cineva, 
poate chiar Dumnezeu, 
a scris cu litere strâmbe: 
„Fiecare moare singur!” 
 

Uşa nopţii se deschide uneori 
şi atunci se zăreşte cerul pustiu... 
 

Generalul, obosit de istorie, 
stă la masă în separeul victoriei 
şi împarte ordine de front şi decoraţii. 
 

Soldaţii râd şi aplaudă, 
iar în pahare se rostogolesc 
mâini şi chipiuri şi capete, 
din măruntaiele ultimei 
sticle de whiskey. 
 



(urmare din pag. 10) 

 
TRĂIESC... ȘI TOATE-AR FI CA-NTÂIA OARĂ,  
 

Mi-i calea duioşie spre cuvânt:  
Am darul lui – cu toată-albastra zare,  
Recuperez melodios avânt, 
Indiferent de-i nord sau sud în gara-mi.  
Aleg, din ce aş fi, rondul vital:  
Bilingv limbaj al norilor cu soare,  
Un tămăduitor veșmânt astral, 
Lux de cuvinte – pentru-o-mbrățișare  
A valului cu nume de rival...  
…Trăiesc…Ș i toate-ar fi...  ca -ntâia oară...  
 
DĂRUIRE 
 

O poveste nescrisă,  cu chip de femeie, 
Azi coboară din vise  pe-un făgaș de scânteie, 
Trosnitoare,-și descarcă  viața-n flacără vie 
Pe o simplă povață ce mereu  te învie. 
 

În magia color, fluturi albi își anunță 
Un ilustru, lin zbor, cu-nălțimi ce nu-i cruță 
Pe acei ce se tem de-a lor umbră bizară 
Și-o anină totem pe a vieții lor scară. 
 

...Născătoare de vieți, prinsă-n rod, cam ciudat 
Se pictează-n nămeți, când i-ar fi mult mai drag 
Să ajungă la soare... Și povestea se-ncinge  
Cât mai este artistul, să-i arunce-a sa minge... 
 

Odiseea-și anunță pentru cel ce adoră 
Scrisul dintr-o trăire, ambii –  frate și soră –  
Cititorului demn de intrarea în carte 
Ca-ntr-un suflet  de-artist ce comoara și-o-mparte. 
 

…O poveste nescrisă,  cu chip de femeie, 
Azi coboară din vise  pe-un făgaș de scânteie, 
Trosnitoare,-și descarcă  viața-n flacără vie 
Pe o simplă povață ce mereu  te învie. 



 
Picturi de Gutiera Prodan (R. Moldova) 
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     Edgar Lee MASTERS 
(1868–1950) 

 

Anne Rutledge 
 

Out of me unworthy and unknown 
The vibrations of deathless music; 
“With malice toward none, with charity for all.” 
Out of me the forgiveness of millions toward millions, 
And the beneficent face of a nation 
Shining with justice and truth. 
I am Anne Rutledge who sleep beneath these weeds, 
Beloved in life of Abraham Lincoln, 
Wedded to him, not through union, 
But through separation. 
Bloom forever, O Republic, 
From the dust of my bosom! 

 
Conrad Siever 
 

Not in that wasted garden 
Where bodies are drawn into grass 
That feeds no flocks, and into evergreens 
That bear no fruit — 
There where along the shaded walks 
Vain sighs are heard, 
And vainer dreams are dreamed 
Of close communion with departed souls — 
But here under the apple tree 
I loved and watched and pruned 
With gnarled hands 
In the long, long years; 
Here under the roots of this northern-spy 
To move in the chemic change and circle of life, 
Into the soil and into the flesh of the tree, 
And into the living epitaphs 
Of redder apples! 

 
Archibald Higbie 
 

I loathed you, Spoon River. I tried to rise 
above you, 
I was ashamed of you. I despised you 
As the place of my nativity. 
And there in Rome, among the artists, 
Speaking Italian, speaking French, 
I seemed to myself at times to be free 
Of every trace of my origin. 
I seemed to be reaching the heights of art 
And to breathe the air that the masters breathed, 
And to see the world with their eyes. 
 

(continued on the page 13) 

Marin MIHALACHE     
            (Chicago) 

   Traducător 
 
 
 
 

Anne Rutledge 
 

În mine nevrednica și anonima 
Vibrațiile nemuritoare ale muzicii; 
“Cu răutate pentru nimeni, cu milă pentru toți.” 
În mine iertarea a milioane de alte milioane, 
Și fața benefică a națiunii 
Străluminată de dreptate și adevăr. 
Sub aceste buruieni dorm eu, Anne Rutledge, 
Îndrăgită în viață de Abraham Lincoln, 
Legată de el, nu prin cununie, 
Ci prin despărțire. 
De-a pururea să înflorești, Republică, 
Din țărâna de pe pieptul meu.  

 
Conrad Siever 
 

Nu în acea grădină părăginită 
Acolo unde sunt îngropate trupurile în iarba 
Care nu hrănește turme și nici în veștede frunze  
Care nu rodesc - 
Acolo unde prin poteci umbroase 
Se aud vagi suspine  
Și visele vane sunt visate 
Laolaltă cu sufletele adormiților - 
Ci aici sub acest măr 
Pe care l-am iubit, l-am privit și l-am tuns 
Cu mâinile mele cele noduroase 
De-a lungul atâtor ani; 
Aici sub rădăcinile acestui măr tomnatic 
Alchimia ciclului vieții m-a transmutat 
În humă și în măduva copacului 
Și întru epitafele vii 
Ale unor mere mai roșii! 

 
Archibald Higbie 
 

Te-am detestat, Spoon River,  
Am încercat să mă înalț deasupra ta, 
Mi-a fost rușine de tine. Te-am disprețuit 
Ca loc al nașterii mele. 
Și acolo, la Roma, printre artiști, 
Vorbind italiana, vorbind franceza, 
Uneori mi se mărea că sunt eliberat 
De orice urmă a originii mele. 
Mi se părea ca atinsesem apogeul artei 
Că respiram aerul pe care îl respirau maeștrii 
Și că vedeam lumea cu ochii lor. 
 

(continuare în pag. 13) 
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(following frim the page 12) 
 

But still they’d pass my work and say: 
"What are you driving at, my friend? 
Sometimes the face looks like Apollo’s, 
At others it has a trace of Lincoln’s." 
There was no culture, you know, in Spoon River, 
And I burned with shame and held my peace. 
And what could I do, all covered over 
And weighted down with western soil, 
Except aspire, and pray for another 
Birth in the world, with all of Spoon River 
Rooted out of my soul? 

 
 

The Circuit Judge 
 

Take note, passers-by, of the sharp erosions 
Eaten in my head-stone by the wind and rain i 
Almost as if an intangible Nemesis or hatred 
Were marking scores against me, 
But to destroy, and not preserve, my memory. 
I in life was the Circuit Judge, a maker of notches, 
Deciding cases on the points the lawyers scored, 
Not on the right of the matter. 
O wind and rain, leave my head-stone alone! 
For worse than the anger of the wronged, 
The curses of the poor, 
Was to lie speechless, yet with vision clear, 
Seeing that even Hod Putt, the murderer, 
Hanged by my sentence, 
Was innocent in soul compared with me. 

 

 
Petit, the Poet 
 
Seeds in a dry pod, tick, tick, tick,  
Tick, tick, tick, like mites in a quarrel -  
Faint iambics that the full breeze wakens -  
But the pine tree makes a symphony thereof.  
Triolets, villanelles, rondels, rondeaus,  
Ballades by the score with the same old thought:  
The snows and the roses of yesterday are vanished;  
And what is love but a rose that fades?  
Life all around me here in the village:  
Tragedy, comedy, valor and truth,  
Courage, constancy, heroism, failure—  
All in the loom, and oh what patterns!  
Woodlands, meadows, streams and rivers—  
Blind to all of it all my life long.  
Triolets, villanelles, rondels, rondeaus,  
Seeds in a dry pod, tick, tick, tick,  
Tick, tick, tick, what little iambics,  
While Homer and Whitman roared in the pines? 
 
 
 


 

(urmare din pag. 12) 
 

Dar ei văzându-mi arta mi-au zis: 
“Ce vrei să ne etalezi, prietene? 
Uneori seamănă cu Apollo, 
Alteori aduce a Lincoln.” 
În Spoon River nu a existat nicio cultură 
Și am roșit de rușine și am tăcut. 
Și ce aș fi putut face, totul era învăluit 
Și îngreuiat cu pulberea vestului 
În afară de năzuința și de rugăciunea 
De a mă naște din nou, dar cu toate din Spoon River 
Dezrădăcinate din sufletul meu? 

 
 
Judecătorul 
 

Luați aminte, trecătorilor, la ridurile adânci 
Săpate de vânt și de ploaie pe piatra mea de căpătâi 
Intangibile aproape ca Nemesis ori precum ura 
Luându-și revanșa împotriva mea,  
Pentru a-mi stinge, nu pentru a-mi păstra amintirea. 
În viață am fost jude de plasă, cizelator la rindea, 
Decizând cazurile după elocvența avocaților 
Nu după justețea acuzațiilor. 
Vânt și ploaie, lăsați-mi piatra de căpătâi în pace! 
Pentru că mai rău decât furia celor nedreptățiți,  
Decât blestemele celor săraci, 
Am rămas ca mut, dar cu o apercepție clară,  
Văzând că însăși Hod Putt, ucigașul, 
Trimis la spânzurătoare din verdictul meu, 
A fost mai inocent sufletește decât mine. 
 
 
 

Micul poet 
 
Semințe într-o tigvă seacă, țac, țac, țac, 
Țac, țac, țac, precum acarienii la sfadă ... 
Letargici iambici care iscă adieri de vânt ... 
Dar pinul urzește o simfonie din acestea. 
Triolete, vilanele, rondeluri, sonate-rondo, 
Balade pe partituri cu aceleași teme desuete: 
Zăpezile și trandafirii de ieri irosiți; 
Și ce este iubirea decât un trandafir care se ofilește? 
Viața jur împrejurul meu aici la sat: 
Tragedie, comedie, vitejie și adevăr, 
Curaj, statornicie, eroism, eșec ... 
Toate în gherghefuri oh, și ce pitorești! 
Păduri, pajiști, pârâuri și râuri ... 
Orb la toate acestea întreaga mea viață. 
Triolete, vilanele, rondeluri, sonate-rondo, 
Semințe într-o tigvă seacă, țac, țac, țac, 
Țac, țac, țac, ce iambici firavi 
În timp ce Homer și Whitman șuierau peste culmi? 
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  Tănase DĂNĂILĂ 
 

Secretele Magnoliei 

O carte cu toamna în suflet şi primăvara în cuvinte 
           Motto: 

Toţi oamenii au văzut aproape aceleaşi lucruri, 
dar numai scriitorul ştie să le înscrie în memoria sa. 

                          J. Renard 
 

Scrisul tău să fie ca răşina ce curge din brad: 
viaţă revărsată, sună un îndemn al dascălului naţional de 
valoare enciclopedică, Nicolae Iorga. Iar cartea pe care o 
ţin în mână, asta este: viaţă revărsată. De aceea te rog 
cititorule să intri în paginile ei cu pasul şoptit, pentru că intri 
în oceanul de sentimente, compus din amăgiri şi deza-
măgiri, din tristeţi şi bucurii, din înfrângeri şi izbânzi, din vise 
dar, mai ales, de Iubire, de Dor. Şi toate acestea încăpute 
în fiinţa unui singur om, în viaţa lăsată în urmă de autoarea 
acestei arhitecturi literare căreia îi curge fluid simţirea şi 
gândul în pagină - Violeta Mândru. Cine ar putea crede, ci-
tind-o, că aparţine unei debutante care bate sfioasă la Tem-
plul cuvintelor scrise şi nu unei scriitoare cu o bibliografie 
extinsă pe suprafaţa literaturii? 

Recunosc, vinovat, că am avut unele reticenţe 
aflând că tema romanului îşi află izvorul în viaţa personală 
trăită în pribegie, a omului înstrăinat de pe pământul pe 
care l-a simţit sub tălpi de la sosirea în mişcarea browniană 
a vieţii, precum un pom smuls din pământul în care s-a ivit 
şi strămutat unde nu se ştie dacă îşi va găsi substanţa 
pentru viaţă sau se va ofili. Pentru că mulţi au încercat să 
aducă în literatură acest fenomen dar au eşuat pentru că au 
făcut-o fără virtuţi literare. Acum însă ne aflăm în faţa unei 
scriitoare cu suficientă combustie lăuntrică, cu talent nativ 
dar şi dezvoltat prin cultură, exerciţiu compoziţional ţinut 
tainic. 

Aşadar, vorbim despre un fenomen dureros, trist, 
dramatic am spune, pentru o generaţie de tranziţie care ţine 
cât o veşnicie. Pentru că, se ştie, nimic nu durează mai 
mult decât lucrurile temporare. Iată drama noastră naţio-
nală: plecarea în zări şi dincolo de zări în special a tinerilor 
pentru a-şi da vieţii un sens, pentru a-şi da vieţii o motivaţie. 
Şi asta nu pentru că ei nu şi-au mai vrut ţara ci pentru că 
ţara nu i-a mai vrut pe ei. Deşi plecase şi ea în Italia pe 
temeiul unui contract pentru a lucra într-un spital modern, în 
condiţii incomparabile cu cele din ţară, semnificative este 
starea sa sufletească când este preluată de agentul firmei 
pentru a fi introdusă în noul său mediu: Signor Piletti ne-a 
însoţit peste tot, ne-a arătat ce să completăm şi unde să 
semnăm,şi fiecare dintre noi spuneam să fie O.K.Parcă 
eram nişte căţeluşi umili pe care stăpânul îl duce de lesă la 
plimbare. 

Încă din primele rânduri autoarea imprimă roma-
nului tensiuni, un magnetism al curgerii narative care ţine 
cititorul ostatic, făcându-l să intre pe nesimţite în empatie cu 
stările sale. Scrisă cu naturaleţe, fără a şoca cu ornamente 
lexicale sofisticate şi inutile, într-o desfăşurare limpede, 
oferă un ospăţ plăcut al lecturii. 

Ploua!Ploua infernal de două zile îşi începe baco-  
 

 
Voleta M\ndru 

 

vian descrierea,. Dar ploua infernal nu doar în ambi-
ent ci şi în fiinţa sa, încât ar fi putut spune precum 
Poetul: Plouă afară şi-n inima mea. Şi iată-mă 
acum singură în autocarul care mă ducea spre o 
nouă viaţă, cu fruntea rezemată de geamul rece, 
privind cu ochii goi afară. Zeci de gânduri şi îndoieli 
îmi măcina sufletul înnegurat. Doamne, de ce plec 
eu acum? Ce vor face fetele în lipsa mea? Cine le 
va iubi şi cine le va săruta pe frunte la culcare? Ce 
va face soţul meu? Oare va şti să aibă grijă de fete? 
Dar de el?Şi fiecare nouă întrebare îmi ardea ochii 
şi, deşi îmi propusesem să fiu puternică, şiruri de 
lacrimi continuau să curgă pe obrajii obosiţi.Acesta 
era bagajul sufletului său în ruină, plin de întrebări 
şi griji pe care îl ducea în Italia tânăra mamă şi 
soţie.Când vor înţelege oare dragii noştri politicieni 
pe care i-am pus, inconştient, să ne rostuiască 
destinele, ce ruină este în sufletele celor ce bat la 
porţi de multe ori închise ale străinătăţii, ce umilinţe 
îndură, ce efecte dureroase sunt pentru familiile 
lăsate acasă? Adevăr grăita părintele Justin Pârvu: 
Şi tu dormi popor român. 

Deşi timpul şi contextul sunt altele, gândul 
îmi lunecă pe raza timpului la Tristele lui Ovidiu 
exilat în Tomis.Ca stare lăuntrică, ca sentiment al 
înstrăinării, asemănările sunt evidente. Păstrând 
proporţiile, ca şi Ovidiu, Violeta se dovedeşte o fină 
şi profundă analistă sentimentală a timpului său 
într-o scriere cu o stilistică aerată, fluentă, cu redare 
ca într-o peliculă cinematografică a faptelor trăite. Şi 
dacă o scriere literară se justifică atunci când iese 
din limitele Eului autorului, când în ea se regăsesc 
tot mai mulţi oameni, romanul Violetei are această 
determinare de a-l face pe cititor să simtă că este 
scrisă pentru el şi despre el. 

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

Admirabilă este onestitatea autoarei în raport cu 
personalul spitalului, umanitatea cu care îşi învăluie bolna-
vii, preluând parcă din suferinţele lor, profesionalismul şi 
demnitatea în faţa stărilor limită,dificile.Are măiestria de a 
face un tablou desenat din cuvinte fiecărui personaj cu 
care s-a intersectat, colorind cu existenţa lor propria sa 
existenţă. Scrierea sa este directă, cinstită, curată cu aco-
perire estetică a textului, emoţie pozitivă.Intuieşte bine 
psihologia oamenilor,ştie să le descifreze subtilităţile de 
limbaj, ironiile, îşi alege cu grijă replicile şi nu ezită să rişte 
când este călcată pe demnitate. Grija de a nu epata prin 
superioritate profesională, prin cultură, prin educaţie sunt 
aspecte ce întregesc portretul firii sale cu nuanţe de 
delicateţe, de rafinament. 

Structurată pe capitole cu un înţeles semiinde-
pendent, pe întreaga axă romanul are o cronologie gra-
duală de jurnal, cu logică într-o alcătuire lexicală îngrijită, 
cu un firesc al expresiei.Autoarea practică prin scris o 
disecare sentimentală reparatorie, tribut al memoriei sale 
fabuloase, sprijinindu-se desigur, şi pe pilonii însemnărilor, 
ca legământ al neuitării celor care i-au trecut prin viaţă şi 
prin suflet. Se dăruie trecutului cu pasiune, cu datoria 
parcă de a lăsa o cronică vie a unui timp încâlcit, care a 
marcat-o puternic şi pe care îl poartă ca un Sisif în sipetul 
memoriei sale.Unele momente sunt relevate prin repetiţie, 
aceasta făcând parte din tehnica sa de a accentua situaţii, 
stări care au marcat-o mai puternic.  

Emoţionantă este tandreţea cu care îşi învăluie 
familia, cele două fete care sunt acum graţioase domni-
şoare, soţul,pentru care poartă o sinceră pasiune, model 
de soţie, model de frumoasă familie românească aflată 
acum în descompunere. Este obsedată parcă de povara 
unei vini a plecării sale dar, cu siguranţă, cei care cunosc 
aspectele intime ale situaţiei ştiu că nu a fost o dezertare 
de la condiţia sa de mamă şi soţie ci a fost de fapt o jertfă 
şi nu va fi decontată sentimental.Desigur, a existat şi riscul 
unui eşec, a unei clacări, dar,aşa cum spune P.Cornelle A 
învinge fără primejdie înseamnă a triumfa fără glorie. 

Violeta s-a dovedit reprezentativă pentru partea 
frumoasă a românului, în toate situaţiile a lăsat o bună im-
presie, a reuşit să se facă utilă şi atrăgătoare. A fost într-
un fel o ambasadoare a ceea ce numim România profun-
dă. Primită cu rezerve, cu suficientă detaşare la început a 
avut parte de-o emoţionantă festivitate de bun rămas ca o 
recompensă pentru aurul din sufletul său. 

Revenită în ţară găseşte aceeaşi vraişte socială, 
dezamăgită că nu reuşim să recuperăm o epocă, nu pu-
tem vindeca istoria de rănile ei, nu putem cârpi prezentul 
găurit de atâtea nevoi.Dar, nu încetează să lupte cu aspe-
rităţile lumii şi cu ea însăşi. Există în carnea cărţii o voinţă 
neostoită de a rămâne în graniţele moralei, a simplităţii şi 
demnităţii sale şi a neamului său de care se simte legată 
ombilical. 

În esenţă, scriitoarea nu a căutat să creeze perso-
naje ci să reconstituie destine. De aceea susţin că Violeta 
Mândru nu este doar un autor de carte ci este o scriitoare 
în înţelesul deplin al cuvântului. 

Iubeşte viaţa şi este îndrăgostită de cuvânt. Ştiu, 
cuvintele mari sunt riscante, pentru că poartă în ele încăr-
cături imense pentru cei care le spun dar cred în ele sus-
ţinut fiind de talentul ei. De altfel ea, autoarea acestei cărţi, 
nu are nevoie de un bonus în apreciere. A ştiut să coboare  
 

 

în infernul lumii şi să aducă la suprafaţă chinte-
senţa, dându-i consistenţă literară. Adevăr, amără-
ciune, autoironie, umor,onestitate,asprime, haz, far-
mec,idei, cultură,psihologie, dramă,spirit critic, poe-
zie toate acestea sunt îmbibate în text dându-i un 
spirit alert,cromatică lexicală. 
  Surâsul Magnoliei este o carte care poate 
sta pe primul raft al literaturii fără să roşească. O 
grea povară pentru autoare pentru că o obligă: 
dacă astăzi eşti bun, mâine trebuie să fii mai 
bun.Căci ceva trebuie să rămână după noi,iar după 
Violeta va rămâne nu doar această carte ci şi 
oamenii povestiţi în ea ca icoane a unui timp 
continuu, ca o poveste fără de sfârşit. 
  Nu ne-am propus să facem acum o 
chirurgie a textului, am emis doar unele consideraţii 
cu caracter general, lăsând cititorului plăcerea de 
a-i găsi noi nuanţe, noi înţelesuri. 

La om totul trebuie să fie frumos, şi înfă-
ţişarea şi sufletul şi gândul, spune un personaj 
din Unchiul Vanea a lui Cehov. Violeta Mândru 
însumează aceste virtuţi.Iar în planul vieţii şi al 
literaturii pentru care are potenţial, îi propun spre 
reflecţie, ca un decalog, cuvintele lui Lucian Blaga: 
Sapă,sapă, numai sapă, până dai de stele-n apă. 


 
 
 
 

 
Pictură de Gutiera Prodan (R. Moldova) 
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  Angi Melania CRISTEA 
 
Turbulențe 
 

ziceam în trecut că orașul arde cu luminile lui 
false cu acea calea unirii unde pictorii seduc femeile doar 
dintr-un fum de trabuc iar adolescenții se dau cu 
parapanta printre demisoluri decorate kitch-os și 
discoteci turbulente 
 

dar arta urbanului mi-a intrat în plex ca o respirație 
efervescentă și nu mai pot descălța sandalele  
hai-rup-iste  
nu mă mai pot clona să fiu a satului cu umbrele sale 
vitange 
foamea de artă demolează #mitulvesnicieinascutelasat 
 

din enclava numită orașul-meu-flamboaiant toți piticii vor 
să mă scoată  vie abulică victimizată  
să îmi poată scrijeli pe piept logica rațiunii pure 
cea conform căreia nu ar trebui să înot între cele două 
emisfere moarte/viață cu masca de oxigen pe chip  
 

simt cum orașul se întinde ca lava peste minți murdare 
aici deținuții evadează avem zile zen și oamenii politici 
se așază pe esplanadă umăr lângă umăr într-o tovărășie 
stupidă  
doar eu poeta mironosiță #rezist 
 
Holocaust 
 

a plătit cu cele 7 vieți de pisică  
orele debutau tam-tam sau veneau de-a valma incendii 
el nu măsura ritmul cu care aluneca spre holocaust 
răzuia codul de intrare dar era imposibil să depisteze 
acel algoritm al supraviețuirii într-o bulă iluzorie 
 

încălca regulile cu demnitate fiind un fel de ultraș  
al artei cuvântului  
dar din regnul său niciunul nu i-a rostit numele de paiață 
Omul-licurici 
cu toții l-au crezut imaterial neînregimentat ideologic 
 

eu am știut că Omul-licurici nu a trecut  
prin Piața Victoriei  nu este soldat pe deplin  
între tine și #lumeadevietuitori este o colonie de cuvinte 
și numai noi egO-urile putem falsifica gânditorii care din 
paiațe ordinare vor devenii aleșii zilelor de hram 
 
Orașul-capuccino 
 

anul acesta ploile de vară trâmbițează ca un cocoș  
cum deschizi fereastra ferigi uriașe  
îți invadează spațiul și cresc 
până în ultimul centrimetru locuit  
altfel încât ai impresia că sufletul  
s-a transformat într-un bolovăniș  
ce te târăște contra curentului  
iar tu nu mai poți smulge liniștea buruienoasă  
din pavajul străzilor  
 

te tot lași aruncat de rafale pe cimentul orașului-
capuccino și vezi toate mizeriile vieții cum flutură  
 

 

ploaia asta parcă este dusă cu pluta  
trage de copertina blocurilor kaki cu ghearele lungi 
de zmeie a universului 
 

eu strivesc țânțarul insomniac care bântuie nopțile  
și bâzâitul lui umple valizele supraponderale  
insinuându-se în acea porta-voce 
ce #nuepesilentiosniciodata 
și o iei într-o călătorie  
dincolo de zidurile minții tale 
 
Veri rubiconde 
 

vara asta îmi este sete de lecturi paralele  
de vremea când îți citeam din firul nopții și 
îmi tăvăleam geloziile prin livezi tinere 
nu îndrăzneam să am himere eram  
într-un du-te-vino continuu 
cu dragostea pe accelerație la maximum  
și ardeam calorii emigrând pe muntele  
unde se ține târgul de fete  
 

oricâte anotimpuri vor adormi  
în camera mea de oaspeți  
vara va fi doar a ta  
pentru că atunci am umflat globul pământesc  
cu plămânii noștri firavi 
și l-am atârnat de cureaua lui dumnezeu 
ca pe un pliant spre o insulă exotică  
 

tu stai lângă lacul de steril și protestezi  
au ars copacii cărțile vrăjitoarele 
știi că nopțile în lunci înflorite se reduc  
iar eu și vara am plecat într-o croazieră  
unde voi găsi fluturi melci păianjeni cer  
toate morțile posibile și mai ales 
#dragosteadinpanteculmamei 
 
Magnolia în care așez visurile 
 

Când am plantat magnolia în curte, 
Cerul se apleca mirosul să-i sărute 
Și iriși se roteau în palma mea 
Ca o cămașă înflorită dintr-o stea. 
Lângă magnolia înaltă și bogată  
Am repetat o moarte vinovată, 
Și dintr-odată în apus m-am risipit 
Cu lumea de cuvinte ajunsă la zenit, 
De parcă viile de grauri părăsite  
Ar fi cuvinte vii și răstignite. 
 

În dimineți mi-am potrivit prescura 
Să pot cu mierea limbii a-mi atinge gura, 
Iar pragul casei în umbră de magnolii 
A devenit altarul cu îngerii, frivolii! 
De-acuma lumea, fremătând ca un arțar,  
Va fi amvon, postire și altar, 
Așa m-am pus să făuresc la visuri 
Și în magnolie să le așez, surâsuri, 
Îndumnezeite de al gliei glas 
Sau de al meu prea omenesc popas! 
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       Titi DAMIAN 
 

Damian Stănoiu, modernitatea și actualitatea 

scriiturii: „Jalba cuviosului Pitirim” 
 

Opera lui Damian STĂNOIU reprezintă creația 
unui scriitor de primă mărime,  ilustrând o realitate 
artistică demnă de luat în seamă în perioada dintre cele 
două războaie mondiale. Apare într-un moment când 
Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, 
Liviu Rebreanu, George Călinescu, Mircea Eliade își dă-
deau toată măsura forței lor creatoare, integrându-se, 
prin talent, acestei generații de prozatori de excepție, 
ale căror creații au situat romanul românesc alături de 
cel european. Primul său volum, „Călugări și ispite” 
(1928) a constituit o surpriză plăcută pentru cititori, scrii-
torul aflându-se constant și în atenția criticii de spe-
cialitate, beneficiind de aprecieri favorabile din partea 
unor nume de prestigiu: George Călinescu, Șerban Cio-
culescu, Pompiliu Constantinescu, Eugen Lovinescu, 
Mihail Sebastian, Al. A. Philippide, Octav Șuluțiu,  Per-
pessicius, iar mai târziu i-au consacrat studii consistente 
Al. Piru, Dumitru Micu, Ovid S. Crohmălniceanu, Ion 
Negoițescu, dar mai ales Ion Nistor, a cărui osârdie de 
a-l menține în actualitate trebuie evidențiată. A cucerit 
un loc în literatura noastră mai ales prin cărțile care 
statornicesc, prin umor, ironie și satiră, moravuri, situații 
și chipuri caracteristice lumii împrejmuite de zidurile 
mănăstirilor, căci nimeni nu a zugrăvit mediul mănăs-
tiresc atât de complet ca Damian Stănoiu, integrându-se 
astfel lungului șir de scriitori, precum Ion Creangă, 
Calistrat Hogaș, D.D. Pătrășcanu, Mihail Sadoveanu, 
Alexandru Sahia, Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu care 
au surprins acest mediu greu accesibil marelui public. 
Personalitatea lui literară o găsim concentrată cu pre-
cădere în creațiile inspirate din lumea monahală, rele-
vându-se ca un explorator al unui mediu nu încă îndea-
juns cercetat. 

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

 

„Jalba cuviosului Pitirim” (publicată în volu-
mul „Pocăința starețului”, editura Cartea românească 
(1931), pune în prim-plan pe starețul mănăstirii, Pan-
gratie, căruia secretarul îi citește forma finală a unui ra-
port pe care trebuie să-l trimită urgent la episcopie, 
urmare a unui ordin primit de la episcopul cel nou de a 
nu mai desface „băuturi bețive” mirenilor în mănăstire. 
Ordinul era rezultatul unei anonime care îl înștiința pe 
episcop de acest fapt interzis de legile nescrise mona-
hale. În raportul conceput de monahul Nifon se recu-
noaște, ipocrit, faptul că, într-adevăr, s-a săvârșit fapta, 
dar o și justifică punând-o în seama dușmanului cel mai  
 

 
de temut al călugărilor: „Satana ne-a pus la cale să 
facem nebunească abatere vânzând băuturi bețive în 
cuprinsul acestei mănăstiri, pentru aceasta cer iertare 
și osândă de la Dumnezeu și de la arhiereul nostru.” 
Următoarea justificare este de natură materială: „Prin 
locurile acestea, însă, se cere ca monahul să aibă și 
haină, și hrană; iar chiliile, nefiind făcute prin scorburi 
și prin pustiuri, se cere să fie drese, măcar din când în 
când date cu var […], am îmbunătățit hrana bieților 
părinți și am dres ce mai era fără așteptare și am pus 
și la păstrare, căci dacă monahului îi scrie să nu 
îngrămădească averi pe pământ, cu starețul este însă 
altceva, căci el are silința să se îngrijească de ale zilei 
de mâine.” Atrage atenția în raport o formulare-aluzie 
potrivit căreia „am mai pus și la păstrare”, clar că este 
o indirectă invitație de a se înfrupta și episcopia din 
câștigul obținut, mai ales că mănăstirea practica 
prețuri cu mult mai mari decât la cârciumile mirenilor 
de prin satele dimprejur. În ordinul trimis de episcopie 
se mai pune o întrebare cu tâlc, referitoare la stoc, la 
care Nifon răspunde fără ocoliș: „Mai avem pentru 
vânzare două zăcători, în care să fie tot până la o mie 
de deca la un loc; și mai avem paisprezece boloboace 
în care să fi rămas, după pritoc, tot la o mie de deca și 
tot la un loc.” 

Desigur, informația naște  semne de întrebare: 
Ce se va întâmpla cu asemenea bogăție? Va fi 
confiscată de episcopie? Va fi aruncată, pentru ca 
totul să intre în normal, adică călugării să-și continue 
viața de obște după vechile canoane?  

Aici raportul este întrerupt, nemaiavând 
importanță pentru cititor, căci răspunsul la aceste 
întrebări, vine indirect. Este introdus în scenă părintele 
Calist, chelarul mănăstirii, responsabilul cârciumii. 
Scurta convorbire dintre cei doi relevă faptul că 
starețul nu se prea sinchisea de ordinul episcopiei: „- 
Cum îți merg afacerile, părinte Calist? – Bine… cu 
ajutorul lui Dumnezeu! - Atunci, dă-i înainte!” 

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

Raporturile dintre stăreție și episcopie păreau 
că s-au limpezit, dar, la scurt timp, starețul primește un 
răvaș confidențial de la cuviosul Filaret, economul 
episcopiei - iscoada sa pe lângă preasfinția sa, proaspăt 
uns în funcția de arhiereu. Acesta promisese în cuvân-
tarea ținută cu prilejul instalării că „are să fie bicul lui 
Dumnezeu, că are să curețe eparhia de elementele 
compromise, că este hotărât să stârpească anumite 
moravuri.” Deocamdată, episcopul Pangratie nu se 
îngrijorează, știind din experiența relației cu episcopul 
anterior că „de la vorbă la faptă e cale tare lungă.”  

Răvașul debutează ex abrupto cu trei proverbe 
ce conțin, voalat, niște amenințări: „Despre păduche se 
spune că când se satură de sângele celui care îl are, 
iese pe frunte; iar despre șarpe că atunci când i se 
urăște cu viața, își scoate capul în drum, iar despre om, 
că atunci când se umflă de sine, face câte o prostie, de 
se miră singur.” Este clar că intenția „spionului” este să-l 
culpabilizeze, reproșându-i: „Huzurești acolo ca-n sânul 
lui Avraam.” Formularea conține o aluzie transparentă 
în două direcții: este o invidie, dar și o amenințare. 
Afirmația aceasta are tâlcul ei, căci, mai degrabă, este 
menită să-l înfricoșeze, o treaptă superioară a culpa-
bilizării: „Preacuvioșia voastră va afla chiar pe ziua de 
mâine ce sabie v-ați atârnat singur deasupra capului. 
Pedeapsă cumplită vă așteaptă!” Asta, pentru că  
„preasfințitul meu și al vostru stăpân de când a primit 
raportul pe care i l-ați trimis, nu-și mai găsește astâmpăr 
și pace! Pregătiți-vă dar să aveți curaj să suferiți 
mucenicia.” Aluzia din final intră și ea în rol, căci după 
așa înfiorătoare amenințare, lasă și o fereastră spe-
ranței: „Dar faceți-vă și un pic de nădejde în suflet, căci 
Dracul care ține afacerea asta și cu mâinile și cu 
picioarele, va găsi tot el un mijloc să vă ușureze. Faceți 
la noapte și câteva închinăciuni, să se amestece și 
Dumnezeu, și atunci lucrurile se mai pot îndrepta.” 
Încurajarea din final detensionează întrucâtva teama 
starețului acumulată prin acest șir de amenințări.  

Părintele stareț Pangratie nu prea pricepu înțe-
lesul răspunsului din ultima parte,  cam ambiguu, căci 
amestecă și pe Dracul, și pe Dumnezeu în rezolvarea 
situației, așa că „îl apucă nădușelile”, gândindu-se la 
pedeapsa care se pare că-l așteaptă în urma controlului 
de la episcopie, care va avea loc chiar a doua zi. Așa că 
își ia măsuri de prevedere: „După ce slobozi o înjurătură 
mirenească în cinstea canoanelor, își săltă burta cu 
mâinile, ca să răsufle mai bine, apoi dă ordin chelarului 
ca vinul să fie în pivniță, măsurile să fie ascunse în 
cămară, iar economului, până mâine să facă mănăstirea 
sticlă.” După ce dă aceste ordine ca un general, obosit 
mai mult de emoție, se așază pe o canapea în cerdac, 
apoi „se îndreaptă din nou spre găleata cu gheață. De 
data aceasta, puse sticla la gură, apoi o așeză pe ma-
să, lângă paharul pedepsit să stea aproape veșnic ud.” 
Îngrijorarea mai vine și din faptul că starețul nu-i 
cunoaște apucăturile noului episcop, căci, dacă ar fi fost 
vorba de celălalt, care a trecut de curând în lumea 
drepților, îi cunoștea năravurile: „Când șeful îți ușurează 
buzunarele, înseamnă că-ți mai lasă libertatea să le mai 
și umpli.” Tradiția plocoanelor este, în mănăstire, mai 
tare decât litera Evangheliei, așa că îl dojenește în gând 
pe noul episcop: „<Nebun> poate fi socotit un arhiereu  
 

 

care, în loc să stea în palat și să primească pommel-
nice, dezgroapă canoanele și se ostoiește la drum 
lung.”  

Pregătirea pentru întâmpinarea „oaspeților” 
este mult mai meticuloasă: „În câteva ore, mănăstirea 
era curată ca o basma. Se târnuise curtea, se dre-
seseră porțile, se spoise lăptăria și pităria, se îndrep-
taseră crucile și scoseseră urzicile din cimitir; preoții 
învățaseră pe dinafară pomelnicul ctitoricesc, casierul 
își obișnuise memoria cu câteva serii de cifre, secre-
tarul pusese ordine în scripte, vestmântarul numărase 
odăjdiile, ecleziarhul și paracliserii curățiseră bisericile, 
arhondarul își primenise paturile – într-un cuvânt, 
mănăstirea fusese gătită cu adevărat pentru primirea 
unui prinț cu blazon de proveniență divină.” Înștiințat 
că totul e în regulă, cuviosul Pangratie își netezi barba 
și burta, luă poza unui comandant de cetate bine întă-
rită, apoi mulțumit, zise semeț: „- Să poftească prea-
sfinția sa!” 

Peste noapte, însă, odată cu primul vis, se 
deșteptă „buimac și nădușit.” Se făcea că-l bătea 
arhiereul cu Pidalionul în cap. O altă treaptă, supe-
rioară îngrijorării: spaima, așa că trimise după biblio-
tecar să-i descopere în cărțile sale canoane potrivit 
visului. Și a descoperit bibliotecarul fix canonul potrivit: 
afurisenia. La aflarea acestei pedepse, starețul „simți 
clei în gură.” Se mai liniștește după un pahar de vin, 
adoarme, dar visele nu-l lasă în pace. Se făcea că 
chelarul Calist vindea vin la ușa chelăriei, având înfăți-
șarea mai mult de drac decât de călugăr, negru ca un 
harap, cu două cioturi de coarne ieșite prin culion, un-
ghiile de jumătate de metru, iar din gură și din nas îi 
țâșneau flăcări. Este oare mustrare de conștiință, ori 
teama de consecințe? Pare că-și face procese de con-
știință, din moment se gândește să accepte pedeapsa 
necesară meritată, așa că a trimis iar după bibliotecar 
să-i caute canoane. Când află că ar putea fi caterisit, 
„simți o moleșeală în tot corpul.” Asta însemna că tre-
buia să se despartă de… mănăstire. 

Teama i s-a transformat în frică, frica în spai-
mă, iar până la coșmar nu mai este decât un pas, fapt 
ce-i paralizează voința. Pentru a amplifica spaima, 
scriitorul recurge la tehnica suspansului, descriind na-
tura din preajma mănăstirii în pragul dimineții hotărâ-
toare: „Soarele apăruse în fundul văii și părea că stă 
pe loc ca să privească mănăstirea, ale cărei turle albe 
și pline de cruci se înălțau deasupra pădurii de fagi 
[…] Văzută din cerdacul mănăstirii, natura înconju-
rătoare, cu văi line, străbătute de pârâiașe, cu dealuri 
împădurite, alcătuiau un tablou de a cărui frumusețe 
ochiul părintelui stareț nu se poticnise niciodată.” Bibli-
otecarul mai descoperă și alte canoane mai drastice, 
menite să accentueze starea de tensiune și i le ra-
portează din oră în oră. Înfricoșat, starețul îi impune să 
caute „unul mai îndurător.” În sfârșit, a găsit ceva mult 
mai convenabil: să împartă pedeapsa în trei: și la che-
lar, și la econom, considerându-i și pe ei vinovați. Așa 
că porunci ca, până la sosirea „oaspeților”, să se 
pregătească obștea de slujbă, iar în vârful dealului să 
se posteze pădurarul „gata să sune din corn când va 
apărea automobilul cu preoți, iar clopotarul să tragă 
toate clopotele cu nădejde.” 

(continuare în pag. 19) 
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drept în frunte și vru să-i înfigă mâinile în păr, dar se 
stăpâni. N-ar fi folosit la nimic. Scrâșni din măsele, 
apoi deodată se însenină. Îi venise o idee.” Îi porun-
cește după ce îl culpabilizează încă o dată: „Să pui 
mărturie și să-i spui că în ceasul când te-ai apucat 
să scrii denunțul, erai beat…Și că nici pe sfert din 
cele scrise nu sunt adevărate!” Replica naivului Piti-
rim: „- Bine, dar asta înseamnă să mint!” Aproape s-
au împăcat, iar starețul îl liniștește: „- Nu-i nimic. 
Minți ca să dregi o prostie și ca să faci o faptă bună. 
Cât despre păcat, ca să fii cu sufletul liniștit, ți-oi da 
să faci un canon!” În felul acesta, Pitirim, naivul, își 
ușurează sufletul: „- Așa, da, conveni Pitirim. Și să-
rută mâna superiorului.” Exact ca-n nuvela lui Ne-
gruzzi: „Ca un câine, linge mâna stăpânului care-l 
bate.” 

Punctul culminant pare să fie sosirea „oas-
peților”, dar aceștia se lasă așteptați, pentru ca ten-
siunea așteptării să crească emoția: „Călugării se 
așezară în formă de semicerc, la intrarea cetății. În 
mijlocul șirului, părintele stareț, flancat de proistoși, 
având în apropiere grupul de cântăreți: în vârful une-
ia din cozi se răznise bietul Pitirim, mai bleg și mai 
smerit de cum îi era firea.” Cornul pădurarului anunță 
o mașină, dar se dovedise o alarmă falsă, iar starețul 
arăta, de emoție, „roșu ca un măr pădureț.” Climent, 
bibliotecarul, tot mai caută canoane mai îngădui-
toare, în timp ce  pădurarul sună din nou, dar mașina 
care trece se dovedi că are doi preoți în propagandă 
electorală.  

Dintr-o dată, „fața părintelui Pangratie mai 
prinse culoare” și, înduioșat, se adresează lui Piti-
rim, recunoscându-și, cu ipocrizie, greșeala: „Părinte 
Pitirime, Dumnezeu și Maica Domnului te-au îndem-
nat să faci acea dreaptă scrisoare către preasfinția 
sa. Ai spus lucruri groaznice dar adevărate.” Apoi, 
adresându-se călugărilor din jur: „Părinților, eu sunt 
de părere că e mai bine, mai călugăresc și mai creș-
tinesc să spunem adevărul și să cerem iertare în 
genunchi.” În momentul acela, pădurarul sună pre-
lung, apare o mașină care stopează, clopotele sună 
a sărbătoare. Intrigat peste măsură, starețul ridică un 
colț al mușamalei și scoate la iveală pântecele unui 
poloboc enorm, iar din mașină coboară părintele 
Filaret, în timp ce starețul se arătă foarte uimit: „Ce 
înseamnă asta, părinte Filaret? Vrei să ne golești 
pivnița?” crezând că a venit să-i confiște vinul. „- 
Dimpotrivă, vreau să mai adaug...Starețul râse cu 
poftă, dar îndată îi fulgeră un gând: - Ci vorbește, 
omule, lămurit! - Iaca vorbesc. Porunca preasfinției 
sale sună așa: Dacă e vorba să vânză vin la chelăria 
mănăstirii, drept este să se desfacă mai întâi al 
sfintei episcopii. Părintele râse silit. - Dar cu canoa-
nele cum rămâne, mă rog? E rândul economului să 
râdă. - Cum să rămâie? În urma raportului atât de 
documentat și de convingător al preacuvioșiei voas-
tre, s-a încredințat și preasfinția sa că, într-adevăr, 
<Nu se mai potrivesc veacului acestuia>” Umilința și 
teama starețului se transformă în revoltă: „Astfel ține 
el făgăduielile făcute la instalare? Aici e mănăstire 
domnească, părinte, cu testament și cu blestem de 
la ctitori, precum că nimeni nu e slobod – ori domn  

(continuare în pag. 36) 

 
 

 

(urmare din pag. 18) 
 

În secvența a doua a nuvelei, este introdus în rol 
și cuviosul părinte Pitirim, semnatarul anonimei, venit re-
cent dintr-o mănăstire din nordul Olteniei, unde „călugării 
se îndeletniceau doar cu slujbele bisericești și cu mulsul 
caprelor.” Nesuferind abaterile ce se săvârșeau sub ochii 
lui, găsind aici viața monahală „mult mai împuținată”, l-a 
indignat vânzarea băuturilor alcoolice chiar în incinta 
sfântului locaș, așa că, „smintindu-se de toate câte vedea 
și de toate câte auzea”, a făcut o jalbă la episcopie, pe 
care nu a avut curajul s-o semneze. Fire cinstită, cu frica 
lui Dumnezeu și încrezător în dreptatea celor mai mari, ini-
țial, denunțul i-a ușurat sufletul, gândindu-se că scrisoarea 
lui va înlătura „obiceiurile lumești și drăcești” instaurate în 
mănăstire. Și-l imagina „cu sufletul săltând de bucurie”, pe 
episcop cu cârja în mână „mustrând cu înțelepciune pe 
stareț.” Nu putu adormi de bucurie decât foarte târziu, căci 
a auzit că episcopul în persoană vine în cercetare.  

Autorul recurge și în cazul lui, la motivul literar al 
visului-coșmar. S-a deșteptat speriat foarte, este și el 
înfricoșat de coșmarul unui vis, și anume că episcopul, în 
loc să-l pedepsească pe stareț, l-a descoperit pe denun-
țător: „I-a legat ocalele de gât și l-a plimbat prin toată 
mănăstirea.”  

Să zăbovim, așadar. Pregătirea în cât mai bune 
condițiuni a întâmpinării l-a ușurat pe stareț, apăsându-i 
pe suflet doar așteptarea. Odată intrat în scenă, denunță-
torul preia toată spaima, care, prin remușcare, crește în 
intensitate, mai ales că este amplificată de un citat din 
cărțile sfinților: „Cel ce grăiește de rău pe egumen, nu va 
zăbovi a cădea în rele”, așa că Pitirim „își mușcă dreapta 
cu care scrisese, căinându-se că n-a tăiat-o la timp.” 
Ajuns la biserică dis-de-dimineață, „căzu la picioarele celui 
mare și mărturisește păcatul.”  Dialogul dintre Pangratie și 
Pitirim este edificator pentru a marca relația dintre stareț și 
monah, dintre stăpân și slugă: „- Ce-ai făcut, nenoro-
citule? – Ce să fac…uite… n-am putut suferi cele ce se 
petreceau din pricina cârciumii de la chelărie…și…am 
făcut o jelanie la sfânta episcopie…-Tu?! - Eu…- Ticălo-
sule! - Iartă-mă, cinstite părinte! - Aș putea să știu și eu 
ce-ai scris?”  

Scrisoarea cuviosului Pitirim, pe vreo patru pagini, 
se constituie într-o satiră la adresa instituției călugăriei. 
Are toate ingredientele pledoariei acuzării dintr-o sală de 
tribunal. Într-o logică perfectă și un discurs impecabil, 
Damian Stănoiu, prin gura cuviosului Pitirim, înfierează 
toate abaterile de la viața monahală. Debutul scrisorii este 
pus sub semnul umilinței denunțătorului: „Sunt un biet 
monah, slab la minte și la trup și nici în curaj nu mă aflu 
mai priceput.” În continuare, se vede vocația de orator a 
lui Damian Stănoiu, izvorâtă din multele predici rostite din 
amvon, ca preot, dar și cunoscător al cărților sfinte, 
apelând în final la înțelepciunea celor mari: „Mustră pe cel 
înțelept și te va iubi!” Consideră că o faptă rea trebuie 
îndreptată, nu pedepsită, după exemplul sfinților: „Oare n-
avem pildă pe Moise care a pierdut pământul făgăduinței?  
Pe David după ce a ucis pe Urie? Pre Solomon după ce a 
căzut la închinare de idoli? Pe Ghezi care s-a umplut de 
lepră? 

Reacția starețului după ce ascultă textul scrisorii 
este cruntă, neconformă cu atitudinea unui preasfânt 
stareț: „După ce admiră o clipă priceperea negândită și 
îndrăzneala nebunească a lui Pitirim, starețul îl scuipă  
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       Cristian MLĂDIN 
 

Dincolo de pietre 
 
  Soarele trimitea raze de foc peste pământul toropit, ca o 
minge de foc care a uitat să se rostogolească. Oameni și 
animale sufereau împreună. Iarba era uscată, iar copacii 
mureau încetul cu încetul. Nu mai plouase de două luni. 
Cu o mână sub cap, la umbra firavă a unui copăcel, Mihai 
se odihnea pe pământul crăpat de secetă. Cămeșuica 
lungă era udă leoarcă. 
  Vitele pe care le păstorea, cinci la număr, căutau cu dis-
perare puțină umbră. Steiuri singuratice de piatră răsăreau 
ici colo pe întinsul câmpiei. Mari și cenușii, se spunea că 
ar fi fost morminte de uriași din vechime, care ar fi fost 
dovediți în luptă de voinicii acelor locuri. La nămiezi, 
copilandrul adăpase vitele scoțând cu greutate apă din 
fântâna singuratică din mijlocul câmpiei arse de soare. 
Cumpăna sa părea asemenea unui bâtlan ce se odihnește 
într-un picior. Scârțâia îngrozitor, dar cine mai băga în 
seamă asta atunci când găleata veche de lemn aducea din 
adâncul pământului lichidul vieții, apa... 
  Băiatul privea printre frunzele rare ale socului. Vântul a-
dia ușor, mișcând crengile, iar cerul albastru, fără pic de 
nor, părea o mare fără valuri. Cu părul ciufulit și năclăit de 
sudoare, Mihai observase pe cer o pasăre. 
  -  “O  fi vreun vultur”, gândi. 
   În zborul ei spre pământ, penajul negru o făcea ușor de 
recunoscut. Era un corb. Iar ciudat, pasărea venea drept 
spre el.  Mirat, copilul urmărea mișcările păsării. Și iată că, 
atunci când ateriză, corbul se transformă într-un bătrân 
îmbrăcat cu o mantie neagră, zdrențuită, sprijinindu-se 
într-un toiag noduros. 
  Speriat, Mihai sări în picioare. Se frecă la ochi, fără a-i 
veni a crede ceea ce vedea. 
 - Nu te speria copile, căci nu am venit să-ți fac vreun rău!  
spuse bătrânul. 
 - Cine esti? întrebă Mihai. 
 - Sunt Corbul. Ceea ce trebuie să știi, este că ești cel a-
les. 
 - Nu înțeleg. Te-am văzut zburând, iar acum... 
 - Unele lucruri nu trebuie înțelese. Trebuie doar să ții cont 
de ele. Să simți... 
  Mihai era speriat, dar se străduia să fie tare, să nu arate 
slăbiciune. Știa că dacă ar fi dat bir cu fugiții, ar fi fost 
învins. În luptă ca și în viață... 
  - Spune-mi te rog, ce vezi în depărtare? spuse Corbul 
  - Câmpia. Pietrele... 
  - Mai departe! 
  - ???? 
  - În depărtare, peste munții cei mari sunt frații tăi, făcu 
bătrânul. 

 

  - Dar eu nu am frați! 
  - Frații tăi sunt toți cei de un sânge cu tine, care 
vorbesc aceeași limbă. Ai fost ales să unești toți 
românii din Moldova, Țara Românească și Ardealul 
sub un singur steag. O singură țară, mare și puter-
nică. Fă tot ce poți să fii cel mai bun! 
  - Dar... 
  Până să apuce să răspundă, bătrânul dispăru ca 
un fum.  
 Cu inima bătându-i nebunește, Mihai se trezi înfri-
coșat. Tresărea convulsiv, uitându-se în jurul său. 
Vitele se așezaseră pe pământul crăpat, uitându-se 
nepăsătoare la el. Câmpia era pustie, iar pietrele 
străluceau tăcute sub soare, mari și cenușii... 
  - “Ce vis ciudat am avut”, șopti Mihai. “Nu-l voi 
povesti nimănui. Ar crede că am înnebunit. Sau...?” 
 Pe pământul cu iarba uscată, lângă copăcel, rămă-
seseră două pene negre... 
  Anii trecură, iar copilandrul Mihai crescu. Devenise 
un tânăr înalt, frumos, dârz și hotărât în tot ceea ce-
și propunea să facă. Ajutat de unchiul său Iane, 
începuse să facă negoț cu vite. Spirit practic, începu 
să cunoască oamenii și firile lor. 
  “Dacă știi cum gândesc și reacționează și mai ales 
care sunt slăbiciunile oamenilor, poți cu ușurință să-
ți îndeplinești planurile”, gândea Mihai. 
  Afacerile mergeau bine. Tânărul muntean vindea și 
cumpăra animale în Țara Românească, Moldova, 
chiar și în Ardeal. 
  Cunoștea limba greacă de la mama sa, Teodora. 
Învăță și limba turcă, pentru a-și putea vinde mai 
bine animalele la Înalta Poartă. Pe linie maternă, se 
trăgea din vechea familie a Cantacuzinilor, iar tatăl 
său era un bogat negustor grec, care făcuse comerț 
în Țara Românească. Murise însă la un an de la 
nașterea sa. 
  Războiul bântuia peste tot, iar Moldova și Țara 
Românească stăteau ca un ghimpe în coasta mare-
lui Imperiu Otoman. Trecuseră peste o sută de ani 
de când  “atletul lui Cristos”, Iancu de Hunedoara 
trecuse la cele veșnice. În Moldova, domnul Ștefan 
încercase și el, cu succes, să țină piept Semilunei. 
  Anii au trecut, dar oamenii erau tot oameni... 
 Lupta pentru putere și dorința de a cuceri noi teri-
torii erau dorințele mai marilor lumii. Astfel că răz-
boiul avea nevoie de oameni, de arme și de hrană. 
Ca un balaur ce nu-și poate astâmpăra foamea... 
  Mihai intuia toate aceste lucruri, iar marfa sa avea 
trecere peste tot. Fratele mamei sale, Iane, fusese 
numit ban al Craiovei de ceva timp.. Negustor de 
succes, cumpărase sate și moșii, trecând mai apoi 
la dregătorii care până mai adineaori erau rânduite 
doar pământenilor. 
  Cum nu avea copii, îl luă sub oblăduirea sa pe 
Mihai. Îl simțea asemeni lui, bun negustor și organi-
zator. Avea planuri mari pentru el. Tocmise profesori 
de științe și bătrâni mercenari, prin care Mihai își 
desăvârși educația și deprinse meșteșugul luptei. 
Avea o statură de uriaș, era inteligent, viteaz și 
iscusit în luptă iar curând, ajunse să-și depășească 
dascălii. 
  Asemeni unchiului său, ajunse apoi să vândă giu- 

(continuare în pag. 21) 

 


 



Boem@  131-132-133  (1-2-3) / 2020 21 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 20) 
 

vaieruri la Istanbul. Având astfel suficienți bani, începu să 
cumpere și el moșii, iar apoi, cunoscând mari dregători de 
la Înalta Poartă, cumpără titlul de ban de Mehedinți. 
  Iane îmbătrânise, dar sufletul lui râdea, căci vedea în 
Mihai fiul pe care nu l-a avut niciodată. După ceva timp, 
cumpără dregătoria de postelnic, apoi pe cea de agă. Cu 
banii pe care îi dobândise între timp și cu alții, împrumu-
tați, nu trecu mult și, prin rudele și prietenii săi, cumpără 
firmanul prin care dobândea domnia Munteniei. Își invent-
tase mai înainte o origine domnească pentru asta, decla-
rându-se fiul nelegitim al lui Pătrașcu Vodă, din neamul 
Basarabilor. 
  Profeția Corbului prindea viață... 
 Cerul plumburiu și apăsător făcea ca oamenii să-și în-
dese mai bine pe cap căciulile din blană de miel. Cu su-
manele jilave de roua dimineții, așteptau semnalul vână-
torii. Domnul urma să vâneze mistreți în Codrii Vlăsiei. 
  Totul era pregătit. Alaiul domnesc intrase în luminișurile 
pădurii iar caii nechezau, agitați. Boierii călăreau umăr la 
umăr cu domnul țării. Îl apreciau pentru curajul și dârzenia 
sa, dar îi și știau de frică. 
  - Paharnice Turtulea, ia-o domnia ta la stânga cu grupul 
dumitale iar eu cu grupul meu vom purcede spre dreapta, 
spuse Vodă. 
  - Am înțeles, Doamne! 
  Ochii lui Mihai scânteiau în lumina dimineții. Porniră în 
galop. În depărtare se auzeau boncăluitul cerbului și gro-
hăitul mistreților. Prins de patimă, Domnul porni singur în 
urmărire. Calul său murg zbura printre trunchiurile copa-
cilor. Aplecat pe grumazul său, cu hlamida fluturând, Mi-
hai Vodă avea arcul pregătit. 
 Ținea calul strâns cu picioarele sale puternice, pregă-
tindu-se să tragă. Vârful săgeții sale, îndreptat în jos, 
părea a fi un mesaj al morții. O moarte ca o izbăvire... 
 Deodată, calul se împiedică de o buturugă iar trupul ma-
siv al Domnului zbură prin aer. Căzu rău, lovindu-se la 
picior. Calul, ca un slujitor credincios, ce-și făcuse datoria, 
zăcea cu țeasta fărâmată lângă un copac. 
 Turma de mistreți simți mirosul sângelui iar masculul cel 
mare al turmei atacă pe cel căzut. Din partea stângă, prin 
luminișurile verzi, săgeata paharnicului Turtulea plecă ca 
un fulger. Mistrețul cel mare căzuse, cu ochiul străpuns de 
săgeată. Turma se împrăștie cu repeziciune. 
 Paharnicul întinse mâna, iar Domnul se ridică cu greu. 
  - Îți mulțumesc ție, domnia ta, paharnice, spuse Domnul. 
Datorită ție sunt încă în viață. 
  - Suntem aicea ca să-ți fim alături, Doamne!  
  - Întinde mâna, paharnice. 
 Cu pumnalul cel bătut cu pietre prețioase și cu stema țării 
pe el, Mihai Vodă își crestă încheietura mâinii. 
 - Orice s-ar întâmpla de acum încolo, de astăzi vom fi 
frați de sânge. Primești asta? Nu-ți fie teamă. Suntem 
doar noi doi aici. Iar celorlalți le-om spune că ne-am rănit 
în ramurile copacilor. 
  - Primesc, Doamne, cum să nu primesc, spuse Turtulea. 
  - Și mai am un legământ de făcut, frate al meu. Oricare 
dintre noi ar cădea primul, oriunde ar fi asta, celălalt să îi 
ducă trupul la Mănăstirea din Deal, lângă Târgoviște. 
  - Așa să fie, Doamne, murmură paharnicul. Crestă și el 
cu pumnalul încheietura mâinii, iar sângele  se uni, sfin-
țind legământul lor. 
  Alaiul domnesc ajunse degrabă la locul întâmplării, iar  
 

 

Domnul hotărî să se întoarcă. Fusese o zi grea, iar 
rana de la picior era gravă. 
 De când ajunsese domn, Mihai era supus unei pre-
siuni uriașe. După ce întorsese armele împotriva 
otomanilor, atacase cetățile dunărene de pe malul 
românesc și de pe cel bulgăresc al Dunării. Baba-
dagul, Vidinul și Plevna căzură în mâinile sale. 
 După victoria de la Călugăreni, cu sprijinul princi-
pelui Sigismund și al moldovenilor lui Ștefan Răz-
van, Vodă continuase ofensiva . Angajase merce-
nari alături de oastea credincioasă a țării. Cu toții 
luptau spre biruința Crucii asupra Semilunei. 
 Astfel că Mihai se alie cu împăratul Rudolf al II lea 
în lupta împotriva otomanilor. Cu oastea de lefegii, 
alături de muntenii săi, atacă Moldova, închinată 
turcilor. Cucerind-o după trei săptămâni, intră trium-
fător în Transilvania, iar la Alba Iulia fu încoronat 
Principe. 
 Profeția se împlinea... 
 Trădat apoi, pierdu în luptă Moldova, dar alături de 
generalul imperial Basta înaintă spre recucerirea 
Transilvaniei, care fusese recucerită de principele 
Bathory. 
 La Turda, generalul Basta, la îndemnul nobililor 
maghiari, se hotărî să-l aresteze pe Mihai și să pu-
nă domn din rândul nobilimii maghiare în locul său 
în Transilvania. 
 

  August. Luna lui cuptor... 
  - “Mi-aduce aminte de copilărie”, gândi Mihai, ieșit 
din bivuac. Oștenii își vedeau de treburile lor. Suli-
țele și halebardele, săbiile și arcurile, frumos aran-
jate, străluceau sub razele soarelui. 
    - “Românii mei dragi, cu voi împreună, Dacia 
străbunilor noștri va fi iarăși a noastră,” gândi Mihai, 
întors între timp în cortul său. Începu să-și îmbrace 
armura. O făcea singur, ca un soldat simplu. 
     Un grup de mercenari valoni înaintau nepăsători 
spre cortul Domnului. Majoritatea neînarmați. Ajunși 
lângă cort, un grup de zece oameni pătrunseră înă-
untru. 
   - Dă-te prins, strigară ei. 
   Aprig la mânie, Mihai încercă să tragă spada. 
    - Ba! strigă Domnul. Atunci, un soldat aflat în 
spatele său îl împușcă în mână iar căpitanul Jac-
ques Beaurri îl străpunse cu halebarda în piept. 
Trupul său masiv se prăbuși cu zgomot. 
     În grabă și în liniște deplină, soldații prădară mai 
întâi cortul apoi decapitară trupul lui Vodă. 
    Văzând românii cele întâmplate, îi atacară pe 
mercenari. Fură depășiți numeric însă, învinși și 
alungați.  
    Grupul de lefegii a reușit să facă ceea ce n-au 
putut să facă toate armatele turcilor... 
   Trei zile a stat trupul Domnului sub soarele arză-
tor de august. În a patra noapte, o umbră se furișă 
pe câmpul de luptă înțesat de soldați crăiești. 
   Era Turtulea. Găsi capul lui Mihai aruncat în bat-
jocură pe hoitul unui cal. Cu ochii larg deschiși, par-
că ar fi vrut să-i mai spună ceva. 
   -Stiu, Doamne, știu. De-acuma ne întoarcem aca-
să. Odihnește-te în pace, frate! 

(continuare în pag. 23) 
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manifestat patetic şi a ales calea... creştină a 
Iertării. Această sentinţă corectă a justiţiei sale 
interioare l-a ajutat pe poetul Virgil Andronescu 
să-şi stabilească tematica cu tentă religioasă a 
volumului „Semne şi cuie”. Ideea mistico-
patetică a Crucificării este bine reprezentată, 
argumentată liric-pământeană şi plastic-divină 
între credinţă şi tăgadă, ambele ipostaze moral-
religioase justificate aleatoriu doar de opţiunea 
blândă şi împăciuitoare a poetului Virgil Andro-
nescu, singurul... „inculpat” nevoit să accepte 
fără rezerve, fără „blesteme” şi reproşuri: „Ce în-
seamnă să trăieşti... / Să mori valorează mai 
mult?”, prin care poetul şi-a asumat responsa-
bilitatea existenţei pământene: „Existând... Pe 
tine te părăseşti... / Negând viaţa”. 

Ca să afirme patetic şi... cu mâna pe ini-
mă, că: „Răstignit. Eu l-am omorât pe Christos!” 
Şi să încheie, împăcat, conciliant cu sine şi cu 
Iisus Christos: „Te jertfeşti. Pe ceilalţi... După 
tine... / Mai bine te înghite pământul! / Dum -
nezeu şi Diavolul / Se sfâşie într-al tău sine”. 
(„Toţi ucidem în fiecare zi!”, pag. 9), într-o 
jertfelnică accepţiune de poet damnat...; ca într -
o  mărturisire a păcatelor poeticeşti-plastice, 
susţinute de simbolul Răstignirii şi ca nedreptate 
acceptată de Tatăl Ceresc, întru mântuirea 
urmaşilor cuplului matrimonial Adam şi Eva, şi 
de simbolul liric al cuielor, provocatoare de sufe-
rinţă fizică! 

Poezia poetului Virgil Andronescu este a-
pocaliptică, cu tentă religioasă... discursiv-am-
plificată, nişte extaje caligrafe, de-a binelea  

(continuare în pag. 23) 

 
 

       Dumitru ANGHEL 
 

SEMNE ŞI CUIE de Virgil ANDRONESCU  

 
Volumul de versuri „Semne şi cuie”, Editura 

InfoEst, Siliştea-Brăila, 2019, semnificativ ilustrat pe 
cele două coperţi prin segmentarea simbolului plastic 
al Răstignirii, după lucrările Erezie I şi Erezie II, 
semnate de Walter Mărăcineanu, şi, în paginile din 
interior, cu 12 imagini picturale ale artistului Hugo 
Mărăcineanu, este a noua carte de lirică a poetului 
Virgil Andronescu, după debutul editorial cu placheta 
„Poezii”, semnată Virgil Andronache, la Editura 
TipoAlex, Teleorman, în 2003. 

Parcursul său scriitoricesc, după stabilirea la 
Brăila, a fost foarte bine reprezentat de volumele 
„Ultimele luni din viaţa umbrei mele”, Editura Alfa, 
Iaşi, 2011; „Chipul tău blând coborând din icoane”, 
Editura TipoAlex, Alexandria, 2010; „După Dumnezeu, 
potopul”, Editura Pim, Iaşi, 2011; „Cronica potopu lui 
după Dumnezeu”, Editura Zorio, 2014; „Necropsie 
lirică”, Editura Zorio, 2017; „Nuclee aforistice”, Editura 
Proilavia, 2018; „Foaie de observaţie – Jurnalul unei 
conştiinţe”, Editura Pim, Iaşi, 2018, din care rezultă o 
literatură lirică cu o densitate ş i o intimitate 
autobiografică, cu mereu alte unghiuri, din care să fie 
surprinsă, în mereu alte ipostaze umane.  

Poezia poetului Virgil Andronescu s-a născut, 
aşadar, din suferinţă, din revoltă şi damnare; a 
învins... călcând pe cărările împotrivirii Destinului şi a 
reuşit să sfideze capcanele nedreptăţilor biologiei 
primare. Omul Virgil Andronescu şi-a acceptat soarta, 
deşi s-a revoltat... elegant şi fără să acuze pe cineva, 
acceptând umanitatea prin viciile ei mărunte, cu toate 
formele de demistificare, generatoare de noi tabu-uri. 
Şi-a monitorizat parcursul uman în condiţiile de criză 
acută a egalităţii în drepturi, de parcurs vital, fără să 
ţipe, fără să suspine... 

A avut doar cuvinte de caldă mulţumire pentru 
„trimisul Domnului pe Pământ”, dr. Pesamosca,  o 
personalitate medicală, simbol de sacrificiu uman 
pentru un om în impas biologic, iar Virgil Andronescu, 
poetul, a ştiut să-i aducă elogii şi cuvinte de 
mulţumire ca într-o rugăciune de copil înainte de cul-
care. Cuvinte de recunoştinţă fierbinte pentru  medicul 
curant din partea poetului, care n-a cerut nici despă-
gubiri financiare şi nici n-a condamnat pe nimeni, ci s-
a resemnat cuminte şi demn, hotărât să-şi ia la între-
bări Destinul prin Poezie, ca într-o Simfonie a 
Destinului, din marea muzică a lui Beethoven. 

Poetul Virgil Andronescu a ales să rămână în 
picioare, apărându-şi cu demnitate nedreapta încerca-
re şi de aici echilibrul total al fiinţei sale sociale şi al 
parcursului său cultural. În consecinţă, poetul şi -a pus 
sufletul pe tapet şi, ca într-o Agora clasică, s-a 
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Poet creştin şi cu frică de Dumnezeu, 
Virgil Andronescu este tranşant şi afirmă într -o 
năvalnică sarabandă: „Din vers mi-am aşternut 
culcuş / De îngeri trişti / Şi de serafimi însân-
geraţi, / M-am pitit în veşnicia, / Cuvântului stătut 
în călimară”, convins fiind că dialogul său cu 
Divinitatea este edificator: „De aici’nainte... / Nu 
am să mai sufăr de friguri / Nici spaime de 
înfrigurate credinţe / N-am să mai am nici lacrimi 
/ Nici măcar pentru sfinţi... / M-am îndrăgostit / 
De întunericul lumii / Şi am înţeles lumina durerii 
/ La adăpostul poeziei...” („Sfântă Salvatoare de 
Om şi Dumnezeu”, pag. 38). 

Şi, ca să nu-şi audă vorbe sau să păcătu-
iască din neînţelese... înțelesuri docte ale Creşti-
nătăţii, poetul are dogma sa: „Eva nu a muşcat 
din măr, / Aşa cum se vorbeşte prin târg, / Şi-a 
lepă-dat doar pielea de şarpe / în poşeta sa de 
firmă” şi are cea mai îndrăzneață şi... „păcă-
toasă!” sau plauzibilă variantă despre... misterul 
izgonirii din Rai: „Eva s-a îmbrăcat cu o frunză de 
viţă nobilă / Şi a fugit cu un altfel de...  Adam” 
(„Între Geneză şi Potop”, pag. 42).  

„Semne şi cuie”, noul volum al poetului 
brăilean Virgil Andronescu, venit din Turnu Măgu-
rele, orăşelul patriarhal şi al nonconformistului 
po-et teleormănean Dimitrie Stelaru, rămâne cea 
mai bună şi convingătoare carte dintre cele 
publicate, cu toate aflate sub semnul unei origi-
nalităţi agresive! 


 
 
(urmare din pag. 21) 

 
    Vântul adia blând. Mănăstirea Plăviceni veghea cu 
turla sa înaltă câmpia ca o rugă mută, o rugă spre 
cer. 
     Câțiva muncitori lucrau la restaurarea vechilor rui-
ne. Unealta de fier a unuia dintre ei se adânci neaș-
teptat de mult iar pământul se surpă. Curioși, oamenii 
începură să sape în jurul gropii. Credeau că descope-
riseră o pivniță. Dar oase mari și înnegrite de vreme 
începură să apară sub privirile lor. Lipsea însă capul... 
    - Ce-am găsit aici, măi Mihai? făcu unul dintre mun-
citori. 
    - Nu sunt sigur încă, dar acest creștin și-a găsit 
liniștea în pământul sfânt al țării sale, spuse Mihai, 
observând stema Țării Românești pe pumnalul ce nu 
îl mai putuse apăra de dușmani... 
     Soarele trimitea raze de foc peste pământ, aseme-
nea unei mingi de foc care a uitat să se rosto-
golească... 
 
 

 


 

 

 

 

(urmare din pag. 22) 
 

manieriste, între ludic şi patetic, care ţin mai mult de 
elocvenţă decât de imagine: „am trăit cândva demult 
/ când încă se mai putea scrie / cu-n beţişor de 
pământ / pe pământul de pe sicrie, / când încă inima 
/ îmi ardea mocnit / aprinsă de o scânteie” ( „Cuie şi 
semne”, pag. 15). Parcă s-ar afla într-un perpetuu 
delir liric: „Dumnezeu s-a împiedicat / De credinţa 
mea / Şi s-a prăbuşit în mine... / Şi-a julit genunchii, 
/ A sângerat mai mult de o eternitate / ... / Şi de aici 
a început prăbuşirea mea / În Apocalipsă, / Acolo 
unde L-am întâlnit... / Pentru prima dată pe filosof” 
(„Prăbuşirea în Apocalipsă”, pag. 17), motivându-şi 
blasfemia în limitele unei blândeţi suspecte, cu 
trimitere spre filosoful Cioran. 

Deşi volumul „Semne şi cuie” se află, tema-
tic, în zona semnelor divine şi a cuielor penitenţei, 
cu toate consecinţele unei devastatoare suferinţe 
sufleteşti şi fizice, pe structura unei poezii 
religioase, cu verbul înmuiat în aghiazmatarul cre-
dinţei şi testura învăţăturilor biblice şi al unui sis tem 
noţional teologic, poetul Virgil Andronescu proce-
sează, major şi surprinzător, poezie de dragoste, de 
iubire năvalnică, pământeană şi frumoasă.  

Poetul încercat de atâtea nedrepte „hotărâri 
ale Destinului” şi-a direcţionat cursul vieţii şi resur-
sele artistice spre limanul liniştitor al iubirii, al 
dragostei-tampon, între nelinişti omeneşti nemeritate 
şi speranţa dragostei plenare şi recuperatorii: „am 
văzut cerul... am trăit nemuriri / cum e să te îngropi 
în sine şi-n uitare de viu / să nu plângă nimen i... 
părinţi ori prieteni / şi blestemate iubiri”, arogându -şi 
dreptul la fericire: „Până când să mai rabd amintiri...” 
/ până când să mai cred într-un târziu cimitir? / până 
când să mai aştept taina adâncă a nefiinţei? / până 
când de bisturie să mai fiu disecat?” („Blestemele 
iubirii”, pag. 18). 

Atât de crâncenă este revolta împotriva des -
tinului provocat de dezechilibre biologice, încât 
salvarea poetului este potenţată, riscant şi aleatoriu, 
de drogul recuperatoriu al dragostei: „Mi-ai injectat 
cu durere / Drogul iubirii”, iar „Drogul iubirii / Şi-a 
făcut efectul / Şi-acum Dumnezeu mă asistă / De-
acolo...” („Drogul iubirii”, pag. 19).  

Şi, ca să-şi asume toate păcatele, toate ereziile 
şi toate „trădările”, poetul afirmă tranşant: „Sunt insul / 
sunt entitatea / care trăieşte... / numai pentru iubită / şi 
fondul poeziei” şi-şi cere scuze elegante, poeticeşti: „Sunt 
Omul-Poet / spunând versuri... / fără bale la gură / fără 
geamăt de bucurie” („Cu P mare”, pag. 21), într-o 
orgolioasă încercare de resuscitare a personalităţii sale, 
lirică şi erotică. 

Mai există o altă foarte importantă stare de 
nelinişte sufletească, de-o anume crispare lăuntrică, 
din conştiinţa poetică a poetului Virgil Andronescu, 
cu o alternativă ezitantă din zona adoraţiei de Dum -
nezeu, în ciuda puternicelor sale convingeri creştine, 
rezultate şi din practici ritualice ortodoxe, precum 
calitatea de pictor de biserici; de parcă n-ar mai 
crede în nimeni şi nimic: „când.. / nemuritorii sunt 
doar Poeţi şi gata / iar Cel rămas rămâne pe cruce / 
Dumnezeu şi Om întrupat la răscruce!” („Când”, pag. 
37). 
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seară/ Când cerul cade în ceașca de cafea/ Şi-n 
amintiri se face primăvară/ Cu zări de fum și nori de 
catifea/ O să te-aștept în viață și în moarte/ În gări cu 
trenuri către infinit” (Vis cu ferestrele sparte). Dar și în 
tulburătoare poeme scrise în vers alb cruda singură-
tate este stăvilită parțial doar de mângâierea unei 
comprehensive divinități „Bolnav de ochii tăi/ stau la 
fereastra nopții/și scrijelesc cu unghia lumina /… / Bol-
nav de tine/ timpul îl îndur și Dumnezeu, bătrân/ și 
singur, îngroapă/ în genunchii mei biserici” (Candelă 
de zăpadă). 

„Viața pe facebook” este ciclul ce închide volumul 
și unde poeziile sunt impregnate de componenta soci-
ală a existenței ce se desfășoară astăzi într-un oraș 
de provincie care reproduce in nuce starea de spirit și 
de acțiune a întregului teritoriu „un fel de Atlantidă de 
mahala/ un El dorado poleit cu staniol/ care și-a greșit 
continentul și secolul/ străzile lui bâjbâie printre stele/ 
și o iau mereu de la capăt” (Soarele Disco). Unde „fe-
ricirea face trafic cu aripi de înger” și „am învățat să 
stăm în genunchi cu rugăciunile/ lipite de buze, 
exersând apatici, ziua de mâine/ care e, întotdeauna, 
tot cea de ieri” (Se întâmplă ceva). Aproape din fieca-
re text din acest grupaj transpare un semnal de alar-
mă întru construcția unei rețele sociale reale între se-
menii de aici și acum abandonnând viața dedicată și 
delegată exclusiv virtualului mediu electronic. 

Domnul Lucian Mănăilescu reușește, printr-un dis-
curs echilibrat, limpede, esențializat, grevat pe o zes-
tre culturală vizibilă fără ostentație să dialogheze liric 
cu provocări tradiționale dar și cu manifestări contem-
porane. Această apariție editorială este o dovadă în 
plus că marile întrebări vor avea nevoie de revolta fie 
și șoptită a trubadurilor pentru optimizarea atât a 
noastră dar și a tot ce se află lângă noi. Chiar dacă 
sau tocmai pentru că ”revoltele poeților sunt înnecate/ 
în sânge, în propriul lor sânge”.     


                   

 

  Alexandru CAZACU 
 

Revolte în șoaptă 
 

Domnul Lucian Mănăilescu este un valoros poet dar 
si un remarcabil fotograf și redactor de reviste fie online 
fie tipărite.Domnia sa se află mereu în preajma poeziei 
de calitate. Şi asemeni oricărui scriitor autentic este in 
primul rând un lector care frecventează toată gama de la 
autori de la clasici la contemporani intrați in diverse 
canoane literare până la debutanți găsind o adevărată 
"plaisir goûté lentement" în versurile altor confrați indife-
rent de vârstă, situare geografică ori notorietare. Singu-
rul criteriu fiind cel estetic. 

„Amurg în șoaptă” este noul său volum de versuri 
apărut la Editura Editgraph - Buzău in 2019 beneficiind 
de prefața scriitorului Virgil Diaconu .Multe poezii din 
acest volum conțin dedicații către poeți din diferite gene-
rații si în ele găsim referiri la alți confrați într-ale muze-
lor. Volumul este împărțit în patru părți fiecare din ele 
tratând în diferite registre câte o temă centrală general 
umană. Tonul liric este unul preponderent melancolic, 
rostit în șoaptă, sotto-voce dar se pot detecta nuanțe de 
ironie fină ce camuflează întrebări grave precum si mai 
ales o doză de revoltă exprimată eva-nescet.  

„Cubul Rubik” este primul ciclu de poeme și tratează 
sfârșitul existenței a cărui analiză îi generează poetului 
„doruri duminicale” o întoarcere acasă din „viața străină” 
pentru a fi a„fericit ca în copilărie/când mă îngropa ză-
pada” (Sentiment) ori asocieri livrești pentru avertizarea 
orașului unde „frica a rămas singurul mijloc de supravie-
țuire/ploaia ronțăie picioarele statuilor/și străzile se sinu-
cid, aruncându-se în mahalalele nopții” (Șoarecii lui Ca-
mus). Însă actul final are pentru poet dimensiunea unui 
zbor al inimilor „lacome de singurătate și împodobite cu 
nefericitele, sclipitoarele cristale de rouă” care permit 
exclamația „Și ce dacă a venit târziul!... Noi încă ştim sǎ 
ne pierdem sus, tot mai sus, în înalt/visând cǎ tristețea 
noastră este pasărea paradisului” (Pasărea paradisului). 

În a doilea segment al cărții „Soarele din buzunar” 
vorbește în duh humuleștian despre copilăria care „avea 
gustul de cireșe amare al fericirii /alerga desculță și pu-
nea vârșe/ în prundișuri…./ dar peștele de aur al Lunii/ îi 
aluneca mereu printre degete” (Peștele de aur). De ase-
menea aici sunt tratate liric și amintiri ce sosesc din uni-
versul citadin, azi apus, al mahalalelor industriale cu via-
ța lor de atunci parte a vieții autorului dar și cu fantome 
ale neliniștii ce se reinventează „veselia este bun comu-
nitar, acordeoanele/ și copii scâncesc, trece mașina sal-
vării/ trece viața/ și fereastra se desprinde brusc/ din pe-
reții văzduhului și se înalță sus/ tot mai sus, printre 
stoluri de îngeri” (Dimineața de toamnă) 

Despre dragoste,memoria ei și singurătate se vor-
bește în poeziile din „Gâtul de lebădă al amintirii”. În 
vers clasic unde poetul nu renunță la speranța că pere-
chea sa va sosi în decorul haltelor atemporale ale unei 
iubiri ce transcede existența „Şi te aștept, în fiecare 
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   Gabi BĂRBULESCU 
 
VESICA PISCIS  
 

Cu lumina ce răsare-n şapte sfere corolare,  
şapte cerbi coboară-n mare, printre măşti şi târâtoare,  
şapte paşi fac fiecare.  
Şi pe lumea ruptă-n două, ei pun mugurii de rouă, 
să creeze-o punte nouă, desenând şapte mandale,  
şapte note muzicale, două frunze, cinci pumnale, 
peste fruntea celor care îşi duc crucea în spinare.  
 

Cu lumina celor şapte, întru Vesica Piscis,  
urcă cerbii dinspre mare, prăvălind proscrisul vis. 
 
MAGICIANUL 
 

Jocul Mare a-nceput în cristelnița de lut, 
nouă pietre s-au rotit, în trei colțuri s-au zidit, 
nouă coruri au cântat, nouă Grații au zburat, 
nouă spice-au semănat în trigonul fermecat. 
 

Nouă capete de lup nouă munți au străbătut, 
nouă praguri au trecut, nouă vetre au țesut 
între coaste de mamut, punând ochi la absolut. 
 

Şi din ochi s-a ridicat, strălucind un teseract, 
răspândind lumina lui prinsă-n capul unghiului. 
 
AVATARUL 
 

M-am trezit în nevăzute oglinzi cu irizații bizare. 
Herghelii galopează cu Foamea-n  țesuturi, 
Din urlet de luturi cenuşa răsare 
În coama-nnodată cu aripi de fluturi. 
Cavalerii sihaştri adună-n sutane 
Roua-nfrunzită pe jugul de lacrimi, 
Să-nvie pierdutul din râul de patimi. 
 

Prin riduri de timp oglinzi nevăzute 
Devin avatarul nopții virgine - 
Secunde prelinse din tainicul Sine. 
 
GRAI DE VERDE 
 

Nu vă aşterneți pojghiță de gheață, 
Pe roşul aprins menit să trezească 
Povestea nescrisă de albul din viață, 
În grai de verde, dorind să-nflorească. 
 

Lăsați-vă timpul să scrie răvaş, 
La focul luminii ascuns de trecut, 
Cu slove criptate din templul mayaş, 
Sub steaua lui roşu veți fi renăscut. 
 

În graiul de verde flăcări se-nalță 
Şi-n roşu aprins rescriem poveşti, 
În piept înflorește boboc de speranță, 
Etern, primăvară în mine trăieşti. 

 
ÎNTRE ALFA ŞI OMEGA 
 

Sufletu-i o carte cu file de mister, 

Labirint de arte, din cioburi de eter. 

Dornic, levitează prin mii de galaxii, 

Să primească darul ambroziei timpurii. 

Corabia lui Isis o lasă ca tribut, 

Şi primeşte-o viață - fantomă pe pământ. 

Din catarge rupte, aduse de furtuni, 

El îşi face scară, să iasă din genuni. 

Se pierde într-un vis, în somnul neputinței, 

Renaşte din abis, cu harul biruinței. 

Ofrande el închină, în zbor de şoim hoinar, 

Să nu fie-o umbră în focul din Tartar. 

Pe altar, prinos - un totem cu stea - 

Oferă veşniciei, din soarele lui Ra. 

Şi sufletul devine un Alfa între sfinți, 

Precum şi un Omega al celor adormiți. 

 
 
ÎN AMURG DE ANOTIMP 
 

În umbra unei lacrimi te-am descoperit aseară, 

Ți-ai făcut culcuș în patimi, înviind dorul de vară, 

În tăcere m-ai iubit, sărutându-mi pleoapa udă,  

C-un surâs ce-a răsărit într-o primăvară nudă. 
 

Cu șoapta frunzelor târzii m-ai mângâiat pe tâmple 

Și-n ecou de rapsodii doina inimii să-mi cânte, 

În durerea din suspin mi te-ai împletit ascuns, 

Cu montură de destin focul lacrimii ai prins. 

În căușul mâinii tale, roua florilor o strângi; 

În culori autumnale, setea dragostei mi-o stingi, 

Iar în fiecare toamnă îți vei aminti în timp, 

C-ai iubit cu foc o doamnă, în amurg de anotimp. 

 
 

NOAPTEA DIN MINE 
 

Am zburat cu aripi de ceară 

În locuri străine, neștiute, 

Unde dorul de tine mi-e vară 

Și flăcări de iluzii pierdute. 

Falena iubirii se zbate 

Să-nchidă durerea-n falun, 

Doar marea să-i fie abate 

În turnul clădit de taifun. 

Și valul să-i fie zbicerul 

Ce-i duce simțirea-n apus, 

Iubirea să-ncânte eterul, 

Iar dorul să fie răpus. 

Crăiasa albastră urzește, 

Scântei de speranță unește, 

Iubirea falenei sporește 

Și noaptea din mine zidește. 
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În dezmierdarea populară  
Li se spune… craci 
Da, dar fără tentă aluzivă 
Deci  
Nu mai periați poetul că îmbracă  
Ramuri  
El îmbracă  
Lauri  
 
Suflete cine ești 
 

Suflete cine ești 
că până și porumbelul 
se recunoaște-n oglindă 
pe când tu când te înalți 
cu stolul de spaime  
și cu încercările tale îndârjite  
tu nici măcar c-un abur  
nu venerezi oglinda purtătorului 
 

Suflete cine ești  
să ne ții așa 
ca pe o alesătură urzită  
pentru suveica ta de la cer 
la pământ și de la pământ la cer 
de la iubire la ură 
și de la ură la iubire 
de la lacrimă la surâs și de la surâs la plâns 
și cu interes  
împătimit 
de la iad la rai 
de la rai la iad 
 

Suflete cine ești 
Armură nu ești  
Ești o armă  
Nu de folosință 
Un alt fel de armă  
cea care se folosește  
de noi în potriva noastră  
Te bănuiesc a fi  
 bumerangul  
vrășmașului meu 
fiindcă atunci  
când te folosesc  
nu atingi nicicum ținta  
știi să eviți loviturile și treci 
pe deasupra urmăritorului 
și te întorci învârtind-te  
provocator  
în inima mea 
ca să mă zvârcolesc  
în neliniștea atotcuprinzătoarei  
chemări 
  


 

   Adrian RACARU 

 

Desfirării  
 

Prin huceaguri cu tata iscodeam o pădure 
Fiecare grăbit înspumând câte-un cal 
Printre crâsnice înnegrite de sălbatice mure 
Cu umbriri pescuite din torent abisal   
 

În luminișuri ferite agățate de zări  
Călări ne arătam când unul când altul 
Atenți la jivine și la povârniri de cărări  
Vântul aromea și veghea doar albastrul  
 

Tăișul securii la brâu în sclipiri se crucea   
Când unduios cu frâul pulsam zăbăluța posac  
Tâlhărește roiri potrivnice au zburlit veșnicia  
 Și cavalcada năucă ne-a desfirat peste veac  
 
A la Conachi  
 

Te doresc, pojar ce arde,  
Închingat în trup, de șarpe…  
De, mă ști, că-s cumsecade  
Ca să vii, din nou, la noapte ! 
 

Că –n privire, prin pridvor,  
Nurii-s pâlcuri de cazaci   
Și prin suflet, la cuptor  
Dragostele-s cozonaci!  
 

De, mă ști, că-s cumsecade  
Ca să vii, din nou, la noapte ! 
Focul, să-l simțim cum arde  
Și să-l ațâțăm, cât poate !  
 
Ironie tomnatică 
 

Nu adulați poetul  
Că îmbracă în epitete ramuri 
E aproape scandalos  
Vă consemnez  
Copacii au un caracter nevolnic 
Își lasă fructele să cadă  
Sunt și vulgari  
Cum vine toamna 
Se dezbracă  
Și-n văzul lumii iarna 
Dansează goi  
Chiar siluiesc zăpada  
  

Nu sclivisiți portretul că poetul îmbracă 
În epitete ramuri  
Cu viclenie el încifrează   
fensiva nudă  
De provocare la păcat   
Căci ramurile dezvelite  
Cu despuiată ironie  
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   Ion RĂILEANU  
      DELANĂMOLOASA 

Destul am văzut 
 

Destul am văzut 
aveam aceiaşi ochi 
aceleaşi cuvinte 
şi tac în privirile zăpezii 
să răsar 
în surâsul tău 
într-o zi pe care  
nu am să o văd niciodată. 
 
Dorul din dor 
 

E toamnă într-un 
galben clar 
Sufletu-mi zboară lin, 
hoinar 
pe un parfum de crizantemă 
ce aşteaptă să primească-n dar 
dorul din dor 
din dor visat 
de neiertat. 
 
Ultima tăcere a noastră 
 

Ultima tăcere a noastră 
Nu ne-a minţit 
La fiecare intersecţie 
de frunze 
ne-am luat în braţe 
făcându-ne crucea 
iubirii noastre. 
 
Lacrima 
 

Lacrima ce am avut-o 
Înainte de a fi 
Lacrima ce o am 
De când sunt pe pământ 
Lacrima am avut-o 
Iubind 
Lacrima am avut-o 
până când 
m-ai întrebat: 
tu nu ştii ce-i naşterea? 
Şi de atunci 
Plâng lacrima din lacrima ta 
Pentru că sunt. 
 
Pe calea durerilor 
 

N-am să mai port nici un gând 
pe picioare 
las totul în seama 
fluturilor 
sângele tot o să curgă 
pe calea durerilor, facerilor, 

 

Am să cobor în tăcerilor râului 
şi-ţi voi clădi malurile şi valurile 
după aceea speranţa mea este 
tristeţea. 
 
Florile ochilor tăi 
 

Florile ochilor tăi 
le am în palme, 
am să merg 
să le duc la râu 
ca să pot înota peste ele 
şi apoi 
să vin să te îmbrăţişez 
alături de stele. 
 
Gândurile îmi merg pe stradă 
 

Paşii au început să uite de ei 
Liniştea nu-i decât o zarvă 
Inima-mi plânge 
Încerc să ajung într-o casă pustie 
Nici măcar gândul nu mă duce ca o frunză 
Am lacrimi pe picioare pe minciuni şi pe râs 
Doamne! Cât mi-am dorit să fii vis 
Dar mi s-a-ntâmplat o păşire care 
A ucis drumul din vis… 
 
Câte un gând pe fiecare zbor 
 

Sunt strigat de tine în somn 
Pasărea visului mă acoperă 
Cu florile din braţele tale 
Şi-mi şopteşti 
Câte un gând pe fiecare zbor 
Şi dintr-o dată nu-ţi văd decât ochii 
Care mă înghit 
Şi n-am curajul să fug din  ei 
Pentru că aşa cred 
Că sunt ai mei 
Şi atunci merg 
Alene 
Prin tine 
Ca şi când 
Aş fi într-o floare. 

 
 
 
Căpitan comandor în rezervă, Ion Răileanu Delnămo-

loasa s-a născut pe 13 aprilie 1955. A fost vicepreşe-
dinte al Asociaţiei Române pentru Propaganda şi Istoria 
Aeronauticii -Filiala “General av. Aurel Niculescu” Galaţi. 

Este membru al Cenaclului literar “Calistrat Hogaş” 
din Tecuci. 

A publicat poezii în diferite reviste literare, este inclus 
în antologiile: Colţ de Rai Literar - scrieri tecucene - vol.I;  
Averile după Conachi - culegere de literatură contempo-
rană din spaţiul tecucean. 
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       Angela BURTEA 
 

Magia sărbătorilor 
 

S-aprinseseră luminile în oraș, poveste, nu alta! Mulți-
mea venită ca ursul la miere privea extaziată, învârtindu-
se în loc, în speranța că, din câteva mișcări, va prinde 
întregul spectacol.  

Mii de luminițe colorate stăpâneau întinsul, îmbiind 
spre chiote de bucurie, îmbrățișări, săruturi tainice și pline 
de vis, zâmbete firave ori încărcate de speranță, chipuri 
împietrite de-atâta bogăție sărbătorească. Și eu prin toată 
mulțimea de gesturi! Singură! Trăiam singurătatea ca pe-
o binefacere, căci lumea nu se sfârșise, iar luminile 
cerului continuau să ardă și după stingerea celor 
artificiale. Acolo îmi era visul, de-acolo îmi luam elanul. 

Și-n mijlocul mulțimii trona imensul brad împodobit cu 
beteală strălucitoare, globuri peste care fuseseră 
aruncate zeci de vopseluri și sute de cutii ambalate în 
staniol, de-ți furau ochii de-atâta sclipire. Zâmbeam 
fiecărei clipe, inclusiv ledurilor care se întreceau în magie 
și-n același timp gândurilor mele adunate ciorchine în 
casa sufletului. 

Mă iubești? se auzi undeva, în spatele meu. Hei, nu 
m-auzi? repetă insistent un el. Și mâine! fu răspunsul ei. 
Ce rău îmi pare că nu-i și mama! răzbătu vocea unei 
copile. Mă-ta, toată ziua mă-ta, dar eu ce sunt? răspunse 
bărbatul îmbufnat. Tată, tată, când venim și cu mama? 
strigă euforic un băiețel. Peste câteva zile, când va veni 
în țară! răspunse cu glas vioi tanti Vasilica, vecina de la 
parter, căci lu’ tanti Vasilica nimic nu-i scăpa în materie 
de scară și viață trăită după canoane moderne. Hai, frate, 
la un vin fiert, am înțepenit de-atâta frig, gata, s-au aprins 
și luminile, ce durerea mea! rosti un flăcăiaș, căruia 
începuseră să-i mijească mustățile, aruncând din el figuri 
de șmecheraș. 

M-am retras ușor, mergând când ca racul, când ca un 
câine obosit și-nfrigurat, lăsând în același timp ca o 
fărâmă din mirajul iernii să-mi scalde întreaga făptură, iar 
lumina speranței să pâlpâie întru împlinire.  

Încercând să-mi dezmorțesc degetele picioarelor, am 
mărit viteza pașilor și-n câteva minute mă aflam deja în 
dreptul chioșcului de ziare. Era preferatul meu, căci acolo 
găseam de fiecare dată tot ceea ce-mi trebuia, iar  
vânzătoarea, o femeie ceva mai răsărită în vârstă, cu 
ochi verzi care te băgau în boală, dacă nu-ți fereai 
privirea la timp, zâmbea de fiecare dată trecătorilor și prin 
farmecul ei irezistibil ademenea prin strigări meșteșugite: 
Ia ziarul, ia revista, ia să vezi cine-i cunună, cine-n luptă 
se mai bagă, cine-a divorțat în toamnă, cine-i iar cu burta 
goală, cin’ s-a cununat aseară! Ia revista,  ia ziarul… 

Coană Leană, ești prin preajmă? am întrebat după 
câteva secunde de așteptare. Stai mă, ghinișor, că-mi 
lași semne, se auzi din separeul improvizat. Da, fetiță, 
aici sunt! zise femeia cu glas de fată mare și priviri  
 

 

seducătoare, înfățișându-se radioasă. Pe ușa aflată la 
juma’ de metru, în partea laterală a chioșcului, ieși 
don’ Gică, covrigarul din colț, răsucindu-și satisfăcut 
mustățile. Mi-a clipit din ochi, m-a bătut prietenește pe 
umăr și mi-a șoptit în treacăt: Viața-i viață cât e viață, 
iar eu strâng pe mândra-n brață!   

Sub zâmbetul meu poznaș, privirea mi se ducea 
când spre coana Leana, care mușca cu poftă dintr-un 
covrig cu mac, când spre veselul covrigar care se 
strecura cu dibăcie printre trecători, într-un mers 
săltăreț, mai ceva ca un puștan după ce furase primul 
sărut din viața lui. 

Văzându-mă cu revistele în mână, mi-am continuat 
drumul, împrumutând parcă ceva din trăirea plină de 
entuziasm a celor doi, coana Leana și don’ Gică, dar 
nu m-am bucurat prea mult căci o lovitură întunecată a 
trecutului m-a trezit la realitate. 

O, ce faci, lumina Crăciunului meu? zise un el, care 
venea îndârjit spre mine. 

Vocea gravă, plină de emfază, îmi era cunoscută. 
Într-o clipă, mă aflam în brațele acelui bărbat, venit de 
nu știu unde, și-ncercam din răsputeri să mă eliberez 
din strânsoare.  

Ușurel, ușurel, că tot proastă și speriată ai rămas și 
după doi ani! continuă el. 

Gura lui urât mirositoare, ca o hazna binecuvântată 
și stropită cu alcool de proastă calitate, se lăfăia pe 
obrajii mei, încercând să-și exprime bucuria revederii. 
Apoi, ușor îmbrâncită, m-am dus într-o parte vreo doi 
metri șchiopătând, legănându-mă de parcă aș fi fost o 
corabie în tangaj, încercând să-mi echilibrez mersul 
cât mai repede posibil. Era fostul soț, care îmi redase 
libertatea, după un mariaj chinuitor. 

Pentru câteva minute, chipul mi s-a transformat 
într-un boț de ceară, total inexpresiv, rupt de realitate, 
timp în care-mi ștergeam din răsputeri, cu un șervețel 
umed, urmele băloase de pe față. Încercam să fac 
dispărută nu numai apropierea nefericită în care intra-
sem printr-o conjunctură neașteptată, dar și imaginea 
deplorabilă a aceluia care zdrențuise frumosul din 
mine, lăsând răni necicatrizate, temeri și multă nesigu-
ranță pentru mult timp. 

Am respirat adânc de câteva ori, trăgând cu nesaț 
aerul rece în piept, apoi mi-am trimis gândul spre 
frumosul din Univers și mi-am spus că am atâtea mo-
tive pentru care ar trebui să fiu cea mai fericită femeie 
din lume, iar neprevăzutul peste care dădusem apă-
ruse tocmai pentru a-mi arăta diferența. Realizam 
pentru a nu știu câta oară că, în singurătatea mea, nu 
eram niciodată singură!  

Într-un moment, poate mai puțin așteptat, țiuitul 
telefonului mă deșteptă, anunțându-mă că cineva îmi 
expediase un mesaj. Am îndreptat rapid mâna spre 
buzunarul interior al rucsacului și-am dat citire celor 
scrise: Ina, de ce nu răspunzi? Într-un sfert de oră sunt  
în gară.  

Tomiță! mi-am zis într-o explozie de bucurie și-am 
năvălit spre marginea trotuarului în speranța că voi fi 
salvată de vreun taxi. Sub presiunea timpului, nici nu 
știu când am ajuns în forfota gării, un loc pe care-l 
iubisem dintotdeauna,  căci întregul peron mustea de-
atâtea întâlniri și despărțiri, de-atâtea lacrimi văzute și  

 

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

nevăzute, de trăirile care intrau cel mai des în pavajul 
dislocat pe alocuri ori printre șinele obosite, iubeam 
zecile de mâini care fluturau la geamurile trenului, în 
semn de rămas bun sau adio, zâmbeam îmbrățișărilor 
sau ocheadelor, unui sărut pasional sau de complezență, 
unui gest naiv sau bine studiat. 

Priveam cu plăcere și nerăbdare, în timp ce picioarele 
băteau step, căci de când mă știam tot înghețate erau, 
cercetam acele ceasornicului de pe peretele exterior al 
gării, numărând minutele, și zâmbeam clipei ce avea să 
vină.  

Fracțiune de secundă, coana Leana și don’ Gică mi-
au zâmbit, făcându-mi cu mâna! Și ei se iubeau! Îmi 
apăruseră în imagine ca semn al efemerului, dar și al 
eternului, căci flacăra iubirii se poate stinge într-o clipă 
sau poate dăinui toată viața. Cât de frumoase sunt po-
veștile iernii, mi-am repetat în sinea mea! 

… Și trenul pufăi din greu sub nasul meu. 
 Cum ai călătorit? A fost frig? Ți-e bine?  
Era viitura întrebărilor, pe care nu le-aș fi pus, dacă 

nu mi-ar fi păsat.  
Mi-e bine, iar binele vine de la tine, ești atât de-aproa-

pe! mi-a răspuns șoptit, iar buzele lui atingeau suav 
obrazul îmbujorat. Credeam că nu mai ajung! 

Uite c-ai ajuns! Frumoasă surpriză! am răspuns, 
alintându-mă la brațul său puternic. 

Ina, știi că dorul doare? Cui spui tu acest lucru, oare 
eu din ce aluat sunt făcută, crezi că nu-i cunosc puterea? 
Uneori l-am urât! Rău ai făcut, există ceva mai trist decât 
dorul dor, este atunci când nu este de cine să-ți fie dor. 
Mai into-iesc si o altă etapă, groaznică, dar nu suntem 
noi pe aproape, aceea în care nu mai poti să ai vreun 
dor, când nu mai poți trăi dorul. 

Mă sperii, am zis, oprindu-mă în loc și strângându-l 
de braț. Mă bucur că ești aici, mă bucur că am un dor 
atât de frumos! apoi i-am zâmbit, făcându-i semn că-l 
iubesc. 

Nimic din ceea ce fusese până în clipa reîntâlnirii nu 
mai era valabil, prezentul conta, iar eu voiam să trăiesc, 
și-n semn de acceptare m-am trezit învârtită cum numai 
în copilărie mi se întâmpla, doar că în locul tatei se afla 
el, cel care avusese forța și capacitatea de-a topi sloiul 
din inima mea. 

Mâinile mele descuiau ușa cu viteză maximă. Din 
prag, căldura interiorului ne-a îmbiat, învăluindu-ne ca-
ntr-o pânză de păianjen, nevăzută, țesută din firele de 
mătase ale dorului. Ne oglindeam în lumina ochilor și 
simțeam cum dorurile nu mai dor, ci se împletesc în 
magice culori, scăldându-ne în lacrima de bucurie a 
iubirii. Uitasem de tot și de toate! Iubeam, începeam să 
înțeleg legile iubirii, neînțelese până atunci. Trăiam, 
începusem să învăț a trăi, iubind. 

Până să ajungem în sufragerie, acolo unde sub 
bradul împodobit de dragul lui așteptau surprizele 
învelite în hârtie colorată și strălucitoare, fotoliul din hol, 
niciodată atât de primitor, în seara aceea s-a-ncărcat cu 
trupurile noastre. Te iubesc, Ina! Să nu uiți! 

Nu, altceva aveam de uitat, dar mângâierea lui, 
niciodată și, mai ales, într-o noapte de decembrie, când 
luminile cerului par mai aproape de cei care învață a iubi 
și-a trăi. 


 

 

Lecția belșugului 
 

Când tusea își face de cap încercând să-ți arate cât 
este de puternică, te lași bătut în cele din urmă, deși 
încerci s-o potolești, căci n-o fi ea chiar prima în tot și-n 
toate și-ncerci să lupți folosindu-te de tot arsenalul din 
dotare, respirând la un moment dat altfel decât până 
atunci, uitând de nemiloasele clipe care te-au scos 
pentru un timp din circuit. 

Ușor ameliorat, treci la treburi de condei, căci pe 
cele domestice le-ai dus la capăt în timp record, 
altminteri, a doua zi, multe din cele nefăcute te-ar fi tras 
de mânecă și ți-ar fi bătut obrazul, și-ncerci să te-
ancorezi în propria-ți viață, luând-o cu mâhnire de 
urechi ca și când ți-ar fi oferit prea puțin, iar tu, buricul 
pământului, n-ai atins culmile văzduhului nici măcar din 
avion, darămite după așteptări. 

Asta era, de-abia începusem să merg în picioare, 
căci nu trecuse mult de când mă făcusem copăcel, cu 
ra-muri firave și ușor flexibile, pe a căror suprafață 
crescuseră frunze fragede și lucioase, dornice de 
lumină și răsfăț, dar, ce păcat, ele, neștiutoarele, n-
avuseseră ochi pentru a ve-dea la timp că ramurile altor 
copaci se ridicau și se mlădiau după melodii străvechi, 
astupând raza de lumină spre care năzuia tot ceea ce 
era viu și cu puțină speranță de frumos. 

Mai bine ancorați în pământul făgăduinței, copacii 
experimentați își consolidau puterile, strecurându-și 
vârfurile crengilor mai abitir decât s-ar fi crezut, lovind 
sistematic și fără zgomot tot ce părea promițător atunci, 
când simțeau un potențial rival, căci deprinseseră 
fojgăitul întru prosperitate și superioritate din vremuri 
uitate, intrate în agonie prin forță și tupeu. 

Și ce dacă frunza lor nu era atât de mătăsoasă, căr-
noasă și lucioasă și nici apetisantă? Aveau ceva ce n-
aveau alții, aveau ceva… ce nu se cumpăra, ceva… ce 
semăna cu un grăunte introdus în scoarța trunchiul încă 
din întâia-i primăvară, când mieii zburdau într-o fericire 
nebună, luându-se la trântă cu razele plăpânde ale soa-
relui, lovindu-se zgo-motos chiar de trunchiurile în for-
mare. Așa s-au călit unii copacii și-au învățat a umbri pe 
față, pe mult și pe puțin, până și-au consolidate pozițiile, 
marcându-și teritoriile cu multă precauție și dibăcie, 
precum dobitoacele, acaparând lumina, lăsând slobodă, 
din când în când câte-un pui de rază, dintr-o falsă 
mărinimie, și celorlalți. 

Și-n drumul creșterii, s-au lovit ramurile mele de fru-
museți neasemuite răsărite din ramurile altor copaci, 
plini de sevă și lipsiți de orgolii, căci vigoarea lor răspân-
dea încredere și curaj, iar dintr-o generozitate înnăscută 
impri-mau mulțimii speranța de a fi împreună pentru a 
face bine lor, dar, mai ales, celorlalți. Așa s-au aliniat, 
luând ca reper un alt crez, mai limpede și nesofisticat, 
redescoperit în ceea ce a rămas din coroana maiestu-
oasă a neamului românesc, într-o falnică pădure, mică 
ce-i drept, nedijmuită până acum.  
    Așadar, ramurile mele au prins pulsul, cât nu era prea 
târziu, apoi s-au înălțat semețe, au ascultat cuminți mur-
murul izvoarelor și cântecul de mătase al celorlalte su-
rate și-au învățat încet-încet lecția belșugului: Liniștea 
minții și-a sufletului se naște din lipsa așteptărilor! 
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anume peisaj, într-un mediu oarecare, fie el chiar cel 
al poeziei. 
 Organizarea accesului spre această lume es-
te a) întâmplătoare, b) cvasi-raţională, c) raţională. 
 Efortul de acces este legitimat de necesitatea 
avansului persoanei/poetului spre un orizont. Pers-
pectiva este complementaritate pentru orizont. 
 Într-o astfel de instanţă se operează cu u-
nealta binomă spaţiu-timp”, dualitatea în cauză canto-
nându-se în conceptul general poetic, permisibil al 
cunoaşterii inexplicative prin poezie.  

În acest fel, se petrece acumularea de noi cu-
noştinţe despre lume cu ajutorul poeziei, indiferent 
dacă acestea sunt sau nu „explicate”. 
 Prin construirea depozitului de cunoaştere 
cuprinzând cunoştinţe despre lume recoltate/colec-
tate cu ajutorul poeziei, se constată că în structura 
acestuia este cantonat şi “spiritul poetic”, catalizator 
al comportamentului poetic într-o lume complexă, tri-
vială, comună convenţională, obişnuită. 
 În toate situaţiile descrise, în mod exhaustiv, 
„răsar” în manieră autoorganizatoare „explicaţii” pen-
tru orice fel de simbol spiritual. Inexplicaţia este/ de-
vine explicaţie datorită existenţei obiective a unor legi 
aplicative pentru experienţa/ forma/ substanţa poe-
tică. 

 
Rolul legilor explicative în acumularea de noi conştiinţe 

despre lume cu ajutorul poeziei 
 

Cunoaşterea explicativă poetică este specifi-
că lumii obişnuite, ori a altor părţi formale din literatu-
ră (proză, eseu, nuvelă ş.a.) 
 Cunoaşterea inexplicativă poetică se realize-
ză cu ajutorul tensiunilor şi forţelor non-normative din 
cunoaşterea generală raţională. 

Totuşi, poetul obişnuit este adeptul edificării 
cunoaşterii poetice obişnuite, pornind de la normele 
cunoaşterii generale raţionale. 

Poetul ca subiect, forţa formelor poetice, su-
biectivitatea şi conştiinţa estetică sunt factorii ce de-
termină depozitarea de cunoaştere estetică în baza 
folosirii/apelului la normele cunoaşterii generale raţio-
nale. Abia după compunerea perimetrală a elemen-
telor de mai sus se ajunge la cunoaşterea poetică. 
 Pe de altă parte, se dovedeşte complicată/ 
complexă formalizarea noţională/ conceptuală a ex-
presiei „cunoaştere poetică”.  

(continuare în pag. 31) 

 

       Ioan GÂF-DEAC 
 

În Contratimp (Gânduri) 

Nevoia de neo-limbaj pentru viziuni poetice 
 

Substanţa poetică, pentru a fi exteriorizată/înfăți-
şată, are nevoie de putere (proprie) de exprimare.  

Tentaţia poetului este de a transborda substanţa 
poeziei sale în lumea vizibilă, într-un mediu înconjurător 
dispus pentru primire/ găzduire şi expunere, spre con-
sum a lucrării poetice. 

Capetele/terminalele de recepţie sunt cititorii, al-
te persoane decât poetul, firesc delimitate prin obiectivi-
tatea existenţei unicităţii eului. 
 Dacă în lumea vizibilă, alte obiecte, evenimente, 
experienţe, forme ş.a. în afara poeziei îşi dovedesc/îşi 
legitimează existenţa prin amplasare în mulţimea de ele-
mente comune/obişnuite/triviale, convenţional acceptate, 
creaţia poetului trebuie să-şi câştige cel puţin un loc pe 
teren.  

Cu cât individualitatea poeziei este mai accentu-
ată/conturată, cu atât poziţia sa este mai centrală pe su-
prafaţa sau hiper-suprafaţa mediului exterior poetului. 
          Corelativele personalizante/individualizate ale poe-
ziei facilitează căile de acces ale acesteia în lumea vizi-
bilă.  

Propria existenţă a poetului şi viziunea bazată pe 
alte „existenţe” completează formalizarea viziunii care se 
sprijină pe „perspective”.  
 În acest fel, este identificat un mediu al partici-
pării poetului la actul poetic. 

 
Elementele componente şi corelaţiile din mediul ce găzduieşte actul poetic 

 

Prezenţa poetului în lumea poetică este condiţie 
sine qua non de punere a sa şi a operei sale în unghiul 
larg al viziunii bazate pe „perspective”. 
 Aşadar, pentru a fi poet este necesară căutarea 
căilor, mijloacelor, a formulelor, metodelor, tehnicilor, 
procedeelor ş.a. de acces în lumea poeziei. 

Un astfel de demers este iniţial similar cu un act 
uman, obişnuit, comun: a vrea, a dori, a crede, a acţiona 
etc. într-o anume direcţie, pe un anume tărâm, într-un 
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Într-o astfel de întreprindere aserţională, devine dis-
cutabilă problema proprietăţii poeziei. 
 Odată creată (scrisă, conturată, înfăţişată 
ş.a.) poezia s-ar părea că nu mai aparţine poetului.  

Instanţa logicii arată că poetul, în fapt, a re-
curs la limbaj (limbă, cuvinte, propoziţii, fraze ş.a.) 
pentru a edifica un anume “ceva” (de exemplu, poe-
zia), însă elementele de construcţie (în cauză) nu-i 
aparţin în calitate de proprietar unic, imuabil, singu-
lar. 
 Limba, literele, cuvintele, propoziţiile ş.a. 
sunt ale tuturor. Acestea sunt „bun comun”, în pro-
prietatea subsistemului colectiv uman. 
 Ca atare, construcţia (poezia) aparţine ma-
terial tuturor.  

Cel mult, poetul poate revendica următoa-
rele: a) cheltuiala măiestriei sale de constructor-
poet, a meseriei pe care o are în privinţa scrierii, b) 
efortul consumat pentru căutarea, selectarea şi 
reţinerea cuvintelor, c) sortarea cuvintelor, d) proiec-
tarea construcţiei (poeziei), e) zidirea, f) finisarea şi 
g) furnizarea/livrarea construcţiei (poeziei). 
 Aşadar, poetul este mai degrabă “construc-
tor” de poezie, decât “creator”.  
 Pentru concretizarea viziunii poetice se re-
curge la limbaj şi la uneltele sale, care sunt proprie-
tatea comunităţii umane generale. 
 Efortul instituţional al poetului este cantonat, 
regăsit în construcţie, nu în inovare. 
 În context, poetul este furnizor de o anume 
utilitate, de obiecte speciale destinate sau achiziţio-
nate de către cititor. 


 
 

 
Pictură de Gutiera Prodan (R. Moldova) 

 

(urmare din pag. 32) 
 

Chiar normele cunoaşterii generale raţionale încă 
suscită clarificări, intrări în hipertextele valenţelor lor noţio-
nale. 
 Nu este încă întocmit un registru al semnificaţiilor 
normative ale cunoaşterii generale raţionale la care să se 
raporteze elementele de semnificaţie/semnificante de na-
tură poetică. 

 
Cunoaşterea poetică obişnuită pornind de la normele 

cunoaşterii generale raţionale 
 

 Nu suntem în posesia unui registru al elementelor 
constitutive ale conştiinţei estetice şi, cu atât mai mult, 
funcţia obiectiv a acesteia nu este însoţită de alternativa 
decizională a maximizării ori minimizării efectelor/ rezulta-
telor din sistem. 
 Poetul recurge, din motive de proximitate şi în ter-
men “imediat”, la similitudini pentru a exprima semnificaţii.  

Orice similitudine are grad de de libertate înalt în 
privinţa însoţirii sale cu cel puţin „o alteritate”. 
 De aceea, apriorităţile estetice formale ale poeziei 
înoată/glisează într-un sub-mediu în care trăiesc conturu-
rile poetice percepute. 
 În final, asamblajul de cuvinte şi semne validează 
material procesul creaţiei poetice, absoarbe/consumă prin 
detensionare efortul poetului depus pentru cel puţin un 
discurs de ordonare a unei substanţe cu care să constru-
iască/ să exprime/ să înfăţişeze poezia sa. 
 

 
Obţinerea de asamblaje de cuvinte şi semne pornind de la 

conţinuturi poetice percepute 
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Jana Bukovská-Lady Dunans (Cehia) 

 

examene, iar n-am fost admisă din motive politice. Și 
de această dată am scris despre situația mea recto-
rului universității și în sfârșit am reușit să fiu admisă. 
Profesorii erau extraordinari de buni și am învățat de 
la ei foarte mult. La acea universitate studiau și mulți 
străini, mai ales din țările africane și asiatice, așa că 
aveam multe ocazii să vorbim engleza. Când am 
ajuns în al treilea an, universitatea a fost desființată, 
iar translatologia a devenit un domeniu de studii la 
Facultatea de Litere a Universității Caroline. Acolo 
am și terminat studiile mele în 1975, lucrarea mea 
de diplomă fiind „Comparația celor trei traduceri a 
cărții ”Vanity Fair” de Wiliam Makepeace Thackeray  
în limba cehă”. 

V.M.: Cum și când ați descoperit limba 
română? 

J.B.: Am descoperit limba română într-un 
mod deosebit de romantic - datorită iubirii. Tatăl meu 
trebuia să plece odată în deplasare în străinătate și 
mi-a spus că este o nebunie, că în același timp tre-
buie să fie și la Varșovia, și la București și nu știe 
unde să se ducă întâi. Iar eu i-am spus să plece în 
România fiindcă n-a fost acolo niciodată. Prin aceas-
tă hotărâre mi-am decis soarta. La București tata a 
cunoscut un asistent universitar de la Politehnică și 
dânsul a vrut să ne scriem în engleză și mi-a trimis 
niște discuri cu formația Mondial. După ce s-a întors 
tata acasă, am auzit limba română pentru prima oa-
ră și tot ascultam versurile lui Eminescu puse pe mu-
zică: ”Atât de fragedă” și alte melodii foarte dulci și 
reușite. După aceea m-am și întâlnit cu acel asis-
tent, ne-am îndrăgostit, veneam de două ori pe an la 
București, unde trebuia să stau oficial la un hotel 
căci nu era permis să stea străinii în case parti-
culare, după cum probabil știți. Ne duceam împreu- 
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          Victor MAROLA 
 

Interviu cu Mgr. Jana Bukovská-Lady Dunans  (Cehia) 
 

Victor Marola: Sărut mâna, stimată doamnă! Ne 
onorează prezența dumneavoastră în paginile periodicului 
dunărean. 

Mgr. Jana Bukovska: Vă mulțumesc frumos de 
invitație. De fapt eu mă simt foarte onorată că mi-ați oferit 
această ocazie de a mă întâlni cu cititorii revistei Boema, 
care este într-adevăr o revista splendidă de literatură și ar-
tă. Îmi plac mult și poeziile scrise de dumneavoastră, care 
arată că sunteți un om foarte sensibil, înțelept și cultivat. Îmi 
face plăcere să răspund la întrebările dumneavoastră. 

V.M.: Comunicați fluent în patru limbi. Când v-ați 
orientat pentru specializarea de translator? 

J.B.: N-aș spune că comunic fluent în patru limbi - 
în unele îmi vine ușor, în altele mai greu, fiindcă nu le-am 
studiat și practicat la același nivel. Eu am moștenit talentul 
pentru limbi străine atât de la mama, care era o profesoară 
de engleză (și germană, mai puțin), dar și de la tata, care a 
făcut o parte din studiile lui superioare în Anglia, ca inginer 
în aviație și construcții de mașini (Prof. Ing. Jan Bukovsky, 
M.Sc., DCAe.) a și tradus multe articole și câteva cărți de 
specialitate din engleză, rusă, germană și franceză. De mi-
că vroiam să devin o învățătoare și să studiez limbi străine. 
La noi în casă auzeam engleza și rusa de la vârsta de 3-4 
ani; veneau oamenii de știință străini la noi să discute cu ta-
tăl meu și eu ascultam, câteodată și așezată pe genunchii 
savanților faimoși. La 4 ani știam deja să citesc atât în ce-
hă, cât și în rusă, și împrumutam deja cărți de la bibliotecă. 
Bacalaureatul l-am luat la doi ani după ocupația Cehoslo-
vaciei de către armata sovietică. În liceu am prins perioada 
de după „Primăvara de la Praga” când a început să sufle 
măcar puțin un vânt de libertate în țara noastră și am putut 
studia intens engleza și chiar istoria în limba engleză (și nu 
în cehă) Aveam unele discipline la școală care nu erau pre-
date cu câțiva ani înainte și nici după acești ani - limba lati-
nă, psihologia, filosofia... Am avut această șansă și am pro-
fitat de ea foarte mult. Dar au venit anii ‘70, când partidul 
comunist a început să facă așa zisa „normalizare” și foarte 
mulți oameni erau persecutați în multe feluri. Eu vroiam să 
studiez limba engleză la Facultatea de Litere a Universității 
Caroline din Praga, dar deși am luat examenele de admi-
tere foarte bine (am apărut prima pe listă datorită celor mai 
bune rezultate dintre toți candidații), nu am fost admisă din 
motive politice (părinții mei nu erau membri de partid, tatăl 
meu a dat un interviu la radio în favoarea grevei studenților, 
eu nu eram membru de partid etc.). Am înaintat o cerere, în 
care îmi exprimam rugămintea către decanul facultății și că-
tre rectorul universității să facă o excepție, însă fără succes. 
Atunci am făcut un an de cursuri intensive de engleză și ru-
să la Școala de Limbi Străine din Plzeň (Pilsen), unde am 
studiat și germana și franceza la un nivel intermediar. Am 
susținut ulterior examene de stat cu rezultate excelente. 
Apoi am încercat din nou, de această dată la Universitatea 
de 17 Noiembrie, să fac studii în domeniul translatologiei 
(engleză și rusă). În pofida rezultatelor excelente de la 
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(urmare din pag. 32) 
 

nă și la mare. Am început să studiez limba română singură 
dintr-un manual pentru autodidacți, pe ascuns, în timpul 
orelor obligatorii de Comunism științific la universitate, sub 
bancă. Când m-am căsătorit și am plecat în România în 
1979, știam doar 20 de lecții de limbă română din acea car-
te. Cu soțul vorbeam în engleză, așa cum eram obișnuiți de 
la început, dar am citit multe cărți în limba română, am vă-
zut filme, piese de teatru la TV, vorbeam cu socrii, rude și 
prieteni și așa am reușit să învăț limba română, din mers...  

V.M.: Relatați-ne un eveniment cultural deosebit din 
perioada în care ați activat în România. 

J.B.: Este cam greu să decid care eveniment cul-
tural a fost cel mai deosebit, așa că aș dori să aleg  câteva 
din diferite domenii. La Casa Culturii Cehoslovace, unde e-
ram angajată, apăreau multe evenimente culturale la care 
veneau personalități celebre din țara noastră, toate fiind co-
mentate de personalități din România. Publicul venea să va-
dă și altceva decât ce i se oferea atunci “Epoca de aur” se 
simțea a fi în străinătate, deși era vorba de o țară socialistă. 
Venea la expoziții de pictură, de artă plastică și docu-
mentare, expoziții de carte, de sticlă și tapiserie, de vesti-
mentație și gablonțuri, de fotografii și timbre poștale, la con-
certe de muzică de cameră, de muzică ușoară și de jazz, 
seri literare și de dramaturgie, conferințe de presă pe teme 
politice și sociale, prelegeri de specialitate din diferite dome-
nii, cicluri de filme artistice și premiere de filme din noua 
producție cinematografică cehoslovacă, programe de filme 
și video pentru copii, întâlniri cu oamenii din domeniul cul-
turii. Noi ne-am străduit întotdeauna să fie ceva interesant. 
Iar la ambasade și reședințele ambasadorilor (unde parti-
cipam în calitate de traducătoare), în afara programului de 
discuții între ambasadori erau câteodată organizate și con-
certe frumoase. Dar printre evenimente culturale mai deo-
sebite organizate de Casa Culturii Cehoslovace, aș dori să 
menționez de exemplu o expoziție deschisă în februarie 
1990, dedicată Centenarului nașterii cunoscutului scriitor 
ceh Karel Čapek, care a fost omagiat de criticii Margareta 
Bărbuță și Mihai Berechet. Actori ai Teatrului Național au 
jucat, cu acest prilej, un fragment din cunoscuta piesă  
„Mama” - o tulburătoare pledoarie antirăzboi. O altă expo-
ziție de o mare valoare, deschisă în septembrie 1986, a fost 
expoziția de grafică și umor a lui Adolf Born, un grafician și 
ilustrator de primă mărime, de concepție originală, combi-
nând într-o manieră fantastică diverse elemente într-o hiper-
bolă grotescă și caricaturală, A realizat ulterior câteva filme 
remarcabile, foarte bine apreciate la diverse festivaluri inter-
naționale. Numeroase expoziții frumoase le deschideam și 
în diferite orașe din țară, de exemplu o expozitie de grafică 
și pictură a lui Jan Souček la Târgu Jiu, o expoziție de lite-
ratură antică și-a găsit mediul cel mai natural în orașul Con-
stanța în august 1990. Rememorez și seara literară cu scri-
itorul Vladimír Páral, invitatul nostru în noiembrie 1985, 
prezentată de Dr. Alexandra Toader de la Universitatea Bu-
curesti. Foarte reușite au fost și numeroase seri muzicale 
realizate și prezentate de muzicologul Iosif Sava, de exem-
plu „Bedřich Smetana și Praga” din ciclul „Praga - centrul 
muzical al Europei” (ianuarie 1986) sau „Interpreți români la 
festivalurile Primăvara la Praga” (mai 1986), la fel ca și 
concertele virtuoșilor intrumentiști cehi (violonistul Václav 
Hudeček). Se prezentau și retrospective celebrilor regizori 
cehi, ca de exemplu filmele lui Karel Kachyňa în noiembrie 
1985, când a avut loc și o serie de filme animate: „Patru  
 

 

decenii în Imaginaria” în prezența scriitorului Iordan 
Chimet. Retrospectiva regizorului Jaromil Jireš în 
martie-aprilie 1986 a fost foarte reușită, la fel ca și 
retrospectiva filmului cehoslovac din octombrie 
1986, când au participat și regizorii Juraj Jakubisko 
și Juraj Herz. În cadrul retrospectivei filmului cehos-
lovac (în ciclul „Filmul și epoca”), în octombrie 1989 
a avut loc și o seară literară interesantă intitulată: 
„Proza istorică din Cehoslovacia”. În decembrie 
1990 a participat la premiera filmului „Vremea 
slugilor” regizoarea și scenarista Irena Pavlásková, 
care a mărturisit: ”Binele și răul din om, puterea și 
slăbiciunea, dominarea și supunerea... Iată temele 
care m-au interesat dintotdeauna și pe care am 
încercat să le ilustrez în povestea unui cuplu tânăr”. 
Referitor la celelalte evenimente culturale desfă-
șurate în perioada în care am trăit în România, în 
așa zisa „Epocă de aur” a lui Ceaușescu, când în 
România domnea cultura de masă, Cântarea Ro-
mâniei și Cenaclul Flacăra (coordonat de către A-
drian Păunescu), acela erau considerate evenimen-
te culturale deosebite, dar de fapt aveau un im-pact 
ideologic asupra românilor. Dar țin minte și unele 
evenimente culturale care mi-au plăcut. De pildă 
piesa „O scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale la 
Teatrul Lucia Sturdza Bulandra în 1982. Regia 
artistică a spectacolului a fost realizată de Liviu 
Ciulei, cu Victor Rebengiuc în rolul principal, ceva 
de neuitat! În anii 1979-1980 această piesă se juca 
la Teatrul Național în regia lui Radu Beligan. Sau 
declararea orașului Sibiu drept capitală a jazz-ului 
în Romania a fost un eveniment deosebit. În Româ-
nia anilor ’80 în pofida cenzurii totuși se scria, se 
cânta și se făcea artă și cultură interesantă, dar mai 
ales ”underground”.  

V.M.: Care dintre conducătorii (regi) sunt 
cei mai prezenți în scrierile autorilor cehi? 

J.B.: Cât despre conducătorii sau regii care 
au apărut în literatura cehă, aș putea începe cu pri-
mul conducător legendar, părintele Cech, din Cro-
nicile boeme (scrise de diaconul Cosma) din seco-
lul al 12-lea, legenda fiind cunoscută de toți cehii și 
folosită în multe scrieri mai târziu. Împăratul Carol 
al IV-lea din dinastia de Luxemburg, rege al Boe-
miei, la noi numit și „tatăl patriei”, împreună cu 
familia lui, apare în literatura cehă de multe ori. În 
anul 1348 Carol al IV-lea a întemeiat Universitatea 
din Praga, prima universitate din Europa Centrală. 
Domnia sa este considerată perioada de aur a Boe-
miei. El a autorizat prima traducere a Bibliei și lim-
ba cehă a început să se impună atât în literatură, 
cât și în comunicarea oficială. Cu personajul lui ne 
putem întâlni în scrierile lui Jaroslav Vrchlický, Alois 
Jirásek, Václav Beneš Třebízský sau František 
Kožík etc. Printre cei mai prezenți conducători în 
scrierile autorilor cehi poate fi amintit și Jan Hus, 
mare patriot ceh, profesor universitar la Univer-
sitatea Carolina, a susținut reforma ortografiei ce-
he, introducând semnele diacritice. Adept al ideilor 
lui John Wycliffe, protagonist principal în cadrul 
mișcării care a contestat atotputernicia Vaticanului, 
Jan Hus a pledat pentru oficierea slujbelor religi- 

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

oase nu numai în limba latină, ci și în limba credincioșilor, 
era împotriva indulgențelor, așa că nu este de mirare că a 
intrat în conflict cu papa. Fiind declarat eretic, a fost din pă-
cate ars pe rug în 1415 (de exemplu o piesă de teatru „Jan 
Hus” de Josef Kajetán Tyl). Apare în romane istorice, dar și 
în poezii lui Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, 
Josef V. Frič, Václav Šolc, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, 
Karel Hynek Mácha, care la noi se compara cu Mihai Emi-
nescu, chiar și într-o poezie a istoricului František Palacký). 
Conducătorul husiților Jan Žižka, general în timpul războa-
ielor husite, (cu câteva grupuri de țărani și rebeli și multe 
victorii), este un alt personaj care apare în literatura cehă în 
scrierile lui Antonín Jaroslav Puchmajer, Jan Kollár, Sva-
topluk Čech, Josef V. Frič etc. Regele Jiří z Poděbrad 
(George de Poděbrady), ultimul rege ceh, care a fost ales 
ca rege în 1458, susținea constituirea a unei Uniuni Euro-
pene. Personajul lui apare în scrierile multor autori, de 
exemplu Alois Jirásek, Bohumil Říha, Václav Erben, Václav 
Písař,Vladimír Kavčiak etc. Rudolf al II-lea din dinastia de 
Habsburg, a fost împărat al Sfântului Imperiu Roman și toto-
dată rege al Boemiei și rege al Ungariei și principe al 
Transilvaniei. În 1601 Mihai Viteazu s-a întâlnit cu el când 
era în vizită la Praga. Acest rege apare și el în scrierile 
autorilor cehi, de exemplu lui Karel Štorkán, Vladimír Přib-
ský, Jan Bauer, Petr Jirounek și Otomar Dvořák. Foarte 
mulți alți conducători sau regi au devenit personaje impor-
tante în scrierile autorilor cehi, am ales doar câteva exem-
ple. Dacă am vorbi de perioada mai modernă, atunci aș 
vrea să menționez de exemplu „Convorbirile cu T.G.M.” lui 
Karel Čapek, scriere în trei volume, care cuprinde viața, 
opinii politice, religioase și filosofice ale lui Tomáš Garrigue 
Masaryk, primul președinte Republicii Cehoslovace. Acum 
4 ani a apărut și o antologie despre scrierile lui Václav Ha-
vel „Citire despre Václav Havel”.  

V.M.: Ce nume de scriitori sunt mai cunoscuți în 
rândul opiniei publice din Cehia? 

J.B.: Despre scriitorii cehi, cei mai cunoscuți clasici 
par a fi Karel Čapek, Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Karel 
Havlíček Borovský, Alois Jirásek, Božena Němcová, Jan 
Neruda, Jaroslav Seifert, František Halas și alții. Scrierile lor 
se regăsesc în literatura obligatorie la școală. Ivan Klíma 
(inspirat de scrierile lui Franz Kafka și Karel Čapek) include 
teme ca: singurătatea, umanismul și mecanismul puterii, 
problema existenței umane. De asemenea, îi amintesc pe: 
Ota Pavel și pe foști disidenți: Václav Havel, Bohumil Hra-
bal, Arnošt Lustig, Vladimír Škvorecký, M. Kundera. În pre-
zent cei mai cunoscuți și citiți  sunt: Michal Viewegh, Květa 
Legátová, Jáchym Topol și alții. Din autorii contemporani 
cehi mie personal îmi place foarte mult Alena Mornštajnová, 
scriitoare foarte talentată și populară la noi, „Hana”, cartea 
ei de referință, a apărut deja în traduceri în străinătate. 
Evžen Boček, a dat literaturii cartea „Ultima aristocrată”, 
care a fost ecranizată. Patrik Hartl, scriitor și regizor, este și 
el foarte bine cunoscut, la fel ca și Radka Třeštíková sau 
Petra Stehlíková. Din autorii străini cei mai cunoscuți clasici 
în spațiul public ceh sunt: Ernest Hemingway, L.N. Tolstoi, 
F.M. Dostoevski, Honoré de Balzac, Miquel de Cervantes y 
Saavedra, Thomas Mann,  J.W. Goethe, G. Flaubert, Ch. 
Dickens, Emily Brontë, R. Kipling. Din autorii contemporani 
cei mai citiți la noi:  sunt Jo Nesbo, Andrzej Sapkowski, Jo-
nas Jonasson, Daniel Cole, Paulo Coelho, J.K. Rowling ș.a. 

V.M.: Cenzura ideologică și-a pus amprenta și în  
 

 

literatura postbelică din Cehoslovacia? 
J.B.: Desigur... În anii 1950-1953 a fost 

întocmită o listă de cărți interzise, care era actua-
lizată pe parcurs și schimbată în legătură cu situ-
ația internațională sau reacția la situația politica 
sau culturală în țară. După decesul lui Stalin, după 
ce a murit și președintele Gottwald în 1953, situa-
ția s-a schimbat. Subiectivitatea și individualismul 
s-au întors în poezie. În 1954 a început publicarea 
noilor periodice: Host do domu („Oaspete în ca-
să”), unde publicau Oldřich Mikulášek și Jan 
Skácel, dar și revista Květen („Mai”), în care publi-
cau începând din 1955: Milan Kundera, Karel Šik-
tanc ș.a. În anii 1960-1961 literatura cenzurată și 
interzisă era divizată în anumite categorii: literatura 
politică nocivă, beletristica nocivă, literatura pentru 
copii nocivă, literatura economică nocivă, literatura 
grupărilor oculte și a sectelor, dar și literatura poli-
tică învechită. A funcționat nu numai cenzura ofici-
ală, dar și autocenzura. Mulți autori cenzurați erau 
trimiși în lagăre comuniste fără nicio judecată, erau 
învinuiți de spionaj sau răsturnarea republicii. Unii 
scriitori au și murit în pușcării (de exemplu Vladi-
mír Sís), sau ca urmare condițiilor din închisori 
(Jan Alois Zahradníček), dar și unii scriitori comu-
niști au fost persecutați, ca Konstantin Biebl de 
exemplu. În 1970 a fost desființată Uniunea scriito-
rilor, iar în 1972 s-a înființat Uniunea scriitorilor 
cehi, dar numai vreo 15% din scriitori au devenit 
membri. Cea mai dificilă perioadă (sub aspectul 
cenzurării cărților) a fost între anii 1972-1975, când 
numeroși scriitori ca Eva Kantůrková, Pavel Ko-
hout, Milan Kundera, Josef Škvorecký și Karel 
Pecka, au părăsit țara. În anii 1970-1980 literatura 
de „samizdat” a atins vârful ei. Autorii colaborau cu 
editorii „samizdatului” cehoslovac și cu editorii din 
exil. În anii ’80 cărțile autorilor cehi ca Milan Kun-
dera, Václav Havel, Josef Škvorecký și alții au 
apărut în traduceri în Vest, deși în țară nu se știa 
mult despre ele din cauza cenzurii și lipsei criticii 
literare. Deși din anul 1989 Republica Cehă are 
libertatea presei, literaturii etc., cei mai mulți autori 
nu o folosesc destul de efectiv și se străduiesc să 
nu se atingă de temele politice de actualitate. 

V.M.: Cum l-ați perceput pe Vaclav Havel 
înainte de 1989? Dar după anul 1990? 

J.B.: Înainte de 1989 pe Václav Havel l-
am considerat scriitor și dramaturg, mai ales în ju-
rul anului 1968, când a activat în Clubul scriitorilor 
independenți și în Clubul non-membrilor de partid 
angajați și în Uniunea scriitorilor, condusă de Ja-
roslav Seifert. Eram însă prea tânără atunci să-mi 
fac o opinie matură despre scrierile lui. Când au 
năvălit peste țara noastră trupele statelor din Tra-
tatul de la Varșovia, Havel a fost forțat să pără-
sească teatrul. Când eu am terminat studiile uni-
versitare în 1975, Havel a înființat o ediție de lite-
ratură independentă: „Editia Expeditia” sub formă 
de „samizdat”, paginile erau scrise la mașina de 
scris în puține copii multiplicate în mai multe locuri, 
eu n-am avut acces la ele, dar știam de ediția lui. 
Havel lupta împotriva represiunii politice tot timpul,  

  (continuare în pag. 35) 
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în acel an a și redactat o scrisoare deschisă președintelui 
Husák. A devenit unul dintre fondatori Cartei 77, a fost 
unul dintre primii trei purtători de cuvânt ai acestei grupări. 
În aprilie 1979 a devenit unul dintre fondatorii Comitetului 
pentru apărarea persoanelor urmărite pe nedrept, fiind 
întemnițat de trei ori (5 ani în spatele gratiilor). În vara 
acelui an, eu m-am stabilit în România. În 1989 Havel a 
devenit unul dintre liderii „Revoluției de Catifea” și pre-
ședinte al Forumului Civic. Îmi amintesc cu ce emoții 
urmăream acele evenimente istorice din țara mea la Bu-
curești, ascultând radioul cehoslovac. Simțeam o euforie 
nemaipomenită. Amnistierea lui Havel și a 2/3 dintre de-
ținuți (unii chiar criminali) poate fi percepută ca fiind con-
troversată, dar emoțiile din primele zile ale libertății pot fi 
de vină și o pot justifica într-un fel. Destrămarea Cehos-
lovaciei în 1992 am simțit-o ca un eșec, un insucces în 
cariera lui Havel ca președinte, deși nu el era de vină și el 
s-a pronunțat pentru menținerea Cehoslovaciei. Eu am 
crescut într-o țară, în care slovaca era a doua limbă, la ra-
dio și TV se vorbeau amândouă limbi, vedeam filme slo-
vace, nu se traducea nimic, fiindcă toată lumea în Cehia 
înțelegea limba slovacă și invers. Pentru generația tânără 
de azi este deja o limbă străina. Eu am dat și un examen 
la facultate în limba slovacă și o înțeleg perfect și acum, 
pot și vorbi această limbă foarte apropiată. Havel a fost 
ultimul președinte al Cehoslovaciei și primul președinte al 
Cehiei. Soția lui a murit în 1996. Eu am citit cartea lui Scri-
sori către Olga, mi-a plăcut foarte mult și mi l-a arătat pe 
Havel dintr-un alt unghi, privat, ca un soț iubitor și un om 
excepțional de sensibil. Când s-a recăsătorit în 1997 cu 
actrița Dagmar Veškrnová, mulți oameni îl judecau pentru 
infidelitate. Mulți oameni îl judecă și în ziua de azi - că ii 
plăcea să bea... Eu nu judec pe nimeni, ultima judecată o 
las lui Dumnezeu, Domnului nostru iubitor, just și milostiv. 
Pentru mine și majoritatea cetățenilor din țara mea, Václav 
Havel a fost și va rămâne cel mai bun președinte dintre 
toți, un om foarte inteligent, curajos, pașnic, cinstit, cu 
înțelegere și cu inima curată. Înmormântarea lui în 2011 a 
arătat cât de mult a fost apreciat și iubit de către poporul 
ceh și cât de cunoscut și stimat a fost și este în toată 
lumea.  

V.M.: Ce idei se desprind din conținutul imnului 
Republicii Cehe? 

J.B.: Imnul Republicii Cehe începe cu versuri 
„Kde domov můj...”, adică „Unde este casa mea...”. Muzi-
ca a fost oferită de František Škroup, compozitor de mu-
zică de operă și autorul libretului este Josef Kajetán Tyl, 
dramatist, regizor, actor, traducător, scriitor și jurnalist. 
Pentru prima dată, această melodie cu textul respectiv a 
apărut pe 21 decembrie 1834 în piesa de teatru scrisă de 
Tyl - „Fidlovačka” și prima strofa a devenit prima parte a 
imnului național în 1918, când a fost înființată Cehoslo-
vacia, iar după divizarea țării pe 1 ianuarie 1993, a devenit 
imnul de stat ai Republicii Cehe. La prima vedere, s-ar 
putea părea că cehii nu știu unde este casa sau țara lor, 
dar întrebarea de la începutul imnului este doar retorică și 
în versurile care urmează se explică prin descrierea fru-
museților țării - „Apele clocotesc de-a lungul luncilor, Pă-
durile de pin foșnesc printre colții de stânca, Grădina este 
glorioasă cu florile pomilor, primăvara, Paradis pe pământ 
este ceea ce vezi, Iar aceasta este frumoasa țară - Patria 
Cehă, țara mea”. Este un text liric, în comparație cu textul  
 

 

imnului României, care este de fapt un cântec pa-
triotic de luptă. Imnul ceh este foarte poetic, liniștit 
și romantic. Omul își poate închipui un peisaj fru-
mos de primăvară. La noi în țară se discută destul 
de des că națiunea cehă nu arată lumii că ar fi gata 
să lupte pentru libertatea ei, deși a fost umilită și 
ocupată în timpul istoriei de foarte multe ori, că ar 
trebui un cântec mai militant, curajos. Dar cehii nu 
prea au fost militanți în cursul istoriei. Au luptat mult 
și bine pentru regii lor, pentru religia lor, pentru 
împărat și pentru alții (de exemplu aviatorii noștri 
pentru Marea Britanie în timpul războiului). Textul 
imnului arată sufletul națiunii, caracterul: “porumbița 
pașnică”. Mie îmi place, dar îmi place foarte mult și 
cel român. Când aud primele note, deseori apar la-
crimi în ochii mei, fiindcă îmi aduc aminte de clipe 
istorice pe care le-am trăit când imnul era cântat de 
mii de oameni. Această trăire o am și când ascult 
versurile imnului românesc, am trăit zilele revoluției 
la București și imnul național al României. 

V.M.: S-au realizat traduceri din literatura 
română în limba cehă? Ați întâlnit asemenea cărți? 

J.B.: Da, sigur. S-au realizat multe și am 
întâlnit destule, atât în librarii, cât și în biblioteci - 
deși, din păcate, nu prea sunt cunoscute și citite. 
Tradiția acestor traduceri a început în a doua parte 
a secolului al XIX-lea și este legată de prof. Jan Ur-
ban Jarnik, care a înființat seminarul de limbi roma-
nice la Universitatea Carolina din Praga și se ocupa 
de limba română personal. După primul război 
mondial contactele între țările noastre s-au inten-
sificat și au apărut primele traduceri din limba ro-
mână, dar apăreau cu greu și nu erau citite mult. 
Cel mai cunoscut și popular autor român la noi în 
țară atunci era Panait Istrati, care trăia totuși în 
Franța și era prieten cu Romain Rolland. În timpul 
comunismului se traduceau mai ales cărți tenden-
țioase, dar a apărut și o foarte reușita traducere a 
poeziilor lui Mihai Eminescu, realizată de un tradu-
cător excepțional - Vilém Závada. În perioada soci-
alistă cele mai multe traduceri de literatura postbe-
lică din limba romana, multe din care le-am citit și 
eu, au apărut datorită traducătoarei Eva Strebin-
gerová, de exemplu opere lui Tudor Arghezi, Geo 
Bogza, Ion Budai-Deleanu, Iordan Chimet (Eroi, 
fantomă, șoricei, traducerea a fost distinsă cu pre-
miul Fondului Literar Ceh pentru cea mai bună ope-
ră tradusă), Zaharia Stancu, Nichita Stanescu, Ra-
du Tudoran și alții. Domnișoara Cristina, lucrarea 
lui Mircea Eliade a apărut în traducerea lui Jiří 
Našinec în 1984, constituind o parte din volumul 
Cinci nuvele romanești (Pět rumunských novel). În 
anii 80 au fost publicate traduceri din cărțile lui 
Eliade: Maitreyi și  Nunta în cer. In ultimii 30 ani au 
apărut toate capodopere lui Mircea Eliade, dar nu 
erau scrise în limba romană în original. În anii 90 
au fost traduse și Pagini bizare lui Urmuz (Demetru 
Demetrescu-Buzău) de Petr Turek. Traducătoarea 
Hana Janovská a publicat traduceri din romanele 
lui Max Blecher (Mihail Bera) și Jitka Lukešová a 
tradus romanul lui Modest Morariu, Întoarcerea lui 
Ulise. Însă, cea mai reușită traducere din limba  

(continuare în pag. 36) 

 

 



Boem@  131-132-133  (1-2-3) / 2020) 36 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 35) 
 

română după 1989 a devenit Simion Liftnicul lui Petru 
Cimpoeșu, realizată de Jiří Našinec în anul 2006. 
Această carte a primit cel mai prestigios premiul ceh 
pentru litera-tură în două categorii - „Cartea anului” și 
„Cea mai reușită traducere”. Cât privește literatura 
modernă, Jindřich Va-cek, pe care l-am cunoscut 
personal (născut la Plzeň în 1955, a studiat franceza și 
româna la Facultatea de Litere a Universității Caroline 
din Praga, în anii în care eu lucram la Casa Culturii 
Cehoslovace (1985-1991), dânsul era lec-tor de limbă 
cehă la Universitatea din București), a tradus cartea lui 
Octavian Paler Viața pe un peron (2009), și Po-grom a 
lui Eugen Luca (2007), Elegie pentru Ana-Maria a lui 
Vasile Vasilache (1990) și cartea autorului Mihail Se-
bastian, Jurnal 1935 - 1944 (2004). A publicat și 
traduceri de anumite pasaje din cartea lui Mircea 
Ciobanu, Cartea fiilor și lui Vlad Zografi, Săruta-mă în 
revista Tvar (Forma) în octombrie 2012. În 2008 Tomáš 
Vašut a tradus cartea Hotel Europa lui Dumitru 
Țepeneag, scrisă în românește, deși autorul trăia în 
Franța. În 2012 Jitka Lukešová a tra-dus o carte din 
perioada interbelică: Rusoaica lui Gib Mihăiescu. Jiřina 
Vyorálková a tradus două romane ale scriitoarei Anca 
Maria Mosora - Arhangelii nu mor (2008) și Reality game 
show (2011). În 2008 a apărut și antologia de poezie 
românească Tahle čtvrť je naše (Acest cartier este al 
nostru). Din păcate în țara noastră în ziua de azi nu 
exista o concepție cât privește traduceri din limba ro-
mână, așa că depinde de gustul traducătorului, de intere-
sul lui și de ce dorește editura.  

V.M.: Cum explicați faptul că adolescenții și 
tinerii învață mai ușor limba engleză în raport cu alte 
limbi de circulație universală (germană, italiană, spaniolă, 
rusă)?  

J.B.: Cred că nu este greu să explic acest fapt. 
În primul rând, adolescenții și tinerii iubesc muzica, 
cântece, iar cele mai multe texte din muzica universală în 
ziua de azi sunt scrise în engleză și ei vor să înțeleagă 
despre ce este vorba, sunt motivați și învață textele pe 
dinafară. Aceasta se întâmplă deja de foarte mult timp, și 
eu învă-țam de exemplu textele formației Beatles pe 
dinafară. În al doilea rând, tinerii de azi au multe 
posibilități de a călători, de a se întâlni cu prietenii lor din 
străinătate, de a urma studii în lumea întreagă, de a vorbi 
și scrie în engleză. În al treilea rând, limbajul 
computerelor și al internetului se bazează tot pe engleză, 
așa că engleza pătrunde viețile lor peste tot și este în 
multe țări prima limbă străină pe care o învață. Atunci nu 
este de mirare faptul că engleza a devenit o „lingua 
franca”, și nu numai a tinerilor... 
  V.M.: În numele cititorilor revistei Boema, vă mul-
țumim pentru participare. 
 
 
 


 

(urmare din pag. 19) 
 

de-ar fi, ori episcop de-ar fi, ori egumen. Să-i schim-
be rostul prefăcând-o în cârciumă și în local de pe-
trecere și scandal!” Desigur, osândă mai mare decât 
blestemul de a vinde mai întâi vinul episcopiei nu 
există, așa că privirile i se întorc către Pitirim: „-Te-a 
luat dracul! Pentru meritele cuvioșiei tale, de mâine 
încolo vei lăsa pravila și… denunțurile și te vei ocu-
pa de vânzarea vinului sfintei episcopii adică al epis-
copului. Am zis!” Cum s-ar spune, ipocrizia atinge 
cotele cele mai ridicole. Prăpastia dintre promisiuni-
le făcute la instalare și intențiile episcopului de a se 
îmbogăți este uriașă. Pitirim avea dreptate. Instituția 
călugăriei devine doar o simplă afacere în care sta-
rețul devine un abil negustor de vinuri și de influ-
ențe. Din nefericire, Pitirim este găsit cel vinovat. 
Acarul Păun. Anonima l-a băgat, fără să vrea, în ca-
ruselul afacerilor. După cum observă Pompiliu Con-
stantinescu, „Pitirim cade în primul plan al atenției 
noastre, bonom suficient și cu avânturi schiloade de 
mucenicie, dar repede resemnat într-o ironică pos-
tură de negustor de vinuri”.  

Este în structura acestei nuvele o schemă 
abilă cu subiect de dramă, dar final de comedie, cu 
individualități succint, dar bine caracterizate, cu in-
tenția satirică, gradat prezentată. Fire inteligentă și 
cultivată, chiar autodidact fiind, Damian Stănoiu, de-
a lungul celor aproape 20 de ani de monahie, a că-
pătat o experiență de bun psiholog, urmărind firile 
atâtor monahi, pe care o valorifică în cărțile sale. 
Are știința tensionnării și a detensionării situațiilor, 
fără a le transforma în drame sau tragedii, adu-
cându-le, mai întâi, la faza maximă, ca apoi, printr-o 
întorsătură a evenimentelor, să le arunce în ridicol. 
Starețul devine, pentru cititor, un fel de vechil pe 
moșie, iar Pitirim nu este decât o slugă. Amândoi au 
o doză de ipocrizie, trăsătură tușată cu negru de la 
un cap la altul al nuvelei: la stareț din lăcomie, la 
Pitirim, din naivitate și resemnare. Se observă lesne 
că Stănoiu îi tratează pe cei doi în oglindă, gradân-
du-le sentimentele, mai întâi bănuiala, apoi teama, 
spaima, coșmarul – totdeauna în urma unui vis de 
noapte -, ca apoi să arunce totul înspre celebra 
propoziție a lui Caragiale: „Pupat toți Piața Indepen-
denței.” De la cel mai umil monah, până la episcop 
sau mitropolit, călugării au luat apucături de mireni, 
banul i-a îndepărtat de cele monahale.  

Asta o spune autorul, nu pentru a satiriza, 
cum s-a interpretat fals până acum, ci din durerea 
monahului din el, aflat în ipostaza lui Pitirim, care 
dorea îndreptarea defectelor și revenirea la viața 
monahală autentică, după cum pleda el și în „Mono-
grafia mănăstirii Căldărușani.” (1924) 
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      Marian VIȘESCU 
 
Zborul sufletului 
 
În fiecare dimineață, 
îmi umplu gândurile cu chipul tău, 
iar seara îmi descânt fericirea 
și-ți chem tandrețea. 
Vocea ta și-a pus amprenta 
pe timpanul meu 
și în fiecare moment 
ascult acordul ei, 
pentru a înțelege 
zborul sufletului tău 
către mine. 
 
Umbrele nopții 
 
E trist pământul, purpuriu, 
monoton, cu cerul el se ceartă; 
e mult amar în el aici, 
e otrăvit și plânge-n versuri. 
Într-un vis urât cu necrofagi, 
un înger negru mă aleargă 
printr-un dormir ce n-are poartă. 
Mă zbat să fug și nu am unde, 
ca un corb ce vrea să fugă 
dintr-o cușcă cu grilaj. 
În vis se crapă brusc din poezie 
o clepsidră cu portretul 
celor care pleacă azi. 
Stelele-nghețate plâng, 
îi cheamă-n cimitir, 
cu glas tăcut și blând, 
iar pământul rece tace,  
în barbă suspinând! 
 
Gri 
 
Sunt nimic – o umbra gri, fără lumină, 
în contururi incerte. 
Tu îmi dai sens, blândețe și culoare. 
Sunt o lacrimă strivită între genele tale 
și pătrund în tine, dincolo de-adâncuri, 
prin venele-ți cu sânge, gânduri, labirinturi. 
Ploi reci de toamnă și pași greoi  
amestecați cu dor… 
 

Pământul s-a făcut nimic, iar tu îmi ești esență. 
 

Oameni supărați și oraș tăcut ascuns, 
bălți pe trotuare, lumini, ferestre aburite – 
un gând de mi-ai trimite… 
sugrumă-mi infinitul, 
cuprinde-mă în doruri și-mbrățișări dospite, 
ascunde-mă de ploaie, și fă să-nghețe timpul!  
 

 
Pastel sideral 
 
Brațele cerului se întind 
peste lumea imensă, obosită. 
Miroase a toamnă moartă și iarnă... 
Norii gri decolorează cerul, 
iar nopțile se înfășoară 
în stele lipsite de culoare. 
Luna își încalță picioarele 
în frunze moarte și reci. 
 
Astral 
 
Ascuns în liniștea umbrelor din noapte, 
cu pleoapele-mi deschise în întuneric, 
te ating doar cu privirile umede, 
îmbibate într-un ceai morfeic. 
Somnul tău, secret seducător, 
în șoaptă-mi spune să te chem, 
căci un coșmar iarăși se repetă 
în noaptea care stă pe-o pajiște de gheață, 
mergând spre dimineață, mai departe. 
Deschide-ți ochii... 
noaptea fulgeră cuiburi de mâini, 
iar în fereastră țipă luna și cerul înnorat. 
Prinde-mi vocea cu lațul genelor de somn 
și ascultă-mi sunetul privirilor ce roagă. 
 
De-a baba oarba 
 
Azi am învățat ziua să moară, 
am sedus-o, făcând-o să-și taie venele, 
lăsând-o să leșine-n ploaie. 
Îi striga sângele în vene, 
cu ritmul plecării păsărilor, 
în schimbul anotimpurilor. 
Leg septembrie la ochi 
cu fulgere de vară, 
așa o să pot culege 
câteva vise... 
unde se iubesc 
gutuile în toamnă! 
 
Exod 
 
O liniște surdă între două secunde… 
 

Se scurge timpul cu mâinile la gură, 
un calm răcoros între două țipete de vânt, 
se usucă luna între lume și soare, 
se zvântă toamna între anotimpuri, 
cu pauze înguste, stingându-se pe margini, 
se simte iarna cum stă la rând, 
aplauze de crengi, când lungi, când dese; 
între două bătăi de anotimpuri, 
se sting flori – 
catargele nasc aripi. 
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       Lucia PĂTRAȘCU 
 

AŞTEPTARE 
 

Zburdă o sanie cu zurgălăi 
Şi scapără sub tălpile în fugă, 
Când, înotând în neaua strânsă-n clăi, 
Se duce, se tot duce ca nălucă. 
Doar tu rămâi şi-aştepţi într-un colind 
Să înfloreşti ca mărul din poveste, 
Dar ning la tâmplă-ţi florile de-argint… 
Poţi să mai crezi în timpul ce mai este? 
 
ASFINŢITURI 
 

În clipa despărţirii, 
Am înapoiat pentru totdeauna 
Asfinţiturile însângerate, 
Punând în această carte 
Suava deznădejde, 
Ca o închinăciune a inimii, 
Pentru sufletul care a murit 
Sub tăişul privirii tale. 
 
ACOLO 
 

Învăţ să cred plecările 
Care au nimicit trecutul 
Frunzelor ruginii. 
 

Încetez să mai înţeleg 
Armonia florilor de măr 
Ce depăşeşte anotimpul, 
Rămânând pentru totdeauna 
Triumfătoare, acolo. 
 
ALERGAM 
 

Alergam să prind 
Bucuria cuvântului jucăuş, 
Ce picura în paşi de dans 
Albastre armonii celeste. 
El se rotea în jurul meu, 
Desenând o armată ordonată de litere, 
Ce priveau  către lumină, 
Ca florile soarelui, în plină vară. 
 

CHEMAREA LUNII 
 

Cu speranţa primăverii, 
Primesc chemarea lunii 
Ce îmi râde albastru 
În fereastra cu doruri. 
Urme cenuşii de lup 
Coboară prin anotimpul 
În care ţipă bezmetic 
Mirările inimii Albastre. 


 

Cătălina HAȘOTTI   
 

TĂCERE DUPĂ TĂCERE  
                              lui Mihai Eminescu 
 

Mihai, ți s-a deschis ușa  
acolo, undeva sus de tot  
și ai ieșit în aerul odihnelor  
Ai tras cuiele din uluci  
să-ți faci poteci către cer. 
N-a fost capătul drumului,  
singurătatea nu te-a sfâșiat ,  
ți-a adormit la picioare., 
s-a urcat ca  o rugăciune,  
ca o rază a lunii  
A coborât apoi să lumineze  
o margine caldă a  sufletului nostru  
prin spații uitate de noi,  
prin gândurile,  prin rănile,  
prin rătăcirile noastre  
și-apoi  
prin liniștea dinainte de cuvânt  
 
CELOR  NEÎNTREBAȚI  
     lui Mihai Eminescu și Nichita Stănescu  
 

Neîntrebați s-au născut,  
neîntrebați s-au despletit  
din risipite inimi,   
din risipite trupuri,  
din risipite chipuri  
 

Și tot neîntrebați  au nemurit  
Unul este o lungire 
și celălalt o prelungire  
a pietrei peste care 
învingători au plâns  
și au șezut  
ca peste-un viitor  
numai de ei văzut  
ca o înveșnicire. 
 

Și tot neîntrebați  
ochii și-au  ridicat 
spre-al lor mister 
dumnezeiesc,  
că  moartea se învață, 
că-i lecție despre viață, 
că nașterea e oarbă  
ca ochii lui Borges,  
e-o moarte inversă  
ce până la sfârșit  
încet, încet  
și ea se-nvață  
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      Coralia DRĂGAN 
 
 
Mărturisire 
 

Mi-e inima plină de versuri 
Şi sufletul mi-e plin de dor, 
Aş strânge în braţe universul, 
Spre stele aş putea să zbor. 
 

Mi-e cugetul plin de simțire, 
De-un straniu elan tineresc; 
Am raze de soare-n privire, 
Iar glasul mi-e tunet ceresc. 
 

Un cântec mi-e toată ființa 
Și-aș vrea să le strig tuturor 
Că-n tine mi-e toată credința 
Ființa pe care-o ador. 
 
 
Prietenia 
 

Prietenia... 
E îngerul care veghează 
Să poți zâmbi când viața te trădează; 
E darul cel suprem de pe pământ, 
Iubire-n suflet fără legământ. 
 

Prietenia... 
E zborul lin către lumină, 
Speranță multă, bucurie; 
E sufletul bogat în pace 
Și armonie-n orice-ai face. 
 

Prietenia... 
E adierea discret-a vieții, 
Șoapta caldă a dimineții; 
E aburul din ceașca de cafea, 
Acord suav al clapei de pian. 
 

Prietenia... 
E primăvara ce renaște, 
Vara cu parfum de astre; 
E toamna amintirilor bogate 
Și iarna clipelor imaculate. 
 

Prietenia... 
E sângele ce nu vuiește 
Și inima ce se-odihnește 
Când a găsit cu-adevărat, 
Ființa dragă și fără de păcat. 
 

 
Vis de noapte 
 

Cerul mi te-a dăruit pe tine 
Când stelele îl luminau 
Și am putut zări prin ele 
Un chip frumos ce strălucea. 
 

E visul furișat în noapte 
Tiptil, timid dar hotărât 
Să-mi dăruiască fericirea, 
Ascunsă-n al meu suflet frânt. 

 
 

Dor de tine 
 

Spre asfințit mi-e sufletul 
Și-mi este dor de tine; 
În bucla norului te văd, 
Tu nu privești spre mine. 
 

Rămâi și încă nu pleca, 
Pustie-mi pare clipa 
Când singură sunt pe o stea; 
Nu pot zbura, rănită mi-e aripa. 
 

În taina cerului curat 
Te caut printre stele 
Când ele-apar pe înserat, 
Dar nu ești printre ele. 
 

Te caut, nu știu cine ești 
Dar sufletul îmi spune 
Să nu renunț, să te găsesc; 
În ce dimensiune să-mi spui tu, 
                         străine ! 
 
 
În noapte 
 

Doru-mi frânge noaptea, 
Ochii se deschid, 
Gândul mi-e zburdalnic, 
Dar vreau să-l înving. 
 

Camera e rece, 
Nimeni nu petrece; 
Sunt dorinței fierbinți, 
Gânduri necuminți. 
 

Sunt ca o vioară 
Cu sunet ce zboară 
Spre anii din urmă; 
Acorduri se curmă. 
 

Mirifică-i tinerețea, 
Nu-ncape tristețea 
În gânduri și vise 
Și dorințele atinse. 
 

Adorm cu gândul la tine; 
Și peste gene cad cortine, 
Iar gândul ușor se așează 
În trupul ce nu mai visează. 
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 Ștefan Lucian MUREȘANU 
 

MISIUNEA UNUI POET CREȘTIN 
 

O scriitoare profundă transmite prin poemele sale, 
în număr de 101 sonete, o liniște a veștii găsirii Căii care a 
dus-o spre lumină. Ne plămădim în întuneric, iar după ce ne 
naștem orbecăim într-o lume în care oamenii se caută și-și 
întăresc convingerea că drumurile vieții duc spre o cale a 
luminii. Poezia ”Eu”, cu care volumul de sonete se deschide 
în fața cititorului, concentrează în cele zece versuri o 
existență, este experiența de viață a poetei Maria Filipoiu. 
Aplecată asupra unei cugetări de-o viață, poeta inspiră și 
expiră din interiorul versului ei fapta ca regret al unei dorințe 
prin care voiește perfecțiunea întru credința că lumea își 
poate găsi calea spre lumină, dorind-o, așa cum și-a dorit-o 
scriitoarea în interiorul fiindului ei: ” Însuflețită-n chip de 
pelerin,\ din universul spiritelor vin\ cu pana gândului de bun 
creștin\ și lacrimile cerului senin\ pe-al timpului răboj să-mi 
scriu destin,\ spre proslăvirea Tatălui divin,\ când viața mea 
se află în declin;\ din preaplinul pocalului de vin\ golesc 
licoarea cu gust de pelin\ să nu mai simt amarul din suspin”. 
Observăm că după fiecare titlu dat poeziei urmează 
destăinuirea a ceea ce poeta dorește să reverse în sonetul 
creat. Astfel, incursiunile în cunoştință de cauză în sonetele 
Mariei Filipoiu, sunt singulare, dar cu atât mai necesare, 
căci cititorul este lipsit de multe ori şi cu atât mai nefericit, 
de sprijinul studiului teologic, indispensabil înțelegerii depli-
ne a ceea ce dorește să transmită poeta în înțelegerea poe-
ziei religioase.  

În excursul de față, ne propunem să expunem câ-
teva din temele pe care le considerăm majore în poezia Ma-
riei Filipoiu şi, nu atât temele, cât modalitatea literar – poe-
tică ca expresie  inefabilului trăirii religioase, cât şi viziunii 
creştin ortodoxe asupra a tot ceea ce ține de existența şi 
experiența umană. De asemenea, în consonanță cu felul în 
care stihuitoarea consideră poezia ca artă, vom încerca să 
ne eliberăm de limitativa considerare a acestei trăiri ca o 
simplă atitudine estetică și îi vom acorda importanța 
cuvenită unei mărturisiri de credință şi de viață.  

În volumul de sonete al poetei Maria Filipoiu, omul 
este definit de caracteristicile sale de făptură creată de 
Dumnezeu. Deşi, este de fapt pământ, omul poartă ontolo-
gic, în sine, reflexele divinității. Nu reprezintă decât adevărul 
dogmatic, acela al vieții şi al morții și sunt părți ale unui 
singur întreg care formează soarta şi destinul omului, 
vremelnicie şi veşnicie. Imaginile simbolice trimit către ade-
văruri biblice revelate, adevăruri de nezdruncinat şi impo-
sibil de evitat, rânduite de Dumnezeu într-un plan veşnic 
imuabil, adevăruri pe care poezia le ia cu asalt prin mijloace 
specifice. 

”Dedicație” este mărturisirea adâncă, este legătura 
egoului teluric cu eul cosmic, este întrepătrunderea și 
cugetarea poetei spre binecuvântarea Creatorului, este o 
iubire dăruită cititorului, dorința ca cel ce îi citește sonetele  
 

 
 

să se contopească întru cuvântul divin. Mesajul 
poetei Maria Filipoiu este direct și unul singur 
acela de a căuta ”Cărarea spre Absolut”, calea 
divină, despre care ne atrage atenția că ”nu este 
netezită pentru toţi pelerinii. Unii caută toată viaţa, 
dar nu desluşesc traseul corect, prejudiciind, ast-
fel, propria veşnicie. Alţii o găsesc la jumătatea 
vieţii, iar puțini zăresc ţinta şi tot traiectul de la 
început până la final. Aceştia se pot considera, cu 
adevărat, norocoși. Cei care bâjbâie își pot atinge 
ținta doar pe calea spirituală, cu lumina unei călău-
ze divine, care să le lumineze drumul cel bun”.  

Primul sonet, ”Iubirea de Dumnezeu”, este 
sonetul învățăturii creștine după cum însăși poeta 
mărturisește și întră într-o melancolie a aducerilor 
aminte pe când mama sa o ducea în vremea 
copilăriei să se roage, făcându-și semnul crucii în 
casa primitoare a lui Dumnezeu, Biserica Dom-
nului Nostru Iisus Hristos. Legătura aceasta, a 
ființei cu duhul, o va călăuzi întru armonia minu-
nată a vieții în iubire, dându-i ”Pacea sufletească” 
pe care o descrie în cel de-al doilea sonet: ” În-
semnați cu mirul purificator/ Și pe chip făcând 
semn de închinare,/ Creștinii duc taină la casele 
lor”. Maria Filipoiu își desăvârșește Calea și este 
conștientă că drumul vieții ei este însoțirea perma-
nentă cu ”Îngerul ei păzitor” pe care îl simte în 
toată ființa ei, cântându-l în ”sonet spiritului creș-
tin”: ”În suflet îl duc pe cărări de stele,/ Când cursa 
vieții ajunge la sfârșit,/ Iar chipul meu va fi lut de 
ulcele”. 
           După ce parcurge un drum al purificării min-

ții, poeta încearcă să-și apropie spiritul de Poarta 

Raiului și, atunci, ”Cu inima pe cerul din ochi 

(continuare în pag. 41) 
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(urmare din pag. 40) 
 

vibrând,/ Privesc nedumirită spre Dumnezeu/ Și-l rog să-

ngăduie sufletului meu/ Să se înalțe pe-o aripă de gând”. 

Acest sonet scris într-o măsură de 11 silabe, cu rimă îmbră-

țișată definește, prin formă, poezia canonică specifică crea-

țiilor poetice religioase, iar faptul că rima alternează de la 

verb la substantiv evidențiază dinamismul tabloului descris. 

Luat în parte, fiecare sonet reprezintă un tablou, o pictură 

murală a unor timpuri care au fost și există în prezent prin 

creația poetică a Mariei Filipoiu care a dorit să deschidă, cu 

aceste sonete, o Cale a adevărului, a mărturisii, a ceea ce a 

simțit și simte când inima ei primește semnul existenței divi-

ne. Poeta cugetă cu fiecare sonet și în fiecare poezie trăim 

momente în tablouri diferite unde, prin fiecare în parte, dom-

nia sa își trăiește timpul exitenței. Fiindul său teluric este o 

nădăjduire a curățirii sufletului: ”Nădăjduiesc în tine, Sfânt-

Părinte,/ Că-mi vei duce sufletu-n alt început/ Să-mi veșni-

cească gânduri în cuvinte”. Poeta este conștientă că, într-un 

moment al existenței telurice, vine și acea trecere dintr-o 

lume într-alta, despre care filosoful Constantin Noica, în stu-

diul său ”Sentimentul românesc al ființei”, spunea: ”În fapt, 

înţelesul deosebit al fiinţei, la noi, este poate lucrarea înţe-

lesurilor deosebite ale lui întru, care a venit să exprime fiinţa 

dinăuntru parcă, sugerând că a fi înseamnă a fi întru ceva, 

adică a fi în şi nu pe deplin în ceva, a se odihni dar a şi nă-

zui, a se închide dar şi a se deschide. Fiinţa a fost astfel 

scoasă din încremenire şi s-a clătinat. Dar dacă nu s-ar 

clătina, ar fi cu adevărat? Ce fel de fiinţă este aceea în care 

nu e loc pentru nicio vibraţie şi nicio devenire?” Acest rit de 

trecere este o traversare a Căii pregătită încă din starea 

fiinduală, o cale despre care poeta vorbește și amintește 

cititorului, în fiecare sonet, anume, ispășirea. Cuvintele nu 

sunt totuna cu vorbele, Cuvântul este însuși Fiul lui Dum-

nezeu care a venit ca Om să ne binecuvânteze într-o lume 

multă cu oameni puțini.  

 Dacă poetica creștină are rolul de a pune omul în 

legătură cu Dumnezeu, consider că poezia ascetico – misti-

că constituie cel mai înalt grad al poeziei de factură 

religioasă. Este punctul în care Maria Filipoiu, curățindu-se 

pe sine prin asceză, se întâlnește cu Dumnezeu, participă 

la această comuniune în mod conștient și, mai mult, îl caută 

pe Dumnezeu, ajungând să spună precum psalmistul David 

”gustați și vedeți că bun este Domnul”. Pe Dumnezeu 

ajungem să îl vedem după sârguința și iubirea noastră, 

spun Sfinții Părinți: ”Rugăciune duc la Poarta Domnului,/ 

Când intru în Templul din Ierusalim,/ Că-n ea am pus 

ofranda sufletului”, mărturisește poeta în poezia ”Ofrande 

Mântuitorului (sonet creștinătății)”. Am putea asemăna   

poetica volumului ”Pelerin pe calea luminii (101 de sonete 

creștine) cu un templu al rugăciunii începutului lumii creș-

tine. Prima parte a volumului de sonete, ne-am putea-o ima-

gina ca pe un pronaos, acest fapt îl constituie chiar sursa de 

inspirație a acestui volum de sonete creștine, partea de șle-

fuire a sufletului, căutarea cuvântului în liniștea interioară a 

minții. În naos, regăsim partea pregătitoare o deschidere 
 

 

spre urmarea primirii cuvântului divin și participa-

toare la taina lui Hristos. Este momentul căutărilor 

poetei, al incertitudinilor, al revoltei, al mesajului 

creștin transmis prin simboluri. Este perioada omu-

lui modern care caută și dorește să aibă certitu-

dinea luptei sufletului: ”Cu ispita, lupta nu e ușoa-

ră;/ Când intră în om, îi umbrește traiul/ Și cu gâl-

ceavă îi ascute graiul,/ Având porniri de sălbatică 

fiară”, spune poeta în sonetul ”Dumnezeu e aripa 

Duhului Sfânt”. 

Sonetele acestui volum de inspirație religi-

oasă își au sursa în imnurile religioase ale Bisericii 

primare creștine, după cum am observat, deoa-

rece, din epistolele Sfântului Apostol Pavel, vedem 

că în adunările de cult se citeau ”Psalmii”, Cân-

tările din Biblie.  

Fie că este vorba despre invocarea divi-

nității prin rugăciune, fie că este vorba de întâl-

nirea omului cu Dumnezeu, poeta a trăit duhov-

nicește aceste momente și a reușit să transmită 

cititorilor parte din lumina și bucuria acestei trăiri 

unice.  

Ce este mai frumos decât să te întâlnești 

în rugăciune cu Dumnezeu și să te împărtășești de 

slava Lui? 

Poeta Maria Filipoiu a reușit să facă din 

versurile sonetelor sale adevărate rugăciuni și trăiri 

tainice, împărtășind și cititorului din această bucu-

rie. Părintele Rafail Noica afirma că ”ortodoxia este 

firea omului”, iar ”adevărata cultură a omului este 

cultura Duhului”, cel care descoperă tainele dum-

nezeiești în chip minunat. Maria Filipoiu a reușit să 

descopere taina cuvântului divin, să îl trăiască în li-

niștea creației ei și să îl transmit iubitorului de poe-

zie creștină.  



 
Picturi de Gutiera Prodan (R. Moldova) 
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    Cynthia ORSZAG 
 

Toate astea au un cost 
 

Locul în care-şi ducea băiatul zilele, cu greu putea fi 
numit acasă. Era mai mult o magazie, cu pereţii aplecaţi, 
înclinând micuţa căsuţă şi ameninţând s-o răstoarne la 
primul vânt mai puternic. Karina se culca neliniştită în 
fiecare seară, mai ales că ea-şi petrecea cel mai mult timp 
în unica încăpere existentă, încercând să îmbogăţească 
ciorba pentru cină sau prânz. 

Părul lung şi gros, de un şaten spre arămiu, îi era 
împletit într-o coadă voluminoasă, întoarsă, semănând cu 
un colac de sărbători. Era o coafură învechită, dar care o 
prindea.  

Mai arunca câte o privire peste umăr la cel care butona 
telefonul, fără a-și lua privirile de la ecranul ce-i lumina fața. 

- Te-ai întors devreme azi, zise ea, încercând să pară 
cât mai naturală, să nu dea impresia că insinuează ceva. 

- Aha, răspunse el și își mușcă buza inferioară, nemul-
țumit de ce ii arăta micul ecran. Mda, până și ungurii au 
ajuns să ne bată la handball, iți vine să crezi?! Ce rahat, 
zise cu o grimasă și aruncă telefonul spre o măsuță, eșuând 
lamentabil să nimerească ținta. Nu se deranja să-l adune de 
pe jos. 

- De ce te-ai întors așa devreme? Insistă fata, proptindu-
și mâinile în mica bucata de mobilier din spatele ei.  

- Ești enervantă rău de tot. Plouă de rupe afară, i-o 
întoarse el iritat și sări în picioare, repezindu-se în direcția 
Karinei, care înlemni și își înfipse mai bine degetele în 
marginea mobilierului. 

- Fă-mi loc, vreau să iau zahăr, zise atingând-o ușor pe 
braț, semnalându-i să se dea la o parte. Fata închise 
pleoapele, cu ușurare, iar el rămase blocat, cu mâna pe 
mânerul dulăpiorului, fixând-o cu privirea. Nu era el un 
superman cognitiv, dar deduse cauza pentru care fata se 
încordase. 

- Te-ai speriat? O întrebă încet, îndepărtându-și mâna 
de la dulăpior, fără a mai scotoci după zahăr. 
Karina nu răspunse. Se simți rușinată de gestul său, căci 
acum i se păru total nejustificat. Rareș nu fusese niciodată 
violent, oricât de mult s-ar fi supărat. 

Băiatul îi ridică bărbia, a cărei paloare si finețe, 
contrastau cu pielea lui dură și negricioasă. Privirile li se 
contopiră. 

- Scuze, zise ea, încă buimăcită, nu știu de ce am crezut 
că- se opri, strângându-și buzele într-o linie subțire. Nu 
contează, era o prostie, în orice caz, adăugă, făcând un 
gest de indiferență cu mâna. 

- Poate nu crezi, dar sa știi că te iubesc, îi șopti el, la o 
distanță atât de mică de chipul ei, încât o atinse cu vârful 
nasului și Karina îi putea simți respirația caldă pe obrazul ei 
rece. 

 

- Da, știu, răspunse, nefiind convinsă nici 
măcar de propriile sentimente, nicidecum de ale 
lui. Doar că mă deranjează unele lucruri. 

- Cum ar fi? întrebă, îndepărtându-se de ea, cu 
brațele încrucișate la piept, cu o grimasă cam 
iritată. 

- Păi, începu ea. Aș vrea să- amuți din nou. Știu 
că e urât afară, dar avem nevoie de bani. 

- Păi și? Nu iți mai dau ai tăi? întrebă cu non-
șalanță, întorcându-se la dulăpior. Scoase un un 
micuț vas de porțelan si luă între degete praful alb, 
cristalin, pe care-l eliberă apoi în cana plină de 
cafea.  

- Nu, răspunse simplu și-și trecu degetele prin 
cele două șuvițe arămii, ieșite din împletitură. 
Rareș o privi cu admirație sinceră. Chipul, cu 
pomeții ridicați, îi era așa de frumos scos în 
evidență acum, că uită de orice supărare. Îi părea 
a fi o păpușă vie, a cărei afecțiune o câștigase 
tocmai el, un individ fără cine știe ce educație sau 
perspective de viitor. Era probabil cea mai mare 
mândrie a sa-probabil singura, însă nici nu avea 
pretenții la altele. Băiatul de douăzeci și cinci de 
ani nu era o fire ambițioasă.  

Cumva înduioșat de privirea ei care cerșea 
răspunsuri ce nu aveau să vină, se apropie din 
nou de ea și-i luă fața în mâini. 

- Ești frumoasă, îi spuse și o sărută pe frunte, 
îndepărtându-se din nou. Deschise ușa din lemn, 
ce scârțăia deranjant și o închise în urma lui. Prin 
geamul murdar, acoperit acum de un strat de 
aburi, văzu silueta lui înaltă și scânteia de la țigară. 
Se întoarse la amestecat în oală. 

Nici ea, o fată școlită nu putea să-și dea seama 
dacă trăsese lozul câștigător, căci găsise pe 
cineva care, cel puțin pe moment, corespundea 
nevoilor sale, sau își trăsese singură preșul de sub 
picioare.  

Cel mai surprins de această relație era tocmai 
Rareș, care nu-și putea aminti să fi făcut vreun 
efort sau ceva ieșit din comun să-i trezească fetei 
interesul. Inițial crezuse că „tipa” voia ceva diferit 
pe moment, senzații tari, ca să aibă ce discuta cu 
prietenele și nu-i acorda prea multă atenție, cu 
toate că nu-i era indiferentă. Prefera însă să se 
limiteze la niște priviri fugare, aruncate în grabă, 
când se apleca să ridice vreo cărămidă sau să 
împrăștie pietrișul, în zilele în care lucra la 
complexul bunicului ei. Nici în cele mai îndepărtate 
vise nu s-ar fi gândit că fetei îi plăcea la modul cel 
mai serios de el. 

Când orezul cu legume și ciorba erau gata, 
Karina, cu o lingură mare îi puse porția în farfurie, 
întrebându-l dacă mai avea nevoie de ceva și-l 
atenționă că „frige!”. Rareș, încântat de preocu-
parea ei față de el, dar în același timp dornic s-o 
vadă și pe ea așezată la masă, o rugă să își umple 
și propria farfurie, asigurând-o că totul era în 
regulă. 

- M-am uitat la meteo, zise ea, suflând în orez. 
O să fie tare frig la noapte. Ce-ai zice să vii la 
mine? Intri pe geam, n-o să afle nimeni. 

(continuare în pag. 43) 
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(urmare din pag. 42) 
 

Rareș nu aștepta să i se zică de două ori. Se mai putea, 
oare, îndoi de faptul că relația aceea era biletul său spre 
paradis? Îi era tare dragă fata, dar nu putea să treacă cu 
vederea nici beneficiile materiale pe care i le oferea 
legătura lor neașteptată. 
 

Și, într-adevăr nopțile se făceau din ce în ce mai reci, iar 
Rareș și le petrecea acasă la Karina, chiar dacă, inițial, voia 
să-și trimită fratele mai mic la căldură. Mama lor, care 
stătea în aceeași curte, dar într-o altă încăpere folosită ca 
magazie, nu-și dăduse acordul legat de asta.  

Într-o zi, pe când leneveau tolăniți pe patul acoperit cu 
două pături groase, Karina îi dăduse o veste neașteptată 
iubitului său: 

- Am vorbit cu bunicul și i-am zis de tine, aruncă ea 
bomba, iar Rareș o privi ca și cum i-ar fi zis, total relaxată, 
că mica încăpere avea să explodeze în zece secunde. 

- De ce ai făcut asta? 
- Adevărul e că mi-a scăpat ceva, bunicul și-a dat seama 

de asta, a tot insistat și până la urmă i-am zis. 
Karina zâmbi, iar buzele-i rozalii, date cu un luciu 

transparent, se întinseră într-o linie subțire. 
- E în regulă, a reacționat bine, doar că ar vrea să mer-

gem la el... chiar azi dacă se poate. 
Gândurile băiatului o luară razna. Începură să-i alerge 

haotic prin minte, ca niște cai sălbatici, scăpați din frâu, 
incapabile să se așeze într-un șir logic, cu sens.  

-  Să mergem azi la el?! Ești cretină?! 
Sări din pat, dezmeticindu-se în sfârșit, realizând abia 

atunci gravitatea situației. Își duse pumnul la gură, 
mușcându-și ușor în carne. Îi venea s-o ia la bătaie pe 
Karina, oricât de dragă i-ar fi fost. El avusese alte planuri. 
Fie s-o ia de nevastă, rapid, pe ascuns, fie să facă un copil 
cu ea, lucru care ar fi dus la același rezultat: s-ar fi legat de 
ea pentru toată viața și era asigurat.  

- Tu nu înțelegi că nu a zis nimic de rău? A fost surprins 
și atât, insistă ea gesticulând energic, iar brățările de pe 
încheietura dreaptă scoteau sunete metalice. Sări și ea din 
pat și se repezi la el, dar Rareș întinse brațul, împiedicând-o 
să ajungă la el.  

Șatena nu insistă. 
- Știu că te simți prost, trebuia să te anunț înainte, dar te 

rog să vii cu mine. 
  

   Până la urmă se lăsă convins. Nu neapărat din cauza fap-
tului că nu-i putea refuza nimic fetei, chiar dacă o trata de 
cele mai multe ori ca pe un bibelou de porțelan, dar nu avea 
de ales. Fie mergea și risca, fie se băga bătrânul ori-cum și 
i-o sufla pe Karina. Îl zbura din viața ei cu tot, cu cer-celul 
ăla din urechea dreaptă care sigur nu l-ar fi impre-sionat. 

Satisfăcută de izbânda ei, fata se așeză înapoi pe pat, 
cu un picior îndoit sub ea, și-l urmărea pe Rareș cum se 
schimba în hainele de zi cu zi. Venise de la muncă și cum 
ploua, în picioare avea niște cizme înalte de cauciuc care-i 
dădeau un aer masculin. Era la fel de fascinată de el, pre-
cum era el de ea. Dacă pe Rareș îl atrăgea la culme fra-
gilitatea și feminitatea ei, blândețea din privire și zâmbetul 
de fetișcană, pe ea o înnebunea tocmai opusul: gesturile lui 
brutale, privirea ageră, masculinitatea în cea mai primitivă 
formă a ei. Nu era nimic artificial la el. Avea forță în mâini 
pentru că muncea fizic, pe caniculă și pe ger, nu pentru că 
mergea la sală. Rareș nu era un bărbat cu mușchi, dar avea 
corpul format de ani întregi de ridicat cărămizi și bucăți de 

 

 

beton. Și cu aceleași mișcări bruște, nestăpânite, 
de pui crescut în sălbăticie, o poseda în toate mo-
durile posibile și pe ea.  
  

      Avea nevoie de asta. Era o ființă rațională, 
școlită până în vârful unghiei, cu zeci de diplome 
obținute la tot felul de concursuri de limbi străine, 
șefă de promoție. Toate acestea valorau mult pen-
tru ea, dar o umpleau de o energie negativă care 
culmina cu o tensiune fizică și psihică ce se cerea 
a fi descărcată cumva. Cu Rareș, acest lucru era 
posibil, căci prin controlul și posesivitatea lui exa-
gerată, se simțea protejată. Simțea că nu mai tre-
buia ea să se frământe pentru toate. Îl lăsa să facă 
ce voia. 

Totuși, Karina, în toată fascinația ei nu își dorea 
neapărat un legământ pe viață. Nu simțea că ar fi 
putut să-și formeze o familie cu el. Uneori un gând 
negru punea stăpânire pe ea, ca o gheară uriașă. 
„Bun, să zicem că o să vreau s-o termin cu el. Mă 
va lăsa să plec?” Îi controla telefonul, mesajele, 
facebook-ul. Voia să aibă parola de la toate. La 
început și asta-i plăcea, căci i se părea o dovadă 
de interes. Apoi începuse s-o sperie puțin. Nici prin 
gând nu-i trecuse însă, adevăratul motiv pentru 
care făcea Rareș asta. Era tare nesigur. Pusese 
mâna pe ea, dar o putea și păstra? Gândul acesta 
nu-l lăsa să doarmă noaptea și uneori simțea 
nevoia să-i cuprindă mijlocul pe sub pătură și s-o 
lipească de el.  

Acum Karina-l urmărea pe brunetul cu părul 
aspru la atingere cum își aduna hainele din toată 
părțile și nu putea nicicum să-și închidă cureaua. 
Degetele lungi, cu unghii albe ce contrastau cu nu-
anța închisă a pielii, îi tremurau necontrolat.  

Cu o privire ce emana o senzualitate jucăușă, 
amestecată cu amuzament, din trei pași fata era 
lângă el și-l trase de pantaloni spre ea, sărutându-l 
scurt pe buze și atingându-i obrazul bărbierit.  

- Hai c-o fac eu pentru tine, se oferi și-i închise 
cu mișcări sigure cureaua. Trage-ți o bluză pe tine 
și să mergem. 



 
Pictură de Gutiera Prodan (R. Moldova) 
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      Ana Maria STUPARU 
 

Încercări 
 

Aud un pas străin pe scări 
E singur dorul, încercări 
De împăcare mă apasă, 

Mă chinuie și nu mă lasă. 
 

Aud un pas străin pe hol 
Și fericirea-mi dă ocol. 

E mult amarul și suspină 
Dorința-n inima-mi senină. 

 

Aud un pas străin în mine 
E viitorul ce nu vine; 

Lumini se sting în Univers, 
În gânduri strânse într-un vers. 

 

Adu-mi eternitate... 
 

Taie-mi sufletul în două 
(Chiar dacă în suflet plouă); 

Golește-l de sentimente, 
Pune-n locul lor doar pietre... 

 

Înalță-mi inima, ca zmeu, 
Pe seninul cer al tău; 

Pune-i ancoră de stele, 
Să n-ajungă pân’ la ele. 

 

Iubește-mi tristețea doar 
Fă din ea totem solar 
Și adu-mi eternitate – 

Așa nu vom muri, poate... 
 

Și adu-mi eternitate 
Pentru suflete uitate, 
Fiindcă fără tine toate 

Simțămintele-s păcate... 
 

Eu spun... 
 

Ei zic că sunt prea tăcută pentru lume 
Eu spun că sentimentele mele  

sunt  prea tari pentru ea; 
Ei zic tot ce s-ar putea spune 

Când eu tac, strălucesc ca o stea. 
Ei zic că sunt altfel, că poate nu contez, 

Eu spun că viața-mi e-o teză  
pe care n-o demonstrez; 

Ei zic că sunt slabă, la trup și la suflet, 
Eu spun că destinu-mi e artă și cântec 

Căci trupu-i firav, dar sufletul doare 
Că n-are nici aripi, nici unde să zboare... 

Căci sufletul meu e primordialul sărut 
Din care și strofă și vers s-au născut 
Și iată că-ntreg Universul nu-ncape 

În inima-mi strânsă ce bate, și bate... 
 
 

 

Adu-mi un fir de viață 
 

Adu-mi copile-un alambic 
Veninul scoate-l și ucide-l 

Pe gâlme mari de borangic 
Destinul lui decide-l. 

 

Tu, croitorule vestit, 
Adu un fir de viață 

Și coase-mi sufletul rănit 
Și fără de speranță. 

 

Inerm destinul nu-i nicicând 
Și s-a pălit, se pare, 

Trecut-au valuri, ploi și vânt – 
El se usucă-n zare... 

 

Să fie totul inerent, 
Și fără de putință? 

Apostazie, gând absent, 
Ori gând de neființă? 

 

Cu hedonismu-n vene trec 
Mulțimi pe-al vieții drum; 

Și printre ele eu mă-ndrept 
Spre cerul meu de fum. 

 

Căci raiul cel de lazurit 
Astupe-al traiului hârtop; 
Un paradis ce-i hărăzit, 

Buchet de muguri de soroc. 
 

Solstițiul lapidar revine, 
Trăiesc în apocopă; 

Căci parcă-aud pe lângă mine 
Cuvintele-unui popă... 

 

Culoaru-i sfânt, grăiesc în șoaptă 
Arhanghelii cu chip senin; 

„Drăguță mamă, dragă tată, 
Nu am știut că vin!...” 

 

Dar asta ne e nouă soarta, 
Pierim, la fel ca tot... 

Lăsăm familia și vatra, 
Și toate la un loc... 

 

Un gâde taie firul vieții 
Luând astfel tot sfârșit, 

Mireasma dulce-a tinereții 
Pierind în infinit... 

 
Destin pustiu 

 

Eu nu suspin, ci cânt melancolie 
De vremi trecute, de cele ce-o să vie... 

Mai luptă iar, destin fervent 
Pentru un vis tot mai absent. 

 

Căci astrul meu e prea fervid 
Și al meu suflet interpid 

Și nu-ndrăznesc să mai rănesc 
Cu toate-acestea ce-i firesc. 

 

Să-mi dai acum, e prea târziu, 
Un leac pentru destin pustiu; 
Dă-mi pentru tot, ser lenitiv, 

Ucide dorul fugitiv. 
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        Ionel NECULA 
 

Din nou despre jurnalul inedit  

al lui Simion Mehedinţi 
 
   Acelaşi Costică Neagu - neobositul cercetător al ma-
nuscriselor lăsate moştenire de învăţatul Simion Mehe-
dinţi – ne-a mai dăruit un volum, al patrulea, din notaţiile 
cărturarului sovejean. Recentul volum (Caiete, vol. IV, 
Editura Terra, Focşani, 2019) subîntinde perioada 1954-
1959 – exact obsedantul deceniu, anii cei mai grei de 
după instalarea comunismului, intervalul celui mai 
obedient dogmatism, marcat de o teroare cumplită şi de 
dubele nopţii care băteau satele şi oraşele ţării în căutare 
de duşmani ai poporului şi de crucificaţi pentru iluzoricul 
canal de la Marea Neagră. Devenise circumspect şi 
foarte puţin din devălmăşia noilor realităţi instituite după 
model moscovit erau consemnate în jurnal. La data 
acestor notaţii de jurnal se apropia de 90 de ani,avea 
deja casele confiscate, biblioteca risipită şi abia i se 
îngăduise o cămăruţă în care să-şi petreacă restul de 
viaţă. Venise vreme grea pentru domni (Blaga) 
   Ceea ce surprinde în jurnalul lui Simion Mehedinţi este 
resorbţia în sine, gasteropodică a autorului, retragerea 
sa într-o lume apusă, populată de făclierii altor vremi, cei 
care i-au fost contemporani şi-au imprimat realităţii 
româneşti un trend de evoluţie european. Trecea drept 
un om de ştiinţă cu numeroase recunoaşteri, dar avea şi 
o perfectă înţelegere a trudniciei oamenilor de cultură, 
despre care face deseori trimiteri şi sublinieri rezolubile.  
   Mihai Eminescu este numele cu cele mai frecvente 
prezenţe în reflecţiile autorului. Puse cap la cap şi într-o 
anumită ordine, notaţiile sale despre poet configurează 
cea mai preţioasă imagine şi cea mai rafinată recunoaş-
tere a lucidităţii lui în privinţa destinului românesc Emi-
nescu a dăruit literaturii române, numai într-un volum, 
mai multă poezie decât toţi poeţii dinainte şi cei care au 
venit după el, nota la 2 octombrie 1954, iar trei zile mai 
târziu, la 5 octombrie 1954 revenea cu notaţia: Singurul 
adjectiv potrivit cu Eminescu este astral. (p. 48-49).  
   Într-o altă notaţie, cea din 22 noiembrie 1954, tonul 
autorului capătă valoare de adevărată sentinţă: nu-i 
român adevărat cel care nu va citi în fiecare duminică, 
după ieşirea de la biserică, ce-a spus Zamolxe şi Emi-
nescu pentru îndrumarea naţiei noastre (p.46). Emi-
nescu, mai nota la 10 ianuarie 1955, este cel mai mare 
poet-filosof al secolului (p.64).  
   Uneori, reflecţia autorului este impregnată de xenofo-
bia şi de antiliberalismul poetului şi nuşi reprimă convin-
gerea că Eminescu este stâlpul de foc, îndrumătorul 
poporului nostru când s-a rătăcit prin pustia renaşterii 
luându-se după flecarii politicii liberale şi alte spurcăciuni 
de meteci (străini, n.e.) (p.47).  

 
 

   Într-o altă notaţie, cea din 22 noiembrie 1954, făcea 
o afirmaţie pe care o vom regăsi, câteva decenii mai 
târziu, în termeni aproape identici şi la Emil Cioran: El 
a fost şi este mintea cea mai bogată din câte s-au ivit 
în poporul românesc, farul cel mai înalt care să ne 
ajute a lumina trecutul şi a ne îndruma spre viitor. Nici 
până astăzi nu ne-am învrednicit a ne folosi de 
îndemnurile lui. A trecut atâta timp şi n-am întemeiat, 
cum au făcut-o alte naţii, o societate ştiinţifică pentru 
cercetarea vieţii şi operei lui, să vedem cât mai exact 
toată moştenirea pe care a lăsat-o el neamului româ-
nesc. Secolul renaşterii noastre fixat de Eminescu în-
tre 1821 şi 1921 când el credea că elementul româ-
nesc va ajunge precumpănitor în destinul naţiei, s-a 
încheiat, într-adevăr cu întregirea politică a naţiei. A 
urmat după aceea o epocă de pleavă atât de murdară 
încât în 1940 toate hotarele României Mari s-au făcut 
ţăndări (p. 47).  
   Totdeauna, când aduce vorba de Eminescu, autorul 
foloseşte un ton ditirambic şi nici nu face vreo eco-
nomie de superlative. A fost cel mai mare poet-filosof 
al secolului şi corolarul unei generaţii de excepţie, din 
care mai făcea parte Carol cel Înţelept, Maiorescu, P. 
P. Carp şi alţi cărturari înţelepţi şi cu viziune. 
   Într-un plan generos de recunoaşteri publice se în-
scrie şi propunerea autorului de a se înfiinţa câteva 
instituţii speciale (Societăţi) care să cerceteze viaţa, 
activitatea şi opera acelor personalităţi care au cadas-
trat devenirea românească într-o anumită perioadă. 
Prioritare ar fi cele trei Societăţi care să se ocupe de 
Andrei Şaguna, de Ion Creangă şi de Eminescu –  

 

(continuare în pag. 46) 
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Dacă ar fi rămas la catedra unde a fost numit o şi 
scria. Ca bărbat devine cronicarul domniei lui Carol I, 
dar ce cronicar! Proiectează asupra câtorva decenii, 
lumina adunată din experienţa unei întregi vieţi 
(p.100).  
   Într-o altă notaţie, cea din 10 noiembrie 1956, for-
mulează o adevărată radiografie a rolului asumat de 
Maiorescu în emanciparea culturii româneşti. O re-
produc în întregime pentru că recompune persona-
litatea pontifului junimist în toată dimensiunea sa iz-
băvitoare: 
   1. S-a adâncit în toată filologia epocei sale, să ne 
dea nouă literele alfabetului, să ne arate şi etimo-
logismului şi fonetismului. 
   2. Ne-a învăţat cel dintâi gramatica limbii noastre, 
luându-şi înadins sarcina de a conduce preparandia 
de la Trei Ierarhi, de unde trebuia să iasă învăţătorii 
satelor  
   3. Ne-a deprins cu literatura cea adevărată 
   4. Ne-a dat un model neîntrecut de istorie contem-
porană, arătând cum poate cineva ne-părtinitor în fa-
ţa unor evenimente cunoscute şi ne-cunoscute. 
   5. Ne-a dat cel mai înalt model de oratorie aca-
demică (la Universităţile Academice şi în Parla-
ment…pretutindeni stăpân şi pe cugetare şi pe expri-
mare) 
   6. Ne-a dat şi modelul omului de stat care prevede. 
El a tras linia politicei externe, urmată de toţi timp de 
35 de ani, după ce la început toţi fuseseră contra lui, 
apoi a terminat cu prezidarea Păcii de la Bucureşti şi 
întregirea Dobrogei la o sută de ani după altă Pace la 
Bucureşti, prin care pierdusem jumătate din Moldova 
şi toată faţada la mare a neamului românesc (p. 123-
124).  
   Dar dincolo de toate aceste consideraţii – poate ce-
le mai pertinente din câte s-au scris despre Maio-
rescu - stă Rugăciunea sa testamentară adresată tu-
turor celor ce vor scrie în viitor despre el să pună ca 
moto acest aforism (inedit până azi, aflat într-o 
scrisoare arătată mie de gen. Cismuţă, către cel ce 
redacta Tribuna la Sibiu pe la 1884. Sbor liber inteli-
genţelor oneste cu patru cuvinte o întreagă filozofie 
practică. Este cel mai logic, drept şi frumos, dintre 
toate aforismele lui Maiorescu şi, poate dintre toate 
aforismele formulate de mintea omenească. Ar trebui 
săpat chiar pe marmora de la mormântul lui şi scris 
undeva pe peretele casei lui, care avea deasupra 
uşei cuvintele lui Miron Costin Biruit-au gândul. Le 
pusese cu litere slavone, să creadă lumea că sunt 
figuri decorative (p. 259).  
   Un alt corifeu al vieţii noastre politice româneşti, 
contemporan cu Eminescu şi Maiorescu şi apreciat 
de Simion Mehedinţi a fost P.P.Carp – un politician 
conservator abil şi cu vocaţia sentinţelor pline de 
sagacitate, a formulărilor concentrate şi multe din 
zicerile sale au rămas încrustate în istorie ca pan-
seuri şi vorbe de duh memorabile. El este cel care l-a 
numit pe Maiorescu părintele bunului simţ la români 
şi sentinţa a traversat veacurile şi-a fost adoptată de 
toţi cei ce s-au interesat de pontiful junimist. Spre 
deosebire de Maiorescu care a început cu critica 
literară şi a terminat scriind singura istorie a epocii  

(continuare în pag. 47) 

 

 

 

(urmare din pag. 45) 
 

acesta din urmă fiind darul cel mai mare pe care Moldova 
l-a făcut întregului neam românesc. O Societate Emi-
nescu va trebui să cerceteze timp de secole opera lui, 
comparând-o cu cele similare din literatura universală, ca 
să se poată vedea locul cu totul singular pe care îl ocupă 
în istoria culturii româneşti. Şi mai spune ceva în notaţia 
din 10 octombrie 1956: Eminescu a fost cel mai îndurerat 
şi cel mai Sfânt dintre toţi Martirii neamului românesc 
(p.114).  
   Eminescu e nu numai cea mai înaltă încorporare a inte-
ligenţei româneşti, cum a zis Maiorescu, dar şi cea mai 
deplină manifestare a temperamentului etic al neamului 
Carpatic, mai precizează autorul în notaţia din 9 ianuarie 
1957 (p.150).  
   Eminescu nu poate fi asumat printr-o singură lectură 
frugală, el trebuie citit şi recitit permanent pentru a fi 
înţeles în toate articulaţiile gândirii lui providenţiale. Când 
cineva i-a adus volumul lui Eminescu, probabil o nouă 
ediţie, Simion Mehedinţi se foloseşte de acest prilej pentru 
a formula alte reflecţii adâncite: Oriunde îl deschid, găsesc 
mereu ceva nou. Din douî-una: ori că Eminescu stă mai 
sus decât toţi poeţii lumii, ori limba noastră are funcţie şi 
armonii armonice pe care nu le mai are nici o limbă 
(p.270). Raliază la opinia lui Emil Muracade (arab?) care 
opina că oriunde ar fi trăit Mihai Eminescu, fie cu o mie de 
ani înainte, ori numai cu 50, aceeaşi închinare i s-ar fi 
înălţat din inima şi mintea urmaşilor. El n-a murit, ci 
moartea s-a fărmat la picioarele lui, căci veşnicia l-a 
îmbrăţişat. Trăieşte în fiecare tânăr, în fiecare filosof, nu 
numai de la Nistru pân’la Tisa. E farul polar, e prietenul 
mărilor (p.91-92).  
   De multe ori, efigia lui Eminescu este proiectată pe un 
fundal dacic şi conchide că dacă drama sa Decebal ar fi 
fost dusă la împlinire figura lui Decebal ar fi umplut ochii 
lumii (p.102).  
   Se vede bine că din toate notaţiile lui Simion Mehedinţi 
despre poetul nepereche, se irizează un portret bine con-
turat, trasat de o mână sigură şi de o conştiinţă rafinată 
care l-a înţeles bine şi l-a aşezat la fundamentul devenirii 
româneşti.  
   Titu Maiorescu - omul care l-a apreciat constant şi i-a 
încredinţat conducerea Convorbirilor literare este o altă 
personalitate ţinută în graţii de Simion Mehedinţi. Îl consi-
dera un Aristotel român, un descălecător în cultura noas-
tră, care, împreună cu Eminescu a creat limbajul filosofic 
românesc. Aşa cum Cicero a dat limbii latine terminologia 
filosofică, la fel şi T. Maiorescu, împreună cu Eminescu au 
creat faţada filosofică a limbii române (p.49). A început cu 
critica literară, apoi a terminat cu critica politică (p.53).  
   Alcătuia, împreună cu Şaguna, Creangă şi Eminescu 
cvadratura spiritului românesc şi pro-punea, ca şi în cazul 
celorlalţi trei, înfiinţarea unei Societăţi Maiorescu din care 
să facă parte negreşit şi transilvăneanul Băncilă a cărui 
concepţie despre români ca popor creator îl îndreptăţeşte 
să aprecieze mai exact decât alţii scara valorilor culturale 
din toată întinderea în spaţiu şi timp a neamului nostru 
(p.89). Citise, probabil, cartea lui Vasile Băncilă despre 
Spaţiul Bărăganului şi l-a impresionat abilităţile analitice 
ale autorului.  
   Într-o notaţie din 12 august 1956 scria despre Maiorescu 
că la Theresianum, mâhnit de lăudăroşenia ungurilor, po-
lonilor, nemţilor.., se gândeşte să scrie Istoria românilor.  
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(urmare din pag. 46) 
 

sale, P.P.Carp a început ca traducător şi critic literar, apoi a 
terminat cu critica politică fiind un fel de educator al Parla-
mentului român (p.53).  
   Judecata lui, totdeauna clară şi esenţializată trecea peste 
lumea politicienilor români ca un fier încins şi mulţi se fe-
reau de aciditatea verbului său, totdeauna impregnat de 
toxină. Când Carp i-a zis lui Brăteanu: Autoritate morală? 
Să-ţi spun eu Domnule Brăteanu cine are autoritate morală: 
cel care e corect în viaţa privată şi dezinteresat în viaţa pu-
blică. Cum sta plecat înainte pe o bancă în partea stângă a 
Senatului, a căzut ca şi cum i-ar fi dat cineva un pumn în 
creştet. Judecata lui Carp a rămas ca o sentinţă de moarte 
morală pentru Carol al II-lea… atât cu privire la viaţa lui pri-
vată, cât şi la cea publică - a Marelui Străjer, fugind peste 
graniţă cu un mare Tezaur şi o metresă… adăpostiţi într-un 
tren blindat… Tot aşa cu sentinţa din ultimul discurs în Par-
lament înfierând pe Take Ionescu: Talentul nu scuză toate 
încarnaţiile, după cum frumuseţea nu scuză prostituţia (p. 
103). Sigur că toată gratitudinea autorului faţă de Maiores-
cu, cade bine, mai ales în anii din urmă când - sub pretextul 
nefundat c-a fost indiferent la soarta lui Eminescu în cei 
şase ani de înceţoşare a minţii lui - s-au înmulţit criticile la 
fostului pontif de la Junimea.  
   Nici Simion Mehedinţi n-a avut numai prieteni şi nu s-a 
disipat numai în elogii. A arătat tot timpul o exigenţă aşa de 
severă încât puţină lume încăpea în tiparele ei. Din 
nefericire, sub ghilotina verbului său caustic au căzut şi 
cărturari faţă de care astăzi avem o altă percepţie. Este 
vorba de Ion Petrovici şi de Vasile Pârvan, amândoi din 
ţinutul Tecuciului şi bine mobilaţi intelectualiceşte, amândoi 
academicieni şi cu contribuţii remarcabile la evoluţia culturii 
româneşti.  
   Departe de a fi o cronică a evenimentelor din timpul său, 
jurnalul lui Simion Mehedinţi este îndreptat cu precădere 
spre trecut şi spre oamenii cu care viaţa l-a intersectat şi-au 
avut un rol în formarea lui intelectuală sau în cariera lui 
publică. Înţelesese că este riscant să-şi aştearnă gândurile 
pe hârtie sau să vorbească despre privaţiunile sale şi ale 
familiei. Mulţi dintre colegii lui de la Academie sau 
Universitate populau deja lagărele comuniste şi-şi privea 
libertatea ca pe un fapt provizoriu, nicidecum ca o 
generozitate a regimului. După epoca de pleavă a lui Carol 
al II-lea s-a trecut direct la una de teroare şi de i,oralitate în 
care nu se mai regăsea nimic din cutumele şi valorile în 
care crescuse şi se formase.  
   Poate şi din această cauză, a pervertirilor deşănţate, 
jurnalul este presărat cu multe reflecţii morale şi sublinia 
apăsat calitatea omeniei – singura însuşire care 
deosebeşte pe om de restul animalelor. Semnul distinct al 
omeniei era considerată delicateţea, modul manierat de 
comportament în relaţiile interindividuale, dar, fireşte, nu 
erau prohibite nici celelalte modalităţi care puteau optimiza 
viaţa comunitară. Omenia adevărată, spunea în notaţia din 
21 martie 1957, va începe când în toată gama valorilor 
etnice se va aplica justiţia muncei după merit. (p.170). Nu 
credea într-o valoare etnică, câtă vreme nu era validat mai 
întâi în plan etic. 
   A fost o conştiinţă şi-a ţinut tot timpul o pupilă larg 
deschisă la durerile neamului său pentru care a căutat 
mereu căi sigure şi sănătoase de emancipare. 


  
     
 

 
 (continuare în pag. 5) 

 

Ionel NECULA 
 

Ingrid Beatrice Coman-Prodan  

şi Epica tranziţiei 
 

   Mărturisesc că multă vreme, după ce am citit ro-
manul Badante, n-am putut să mai citesc altceva. 
E-ram fascinat de magia personajului principal – 
poate cel mai pitoresc şi mai îndrăgit personaj 
feminin din toată literatura noastră - dar şi epuizat în 
capacitatea mea emoţională. Mă simţeam stors ca o 
lămâie, dar şi buimac, de parc-aş fi servit prea multă 
şampanie franţuzească. Mi-a fost teamă că azimutul 
fusese deja atins şi orice altă lectură îmi va eroda 
impresia excelentă cu care mă împodobise Ba-
dante. Cine, după şampanie, mai este interesat să 
servească şi vin ordinar?  
   Eroare. Satul fără mămici - Il villaggio senza 
madri, ediţie bilingvă româno-italiană (Editura Redi-
viva, 2012), - conţine un buchet de povestiri decu-
pate, toate, din viscolirile prăpăstioasei noastre tran-
ziţii şi degajă o stare emoţională la fel de inflamantă 
ca şi cea din Badante, dar, fireşte, mai variată şi 
mai bine distribuită pe structura fiecărei povestiri. 
Ori-cum, Ingrid Beatrice Coman-Prodan, se profilea-
ză ca o prozatoare actuală şi rafinată ce-şi extrage 
substanţa povestirilor sale din aluviunile tranziţiei 
noastre bolnave de lingoare şi de indolenţă, care a 
dus la depopularea satelor noastre de mămici – cele 
mai multe, în căutarea norocului, luând drumul pri-
begiei în Peninsula italică.  
   Intriga este aceeaşi în toate cele zece povestiri, 
numai drama se consumă în nuanţe diferite de la 
caz la caz. Sărăcia le obligă pe bietele mămici de 
prin satele româneşti să-şi caute norocul prin străini, 
în alte zări, departe de ţară şi de cei dragi, de părinţi 
şi de copii. Se-nţelege că momentul cel mai greu 
este cel al despărţirii, când mămica are deja tolba 
pregătită de plecare şi trebuie să-şi îmbrăţişeze 
copilul, să-l îmbărbăteze şi să-i promită că va reveni 
acasă foarte curând. N-ai întors capul să mă mai 
saluţi o dată, dar am zărit, pe linia blândă a profilului 
tău, clipirea deasă a genelor care se străduiau din 
răsputeri să trimită înapoi lacrimile şi am ştiut că 
acea picătură neplânsă era pentru mine (p.7) 
   De regulă, povestirile sunt scrise din perspectiva 
celor rămaşi acasă, cel mai adesea al copiilor, şi 
mai puţin din perspectiva celor ce pleacă. Una din-
tre mămici şi-as fi părăsit copilul când abia învăţase 
alfabetul până la litera f şi i-a promis că-l va învăţa, 
la întoarcere şi litera m, ca să poată să scrie cuvân-
tul mami. Au trecut săptămâni şi luni după luni, ano-
timpuri, clasa lui a învăţat alfabetul în întregime, dar 
pentru el alfabetul a rămas ştirb, căci copilul, în aş-
teptarea mamei refuza să scrie şi litera m din inte-
riorul cuvintelor. Litera m rămăsese agăţată de peni-
ţa lui ca un liliac speriat. Scria, bunăoară lu-ină în 
loc de lumină sau pri-ăvară în loc de primăvară. Nu 
mai e mult şi-o să vină mama, şi-atunci om pune 
toate m-urile la locul lor (p.36).  
   Altădată despărţirile se prelungesc mult mai mult 
decât fusese înţelegerea la despărţire şi bietul află  

(continuare în pag. 48) 
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internetul nu era la îndemâna oricui. Ulterior, sigur, 
ele vor substitui dialogul epistolar, dar atunci, imediat 
după revoluţie, scrisorile erau cele care facilitau 
schimbul de informaţii între cei plecaţi şi cei rămaşi 
în ţară. În pântecul lor regăsim tot zbuciumul şi toată 
durerea de care sunt încercaţi cei rămaşi de 
izbelişte, de regulă în grija bunicilor bătrâni sau a 
rudelor mai apropiate în inima cărora nu este loc 
totdeauna şi pentru cei părăsiţi. S-au întâmplat o 
grămadă de lucruri de când ai plecat, scria unul 
dintre copii rămaşi în seama bunicilor. Astă primă-
vară s-a născut un viţel negru şi catifelat în noaptea 
de dinainte de Paşte. Am auzit vaca ţipând şi am ie-
şit în ocol cu bunica , tocmai când botul umed se 
desprindea de corpul însângerat al maică-sii. Eu am 
vrut să-i spun Făt-Frumos, că avea o stea albă în 
frunte, dar bunica a zis că e prea lung şi i-au spus 
doar Negrul. Eu am luat premiul întâi, cum îţi place 
ţie, şi doamna mi-a pus pe cap o coroană de brad, 
dar mi-a înţepat fruntea şi râdea bunica de mine, 
spunea că arăt ca Isus Hristos.  
   Nu la toate scrisorile primea răspuns, dar în ino-
cenţa lor genuină copii se consolau cu explicaţii care 
o exonera de vină pe cea de la care aştepta răs-
puns. Poate că nu-i primise scrisoarea, o fi pierdut-o 
poştaşul pe drum, i-o fi căzut din geantă şi-o fi 
zburat-o vântu’ cine ştie unde, gândea Luminiţa, a 
cărei mamă îşi găsise jumătatea prin străinătate. Ce 
era să facă şi ea săraca? Se gândi Luminiţa. Îi era 
milă de maică-sa, singură, acolo, printre străini, biata 
de ea. 
   Un alt copil, care înţelesese că mămica lui a hotă-
rât să plece în ziua când n-a mai avut lapte să-i toar-
nă în cană, în locul unei scrisori kilometrice îşi com-
primă gândul într-o singură frază: Acum avem lapte 
mamă, poţi să te întorci.  
   Ce-ar mai fi de spus? M-am lăsat copleşit de conţi-
nutul partiturii epice, de chinurile care răscolesc prin 
adâncurile personajelor, şi de marile deznădejdi pro-
vocate de tranziţia noastră nevolnică şi fără sfârşit, 
dar dincolo de toate acestea, cartea e bine scrisă - 
nu nerv, cu aplomb şi cu toată recuzita mijloacelor 
epice puse în act şi-n active lucrătoare. Nu ştiu să 
existe în epica noastră mai veche sau mai nouă o 
carte care să supună înfrigurările omeneşti unei ana-
lize epice aşa de răscolitoare, să genereze atâta 
emoţie şi să angajeze simţirea omenească aşa de a-
dânc sub aspectul gingăşiei omeneşti, al tempera-
mentalului şi al compasiunii. Căci, dacă durerea 
omenească este singulară fizică, trupească, biologi-
că şi nu poate fi preluată sau încredinţată altuia prin 
delegaţie, suferinţa ţine de esenţa umană, de speci-
ficul modului de fiinţare omenesc, este conştiinţa 
durerii,este reflecţia raţională asupra durerii, suferim 
prin compasiune chiar dacă nu ne încearcă vreo 
durere fizică. Or, cartea semnată de Ingrid Beatrice 
Coman-Prodan este o carte a suferinţei. 
   Ar mai fi ceva: acţiunea cărţii se decontează dintr-
un fenomen complex şi învolburat al realităţii româ-
neşti postdecembriste. Autoarea a extras din acest 
fenomen - care a dus la depopularea satelor şi la ab-
senţa mămicilor din realitatea noastră rurală -  

  (continuare în pag. 77) 

 

 

(urmare din pag. 47) 

 
 

pe căi ocolite, din mărturiile bunicilor că mama lui nu mai 
vine. Nu mai vine, maică, s-a măritat acolo prin străinătăţi, 
şi uite luna asta naşte şi-un prunc, o fată, năstruşnică mai e 
şi viaţa asta… tocase mărunt bunică-sa, cu vorbe înţepă-
toare şi şuierate dureroase, de parcă ar fi mâncat urzici vii. 
(p.50).  
   Uneori, dorul de mamă se drenează în manifestări cola-
terale şi excentrice. Un copil îşi descarcă dorul de mamă 
aruncând cu pietre în trenul ce trece prin spatele grădinii, 
răzbunându-se în felul acesta pe trenul care i-a luat mama. 
Trecuse atâta amar de vreme de când maică-sa se urcase 
în trenul acela întunecat şi hâtru, că aproape nu-şi mai 
amintea chipul ei şi se gândea cu groază că ar putea să nu 
o recunoască în ziua când se va întoarce. Mult timp îl 
urâse ca pe un duşman de moarte şi nu o dată se 
strecurase în spatele casei să arunce pe furiş cu pietre în 
el, ocărându-l în şoaptă şi cerându-i socoteală de fiinţele 
care puseseră piciorul pe scăriţa de metal şi pe care nu le 
mai văzuse vreodată (p.79).  
  Există în povestirile autoarei o dramă a înstrăinării – su-
biect tabu doar în cântecele noastre vechi de cătănie, dar 
aici e vorba de altceva, e vorba de o înstrăinare liber 
asumată, de o plecare în necunoscut şi pe termen lung, din 
care nu se ştie când,dacă şi cum se întorc.  
   O formă de legătură între cei plecaţi şi cei rămaşi în ţară 
este corespondenţa. Povestirile autoarei circumscriu o peri-
oadă când telefoanele mobile nu erau o raritate, iar  
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Aceste mâini ce-au legănat un prunc, 
Nu au ştiut să spună ce le doare 
Şi-au coborât adânc, tot mai adânc, 
Spre rădăcina frunzelor de soare. 
 

Aceste mâini ce-au îndrăznit să plângă, 
Că n-au putut să-ţi fie mângâiere, 
Din patru zări au început să strângă, 
Lumina vie pentru înviere ... 
 
Diminețile sfinților 
 

Cât încă speri să-ţi înţelegi menirea, 
Chiar de te doare n-ai să strigi, 
Pe Golgota se naşte nemurirea 
Şi tu pe tine poţi să te învingi. 
 

În şapte straturi de lumină albă 
Ţi-e inima de-o vreme învelită 
Şi o întrebi: ce ar mai vrea să aibă, 
De nu se simte încă împlinită? 
 

Dar n-ai răspuns, aşa, la îndemână, 
Oglinda vremii bezna o cuprinde, 
Iar diminețile ce le-ai purtat în mână 
Le regăseşti, acum, tot mai flămânde. 
 

Săgeţile din lună sunt desprinse 
Şi firul ierbii e călcat de sfinţi, 
Dar la țâțână porţile nu-s unse, 
Să înţelegi că n-ai cum să te minţi. 
 
 

Prima întrupare 
 

De voi rămâne, n-am să-ţi fiu povară, 
De voi pleca, să nu mă chemi apoi, 
Trei fluturi albi de șapte vieți ne ară 
Şi florile iubirii au înflorit în noi. 
 

În roua mâinii tale am revăzut trecutul 
Şi prima întrupare a florii de lumină; 
Ca pântecele zării se recreeze lutul, 
Am fost şi vânt, şi apă, şi pâine, şi neghină... 
 

Copacul prins sub glie n-a devenit o cruce, 
La rădăcina vremii el a rămas zăpadă, 
Dar mugurii de gheaţă au început s-abdice 
Şi s-au aprins în palma ce-a început să vadă. 
 
Fântână 
 

De-aș fi plătit la timp o datorie, 
N-aș achita dobândă la durere, 
Iar creditul primit din veșnicie 
L-aș rambursa cu clipa de tăcere. 
 

Pe scadențar aș face semnul plus, 
Să se prescrie rată după rată, 
Căci au vândut icoanele la preț redus 
Cei ce ne-au spus că luna e pătrată. 
 

Din apele genezei doar un strop, 
Sub pleoapele mirării să rămână, 
Când se aprind luminile-n Prislop, 
În pieptul meu să te găsesc, fântână 


 

              Maria IEVA 
 
Noi 
 
Noi nu ne naştem dintr-un nor de ceară, 
Nici nu venim de unde am plecat, 
Nu suntem toamnă, dar nici primăvară, 
Suntem ecoul formei, destrămat. 
 
Suntem un mal, dar suntem şi o mare - 
Amestec de-ntuneric şi lumină - 
Scântei lovite tainic de amnare 
Ce au rămas întemniţate-n mină. 
 
Noi nu mai suntem noi de multă vreme, 
Ne-am agăţat cu mâinile de cer 
Şi am căzut din două diademe, 
Chiar în mirajul clipelor ce pier. 
 
Ca două sfere adunate într-una, 
Formăm spirala timpului ceresc, 
Să se cunune soarele cu luna, 
Ca doi copii de rang împărătesc. 
 
 

Urmele vântului 
 
Foşneşte vântul într-un miez de vară, 
În ornic e furtună de nisip 
Și fulgerele ies din călimară, 
Ca un ecou al umbrei fără chip. 
 
În stropi de rouă vântul se îmbracă, 
Iar zările tresar de-nfiorare, 
Culorile din pleoape să desfacă 
Înmugurirea lumilor astrale. 
 
Se-aude-o harpă, undeva, departe 
Sau poate visu-i răscolit de vânt, 
Ce n-am trăit, trăim şi după moarte, 
Că am păstrat cordonul de argint. 
 
 

Aceste mâini 
 

Aceste mâini ce-n rugăciune-au stat, 
Nu au cuprins tot cerul între ele, 
Au stat aşa, ca doi bătrâni la sfat, 
Cu fulgerele adunate pe sub piele. 
 

Aceste mâini ce-au plămădit o pâine, 
Nu au cuprins tot grâul între ele, 
Dar au ştiut că tot privind spre mâine, 
Vor aduna lumina de pe stele. 
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            Dan VÎȚĂ 
 
teofanie 
 

cum norii care cântă prin întuneric și umblă  
deasupra pământului 
și deasupra lui celălalt  
și cleopas  
strălucitori în colbul drumului,  
spre poemmaus, 
cum cei doi ucenici  
care mi-au dezlegat mâinile și mi le-au luat 
pentru că Domnul are trebuință de ele iar după  
mi le va trimite înapoi, 
așa sunt ochii mei când nu mai sunt feriți  
și fericiți să te vadă fără hainele tale 
și fără hainele mele hainele tale ard la marginea cerului. 
 
și aerul e ars de parc 
 

în ierurgie și ca îngerii sfărâmați stă aerul, curbat, 
deasupra ta, sfințindu-ți suspinele de pe urmă,  
ca pe odoare, 
iar deasupră-mi, ca jivina, greu și plin de vrăjitoare 
și-are beregată de lup și urlă ca-n noaptea de sabat 
 

și când ne tragem sufletele și-n miorlăitoare 
salturi aerul meu se urcă pe tine ca o pisică-acrobat 
în cap îmi crește-un ochi mare și holbat 
și umblă ca orbu-n lumină și vede până la iluminare 
 

așa cum nu te-a văzut vreodată un bărbat, 
ca apa tulburată de duhuri până la înfricoșare 
până hainele sufletului tău se rup și-atârnă  
ca zdrențele-n pat 
 

până când carnea ta e un strigăt de luptă și-n aiurare 
până când îngerii tăi se mânie și turbat 
tot aerul meu se liniștește și rămâne-n contemplare 
 
umbre 
 

pentru tine  
ochii mei și mâinile mele vor să mă lase 
și ei să umble singuri  
și ele singure să umble după tine 
și mie mi-i frică de Dumnezeu să nu te vadă 
cu ochii Lui 
când  
la marginea patului pe marginea patului 
îți scoți hainele cum erau scoși bolnavii și ochii bolnavilor  
și mâinile bolnavilor la marginea drumului  
pe marginea drumului și îi puneau pe paturi  
și pe așternuturi când vor trece sfinții  
la marginea drumului 
pe marginea drumului 
umbra sfinților să treacă peste vreunul din ei  
și să vindece 

 

și mie mi-i frică de Dumnezeu  
să nu te vadă 
cu ochii Lui 
când umbra ta trece și mă îmbrățișează 
 
 
Mirofor 
 

Tu, cea care ai strălucit în mâinile mele  
toată noaptea... 
mâinile mele au orbit în lumina lunii de lumina lunii 
și ochii mei nu te au să te țină 
și te caută și se tânguie, 
țipă și plâng cum cealaltă Marie,  
cum miroforele mâinile mele ți-au cuprins 
picioarele 
și s-au înspăimântat și nu știu unde ești  
unde te-au pus 
și tu care erai ca fulgerul, cu haina ta,  
albă, căzută ca zăpada la marginea patului, 
tu, cea care ai strălucit 
în mâinile mele 
toată noaptea... 
 
 
Mirador 
 

lângă tine 
de atâta timp ochii mei ca un mirador de pândă și  
mâinile mele 
ca un laț de până și oamenii pricepuți  
în prinderea sălbăticiunilor 
de aer și de apă și de pământ se miră  
și se înspăimântă 
și prin pământul crăpat vine înserarea 
 
 
mâinile mele umblă prin întuneric ca prin 
mulțimea de strainici 
 

mâinile mele umblă prin întuneric  
ca prin mulțimea de strainici 
te caută 
se ating de hainele tale și se vindecă 
și eu mă tem și îngenunchez 
și sângele meu ca un râu căruia  
îi este dor de izvor 
se întoarce  
și cu chiote, pe cai, haiducii din aval 
cad peste călugării care-și spală cămășile  
în amonte 
și se îmbrățișează și cântă lui Dumnezeu 
dar cu mult înaintea noastră 
hainele mele se îmbracă cu hainele tale  
și fac dragoste și cântă zeilor și se vindecă 
și noi stăm goi în pat și ne privim în ochi 
cu toate puterile  
care au ieșit din noi 
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          Petre RĂU 
 

Problema lui Kant 
 

În apartamentul meu de la etajul șase, în imobilul fă-
ră ascensor în care locuiesc, pe birou sau pe fotoliul din 
colțul camerei, pe pat, chiar și jos pe covor, stau înconjurat 
de ciorne pe care am însemnat multe dintre încercările ne-
reușite de a rezolva problema ce cu atâta dibăcie mi-a 
strecurat-o Profesorul în ultimele clipe ale primei noastre 
întâlniri. De trei zile încerc să dezleg afurisita de problemă. 
Mai grav este faptul că până mâine ar trebui să am rezol-
varea completă, ca să nu fiu nevoit să mă duc la noua în-
tâlnire planificată cu vreo justificare a neputinței mele în fa-
ța celui care mă provocase. Desigur, în tot acest timp n-
am stat numai cu gândul la problemă. Dar acum, când ter-
menul scadent se apropia vertiginos, era imperios necesar 
să trag o concluzie definitivă, că sunt sau nu în stare să o 
rezolv, iar neliniștea care mă cuprinsese mă stăpânea a-
proape complet. În fața dificultăților pe care le întâmpinam, 
începea să-mi încolțească gândul că Profesorul a preme-
ditat totul, în ideea de a mă umili, deși nu aveam prea mul-
te motive să bănuiesc asta.  

Reușisem doar să-mi notez câteva idei despre care 
am crezusem și mai speram încă să mă apropii de rezol-
vare problemei ce-mi fusese atât de subtil strecurată ca te-
mă pentru acasă.  

În criză de timp, nu-mi mai îngăduiam nici să-mi pre-
par, din când în când, câte un ceai cald. Pur și simplu îmi 
adusesem aproape cana întreagă cu mai bine de un litru 
de fiertură cu frunze mentă și, chiar dacă se răcise de mul-
tă vreme, turnam când și când în ceașca pe care mi-o do-
ream tot timpul plină. 

Prima idee care îmi trecuse prin cap mi s-a părut in-
teresantă: Kant ar fi putut încerca să-și cronometreze pașii 
cu ajutorul orologiului cel bun din casa amicului său, așa 
încât, dacă determina un număr care să-i indice, de exem-
plu, în câte minute făcea o sută de pași, la întoarcere, du-
pă ce s-ar fi uitat la ceasul prietenului și apoi și-ar fi numă-
rat pașii, ar fi putut aprecia ora exactă cu care și-ar fi putut 
regla ceasul de acasă. 

M-am dezumflat însă repede, în primul rând fiindcă 
ideea mi s-a părut prea simplă și nicidecum una salva-
toare. Aproximarea aceasta cu cronometrarea pașilor tre-
buia să se bazeze pe un mers perfect echilibrat, cu pași 
uniformi pe o distanță deloc ideală, în sensul că drumul nu 
putea fi unul fără mici denivelări, fără mici obstacole și im-
perfecțiuni care numai la o măsurare perfectă nu ar fi putut 
duce. În plus, nu mi-l puteam imagina pe Kant că și-ar fi 
depășit orgoliul personal ca să-și roage prietenul să-l lase 
să facă ceva cronometrări de pași prin casa acestuia, cu 
ajutorul orologiului aflat probabil într-unul din pereții sufra-
geriei. Și apoi, era de presupus că pașii din casă nu prea 
sunt egali cu cei de pe stradă. Așadar, erau o mulțime de 
motive ca să mă îndoiesc că ideea mea inițială era una în  
 

 

stare să mă conducă la rezolvarea problemei. 
Explorând apoi diferite căi și metode, notând 

meticulos toate posibilitățile, eliminând drumurile 
înfundate pe măsură ce îmi păreau inutile, tot spe-
ram să mă apropii de marea rezolvare, să pot să 
mă mândresc a doua zi în fața Profesorului, să-i 
arăt cât de abil și ingenios am fost și mai sunt încă 
în fața înfricoșătoarei matematici. Regretam că n-
am rămas apropiat de matematica pe care o îndră-
gisem cumva, că am abandonat-o cu atâta ușurin-
ță în pofida faptului că nu mi-a displăcut niciodată. 
Desigur, aș fi putut să dau problema spre rezolvare 
prietenului meu Raul, care mi-ar fi dat, sunt con-
vins, pe loc sau în scurt timp, rezolvarea completă, 
dar asta însemna să trișez și nu mă puteam împă-
ca cu acest gând. 

Eram hotărât să nu abandonez și să nu mă 
culc până la victoria finală. Trudeam la masa mea 
fără odihnă, mâzgălind foaie după foaie, întorcând 
problema pe toate feţele. Îmi imaginam situații con-
crete, încercam exemple practice din care speram 
că aș putea deduce soluția, dar nu reușeam să mă 
apropii de vreo idee câtuși de cât sclipitoare, alta 
decât una legată de tot felul de cronometrări și 
aproximări grosiere. Cel mai nemulțumit eram de 
schițele pe care le întocmeam pentru niște situații 
închipuite și de notarea matematică a acestora, ca-
re nu mi se păreau potrivite și pe care le aban-
donam una după alta, multe dintre ele din motive 
de estetică dezastruoasă. Adeseori, când eram să-
tul de atâtea raţionamente deductive abstracte, 
începeam să verific cazuri particulare ca nu cumva 
Profesorul să-mi fi întins vreo cursă cerându-mi să 
rezolv ceva ce ar fi fost aproape evident imposibil. 
După nenumărate încercări, creasem un tabel cu 
cazurile pe care le studiasem deja, pe care eram 
pregătit să le reiau din nou în ideea de a controla 
că nu-mi scăpase ceva. 

Cu cât mă adânceam în problemă, cu atât mi 
se părea mai viu faptul că ea exprima un adevăr 
fundamental în ceea ce priveşte o socoteală sim-
plă, dar care nu putea fi deslușit. Desigur, loial an-
gajamentului de a nu căuta sprijin din afară, nu am 
căutat vreo referință pe nicăieri, nici prin vreo carte, 
nici pe internet, nici prin apelarea vreunui prieten 
care m-ar fi putut ajuta măcar cu o sugestie. 

Am încercat să-mi dau seama ce mă ține 
atâta pe loc, ce mă împiedica să-mi ating scopul, 
să pic pe o idee care m-ar duce la rezolvarea mult 
așteptată. Putea fi vorba despre faptul că n-am 
înțeles exact datele problemei sau că nu folosesc 
rațional argumentele, sau poate altceva. Nu aveam 
în problemă decât două ceasuri, primul care arăta o 
oră falsă și deci n-ar fi trebuit să-mi fie de folos, al 
doilea care arăta corect orele, dar era departe de 
primul, la o distanță pe care nu o puteam aprecia în 
minute, întrucât Kant nu avea asupra sa un ceas la 
purtător. Cel mult putea să numere pașii.  

Cunoscându-i destul de bine biografia, îmi 
amintesc că filosoful era considerat unul dintre cei 
mai punctuali cetățeni. Ca o nedumerire personală, 
desigur, mi-ar plăcea să adaug și faptul că, german 

 

(continuare în pag. 53) 
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Lidia GROSU 
 

Mihail Dolgan: FLOAREA GÂNDURILOR  

sau sentenţia zigzagului unui destin 
  

“Cum în fire-s numai margini, e în om nemărginirea”  
(M. Eminescu) 

 

Academicianul Mihail Dolgan, critic şi istoric literar, 
profesor universitar, doctor abilitat în filologie, poet, filo-
sof, ar fi împlinit, în luna februarie, 81 de ani (1939-
2013). A scris  monografii, articole ştiinţifice, manuale, a 
coordonat şi redactat culegeri de lucrări, a pregătit 10 
doctori în filologie. A elaborat  şi a predat la Universita-
tea de Stat din Moldova cursurile normative: „Istoria lite-
raturii române postbelice”, „Istoria criticii literare române 
de la începuturi până în prezent” şi cursurile specia-le: 
”Dimensiuni ale omenescului şi esteticului în poezia lui 
G. Vieru”, „Metaforă, simbol şi mit în opera literară” 

A fost o onoare să fiu doctoranda domniei sale şi 
sunt mândră să mă fi cultivat la Şcoala ştiinţifică, dar şi 
la cea a poeziei OMULUI şi SAVANTULUI MIHAIL 
DOLGAN. Acest articol reflectă câteva opinii ale sub-
semnatei pe marginea filosofiei acestui om de cultură. 
 

Academicianul, scriitorul, poetul Nicolae Dabija, pe 
bună dreptate afirma: „Dacă vorbim de critica literară ca 
ştiinţă din Republica Moldova, am putea vorbi lesne de 
Şcoala critică a lui Mihail Dolgan. Acest savant de 
vocaţie a crescut generaţii de tineri cercetători, de tineri 
cărturari, de tineri profesori, îmbogăţind şi asigurând o 
continuitate în procesul de cercetare a procesului literar 
autohton”.  

Astăzi, când savantul a trecut în Eternitate, îl desco-
perim Şcoală în timpuri a tuturor ipostazelor - de sa-
vant, profesor, poet, critic literar,dar şi de filozof -  de 
cea care ne asigură noua sa carte de aforisme intitulată 
„Floarea gândurilor”, prin care dezvoltă ideea misiona-
rului de a se alimenta din izvorul spiritual al timpurilor, 
dând naştere unor altor valori ce ar onora „Coloana 
Infinitului”. Conştient de dramatismul desti-nului omului 
de creaţie, dar cu totuşi acea satisfacţie a împlinirii, fie 
şi relativă, autorul se înşela amarnic în prima parte a 
unei fraze rostite în trecutul nu prea depărtat în timp ce 
afirma: „Din tot ce face omul, rămâne foarte puţin pen-
tru posteritate: şi din poezie, şi din proză, şi din critică, 
şi din istoria literară (mai ales), şi din multe, multe alte-
le. Esenţial e să-ţi trăieşti intens, cu dăruire, cu rost 
secvenţa de timp ce-ţi este hărăzită de Cel de Sus, s-o 
acoperi cu ceea ce ai mai frumos şi mai creator în su-
fletul şi în cugetul tău”. Da, se înşela , pentru că opera 
va rămâne, pentru că ceea ce este viaţă nu poate muri. 

Savantul Mihail Dolgan a cunoscut preţul Tainelor şi 
le-a lăsat întru dăinuire prin descoperirea lor de către 
alţii, care îi vor tălmăci fulgerarea în limbajul luminii. Or, 
prin noua apariţie editorială vocea autorului devine ră-
sunătoare: ”Omul propune, Dumnezeu dispune”. Unul 
din cele trei  epigrafe ale cărţii sale îi aparţine lui Vove-
narg, care zice: „Maximele oamenilor dau pe faţă inima 
lor”. Omul Mihail Dolgan a dat pe faţă inima care a bă-
tut în ritmul clipei pe care a trăit-o intens - foarte fru-
moasă - care va păstra vibraţia prin opera pe care a lă-
sat-o şi şcolile pe care le-a zidit. O cugetare naşte altă 
cugetare, ce trece prin sita timpurilor cu „înţelepciunea 
scăpărătoare (şi) sau povaţa preţioasă”, selectând pia-
tra rară şi păstrându-i strălucirea purtată cu demnitate 

 
Academicianul Mihail Dolgan (R. Moldova) - critic și istoric literar 

 

(„Mereu ascundem ceva de realitate, mereu realitatea as-
cunde ceva despre noi”). Autorul Mihail Dolgan reorien-
tează mereu izvorul înţelepciunii („Carul de înţelepciune 
nu se simte în apele lui, dacă nu trage din urmă încă 
două care, dar de... nebunie”), ce curge de veacuri prin 
diversele braţe ale unui destin, deloc alintat („Nu aştep-
ta să vină apa şi la moara ta, dacă locuinţa ţi-i pe vârful 
de deal”), îndeosebi al omului de creaţie, al cărui curge-
re se confruntă cu o „instaurare” ilegală a unor „legi” în 
afara oricăror legi ce contravin Decalogului („Vorbele 
mari ascund, de obicei, o inimă mică”), dar şi a „legilor 
nescrise”, ce sunt o dezminţire a celorlalte prin abun-
denţa luminii din suflet(„Ştim când şi cum plânge sufle-
tul, dar când şi cum plânge cugetul?!”), consecutivitatea 
lor anunţând mereu la timpul prezent duelul fără 
secundanţi între paloşul necruţător al defectelor/meteh-
nelor omului (Şi muntele are „talpă” - o talpă uriaşă. Dar 
nu striveşte cu ea nici măcar o furnică!), şi primăvara 
virtuţilor într-un cadru larg al boltei universului de crea-
ţie: „Copacul care găzduieşte un cuib de privighetoare 
toată vara e în floare”. 

Scrise pe scara ierarhică a zigzagurilor vieţii („Mi-
rajele nasc pustiul, şi pustiul naşte mirajele”), aforisme-
le, cugetările constituie un itinerar mereu periclitat de o 
sinuozitate dominantă cu surprize intempestive, dar şi o 
unitate a ideilor unui gânditor ce mereu a învăţat din ne-
mulţumirea de sine („Mai bine e să fii mulţumit de alţii, 
decât de sine”) pe unda de lumină: „Speranţa - perna la 
bine şi la rău a înţeleptului” Cartea lansată este un post-
scriptum lăsat de înţeleptul Mihail Dolgan, în care se 
poate revedea oricine întru corectare la timp a unor lu-
cruri („Primul simptom al omului negru: vede în jurul său 
numai oameni răi”) sau, pur şi simplu, întru evitarea 
unor greşeli (Graba naşte nerăbdarea, şi nerăbdarea- 
graba), sau pregătirea, ca o recalificare, la şcoala înţe-
lepciunii sale a unei alte gândiri creative întru adaptarea 
la o realitate dură („Până şi în lumea florilor sunt anti-
flori”), dar cu mereu păstrarea bucuriei în cadrul picului 
material, întru asigurarea celor din jur de multul spiritual 
(„Când citesc o carte, întotdeauna încerc senzaţia că 
storc esenţele unui fruct miraculos”). Chiar dacă, „fapte-
le frumoase şi aşa sunt demne de laudă”, „Nu lăuda pe 
cei care nu au nevoie de lauda ta, dar nici nu-i critica”, 
zice autorul. Parcurgându-l cu ochii minţii, îţi dai seama 
de acest infinit spiritual, obţinut prin prisma unor mari 
eforturi printre urcuşurile vieţii de către omul de stofă 

(continuare în pag. 53) 
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(urmare din pag. 52) 

superioară, căruia îi este dat mai puţin să se bucure de 
admiraţia celor din jur într-o societate străjuită de cei 3p – 
pâra, ploconirea, pizma - despre care menţiona regretatul 
nostru poet Grigore Vieru. „Floarea gândurilor”, este o 
lecţie de bune maniere ce cultivă alese calităţi, între toate 
cele divine fiind şi iertarea(„Cât de frumos e sufletul care 
iartă! El se aseamănă cu îngerul nostru păzitor”). Fiecare 
gând este o metaforă („La capătul fiecărei raze înfloreşte 
un crin”) în a cărei limbaj sunt redate trăirile intense a 
homo-sapiens într-o realitate nu întotdeauna cea 
adecvată („Izbânzile mari sunt pentru un talent mare, în 
acelaşi timp, şi mari cutremure”), gloria, succesul fiind 
purtate pe umerii cu aripile legate ai unui spaţiu 
comprimat de o societate în continuă tranziţie la refor-
mare în care nu se acceptă lumina prin cultură şi 
învăţământ, ci mlaştina prin avariţie a unora ce se uită 
spre est („Nici o rătăcire nu este fatală ca rătăcirea cea 
din urmă”), orbi la excepţiile frumoase care oricum sunt şi 
vor fi apreciate de posteritate („Nimerind în ţara orbilor, 
nu-i bine să te lauzi că vezi cu ambii ochi”), dar intenţionat 
dezonorându-le pentru vizi-unile largi, niciodată supuse 
eşecului când este vorba de o chemare la insurecţie cu 
ignoranţii unei societăţi: ”Nu vârsta adaugă înţelepciune 
omului, ci experienţa şi studiul neîntrerupt”... 

Elegant în cugetare, la fel ca în cuvânt, academi-
cianului, omului de litere Mihail Dolgan, dedat cu trup şi 
suflet poeziei, nu-i putea fi străină arta de a fi a omului 
(„Să ne bucurăm până la iarbă de verbul „a fi”) şi senti-
mentele înălţătoare în afara oricăror lamentări sau re-
compense: „Mereu ne plângem de lipsa reciprocităţii în 
toate, dar uităm de vorba veche: „Cine iubeşte pe Dum-
nezeu cu adevărat, nu trebuie să ceară ca Dumnezeu să-l 
iubească la rândul său”. Prin valul perfecţiunii („Caut şi 
găsesc în toate voinţă de perfecţiune”) poţi naviga doar 
cu dorinţa de a persevera („Cheia de la toate dorinţele 
noastre se află în chiar mâinile noastre”) şi cu simţul 
responsabilităţii de continuu automodelare, conştient de 
faptul că numai astfel poţi descoperi o lume mai frumoasă 
decât în cea în care te afli. Virtutea dă roade - perfor-
manţa - de care te poţi bucura doar în afara aroganţei 
(„Când bucuria te înalţă în al nouălea cer, nu uita să iei cu 
sine şi o scară”), doar astfel simţind în fiinţa-ți omul, iar 
sub picioare pământul. 

„Floarea gândurilor” a filozofului Mihail Dolgan ne 
predispune să alegem ceea ce ar fi util întru determi-
narea sinelui, întru „descoperirea bogăţiilor lăuntrice 
inepuizabile”: „Rosturile mari se caută nu în lucrurile 
trecătoare”. Această carte, ca oricare alta scrisă de sa-
vant, îndeamnă la un dialog, doar că într-o strictă confi-
denţă cu... tăcerea cuvântului pentru a lăsa neuitarea să 
vorbească ceva important, ceva ce ţine de filozofie sau 
ontologie(„Doreşti să trăieşti viaţă lungă şi frumoasă? 
Deprinde-te să prefaci bucuriile mici ale existenţei în 
bucurii mari ale sufletului”), prin implicarea virtuţilor, bună-
cuviinţei întru a-l mobiliza pe fiecare să se regăsească în 
ipostaza de creştin fără a-şi alerta eul:„Calea cea mai 
sigură spre autoperfecţionare este ruşinarea de sine”. 

„Lăsaţi copiii să vină la mine!”, zicea Domnul. Un 
copil al timpurilor a rămas savantul Mihail Dolgan, care a 
răzbătut spre Isus cu lumina cărţilor scrise pe faţa sa... 


 

L
i
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(urmare din pag. 51) 
 

fiind la origine, cum altfel ar fi trebuit să stea lucrurile, 
știind bine proverbiala vorbă despre punctualitatea 
nemților! Dar povestea cu ceasurile este o întâmplare 
relatată chiar de filosof, deci ar trebui să presupun că 
era una reală. În fine, cu regrete tardive, mi-am dat 
seama că, atunci când am întâlnit această poveste în 
referințele despre Kant, nu mi-a trecut prin cap să o 
rețin cu toate detaliile.  
 

 
 

O vreme destul de lungă am irosit doar ca să-
mi dau seama dacă timpul pe care filosoful l-a petre-
cut la prietenul său avea sau nu avea vreo importanță 
în rezolvarea problemei. Intuiția îmi spunea că n-ar 
trebui să conteze, deoarece ceasul cel salvator putea 
fi citit atât la sosire, cât și la plecare. Dar nu eram 
deloc sigur că raționamentul meu era corect.  

De asemenea, era de presupus că dacă orolo-
giul de acasă ar fi fost lăsat neîntors, atunci nu mai 
existau elemente suficiente de comparație, altele de-
cât orele arătate de ceasul amicului. Asta m-a deter-
minat să înțeleg că probabil filosoful, când a plecat de 
acasă, și-a întors ceasul și l-a lăsat în stare de funcți-
onare, eventual reglându-l la o oră pe care a presu-
pus-o ca fiind apropiată de ora reală. 

Abia după miezul nopții am avut revelația să 
înțeleg că, dacă distanța până la prietenul său nu ar fi 
fost străbătută în exact același timp atât, la dus cât și 
la întors, Kant n-ar mai fi avut de unde să ia date 
corecte, așa încât în final să-și poată regla ceasul de 
acasă, deoarece era o distanță ce nu putea fi crono-
metrată. Devenea așadar clar faptul că trebuia presu-
pus că această distanță a fost parcursă cu pași regu-
lați, egali atât la dus, cât și la întors. De aici mi-a venit 
și ideea care s-a dovedit până la urmă salvatoare, 
anume aceea că timpul parcurs pe drum la dus și la 
întors nu juca pesemne niciun rol în calcul. Abia 
atunci am putut construi mai multe exemple de situații 
cuprinzând ora plecării de acasă, ora sosirii la desti-
nație, ora plecării înapoi către casă și ora pe care o 
găsește la revenire pe ceasul de acasă. Am înșirat 
unele sub altele toate aceste exemple și, presupu-
nând fictiv un timp oarecare cu care se parcurge 
distanța dintre cele două obiective, am observat că 
jumătatea sumei diferențelor dintre orele arătate de 
cele două ceasuri la dus și apoi la întors este exact 
ceea ce ar trebui adăugat la ceasul de acasă ca să 
se ajungă la ora exactă!... 
 

(fragment din romanul în lucru “Casa cu fluturi”) 
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          Sandu TEODOR 
 
ironiile vieții mele 
 
ironiile vieții mele 
îmi dau de băut aproape în fiecare zi 
invitându-mă chiar și la cele mai murdare  
și înghesuite terase 
punând muzicanții să-mi cânte lăbărțat 
toate amintirile dureroase pe care 
am încercat să le uit 
dar sunt încă legate ombilical de mine 
cu tot ceea ce a moștenit viitorul meu 
scrise și nescrise, auzite și neauzite 
spuse și nespuse 
iar la refren tot 
dar absolut tot ce-am discutat doar eu 
cu mine 
o pastilă sau altceva pentru resetare 
încă nu s-a inventat  
și cu toate astea conștient de inconștiența mea 
privesc tâmp în gol ca și cum aș cugeta la ceva anume 
fără a clipi 
le fac semn să mai toarne în paharele slinoase 
încă un rând de amintiri ce-mi încețoșează trecutul 
și cam atât. 
 
 
un colț de stradă 
 
un colț de stradă 
pustiu 
peste care se cațără lumina despuiată a lunii 
ca o iederă răzvrătită 
stau copacii inerți ce-și spun poveștile 
țipând cu liniștea crengilor 
către frunzele atrase 
de dragostea neagră a nemuririi pământului 
privesc nostalgici la 
cuplurile îngălbenite de vreme ce încă se mai țin de 
mână 
și își numără pașii bârfind despre dorințe neîmplinite 
alunecând pe trotuare cu mișcări goale 
întru-un balans continuu 
tac 
din când în când oprindu-se 
sub umbrela fiecărui felinar 
privind cerul 
prin ceața luminii chioare 
și citind pe ziduri sloganuri singuratice 
care mint cu umbrele lor 
despre fragilitatea dreptului la uitare 
de după ultimul colț de stradă 
pustiu. 

 

eu 
 

eu 
nu urăsc 
pentru că nu știu 
cu toate că am învățat 
de la ucigașii cu mâinile pline de sânge șters 
ce le făcea semn moartea 
să aducă liniștea de culoarea nopții 
... omul mort are aceeași liniște 
ca a celui care l-a omorât... 
...iar viața pe care o iubești 
se poate întoarce împotriva ta cu liniștea ei 
asurzitoare... 
 

...ascult în fiecare zi 
zborul dimineții care se dezbracă de noapte 
aruncându-și hainele-n timp 
mă îmbrac cu ele dacă mi-e frig 
iar dacă mi-e sete 
beau ploaia din streșinile caselor părăsite 
mai rar 
mai des 
de sus 
de la toți sfinții cu aripi albe 
ce plâng pentru noi 
și curg ca un zbor de păsări 
pe care nimeni nu-l înțelege 
planând în urma umbrelor lor 
le urmez și eu 
aruncându-mă 
pentru a le vorbi de anotimpul ce migrează o 
dată cu ele 
și cu mine în același timp 
un om simplu 
care încă se mai întreabă cine e 
și de ce are mersul 
pe cale de dispariție... 


Mihaela AVRAM 

 

Sentiment de iarnă 
 

Ninge-mă cu Alb 
și lasă-ți lacrimile 
să cadă asupra mea 
cu greutatea fulgilor 
ce se-aruncă-n vânt 
de atâta dor... 
 

Stârnește în sufletul meu 
viscolul pasiunii tale 
și ridică de la pământ 
fulgii uciși 
de prea-plinul dorului 
dintre noi... 
 

Mai lasă-mă o iarnă 
să-ți întorc toate 
zăpezile reci  
și viscolul puternic 
ca să renaștem, apoi, 
în Primăvară! 
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Eva Monica SZEKELY 
 

Despre o singură carte și mai multe argumente 
 

Argumentele  pentru editarea unui asemenea volum de 
critică/istorie literară în care sunt cuprinse opere reprezen-
tative ale unor scriitori  contemporani cu noi din Maramu-
reș și din județele limitrofe sunt foarte multe, dar cele mai 
importante dintre ele pot fi grupate în trei serii: 

1. nu există până acum un asemenea instrument valo-
ros de conservare și promovare a culturii tradiționale/locale 
prin care să fie valorizat spațiul de origine; recitirea scriito-
rilor maramureșeni din perspectiva spațiului redefinit de 
cărțile lor, spațiu devenit reper geografic aparte, dă sens 
unui spațiu european al culturii; 

2. tensiunile dintre globalizare, regionalizare și locali-
zare - tot mai manifeste astăzi - reclamă tot mai mult abor-
dări de tip „glocal” prin care se impun modalități noi de 
ieșire din anonimat a periferiei/a provinciei/a județelor așa 
încât acestea să devină mult mai independente și mai vizi-
bile inclusiv din punct de vedere cultural; volumul propus 
este de o asemenea abordare; 

3. în condițiile restructurării la care a fost/va fi supus 
canonul literar prin noul curriculum școlar, acest volum ar 
deveni un instrument didactic excelent pentru promovarea 
literaturii Maramureșului în biblioteci județene, în școli și 
licee, atât în județ, cât și în afara lui, atât pentru elevii de 
gimnaziu, cât și pentru elevii de liceu; în programele 
școlare nu există autori obligatorii, profesorii împreună cu 
elevii pot alege pe cine să citească/studieze, iar majorita-
tea elevilor nu pot enumera 3-5 scriitori contemporani 
(conform unor studii făcute de masteranzii noștri), cu atât 
mai puțin să enumere scriitori contemporani maramure-
șeni/ bistrițeni/ bănățeni/dobrogeni etc.); volumul ar facilita 
accesul la nume de scriitori maramureșeni contemporani 
adunați la un loc. 

Voi veni mai jos în sprijinul acestor argumente pornind 
de la deja mai vechi preocupări referitoare la rolul pe care 
spațiul, peisajul, climatul tradițional îl joacă în configurarea 
viziunii despre lume a unui anumit scriitor, preocupări pe 
care le-a avut și reputatul critic bănățean al prozei româ-
nești contemporane, Cornel Ungureanu (Geografia litera-
turii române. Muntenia, vol. I, Editura Paralela 45, Colecția 
„Sinteze“, Pitești, 2003,  Moldova, vol. II, 2004).  

Exeget memorabil al literaturii central-europene, în con-
cepția lui Cornel Ungureanu, o alternativă a istoriei litera-
turii ar trebui să fie „geografia literaturii”, cu atât mai mult în 
era globalizării. În continuarea acestei idei, perspectiva pe 
care o anunță Ioan Romeo Roșiianu cu acest proiectat vo-
lum și care vine să detalieze și să facă o radiografie 
asupra literaturii române din Maramureș este deosebit de 
fertilă. Chiar planul din Argument schițează deja două 
părți: „Litere din Maramureș” și „Prietenii literare”.  

Prima parte, cea despre „Literele din Maramureș” carto- 
grafiază și trasează prin cei 24 de scriitori maramureșeni 
chiar acea modalitate nouă, inventivă despre care amin-
team, de a cartografia firesc niște spații culturale româ-
nești/maramureșene, prin granițe literare înterjudețene din 
care cu ușurință am putea constitui o „hartă a literelor din 
Maramureș”. Țara Lăpușului, Țara Chioarului și Țara Mara-
mureșului - sugerez să fie chiar coperta acestei cărți o har-
tă cu numele/chipurile scriitorilor în localitatea lor de  
 

 
 

origine/domiciliu - ar veni aproape de sufletele iubi-
torilor de litere, indiferent de ce vârstă, dar cu deo-
sebire ale tinerilor cititori în rândul cărora această 
carte tipărită și promovată gratuit în școli și licee cu 
sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și 
promovarea Culturii Tradiționale Maramureș pe ca-
re îl coordonați dvs. ar fi ca un veritabil manual in-
terdisciplinar de Literatură Istorie, Geografie, Etno-
grafie și artă populară. 

Apoi, partea a doua a plănuitului volum, „Priete-
nii literare”, încearcă o redeschidere a granițelor, 
dar și o cartografiere firească a spațiilor culturale 
românești limitrofe, în funcție de conceptele de glo-
balizare, deteritorializare sau identitate. Această 
parte este „o secțiune alocată scriitorilor care au 
trăit și lucrat anumite perioade de timp în județul 
nostru, alături de câțiva scriitori contemporani care 
au acordat spațiu și atenție deosebită scriitorilor din 
Maramureș”, cum spune și  criticul Ioan Romeo Ro-
șiianu. 

Criteriul istoric nu este astfel suspendat, teritorii 
precum Lăpușul și Maramureșul istoric sau Țara 
Codrului se deschid și construiesc poduri spre Să-
laj, Satu-Mare, Bistrița și nu numai,  renumele de 
„podar” fiind și o constantă a activității de mecenat, 
de mentor cultural și spiritual a lui Ioan Romeo 
Roșiianu. „Deschiderea granițelor“ până spre sud și 
dărâmarea de ziduri de orice fel este o preocupare 
constantă a acestuia, iar acest „comparatism”, 
aceste apropieri nu dăunează defel întregului, dim-
potrivă sunt o trimitere la lipsa unui centru de 
referință absolut și degajă autenticitate prin recurs 
la documentare și contextul operelor, scoțând în 
evidență specificul locului. 

(continuare în pag. 56) 
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Marian ILEA 
 

Despre un volum de critică și prietenie literară 
 

„Litere din Maramureș”de Ioan Romeo Roșiianu 
este o carte de critică literară a unui Maramureș ce 
se împarte între creație și prietenie literară. 

Mulți cititori ori cunoscători ai fenomenului literar 
al ultimilor ani cred că vor zâmbi amar spunându-și: 
„de unde prietenie literară în breasla scriitoricească 
atât de fărâmițată de dușmănii ce macină sau au 
nimicit scriitori și destine literare?” 

În Maramureș termenul de „prietenii literare” nu e 
frust e, de fapt, o parte dintr-un program strategic pe 
care Roșiianu l-a lansat pe piața literară cu putere și 
care se dovedește viabil. 

Să revenim la volumul „Litere din Maramureș” 
care apare la Editura Ethnologica din Baia Mare. 

Sunt prezentate, analizate opere literare în număr 
de 34, despre 26 de scriitori maramureșeni. 

Scriitorii onești puși în ordine alfabetică sunt ur-
mătorii: Doina Rândunica Anton, Carmena Băințan 
(2), Alexa Gavril Bâle, Pamfil Bilțiu, Florica Bud, Ga-
vril Ciuban, Alina Narcisa Cristian, Vasile Dragoș, 
Ioan Dragoș, Vasile Gogea, Sorin Grecu, Dumitru Iu-
ga, Vasile Dan Marchiș, Ștefan Marinca, Nicoară Mi-
hali, Vasile Morar (2), Vasile Muste (4), Aurelia Oan-
că, Gheorghe Pârja, Rodica Brad Păuna, Dorin Plos-
caru, Ioan Es. Pop, Ioan Potop (2), Valentin Raiha, 
Nicolae Scheianu (2) și Echim Vancea. 

La „Prietenii literare” - capitolul doi al cărții - apar 
scriitori români care au trecut prin Maramureș scriind 
despre fenomenul literar al zonei: Petronela Apopei 
(poet și critic literar din Gheorgheni, doctorand), 
Mioara Bahna (critic literar de forță, premiat al 
Uniunii Scriitorilor din România), Firiță Carp (direc-
torul revistei „Detectiv cultural” din București), Ciprian 
Chirvasiu (poet care și-a făcut studiile în Baia Mare, 
prea repede plecat dintre noi), Ion Cristofor (poet și 
critic literar din Cluj-Napoca), Ion Toma Ionescu 
(membru activ al mișcării literare „Direcția 9” din 
București), Nadia Urian Linul (Bistrița - Năsăud), Da-
niel Luca (poet și critic literar din Timișoara), Daniel 
Marian (poet și critic literar din Deva), Ioan Moldovan 
(director revista „Familia” și unul dintre cei mai 
importanți poeți români ai ultimilor ani), Cristian Ga-
briel Moraru (poet și critic literar, director al revistei 
„Teleormanul cultural”), Mirela Orban (Bistrița – Nă-
săud), Mariana Petrache (poet din județul Sălaj și 
coordonator de antologii literare), Adrian Suciu (poet 
din București și fondator al mișcărilor literare „Direc-
ția 9” și „Poezie Vie”) și George Vulturescu (poet din 
Satu Mare și director al revistei „Poesis”). 

„Litere din Maramureș” este o carte interesantă, 
scrisă cu vervă, despre lumea culturală maramure-
șeană. 
 


 
 

(urmare din pag. 55) 
 

În noul context tehnologic, literatura, critica și istoria 
literară au suferit o schimbare de paradigmă care s-a re-
flectat nu doar în rândurile cititorilor amatori (elevi, stu-
denți, pasionați de litere), ci și în rândurile cititorilor profe-
sioniști. Dacă rolul generației ’60 a fost unul major, impor-
tanța acesteia pentru propriu-i context socio-istoric fiind 
clar stabilită, noua generație simte nevoia legitimării. Un 
aspect sociologic al literaturii este continuarea unei tradiții. 
Acest continuum al tradiției ar trebuie să certifice legături 
pozitive între o generație și cele care o continuă. Dar acest 
lucru nu poate fi observat în interiorul criticii noastre con-
temporane fărâmițată de lupte de tot soiul, numai pentru 
promovarea culturii locale nu, decât sporadic. De aceea, 
inițiativa criticului Ioan Romeo Roșiianu este de lăudat și 
de sprijinit.  

În concluzie, această lucrare proiectată de scriito-
rul/criticul Ioan Romeo Roșiianu, dacă va fi tipărită cu spri-
jinul Centrului Județean pentru Conservarea și promo-
varea Culturii Tradiționale Maramureș pe care îl coordonați 
dvs. nu numai că va analiza ruptura și cauzele acesteia, 
încercând să propună rezolvarea acestui conflict, dar va fi 
și prima/singura cu asemenea rod din țară. 

 


 

 

 
Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 
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               Carl SANDBURG 
     (1878–1967) 

BRANCUSI 
 

Brancusi is a galoot;  
he saves tickets  
to take him nowhere;  
a galoot with his baggage ready  
and no time table;  
ah yes, Brancusi is a galoot;  
he understands birds and skulls  
so well, he knows the hang of the hair  
of the coils and plaits  
on a woman's head,  
he knows them so far back 
he knows where they came  
from and where they are going;  
he is fathoming down  
for the secrets of the first  
and the oldest makers of shapes.  
 

Let us speak with loose mouths  
today not at all about Brancusi  
because he has hardly started  
nor is hardly able to say  
the name of the place  
he wants to go when he has  
time and is ready to start;  
O Brancusi, keeping hardwood planks  
around your doorsteps in the sun  
waiting for the hardwood to be harder  
for your hard hands to handle,  
you Brancusi with your chisels and hammers, 
birds going to cones, skulls going to eggs  
how the hope hugs your heart  
you will find one cone, one egg,  
so hard when the earth turns mist  
there among the last to go  
will be a cone, an egg.  
 

Brancusi you will not put a want ad  
in the papers telling God it will be to His  
advantage to come around and see you;  
you will not grow gabby and spill God  
carfuls of prayers; you will not get fresh  
and familiar as if God is a next-door neighbour  
and you have counted His shirts  
on a clothes line; you will go stammering,  
stuttering and mumbling or you will be silent  
as a mouse in a church garret  
when the pipe organ is pouring ocean  
waves on the sunlit rocks of ocean shores;  
if God is saving a corner for any battling  
bag of bones, there will be one for you,  
there will be one for you, Brancusi. 

(continued on the page 58) 

 

Marin MIHALACHE     
            (Chicago) 

   Traducător 
 

BRÂNCUȘI 
 

Brâncuși este un insolit; 
Rezervă bilete de călătorie 
dar fără o destinație anume; 
un peregrin cu bagajul făcut 
dar fără un plan de plecare; 
ah da, Brâncuși este uluitor 
el înțelege bine păsările și craniile 
știe poziția părului buclelor  
și a șuvițelor de pe capul unei femei,  
le cunoaște atât de bine 
încât știe de unde vine 
și cum este așezat fiecare fir de păr; 
el înțelege tainele celor dintâi 
și ancestralilor fauri de forme. 
 

Să nu sărim astăzi cu gura pe Brâncuși 
Fiindcă nu s-a dumirit încă 
nu s-a hotărât, nu este gata 
să ne spună destinația, sau dacă a sosit timpul 
și dacă este hotărât să plece; 
O Brâncuși, ai pus chituci 
pe prispa casei tale la soare 
să se zbicească îndeajuns 
să se întărească astfel ca tu  
cu mâinile tale înăsprite, 
cu dălțile și maiurile tale, Brâncuși 
să prefaci din păsări conuri 
și din cranii ouă - inima ta însuflețită de năzuința 
că vei dăltui în sfârșit conul, oul 
menite să mai dăinuie chiar și după ce pământul 
se va topi într-o nebuloasă 
și ce va mai fi să rămână  
va fi doar acel con, acel ou. 
 

Brâncuși, tu nu ai da un anunț 
în ziare prin care să-i aduci la cunoștință 
lui Dumnezeu ca ar fi spre folosul său 
să vină și să te vadă; 
n-ai putea fi un ipocrit sporovăind 
rugăciuni lui Dumnezeu cu nemiluita; 
n-ai putea deveni ireverențios la pertu 
cu Dumnezeu ca și cum ți-ar fi vecinul 
căruia să-i numeri rufele de pe frânghie; 
vei pleca bâiguind, gângăvind ori bodogănind, 
ori tăcând chitic precum un șoarece 
în podul bisericii când orga revarsă 
un ocean de unde luminoase 
peste piscurile însorite ale țărmurilor; 
dar dacă Dumnezeu va hărăzi un ungher 
pentru odihna unui sac de oase neostoite 
acel ungher negreșit va fi pentru tine, 
va fi pentru tine, Brâncuși. 

(continuare în pag. 58) 
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(following frim the page 57) 
 

CHICAGO 
 

Hog Butcher for the World, 
    Tool Maker, Stacker of Wheat, 
    Player with Railroads and the Nation's Freight Handler; 
    Stormy, husky, brawling, 
    City of the Big Shoulders: 
  

They tell me you are wicked and I believe them, for I 
have seen your painted women under the gas lamps 
luring the farm boys. 
And they tell me you are crooked and I answer: Yes, it 
is true I have seen the gunman kill and go free to kill 
again. 
And they tell me you are brutal and my reply is: On the 
faces of women and children I have seen the marks of 
wanton hunger. 
And having answered so I turn once more to those 
who sneer at this my city, and I give them back the 
sneer and say to them: 
Come and show me another city with lifted head 
singing so proud to be alive and coarse and strong 
and cunning. 
Flinging magnetic curses amid the toil of piling job on 
job, here is a tall bold slugger set vivid against the little 
soft cities; 
Fierce as a dog with tongue lapping for action, cunning 
as a savage pitted against the wilderness, 

    Bareheaded, 
    Shoveling, 
    Wrecking, 
    Planning, 
    Building, breaking, rebuilding, 

Under the smoke, dust all over his mouth, laughing 
with white teeth, 
Under the terrible burden of destiny laughing as a 
young man laughs, 
Laughing even as an ignorant fighter laughs who has 
never lost a battle, 
Bragging and laughing that under his wrist is the pulse, 
and under his ribs the heart of the people, 

     Laughing! 
Laughing the stormy, husky, brawling laughter of 
Youth, half-naked, sweating, proud to be Hog Butcher, 
Tool Maker, Stacker of Wheat, Player with Railroads 
and Freight Handler to the Nation. 

 
THE HARBOR 
 

Passing through huddled and ugly walls, 
By doorways where women haggard 
Looked from their hunger-deep eyes, 
Haunted with shadows of hunger-hands, 
Out from the huddled and ugly walls, 
I came sudden, at the city's edge, 
On a blue burst of lake, 
Long lake waves breaking under the sun 
On a spray-flung curve of shore; 
And a fluttering storm of gulls, 
Masses of great gray wings 
And flying white bellies 
Veering and wheeling free in the open. 


 

(urmare din pag. 57) 
 

CHICAGO 
 

Abator de Porcine al Lumii, 
  Fabricant de Scule, Stivuitor de Grâne, 
   Dirigent al Căilor Ferate și Intendant al Transportului 

Național de Mărfuri; 
   Impetuos, înflăcărat, cutezător, Orașul Omoplaților Lați: 
 

Îmi spun că sunteți libertini și îi cred pentru că v-am văzut  
   sub lămpile de gaz femeile fardate ademenind pe feciorii 

de la țară. 
Și îmi spun că ești nedrept și le răspund: Da, este 
adevărat că l-am văzut 

   pe pistolar ucigând și lăsat liber pentru a ucide din nou. 
Și îmi spun că ești indolent, iar răspunsul meu este: Pe 
fețele femeilor și ale copiilor am văzut semnele 
halucinante ale foamei. 
Și după ce am răspuns, mă întorc încă odată către cei 
care clevetesc acest oraș al meu și le servesc propriul 
vicleșug zicându-le: 
Arătați-mi un alt oraș cu capul înălțat cântând cu mândrie 

   că trăiește atât de vioi și de dur și de intens și de frumos. 
Izbăvit de blestemul trudei sisifice repetitive, iată  dovada  

   bravurii bărbătești spre osebire de moliciunea micilor 
orașe. 
Feroce precum un câine cu limba scoasă gata de atac, 
insidios 

   ca un sălbatic împotrivindu-se vitregiei soartei, 
   Cu mâinile goale, 
   Săpând, 
   Demolând, 
   Plănuind, 
   Construind, dărâmând, reconstruind, 

Prin fum, cu praf peste toată gura, râzând cu dinții albi, 
Sub povara teribilă a destinului râzând cum râde un tânăr, 
Râzând ca un pugilist nesăbuit care nu a pierdut niciodată 
o rundă, 
Mândrindu-se și râzând că sub încheietura brațului este 
pulsul și sub coaste inima 

     Râzând! 
Râzând impetuosul, aprigul, tumultosul râs al Tinereții, pe 
jumătate dezbrăcat, 

   asudând, mândru că este Măcelar de Porcine, Fabricant 
de Scule, Stivuitor de Grâne,  

   Dirigent al Căilor Ferate și Intendantul Transportului de 
Mărfuri al Națiunii. 
 
PORTUL 
 

Strecurându-mă printre ziduri dărăpănate 
Pe lângă ușile unde femeile trase la față 
Priveau cu ochii lor supți de foame, 
Tulburat de umbrele mâinilor tremurânde, 
Din înghesuiala dintre zidurile dărăpănate 
Brusc m-am trezit la marginea orașului  
În azurul detonant al lacului, 
Valuri adânci irupând sub soare 
Sub spuma de la țărmul arcuit; 
Și în furtuna de pescăruși 
Puzderie de aripi cenușii 
De vintre albe zburând 
Virând și rotindu-se nestingherite. 


 
 
 
 
  



Boem@  131-132-133  (1-2-3) / 2020 59 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


care-l aruncă în cercul uzat al vieții (cerc cărunt). 
Poetul revine la tensiunea oferită de sărut, împreuna-
rea ființelor sub zodia dragostei, lipirea de viață, fuga 
de moarte, toate au ritm. La final el se simte prizonierul 
unui destin neanunțat. Alteori este ludic: nopțile au 
buzunarele cusute, precum costumele noi ale mirelui. 
Durerea vine și ea, neanunțată, parșivă, rănile sunt 
invadate de diminețile iubirii, de apa blândă din infern. 
Rămân semne discrete: rujul iubitei, trandafirul rupt din 
grădina cuvintelor de dragoste, fumul unei țigări, 
lumânarea, fotografia fricii…  

Constantin Marafet scrie un poem despre sine, 
despre cum se lipește bărbatul de femeia din oglinzile 
memoriei, el arde, acceptă rugul aprins și ploile care 
șterg aparențele dimineților. Femeia este definită 
dordorita, cântecul absențelor - imnul prezenței, doi-
na celui abandonat în febre mișcate. El insistă pe cân-
tecul continuu, cel care vrăjește oglinzile, este cânta-
rea celui care refuză realitatea dură a absențelor.  

Textul capătă farmecul picurat de poet în miracolul 
greu de definit ale celui care iubește și așteaptă reve-
lația absolută: respir lumină, șoptește el. Dinamica fio-
rului se exprimă tranșant, cuvintele abia țin pasul cu 
dorințele, cu trăirile, cu lacrimile: iubita se așează în 
clipa căruntă, tace în gura foamei, cerul poate fi perce-
put doar în ochii femeii care iubește, iar umbra unei 
răni doboară bărbatul. Femeia învinge golul din urletul 
dorului… În adâncurile ființei se petrec miracole: „simt 
cum/ aleargă lupii în haite tinere/ prin trup/ după urletul 
vechii haite./ întunericul/ roade prăbușirea/ fricii/ din 
adâncuri/ cu picioarele în jeratic/ urlă lupii/ speriați că 
nu văd luna” (din adâncuri, p. 31).   

Poetul iscă versuri care descoperă febra și, apoi, o  
(continuare în pag. 60) 

 
 

  Constantin STANCU 
 

Dimineața îndrăgostiților 
 

Iubirea a constituit și constituie un motiv esențial 
pentru un poet. Iubirea oferă impulsul necesar exprimării 
frumuseții și abisului omenesc. Constantin Marafet, prin 
volumul de versuri Febra pietrelor cărunte* ne oferă o 
imagine a potențialul existent în sufletul unui bărbat 
matur, detenta sa în raport cu iubirea. Cartea a apărut la 
Editura Rafet în anul 2019, are o prefață semnată de 
Theodor Codreanu, cu un titlul semnificativ Diminețile 
iubirii. La final, Florin Dochia trage o concluzie: poezia lui 
Constantin Marafet ne oferă Paradox și nostalgie. Cele 
161 de pagini ne incită la o plimbare pe culoarele poeziei 
de dragoste specifice autorului. O poezie complexă, ten-
siunea dintre mintea bărbatului și trupul bărbatului de-
clanșează febra, temperatura existenței crește exponen-
țial cu vârsta acestuia, capătă dimensiuni de saga, de 
poveste mereu neterminată, de căutări febrile în destinul 
omului. Bărbatul și femeia se întâlnesc sub cerul de înce-
put, goi în fața lumii, flămânzi de absolut, de frumusețe. 
Stau deasupra abisului și cântă. Adevărul este simplu: 
iubirea consumă energiile subtile, se desfoliază sub lumi-
nile dimineții.  

Timpul dragostei este dimineața, trupurile au ceva din 
energia de la Creație, ceva special. Lumina care năvă-
lește peste cei doi oferă satisfacții, tristețe, bucurie, o 
cale spre desăvârșire. Poeme nu au o poveste lirică 
exact trasată, dacă în roman Constantin Marafet se ține 
scai de soarta personajelor sale, în versurile sale tema se 
deschide pe căi nedefinite, cuvintele sunt la marginea 
pustiului. În ultimul poem, unul în proză, atins de ritmul 
intern din sufletului bărbatului matur, el afirmă: „Eterni-
tatea o folosesc doar ca monedă de schimb la încruci-
șarea apelor în oglindă” (Autobiografie, p. 149).  

Mereu în căutarea metaforei care să exprime inefa-
bilul și secretul vieții, mereu preocupat să definească stă-
rile, poetul acceptă arderea spirituală, acceptă orbirea, 
iluziile, nopțile vergine, muțenia celui îndrăgostit. De fapt, 
el compune un poem continuu, ca un prezent continuu, 
se prezintă pe sine, stăpânit de febra iubirii, consolat de 
apele din oglindă… Trecătoare imagini care compun tim-
pul și netimpul omului. Febra vine din lumina soarelui 
care fecundează piatra, care atinge ființa omului. Iubirea 
declanșează povestea bărbatului, istoria lui se concen-
trează într-un sărut, se desăvârșește într-o îmbrățișare, 
capătă forță de la sânul femeii iubite. Chiar dacă poetul 
este învins de imensitatea temei, el rămâne învingător 
pentru că a smuls ceva din carnea timpului.  

Chiar dacă bărbatul egoist se baricadează într-o dimi-
neață, o singură dimineață, el gustă tăcerile care vin din 
foamea după dragoste, din visul nestins al nopții, din 
febra pietrelor cărunte. Uneori poetul duce experiența 
până la capăt: cerul coboară în pântec, într-un dinamism  
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vine spre cititor cu accente autentice, proaspete.  
Theodor Codreanul reține în prefață următoarele: 

„Constantin Marafet redescoperă substanța imnică, 
străveche, a poeziei, de o ‘solemnitate intrinsecă’, 
precum o numește Florin Dochia. Și nu se putea s-o 
facă mai fericit decât prin acest poem al iubirii de 
mare amplitudine, care este Febra pietrelor cărunte” 
(p. 10).   

Iubitorul de poezie va remarca acest mod de a 
trăi, această ardere până la ultima clipă, sub imperiul 
dragostei acceptate ca predestinare, indiferent de 
vârstă. În fond, lumea a început cu un bărbat și o 
femeie…  

Trebuie să-l iertăm pe poet, valul l-a purtat spre 
alte arhipelaguri, sub alte astre… A greșit din prea-
iubire… 

 
*Constantin Marafet, Febra pietrelor cărunte, poeme, 

161 de pagini, Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2019. 
 
 


 
 
 

 
Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 

 
 

 

(urmare din pag. 59) 
 

ascunde. El se dăruiește definitiv, reia de la capăt dorul, 
febra care macină pietrele uzate de razele soarelui și de 
singurătăți asumate. „Cămașa mea muribundă/ cea cu 
trandafirii albi brodați sub buzunar/ ridicată pe umeri/ și 
purtată în lumină de statui/ numără îmbrățișările rămase/ 
neînregistrate de plânsul/ în cădere…” (într-un cerc 
cărunt, p. 39).  

Poezia lui Constantin Marafet impune un ritual ceremo-
nios, el acceptă autoritatea supremă a Creatorului care a 
pregătit frumusețea. Cuvintele sunt chemate în acest 
ritual, imaginația cititorului este stârnită de arderea poe-
tului, el pășește în poem desculț ca-ntr-o biserică, se 
implică până la ultima moarte din moarte. El se pierde în 
labirintul timpului, uneori clipele se condensează, alteori 
vremea se dilată, eternitatea valsează în odaia unde se 
petrec marile ceremonii.   

Febra declanșează iubirea, iubirea provoacă febre. 
Totul devine năvalnic, cuprinde teritorii: „privesc cum sunt 
așezate/ furtunile pe anii iubirii într-un catalog/ cu rugini și 
vini apocaliptice,/ întorc calendarele în tristețea/ fierului 
înroșit în talpa țării/ îngenunchez în zări/ ca muzica unui 
trandafir cu mănuși albe/ și pe suspin scriu cu majuscule/ 
LASĂ-MĂ SĂ TE IUBESC!” (ești cuibul zborului meu, p. 
16). Avem de a face intens cu o mitologie personală, 
autorul nu renunță la ea, o consideră importantă în con-
servarea sentimentului unic, irepetabil, declanșat de iubi-
re.  

Poetul scrie poemele folosind litere mici, banale, 
renunță la grafia clasică, adoptă o zicere modernă, tot mai 
uzitată în poezia actuală. Titlurile fac parte integrantă din 
poem, nuanțează starea. În ciuda unui modernism 
aparent, poemele au ceva din vechile cântări de dragoste, 
din baladele dedicate de cavalerii febrili ai evului mediu, 
mereu pasionați, având un dor imens pentru doamna de la 
castel. Ei au făcut din această dedicare un țel, mod de a 
trăi în onoare și demnitate. Ei îl influențează pe scrib… 

Pe unele locuri sunt preluate motive din folclor, bine 
prelucrate într-o manieră actualizată. Dordorita este un 
exemplu care apare cu evidente accente, cu patos.  

Este creat o lume alternativă, spiritualizată, cu energia 
reflexelor luminoase: oglinda, visul, iluzia, aparențele, 
jocul dintre el și ea, lacrima care umple oceanul… Sunt 
versuri care rup echilibrul fragil al relației dintre parteneri, 
ies din normalitatea anormală a iubirii: „dacă nu eram orb/ 
nu-ți pipăiam niciodată sufletul/ aș fi stat așa ca o statuie 
într-un tablou/ ca cel de la muzeul municipal/ cel cu 
umezeala ochilor tăi/ cu igrasie pe gâtul înalt/ direct în firul 
de iarbă pictat/ ca formă de protest/ al oaselor ruginite” 
(adierile fac popas înlăcrimat, p. 48). Pe unele locuri sunt 
și naivități ivite din prea plinul inimii, fraze care fac parte 
dintr-un joc mundan, care are farmecul lui. Ele leagă 
versurile și pun accent pe efemer, pe trecător.  

Constantin Marafet este un poet care-și asumă unele 
riscuri, el mizând pe sinceritate, pe trăiri autentice, pe 
energii impuse. Are experiența viziunii poetice și se lasă 
purtat pe valul unui lirism pe care-l consideră important în 
economia vieții. Volumele sale i-au marcat istoria 
personală, titlurile sunt semnificative. Amintim câteva stări: 
Înălțimea frigului (2018); Eu și sora mea umilința (2008); 
Negativ (1992); La agapă cu Dumnezeu (2012). Toate 
demonstrează foamea poetului după absolutul din poemul 
perfect. Cu toate acestea, limitele sunt depășite și mesajul  
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     Valentina BALABAN 
 
Dominoul clipei 
 
Din freamătul gândului 
țâşnesc orizonturi 
pe columna visului din… 
nimicul ce adulmecă poveşti 
din frânturi de lumină  
descătuşată în cheia solului 
energetic şi o incantaţie poetică 
din geană prinsă-n pană… 
scrijelind prezentul 
prin domino-ul clipei 
nemărginite… 
 
 
La taifas cu cerul 
 
Înot în gânduri translatate, 
creând realităţi din tăvălugul visului 
conştientizat, ce învârte  universuri 
prin umbrele destinului tocmit 
pe un program latent… 
decriptat în paşii cuvântului incantat 
prin mistere… 
la taifas cu cerul ce-mi fructifică 
rădăcinile… 
 
 
Povestind trecuturi 
 
Prinse-n corzi solare, 
stele rebele, învârtind inele 
ticăind Lumină pe-a dorului vină 
povestind trecuturi prin cununi cu scuturi 
toarse în fuioare din matricea mare… 
lotus incantat, vânt descătuşat 
prin vama privirii, laserul iubirii 
într-a Lui chemare… 
mare. 
 
 
Faci rai din ce ai…. 
 
Derulate iluzii inundă prezentul… 
Gândul se-adapă în fântâna cu har 
Ţărâna-i altarul, columna, momentul 
Faci rai din ce ai, prin clepsidra cu dar. 
 
Clipe-amprentate-n lumină şi umbră 
Căi infinite prin tăceri ce şoptesc… 
Vidul se sparge în suflare şi undă 
Geneză-n oglinda amprentată celest. 
 

 
 
Pe coama evoluţiei 
 
Stele trezite pe coama evoluţiei 
din acrobaţia clipelor călătoare, 
creând punţi purtătoare  
de speranţe… 
sub bagheta Timpului,  
ce-nvârte Lumina vânată de vânt 
în descântul lutului călit 
pe-altarul iubirii eterne… 
din tolba necunoscutului 
devoalat prin păcat… 
 
 
Lacrimi sidefate 
 
Pe aleea sufletului, 
lacrimi sidefate tânguie  
în tăcerea visului răzvrătit, 
către scopuri prezente  
prin cursa încercatelor clipe, 
şi căutarea antidotului 
prin intuiţia gândului creat 
subliminal pe un ritual 
universal… 
 
 
Răsărituri diamantine 
 
Degete încununate 
în uniunea rugii lăuntrice 
oglindită prin lumini astrale, 
paralele inelare, înnoind zările 
din răsărituri diamantine 
filtrate prin rouă spre o viaţă nouă, 
pe poteca prezentului tainic 
cu nădejdea regăsirii 
înţelepciunii iertării 
din iubire… 
 
 
În muzeul metaforei 
 

Dintr-un artificiu de creaţie 
prin savoarea fanteziilor 
descind în muzeul metaforei 
contemplând… 
certitudinea incertitudinilor 
decriptate din pagini-enigmă 
prin amuleta-astrală, 
sparg parola banalului 
intr-un paradox spartan… 
creat pe huzurul imagistic 
întru iluminare… 
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Vasile Dan MARCHIȘ 
 

TOATĂ VIAȚA... 
 

Pe când doream să aniversez într-un fel sau altul  
ziua scrisului de mână 
muza m-a împresurat într-un mod neobișnuit  
ca un flux de căldură relativ rezistenței mele 
ce-mi străpunge pielea fie din afară în interior 
sau din interior în afară , 
deocamdată imprecis și întreb astfel: 
”Ce înseamnă venirea aceasta  
atât de stranie asupra mea,ba chiar nepipăibilă? 
Concret ce pot scrie despre asta?” 
Muza m-a copleșit cu răspunsul: 
”Sunt mai mult decât pipăibilă dar aștepți 
să-ți vin mură în gură, 
sau ca banii cash în palma nevoiașului  
sau drept alarmă spre a ști dacă  
s-a întâmplat ceva deosebit! 
Doar așa poți să scrii.?” 
Am rostit: ”În fond și la urma urmei legat de aceste 
elemente sau de altceva 
prezintă-te cum vrei să pot scrie ceva concret  
din inimă...!” 
Muza m-a uluit astfel: 
”Păi,bine că ți-ai dat seama... scrie cum dorești  
că exact inima o reprezint  
și ai la dispoziție toată viața ...! 
Și toată moartea...!”  


 

Mónika TÓTH 
 

buzele tale 
 

buzele tale 
au gust de poezie, 
de șampanie 
și de puțină veșnicie 
 
în fiecare zi 
 

în fiecare zi 
port cămaşa albastră a cerului 
un ţipăt de lalele am în suflet 
ce însângerează covorul meu gri 
iar astăzi după visul frumos 
sosesc petalele fericirii în bucătărie 
sunt bucuroasă ca o adolescentă după 
primul sărut 
 
te îmbrac 
 

te îmbrac 
te îmbrac cu haine de gânduri, optimistă, 
te mângâi cu ritmul poeziei 
și îți șoptesc cuvintele rareori folosite, 
tu râzi și deschizi palma inimii tale 
ca să mă odihnesc 
după o zi grea. 

 
 

 

 

 

Lazăr MAGU 
 
Icoana din parc 
 

Nebănuind că deranjăm eroii, 
noi ne-am iubit pe băncile din parcuri. 
Îți amintești? Băncile n-aveau arcuri 
și n-aveau fân în Grigorescu, boii. 
 

Noapte era... Luceferii mahmuri, 
atingerii îi luminau cărarea. 
Ne invadase parcă bunăstarea 
- parcul întreg intrase în călduri. 
 

Cădea zăpada ca o pălălaie... 
Fierbinți genunchii, buzele fierbinți - 
eram călugărul ieșit din minți, 
pornit să duc icoana în odaie. 
 

Curând a stat definitiv ninsoarea 
și, ca un câine mă lătra chilia. 
Vecernie a fost doar întâmplarea - 
întors din cer îmi ispășesc beția. 
 

Călugăr orb de duh și neprihană, 
în rama nopții te-am crezut icoană. 
 
Ninsoare provincială 
 

Sunt urma care fuge pe-alee, 
viața spre moarte mă-mpinge.. 
Dar carnea ta albă mă ninge 
- ninsoare cu gust de femeie. 
 

Aud în cer o stea care plânge 
- o doamnă de-un înger sedusă. 
Simt firea zvâcnind nesupusă 
și lupii cum urlă în sânge. 
 

Un câine o rană îmi linge, 
din unele răni fumegă crime... 
Domnul zidește biserici în mine, 
dar carnea ta albă mă ninge. 
 

Mai umblu o vreme, eu, urma, pe stradă 
și fac din ninsoare, femei de zăpadă. 
 
Foc de împrumut 
 

Ca un ecou al unui fost dezastru 
înmugurit-au țurțurii pe ram... 
Era o noapte strâmtă ca un ham 
iar gerul ne mușca - un armăsar albastru. 
 

E iarna vieții noastre o trăsură 
care transportă-n lume frigidere. 
Din ele, frigul unei foste ere 
ne pălmuiește zdravăn și ne-njură. 
 

Visăm măcar un foc de felinare  
de-a lungul minimei copilării 
în care-am învățat din joacă a fi 
părinți și doctori și zugravi de-altare. 
 

Mă încălzesc în noaptea vieții mele 
la focul Lui, de îngeri și de stele. 
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talpa timpului, cât vieţuim” (Sub talpa timpului), el se 
străduieşte să rămână un optimist (chiar dacă reuşeş-
te de puţine ori) şi să inspire acest lucru şi altora: 
„Ghimpii durerii din suflet/ Alungă-i pe cărări neum-
blate/ Şi fă-ţi bucuros al tău umblet” (Alungă durerea). 

„Gândurile mele sunt în cuvânt răstignite” 
(Gânduri răstignite), iar „fără poezie/ Viaţa mea este 
şi mai pustie” (Cât mai trăiesc), afirmă George Văi-
dean, la care curgerea monotonă a zilelor este lumi-
nată, uneori, doar de noianul de versuri „primite” ca-
dou de la mărinimoasa muză. În afara acestora, el nu 
mai simte plăcere în nimic pământesc, nici măcar a-
tunci când călătoreşte în lumea viselor: „Viaţa a înce-
put să râdă de mine” (Ani trişti); „Prin visurile mele 
când trec,/ Nu-mi mai aud paşii cum sună” (În somn). 

Deşi melancolia pentru trecerea ameţitoare a 
timpului este pe deplin justificată, poetul conştienti-
zează că temutul „ceasornic” funcţionează după reguli 
bine stabilite de Creator şi orice perturbare a sa ar fi 
împotriva firii: „Ar fi o catastrofă să se rotească invers,/ 
Omul ar fi tentat să nu mai moară” (Ceasornic). „Să 
ieşi din labirint nu este uşor,/ Cu o aripă ruptă, rănită” 
(Nu-i uşor), mai spune el, acceptându-şi cu stoicism 
trista Golgotă: „Îmi duc pe umeri crucea în spinare,/.../ 
Urcând din greu pe drumul fără de iertare” (Însin-
gurat). 

Aşteptând „al iernii alb covor”, autorul îşi pune 
întrebări existenţiale, născute din frământări inerente 
vârstei: „Mai fi-va, oare, pentru mine, lan şi mai în floa-
re,/ ori lutul îmi va cere ceea ce-i sunt dator?” (Da-
torie).  

Alături de poezie, panaceu de suflet, imaginea 
consoartei ce i-a fost cândva alături este, după cum 
spuneam mai devreme, singura bucurie care îi mai 
umple golul interior: „umbra imaginii tale s-a aşternut/  

(continuare în pag. 64) 

 

    Camelia ARDELEAN 
 

George Văidean – în dimineaţa poeziei,  

aşteptând mântuirea 

 
Talentul este acel mărgăritar primit (sau nu) în 

dar la naştere, pe care nu îl poţi cumpăra şi care trebuie 
şlefuit în permanenţă, pentru a străluci. Uneori trec ani 
sau zeci de ani până să ţi-l descoperi, alteori poate trece 
o viaţă, dar niciodată nu este prea târziu să mergi pe 
calea pe care destinul ţi-a ales-o, pentru a-ţi desăvârşi 
scopul vieţii. 

Scriitorul american Leo Buscaglia susţinea că 
„Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea 
ce faci cu el este darul tău pentru Dumnezeu”, iar 
cunoscuta şi apreciata poetă Ana Blandiana enunţa: 
„Toţi avem talent, dar talentul nu este decât un mijloc de 
tracţiune, cu care unii transportă diamant, alţii cărbune şi 
atât de mulţi materiale sintetice”. 

Unul dintre cei cu care „ursitoarele” au fost gene-
roase în această privinţă, cu toate că şi-a descoperit 
harul târziu, după vârsta de 80 de ani, este poetul 
George Văidean, din Orăştie, judeţul Hunedoara. În mo-
destia sa ieşită din comun, el nu se consideră cu nimic 
deosebit de alţii, susţinând: „Poeţi sunteţi toţi cei care îmi 
citiţi sufletul!”. Aşa cum ne-a obişnuit în ultimii ani, ne 
dăruieşte fărâme de talent, presărându-le în creaţiile 
sale, împreună cu „torentul roşu, vremelnic, neoprit, al 
interiorului” său.  

Îndreptându-se cu paşi înceţi, dar siguri, spre o 
nouă schimbare de prefix, a avut „curajul” să „încerce” 
din nou strunele muzei, pentru că „l-a împins singu-
rătatea”, dar şi pentru că „Timpul, prin scris, a vrut să 
acopere o rană cu duioşia şi împăcarea ultimei vârste”, 
aşa cum însuşi afirmă la finalul celui de-al optulea volum 
al său, intitulat Dimineţile mele (Editura Cenaclul de la 
Păltiniş, Sibiu, 2018). 

„Preocupat să aprind(ă) în suflet bucuria”, 
autorul, aflat „într-o umblare fără cărări”, poposeşte la 
umbra poeziei, care îi răcoreşte cugetul şi îi înseninează 
pustiul lăuntric. Versurile de debut ale cărţii reprezintă o 
evadare din lumea reală în cea a amintirilor, acolo unde 
nemărginirea pare mai aproape, iar persoana iubită, pier-
dută pentru totdeauna în lumea liniştii veşnice, mai uşor 
de atins: „Imaginaţia, împrietenită cu noaptea,/ se plimbă 
printre stele.../.../ Am ieşit din tăcerea nemişcată a iernii 
lungi/.../ te caut cu disperarea celui care şi-a pierdut 
memoria./ Poate aşa se va linişti conştiinţa...” (Patima 
căutării). 

„Cad în genunchi şi mă rog/ în catedrale invizi-
bile” (Aşteptând mântuirea), ne mărturiseşte poetul, în-
cercând să scape din lanţurile solitudinii la care l-a 
condamnat ursita. Conştient că suntem „Apăsaţi sub  
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peste toate gândurile mele/ acoperindu-le cu un val miste-
rios (Doar cu dorul). Alte versuri în formă adresată sunt 
cele ale poeziei Inima ca un cuib părăsit, versuri încărcate 
de patimă şi regrete, ce surprind dorul şi durerea despărţirii, 
rămase vii în cugetul poetului: „Tu eşti prima şi ultima mea 
iubire! /...prima şi ultima mea povară!/.../ ...inima mea a 
rămas ca un cuib părăsit/ din care au zburat toate visele”. 

Căutându-şi partenera printre „făcliile aprinse ale 
cerului/ coroană de stele/ înfăşurată la gâtul veşniciei (Te 
caut în stele), autorul se căieşte pentru „Câte clipe fru-
moase s-au irosit,/ Câte zile din viaţă nu am iubit” (Clipe). El 
face, totodată, o paralelă între tinereţea de mult apusă 
(„Mă-nveşmântam frumos cu visul/ Atunci când înflorea 
caisul” – La 8,6 ani) şi vârsta senectuţii, cu dezamăgirile şi 
tristeţea ei („În jurul meu, castele se dărâmă” – La 86 de 
ani), conştientizând că singurul remediu pentru tratarea 
rănilor lăuntrice rămâne scrisul: „Mi-am bandajat sufletul cu 
versuri” (Mi-am tratat). Pe tărâmul „liniştii absolute”, unde 
cu toţii vom ajunge, la un moment dat, „Suspinul pietrelor 
nu-l va auzi nimeni” (Când într-o zi), mai spune el. 

Încercând să nu se lase pradă disperării („să privim 
viaţa ca pe o vacanţă” – Îndemn), autorul ar vrea să îşi 
conserve trăirile, pentru a fi cruţat de suferinţă: „Nu vreau ca 
inima să mi-o destram” (Cu tine). „De sub tâmplele mele 
albite/ Amintirea nu poate să doară” (Voci), se încurajează 
el, lansând o declaraţie inedită persoanei iubite, ce (mai) 
sălăşluieşte doar în imaginaţia sa: „Dacă până acum mă 
consideram/ o cetate greu de cucerit,/ tu mi-ai dărâmat 
toate zidurile,/ până la ruină./ Dar, te rog,/ Lasă-mi cheia 
pentru îndrăgostire/ sub preşul de la intrarea spre inima ta!” 
(Învins). 

„Te voi iubi până când pământul/ Va da mâna cu 
cerul,/ Până la Judecata de Apoi” (Urme), „Tu eşti puntea 
dintre mine şi abis” (Griji fără margini), sunt cuvintele unui 
om statornic în dragoste, pentru care despărţirea e doar o 
etapă, ea nu i-a stins simţămintele sincere şi profunde, 
zăvorâte în cufărul inimii. „Când iubeşti, ...auzi/ tăcerea de 
dincolo de cuvinte/ chiar de sub lespezi de piatră” (După 
plecarea ta), continuă să ne împărtăşească poetul gându-
rile sale, care „s-au întrepătruns, formând nemărgi-nirea” 
(Când toate se strâng).  

La polul opus, în „gândurile” care „se plimbă prin 
visele dimineţilor/ Ancorate de cuiburile păsărilor” (Prin cui-
buri părăsite), el încearcă să reclădească „Un castel pentru 
trăinicia iubirii (Reclădire), deşi este „îndrăgostit de înserări/ 
Şi, în ultima vreme, de noapte” (În mine este sângele ei). 

Păstrând acelaşi ton nostalgic, iarna de afară pare 
să-şi fi făcut culcuş definitiv (şi) în odaia fiinţei sale: „Acum 
am aripile rupte, sunt rănit,/.../ Şi nu mai pot sania peste 
nămeţi/ ...s-o urc cu paşi semeţi./.../ Copilăria.../ ...am lăsat-
o zălog pe un maidan” (Aceeaşi iarnă).  Anotimpul în care 
„liniştea construieşte o salbă” (Anotimpuri) îşi pune, uneori, 
amprenta (chiar) şi pe imaginile vechi şi dragi ale trecutului, 
estompându-le: „uitarea începe.../ să taie prin amintiri cărări 
întortocheate” (Între noi); „Am scris pe nisip tot dorul ce-l 
am,/ Dar vântul a şters cu uitarea”./...// „Sunt cu sufletul 
nins.../ Cum pot să mă simt în prezentul meu ciuruit?/ Ca 
într-o mare înfuriată sau într-un vast pustiu” (Pesimism).  

Văzând că nu mai poate fi stăpânul propriului des-
tin, ca altădată („Navighez pe o corabie ce urcă în amonte” 
– Navigând), poetul acceptă crudul adevăr: deşertăciunea 
vieţii omului pe pământ („Mă întreb de multe ori dacă am 
fost/ O mână de pământ sau un cuvânt/ Rostit nepotrivit şi 
fără rost” - Parafrazare - după Walter Johrend). El încear- 

 

că să pătrundă sensul existenţei („Am vrut să înţe-
leg ziua de ce moare/ Şi adâncimea unei răni de ce 
doare” - Să înţeleg), rămânând cel mai aspru jude-
cător, dar şi cel mai indulgent prieten al său: „Pentru 
toate relele pe care le-am făcut/ Şi pe care le recu-
nosc cu greu,/ Sin-gurul care mă ceartă, /Dar de 
multe ori mă şi iartă,/ ...sunt eu” (Retrospectivă). 

Trecând prin negura zilelor, autorul „calc(ă) 
pe vreascuri şi cenuşă” cu smerenie, imaginându-şi 
„poarta” spre tărâmul unde durerea nu va mai exista 
şi înţelegând că atunci „Când pleoapele ochilor mei 
nu vor mai putea ridica/ Plumbul apăsător al ţărânei 
veşniciei,/.../ Întreaga... fiinţă rămâne slovă mută ni-
micniciei” (Slovă mută).  

„Trăiesc din firimiturile unei vieţi trecute”, ne 
(mai) destăinuie el, urmărind cu privirea imaginară 
„Herghelii(le) de cai albi” ce „aleargă prin iarba a-
mintirilor” şi numărând orele care îl despart de „ma-
rea trecere” (Încep să număr). „Nu m-am crezut 
vreodată/ Mai presus de mine” (Nu am pretins); 
„Timpul mă cunoaşte pe de rost,/.../ Sunt ca un 
pom, în toamnă, cu frunzele căzute./.../ Bucuria mi 
se vinde acuma în rate”, conchide poetul cu „sufletul 
conectat la aparate” (Copilul de altădată). 

Parcurgând versurile lui George Văidean, 
caline şi mângâietoare, ce poartă în slove un mesaj 
sfâşietor, de regret pentru viaţa care (i) se apropie 
de graniţa cu eternitatea, descoperim un poet de 
mare profunzime, înzestrat cu o iubire adâncă şi cu 
o gingăşie aparte a sufletului. Tonul elegiac al volu-
mului, în care obsesia morţii este imaginea-cheie, 
ne transmite o stare de tristeţe şi empatie cu sufe-
rinţa acestui cavaler de altădată al cuvântului, căru-
ia existenţa i-a oferit puţine momente de fericire.  

Mărturisirea din final confirmă, dacă mai era 
nevoie, faptul că el nu poate (supra)vieţui singur şi 
că nu se simte împlinit, dacă nu împărtăşeşte cu 
cititorii secretul calvarului său, transpus în versuri: 
„Am scris pentru voi, cei apropiaţi, pentru ca atunci 
când trebuie să plec departe şi nu veţi mai putea 
vorbi cu mine, să puteţi, dacă veţi vrea, să povestiţi 
cu amintirea mea”. 



 
Pictură de Gutiera Prodan (R. Moldova) 
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       Lucia PĂTRAȘCU 
 

POLEN DE DEPĂRTARE de Henry Luque MUÑOZ 
 

Volumul de poeme „Polen de depărtare”, sem-
nat de poetul Henry Luque Muñoz, a intrat în librăriile 
din țara noastră, în versiune românească, prin amabila 
traducere a profesorului universitar Andrei Ionescu, de 
la departamentul de limbă spaniolă a Universității din 
București, un important hispanist, cel care a înlesnit pu-
blicarea sa la editura Univers, București, 2001. Se cuvi-
ne a nu neglija traducerea acestor poeme, făcută de 
unul dintre cei mai mari hispaniști, îndrăgostit de litera-
tura sud-americană. Este vorba despre o traducere în 
care profesorul Andrei Ionescu s-a îngrijit ca stilul versu-
rilor să fie „lucrat, adecvat, civilizat”, (așa cum însuși se 
exprimă într-unul dintre rarele sale interviuri!)  pentru ca 
versiunea românească să aibă curățenia adaptării spiri-
tului originalului, în această altă formă, cea a limbii 
române. A rezultat un volum de versuri cu un format 
mic, foarte elegant și cu o ținută grafică deosebită, înno-
bilată de cele opt ilustrații-miniaturi ce, prin proveniența 
lor, aduc o notă aristocratică, specială. 
 Henry Luque Muñoz (Bogotá, Columbia, 1944-
2005), poet, eseist, traducător, sociolog, coordona-
tor de antologii, profesor titular la Universidad Exter-
nado de Colombia și profesor asociat la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, a trăit mult timp în Europa și în Ru-
sia, fapt ce i-a prilejuit apropierea de literatura rusă. Cre-
ațiile sale au fost traduse parțial în limba engleză, rusă, 
germană, franceză, indiană, ucraineană, portugheză și 
română. Astfel volumul de poeme „Polen de depăr-
tare”, publicat cu titlul original „Polen de lejanía” la Bo-
gotá, în anul 1998, a fost tradus în limba română la nu-
mai trei ani după apariție. 

Cele trei părți în care a fost structurat volumul 
de poeme, fiecare având denumirea de Carte și primind 
un titlu interesant, au un număr important de poeme.  

Cartea I, cu titlul „Steaua tăcută” (La estrella 
silenciosa), are un epigraf semnat de Novalis: ”Văzutul 
cuprinde nevăzutul” și un altul cu autor anonim: „Nu 
căuta cenușa trecutului, ci focul său.”, este împărțită în 
două fracțiuni cu un număr de cincisprezece, respectiv, 
zece poeme și o secțiune intitulată Cărți poștale ru-
sești (Postales rusas), ce cuprinde un număr de patru 
poeme.  

Cartea II-a, cu titlul „Nu mă lăsa singur” (No 
me dejes solo frente a ti), are un epigraf semnat de 
Shota Rustaveli, care spune că: „Ce ai găsit vei pierde, / 
Ce ai dăruit va fi al tău.” Și cel de al doilea epigraf: ”Ne-
am cunoscut în grădina unei cărți poștale”, semnat de 
Gilberto Owen. Cele două părți ale Cărții cuprind un 
număr de șaisprezece și, respectiv, unsprezece poeme. 

Cartea a III-a, cu titlul „Buletin de știri despre 
lucruri nemaiauzite” (Noticiero de lo inaudito), are un  

 

 
 

epigraf semnat de Aloysius Bertrand: „N-avea ce 
mânca și a cumpărat un buchet de violete” și cuprin-
de un număr de șaptesprezece poeme. 

Poetul folosește un stil propriu de versificație, 
rimă liberă, în poeme mai lungi sau foarte scurte, 
unele apropiindu-se de forma hai-ku, ori chiar poeme 
în proză, toate brodate cu metafore neașteptate, fapt 
ce conferă o vie originalitate și trezește interesul 
cititorilor. Este o formulă compozițională prin care își 
construiește o adevărată „țară a poeziei”, după ce pa-
triotismul său adresează un îndemn pentru a înțelege 
trezirea unui popor și datoria în a-și păstra identitatea, 
starea de a exista și a dăinui: „Ce este o țară, mă 
întreb. / … / O țară este ceea ce construim noi / în 
timp ce defăimătorii ei dorm.” (Întrebarea, pag. 67).   

Din lecturarea acestui volum reiese că autorul 
a traversat experiențe grele, iar hotărârea de a crea 
versuri concise, expresive, ca mărturii ale trăirilor sale 
este generată de căutările în adâncurile sufletești ale 
fiecărui om. Cercetează, află, trăiește și scrie. Oricum 
ar fi sacrificiul și orice preț ar cere această dăruire de 
nestăpânit, poetul nu poate renunța: „Orfan de 
creion și hîrtie / n-a avut încotro / și a trebuit să-și 
facă în trup o rană adâncă. // Acum scrie / cu 
degetul arătător / cu litere roșii pe un perete alb.” 
(Meseria de poet, pag.19). 
  Temele întâlnite în volum sunt diverse, intere-
sante și absolute neașteptate.   

Istoria țării, ce s-a scris brutal, prin cuceriri cu  
 

(continuare în pag. 66) 
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103). Ca într-o poveste, alături de iubită, poetul 
trăiește gingașe reverii: „Foșnetul rochiei tale / a 
fost de ajuns pentru a adăposti o legendă / îndă-
rătul pleoapelor mele.” (Foșnetul, pag. 105). Nici 
atunci când împrejurul poetului totul ar putea fi întu-
necat și obscur, dacă iubita îi este aproape, disperarea 
nu poate avea loc: „Lampa mea / este strălucirea / 
privirii sale / și când / își închide / pleoapele / se 
stinge / lumina / lumii.” (Știre, pag. 113). Iubirea 
celor doi rămâne atât de specială, încât și în absența 
temporară a iubitei, acest sentiment poate fi un model: 
„…căci iubirea noastră e atât de mare, încât vor 
veni cei drepți din lumea de dincolo / ca să învețe 
cum se iubește cu orbire nebună / în acest iad de 
absență.” (Scrisoare către diavol, pag. 121). Cititorul 
va întâlni și compasiunea poetului pentru femeile care 
sunt nevoite să-și vândă grațiile sub forma unei iubiri 
mincinoase. Poetul ale cărui „cuvinte … sângerează” 
aduce, prin versurile sale de iubire, o lecție mai presus 
de orice poveste banală. 

Héctor Rojas Herazo, semnatarul prefeței 
acestui volum, intitulată „Despre rigoarea și frumu-
sețea acestei cărți”, consideră că: „Acest volum anto-
logic, cu o unitate bine strunită și împodobit cu aluzii 
mitologice care, pe măsură ce înaintează lucrarea lui, 
se transformă în certitudini ale propriei sale existențe, 
nu este altceva decât statornicia unui om care se 
zbate și se creează necontenit pe sine din suferințele 
și visurile lui, din mania și blândețea lui…O sea, un 
hombre que  está vivo.” 

„Polen de depărtare”, un volum de poezie 
bună, viguroasă, căreia autorul său, poetul Henry Lu-
que Muñoz, i-a menit o consistență bogată în sim-
țăminte înălțătoare, exprimate cu duioșie și iubire de 
oameni.  



 

STUDIU ÎN CLAROBSCUR de Petre RĂU 
 
Volumul de proză „Studiu în clarobscur”, sem-

nat de scriitorul Petre Rău, publicat la editura Info-
RapArt, Galați, 2019, este expresia cea mai recentă 
prin care autorul redă adâncimea trăirilor în perspec-
tiva diferențierii între lumini și umbre, ori a întrepă-
trunderii acestora prin crearea zonei astfel denumită. 
Cele cincisprezece titluri din cuprinsul volumului, ce-și 
arogă dreptul de a participa la desfășurarea unui anu-
mit fel de război între autor și „Umbra… cea de toate 
zilele” (Semnătura corporală, pag.156), reușesc să 
stabilească un armistițiu convenit cu benevolență nu-
mai după ce pelerinajul prin nuvelele timpurilor și ano-
timpurilor pline de amintiri conduce la înțelepțirea celui 
care scrie această invitație spre clipele de cugetare. 

Dorind parcă să respecte un aforism drag, în 
care scriitorul Petre Rău spune: „Nu uita că trecutul 
tău este o frumoasă poveste de care numai tu vei fi 
vinovat că se va pierde”, autorul iese parcă din timp și 
intră în lumea întâmplărilor de tot felul, povestind cu  

 

(continuare în pag. 67) 
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sânge vărsat, naște reproșuri: „… ai uitat să-i ceri bu-
nicului tău, boiangiul, / rețeta pentru a vopsi Noul 
Regat al Granadei / cu altă culoare și nu cu sânge.” 
(Conchistadorului…, pag.23), la fel cum s-au născut 
mereu alte lumi noi: „…A împrăștiat sămînța / care a 
zămislit atâtea generații. Din înfiorata materie a 
visului său / s-a ivit stejarul cu scoarță pietroasă / pe 
care nu-l doboară nici vântul turbat.” (Gobi, pag. 27).   

Starea existențială balansând între iadul neîm-
plinirilor: „Cine intră pe această poartă / își lasă afară 
visele și păstrează numai / cuvintele secătuite. Vor 
fierbe în cazanul cu smoală / frumusețea care a 
sedus cerul și piatra, / bărbatul care a fost smerit / 
dar a uitat să se pocăiască / și pustnicul fără nu-
me…” (Pustnicul fără nume, pag. 35), raiul libertății, atât 
de dorit: „…am vrut să mă contopesc cu ea și să iau 
profilul / Libertății mult dorite și mereu depărtate…” 
(O scrisoare a lui Alaxandr Pușkin din lumea de dincolo 
către Anna Kern, pag 79) și traiul obișnuit pe pământ: 
„Aici, /… / pâinea are gust de cenușă și ciolanele 
noastre se numără printre osemintele fără nume…” 
(Povestea procesiunii înfocate, pag.39). 

Dar cea mai importantă temă se referă la sen-
timentul împlinirii datoriei de creator: „Chemat în sfîrșit 
de cenușă / nefericitul a hotărât să primească sem-
nul crucii. / … / Când cineva i-a luat capul / și i-a 
picurat în auz ultimul poem. / Aflând în cuvânt / o 
forță mai adâncă decât moartea, / muribundul s-a 
ridicat și, cu pas hotărât, / a înaintat spre tăcere ca 
să îmbrățișeze lumina.” (Înviere, pag. 41). Este mo-
mentul în care: „…o pasăre va anunța vânturile / că 
lumea a înflorit…” (Epigramă I, pag. 53). 

Din dorința de a învăța: „…să zburăm fără a ne 
afunda în mocirlă” (Ubi sunt, pag. 57), poetul este 
hotărât să persevereze: „…îmi voi ascuți pana, voi 
rămâne în gardă, / ostoind vaietele învinșilor.” (Bi-
ruitori, pag. 77). Acest căutător învie de fiecare dată îm-
preună cu creația sa prin care își învrednicește menirea: 
„…nu sunt agent al paradisului…” (Scrisoare dispe-
rată, pag. 45) recunoaște poetul, însă conștientizează că 
pentru a ieși din orice stare de neputință: „…noi, cei 
ascunși, / fără limbă, fără ochi, fără lumina zilei, / 
stând mereu la zgomotoasa coadă a descurajării.” 
(Învățătorul, pag. 51) trebuie să facem o schimbare. 
 Dacă versurile acestui poet cu trăiri atât de pro-
funde sunt, în general, tăioase, tragice chiar, prin mesa-
jul lor, iată că tema iubirii, ce nu putea să lipsească din 
scrierile sale, primește un alt registru. O iubire mani-
festată în toate valențele ei (curată, pătimașă, îndu-
rerată): „La început ai fost o copilă / … / la început și 
la sfârșit, / tu, copilă, / care țeși pânza anilor mei cu 
acul gingășiei, / care mângâi lumea ținând-o în cău-
șul palmei.” (Cerneală fermecată, pag. 91), spune poe-
tul cu duioșia unui veșnic îndrăgostit. Pentru sufletul său: 
„Femeia aceasta e talismanul meu / În care se află 
toată grația alchimiei. // Când trece ea / Ruina zilei se 
înalță / Și se preface într-un cântec.” (Talisman, pag. 
101). Nimic nu poate dezlega taina iubirii, chiar dacă: 
„Scorpionii ne urmăresc; / să fugim în locuința noas-
tră tainică / și să ne îmbrățișăm. // Ei se vor cățăra 
zadarnic în paradis / pe când tu și cu mine vom 
dănțui nebiruiți / în jurul rugului.” (Serenadă, pag.  
 



Boem@  131-132-133  (1-2-3) / 2020 67 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

necesar să fie precizate cel puțin trei elemente în 
abilitatea creatoare a scriitorului Petre Rău: 

Crearea de personaje, indiferent dacă aces-
tea sunt oameni (ca cei amintiți deja), animale (câine-
le, ursul), elemente ale naturii (vântul, înghețul), senti-
mente (frica, plânsul) sau apariții fabuloase (necu-
ratul, moartea). 

Așezarea personajelor în contextul întâmplă-
rilor, ca și cum ar fi de acolo dintotdeauna, în locul de 
unde capătă chip și rațiune pentru cele mai neaștep-
tate situații, unele devenind actanții la persoana întâi, 
într-o personificare perfectă. 

Descrierile…Indiferent dacă este vorba des-
pre acțiunea în sine, la o diateză activă (lupta cu 
mistrețul, cu ursul) sau pasivă (înghețul ce cotropește 
trupul soldatului), descrierea desfășurării întâmplării 
este dinamică, progresivă și absolut reală. Apoi, des-
crierile din natura înconjurătoare… Ce diferență între 
cele trei nopți (noaptea când necuratul își face bilan-
țul relației sale cu familia Pazvante, noaptea când, 
aflat în preajma cimitirului, moș Toader urmărește să-
și lumineze adevărul despre părintele Dionisie, ori 
noaptea geroasă când militarul Nicu Rău este cuprins 
de îngheț)! Textul mustește de epitete și metafore, 
creând din mediul înconjurător și din întâmplările ce 
se petrec la un moment dat, un spectacol feeric de 
clarobscur, în care scriitorul a așezat cu grație o 
expresie artistică deosebită, cu un caracter absolut 
individual și modern. 

(continuare în pag. 69) 

  

(urmare din pag. 66) 
 

voluptate. De remarcat maniera în care descrierile auto-
rului își însușesc haina de clarobscur folosită în artele 
vizuale (mai ales, în pictură!) și care impresionează prin 
redarea graduală a unor imagini unice, contrastante la 
întâlnirea cu faptele, dar completându-se ca în yin-yang-
ul de demult pentru a le da conturul neașteptat și totuși 
presupus. 

Niciun volum semnat de autorul Petre Rău (pro-
ză, poezie, eseu, panseu) nu este lesne de lecturat, 
întrucât descifrarea sensului profund pecetluit de autor 
cere antrenament și perseverență din partea cititorului. 
De fiecare dată autorul Petre Rău „comite” (cum îi place 
să glumească!) o nouă creație surprinzătoare, încifrată 
pe alocuri în cheia ermetică a unei construcții literare 
superior organizată și, ca un logician dezabuzat de 
anostul cotidian, trimite câte o provocare spre mintea citi-
torului. Este și exemplul acestui volum! Desigur că te-
mele nu puteau fi obișnuite… La fel, întâmplările…Nici 
personajele întâmplărilor, care devin actanții pe care au-
torul nu ezită să-i amestece într-un colier multicolor… 
Părintele Dionisie, cel căzut în păcat cu ispitele Nataliței. 
Moș Toader, paracliserul, care îi surprinde pe cei doi și 
moare neașteptat, ca într-o pedeapsă pentru că ar vrea 
să îndrepte lucrurile prin divulgarea tainei. Nicu Rău, 
prins la vremea războiului, prin gerurile unei ierni în care 
nemții se retrăgeau de pe teritoriul Basarabiei. Ionel, aflat 
în lupta sa cu unul dintre mistreții ce bântuiau satul. 

În imaginația autorului, bogată și totuși analitică, 
creația sa lasă loc și unor altfel de personaje active, ca 
necuratul aflat într-un diferend cu familia Pazvante. Nici 
moartea nu renunță la rolul unui personaj ce explică 
sfătos și prietenește relațiile sale cu oamenii. Și câinele 
trăiește alături de stăpânul său o înfruntare cu ursul, gân-
dind și planificându-și acțiunile ce l-ar putea ajuta pe 
acela să scape cu viață. Interesant este că scriitorul 
Petre Rău le-a dat acestora trăsăturile și sentimentul de 
acceptare sau nu, precum purtările oamenilor, ce con-
travin firescului, uneori. 

Personajul de elită al cărții rămâne bunicul Con-
stantin: „El îmi acoperă toți anii copilăriei, și pe cei ai 
formării mele în viață” (pag.114), cel care generează 
întoarcerea la copilărie, locul și timpul în care se țese 
covorul fermecat al amintirilor și de la care va decurge 
viața tânărului prin etapele inerente până acum, ajun-
gând la vârsta unei pline și așteptate maturități, când se 
naște o concluzie bine precizată: „Pentru mine chipul 
lui Dumnezeu nu putea fi altul decât cel al bunicului 
meu.” (pag.113) și când stăruie încă amintirea altui Bă-
trân: „Bătrânul părea plin de miezul unei înțelepciuni 
existențiale pe care eu abia o percepeam…”  
(pag.126). O vreme a bătrânilor de la care viitorul scriitor 
adună comori de povești, unele întâmplări, pe care acum 
le scoate la lumina cărților, într-un fel de pelerinaj literar, 
plecând de la „vale verde de rai”, unde amintirea buni-
cului Constantin îi rotunjește scriitorului înțelepciunea 
unei vieți, concentrată în spusa celuilalt Bătrân: „Cine 
intră la mine în casă nu pleacă decât cu mine, altceva 
nu are ce lua…” (pag 127).  

O proză scrisă cu foarte multă fantezie, dar și o 
predispoziție de a aprofunda studiul (cum îl denumește 
însuși autorul) psihologic, în nebulozitatea generată de 
fiecare situație în parte cu luminile și umbrele sale .Este  
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dar ciudată. La apariția ei, lumina îndoielnică a nopții 
conștientului lui Escargot se estompa brusc. O 
privea, dar încerca de fiecare dată sentimentul dual 
că o vede și că n-o vede; că i se vorbește sau el 
însuși vorbește, așezând fiecare cuvânt, fiecare frază 
mai coerentă pe buzele ei. De pildă, auzea:  
   „Lumina mea este, în fapt, întunericul celorlalți. 
Culorile mele n-au strălucirea curcubeului, dar exis-
tă...”  
   „Nu înțeleg...”, bâlbâia el.  
   Și nici nu se străduia să priceapă. În asemenea sin-
gulare momente, simțea că trăiește vorbele zeiței. Și 
era suficient. Și dacă le trăia, ce rost ar mai fi avut să 
le înțeleagă ?...  
   La următoarele întâlniri, ea continuase să-i vor-
bească fără cuvinte. Când privirile Euterpei începu-
seră să amestece pentru Escargot felurite înțelesuri, 
aparițiile ei se răriră iar dorința lui de-a o revedea 
deveni mai arzătoare. 
   Pe urmă, așteptarea i se păru zadarnică. Se scur-
seseră deja săptămâni, luni fără vreun semn de la 
Euterpe. La început, nopțile o visa așa cum o cunos-
cuse, dar curând chiar visele îi deveniră haotice; ima-
ginea ei - cioburi de oglindă. Conștient sau incon-
știent, le adună într-o efigie. Era Euterpe și nu era ea. 
Ce i se părea mai ciudat era că, la sosirea nopții, 
efigia își făcea apariția din el însuși pentru ca, la 
ivirea zorilor, să se ascundă în el - numai dorință, 
fără profil și fără cuvinte... 
   În restul zilei, redevenea tânărul detașat de cele ale 
lumii iar lumea îl accepta așa cum îl cunoscuse: un 
inadaptat, un flușturatic, un biet adolescent de care 
înșiși bătrânii părinți se îndoiau că va ajunge vreo-
dată cu picioarele pe pământ. 
   Ca în copilărie, rătăcea prin livada părăsită a fostei 
grădinițe - mutată de municipalitate într-o clădire mo-
dernă -, printre nucii fără rod, aproape uscați, merii și 
gutuii amenințând să se prăbușească, aruncând spre 
soare priviri ostile când i se părea lui că astrul încer-
ca să-și bată joc de el: proiecta imaginea Euterpei ici 
și colo, într-un luminiș sau chiar în încrengătura de 
crengi uscate a pomilor, ispitindu-l să alerge, s-o 
ajungă. Escargot, melcul, nu se lăsa însă păcălit. O 
simțea pe Euterpe în el, caldă, tainică, palidă ca lu-
mina unor stele. Soarele se străduia zadarnic să-i 
arate lumea în forme și culori pe care el fusese pre-
destinat să le ignore... 
   În ziua când îl întâlni pe zdrențărosul Zarathustra 
cocoțat într-un prun, în speranța că pe vârf va afla 
câteva prune uscate, ceva se schimbă în existența lui 
Escargot. Se lipi de trunchiul pomului și-i mărturisi 
smintitului visul sau dorința ori speranța - probabil, 
toate la un loc – de-a o regăsi pe Euterpe. Fără să 
coboare, ronțăind fructele uscate, rătăcite pe crengile 
de sus, Zarathustra îl îndemnă să purceadă la drum 
lung și s-o caute.  
   ”Încotro?... 
   „Dacă o simți în tine, așa cum spui, îndreaptă-te 
încotro vei vedea cu ochii și ai s-o afli...”, l-a sfătuit 
smintitul.  
   „Dar eu văd numai în întuneric”, s-a mărturisit Es-
cargot.  

(continuare în pag. 69) 

 

  Florin LOGREȘTEANU 
 

P O V E S T E... 
 
   Copilăria lui Escargot, omul-melc, a stat sub semnul 
întunericului și al luminii. Nu se juca cu ceilalți copii, părea 
speriat în preajma lor. La grădinița din orășel, se izola de 
cei de-o vârstă cu el, făcându-se nevăzut în livada din 
apropiere, rătăcind printre nucii care de ani buni nu mai 
dădeau rod, merii neîngrijiți și gutuii cu fructe becisnice. 
Într-o zi a fost descoperit de personalul de serviciu – la 
sesizarea educatoarei care-i observase lipsa – tolănit în 
poenița acoperită cu iarbă, înconjurată de arbuști pitici, 
sălbatici, despre care nimeni nu se întreba dacă rodiseră 
sau vor rodi vreodată. Surprins, a încercat să dispară între 
prunii sălbăticiți, strecurându-se în întunericul crengi-lor 
joase, dar a fost imobilizat și readus cu forța în incinta 
grădiniței. 
   Apostrofat, nu plângea și nu răspundea la întrebările 
educatorilor, care încercau să-i înțeleagă reacțiile. Curios 
li se părea că băiețelul nu se închidea în el și nu trăda 
acel soi de încăpățânare a copiilor, ce refuză ostentativ să 
coopereze cu cei maturi, dintr-un spirit de frondă infantilă - 
cum ar spune psihologii. Escargot își înălța privirile peste 
capul educatorilor, fixându-le undeva, spre cerul scăldat 
de lumina solară, ignorând întrebările insistente care nu-l 
menajau minute în șir, ori explicațiile de cum trebuie să se 
comporte un copil educat.  
   „Este un băiețel dificil, a tras o concluzie pripită psiho-
logul instituției preșcolare, după o încercare eșuată de a 
comunica cu micuțul. Nu-i înțeleg frustrările...” 
   După o lună, Escargot a refuzat să mai meargă la 
grădiniță, spre surprinderea părinților și mulțumirea 
nemărturisită a personalului instituției... 
   În următorii ani, Escargot se transformă într-un adoles-
cent deșirat, slăbănog, dar la fel de necomunicativ în 
anturajul puținilor prieteni care îl acceptau așa cum era. 
Prietenii lui Escargot obișnuiau să spună cei din familie 
deși se îndoiau că tânărul cu părul rebel și ochii duși în 
fundul capului înțelegea noțiunea de prietenie...  
   În prezența colegilor, Escargot era la fel de izolat ca în 
copilărie, în mijlocul preșcolarilor. Nimeni nu bănuia că 
adolescentul taciturn comunica într-un mediu cu mult mai 
complicat și mai spectaculos decât ar fi fost ei capabili să 
înțeleagă. Formată din reprezentări stranii, vise care scă-
pau chiar înțelegerii freudiene, revelații și semne ale unei 
refulări născute de timpuriu, existența lui Escargot se 
îmbogățea cu tot ceea ce noaptea conștiinței sale îi 
oferea în locul ispitelor diurnului. 
   N-a fost totuși o simplă întâmplare revelarea Euterpei; 
ființă nocturnă, caldă, exuberantă în momente imprevizi-
bile pentru adolescentul lipsit de experiențe verosimile,  
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(urmare din pag. 68) 
 

   „Nici n-am spus că ai s-o afli în lumină solară, l-a certat 
Zarathustra. Omule, nu-mi răstălmăci vorbele!...” 
   Escargot mai zăbovi câteva zile până să se hotărască 
să plece în căutarea lui Euterpe. Aștepta semne preves-
titoare. Aștepta revelații. Pe primele le identifică într-un 
nor cenușiu sub forma unei păsări imense. Lumina solară 
se estompase și putu desluși în depărtări chipul zeiței: 
fața prelungă, de culoarea indigoului, doi ochi albaștri, 
bordați de o pulbere de scântei iar părul... Nu desluși ce 
se ascunde sub coroana florală de Regina Nopții, purtată 
pe cap de Euterpe. Se îndreptă spre punctul pe care 
umbra fecioarei cădea perpendicular pe pământ. Reuși să 
parcurgă distanța într-o zi și-o noapte...  
   ”Euterpe!...” îi rosti numele.  
   „Nu sunt Euterpe”, îl ignoră efigia.  
   „Te-am recunoscut, nu cedă Escargot. Te-am visat ast-
fel în fiecare noapte...”  
   ”Imaginația îți joacă feste. Curând, Regina Nopții are să 
adoarmă, lăsându-și șturlubaticele prințese să se-ncure în 
voie...”  
   Escargot simți un soi de vanitate inundându-i mintea. Nu 
putea fi dus de nas. Chiar începu să râdă. Zeița nu-i răs-
punse la provocare. Chipul de culoarea indigoului se as-
cunse sub penajul imensei păsări iar pulberea de scântei 
urzi un covor în culori amestecate de negru și albastru. 
Tânărul desluși, dezamăgit, florile de zorele... 
   „N-are rost să insiști spre-unde-Euterpe-este-numai-o-
nălucă, îl povățui Zarathustra, cocoțat între ce mai rămă-
sese din coroana unui gutui uscat. Caut-o în altă parte...” 
   „Ți-am spus, o port în mine”, îi aminti Escargot. 
   „N-am afirmat altceva, frate! se înfurie smintitul. Tu ești 
Escargot, omul-melc, și te împărtășești la fel, din lumina 
zilei, și din noapte. Nu stărui acolo unde ai ratat o dată!” 
   Două săptămâni i-au trebuit lui Escargot să se hotă-
rască încotro s-o pornească în căutarea Euterpei. O reve-
dea noapte de noapte în vis. Ființă nocturnă, zeița îi 
vorbea în cuvinte și necuvinte. Trezit din somn, Escargot 
nu reușea să-și amintească dialogul cu ea. Mesajul se 
rezuma la două cuvinte: Caută-mă !...  
   Deși era convins că lumina solară nu-i va fi de niciun 
folos, Escargot alese s-o facă în plină zi. Pe străzi 
ocolitoare, ajunse în partea de răsărit a orășelului unde 
municipalitatea reușise să creeze o salbă de grădini. 
Fiecare purta numele unei flori. Omul-melc pătrunse în 
toate, dar, în cele din urmă, intuiția îi sugeră că o va afla 
pe Euterpe în grădina cu trandafiri. Contemplă florile ore 
în șir, îmbătat de mireasma lor care, în imaginația lui, era 
însăși mireasma pe care epiderma feciorelnică a Euterpei 
o împrăștia cu voluptate în jur.  
   „Euterpe!... șopti, dar nu i se răspunse. Euterpe!...” con-
tinuă, însă cu același rezultat.  
   Când soarele săgetă orizontul, mireasma dispăru la 
atingerea primei boare a înserării iar culoarea florilor păli. 
Dezamăgit, tânărul visător se întoarse în grădina părăsită 
a fostei instituții școlare și-i mărturisi lui Zarathustra eșecul 
repetat. 
   „Nu mă așteptam la altceva, Escargot, omule-melc, îl 
certă acesta. În Grădina Trandafirilor, te-ai îmbătat cu 
mirosul florilor, în loc să le pătrunzi esența ascunsă în 
trupul lor firav. Nu te lăsa însă învins de neșansă. 
Continuă!...” 
   În oraș, totul i se părea acum fără noimă lui Escargot:  
 

 

florile și copacii, iarba și pământul umezit dimineața 
de rouă. Absența Euterpei îi măcina existența. 
Când, din ce în ce mai rar, îi apărea în vis, știa că 
este numai întruchiparea unei ispite ce urma să 
aducă cu sine un repetabil coșmar. Încerca atunci 
să se îndepărteze... 
   Înstrăinat de lume, părăsi orașul. Ignoră magis-
trala, șoseaua națională, chiar drumurile de țară. 
Toate l-ar fi condus spre o lume aidoma cu cea din 
care plecase. Preferă câmpia uscată și terenul bo-
lovănos, înțelenite cu piatră și rădăcini demult fără 
viață. Absența vieții, urâțenia locurilor îl scârbiră, 
dar în el persista dorința de a merge mai departe. 
   După o zi și-o noapte de mers continuu, obosit, 
se prăbuși peste un bolovan. Brusc, simți în el o 
energie care-i revigoră toate simțurile. În aceeași 
clipă, din piatră țâșniră sunete muzicale, nespus de 
frumoase. Se duse cu gândul la legenda lui Apollo, 
pe când lucra la ridicarea zidului Megareei. 
   „Lira lui Apollo...”, șopti, îmbătat de muzica nefi-
rească. 
   „Nu, auzi limpede. Apollo a rămas în legendă. Eu-
terpe continuă să fie fidelă nebunilor singuratici – 
tot mai puțini -, care mai cred în ea. Vom împărți 
împreună și întunericul și lumina, Escargot, melcu-
le!...” 
   În fapt, Euterpe face verosimilă povestea. Poetul - 
asemenea omului-melc - preface întunericul din el 
în bulgări fluizi de lumină...  
   Gândul acesta îl însufleți și-i dădu speranță. Își 
alungă din minte parfumul îmbietor al florilor, razele 
ademenitoare ale soarelui, căutările labirintice în 
întuneric. Acestea aparțineau unei lumi pragmatice. 
Euterpe i se revelase într-un moment și un loc sus-
trase oricărei logici... 


 
 

(urmare din pag. 67) 
 

Tentantă și seducătoare este lectura aces-
tui volum, pe care la început îți vine să-l stropești cu 
apă sfințită pentru a te feri de relele ce pot răzbate 
din adâncul obscurului, pentru ca apoi să te 
luminezi în claritatea limpezirilor ce se desprind din 
textul brodat într-un epic fabulos, în care se împle-
tesc descrierile neașteptate cu frământările sufle-
tești ale fiecăruia. Cel interesat  lecturează, înțelege 
sau nu, acceptă situații ce pot fi, la urma urmei, lo-
cul comun al altor asemenea întâmplări (vezi, dege-
ratul unui om, atacul unor animale, amantlâcul ne-
cuvenit al unei fețe bisericești, întâlnirea cu un a-
proape pustnic - bătrânul), însă, frapat de maniera 
de a prezenta lucrurile în paginile acestui volum 
„Studiu în clarobscur” de către scriitorul Petre 
Rău, rămâne fascinat și consecvent cititor al scrie-
rilor sale. 
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 Mădălina BĂRBULESCU 
 

MIREASA FREUDIANĂ 
 

Destinele noastre par a se dizolva  
unele în altele,  
ca și cum ar fi pictate în tehnica sfumato,  
sub auspiciile unui creator priceput; 
același creator care răstignește  
surâsul femeii 
pe un fundal cu orizont asimetric,  
iar apoi își vinde capodopera ca suvenir 
în lumea de dincolo.  
Numai destinele unora se despică  
și lasă lumina să zacă în suflete,  
ca într-un sarcofag; 
altele se închid,  
iar întunericul le pândește viața,  
ca pe o mireasă freudiană.  

 
HAOS PRIMORDIAL 
 

Când dogoarea ne stăpânește setea, 
cheltuiește-ți pașii prin rostul umbrelor. 
Toți suferim de setea mortului… 
De aceea am uitat la ferestre 
paharele cu lumină. 

 
SURĂ DESPRE DOR 
 

Dorul meu – un copil plămădit în foaierul unui erg, 
Un mirador pe care poposesc șoimii tăi yoghini, 
O patimă neștearsă, într-o misivă, de ochiul tău 
imberb, 
Un ultim devot răstignit... printre spini, 
O geamie în care sufletele nu mai au descântec, 
O rază de lumină, așteptând în arcul răsăritului, 
O noapte-n Marrakesh ce încă-mi arde-n pântec, 
Dorul meu – un iatagan ce-atârnă deasupra capului. 

 
LUMINA MEA 
 

Lumina bate la poarta dinspre lumea taților. 
Acolo ea stivuiește focul și arde porumbeii 
trimiși de timpul care mistuie, zi și noapte, 
comoara celor neștiutori; vede cum fuge  
foamea din fața hranei, setea din fața băuturii 
și nenorocirea din fața fericirii. 
 

Doar ea poate să se păzească de călău, 
pentru că știe că moartea este Sinele său. 

 
BLESTEM ARĂBESC 
 

Cu dragostea de îmi pleci, 
Blestemat să fii pe veci! 
Allah să te povârnească, 
Limba să nu-ți mai grăiască, 
Ochii-ți să se-nece-n sare, 
Să te usuci din picioare, 
Să te bată armatanul, 
Arde-te-ar boala tot anul! 
Pustiul să-l ai serai, 
Jalea să îți fie strai, 
În bazar să găsești doară 
Funii de mătase rară, 
Să te sugrume cu ele 
Toate durerile mele; 
Să-ți pun umbra-n cingătoare, 
Să nu ai noroc în cale, 
Să ajungi un fur neder, 
Călărind un dromader, 
Cadâne să nu mai ai, 
Nici fecioarele din rai 
Și de speri la alt harem, 
Să te-ajungă-al meu blestem! 
Să primești în Ramadan,  
Cazne demne de Shaytan, 
Iar Profetul să îți dea 
Toată tânguirea mea; 
Graiul meu cadiu să-ți fie 
Testament, nu bucurie; 
Să nu calci pământul sfânt, 
În deșert să ai mormânt, 
Din caftan să-ți faci coșciug 
Și din iatagan, zălug, 
Sufletul să-ți fie frânt, 
Nurii morții, legământ; 
 

De îmi pleci cu dragostea, 
Jur pe viața mea și-a ta 
Că jihad eu năpustesc 
Peste tine, cât trăiesc! 

 
CONSORȚIU 
 

Hrăneşte-mă cu mâna ta! 
Mâna ta să-mi fie sabia lui Saladin, 
să-mi fie consoarta anilor lumină 
şi până la pământ, 
să-mi fie plecată închinăciune, 
născută din vântul de sud. 
Să stăm în jurul mesei, 
de parcă am sta în jurul universului 
să ne ospătăm. 
 

Dar nu miel - n-am vrea 
să-L sacrificăm pe Dumnezeu... 
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Timpurile copilăriei apuse lipsesc 
În țara soarelui răsare la două mii de kilometri. 
Este decembrie. 
Nu pot mirosi Crăciunul meu. 
 
 
Un cetățean naufragiat prin lume 
 

Frisoane pentru cuvinte citite sau auzite la știri, 
dezgust cu motive ce te îngheață 
despre morții nevinovați vinovați de nimic! 
 

Tinerii mor pentru a satisface 
dorința crudă de sânge nevinovat. 
Pământul nu este suficient  
pentru a vă acoperi păcatele! 
 

Mamele și copiii mor numai din cauza că s-au 
opus unui tată stăpân criminal. 
Uscăciunea sufletului vostru  va fi condamnat! 
 

Oamenii mor numai pentru diversitate 
fizică, mentală, de gen sau rasă. 
Soarele este același astru pentru toată lumea! 
 

Ei spun că oamenii trăiesc prea mult  
peste șaptezeci 
și nu sunt fonduri de pensionare. 
Vechimea părinților nu va mai fi vechimea 
noastră! 
 

În loc de grâu se ridică râuri de sânge 
pe terenuri bogate în petrol unde locuiesc 
oameni flămânzi și însetați! 
 

Instrumentalizează politic moartea 
justifică rasismul salient 
nefiind decât un criminal care își justifică 
acțiunea! 
 

Indiferent de apartenență și rădăcini, 
mai multă responsabilitate de a răsufla în van 
expert doar pentru a face reclamă! 
 

Să începem cu cuvinte și fapte, vă rog: 
construiți pace, securitate și seninătate. 
Să condamnăm răul de toate tipurile și formele! 
 

Să oprim masacrul în tăcerea celor nevinovați! 
Tăcerea este acordul tacit cu genocidele! 
Nicio catastrofă calculată!  Să salvăm 
umanitatea! 
 

Sunt un cetățean naufragiat al lumii. 
Nu justific violența de niciun fel, 
indiferent de cine îl pune în practică! 
 

Ia-ți mâinile murdare de pe copii și femei! 
Jos mâinile de pe culoarea pielii! 
Jos mâinile de pe cei slabi și nevinovați! 
 

Să întindem mâinile împreună 
înspre Curcubeu 
pe cerul Vieții noastre! 
 
 


 

            Lidia POPA 

 
Lui Nichita smerenie 
 

Vorbea acolo la radio într-o zi, 
iar eu nu știam încă, 
într-o zi nu voi mai tăcea, 
voi scrie vorbe, 
silabisind gândul 
cu duhul mai marilor părinți 
ce au înnoptat în mine. 
 

Simțeam doar că aș fi vrut să îl cunosc, 
mi-au spus că s-a stins, 
atunci s-a aprins o lumânare în mine. 
Pâlpâia un foc ascuns 
ca o neliniște cu dor de trifoi, 
trebuia doar să plec 
ca târziul să nu continue. 

 
Țara mea 
 

Țara mea e o Evă despuiată de codri 
Din sânul ei nu mai curg aur și diamante 
Și tot mai des avortează proprii fii 
Lăsându-și zestrea la palatele însemnate. 
 

Țara mea e o coastă ruptă din pribegii. 
Din patrioți poate va mai renaște 
Ca Phoenix ce se naște din focurile vii. 
 

Țara mea e o ȚARĂ oriunde în lume 
Dar nu mai este vatra străbunilor ce știi. 

 
Este decembrie 
 

E decembrie și de la fereastră mă uit cum 
Cerul fulguiește stele mici de bumbac 
În interiorul sobei pline de lemn dansează focul 
Arome de fag arzând în cameră 
Umbrele săltând  sărută obrajii veseli 
Pe fețele roz de ger înfășurate în căldură. 
 

Este decembrie și pe aleea noastră din față 
Trece o sanie trasă de doi cai 
Departe răsună un clopot grav 
Realizarea unui cor cu clopote 
Atârnat la gâtul patrupedelor pline de viață 
Plapuma înaltă de zăpadă acoperă pământul. 
 

Este decembrie, nu mai sunt acasă la ai miei 
Semăn amintiri vii pe pământuri de caiete 
Clima s-a schimbat, zăpada este absentă 
Petrecerile de Crăciun au invadat inima 
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(dramaturg) nemuritor; când citești comediile lui (“Un 
individ suspect“, “Doamna ministru“, “O familie îndo-
liată“, “Răposatul“), ți se pare că nimic nu s-a schim-
bat: oamenii, situația politică, socială, comediile ră-
mân actuale, oricând ar fi citite ori puse în scenă. 
Sunt doi scriitori minunați. 

V.M.: În perioada anilor 1948-1988 scriitorii pu-
teau publica fără nicio cenzură ideologică în fosta 
Jugoslavie? 

Z.S.: Totul era sub cenzură și în Iugoslavia, nu-
mai că în perioada comunistă represiunea nu a fost 
atât de apăsătoare ca în alte țări. Au fost și scriitori 
care au crezut în ideologia socialistă, dar și scriitori 
care nu au acceptat presiunile de natură ideologică 
în literatură și au emigrat: Miloș Crnjanski, Borislav 
Pekić, Danilo Kiš. Dragoslav Mihailovic a fost la Goli 
Otok-insula goală (tabăra, unde sunt deportați cei 
care a fost contra regimului), pentru că nu a suportat 
regimul, iar cărțile lui erau interzise. Scriitorilor nu li 
s-a permis să-și exprime opiniile liber fiindcă erau 
considerați opozanții regimului. 

V.M.: Ce tradiții au locuitorii din Timoc în perioa-
da Sărbătorilor de iarnă? 

Z.S.: Obiceiurile românești de iarnă sunt foarte 
frumoase și vorbesc despre o vreme când oamenii 
au fost mai implicați în universul naturii. Azi noi le 
numim obiceiuri, dar pentru străbunicii noștri “obice-
iurile" erau un mod de viață, au știut exact când, 
cum și pentru ce se petrec. Unele nu mai există, 
unele se pot observa și astăzi într-o formă ușor 
schimbată. Sunt legate de lumina și căldura soarelui 
care se împuținează iarna, au rădăcini în timpurile 
anterioare creștinismului, cu origini în mitologia pă-
gână. Pe 17 decembrie să sărbătorește Barbura. În 
seara dinaintea acestui praznic, se aduce un do-
vleac și se pune după ușă până dimineață. Dimi-
neața se sparge dovleacul, semințele simbolizând 
puii și dorința gospodarului de a avea bunăstare. 
După ce se sparge, gospodina pune mâncare în 
dovleac și aduce câinele să mănânce din el pentru 
că în această zi nu este bine să vină vreun străin,  
altcineva din cei care nu locuiesc în casă. În această 
zi nu se mănâncă fâsul, mazărea. Există și obiceiuri 
pentru Ajunul Crăciunului, de Crăciun, Sânvăsii, 
Bobotează, toate exprimând dorințele familiei ca cei 
din casă să fie sănătoși, să aibă rodnicie la câmp, la  

 

(continuare în pag. 73) 

 
 

 

          Victor MAROLA 
 

În dialog cu Zvezdana Stanojevic,  

profesor Petrovac, Serbia  
 

Victor Marola: Comunitatea iubitorilor revistei dunărene 
Boema se bucură de o nouă invitată cu prezență de spirit: 
Zvezdana Stanojevici din Serbia. Bine ați venit!                 

Zvezdana Stoianovic: Bine v-am găsit.  
V.M.: Când v-ați îndreptat atenția spre literatură?  
Z.S.: Sunt născută în sat din Valea Timocului, cu poveș-

tile și obiceiurile copilăriei. Aveam pe atunci numai o carte 
de povestioare cu ilustrații: Haidi.. Părinții l-au învățat pe 
fratele meu numai în limba sârbă, iar pe mine numai în lim-
ba română. Când încercam să comunic cu el, nu înțele-
geam mai nimic. Nu știam limba sârbă înainte de a pleca la 
școală. Observând că nu cunosc limba, dascălul meu (învă-
țătorul) s-a străduit să mă învețe să vorbesc sârbește. A 
fost un dascăl bun de vreme ce după ani și ani am devenit 
profesoară de limba și literatură sârbă. Începând din clasa a 
VII-a, când aveam 13 ani, am prins drag de lectură, conti-
nuând să citesc mult și în timpul liceului. Trebuie să preci-
zez că dragostea pentru cărți s-a născut în copilărie, odată 
cu poveștile citite ori spuse de bunici și de mama mea. 

V.M.: Farmecul Belgradului este dat nu numai de monu-
mente, catedrale, muzee ori parcuri, de oamenii binevoitori 
pe care îi întâlnenști, ci și de Dunăre, care brăzdează șer-
puind metropola. Cum păstrați în memorie orașul din peri-
oada studenției? 

Z.S.: A fost o perioadă foarte frumoasă, într-adevăr. 
Când vii dintr-un sat de munte într- un oraș mare, nu este 
prea ușor: trebuia mai întâi să învăț ce este un lift, un tram-
vai, dar am avut bucuria să cunoscut oameni cu inimă ma-
re, prieteni cu care am împărțit și bune și mai puțin bune, 
am mers la teatru, cinema, concerte, evenimente culturale. 
Însă, a fost o perioadă urâtă: Serbia era sub sancțiuni, oa-
menii au trăit greu (în magazine era numai pâine și lapte), 
dar și cu puțin am mers mai departe pentru că bucuriile 
spirituale au fost mai importante decât materiale. 

V.M.: De ce v-ați specializat în literatură și nu în econo-
mie sau științe juridice, într-o perioadă când tinerii au 
devenit mai orientați spre carieră și profit financiar? 

Z.S.: Nu știu ce să răspund la acestea întrebare; este 
important să fii fericit, să te bucuri de orice răsărit de soare. 
Fiecare om are drumul lui. În opinia mea, cea mai mare 
realizare a omului este să aibă iubire, să se bucure de via-
ță, să aibă familie, prieteni, să fie sănătos și, dacă se poate, 
să facă ceea ce îi place. 

V.M.: Care dintre scriitorii din literatura sârbă sunt mai 
aproape de sufletul dumneavoastră? 

Z.S.: Sunt mai mulți: Milos Crnjanski, Ivo Andric, Jovan 
Ducic, Dușan Matic, Njegos, Grozdana Olujic, Stevan Rai-
ckovi. Mai amintesc doi scriitori pe care îi pot citi oricând: 
Vasko Popa și Branislav Nusic. Nu știu dacă este vreo legă-
tură, dar amândoi sunt români, Vasko este român din Ba-
nat, Alcibiade lui Nușa este de etnie țânțar, așa cum sunt 
considerați unii vlahi aici. Cu rădăcini în literatura populară, 
poezia lui Vasco Popa (pe care o îndrăgesc) ne desco-
peră viața într-un mod inedit. Iar Nusic este un prozator  
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(urmare din pag. 72) 

 
 

animalele domestice, cei tineri să-și întemeieze familii, să 
fie pace și bucurie în casă. 

V.M.: Chiar dacă nu este vară, vă rog să ne vorbiți 
despre obiceiurile de Sânziene din zona dumneavoastră de 
origine. Ce învățături și mesaj se transmit copiilor? 

Z.S.: Sânzianele se sărbătoresc pe 7 iulie (după stilul 
calendaristic vechi), obiceiurile fiind prezente și azi prin sa-
tele românești. Este un praznic frumos, celebrează viața, 
iubirea. O zi înainte se culeg sânziene, se împletesc coro-
nițe care se pun la ușă să păzească casa și pe membrii 
familiei. De obicei, se merge și la mormintele celor dragi 
plecați dintre cei vii, împărțindu-se pachețele și fructe pentru 
sufletele celor adormiți. Am filmat împreună cu elevii mei 
acest obicei, în cadrul căruia este și o expunere mitologică 
despre iubirea dintre soare și lună. Obiceiul de a interpreta 
"Iana Sânziana" în zonele unde au locuit românii din Serbia, 
s-a cam pierdut astăzi. În cadrul filmului se explică originile 
acestei sărbători, prin versurile cântate de un lăutar. Este 
foarte important să se păstreze obiceiurile și să-i învățăm pe 
adolescenți și tineri să-și iubească neamul. 

V.M.: Sunt și sârbi (de origine) care vorbesc românește 
în localitățile din Valea Timocului? 

Z.S.: Nu există sârbi care vorbesc românește în locali-
tățile din Valea Timocului, poate fi numai cei care sunt din 
căsători mixte. Și din rândul celor care vorbesc românește, 
sunt persoane care se consideră vlasi și nu români, din 
nefericire. 

V.M.: Folclorul îi apropie pe oameni oriunde s-ar afla. Ce 
teme abordează folclorul acolo? 

Z.S.: Sunt teme diferite, unele sunt despre viața omului, 
dragoste, obiceiurile de nuntă, moarte, despre natură, multe 
au legătură cu mitologia. Unele dintre obiceiurile sunt acom-
paniate cu jocuri. Este foarte interesant jocul care des-
fășoară la "nunta neagră", dedicat unui tânăr care a murit 
neînsurat. Există și jocuri care prezintă obiceiurile anuale: 
colindătorii cântă în fața gazdei care îi primește în curte. 
Toate exprimă dorințele frumoase adresate de Crăciun. În 
postul Paștelui se obișnuiește priveghiul, prilej cu care se 
oferă de pomană celor săraci pentru cei adormiți. În satele 
unde trăiesc etnicii români, este cunoscut un joc: "Marga"; 
este jocul desfășurat primăvara, care simbolizează trecerea 
de la iarnă și primăvară, de la frig și căldură, obicei prin care 
cei adormiți doresc să se vederească (lumineze) și se 
încălzească. Din nefericire, jocul de la Rusalii, dar cele mai 
multe obiceiuri s-au pierdut. 

V.M.: Cum reușesc unii cetățeni să-și păstreze limba 
română în localitățile multietnice din Timocul sârbesc și Mo-
rava? 

Z.S.: Cu mare greutate, limba maternă nu se învață la  
 

 
 

școală, sunt puțini părinții care învață copiii să vor-
bească românește. In zona Timocului, unde trăiesc 
români, există numai câteva școli unde se poate 
învăța limba maternă. Cei din generația mea mai 
vorbesc un fel de românește amestecată cu cuvinte 
sârbești, însă cei din generațiile viitoare vor vorbi 
din ce în ce mai puțin... 

V.M.: Vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența 
dumneavoastră în paginile revistei. 

                              

14 decembrie 2019, Petrovac 


 
 
 

 
Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 
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ȘTEFAN DUMITRESCU 
 

O CARTE CA O  VAZĂ DE FLORI PE MASA SUFLETULUI 

  

(Constanța Abălașei Donosă - „Poezia florilor 
imperiale”) 

 
Țin în  mănă o carte pe care simțurile mele o percep ca 

pe un bibelou de porțelan. O citesc a treia oară. Am pus-o 
pe noptieră de lângă pat să o deschid când mi se face dor 
de cântecul culorilor și de lumina diafană a poeziei. Când 
mă gândesc că toate pe lumea acesta sunt perisabile, 
numai poezia autentică născută din sufletul curat al omului, 
rezistă și străbate veacurile.  Este o carte rară, care peste 
ani probabil că va fi o carte de colecție pentru împătimiții 
de rarități. 

Cum nimic nu este întâmplător pe lumea aceasta, cu 
siguranță că nici întâlnirea autorului acestei Cronici literare 
cu doamna  Constanța Abălașei Donosă (nume rar și fru-
mos, coborât parcă din cronici), autoarea cărții. Cât am stat 
pe aceiași bancă, la lansarea cărților doamnei  Daniela 
Guman și a distinsului ei soț, domnul Constantin Guman la 
Centrul Cultural Mihai Eminescu în toamna anului trecut, 
poeta și acuarelista Constanța Abălașei Donosă mi-a vor-
bit despre suferințele prin care a trecut, despre experiența 
trăită în apropierea morții. Acum după lectura cărții de 
poezie picturală,  „Poezia florilor imperiale”, am înțeles cât 
se poate de profund că  frumusețea  poezia acestei cărți, 
inefabilul ei  s-a născut asemenea unui crin delicat din 
cenușiul și adâncul suferinței prin care a trecut. Că un 
proces de îndelungi căutări care s-a petrecut în universul 
interior al ființei artistei, prin sublimare și distilare a urcat în 
nivelele superioare ale limbajului poetic și plastic percep-
țiile și sentimentele cele mai alese al  firii omenești. 

Doamna Constanța Abălașei Donosă este un artist 
plastic talent, un acuarelist cu instinctul descoperirii 
starturilor fine, îmbibate de lumină ale realității și o poetă 
talentată, având vocația spațiilor siderale umanizate de 
iubire și de rafinament. Întâlnindu-se în aceiași fiin-
ță,  artistul plastic și poetul, legea sinesteziei a făcut ca 
linia și culoarea să capete substanță poetică, iar poezia să 
prindă conturul și forma  celei mai nobile și frumoase reali-
tăți, care sunt florile Vrem să spunem că nu întâmplător au-
toarea, sufletul ei de artist, s-a orientat către flori. Am spu-
ne că această căutare a frumosului din  nivelul cel mai 
sublim al realității care este floarea este de fapt o întoar-
cere acasă și o regăsire a sufletului artistei. Poeta aflată în 
starea sublimă a căutării sinelui, a descoperii esenței 
ființei, se orientează asemenea acului busolei către floare 
(conceptul abstract de floare ca simbol al celei mai desă-
vârșite frumuseți, a aspirației către divin) tocmai pentru că 
floarea ca realitate divină (ca scânteie divină) aflată în 
adâncul ființei este cea care o impulsionează și o orien-
tează către realitatea divină. 

Iată mărturisirea artistei care privește cu luciditate și 
sinceritate în  adâncul lumii interioare: „Dintotdeauna florile 
au rămas pentru mine o rară elevație. Privindu-le, mi-au 
strălucit ochii sufletului! Așa, rând pe rând, am pus în 
picturile mele sub formă de acuarele sau cele pe pânză, 
câte o părticică de suflet ca ele să rămână cu aceiași 
strălucire. De la florile cele mai nobile până la cele mai 
umile crescute în grădini, pe marginea șanțului, ori între  

 

 
 

ciulini și uscăciuni, eu le iubesc la fel”. Așadar 
dragostea și acea mireasmă și muzică divină năs-
cută de ea este substanța inefabilă care străbate 
întreaga creația a doamnei Constanța Abălașei 
Donosă. 
     În  „Poezia florilor imperiale”,  artista îi dedică 
fiecărei flori câte o acuarelă și un poem. Pe pagi-
na din stânga  față în față cu poemul este acua-
rela, iar pe pagina din dreapta este poemul. Un 
cititor neavizat ar crede că cele două cerații sunt 
distincte. După ce le privești cu atenție, și după 
ce te lași impresionat de  conținutul celor două 
creații, îți dai seama că de fapt tabloul și poe-
mul  alcătuiesc o Creație unică. Și asta datorită în 
primul rând sensibilității, acuității artistului, dar și 
capacității sale de a le face să se iubească,  să 
comunice între ele, să se apropie până al a de-
veni  o singură Simfonie de frumuseți, de culoare 
și poezie.  
    Să luăm prima creație („Crinul regal / acuare-
lă), pe pagina din stânga avem  delicata și mân-
dra floare, plină de demnitate și  de o măreție cal-
dă a Crinului  regal. În dreapta avem poemul, 
care desenează, ca să spunem așa, cu linii sub-
țiri, frumusețea, suprafața frumuseții crinului regal  
„Îți dăruiesc un crin regal / Din iubirea veșniciei, / 
Credința și visul real / Din Altarul Episcopiei / 
Ascult cuvântul adevărat / Și pildele-ți din gura 
sfântă / Din inimă, cu capul plecat - / Buza mea, 
mâna-ți sărută” („Crin regal”). 
    Vedeți poeta nu caută rime savante, ci punc-
tează cuvinte care devin concepte, și care descriu 
și totodată definesc frumusețea, sfințenia și esen-
ța Crinului regal. Iată care sunt aceste concepte: 
dăruiesc, crin regal, credința, visul real, Altarul  

  (continuare în pag. 80) 
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         Marieta CRISTIAN 
 

Iarna iubirii 
 
Iarna s-a mutat definitiv în sufletul meu... 
şi-a adus bocceluţa cu fulgi de gheaţă  
şi-i tot scoate din ea,  
învelindu-mă cu blândeţe în voaluri reci 
care se lipesc de mine şi de sufletul meu 

ca un mortar, solidificându-se instant... 
îmi şopteşte ceva de leagăn... 
mă mângâie... 
îi e milă... 
o milă rece îngheţată şi ea... 
sufletul meu evadează într-un fulg  
care-şi ia zborul nu ştiu încotro şi spre ce… 
 

 
Tăcerea din tine 
 
Tăcerile tale sunt  blânde, mângâietoare,  
delicate, mătăsoase. 
Mă voi înfăşura în ele ţesând cu migală cochilia 
în care mă voi închide  
pentru cât voi putea trăi fără tine. 
Uneori tăcerile tale sunt reci, îngheţate... 
Le topesc la căldura durerii din mine. 
Uneori ard în flăcări roş-albastre... 
Le sting cu lacrimile mele, 
cu gheaţa speranţei troienite de atâtea ninsori. 
Uneori sunt provocatoare, dureros de provocatoare, 
mă cheamă pe câmpul de luptă  
deşi ştiu că nu am arme, 
că sunt singură şi prea slabă  
pentru un astfel de război. 
Ies din eul cel blând şi cuminte 
şi devin eu însămi o armă…  
ucid cu sufletul meu… 
cu mine, odată cu mine însămi. 
Uneori sunt prezentă total 
de parcă s-ar fi mutat din tine... în mine 
Ca să nu pierd mai tatuez pe unde nimeresc - 
pe retină, pe strigătul neauzit, 
pe oxigenul pe care nu-l mai am, 
pe disperarea şi dorul de tine. 
 
 
Rezonanţe 
 
 Brațele tale se întind către mine  
 ca nişte copaci crescând, înflorind, 
 rodind, aurindu-şi frunzele 
 şi apoi îngheţând în iarna trupului meu.  

 
Trupul tău, ca un spectacol de artificii,  
lansează trasee surprinzătoare 
explodând în noaptea sufletului meu.  
Buzele tale rostesc în șoaptă chemări nedefinite 
amplificate în iadul gândului meu.  
Vorbele tale își încălzesc pruncii metaforelor 
la sânul poeziei din mine.  
Sufletul tău tace… ascuns în MINE  
Un exercițiu ca să nu uit de poezie... 
de tine.... de mine.... și de alţii... și altele. 

 
 

Cădere în sine 
 

Stăteam în cuşca sufletului meu 
Ca ursul iarna 
Mormăindu-mi micile plăceri 
Trăind din mine însumi 
Trăgând cu coada ochiului 
La bârlogul vecin, 
Înghiţindu-mi hohotele de durere 
sau de bucurie - tot aia!) 
ca nu cumva să fiu suspectat de falsă hibernare  
şi să-mi ies din fire! 
 
Eram atât de încântat  
De spiritul de precauţie  
De care mă descoperisem 
a fi in stare 
încât la o mică denivelare, 
într-o curbă ceva mai periculoasă 
a Destinului 
m-am împiedicat şi m-am prăbuşit 
fără speranţă(!) 
… în MINE! 

 
 

Penurie de oxigen 
 

Astăzi pe Fb-multivers  
(totul e posibil pe lumea asta!) 
mi-a şoptit un prieten de-al meu, 
de fapt EU din nu ştiu care univers 
din mulţimea asta ameţitoare, 
că s-au terminat rezervele de oxigen!!! 
Vă dați seama, ce ştire! 
Am plecat frisonând în căutare 
Oraşul tăcerii! 
Nimic. 
Oraşul vorbelor 
Nici atât! 
Oraşul visului 
Pustiu 
Oraşul speranţei 
Ceva nesemnificativ! 
M-am întors dezamăgită. 
Ce să fac? 
În care EU din lumile astea paralele  
să mă retrag? 
Dacă şi acolo e aceeaşi penurie... de oxigen? 
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  Rodica SCUTARU MILAȘ 
 

Romantismul din proza lui Toader Ungureanu 
 
 Spuneam cândva că nu putem aborda, luând în 
discuție opera unui poet sau prozator având la bază doar 
par-curgerea în treacăt a unei poezii sau a câtorva frag-
mente din romanele apărute, fără a cunoaşte îndeaproape 
în primul rând personalitatea celui care a aşternut pe hârtie 
poezia sau proza şi…lucru foarte important, fără a cunoaş-
te rezultatul muncii acestuia, lucruri care se pot realiza nu-
mai citind, aprofundând, încercând a înţelege stările sufle-
teşti prin care a trecut. Nu se poate scrie cu adevărat dacă 
nu trăieşti alături, sau prin, personajul căruia încerci să-i 
dai viaţă în operele tale, indiferent dacă e vorba de poezie, 
proză sau altfel de creații… 
 Am avut fericitul prilej de a participa la lansările 
unora dintre creațiile domniei sale, prilej cu care am dis-
cutat despre starea scriitorului în momentul în care încear-
că să descrie un personaj, să-i dea viață ridicându-l sau de 
ce nu coborându-l, spre a da scriiturii sale sensul și consis-
tența dorită, spre a crea acea atmosferă, stare sufletească 
în care cititorul să se poată regăsi, participând emoțional la 
întreaga acțiune. Spunea domnul Toader Ungureanu, fiind-
că despre el este vorba, despre întâlnirea avută cu marele 
actor Florin Piersic care printre altele, subiectul în discuție 
fiind tocmai starea sufletească a scriitorului în acele mo-
mente când creionează sau construiește personajele unui 
roman, că, scriitorul se aseamănă foarte mult cu actorul 
care dă viață personajelor pe scenă… (Dacă nu intri în pie-
lea personajului, preluându-i trăirile, caracterul, obiceiurile, 
bune sau rele, nu vei putea da naștere unui personaj cre-
dibil, căutat, iubit sau urât de public, va spune acesta) Și a-
vea atâta dreptate! 

Și doar prin prisma celor de mai sus putem discuta 
despre opera prozatorului, poetului Toader Ungureanu, bu-
covineanul care trecând munții (tran-silva) s-a stabilit în 
ținutul mirific al Transilvaniei, pe blânda câmpie a Some-
șului, dând naștere, aici, la atâtea volume, cu subiecte atât 
de variate. Voi aminti unele dintre creațiile domniei sale, 
cele care mi-au trecut prin mână, sau despre care am au-
zit: “Monografia Spitalului orăşănesc Gherla” 1989, Re-
găsiri în timp, (proză) 2000, Mi-e dor, (poezie) 2001, 
Gânduri pentru prieteni, (poezie) 2001, Sub semnul 
Capricornului, (proză) 2004, “Şi stropii grei” (poeme) 
2005, Trilogia “Rătăcitorul” (proză), 2006, Vol.I, Triumful 
vieţii Vol.II, Destine Vol. III, Dincolo de hăţişuri, “Nu 
aştepta luna Mai” (nuvele şi povestiri), 2007, “Condam-
nat la viaţă” (proză), 2007, “La colţ de uitare” (poeme), 
2007, “Şi visele pot fi trăite” (Nuvele şi povestiri) 2008, 
“Dragoste şi Durere” (proză) 2008, “Al cincilea anotimp” 
(proză) 
 

 
 

2009, ”De dragul ochilor tăi” (proză) 2010, „Că-
rările destinului” (proză) 2010, „Priveşte cum 
ninge” (poeme) 2011, „Osânda” (pro-ză) 2011, 
„Flori pentru Rico” (proză) 2012, „Strop de ro-
uă” (poveşti pentru copii) 2013, “Din prea multă 
dragoste” (proză) 2014. 

Constantin Noica, filozof, poet, eseist, pu-
blicist și scriitor român, definește dorul ca “o alcă-
tuire nealcătuită, un întreg fără părți, plăcere de 
durere, căutare de negăsire, o contopire și nu o 
compunere”, “Dorul nu are unitate de măsură. El 
se simte și se trăiește. Când ți-e dor, o clipă pare o 
veșnicie, iar o veșnicie pare mai mult decât o veș-
nicie”, “Când ți-e dor trăiești în tine, trăiești în amin-
tiri, suspini, regreți și zâmbești”. Poate în acest 
context domnul Toader Ungureanu dă personajului 
principal din romanul Din prea multă dragoste, 
numele de Doru, veșnic îndrăgostit, tânăr plecat 
de timpuriu de acasă, care încearcă să regăsească 
tandrețea, îmbrățișările mamei, în brațele cuceri-
rilor de-o vară, așa cum spune el, a tinerelor care-i 
calcă meleagul, venind în stațiunea de la poalele 
Oușorului spre a-și vindeca rănile trupești și de ce 
nu, cele sufletești. Doru, mărturisește sincer, recu-
noaște că se simte bolnav, bolnav din prea multă 
dragoste, dăruind doar iubire necondiționată, fără a 
cere ceva-n schimb …/Pentru tot ce am făcut în 
viață/ Dumnezeu un pic m-a pedepsit /Să port 
povara dulce a iubiri /Fiind mereu, mereu, îndră-
gostit/. 

M-am întrebat de unde vine titlul romanului 
Din prea multă dragoste? L-am găsit în mărtu-
risirea autorului care răspunde: /’’E un sentiment 
atât de rar, să dăruiești fără a aștepta recompense. 
Însuși Creatorul, din prea multă dragoste față de 
noi, muritorii, și-a jertfit unicul fiu, pe Issus Hris-
tos… De ce și noi, muritorii, vremelnici pe acest 
tărâm să nu dăruim. Viața e atât de scurtă!’’, /Cu 
acest roman îl vom descoperi pe Toader Ungu-
reanu, prozatorul, îmbrăcat într-o nouă haină, juve-
nilă, proaspătă, neașteptată, iar îndrăzneala în a 
atinge un subiect puțin tratat de scriitorii din gene-
rația sa și felul în care aduce în discuție probleme 
despre care se vorbește îndeobște doar în șoaptă 
au înlocuit zâmbetul subțire, inteligent și timid care-
i încununează de regulă chipul. Evident, domnul 
Ungureanu nu se dezice de propriul eu artistic, 
scrisul său are aceleași trăsături individuale (dese  

(continuare în pag. 77) 
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(urmare din pag. 76) 
 

pauze de respirație, descrieri de natură cuceritoare, în care 
înfățișează pitoreștile locuri natale, personaje memorabile, 
ce mlădiază aparte limba românească), însă, de această 
dată, Toader Ungureanu este altul. Cu dibăcie împletește 
liricul cu epicul, astfel vom găsi printre filele cărții multe 
versuri pe care el Doru, le recită cuceririlor, Ielelor, fiindu-le 
ghid pe perioada scurtă a unui nou sezon. Când primăvara 
îmi va pătrunde iar în suflet,/ Vom rătăci stingheri ca altă-
dat pe alei,/ Îmbrăţişaţi, simţindu-ne din nou aproape,/ Va 
ninge peste noi, doar florile de tei.../Vom depăna amintiri, 
cândva, odată,/ Zări-vei o lacrimă stingheră-n ochii mei,/ 
Dorind ca să-mi pătrunzi din nou în suflet,/ Va ninge peste 
noi, doar florile de tei... 

Conștient de boala sa, încearcă să se rupă de 
vraja Metropolei, de vraja Ielelor, măcar pentru o peri-
oadă, acceptând postul de profesor într-un cătun uitat de 
Dumnezeu, Glodu! Ca un făcut și aici (din dragoste) intră-n 
formația de dansuri populare, având ca pereche o fată, 
Maricica, (fosta soție a presupusului ucigaș, Ion, țapinarul, 
executat cu ceva timp în urmă pe motivul invocat că și-ar fi 
ucis fratele) țărăncuță cu ochi ca mura coaptă, trăind încă 
o poveste de dragoste, sinceră, curată, fără constrângeri 
sau promisiuni, participând împreună cu prietenul său Ve-
niamin, la descoperirea adevăratului ucigaș, reabilitându-l 
pe Ion, în final reîntorcându-se în Metropola pe care o în-
drăgise din prima clipă, atunci când plecase de acasă. 

Așa cum va spune și Prof. Voichița Pălăcean Ve-
reș, cu romanul Din prea multă dragoste Toader Ungu-
reanu s-a transformat într-un autor modern, străin de orice 
fățărnicie față de sine sau față de noi, degustătorii cărților 
sale, iar senzualitatea și exotismul (cu siguranță, pentru 
publicul citadin, lumea țapinarilor este mai străină decât 
Orientul Îndepărtat!) cărții îi vor asigura, fără îndoială, în-
mulțirea în progresie geometrică a cititorilor tineri și foarte 
tineri. 

Felicitări, D-le Toader Ungureanu pentru ceea ce 
ne oferiți nouă, cititorilor… 

 


 
 

 

 
Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 

 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 48) 
 

toată esenţa epică şi-a realizat cea mai tulbură-
toare carte din câte s-au scris în ultimii ani, dar a 
privit fenomenul doar dintr-o latură, poate esenţială, 
din perspectiva celor mai nevinovaţi din câţi a pro-
dus această maree românească din perspectiva 
celor mai loviţi, mai lipsiţi de apărare şi mai de com-
pătimit din noianul celor implicaţi - a copiilor. Nu 
ştiu dacă autoarea va mai reveni asupra subiec-
tului, dar se simte nevoia unui complement al 
acestei partituri – unul care să întregească abor-
darea narativă a fenomenului. Se simte nevoia unei 
dispuneri epice din perspectiva celor plecaţi, a 
mămicilor care au ajuns să populeze realitatea 
italică şi care n-au ajuns nici ele într-o Arcadie 
paradisiacă, ci într-un Occident opulent şi arogant 
dispus să experimenteze pe seama lor tot felul de 
umilinţe. Şi cred că tot autoarea Satelor fără 
mămici este cea mai indicată să-şi paralelizeze 
demersul cu acest complement, menit să între-
gească un fenomen cu atâtea consecinţe nefaste - 
directe sau colaterale – resimţite dureros şi abraziv 
de conaţionalii noştri. 
   Până atunci însă subliniem apăsat această bijute-
rie de carte, una din cele mai emoţionante ce s-au 
scris în ultimii ani, o recomandăm călduros tuturor 
celor doritori de literatură bună şi-o felicităm sincer 
pe autoare pentru această ispravă. 


 

 
Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 
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         A.G. SECARĂ 
 

Spre niciodată, dintr-un port unde fantoma lui Poe 

venea pe-o epavă… 
(Exordiu) 

 
Cu un titlu îndrăzneţ, pendulând (viaţa îi este un 

„perpetuu tangaj” scrie în poemul ce dă titlul volumului), în 
rest, decent, între un Max Blecher şi un Ştefan Petică (oh, 
„moartea îmbrăcată-n alb”!) sau, cine ştie, poate un Panait 
Cerna, asumaţi sau nu (ca înrudire a sensibilităţii), Virgil An-
dronescu, vag solipsist, vag teribilist, păstrându-şi însă şi 
vocile interioare autentice, propune cititorului un nou volum 
de versuri în care neliniştile metafizice sunt pe ici, pe acolo, 
îmblânzite, în forme (lirice) fixe… 

Poezia, ca şi Dumnezeu, nu răspunde, probabil, de-
cât când vrea ea (sau El) la telefon, ca să parafrazez un titlu 
din carte, nefericirea şi sentimentul ratării (şi literare) fiind, 
într-un fel, aplicaţiile la care apelează cel mai des scriitorul 
brăilean… Scrie acesta în poemul „pe-o diagonala de x şi 
0”: „timpul nu a ucis copilul din mine/ doar l-a îmbătrânit/ 
aşa am ratat eu întâlnirea/ cu marile bucurii ale vieţii/ în timp 
ce-mi calibram opera/ pe-o diagonală de x şi 0/ bifând astfel 
numai istoria ratării literare/ la schimb cu pierderea fericirii!” 

Tensiunea este câteodată kafkiană, numai că anti-
eroul nu se mai preschimbă în gândac ci într-un misterios 
acid demn de filmele cu „Alien”: „nimeni nu mă cunoaşte/ 
decât Dumnezeul meu./ ce comori ascunse/ ce acizi ce zei 
şi semizei/ ard prin sângele poetului?” 

Desigur, Virgil Andronescu mai se şi joacă de-a 
negarea propriului destin: a fi sau a nu fi poet ar putea de-
clama pe malul Dunării („singur pe malul fluviului genune”), 
auzind sirenele ambulanţelor urlând şi carele mortuare 
tăcând, mirosind picăturile de ploaie şi zahărul ars, sufletele 
umilite de la începutul lumii până astăzi: „ploaia măruntă,/ 
amară, spală suflete umilite/ nimic imaginar, doar zahăr 
ars,/ siluete umane oglindesc în asfalt/ întunericul nopţii.” 

În afara tonului uşor dezarmant de lamentaţie per-
petuă, rămâne atmosfera cuprinsă în chihlimbarul expresiei 
poetice unde, poate paradoxal, iubirea găseşte refugiu 
oarecum bizar (un mic accent misogin este şăgalnic, în 
poemul „nu mă scoate Doamne din ispită”!): „iubitele îmi vor 
plânge cadavrul/ omul din el a plecat s-a topit/ apoi toate 
pleca-vor grăbite/ că vine femeia cea mai iubită/ să-şi 
plângă omul/ și-un ochi îi va plânge/ celălalt cu lacrimi va 
râde/ că poetul trăieşte nemărginit// femeia cea mai iubită/ 
va arde poetic în propriu-mi infern!” (poemul „albastru cada-
vrul poetic”) 

Moartea este şi ea un personaj (liric)… erotic, cum 
altfel, „de nu te-aş fi iubit negăsindu-te/ mi-ar fi fost iubită 
moartea/ şi sentimentele mi-ar fi trăit prin ea!/ (…)/ doar 
moartea aş fi iubit aşa cum o trăiesc!”, poetul necăzând 

 
 

însă în păcatul deloc biblic al oximoronului. 
Psalmic, el poate constata prăbuşirea ce-

rului (în sine), uneori Virgil Andronescu poate fi bu-
kowskian, dar nu curat murdar, apropo de reparti-
ţia americanului la „realismul murdar”, dar dacă 
„dragostea poate fi un câine venit din iad”, ameri-
căneşte vorbind, româneşte andronescian poezia 
poate fi o muşcătură de câine: „câinii fantasmelor 
mă hăituiesc/ când spre sufletul meu îi asmut/ 
muşcătura lor doare al naibii de tare!// lacrimi nu 
mai am să plâng/ de sus mă privesc ca pe un stră-
in/ lumea a dispărut focul iadului se stinge/ toate 
trec rămâne numai poezia/ amară ca muşcătura 
unui câine”. 

Între sens şi non sens (un text este intitulat 
„îmi curge sângele în (sens in) vers”, alte poeme 
sunt „sens” sau „non sens”, există şi „poezie de-
vastată de sens”), Virgil Andronescu, ca mulţi poeţi 
din gruparea „Litera 13” (uşor vag nihilistă, cu o 
estetică a urâtului şi a necredinţei în poezia con-
temporană: „în cărţi nu-i poezie”!), experimentea-
ză, aici ludic serios, „grav”, o zombificare aproxi-
mativă, în care cuvintele magice, mobilizatoare, 
pot fi o nostalgie absolută după perfecţiune, purify-
care („un foc de dor nemărginit” este menţionat în 
poemul „cadaverica ispită”): „m-am lăsat pe mine 
însumi gaj/ păstrându-mi viu numai hoitul// nu am 
renunţat la mine doar m-am negat/ cuvântul mi-a 
fost întru Dumnezeu/ precum un rege fără regat/ 
am murit puţin câte puţin ca un zeu// peste timp 
chiar în vremurile noastre/ critici nemiloşi mi-au 
disecat/ măruntaiele putrezite-n albastru/ desco-
perind dureri și dezastre// măruntaie mărunţişuri 
organe/ literare/ în pietrificaţii de grav/ alabastru!” 
(„necropsie lirică”). 

(continuare în pag. 79) 
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(urmare din pag. 78) 
 

În ultimă instanţă avem un studiu pentru oamenii nenăscuţi 
încă, dar care trăiesc sau trăiesc având senzaţia că sunt 
într-un vis care este de multe ori coşmar („sunt oameni care 
suferă deși nu s-au născut încă/ cei care s-au născut prea 
târziu plâng/ alții s-au născut prea devreme și mor”), 
umanitatea pare să aibă mult prea multe dimensiuni, una 
fiind a dezordinii divine, la care se face aluzie în ultimul text 
din carte. Desigur, nu trăim într-o lume perfectă, Virgil 
Andronescu poate fi un alt Virgil Andronescu („mi-a fost 
numele rană deschisă/ (Virgil Andronache)/ rană ce încă mă 
mai doare/ născând celălalt nume/ (Virgil Andronescu)”, 
scrie undeva auto-referenţial scriitorul), fierea poate fi şi ea 
un organ pentru scris, versul poate digera Totul, lumea este 
un vers, credinţa în blesteme e ca o hârtie de turnesol 
reliefând neantul cu toate gratiile sale (a se citi „port 
blestem”), scrisul este perceput ca o viaţă trăită în sicriu, se 
poate spune că este şi o poezie emo, neo-romantică, 
gotică, ea (se) poate recita şi aşa: „singura alinare e 
blestemul/ de-a iubi și de-a scrie…”, zodia cancerului invocă 
şi ea poeme, Tim Burton ar putea fi inspirat şi el de o 
poveste tristă brăileană, cu şi despre „nemurire”: „Am 
plecat/ La plimbare/ Cu moartea./ Pe drum a murit/ Coasa 
din mine/ Viața din ea...”, în care adevărul este al corbului 
lui Poe: „treceau luminile murind pe stradă,/ spre portul meu 
se-ndreaptă o epavă,/ spre nicăierea mă îndrept- de fapt,/ 
cu nemurirea nu dau piept.// și putrezitele lumini murind pe 
stradă-/ nu-i niciun port aproape de epavă,/ cu nemurirea nu 
dau piept- spre niciodată…/ niciodată…nu mă-ndrept!” 

Dacă vreţi, numele poeziei lui Virgil Andronescu 
este… sfâşiere, darwinistă şi nu prea, dar să dăm evolu-
ţionistului invocat şi el, în „Manej” ceea ce este al lui, pe 
lângă ceea ce este al Cezarului şi al Zeului, şi evolu-
ţionismului liric ceea ce poate fi al lui… 

Aşadar, cadavrul e viu, strigoiul poeziei poate crede 
în scripturi, dar şi în moto-ul ales pentru întreaga carte: „Toţi 
ne dorim nemurirea, numai că ea nu ne ia pe toți în serios.” 
Moartea, nefiind suspectă, poate să ceară celui viu, poetu-
lui, încă o autopsie! „Dintre toate durerile posibile,/ tocmai 
asta mi-a fost dată/ şi încerc a o duce în cârcă/ întocmai ca 
pe un copil răsfăţat.// Dincolo de ea nu există decât/ Cel 
care a creat-o şi o îngrijeşte,/ după chipul şi asemănarea 
Sa!” 

Cum spuneam, cu o îndrăzneală decentă, poetul 
„se roagă” sui generis! Unii spun că zeilor le plac oamenii 
care nu sunt căldicei, nici măcar în poezia lor! Lucrările 
plastice ale Biancăi Pîrlog ajută poetul pe scara sa! La urma 
urmelor, acelaşi Bukowski scria: „You have to die a few 
times before you can actually live.”  Şi tot el, sau, dacă vreţi, 
un personaj de-al lui, constata, în „Dragoste la 17,50$”, 
p.114: „…și fix atunci mi-am dat seama că toată lumea 
suferă neîncetat, inclusiv cei care pretind că nu. Mie asta mi 
s-a părut o descoperire majoră.”  
 
 


 

 

 

A.G. SECARĂ 
 

Un sinucigaş în serie sau un copil  

din insectarul lui Alice (alt nume al Evei) 
 
(Virgil ANDRONESCU, Nuclee aforistice, Brăila, 

Proilavia, 2018) 
 

Cu siguranţă Virgil Andronescu este un Ciorani-
an. Care încă nu s-a hotărât să cucerească Pari-
sul! 

Între Biblie şi Cioran, asumate încă de la înce-
put, adică între nimic şi ceva, scriitorul inventează 
o mică apocalipsă sau o mică divină comedie, pre-
destinată prin prenume. Doar un Big Bang trebuie 
să aibă şi un nucleu de pornire! 

Observarea fenomenului sinuciderii în serie 
este de bon ton, muzele sinuciderii fiind generoa-
se! - „Doar devenind obsedat de sinucidere, am în-
țeles că lupta mea de o viață pentru a schimba 
destinul a fost doar o revenire la punctul zero al 
predestinării.” 

Autobiograficul este dur: „Între Saul și Pavel: de 
la prigoană la apostolate sau de la veninos la 
serafimizare. Întotdeauna l-am căutat pe cel de-al 
doilea, dar m-am pricopsit cu primul.” 

Aproape mereu „între”, de pildă între un refuz al 
Misticii autentice, care se predă, dinspre om spre 
taină, şi Înţelepciunea filosofilor, poate scriitorul 
percepe Esenţa, dar nu poate să o redea cu 
aceeaşi disperare, cu aceeaşi măreţie a acceptării: 
„Esența ființei mele: instinctul de conservare prin 
care am reușit supraviețuirea, atât în tumultul cât 
și în deșertăciunea lumii acesteia.” 

Rezultă un omagiu adus instinctului de conser-
vare, un omagiu care invocă Tragicul. Dar Tragicul 
aproape că nu crede în Literatură, ca şi Târfa de 
Filozofie, când este decăzută, evident. 

O declaraţie de (anti)dragoste mă contrazice: 
„Ți-a fost teamă că până și pietrele au să vorbeas-
că despre tine, iubito, de aceea ai transformat totul 
în deșert. În zadar, nisipul are memorie!” 

În aceste rânduri este un adevărat roman amin-
tind de „Cerul ocrotitor” al lui Paul Bowles, poate 
mai sentimental, existenţialismul fiind învins de o 
mare sete de Absolut, luată uneori peste picior, 
dar cu eleganţă: „Ridică-te, ia-ți iubirea și rătăceș-
te!” 

Absolutul are crucea Lui, asumată: „Cel mai 
important autograf dat de mine vreodată va fi acela 
de pe crucea primită de la Iisus.” 

Valentin Popa observă în postfaţă: „Oricum, 
aforismul nu trebuie judecat după măsura adevă-
rului, pentru că nu operează în domenii vizate de 
statistică.” 

Scăpat, dar poate nu coborât cu totul în groapa 
cu scorpioni, are şi un sartreanism care, între fiinţă 
şi neant, poate părea minimalist: „Blestemul lui 
Sartre. Va învinge iadul doar cel care nu-l va ve-
dea în ceilalți mai mult decât există cu adevărat.” 
Minimalist, dar cu adevărat sapienţial: „Dacă într- 

(continuare în pag. 80) 
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(urmare din pag. 79) 

 
 
adevăr mă chinuie un demon, este exact acel demon care 
ar fi trebuit să-mi fie înger păzitor.” 

Bref, este o întoarcere şi la punctul zero al scriiturii, 
adică la momentul muşcăturii primordiale: „Dumnezeu și 
femeia - două săbii care-ți confundă rana cu o teacă.” A-
dam dincolo şi dincoace de timpuri şi de spaţii, poate chiar 
şi de mode literare, Virgil Andronescu pare să fie exact ca 
primul bărbat care vrea să se îndrăgostească, observând, 
ca un copil, neajunsurile: „Dragostea, bolovanul acesta, 
ne-a fost legat intenționat de picioare pentru a ne ține pe 
pământ, însă noi tot prin nori am rămas cu capul.” Urmă-
torul aforism pare a confirma: „Trăiesc precum un fluture, 
în insectarul unui copil ce nu chiulește niciodată de la ora 
de disecție.”, fiind atins de şarmul unui poet francez dam-
nat, dintr-o altă epocă sau din alt poem nescris vreodată. 

Cartea este şi un dialog cu Hugo Mărăcineanu, mai 
exact cu desenele sale, artistul plastic care recurge şi la 
cuvinte încurajatoare într-un alt text de final. Dialog estetic 
esenţial la propriu! Bufonul final este, într-un fel, mai epi-
tafic decât o mie de aforisme. Dar aceasta nu înseamnă 
că un cuvânt nu poate avea ultimul autoportret. Hugo ob-
servă zvârcolirile şi costurile lor. Poate o empatie cu stră-
moşii ar fi binevenită: „Nu m-a iubit nicio femeie într-atât 
de sublim încât s-o iert pe Eva.” Dar când „Nimic nu se co-
mpară cu plăcerea nebună a unui poet de a se autodes-
ființa”. Nu putem decât empatiza noi şi să contemplăm 
agonia şi mesajul ei misterios. 
 


 
 

(urmare din pag. 74) 
 

Episcopiei, cuvântul adevărat, pilda, gura sfântă, 
buza mea,  măna-ți sărută. Toate creațiile doamne 
Constanța Abălașei Donosă sunt superbe, de ace-
ea îndemnăm, cititorul să  citească  toate unicatele 
poeto-plastice. Cum Cronica s-ar întinde pe zeci de 
pagini dacă le-am analiza pe toate ne vom 
opri  numai asupra câtorva. 
     Iată creația intitulată „Crizantema de toamne”/ 
”Acuarelă”. Crizantemele adunate într-o vază sunt o 
vâlvătaie de  mister, intimitate, căldură, chemare, 
de iubire, de dor de depărtări, dând din petale ca 
din aripi, pline de  neliniște, de frământări și de 
adâncire în sine. 

Și acum iată poemul, adică interfața acuarelei: 
„Crizantemă regăsită / Din beția toamnei / Petala îți 
este ciufulită / Sub a nopții răcoare / Sub ploi de 
visuri grele / Te zbuciumi sub furtuni, / Mai 
frumoasă tu arăți - / Și iubire multă aduci” („Crizan-
teme de toamnă”). 

Să observăm că poeta pune accentul pe con-
ceptele poetice regăsire, beția toamnei, petală ciu-
fulită, răcoarea nopții, visuri grele, zbuciumi, furtuni, 
îți arăți frumusețea,  iubire multă aduci. Prin aceste 
concepte privim ca prin niște fante frumusețea, 
măreția, melancolia, neliniștea dar și perenitatea 
acestor flori. 

La fel  interpretăm și poemul „Bujori de câmp”: 
„În câmp bujorul plăpând / Își mișcă petalele în 
vânt. / Privește la soare și arată / Chipul său frumos 
având. / Bujorule aș vrea să-mi fii / O splendoare de 
lumină, / Făptura chipului să-ți ții / Precum o rază în 
surdină” („Bujori de câmp”). 

Mai  recitim încă o dată cartea doamnei Con-
stanța Abălașei Donosă cu încântare. Acuarelele îți 
farmecă sufletul. În minte ne vine chipul plin de 
blândețe și de sfioșenie al  pictorului tulcean Con-
stantin Găvenea, pe care autoarea acestei cărți ex-
poziții în miniatură îl admiră. Cu bucurie constat 
că  doamna Constanța Abălașei Donosă  se  ridică 
surâzând la înălțimea talentului maestrului. 

 


 
 

 
Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 
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           Anca MIRON 
 
Suflet stingher 
 
Ce lume! 
Cât ocol al vieții… 
Mă știu eu oare 
sau sunt de nerecunoscut? 
 
Gândesc, mă macin 
Gându-mi nemuritor 
e viață oare sau e vid 
în acest cumplit décor?…  
 
Caut o lumină sufletească 
într-un trup. 
Cătând, se face seară 
și murmurul mi-ascult: 
O, veșnic suflet pur 
Ești printre noi sau ai apus? 
Te-ai amestecat și tu oare  
cu plăcerile muritoare?  
Ți-ai preschimbat candoarea 
sau ai rămas un biet cugetător? 
 
Un tremur lin,  
un gând ce nu-mi dă pace 
mă clintește din loc, 
în voce se preface 
 
Nu fac un pas, nici doi 
Aud doar cum zice 
“Croita-ți drumul vieții?” 
Nu răspund, mă întorc 
doi ochi blajini, ten încrețit 
și-o ațintire către chipu-mi 
 
Și  iată-l iar spunându-mi: 
-Îl caut încă, nu mi-e cunoscut. 
Nu-mi dă răgaz ca să-i răspund. 
Ce cauți ți-este cunoscut! 
Răsfrânge-te în tine! 
Numește-l și-apoi lasă-l, 
Pășește degajat în drumul tău! 
 
Mă clatin, mă întreb, nu știu ce să-i răspund 
-Pur, autentic, asta caut 
Și-mi pare că nu este 
Unde ești tu, ecou de suflet? 
… 
 

Numai o reverență face și dus a fost. 
Eu stam privind la tinerii cum  
se scufundă-n lacul digital 
și o privire, una doar 
nu schimbă cu ceilalți. 
 

 
Și totu-i roz 
și-i numai negru-afară 
de când nu ne mai intersectăm. 
 
Iar creierele sunt spălate  
De trecătoare fascinații.   
 
Și câte studii 
n-au cum să-l doboare.  
Un teaser, o reclamă adesea repetată 
să șteargă încetul cu încetul  
gândul. 
 
Și mii de teste 
minuțioasele formule 
gata doar să înrobească 
și peste noapte să ne cucerească. 
 
Iar miza-i colosală. 
Ce intelect, ce rațiune? 
Mai bine înrobire totală. 
 
De-aceea stau și mă gândesc:  
e oare de prisos 
să-ți macini zilele fără de rost? 
 
Un tânăr poate fi o nouă șansă  
salvarea s-o aducă. 
Gândit-ai tu vreodată 
să faci schimbare-n lume? 
 
Și iată-mă pornind la drum 
lăsând gloată în spate 
Caut să găsesc și-acum 
Un veșnic suflet liber, pur! 
  







 
Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 
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   Cătălin DUMITRESCU 
 

Cafeaua de ieri 
 

Cafeaua de ieri avea gust de tăcere 
Şi nu îţi găseam chipul în zaţ, 
Sfidătoare! 
Ai fi găsit timp să desenezi 
Jumătate de soartă pe tălpi 
Îmbrăţişare! 
Şi atunci pentru un veac 
Ar fi fost sărutat sufletul, 
Predestinare! 
Pe jumătatea de pas treci 
Îngânând dunele de nisip, 
Arătare! 
Pe versantul pustiu te aştept 
Şi mă întreb: 
Oare nu sunt de cealaltă parte 
a pasului tău  
Pieritoare! 
 

Liziera 
 

Am să îmi scutur tălpile de nisip 
Până în coconul braţelor tale 
O să-ţi număr dioptriile ochelarilor 
Şi am să-i uit ca pe ai mei pe noptieră! 
 

O să ascundem gânduri în tăceri 
Cu lacăte de pânză şi migdale 
Cabana de lemn a zorilor 
Uitată lângă lac, o lizieră! 
 

Linişte 
 

Linişte, ninge mâine 
Cu mâinile tale reci 
Şi albe ca o noapte cu lună! 
 

Dezmiardă-te obrazului meu 
Cu un sărut 
Însufleţit cu o bătaie caldă  
De inimă adormită-n deşert! 
 

Trezeşte-mi tumultul de gânduri 
Cu îmbrăţişarea căutând un destin 
Şi amintiri frumoase se vor naşte 
Cotropitoare într-o viaţă întreagă! 
 

Parfum 
 

Mi-am parfumat  
Zămislirea cuvântului cu tine 
Paşii tăi, ca într-un vals 
Mă alintă şi mă îndeamnă 
Capătă rost şi cel mai frumos gând 
Iar timpul piere în nefiinţă! 
 

 

Mă tem că mă voi îndrăgosti 
De tine în fiecare zi 
Şi am să îţi răsfăţ chipul 
Cu fiecare cuvânt ca un desen 
Portret de fiinţă! 
 

Îţi întâlnesc privirea 
În clipe ce aleargă 
Te-am luat în braţe  
Şi parcă îti spuneam 
Că visul meu e despre iubire! 
 

Nimfa 
 

Luminează-mi simţurile 
În întuneric, cu trupul tău 
Ca o nimfă de argint 
Viu şi dulce mirosind a iubire 
 

Ascunde totul în săruturi 
Şi îmbrăţișări aparent fără noimă 
Iar eu am să înţeleg fără cuvinte  
Până la capăt! 
 

Puls 
 

Mă tem că încep să îmi doresc 
Pulsul din spatele cămeşilor tale 
Să îl aud, să îl pipăi 
Să îl sărut în dreptul inimii 
Să îl aud tropăind 
Până în cuprinsul braţelor mele 
Să îl pipăi pe harta braţelor tale 
Până la umărul gol 
Şi când vâlvătaia ajunge la dorinţă 
Să îl sărut pe vena 
Ce duce la zâmbetul tău 
Şi să îl curm ca pe o umbră 
De stele în destin! 
 

Breloc 
 

Te-am visat plătind  
Pentru mine destinul 
Iar vânzătorul ambulant 
A preschimbat totul 
Într-un breloc 
Cu o inimă de chihlimbar! 
Au rămas în urmă banii 
Ca o clipă de hotar, 
Am decis sa stau în loc 
Să îi număr s-am habar. 
Cât de mult mă costă moftul 
Timpului pierdut volant! 
 

Darnic 
 

Sunt un om darnic 
Uneori dăruiesc şi lucruri pe care 
Nu mi le pot permite, 
Din când în când dăruiesc 
Bucăţi de suflet 
Atunci e cel mai grav 
Oamenii tind să calce 
Pe orice până la finalul propriei dorinţe! 
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Ionel NECULA 

 

Dorin N. Uritescu  
 
      Hotărât lucru, scriitorul despre care mi-am propus să 
vorbesc în aceste rânduri este o personalitate complexă. 
Dublu licenţiat - în litere şi în istorie-filozofie - s-a implicat 
sporitor în amândouă domeniile, îmbogăţindu-le biblio-
grafia cu lucrări de specialitate, bine apreciate de cei ce 
radiografiază domeniile. Cercetările sale filologice s-au 
remarcat prin noutatea lor indelebilă, ceea ce i-a adus 
multe recunoaşteri din partea făclierilor în domeniu. 
      Cu toate acestea este puţin cunoscut publicului larg. 
Multe din lucrările sale, chiar dacă mustesc de idei 
novatoare, se adresează mai mult specialiştilor decât pu-
blicului larg. Pentru cititorii obişnuiţi rămân versurile sale 
şi cărţile despre evoluţia pamfletului românesc. Aştept să 
editeze promisa antologie a pamfletului şi atunci vom 
înţelege mai bine factorii care au dinamizat şi-au fertilizat 
cultura românească,  şi viaţa noastră spirituală.  
      Acum ne propune un volum de Crochiuri, de schiţe, 
de mici dispuneri de portrete şi întâmplări culese din sa-
tul naşterii sale - Vinerea, Cugir, judeţul Alba. Recentul 
volum, Firimituri literare (Editura Ravex coms, Bucu-
reşti, 2019) înseamnă, printre altele, şi o revenire a auto-
rului în spaţiul publicistic, după o  cumplită problemă de 
sănătate prin care a trecut în ultimul timp şi pe care a 
depăşit-o cu bine. Este o ipostază mai puţin aşteptată de 
cei care îl cunosc mai mult ca eseist şi exeget al feno-
menului literar românesc, dar şi o încercare a genului 
beletristic, pe car ne ştiu să-l fi exersat şi în alte lucrări 
anterioare.  
      Oricum, cartea asupra căreia ne-am aplecat în aces-
te rânduri conţine câteva întâmplări şi tipologii, pitoreşti, 
reale şi nefardate care fac lectura ademenitoare şi cred 
că se va bucura de multă trecere la cititori. În felul său 
nemureşte un topos şi o comunitate pe care a cunoscut-
o bine, cu care s-a identificat şi pe care a savurat-o în 
anii copilăriei sale.  
      Există în satele noastre vechi, cele de dinaintea tăvă-
lugului colectivist, câte un loc anume unde oameni se 
adună să facă glume, să comenteze evenimente şi în-
tâmplări hazoase din viaţa comunităţii şi să ţină ironia în 
stare de graţie. Dacă Sadoveanu localiza hanul (Hanul 
Ancuţei, Hanul Boului) ca loc geometric ideal de sociali-
zare, iar Marin Preda consacra Poiana lui Iocan, Dorin 
Uritescu evocă moara satului ca locul oportun unde oa-
menii, până să le vină rândul să toarne în coş, se adună 
în cisle şi fac comentarii pe marginea ultimilor eveni-
mente care a animat comunitatea. Autorul nu face decât 
să înregistreze aceste comentarii, glume şi snoave, 
multe din ele savuroase şi delicioase, şi să le transfere în 
pagini de carte. Este un fel de Boccaccio valah, cu bun-
diţă şi cuşmă românească, iar întâmplările înregistrare 
au menirea de a conferi comunităţii pe care o circum-
scrie, o distincţie, o anumită identitate, ceea ce o deose-
beşte de alte aşezări rurale ardeleneşti. 
     Dincolo de o anumită naivitate, ca toate mărturiile 
sincere şi necosmetizate, regăsim ţăranul român, arde-
leanul glumeţ, hâtru pişicher şi caustic, dispus să facă 
haz de necaz, chiar şi atunci când întâmplarea comen-
tată conţine o doză de dramatism. Ceferistu, bunăoară, 
este o întâmplare mai puţin obişnuită. În drum spre 

 
 

 

maternitate o femeie în durerile facerii se abate pen-
tru nevoi urgente şi nu simte că odată cu urina a eli-
minat şi copilul, aşa că la sfatul medicului se întoarce 
pe trasul parcurs şi găseşte fătul vioi şi nevătămat pe 
care îl recuperează cu grijă maternă, devenind peste 
timp un flăcău de toată lauda, inginer la căile ferate.  
      Multe întâmplări au o bătaie politică, ceea ce nu 
trebuie să ne surprindă având în vedere epoca din ca-
re se decupau. Cea care este titulată  Vin ruşii iară, 
fugiţi mă! relatează despre spaima viscerală indusă 
populaţiei de ocupaţia sovietică, spaimă de care nu s-
a vindecat nici după ani mulţi de la eveniment. Urmă-
rind pelicula unui film sovietic cu proverbialul eroism 
al soldatului rus, unul dintre cei prezenţi, Vasile a Vă-
danei (tot de război), care fusese combatant întruna 
din diviziile armatei a patra române, luptând alături de 
nemţi până la Cotul Donului, unde a fost grav rănit, a 
strigat la soldatul (neamţ) aflat în pericol: Camarade 
vezi că te-mpuşcă din spate un rus!  Evident a fost 
imediat ridicat de securitate. Cum adică, fugi de elibe-
ratori? Mama ta de recunoscător! După şase ani de 
puşcărie, când s-a întors nu-l mai recunoştea nimeni 
de amărât ce era. 
      Nu mai insistăm. Cartea este interesantă iar în-
tâmplările inserate dă seama de eposului românesc, 
de vigoarea acestui popor care ştie să treacă peste 
întâmplări nefaste tot cu zâmbetul pe buze. 



 

 

 



Boem@  131-132-133  (1-2-3) / 2020) 84 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

eroticul în stare pură, ca un menuet festiv, grav, 
săltăreţ şi ceremonios, ca un olé de arenă 
andaluză: „Deschide fereastra, iubito - / când 
scriu, flori de cireş să ningă / spre tine / ca într -o 
grădină de care nu ştiu / ce-i drept, ce-i frumos / 
şi ce-i bine. („Romanţă pentru doi, pag. 23), iar 
rezultatul este dinamic, constructiv, susţ inut de 
orizontul sentimental,optimist, antrenant, genera-
tor de iubire, simbolul tuturor împlinirilor sufle-
teşti: „Când scriu toţi pomii sunt în floare / iar ro -
dul se leagă într-un singur cais / pe care îl atinge 
ca în vis / marmura braţelor tale” (Ibidem). 

Dar şi o devălmăşie de alte stări sufle-
teşti bântuie conştiinţa poetului şi pare-se că 
nimic nu-i asigură o brumă de stabilitate intimă: 
„În parc mai cântau fulgi în inima mea / ample 
poeme care nu vor urca în eter / când seara gri 
ca o luminată perdea / se lasă în drumul înaltelor 
sfere ce pier” („Nesfârşitul tablou”, pag. 29), şi-i 
modifică rezervele sentimentale, de-o apoteotică 
amploare, într-o banală frământare interioară: 
„Iată că timpul este un ciudat adversar” (Ibidem), 
pe structura prozodică a unei poezii de formă 
fixă, un fel de Sonet, pe care poetul Coriolan 
Păunescu şi-l adjudecă original ca un catren, 
modelat de un prim vers, urmat de alte trei.  

Scriitorul Coriolan Păunescu rămâne ori-
ginal, inovator chiar, în planul compoziţiei lirice, 
dar şi al prozodiei funcţionale şi, cu o orgoli-
oasă... modestie (!), îşi justifică calitatea sa de 
poet: „Eu am început zborul / prieteni, / în văzul 
tuturor, / ... / Nici măcar nu vreau / să m -ascund 
după / albul şi marele nor / ştiind că-n aer  

 (continuare în pag. 85) 

 
 

 

       Dumitru ANGHEL 
 

Eterna mirare de Coriolan Păunescu  
 

Conf. univ. dr. Coriolan Păunescu (Univer-
sitatea  Danubius, Galaţi) este scriitorul-total, autorul 
a 28 de volume de poezie, cele mai multe, dintre care 
patru de literatură pentru copii, câteva în variantă 
bilingvă (româno-franceză, iar cel de faţă româno-
rusă), proză (reportaj şi proză scurtă), ca o sara-
bandă năvalnică, de nestăpânit, şi o tehnică literară 
de impact emoţional, plină de prospeţime şi acuitate 
sentimental-umană. 

Volumul „Eterna mirare”, Editura Lucas, 
Brăila, 2019, 100 de pagini, adună fix 40 de poeme, 
cele mai multe pe întinderea unei pagini, dublate de 
încă tot atâtea variante în limba rusă, în traducerea 
profesoarei Virginia Chiriac. O carte de versuri care 
punctează original diversitatea editorială a scriitorului 
Coriolan Păunescu, decurgând din sfidarea reacţiilor 
alergice la cultura şi literatura rusă, deşi acest areal 
de artă a dat nume grele, de top, din cultura mon-
dială, dacă ar fi să mă refer doar la Lev Tolstoi şi la 
capodopera „Război şi pace”, ori la Serghei Esenin, 
rapsodul ţăranului rus. 

Aşadar, un volum de lirică româno-rus, care 
motivează, justifică şi exprimă surpriza din „Eterna 
mirare” a poetului gălăţean în faţa miracolelor lumii şi 
ale frământărilor sufleteşti, ipostaza lirică, esenţială, 
ca un adagio sentimental festiv, grav şi ceremonios: 
„Îl admir pe omul care merge / cu tălpile goale pe cer 
/ fără teama ciudată şi paralizantă / de-a călca 
noaptea pe lună” („A fugi cu spaima lumii în suflet”, 
pag. 11), deşi poetul Coriolan Păunescu parcă n-ar 
găsi explicaţii pentru mirările şi spaimele sale: „Cât 
de supli i-s paşii îmi spun / şi câtă lipsă de mister se 
află / în gesturile sale - / parcă nici n-ar fi pământean” 
(Ibidem), încât singura soluţie a echilibrului din toate 
debusolările sufleteşti n-ar fi decât că: „Îşi face nu-
mărul şi pleacă surâzând, / încât n-am habar ce-şi 
închipuie / cu mersul lui printre stele” (Ibidem).  

De fapt, poetul Coriolan Păunescu este bân-
tuit nu numai de mirările şi spaimele întâmplărilor 
sale: „Sunt fiară hăituită / de cruzii vânători / însân -
gerată de un glonte / asupră-mi tras cu ură / Şi alerg / 
cu spaima în suflet / din noapte până în zori” 
(„Vânătoarea de umbre”, pag. 17), ci, orgolios şi 
altruist, îşi asumă un tip de capitulare compensatorie: 
„Mă clatin ca o apă veche / dintr-un iaz / şi adorm în 
unduirea păsării / de pradă” (Ibidem). 

Tematica lirică a poeziei domnului conf. univ. 
dr. Coriolan Păunescu are densitatea ideatică a unui 
curs de literatură... comparată, pentru că dominanta 
rămâne, derutant, în diversitatea ideatică a unei 
prelegeri pe un mereu alt orizont incitant, dragostea, 
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Gheorghe A. STROIA 
 

CONTINUUM sau PERPETUA CĂUTARE A ABSOLUTULUI 
 

CONTINUUM reprezintă, în viziunea autoarei, o cla-
mare a veșniciei, în perpetua căutare a absolutului, a 
frumosului etern, a semnificațiilor vieții de după viață. Atât 
poezia, cât și pictura Doinei-Maria Constantin, sunt trepte 
îmbrăcate în marmora simțirii, disipată în tainele absconse 
ale acestei veșnicii.  

Talentul, dăruirea, atenția la detalii, sinergia versu-
rilor și culorii, fac din opera lirico-picturală a Doinei, motive 
de a scrie sau rescrie psalmii unei revelări metafizice duale. 
Indiferent de prozodie, ritm sau nuanță, versurile cărții 
stârnesc același cumul de emoții, care aduce, fie și pentru 
câteva clipe, lava incandescentă a trăirii.  

Versurile, cu subsidiare filosofice, îmbrăcate în eterul 
frumosului, redate apoi prin tușe precise de culoare, între-
gesc armonia volumului, completează tabloul liric, purtân-
du-ne cu gândul la frumusețea spirituală a unui om și artist 
care tinde constant spre perfecțiune.  

Instantaneele picturale au o frumusețe aparte, Doi-
na-Maria Constantin dovedindu-se un fin observator al 
vicinalului, construind pe pânză fragmente de viață ce frea-
mătă, pulsează, prin conotații, senzualitate, (a)temporali-
tate, sensibilitate. 

Pentru a nu deranja integralitatea volumului ce se 
dorește a fi un album de poezie și artă, îmi reprim dorința 
de a cita versuri sau de a numi picturile, lăsând pe cititor să 
descopere lirica unui poet valoros, să-și clătească ochii și 
sufletul cu imagini, fie ele induse, văzute sau simțite, ce-i 
vor aduce bucurie inimii.  

O carte eveniment, alcătuită din picurii de lumină ai 
sufletului unui om eveniment. 

 

 


 

(urmare din pag. 84) 
 

rătăceşti / atât de uşor” („Lumea ca o mahala”, 
pag. 37). 

Dar are şi curajul unei nestatornice 
impresii despre sine, despre toată fiinţa sa 
artistică, cu o perfectă îmbinare între spiritul 
raţionalist şi lirismul său nedisimulat: „În parc 
mă uit în oglinda brumii; / sunt oare eu?” 
(„Nocturnul peisaj”, pag. 61), şi are marea 
bucurie a confirmării opiniei publice favorabile 
şi încurajatoare pentru impetuoasa afirmare a 
sensibilităţii sale artistice: „Şi iată că îmi strigă 
glasuri de cuvinte / ... / că sub stele o dalbă 
noapte-n cer apare / iar steaua se înalţă din 
ţarcurile strâmte / cu taina unor umbre etern 
nemuritoare” (Ibidem)... 

Deşi intercalate printre... capricioase şi 
mereu alte stări sufleteşti, poezia din volumul 
bilingv „Eterna mirare” este dominată de 
laitmotivul fascinant al iubirii, al dragostei fără 
repere absolute, dar îi asigură o stabilă direc -
ţionare spre un singur motiv liric; risipit printre 
alte tulburări emoţionale, în nota definitorie a 
poetului care trece prin toate... frisoanele aler-
gice ale celui mai incitant sentiment omenesc: 
„Iubito, te rog să îmi surâzi frumos / ... / deşi eu 
ştiu că mâine te voi pierde / în braţele acelui 
fante mincinos / ce-ţi tot aţine calea când te 
vede” („Schimbări”, pag. 67), în limitele abso-
lute ale modelului din Shakespeare, dar are 
puterea şi echilibrul unei romantice împotriviri la 
clişeele devastatoare ale geloziei: „Hai, vino să 
dansăm ca-n vechiul vis / ... / în care veşnic eu 
te vedeam sfioasă / ca o inflorescenţă alb-roză 
din cais / iluminând târziu ferestrele de-acasă” 
(Ibidem), într-o elegantă alternativă a 
îndepărtării de periferia trivială a răzbunării: „A-
cum e timpul să pleci cu paşi uşori / tot sublimă 
şi necunoscută-n rădăcini / iar eu voi crede că 
rătăcesc în albii nori / ca să-mi revendic azi 
tăcutele iubiri” (Ibidem). 

Alteori, sentimentul iubirii este devasta-
tor în condiţiile unui non-dialog idilic: „Dar cine 
ştie / dacă fata aceea / cu şapte pistrui / mai 
plânge / cu capul pe lună?” („Plecări”, pag. 73), 
iar motivaţia abandonului pare mai mult orgo-
lioasă decât dureroasă: „Prea frig îmi era / când 
voiam să te strig / fată frumoasă, / şi-atât de 
nebună” (Ibidem), în ritmul spectaculos  şi într-o 
cadenţă somptuoasă din celebra operă de 
Giuseppe Verdi. 

Poetul Coriolan Păunescu rămâne un 
nestatornic incorigibil, afectat perpetuu de moti-
vaţii incompatibile cu starea sa sufletească, 
mereu în alertă şi-n disconfort sufletesc: „Pe 
cer s-aud plecările unui / gureş stol de cocoare 
/ ... / Ne pregătim să trecem hotarele / acestor 
vremi / în care, / de prea multă sfântă durere / .. 
/ ne moare Soarele / încremenit în artere („Un -
deva”, pag. 83), ca-ntr-o nostalgie fără obiect, 
exagerând efectele pr in patetism, după înde- 

 

(continuare în pag. 98) 
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Livada se face altă Sahară, 

Desaga mea e plină de păcate, 

Drumurile toate îmi sunt barate, 

Răsare amurg de cicoare-amară. 
 

Zidește-n mine inimă curată, 

Cu prezența Ta, vino și mă-mbată, 

Să-mi fie clipa binecuvântată ! 
 

Preasfântă Treime, mă închin Ție, 

Primește-mă-n a Ta împărăție, 

Dar trupul lasă-mi-l în draga glie! 

 
SONETUL IUBIRII 

 

Regatul clipei tale-i plin de soare, 

Luceafărul, pe chipul tău, străluce, 

O lume-ntreagă, lumina-ți seduce, 

Un câmp imens de crizanteme pare. 

 

Dureri și patimi, univers in nuce, 

Îți sorb esențele cu-nfiorare 

Ca zvon divin din întremata zare, 

Halou himeric răstignit pe cruce. 

 

Tivită din șoapte și dulci adieri 

De noroace și-nsorite primăveri, 

Ai fost zidită pentru nemurire, 

 

Farmecele îți sunt marile averi. 

Ocean de dorințe e-ntreaga-ți fire, 

Tot ce atingi se preface în iubire. 

                     

 

SONETUL CREATORULUI 

 

O poartă de rai, sufletu-și deschide 

Și-atunci începe poetul să scrie 

Despre nepăsătoarea veșnicie 

Și stranietatea mulțimii vide. 

 

Se umple fântâna cu apă vie, 

Mitul sisific, supliciul, desfide, 

Freamătul cugetării, îl închide, 

Clepsidra-i spartă, noaptea e târzie. 

 

Mileniul stă pe cioburi de secundă 

Și vechile mistere, sub pecete, 

Izvoarele, cu visuri, ne  inundă 

 

Poemul să spele lumea imundă. 

Se scurge un fluid cu ritmuri încete, 

Alaiuri de eresuri vin în cete. 


 
 

 

 

    Mihai MERTICARU     
 

SONETUL FĂRĂDELEGILOR 
 

Nălucă e clipa, vine și piere, 

Ne țin hangul umbre pietrificate, 

Ruină, rugină, obscuritate, 

Gânduri negre încolțind în tăcere. 
 

Cărările, cu abisuri, sunt sudate, 

Dinspre Arcadia, nicio adiere, 

Prin zone austere, sclipesc mistere, 

În buza beznei, doar pustietate. 
 

Șiruri de crime cuprind dintr-odată 

Întreg mapamondul. Nu mai e lege. 

Omenirea este oripilată, 
 

Sodoma ne sfidează încă o dată. 

Ne latră capul meduzei, n-alege,  

Bietul om, nimic, nu mai înțelege.                   

 

 

SONETUL UNUI DECOR FANTEZIST 
 

Rațiunea planetei e-n eclipsă, 

Pământul a ajuns o bombă cu ceas , 

Doar dinamite, lasă-n urmă-i Midas, 

De catastrofe, nu mai ducem lipsă. 
 

Puține veșnicii au mai rămas, 

Vorbirea-i degenerată-n elipsă, 

Va veni curând și-o apocalipsă, 

Veacul și timpul se zbat în impas. 
 

Înotăm într-un ocean de miasmă, 

Apele speranței nu se limpezesc, 

Nebulozitatea ploii fantasmă 
 

Urcat-a mai sus de catapeteasmă. 

Torent e lumea în iureș nebunesc, 

Crâncenă-i vremea, anii se vremuiesc. 

 

 

SONETUL SMERENIEI 
 

Optzeci de ierni, Doamne, mi-ai pus în spate, 

Picioarele-mi parcă-s pietre de moară, 

Nimic nu mai e ca odinioară, 

Ochiul stâng continuu se zbate,   
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Pictorul Mihail Gavrilov 

 

Participă în continuare cu lucrări la diferite 
expoziții pe unde este invitat. Din anul 1951, 
funcționează ca profesor la Școala Populară de 
Artă din Brăila, până în anul 1968, an în care 
artistul se stinge din viață în luna septembrie.  

Mihail  Gavrilov primește o educație aleasă 
încă din copilărie, de la tatăl său ca fiu de preot, 
acesta terminând Institutul Pedagogic din Fedosia, 
ajungând apoi profesor de matematică la Ismail. 
Mihail Gavrilov atrage atenția celor din jur prin 
talentul său la desen și pentru felul cum modela 
lutul. Mișa, cum îi spuneau cei din familie și apro-
piații, începe să facă tot felul de lucrări primind mai 
mult curaj de la tatăl său, cel care-i cumpăra scule 
pentru pictură, pânze, hârtie și creioane sau acua-
rele. Vâlcovul, așezat pe Canalul Chilia din Delta 
Dunării, devine principalul reper pentru Mihail Ga-
vrilov în a studia peisajul, subiect predilect în pictu-
ra sa. Îl pasionează în mod deosebit acuarela gen 
de pictură care impune un ascuțit simț al obser-
vației, spontaneitate, rapiditate și o foarte bună cu-
noaștere în a combina și a așeza pe hârtie culorile 
de apă. 

Criticul de artă Ana Maria Harțuche descrie 
opera lui Mihail Gavrilov astfel: ”Peisajul lui Mihail 
Gavrilov, cel din Vâlcov, este construit cu mare 
corectitudine și siguranță. Primul plan este rezervat 
arhitecturii capricioase și rarefiate, în care sunt 
improvizate structuri unice în care este văzut acel 
peisaj. Știe să aplice și stăpânește destul de bine 
toate diferențele de griuri ale imaginii alb/negru, 

(continuare în pag. 88) 
 

 

  C-ța ABĂLAȘEI-DONOSĂ 

 

Prințul culorilor de apă: MIHAIL GAVRILOV 
 

Pe Mihail Gavrilov nu l-am cunoscut personal. Nu 
am avut cum. Cu ceva ani în urmă, am cunoscut însă pe 
unul dintre fii artistului, Nicolae Gavrilov, care locuiește în 
frumosul oraș Galați. De curând am primit în dar un album 
de artă cu numele ”Un secol de arte frumoase în 
Moldova”, editat la Editura Art XXI din Iași cu destui ani în 
urmă. Autorul acestui album este criticul de artă, domnul 
Valentin Ciucă. După ce l-am parcurs cu mare plăcere, 
dar și cu multă curiozitate, citindu-i cu mare interes 
comentariile făcute sub semnul bunei-credințe pentru 
ceea ce Domnia Sa numește artă adevărată, mi-am dat 
seama că așa este. Tot aici am întâlnit foarte multe nume 
cunoscute, însă m-am oprit asupra acestui artist deoarece 
adesea mi-au vorbit, despre el și arta sa, Emilia 
Dumitrescu, Vespasian Lungu, fostul meu profesor de 
pictură, Ion Gâță - prietenul din copilărie căruia acest artist 
îi fusese pe vremuri profesor la Școala Populară de Arte 
din Brăila.  

Distinsul critic Valentin Ciucă spune despre opera 
lui Mihail Gavrilov: ”Distins cu Premiul ‘Anastase Simu’ 
pentru pictură la Salonul Oficial din anul 1936, urmat de 
alte premii, pictorul Mihail Gavrilov, părea să urmeze o 
traiectorie de excepție. A lucrat mult și divers în spiritul 
vremii și al vremurilor. A făcut proiecte scenografice de 
costume, însă toate acestea au pornit de la pictura în jurul 
căreia toate celelalte tehnici: acuarela, gravura sau 
desenul în tuș au gravitat rezultate notabile. Mihail 
Gavrilov a fost un talent la plural și convingător. Bun 
peisagist, prin toate peisajele făcute la Dunăre, în Vrancea 
sau la Curtea de Argeș, acestea îl impune pe artist ca un 
observator foarte atent, atât al peisajului dar și în temele 
compoziționale ”.   

Mihail Gavrilov s-a născut pe data de 9 decembrie 
1889 în orașul Ismail (Basarabia de azi).  Primele clase le 
face la Ismail, apoi la Vâlcov, unde tatăl său este numit 
director de școală. La vârsta de 21 de ani este incorporat 
în armată la Galați la Regimentul 3 Artilerie. În anul 1925 
se căsătorește, însă cu pictura merge mai departe. Astfel 
în anul 1932, îl cunoaște pe colecționarul Hrandt Avachian 
cu care leagă o strânsă prietenie. În anul 1933 se împrie-
tenește cu marii pictori ai Brăilei de atunci: Sorin Mano-
lescu și Gheorghe Naum. În anul 1935 debutează la Salo-
nul Oficial din București, participând apoi la toate expo-
zițiile la care este invitat, până în anul 1940, când Mihail 
Gavrilov părăsește Vâlcovul și se mută la București. Aici 
este găzduit de prietenul său Avachian.  În anul 1941 se 
stabilește la Brăila, unde o perioadă va fi găzduit de prie-
tenul său Sorin Manolescu. Din anul 1942 pănă în anul 
1950, lucrează la diferite întreprinderi, ultima fiind Teatrul 
de Stat „Maria Filotti”, unde activează ca scenograf. În 
anul 1951 devine membru al U.A.R.P. - Secția Grafică.  
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(continuare în pag. 87) 

 
care dau senzația picturalității, a stăpânirii de sine, a 
raporturilor dintre umbră și lumină. Calitățile lucrărilor sale 
demonstrează că Mihail Gavrilov a avut un lung și 
temeinic exercițiu executat în anii din urmă și care pe 
bună dreptate putem spune cum a crezut el însuși: târziu 
am ajuns la o maturitate artistic”. 

Însuși Nicăpetre, marele sculptor brăilean, scrie în 
una din cărțile sale: eram fericit când Deadea  Mișa = 
Mihail Gavrilov, mă ia pe lângă el spre a-l ajuta în muncă. 
Am plecat să studiez sculptura la îndemnul lui Mihail 
Gavrilov.  

 

 
“Urban landscape” de Mihail Gavrilov 

 
În orașul Brăila, Gavrilov a avut multe expoziții de 

pictură de-a lungul timpului. În fiecare lucrare se poate 
vedea cu ușurință sensibilitatea culorilor, frumusețea 
priveliștilor lacustre, poezia misterioasă a sălciilor sub 
care adâncea în spațiu bărcile cu pescari. Afirmat ca 
pictor și grafician, Mihail Gavrilov, rămâne în mintea celor 
ce l-au cunoscut, un artist dotat cu pictura dar si cu 
dexterități diverse: îi plăcea muzica, Având ureche 
muzicală, părinții i-au cumpărat vioară. Interpreta 
impecabil! Pe Mihail Gavrilov, îl putem numi un mare 
acuarelist al Brăilei, cum pentru orașul Tulcea este 
Constantin Găvănea. Și unul și celălalt, prin imaginile 
plăsmuite în acuarelă, prin arta lor, devin inconfundabili  în 
contextul acuarelei românești. 
 

 


 
 

 

Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 
 
 

 

 

 
 

Acuarelă de Constanța Abălașei-Donosă 
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     Nicolae ROTARU 
 

AOSVS, dragi cititori! (Nicolae Rotaru – 70) 
 

Aşa-i că nu ştiţi această formulă (prescurtată) de 
salut? Este semnul bineţii militare. Am onoarea să vă sa-
lut! Ca un oştean de carieră ce sunt. Mă rog, sunt în retra-
gere. Adică, un fost. Elev (fruntaş, caporal şi sergent) de 
şcoală militară sibiană, ofiţer „inferior” (locotenent, locote-
nent-major şi căpitan), ofiţer superior (maior, locotenent-
colonel şi colonel) prin garnizoane din Câmpina şi Bucu-
reştii de margine (Băneasa, Măgurele, Roşu) în Jandar-
merie (desăvârşindu-mi pregătirea la Academia Militară 
Generală, ca transmisionist) şi în presa scrisă a MAI 
(unde am parcurs treptele gazetăriei, de la redactor la 
director al revistei „Pentru Patrie” şi mi-am desăvârşit pre-
gătirea prin licenţierea, masteratul şi doctoratul în Jurna-
lism şi Ştiinţele Comunicării). Cariera militară s-a încheiat 
cu dobândirea demnităţii de general, trecerea în rezervă 
(pensionarea) şi reangajarea ca salariat civil (cadru didac-
tic) în ANIMV (sigla instituţiei de învăţământ universitar a 
SRI) unde am urcat treptele dăscăliei ca lector, conferen-
ţiar şi profesor universitar cu expertiză de mass-media, 
leadership, etică şi psihosociologie. 

Dincolo de aceste aspecte profesionale (derulate 
peste opt luştri de viaţă) au acţionat (în paralel) şi cele 
pasionale vizând creaţia literară (să câştigi trei concursuri 
editoriale de debut şi, apoi, să scoţi peste suta de cărţi – 
romane, volume de versuri, povestiri, aforisme, pamflete, 
tablete, cronici etc. – primind şi Premiul Opera Omnia al 
USR, nu e de colea), jurnalistică (să publici sute de arti-
cole, să întemeiezi şi să conduci publicaţii, să colaborezi 
în presa scrisă şi audio-vizuală non stop, obţinând şi Or-
dinul Ziariştilor Clasa I Aur, ca şi Premiul „Eminescu, zia-
ristul” al UZPR, nu-i lucru uşor), artistică (să particip la 
festivaluri şi concursuri ca recitator, actor, interpret de 
folclor la fluier şi muzicuţă, ca dansator nu e puţin lucru) şi 
rebusistică (să publici numeroase careuri şi probleme de 
enigmistică în sumedenia de reviste de divertisment şi să 
participi la activităţi de specifice cu prilejul reuniunilor de 
gen din ţară nu e de ignorat). Tot la pasiuni trebuie inven-
tariate şi calităţile de familist (inclusiv de bunic), de şofer 
(profesionist), de filatelist (şi numismat) şi de bolnav cro-
nic (de optimism).  

AOSVS şi să vă mulţumesc că mă onoraţi, iubiţi 
cititori, la plinirea septagenariatului din acest mărţişor! 
 

SEPARAT 
 

Mi-a subţiat mersul 

mi s-a-mpuţinat visul, 

mi s-a-nteţit interesul 

mi s-a-ndesit scrisul. 
 

M-a-ngenunchiat soarta, 

m-a dibuit întinarea, 

m-a separat de mine poarta, 

m-a-ncărunţit aşteptarea. 

 

 

PRIMĂVĂRATICĂ 
 

Prin hălăciuga mea de vise 

abia se strecoară o primăvară 

timpurie, hulpavă şi miriapodă, 

purtând o mantie verde de popă 

desemnat de păsările cerului 

să dezlege păcate şi cununii 

ale victimelor iernii vârâte 

în cutia milei artiştilor ambulanţi 

de la răspântiile anotimpurilor. 
 

Foşnetele clorofilei se-aud 

înaintând cuceritoare prin mugurii 

dimineţilor, pe care-i forţează  

să bea lumină pe stomacul gol, 

după care le cere să între  

în post de veghe aromată 

pe ramurile răsculate de zefir. 

 

 

CONSTATARE 
 

N-am cuţit ascuţit la carâmbul, 

mersului de haiduc al slovei,  

iar tăişul ochilor mi-a slăbit, 

ca să-mi croiesc drum de sânge 

albastru prin bezna cuvintelor... 
 

Alerg bezmetic, cu tropotul 

credincios dimpreună, 

de parc-aş fi un vârtej sonor 

scăpat din strânsura coardelor 

unui clavecin bine temperat... 

 

 

CA UN CEASORNIC 
 

Mă tot învârtesc în jurul meu, 

de parc-aş fi un ac de ceasornic 

vechi şi ruginit, de chefereu, 

mi se pare că chiar mi-aud tic-tacul, 

deşi ştiu că zgomotul ce se aude 

vine de la oasele atacate de reumatism, 

mă-nvârt continuu şi constant, 

titirez de umbră, desfrâu şi antren 

în jurul axului ce-mi sunt, 

într-o gară fără şine şi peron, fără tren, 

iar ţăcănitul din tibie şi tarsiene 

se-aude aritmic, ca pulsul unei inimi 

betege ce-şi mestecă extrasistolele 

grele de sânge cu roşul expirat... 

 

(continuare în pag. 90) 
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(urmare din pag. 89) 

 

 

PRADĂ VIERMILR 

 

Viermele care mă devoră 

este unul de mătase,  

o omidă carnivoră, 

ce mă ronţăie până la oase. 

Simt cum mă toarce  

mă urzeşte şi mă ţese 

apoi cum se-ntoarce, 

şi mă trage în albe feşe, 

mă aşează apoi, zăludul, 

pe-un trup de ceară şi păcat, 

acoperă cu mine nudul, 

rămas nedevorat... 

 

 

ARBORE FUGAR 

 

Mi-am scos rădăcinile la plimbare, 

arbore umblător ce sunt 

le arăt lumii, degete cu sfinte odoare, 

cinci ramuri de lemn sfânt. 

 

Când şi când, mă simt scuturat, 

de mâneca foşnitoare şi verde, 

c-am părăsit pădurea şi e păcat, 

şi că Cel de Sus vede, mă vede. 

 

 

BOCET SILVAN 

 

Gorunii mei au inimi de român, 

Când dinţi de fierăstrău îi încolţesc, 

Ei varsă sânge până când apun, 

Ca orice om cu-apusul creştinesc. 

 

Haiduci şi mândri căpitani de plai, 

Stejarii mei şi fagii pier răpuşi, 

De oştile de furi, străin alai –  

Şi în străinătate toţi sunt duşi. 

  

Şi falnici brazi, azi codru iluzoriu, 

Cad victime-ale celor ce ucid 

Şi lemnul îl trimit la crematoriu, 

Într-un blamabil, jalnic genocid. 

 

Nu pot să plâng, un ulm privesc în zare, 

Prin spaţiu-ntins, de cioate, trecător, 

De-o creang-atârnă o spânzurătoare, 

Cu ochiul ei, de hoţi pedepsitor... 

 

 
SACRIFICIU 

 

Mă sfâşie, mă molfăie 

şi mă-nghite ca pe o fâşie 

dintr-o halcă demonul  

poeziei dictatoriale, 

mereu flămând şi hulpav 

de sacrificii matinale, 

în gura lui lacomă 

redevin început, cel la care, 

cum se ştie, a fost cuvântul... 

 

 

DOR BRÂNCUŞIAN 

 

Deschideţi larg poarta  

şi lăsaţi sărutul Jiului 

să vină la mine,  

cu tăcerea lui infinită şi ondulată 

ca firele din barba cioplitorului, 

lăsaţi să curgă spre mine, 

apa vie a eternităţii 

să-mi pot păstra cuminţenia 

de cremene a pământului, 

ori să mă pot folosi  

de aripile măiestrei,  

spre a ajunge la Domnişoara, 

ca un cocoş în spaţiu ce sunt... 

 

 

DATORI CU VEGHEA 

 

Cât a mai trăit după el, 

mama i-a cosit iarba 

de pe pieptul de lut, 

dar după ce s-a mutat 

împreună cu el sub flori, 

n-a mai fost cine să-i uşureze 

de povara buruienilor 

ce le suge vlaga ambilor 

părinţi ce m-au lăsat orfan 

şi s-au aciuat acolo 

în pădurea de cruci 

unde aşteaptă îndelung 

semnul de viaţă de la noi, 

rămaşii datori cu o veghe... 
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    Ștefan ANDRONACHE 
 

Calea Domnească, inima Galațiului de altădată 
O călătorie prin mijlocirea cărților poștale de epocă 

                                                                                                  

Când s-a întâmplat să văd Galațiul, primul oraș din via-
ța mea de copil de la țară, un unchi apropiat m-a dus să-mi 
arate centrul ce fusese bombardat în vara anului 1944. A-
tunci am văzut ceea ce mai rămăsese din Piața Regală și 
din segmentul cel mai semnificativ al Căii Domneasca. Deși 
se scurseseră șase ani de la nefericitul eveniment, am 
întâlnit doar ziduri sfârtecate sau prăbușite, grămezi de 
cărămidă și moloz peste care creșteau nestânjenite bălă-
riile. 

Marcat de priveliștea deprimantă a Galațiului de după 
război, mi-am dorit întotdeauna să caut imagini care să-mi 
permită să aflu înfățișarea de altădată a centrului orașului. 

Odată cu frecventarea corso-ului gălățean, în vremea 
studenției, am început să colecționez ilustrate cu așezările 
pe care le străbate fluviul Dunărea de-a lungul cursului său 
pe continental european. Și astfel, după mai bine de cinci 
decenii, am reușit să strâng o cantitate impresionantă de 
cărți poștale vechi legate de acest subiect, inclusiv cu ora-
șul - port Galați. 

Pornind de la oportunitatea menționată, prin mijlocirea 
imaginilor vehiculate de cartonașul dreptunghiular destinat 
corespondenței deschise, mi-am propus să reconstitui zona 
cea mai interesantă, mai curată și mai frumoasă din centrul 
orașului Galați, deci Calea Domnească exact cum se înfă-
țișa aceasta cu 80 - 120 de ani în urmă. 

După cum bine se știe, Calea Domnească a fost creată 
în timpul domnitorului Mihail Sturza, sistematizarea ei fă-
cându-se însă ceva mai târziu de către primarul Costică 
Vârlan care provenea din satul Cudalbi. 

Calea Domnească, principala arteră de circulație a 
Galațiului vreme de un secol și jumătate însuma peste 3,5 
km. Aceasta pornea din Piața Regală ce oferea, în partea 
de miazăzi a orașului, o plăcută perspectivă asupra mai 
multor căi din zona istorică: Mavromol (G-ral Berthelot), 
Brăilei, Independenței, Brașoveni și strada Mare, pentru ca 
să se desfășoare, mai apoi, spre nordul așezării până în 
dreptul Grădinei Publice. 

Strada devenise, după anul 1900, „bulevardul cel mai 
plăcut din oraș, locul de obișnuită plimbare pentru vehicu-
lele luxoase și pietoni“.(Gh. N. Munteanu-Bârlad) 

În documentele iconografice inestimabile, calea Dom-
nească își etalează cu mult zel casele înalte, hotelurile, 
magazinele și prăvălioarele, librăriile, cafenelele, berăriile și 
cinematografele care se îngrămădeau unele în altele. Multe 
dintre porțiunile importante ale Domneascăi erau desem-
nate drept locuri preferate de întâlnire în oraș ale tuturor 
categoriilor de oameni, fie tineri sau bătrâni.  
 

 
Cu prilejul unei descinderi la Galați, Nicolae Ior-

ga a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestei 
străzi remarcând frumusețea ei, vitrinele străluci-
toare, cofetăria centrală, hotelurile și cafenelele. 

Pe această stradă - largă și luminoasă - a rătă-
cit, cândva, și scriitorul Alexandru Vlahuță. În bine-
cunoscuta sa lucrare „România pitorească“, mențio-
nează ce îl impresionase cel mai mult: „clădirile 
înalte și râzătoare, de otelurile și prăvăliile bogate 
cari te cheamă de pe drum.“  

De o parte și de alta strada era flancată de clă-
diri în stil neoclasic și cu frumoase elemente deco-
rative. Între numeroasele hoteluri din zona centrului 
se remarcau: „Imperial“, „Metropol“, „Bristol“, 
„Grand“, „Continental“ cu ferestre multe și interioare 
luxoase inaccesibile omului de rând. Magazinul de 
lux „Helder“ din preajma acestora își etala încă din 
perimetrul vitrinelor valurile de stofe englezești, 
mătăsuri lyoneze, catifele orientale și alte mărfuri 
scumpe. 

Fostul han al lui Paraschiv, unde obișnuiau să 
se adune feciorii de bani gata ai orașului, după o 
oarecare consolidare avea să devină hotelul „Impe-
rial“ numit astfel în cinstea țarului Rusiei Neculai I. 
Pavlovici care fusese găzduit aici. 

Tot pe această stradă funcționau principalele 
librării: „Negoescu & Manițiu“, „Grosu“, sucursala 
„Socec“ a unității din București și „Eminescu“. Libră-
ria „Nouă“, căreia îi datorăm inițiativa imprimării și 
distribuirii de vederi cu subiecte gălățene, și-a sur-
prins, bineînțeles cu vădit scop publicitar, propriul 
său local situat la parterul hotelului „Continental“. 

Calea Domnească devenea, duminica după – 
amiaza sau de sărbători, locul favorit de plimbare 
nu numai pentru protipendada ce ținea să-și etaleze 
îmbrăcămintea după ultima modă, ci și pentru stră-
inii în marea lor majoritate marinari de pe navele 
comerciale care vorbeau multe din limbile planetei. 

Totodată, Calea Domnească înlesnea accesul 
gălățenilor la principalele locuri de recreere sau de 
distracție: Parcul Municipal, Grădina Publică, pre-
cum și la restaurantele sau terasele acestora. Un 
binecunoscut restaurant fusese si cel al lui Anton 
Suré si Iani Linos aflat vizavi de Parcul Municipal și 
căruia, ulterior, avea să i se dea o altă folosire. 
Cafeneaua și teatrul „Central“, ridicate de grecul Ilie 
Latufis se bucurau de o mare popularitate în rândul 
gălățenilor, frecventarea acestora fiind un lucru de 
bonton pentru gălățeanul cu pretenții. 

Deși, până prin anul 1910, Parcul Municipal 
arăta ca o oază umbroasă cu arbori bătrâni și cu un 
ochi de apă cristalină. Gh. N. Munteanu – Bârlad, 
într-o lucrare dedicată Galațiului, surprinde înfățișa-
rea acestuia de după Primul Război Mondial: 
„Frumoase straturi de flori împrejurul bazinului de 
apă țâșnitoare, un pod betonat sub sălciile pletoase 
ducea în fundul grădinii la stâncile din piatră și la 
chioșcul rustic din ramuri de mesteacăn la poalele 
căruia apa prelinsă dintre stânci formează două 
eleșteie cu maluri acoperite de o peluză cu iarbă 
verde.“ Atmosfera de aici avea să fie înfrumusețată 
de statuia din marmură a poetului M. Eminescu,  

(continuare în pag. 92) 
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(urmare din pag.  91) 
 

inaugurată în toamna anului 1911, și de bustul în bronz 
al marelui om politic M. Kogălniceanu ridicat în anul 1893 
din inițiativa lui V. A. Urechia. 

În locul marelui han cu două aripi și cu etaj al boe-
rului Costache Ventura în care erau găzduiți oaspeții 
străini importanți și unde aveau loc banchete sărbătorești 
și baluri selecte s-a ridicat, ulterior, Palatul de Justiție.  

Începând din dreptul Palatului Administrativ al jude-
țului Covurlui, Calea Domnească se transforma, așa cum 
avea să constate însuși istoricul Nicolae Iorga, într-o 
„lungă aleie de grădini și vile“. De o parte și de alta se 
înșirau cochetele locuințe particulare cu grădini de flori la 
stradă.  Pe  porțiunea mai largă al Căii Domneasca în 
care castanii și teii păreau să crească în voie, pe cele 
două laturi ale sale, se aflau cele două lăcașuri de cult 
importante: Biserica catolică și Catedrala ortodoxă me-
nite să dea un plus de măreție și frumusețe ambientului 
urbanistic al așezării.   

Ceva mai departe, aproape de capătul nordic al 
Domneascăi, se înălța renumitul Pension  „Notre Dame 
de Sion“, creat de măicuțele catolice franceze, a cărui 
menire era aceea de a asigura instruirea și educația 
fetelor din familiile celor bogați dar și să ajute pe copiii 
dotați ce proveneau din mediile precare. 

În fine, ultima clădire cu o arhitectură deosebită de 
pe Calea Domnească era cea a „mărețului Palatului E-
piscopal“ (N. Iorga), reședința Episcopului Dunării de 
Jos, pe latura opusă aflându-se Grădina Publică. 

Grădina Publică, creată pe la 1864 și amenajată sub 
administrația cneazului Alecu Moruzi, se întindea pe 12 
hectare, ea având frumoase plantații de arbori și alei cu 
straturi de flori. În ambientul reconfortabil al acesteia, 
gălățenii găseau, mai ales în serile de vară, un loc 
adecvat pentru odihnă și destindere. 

După acest inedit periplu mijlocit de cărțile poștale de 
epocă, înclinăm să-i dăm dreptate lui Nicolae Iorga care, 
referindu-se la Calea Domnească, pe care o parcursese 
cu piciorul, de la un capăt la altul, preciza că aceasta 
„nu-și găsea, prin lungimea ca și prin egalitatea luxului ei 
de bun gust, părechea în niciun alt oraș din țară“. 

Chiar dacă celebra arteră urbană a Galațiului a 
cunoscut nenumărate prefaceri în ultimele șase decenii, 
pierzându-și destul de mult din farmecul inițial, ea 
continuă să atragă, astăzi, pe locuitorii orașului, precum 
și pe strănii ce descind cu diverse motivații în vechiul și 
renumitul port dunărean. 

Prezentul itinerar vizual nu ar fi fost posibil fără con-
tribuția principalelor unități editoare de ilustrate: H. Wich-
mann, Anton Pappadopol, Librăria „Națională“, Librăria 
„Nouă“, Librăria „Eminescu“ și, implicit, a fotografului G. 
Maksay cel care le-a furnizat majorității acestora imagini 
inspirate și de bună calitate. 

 
(Comentariu preluat din videoclipul Galați – Calea Domnească 

https://www.youtube.com/watch?v=Rap_21Nil0g) 
 
 


 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rap_21Nil0g
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Ioan GHEORGHIŢĂ 
 

Nataşo... 
 

Şi acum îmi aduc aminte de tine, 
Ochii tăi erau albaştri şi foarte rotunzi, 
Întreceau orice închipuire a cercului, 
Aveai părul în bucle şi desigur, blond 
Pe umerii dezgoliţi se revărsa 
Ca o cascadă de raze de soare, 
Buzele roşii ca vinul fierbeau, fremătau, se legănau, 
Două frunze  neliniştite pe o ramură de gutui, 
Nataşo, inima mea aproape  
Că-mi spărgea ochelarii 3D 
Cu bătăile ei neastâmpărate, 
Vitrinele din jur tremurau pe furiş 
Când te priveam, 
Ce să mai spun de luna  
Care se plimba între noi 
Ca o minge plină de sentimente ciudate, 
Ca un licurici ce se preamărea când şi când, 
Te-am iubit, Nataşo, până atunci 
Când dezinvoltă călcai valurile Dunării, 
Valuri strălucitoare ca argintul viu 
Şi tot mai zglobiu, 
Când înghiţeai ritmurile  
Unui vals neştiut, neprobat 
Că-ţi provocau dureri abdominale, 
Până când ai intrat inconştientă 
Cu tălpile-n timp tot mai mult 
Până la brâu, până la ochii tăi albaştri, 
Şi foarte trişti şi adânci  
Şi de nerecunoscut de rotunzi,  
Nataşo, timpul ne-a transformat  
Într-o amintire  
Şi suntem numai ai lui, 
Amândoi...   
 
Mamă... 
 

Cea mai frumoasă poezie 
Tu eşti, mamă, şi mă-nclin 
La zâmbetul tău ca o neasemuită ie, 
La mângâierea ta pe care-n suflet o ţin, 
 

Îmi petreci clipe fără să ştiu, 
Întradins cerul mi te-a dăruit, 
Ce aş fi fost dacă-n pustiu 
M-aş fi pierdut ca-ntr-un adânc răsărit? 
 

Ce mi-ar fi spus munţii înalţi, 
Apele, sau floarea vie de meri ? 
Cu sărutări simt că mă-ncalţi, 
Cu aromă de smirnă, cu primăveri... 
 

Tu-mi eşti, mamă, ochii eterni 
Crescuţi oriunde, pe suflet sau cord, 
O poezie cu pomi înfloriţi şi cu ierni, 
Cu reni veniţi mai departe de nord...  
 
Intrând pe fereastra luminii... 
 

Intrând pe fereastra luminii 
Laşi trupul afară, 
Gol cum e trestia, 
Trist cum e vântul, 
Nu mai pronunţi verbul a vrea, 

 

Nu-ţi mai toceşti zilele 
Pe caldarâmul dorinţelor, 
Nu mai vrei concurenţă, egalitate, 
Ţigări sau lanţuri extrafine 
În care dorm concepţii pierdute-n filigrane, 
Intrând pe fereastra luminii 
Visezi despre tine însuţi, 
Despre paharul cu vin 
Sau pâinea în faţa căreia 
Te-ai închinat şi ziua şi noaptea, 
Ţi-arunci privirea departe 
Şi te-ntrebi: cine sunt ?  
Dincolo-n neant e-nceputul 
Surâzător, enigmatic, prietenos 
Cum e floarea de mai, 
Intrând pe fereastra luminii 
Lumea devine mai pură, 
Atât de pură încât îţi curge printre degete 
Ca apa de izvor, ca orele dimineaţa, 
Intrând pe fereastra luminii 
Laşi trupul afară 
Gol cum e trestia, 
Trist cum e vântul... 
 
Scrisoare pe asfalt 
 

Tu respiri prin tine însuţi, când mai rece, când mai cald 
Prin voinţa strălucindă ca-ntr-un suflet de smarald, 
Precum razele de aur în adânc de Prut vioi 
Trec înlănţuite-n luciul Dunării şi lasă-apoi 
O tristeţe tot mai mare, roşie cât un mister 
Ce aprinde orizontul printre trăsnete din cer, 
Oameni ca nişte minuni ce-au visat la libertate 
Se încurcă-n gard de sârmă printre lecţii erodate, 
Ţin în pumni cu disperare doza mică de iubire 
Praf de aruncat în ochii celor cumpăraţi în lire, 
Orbilor care- au uitat, oare pentru-a câta oară ?... 
Cine sunt adevăraţii vânzători de neam şi ţară, 
Cine sunt cei care strigă c-au făcut atâta bine 
Că românilor li-e teamă că-s români şi li-e ruşine 
Să viseze, să trăiască printre moşii lor străbuni 
Cărora le-au furat şi dorul nişte deputaţi imuni, 
Agramaţi ce-au luat puterea şi-au făcut un stat al lor, 
Intangibil ce se vrea stat de drept, nemuritor... 
Statul paralel pe care l-au instituit cu toţi 
Mai rechini decât rechinii, criminali, corupţi şi hoţi... 
Aţi luat păduri, castele ... cu ce drept  v-aţi îmbuibat 
Tot făcându-vă cadouri între voi, din Sindicat ?... 
Ce înseamnă, ştiţi acuma ?... omul nevoiaş, sărac 
Care-abia îşi duce traiul cu o ceapă, c-un colac, 
C-un  pahar de vin pe care abia-l vede în sictir 
Când cerşitul e la modă, mai ales în cimitir... 
Voi, baronilor de astăzi, aţi dat mită la masoni, 
Şi-aţi făcut mai multe loje, vă-nchinaţi unor mormoni 
În palate şi în strane, sus, în munţi, pe creste-n van  
L-aţi uitat pe Dumnezeu şi-l pupaţi doar pe Satan, 
Aţi făcut legi să vă ţie doar deasupra, cu dreptate 
Împărţindu-vă frăţeşte fabrici, conturi peste noapte, 
Aţi călcat râzând mânzeşte în bocanci de sfertodocşi 
Lovind pe la spate-ntruna şi-njurând pe păcătoşi... 
Ştiţi mai bine decât alţii numărul să iasă fix,   
Celor mulţi cu votu-n mână să-l modificaţi din pix...   


 
 
 
Crez 
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  Geanina BÎRLĂDEANU 
 

BRAVURĂ LITERARĂ TECUCEANĂ 
 

         Cu un titlu mai frumos decât o poezie însăși “Cocuța 
Conachi - vestală la tâmpla țării”, (editura Studis - Iași 2020), 
vine să încununeze vasta colecție de creație literară (peste 
70 de volume) a marelui nostru “uricar de la Poarta Moldovei” 
și distins profesor-scriitor Ionel Necula. 
    Mereu onorată de bravura literară ce poartă inițialele auto-
rului, bineînțeles că nu puteam lipsi nici de această dată de 
la evenimentul lansării ce a avut loc pe data de 19 februarie 
2020, la Biblioteca Municipală “Ștefan Petică” din Tecuci. Fa-
miliarizată cu istoria eroinei, descrisă atât de frumos de către 
autor, “o adevărată castelană de Ev Mediu”, eram nerăbdă-
toare să răsfoiesc noua achiziție atât de prețioasă ce nu-și 
uscase încă cerneala autografului. Și dacă am subliniat faptul 
că eram bine informată despre istoria eroinei, aceasta nu se 
datorează nicicum lecturii școlare sau a cărților de istorie 
care au menționat-o foarte superficial, dimpotrivă, tot a 
oamenilor de cultură ai Tecuciului și anume a domnului Va-
sile Ghica, scriitorul care a făcut un prim pas în promovarea 
și scoaterea la lumină a faptelor deosebit de însemnate ale 
Cocuței Vogoride Conachi, fapte care au marcat actul unirii 
celor două țări: Moldova și Țara Românească. 
   Multe chipuri luminate și bine cunoscute ale vieții culturale 
au fost prezente la eveniment și mulți dornici de a marca 
momentul măcar cu un scurt discurs ce viza cartea și pe 
modestul nostru autor. Printre principalii invitați care au luat 
cuvântul în cadrul evenimentului s-au numărat: cercetătorul 
în istorie și “complice” la apariția volumului de față Daniel 
Bradea, Dorel Vidrașcu, scriitorul Vasile Ghica, profesorul 
Mihail Pohrib și mulți alții. Nu am reușit să rămân indiferentă 
cuvintelor de laudă bine meritate și nici analizei întâmplărilor 
ce au fost dezbătute pe tema cărții, însă ceva mi-a atras 
atenția în mod deosebit: nimeni dintre cei prezenți nu a 
sesizat faptul că de la primul rând așezat pe prima pagină și 
care poartă mențiunea “În loc de prefață”, cititorul urmează 
să descopere o asemănare izbitoare cu marii noștri cronicari 
Grigore Ureche și Miron Costin, unde autorul subliniază în 
mod explicit că ediția de față “nu este o replică la cartea lui 
Vasile Ghica și nu-și dorește o dispunere contrapunctic, ci 
mai mult o complinire a proiectului apărut anterior și o adău-
gare la ceea ce se cunoștea deja”. Deși marele nostru uricar 
mărturisește că nu-și propusese până în toamna anului trecut 
să scrie despre Ecaterina Conachi Vogoride (îndemnul ve-
nind din partea istoricului Daniel Bradea), totuși mesajul 
tainic al “Predosloviei” în variantă contemporană mă poartă 
spre un “deja-vu” cu iz de limbă română veche a lui Miron 
Costin “Fosta-au gîndul mieu iubite cititoriule...”, în care 
cronicarul  menționează faptul că nu vine să modifice cumva 
cronica construită pe model hagiografic a “Vornicului din Țara 
de Giosu”, astfel și autorul I. Necula afirmă că “vine să com-
pleteze dintr-o altă perspectivă de studiere a vieții și mo-
mentului isto-ric ce i-a conferit o aură de eroină binecuvân-
tată”. Am menționat aici “model hagiografic”, deoarece 
scriitorul Vasile Ghica o compara în istorisirea sa pe Ecateri- 
 

 
 

na (Cocuța) Conachi Vogoride cu Ioana d”Arc, 
deși dânsul mărturisește în discursul de la momen-
tul lansării că într-adevăr comparația este puțin 
exagerată, eroina fiind descrisă în prezentul volum 
astfel: “nu a fost nicicum o combatantă pe frontu-
rile de luptă și nu a deținut mari funcții dregă-
torești, însă faptul că aceasta s-a implicat decisiv 
într-un moment astral al devenirii românești și a 
influențat, direct sau complicitar cel mai important 
moment din istoria modernă a României-Unirea 
celor două Principate ”o așază pe soclul monu-
mental al arhetipului hagiografic. Abordarea nara-
tivă a autorului este atât de cursivă și totuși atât de 
frumos împodobită în “borangicuri” de expresii lite-
rare ce curg precum un fluid limpede, încât obligă 
cititorul să nu se oprească din lectură până nu 
soarbe și ultimul strop de informație . 
   Deoarece marchează o perioadă foarte impor-
tantă din istoria poporului român, iar autorul reu-
șește atât de bine să surprindă unele momente din 
viața poetului-logofăt Costachi Conachi și a fiicei 
sale “pioniera mișcării feministe ” din țara noastră, 
consider că autorul creditează pe fiecare cititor în 
ceea ce privește această carte, de faptul că ar tre-
bui să fie citită de fiecare român și totodată inclu-
să și în programa școlară. Trebuie să mărturisesc 
că nu mi-am propus să abordez acest subiect sub 
formă de critică literară din două motive: respectul 
și admirația pentru autor și pentru întreaga sa 
capodoperă literară (afirma dumnealui că dorește 
să ajungă la 100 de publicații, lucru ce nu m-ar 
mira deloc, datorită ușurinței și rapidității acestuia 
de a scrie), iar al doilea motiv plauzibil ar fi că 
...probabil încă nu s-au inventat cuvintele potrivite 
pentru a-l descrie pe “Cioroianul” tecucean și nici 
pe opera sa, astfel că voi lăsa cititorii să desco-
pere frumoasa poveste a “Cocuței Conachi-vestală 
la tâmpla țării”. 
    Mă înclin cu admirație și respect pentru întregul 
drum literar, mă înclin cu prețuire pentru modestia 
și moralitatea personalității sale dorindu-i viață lun-
gă și multă sănătate, fiindu-mi cu iertare îndrăz-
neala de a-mi da cu părerea despre acest eveni-
ment foarte reușit, însă m-aș fi simțit vinovată dacă 
nu aș fi adus la lumină asemănarea izbitoare cu ai 
noștri cronicari români. Sunt ferm convinsă că 
numele marelui nostru “Uricar de la Poarta Moldo-
vei de Jos”, Ionel Necula și-a tipărit monograma pe 
istoria literaturii românești pentru eternitate. 
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Năstase MARIN 
 

LINIȘTEA, ca izvor și liman de (ne)liniști  
 

Trecerea prin viață nu este o cale netedă și 
triumfală, ci o cursă cu obstacole pe un drum sinuos, cu 
multe suișuri și coborâșuri, uneori abrupte. Pe această 
cale toți oamenii aleargă într-o întrecere nebună, fiecare cu 
fiecare sau toți cu toți. Și toți sunt puși în mișcare, nu 
numai de nevoile existențiale (materiale și spirituale), dar și 
de viața din fiecare etapă, stabilită de condițiile conviețuirii, 
de părinți și de fiecare individ ajuns în faza de adult. 

În toate fazele de trăire, starea normală a omului 
este STAREA DE LINIȘTE, când obiectivele de viață sunt 
realizate. Dar atunci se fixează alte obiective cu termene 
de realizare, care creează stările de neliniște, stresante, 
până la îndeplinire. Și tot așa... în toată viața, până se 
termină și nu știi de ce ai trăit-o și cum trebuia să o trăiești. 
Mereu alergi în căutarea LINIȘTII – starea normală, fiind 
mereu stresat până ajungi la ea. Iar când ajungi în starea 
de LINIȘTE, îți propui alte obiective de viață, din care curg 
neliniștile cu stresul lor până... chiar, până când? Până la 
liniștea finală. Și asta se cheamă VIAȚA OMULUI, o 
curgere permanentă de griji, temeri, eforturi și încrâncenări 
să facem CEVA, apoi să ne fixăm altceva, cu alt lanț de 
griji, temeri etc. Mereu vrem să ne scăpăm de stres, dar 
prin obiectivele și acțiunile noastre mereu ne afundăm în 
el, și asta se cheamă TRĂIRE. 

Asupra misterelor și mecanismelor acestui fenomen, 
precum și a efectelor sale în sufletele oamenilor, poetul 
Gh. A. Stroia și-a aplecat nobilul său talent, inspirându-se 
pentru realizarea unui buchet de poeme, cuprinse într-un 
volum, intitulat sugestiv „LINIȘTE” (publicat în anul 2018 la 
editura „Armonii Culturale”). Sensibilul și generosul său 
suflet a învăluit calea vieții omului cu un inefabil voal de 
iubire pe care a structurat-o în trăirile față de cei dragi lui 
(părinți, soție, prieten, patrie) în anumite doze, simțite în 
efuziuni poetice deosebit de originale. Cu ocazia unor 
momente aniversare speciale sau comemorarea plecării 
părinților din viață, vulcanul sufletului său erupe în șuvoaie 
poetice de iubire față de cei dragi, realizând poeme-
nestemate de iubire impresionante, denumite: iubirea de 
mamă, iubirea de tată, iubirea de soție, iubirea de prieten 
și iubirea de patrie. 

Aceste poeme au sclipiri de metafore cu adânci înțe-
lesuri, iar structura versurilor și cadența lor ritmică ascund 
melodii emoționante ce se cer cântate nostalgic sau 
elegiaic. Aceste străluciri nostalgice sau elegiace sunt date 
de cadența repetițiilor stilistice care picură în stropi grei, 
apăsători, sfâșiind sufletul cititorului cu emoții de tristețe cu 
parfum de romanță. 

Picăturile repetitive diferă de la un poem la altul, în 
funcție de plinul de iubire acordat celui drag. Astfel, în poe-
zia „Străine”, picătura de iubire este „mă uit”, care cade în 
fiecare strofă pe diferitele părți ale „străinului”: ochi, chip, 
păr, lacrimi, suflet. În poezia „De ce nu-mi scrii?” picătura 
dragostea de mama plecată Dincolo este chiar întrebarea 
retorică „de ce nu-mi scrii?” repetată zadarnic și sfâșietor. 
În poezia „De-i noapte ori e zi”, din sufletul poetului picură 
dorințe triste, de suferință, altele ajunse în stare de 
disperare, dorințe încărcate cu plumbul regretelor după 
pierderea mamei. 

Dar fluviul iubirii poetului nu mai picură în poezia  
 

 
 

dedicată soției. Ea se revarsă în repetate cascade 
de bucurie și dragoste copleșitoare prin suita de 
strofe care încep cu versul leit-motiv: „de-aș fi” 
până la contopirea cu iubita sa din strofa finală: 
„dar eu sunt TU/ și tu ești EU.../ Tu ești visare/ Eu 
sunt vis...” 

Există în acest volum o poezie-concluzie, 
purtătoare de mesaje, care ar fi trebuit să fie pla-
sată la sfârșit, ca un  liman pentru (ne)liniștile 
poetului. A intitulat-o chiar așa: „Liniște...” A consi-
derat că nu poate fi ultima, poate prima și mesajele 
ei să fie prezente în toate poemele din volum. 
Pentru că... în „Liniște” picătura repetată este 
cuvântul dor: „de dorul dorului/ din Dorul de El...” 
Da, poetul a vrut să ne spună că liniștea, cu toate 
(ne)liniștile din viața noastră este dată de acest „dor 
din Dorul de El”. Omniprezența iubirii Lui (și de) 
Dumnezeu ne va alina neliniștile și ne va da 
Liniștea sufletească, acea stare de normalitate și 
echilibru în viață, pe care ne-o dorim cu toții. Prea 
plinul de iubire dăruită de Dumnezeu trebuie să-l 
revărsăm și noi asupra celor dragi, dar și asupra 
celor din jurul nostru. Iată cum vom găsi liniștea 
cea normală și vom primi cu seninătate liniștea cea 
finală, când vom spune celor din jurul nostru, în loc 
de „adio!”, doar „la revedere!” Superb mesaj, care 
dă valoare tuturor poemelor din acest volum. 
Poeme care merită a fi citite pentru că, prin frumu-
sețea versurilor și bogăția mesajelor înalță sufletul 
cititorului, apropiindu-l de Dumnezeu. 

 

(LINIȘTE/SILENCE - Gheorghe A. Stroia, Ed. Armonii Culturale, 
Adjud, 2018) 


 

 
 

 (continuare în pag. 19) 
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editura „Armonii culturale”, cu o superbă grafică și 
prezentare trilingvă a poemelor (română, engleză și 
franceză), merită să fie citit. Produce o desfătare a 
spiritului și o energizare a minții. 


(urmare din pag. 85) 
 

lungi tatonări şi crispări, după toate „agresiu-
nile”, pozitive sau negative, blânde sau agresive, 
feerice sau sumbre: „Şarpele nesfârşit de lung / 
a trecut sinistru fluierând / .../ prin inima mea ca 
un rug / ori cât o pustie de palmă / ... / sau o 
pajişte sfârtecată / de glonţul înfrigurat al durerii 
/ viu detonat dintr-o armă” („Drumul”, pag. 85), 
dar şi-a găsit singur şi orgolios scuzele 
elegante: „Aşa cum eram eu, inocent, leneveam 
sacadat şi absurd / în necuprinsa frunte a tăcerii 
/ ... / Şi, copil fără minte, / liber săream din 
piatră în piatră” (Ibidem), şi ca să găsească cea 
mai tranşantă, cinstită şi înţeleaptă explicaţie: 
„Mi-e tare dor / de sufletul meu de copil / 
pribegind printre stele” („Trece-mă”, pag. 87). 

„Eterna mirare”, un volum de versuri bi-
lingv, româno-rus, procesat liric într-un amalgam 
sentimental, de sorginte românească, direcţionat 
printr-o sugestie admirativă spre marea literatură 
rusă a doi mari scriitori, Lev Tolstoi şi Serghei 
Esenin. 


 

       Năstase MARIN 
 

„ALCHIMIA FRUNZEI”  

Din laboratorul poetului Gh. A. Stroia 
 

(ALCHIMIA FRUNZEI - Gheorghe A. Stroia, Ed. Armonii 
Culturale, Adjud, 2018, traducere lb. franceză Virginia 
Bogda, traducere lb. engleză Elena Angelica Androni) 

 
Curgerea de nostalgii din prag de toamnă poartă cu 

ea tristețile copacului care-și pierde frunzele. Este un 
peisaj dezolant la prima vedere, cu schimbări de culori pe 
fundal de bocet prelungit, lipit de aripile clipelor. Ceea ce 
nu se vede în șuvoiul de tristețe al nostalgiilor este simțirea 
copacului că își pierde și rădăcinile, urmând inevitabila 
uscare și înlăturarea sa din infinita curgere de către 
„buldozerul” Timpului. Dureroasă înțelegere a poetului Gh. 
A. Stroia, a neînțeleselor legi ale Timpului și a misiunii sale 
rostuită de Dumnezeu!  

Anticii au cunoscut acest misterios joc divin, pe care 
l-au definit cu o sfâșietoare metaforă: „Panta rhei” (Totul 
curge, nimic nu rămâne neschimbat). Ei au fost mai 
apropiați de natură decât noi și au reușit să audă puternica 
voce dintre astre ce stabilise relațiile „oamenilor-copaci” cu 
Timpul. Dar tot atât de aproape de suflarea divină cred că 
a fost și poetul Gh. A. Stroia, căruia i-au fost revelate 
„înțelesurile neînțelese” ascunse în „înțelegerea oarbă” 
(„Neînțelesule”). Așa a pătruns poetul în tainele acestui 
proces tulburător, numit „alchimia frunzei”, executat atât de 
tragic de călăul – Timp. Poetul ne spune că „trecerea prin 
viață” este o „alergare de beduin prin deșert”, cu „pielea 
pergament în flăcări” („Pergament”).  

În retortele talentului său, cenușiul truism al „trecerii 
prin viață” capătă străluciri diamantine date de multitudinea 
de fațete care reflectă fascinante sensuri și înțelesuri 
izvorâte din simțirile sale. Prin aceste arderi sufletești, 
poetul reduce „alchimia frunzei” la esența sa tragică: 
„stropul de lumină care ne îneacă” în valurile Timpului și 
ne transformă în „umbre călătoare pe fire de vânt” („Fire de 
vânt”). 

Poetul ne plimbă prin grădina micropoemelor sale 
din volumul „Alchimia frunzei”, toate înmiresmate de o 
melodie astrală, împletită din ecouri îngerești. De fapt, 
aceste micropoeme sunt niște cochilii de trecute trăiri, 
aruncate de timp la mal de viață. Ele au străluciri 
multicolore, dar din adâncul lor răzbat șoapte melodice ca 
niște plângeri aurii, care așteaptă compozitorul să le culce 
în cântec. Merită să-ți apleci urechea sufletului asupra lor 
și să descoperi în ele tânguioasele boabe de înțelepciune!  

De aceea volumul de micropoeme intitulat „Alchimia 
frunzei”, publicat de poetul Gh. A. Stroia în anul 2018, la 
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citate elocvente. 

Cele trei aprecieri de pe aripile de copertă, 
CV-ul literar (rod / reflectare a unei trude îndelungate 
pe ogorul Limbii Române), considerațiile critice din 
final, numele celor recenzați (de fapt, ale căror scrieri 
au nimerit sub lupa critică a autoarei) sunt elemente 
care adaugă valorii efective a cărții un sprijin deosebit, 
făcând din acest volum o apariție editorială remar-
cabilă. Mozaicul creat prin așezarea între aceleași 
coperți / coperte a unor nume cunoscute ori chiar foar-
te cunoscute alături de altele aflate la început de drum, 
dornice de afirmare are darul de a da un farmec aparte 
cărții.  

Autoarea se apleacă asupra cărților recenzate 
cu acribie,  cu înțelegere, cu intenția vădită de a sesiza 
frumosul artistic, implicarea afectivă a autorilor, nuan-
țele transpunerii ideii într-un text care s-o evidențieze.  

Câteva aprecieri merită a fi citate. Despre Li-
liana Albu ne spune că, prin volumul Nimic fără iubire, 
autoarea “face o frumoasă lecție de dragoste”, criticul 
Dumitru Anghel “aduce cartea în apropierea cititorului”, 
Sibiana Mirela Antoche “creează neașteptați faguri de 
miere”, la Valentina Balaban sesizează “o sponta-
neitate sinceră” cu care “brodează versurile”, Lazăr 
Bobi “se pretează la o atitudine ludică, jucându-se cu 
muza grăbită”, Angela Burtea “adună giuvaierurile  
amintirilor în caseta de comori a scrisului”, Codruț 
Constantinescu se dovedește a fi (în volumul Peda-
lând prin viață) “un căutător avid de cunoaștere și trăiri 

 

 (continuare în pag. 100) 

 

 

     Vasile FLUTUREL 
 

Cititul ca zăbavă binefăcătoare 
(Zăbava cetitului / Eu citesc…Tu citești?... 

de Lucia Pătrașcu) 

 
Preocupată “să lase în carnea timpului amprente 

spirituale”, după cum aprecia, în 2016, Gh. Andrei Nea-
gu, Lucia Pătrașcu, cititoare asiduă a paginilor ce i se sau 
și le oferă, a bucurat de curând pe cei interesați de 
fenomenul literar brăilean si nu numai cu o nouă apariție 
editorială: Zăbava cetitului, în care 46 de cărți (și autorii 
lor, se înțelege) beneficiază de atenția Domniei Sale, 
reflectată în pagini de considerații atente, menite a 
semnala prezumtivilor cetitori apariția respectivelor volu-
me.  

Titlul are un iz cronicăresc (binecunoscut), iar 
subtitlul (“Eu citesc… Tu citești?…) e unul aparte, deo-
sebit de bine ales dacă ne gândim la situația în care se 
află cartea în societatea contemporană, unde mass-
media audio-video, rețelele de socializare cu tot arsenalul 
de mijloace ultrarapide de comunicare au acaparat nu 
numai timpul liber al unei mari părți a locuitorilor planetei, 
dar și mințile acestora, subjugate efectiv lumii de imagini 
și cuvinte mult mai ușor vehiculate pe toate meridianele 
globului decât prin pagina tipărită. Cele două enunțuri, 
din care unul interogativ, se constituie deopotrivă într-un 
semnal de alarmă și într-un îndemn la lectură.  

Avem în față o carte frumos alcătuită, purtând pe 
aripile copertelor trei aprecieri pertinente semnate de 
Dumitru Anghel,  Gh. Andrei Neagu si Emilian Marcu 
(deținătorul rubricii “Vitrina cărților” la prestigioasa revistă 
ieșeană), iar pe coperta a IV-a o utilă înșiruire de nume 
ale autorilor incluși în volum. 

Prefeței semnate de A. Pop i se adaugă cuvântul 
autoarei, precum și bogatul CV, din care cititorul află cine 
este, de fapt, și care sunt preocupările literare /  culturale 
ale Luciei Pătrașcu, cea care, de la debutul editorial din 
2008, a adăugat mereu zestrei literare proprii volume de 
poezie, poezie pentru copii, proză și critică, a colaborat la 
numeroase publicații, este prezentă în antologii, dar și ca 
diligent antologator, prezentator la lansări de carte ori 
vernisaje de expoziții de artă plastică. O zbatere culturală 
continuă, spre folosul amatorilor de emoții artistice 
izvorâte din cuvânt ori culoare. 

Cine parcurge paginile acestei cărți se convinge 
de două lucruri esențiale: seriozitatea cu care autoarea s-
a aplecat asupra volumelor recenzate și buna intenție 
(absolut necesară oricui se angajează într-un asemenea 
demers), materializate în afirmații pertinente însoțite de 
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Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 
 

Imn cu identitate  
 

Repet în gând cuvintele care mă înalță, 
strâng în mine formele de exprimare 
într-un imn cu identitate solemnă 
și nu mă lasă să merg pe dincolo de margini 
unde cărările se înfundă. 
 

Pe înserări sonore de iubire 
catedrale de suflet zidesc  
și rămân scrise în file de cărți. 
 

Doresc să mă cobor din cer, 
să mă regăsesc în trupul de lut 
peste care Dumnezeu a suflat viață 
în ultima zi a facerii.  
apoi 
îmi revin și privesc lumea 
așa cum este sau va fi în viitorul apropiat 
 

mă împac cu mine și rămân așa 
un trecător prin zile și nopți cu întrebări 
și mai puține răspunsuri 
la care pot contribui direct 
 

dacă voi descoperi ceva palpabil 
nu mă luați în seamă 
ca și până acum 

 
Este doar un crâmpei  
 

Regia piesei mi-a mâncat din timp, 
las actorii să joace, 
privesc și mă întreb care parte din mine 
trăiește ca niște cuvinte nefolosite 
ori se regăsește în gesturi 
care schimbă atmosfera cu emfază,  
iar pe nesimțite se spulberă cauza invocată, 
intervin așteptatele aplauze 
care dau naștere unei rumori 
când se iese ceremonios la rampă.  
este doar un crâmpei  
ce rupe din tine sentimente, 
treci mai departe ca o noapte nebună 
prin pădurile ce te umplu de frică 
la fel cu o furtună care se întețește dintr-o dată 
și-ți toarnă apă-n cap cu găleata 
încât nu știi cum să faci să te salvezi,  
lași totul pe seama divinității 
care-ți controlează instinctul 
și poate scapi. 
 

Îmbraci lumea cu frumosul de după 
și faci un pariu cu viața 
că moartea te găsește întotdeauna nepregătit 
într-un loc unde n-o aștepți, 
nu mai încapi în durere, 
nici în bucurie 
doar într-o clipă pierdută 
fără să vrei.  


 

 

(urmare din pag. 99) 
 

plenare”, Sorin Cotlarciuc “îsi îmbracă trăirile sale sensi-
bile în versuri liniștite”, poezia lui Ștefan Doroftei Doimă-
neanu este “o frumoasă joacă lirică vindecătoare”, titlul 
cărții lui Alexandru Ene (Gânduri de iubire) “învăluie ca 
o hlamidă protectoare versurile cuprinse în volum”, la 
Doina Focșa “paginile desfășoară o limbă frumoasă […] 
pictată uneori cu nuanțele specifice topicii și expresiilor 
fermecătorului grai românesc vorbit în Basarabia”, Ion 
C. Gociu are o proză „scrisă cursiv, fără împodobirea 
excesivă a metaforei, ca o poveste depănată de bunici 
nepoților uimiți de tot ceea ce află”, Daniela Guman 
“creează personaje bine structurate”, Alexandru Hanga-
nu scrie o „poezie a libertății de exprimare”, Daniel Ioniță 
“se joacă cumva pe portativul cuvintelor, bucuros că 
poate pianota printre vorbele de duh”, Ionel Jecu are “o 
portretistică amănunțit conturată”, Catrinel Lenga se 
lasă “purtată pe valurile melancoliei” și “își asumă deli-
berat riscul de a-și dezvălui în fața cititorilor trăirile inte-
rioare”, Vasile Mandric “dovedește un lirism impetuos, o 
versificație dezinvoltă prin care se ia la harță cu Timpul”, 
Emilian Marcu este (în Vitrina cărților) un “harnic ziditor 
al cuvântului”, care “stropește (în Condurul Cenușăre-
sei, n.n.) cu picături de rouă câmpia amintirilor pe care 
au poposit iluștri trecători dragi autorului”, la Vergil Ma-
tei, amintirile sunt “scoase ca dintr-o ladă cu zestre sen-
timentală”, Așezământul lui Gheorghe Andrei Neagu es-
te “un roman interesant de citit și care conduce la reflec-
ții adânci”, Georgeta Oana-Muscă se folosește de “cu-
vinte generoase ce se preling spre lumina scrisului, a 
destăinuirii nude pe coala albă”, la Petre Rău, “textul 
mustește de epitete și metafore”, Rodica Rodean “leagă 
punți de aur pe câmpia prieteniei”, la George Smaran-
dache, “sinceritatea sentimentului de iubire și emoția ard 
într-o luciditate imediată”, în cazul Fănicăi Tănase, 
“muza i-a devenit prietenă și o așteaptă în grădina sa cu 
flori”, iar la Marioara Vișan autoarea găsește “o versify-
cație fluidă, cu o prospețime neașteptată a exprimării în 
metafore atrăgătoare”. 

Remarca poetului și criticului Emilian Marcu pri-
vind “modestia, discreția și bunul simț cu care se 
prezintă în fața cititorului autoarea Lucia Pătrașcu” este 
una la care subscriem cu totul, după ce am parcurs 
această carte care se dovedește o lucrare de bună 
intenție, un act de recunoaștere a importanței oricărei 
scrieri ce contribuie (într-o măsură mai mare ori mai 
mică) la sporirea zestrei literare a Neamului.  

În orice pagină scrisă cu suflet, cu trăire adevă-
rată, pare a ne spune Lucia Pătrașcu, există (ori ar 
trebui să existe) acel ceva care s-o facă utilă în încer-
carea autorului ei de a se înveșnici prin cuvânt. Autoa-
rea acestei cărți și-a adăugat prin acest volum o nouă 
petală în inflorescența de apariții editoriale prin care a 
procurat, de-a lungul anilor, satisfacția receptării autori-
lor bucuroși de a-și vedea cărțile luate în seamă. 
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     Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Despre o viață ascunsă-ntre coperți 
 

Cu o scriitură aflată la limita jurnalului își conturează Mi-
riam Tkee romanul unei existențe ce pare desprinsă din 
lumi neapărat idilice. 

Saltul de la normal sau banal îl face c-o ușurință dezar-
mantă și printr-o naturalețe care nu numai că vine din stră-
funduri de simțire, dar e și amprentată de-o existență altfel 
zbuciumată, povestea acesteia fiind firul roșu care străbate 
istorisirea în întregul ei. 

Personajele sunt extraordinar de vii, sunt (re)născute din 
cufărul cu amintiri, ușor coafate pe alocuri, ba pentru a nu 
răsuci cuțite-n răni, ba pentru a le face mai viabile-n vremuri 
improprii sufletului și delicateții. 

„Pătrățica abstractă” este cartea în care Miriam Tkee își 
demonstrează din plin aptitudinile de păpușar, personajele 
ei mișcându-se după traseie bine stabilite, fiind îndepărtate 
de lumina reflectoarelor sau lăsate sub arderea acestora. 

Din acest aparent haos se naște un soi de mișcare bro-
wniană care nu face altceva decât să le contureze mai ușor 
și din plin portretele fizice și morale, dintr-un astfel de puz-
zle închegându-se o poveste ce te ține cu sufletul la gură. 

Autoarea jonglează cu mijloace poetice, încărcătura de 
metaforă, prinosul acesteia având și darul de-a deten-siona 
actul lecturii, cel mai adesea apărând după evocarea unor 
evenimente triste, chiar dramatice. 

Această abordare trădează faptul că autoarea știe că și-
a făcut din lector nu numai un complice, dar chiar și un 
trăitor intens al actului istorisirii. 

Evenimentele se-ncheagă cu fiecare pagină dată, satul 
prinde contur, personajele se definesc, contextul exis-tențial 
în care se desfășoară, totul este luminat din interiorul unor 
cuvinte investite cu amintiri și foarte multă emoție, astfel 
perindându-se prin fața ochilor imaginile unei pelicule pline 
de substanță, trăire și viață. 

Miriam jonglează cu aceste mijloace artistice în fie-care 
din povestioarele cu care-și asamblează întregul ro-man, 
firul epic se îngroașă, capătă consistență o dată cu (pe) 
trecerea către vârsta maturității personajului principal, 
moment în care introspecția capătă valoare de lege, multe 
pasaje fiind adevărate explorări psihologice menite să 
lămurească nu numai contextul acțiunii, ci și poziționarea 
personajelor față de un eveniment sau altul. 

Captivează revenirea la anumite teme, abordarea aces-
tora din alte direcții sau perspective sugerând nu o anumită 
sărăcie imagistică, ci o investire a cuvintelor cu valențe de 
spectaculoasă prospețime, retușarea unor astfel de mo-
mente având menirea de a sublinia, de a întări, de a contu-
ra mai altfel momentul evocat și invocat, de a-l lumina cu 
adevărat. E tehnica de care uzează cu nonșalanța și sigu-
ranța unui măiastru pentru a-și întipări-n mintea cititorului 
mesajul subliminal, starea de bine, de reverie a acestuia 

 
 

venind de la sine apoi. 
Fiecare se trezește că știe ceva, că retră-

iește altceva lecturând din această „Pătrățică abs-
tractă” ce are menirea înfiorării, copilăria (în)de-
părtată revenind brusc în miezul unor existențe 
altfel marcate de idei preconcepute și false conve-
niențe sociale. 

Miriam Tkee propune eliberarea de sine în 
această carte, iar cei care vor ridica mănușa și vor 
răspunde provocării își vor oferi șansa propriei re-
descoperiri. 



 
Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 
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 Constantin Bejenaru-BECO 
 

Balada liricarilor simandicoşi 
 

Ce faciesuri de aiuriţi care se cred 
Geniali şi isteţi ! N-ai găsi liricari 
Mai simandicoşi nici într-un azil de glumeţi ! 
Bolnavi de pelagră de des 
Ce-i scuipă-n gură Poezia, 
Ajung să nu se mai şteargă 
De găinaţul Acvilei Regale 
Ce-i face Soarelui cu Ochiul 
Să-i bage-n boli telectuale !... 
 
Balada muzicii stelare 
 

Muzica stelară se află 
La capătul abia detectabil 
Al celei mai mici particule bănuite, 
Urmărită-descoperită la CERN 
Şi-n alte locuri – Particula lui Dumnezeu, 
Alias Bosonul materiei cu 
Etern-enigmatica-i teorie a corzilor 
Care, chipurile, ar explica-O. 
 
Pastel japonez 
 

Tokyo, într-un Bloc-Turn la etajul 19 
Apartamentul 999 spre căderea nopţii 
Un samurai înstelează cu beţişoarele 
Yony-ul unei Gheişe care îi 
Dezleagă şireturile de la pantofii aurii, 
Apoi deschide televizorul şi se aruncă 
Pe fereastră în Hău !... 
 
Balada Poemului Şarpe 
 

Scriu un Poem în formă de Şarpe 
Ca să-l ofer-reptilă de fier, 
Cititorilor de pe Pământ şi din Cer. 
Muze stelare-galactice harfe, 
Zău, că nu ştiu dacă Poemul meu Şarpe 
Va fi cândva viu! Totuşi Scriu...Scriu... 
 
Balada Grăsunului Liturgic 
 

Grăsimea-i lipită de piele furnizează Slănina, 
Părul îngăduie să se împletească din el, 
Pensule divinissime ; labele, râtul, urechile 
Sunt delicios de comestibile, 
Iar din maţe se fac cârnaţi pantagruelici. 
Când este gâdilat pe burtică 
Gângureşte omeneşte urând poftă bună 
Omului înfometat! 
 
Balada veşniciei 
 

Eşti prea de tot, cu adevărat Prea de Tot, 
Mă complimentează zilnic Prietenii şi Soţia. 
La urma urmei, deşi nu-s poliglot 
Şi-nţelept precum Budha-Muni-Sakya, 
Poate că într-adevăr sunt Prea de Tot ! 
Drept care îmi asum VEŞNICIA ! 
 

 
La urma urmei, deşi nu-s poliglot 
Şi-nţelept precum Budha-Muni-Sakya, 
Poate că într-adevăr sunt Prea de Tot ! 
Drept care îmi asum VEŞNICIA ! 
 
Balada Tăcerii Metafizice 
 

Tăcerea Metafizică nu poate fi 
Înlocuită de cuvinte. Doar ea poate să 
Cuprindă atât rememorarea, cât şi timpul 
Scurs şi măsurat în absenţă. 
 
Balada Martirilor de la Niculițel  
(Zotic, Atal, Camasie, Filip) 
 

N-au murit! Martirii veșnic sunt aproape 
Ochii pretutindeni cată scrutători, 
Gânditori în frunze, limpeziți în ape, 
Tremurând în rouă și zâmbind în flori. 
 

Seva-nflăcărată nu se pierde-n luțuri 
Ci, întinerită urcă-n noi iubiri, 
Gândurile sfinte se preschimbă-n scuturi, 
Jertfa lor de sânge arde-n alți martiri. 
 

Să slăvim martirii care dorm sub humă. 
Să le dăm în suflet tainică zidire, 
Fapta lor de jertfă s-o cântăm prin lume 
Înstelată-n pânza Versului Cinstire! 
 
Balada Deltei 

-                    In memoriam Tănase CARAȘCA 

Triunghi de Țară Nouă cu grinduri ca de aur, 
Cu șerpuiri de vițe de ape lâncezânde, 
Măiastră așezare de dunărean tezaur, 
Privirile-mi vrăjite abia te pot cuprinde. 
 

Copil al ostenelii și lenevos culcuș 
Spre limpezimi de stele întinzi țepoase scuturi 
Din care prind să bată aripi de pescăruși 
Sorbind învolburarea săratelor săruturi. 
 

Nu-ți tulburase nimeni nemărginitul lan, 
Nimbat în zori de toamnă de-o pâclă cenușie 
Și sterp rămase veacuri lacustrul Bărăgan 
Ce putrezea sporindu-ți mustoasa temelie. 
 

Descălecăm de-acuma în umedul ținut 
Pe care doar Pescarul de Oameni  
evlavios călcase, 
S-așternem peste Țară covorul neștiut 
De-volburate holde cu fibre de mătase. 
 

Băltoasele recolte culese de mașini 
Și-apoi cărate leneș pe apa sinilie, 
În pântecul Cetății de-oțeluri și lumini 
Și-or preschimbă urzeala-n omături de hârtie. 
 

Și când ne-om pune fruntea cu Cărțile deschise, 
S-or auzi aievea foșniri de lanuri zvelte 
Și-n taină pe Caietul ce-l încrustăm cu vise 
S-o revărsa Balada Fermecătoarei Delte! 
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Starea sufletească a poetului trece de la nos-
talgie la un entuziasm molipsitor, izvorât dintr-o inimă 
care nu a încetat niciodată să bată pentru pământul 
unde îşi are rădăcinile, chiar dacă „excesele” de patri-
otism sunt considerate astăzi desuete sau, mai rău, 
deplasate: „De-ar cuteza duşmanul a noastră credinţă/ 
S-o calce adânc în picioare,/.../ Să-şi facă o cruce-
nainte de toate,/ Căci nu va găsi altceva decât moar-
te!/ Căci nu vom permite, să ştie oricine,/ Atât timp cât 
sângele-n viaţă ne ţine,/ Să fie călcată a noastră 
voinţă!” (De-ar cuteza duşmanul...); „Visând la vremi 
mai bune, mureau luptând străbunii,/ În zgomote de 
arme şi sunete de bucium,/ Aveau dorinţa vie s-alunge 
căpcăunii,/ Ţintind ca să doboare de moarte toţi nebu-
nii,/ Averea lor, o glie, s-o apere de zbucium!” (Prefa-
ceri). 

Din acest şuvoi de patriotism nedisimulat nu 
putea să nu răzbată, totuşi, dezamăgirea pentru zidul 
de piatră crescut în inima compatrioţilor, „în frigul care 
astăzi ne cuprinde”, când „Ne ruşinăm mai mult ca 
altădată/ Că inima ne este de român”, iar „Cei care ne-
au unit cu greu odată,/ În umbra amintirilor rămân” 
(Neterminate gânduri).  

Schimbarea bruscă de ton, de la seriozitatea 
şi implicarea în problemele, ipotetice sau nu, ale ţării, 
la descrierea frumuseţilor naturii - uneori imprevizibilă 
sau „revoltată” – cu tuşe de umor şi ironie fină, ne dez-
văluie un poet versatil, care ştie să se (şi) joace, atunci 
când e cazul: „Un vânt se pune în mişcare,/ Întâi do-
mol şi indecis,/ Apoi devine chiar precis,/ Suflând din 
ce în ce mai tare./...// O pânză deasă-i ploaia, parcă,/ 
Fiindcă nu se vede stropul./ Vai, parcă a venit Poto-
pul!/ Dar unde-i Noe cu-a sa barcă?/...// Dar o bucată 
de carton/ Fu smulsă de o rea rafală/ Şi-un nor cu faţa 
jovială/ Zvârli salutu-i în şopron” (Furtună... Furtuni).  

(continuare în pag. 104) 

 

 

Camelia ARDELEAN 
 

Florea Constantinescu – Cu faţa spre steaua polară 
 

„Creaţia este o cruce. O naştere dureroasă a lu-
minii în inima întunericului...” (Arvo Pärt – compozitor ori-
ginar din Estonia), sunt cuvintele cu care ne întâmpină 
volumul de versuri Cu faţa spre steaua polară (Editura 
Eurostampa, Timişoara, 2019), volum aparţinând poetu-
lui Florea Constantinescu (n. 1948), pe care am avut bu-
curia să-l descopăr de curând şi să păşesc în universul 
său interior, ascuns între file.  

Surprizele au continuat, datele biografice de la 
sfârşitul cărţii dezvăluindu-mi faptul că autorul, descen-
dent al unei familii numeroase, născut pe meleaguri tele-
ormănene, nu este deloc un novice, el ducându-şi „cru-
cea” poeziei de mult timp, alături de o carieră de succes 
în domeniul militar, în care a trecut, succesiv, prin patru 
trepte ierarhice (comandant de pluton, comandant de 
companie, şef de armă/batalion de grăniceri, şef de 
armă/brigadă de grăniceri). Scriitorul-soldat (sau invers) 
îşi dedică timpul (în care nu este chemat la datorie) 
pasiunii sale de o viaţă, literatura, publicând câteva volu-
me personale şi obţinând mai multe premii la concursuri 
sau festivaluri (inter)naţionale. Din colaborările cu diver-
se publicaţii, în special din zona Timişoarei, experienţa 
sa pe tărâmul slovelor se intensifică, rezultând un poet 
care îşi asumă viaţa şi această „cruce” a scrisului, des-
pre care aminteam, ca pe o experienţă binefăcătoare, nu 
ca pe o corvoadă sau ca pe un stigmat. Florea Constan-
tinescu dovedeşte, încă o dată, faptul că Dumnezeu 
împarte harul (scrisului) acolo unde consideră El că este 
nevoie, nu unde ne-am aştepta, pentru a-i demonstra 
omului că „Talentul e aptitudinea norocos înnăscută.” 
(Ionel Teodoreanu) 

Revenind la volumul asupra căruia ne-am aple-
cat, alcătuit din cinci capitole distincte (Lupta cu sine; 
Spre poarta luminii; Neterminate gânduri; Viaţa ca o 
simfonie; Sub zodia iubirii), ce însumează peste 90 de 
poezii (scrise din anul 1966 şi până în prezent), ne 
întâmpină, încă de la primele versuri, o sensibilitate neo-
bişnuită la un (fost) purtător de armă, care ştie să 
utilizeze la fel de bine (şi) spada cuvântului, pentru a ne 
călăuzi prin lumea gândurilor şi frământărilor sale: „Am 
coala albă-n faţă. A câta-i, nu mai ştiu,/ Cuvintele dorite, 
se pare,-s prin pustiu./ E noaptea înspre ziuă. În sobă-i 
pălălaie/ Şi frigul se retrage spre colţuri de odaie./...// 
Căldura-ncet în trupu-mi şi-n sufletu-mi pătrunde,/ 
Făcând să slobod mintea, să caute oriunde,// În lungul-
latul zonei deşertice... În fine,/ Un cocoloş de vorbe se-
ndreaptă către mine” (Destăinuire). 

După ce iese biruitor din lupta cu muza şi aceas-
ta îi împarte din rodul său bogat, autorul ne invită, (tot) 
pe strunele poeziei, în lumea magică a tinereţii (sale), pe 
vremea „Când mintea-ţi naşte mii de vise/ Ce-ar vrea să 
schimbe universul” şi când „Te-ndepărtezi prea mult de 
coarda/ Pe care viaţa-şi cântă mersul” (Sunt tânăr). 
Nostalgia şi regretul pentru trecerea timpului („anii ce 
dansară pe aripe de vânt” şi „ani ce-or să răsară, ca 
iarba, din pământ”) îl urmăresc ca o umbră, poate pentru 
că „admiram o lume de mine-nchipuită” (În pragul tine-
reţii) sau fiindcă apropierea de vârsta senectuţii conferă 
alte valenţe cuvân-tului „amintire”. 
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(urmare din pag. 103) 
 

Natura este actantă şi în alte poezii, unde printre 
imaginile reuşite de pastel se strecoară melancolia, firească 
trecerii necruţătoare a timpului sau a noastră prin timp 
(„Privesc pe fereastră cum clipe se scurg,/ Cum toamna îşi 
spune cuvântul”, în timp ce „O frunză dansează în valsu-i 
poznaş” şi „Prin ramuri se zbenguie vântul” – Început de 
toamnă) sau unde este descrisă forţa de nestăvilit a apelor, 
sub bagheta magică a furtunii: „Se-avântă fluviul mânios/ Şi 
spumegă-n adânci coclauri,/ De parcă-o ceată de balauri/ 
Pornesc războiul fioros.// Ar vrea să-nlăture din drum/ Călăii 
care îl sugrumă,/ Lovindu-se de stânci, doar spumă/ Se-
adună-n lupta-i fără fum” (Dunărea la Cazane).  

Nici tema iubirii nu este neglijată de acest soldat 
peren, cu sufletul însetat de pasiune şi frumos, chiar dacă 
ea, iubirea, îi joacă uneori feste („Mi s-a părut că văd pe 
geam/ Cum plânsul te-a cuprins uşor,/ Dar nu a fost precum 
credeam.../ S-a scuturat puţin un nor” – Mi s-a părut). Că 
„dragostea este îndelung răbdătoare” şi „plină de bunătate” 
ne demonstrează şi poezia Iubito II, fiindcă, deşi „Hainul 
timp pe trupuri rugina lui şi-a nins”, iar „Văpaia tinereţii s-a 
domolit puţin”, „Ne va-nsoţi de-a pururi o pasăre măiastră/ 
Şi-i vom sorbi cântarea de basm cu dor aprins,/ Veghind să-
i fie zborul senin sub bolta-albastră...”.  

O (altă) schimbare majoră de son se petrece în 
poezia Lupta cu sine, cu inflexiuni din Radu Gyr (pe alo-
curi), ce evidenţiază preocuparea autorului pentru adâncu-
rile fiinţei şi „bătălia” decisivă care se dă(dea) între adoles-
centul (de atunci) şi adultul în devenire („De aş putea cu-
noaşte cu mine ce se-ntâmplă,/ Ce demon mă conduce 
spre negrele-mi imperii?/ Mă simt bătrân pe Terra, mă simt 
bolid prin cosmos,/ Nu-i dorul către Zeus, nu-i vorba nici de 
Eros,/ Dar simt că pe o cale greşită merg întruna,/.../ Voinţa 
nu m-ascultă şi-alerg fără de frâne,/.../ E trist la vârsta asta 
să nu te poţi abţine,/.../ Când alţii sfarmă munţii, ideii-i dau 
fiinţă,/ Destramă zeci de taine din cele două-abisuri,/ Iar tu, 
bătrâne-tânăr, îţi faci deşarte visuri./ Gândeşti la nemurire? 
Copil cu mintea crudă!/ Şi-acum mai crezi în basme? O, 
taci, să nu te-audă/ Vlăstarul care doarme în leagănul de-
acolo!/ Se-aude o chitară? O, da, se joacă-Apollo,/ De tine 
râde-amarnic! Se mai distrează zeii!/ Şi-acum a tras de şnu-
ruri să sune clopoţeii...”), chinuitoarea metamorfoză ducând, 
până la urmă, la rezultatul mult aşteptat – inevitabila matu-
rizare („Ai tresărit, bătrâne, eşti foarte speriat!/ În preajma ta 
nu-i nimeni, doar gândul ce-a zburat!/ Există zei, fantome? 
Ce gânduri puerile!/ Trezeşte-te, bătrâne! Trezeşte-te, copi-
le!”). 

Suflet înclinat spre meditaţie, Florea Constanti-
nescu vede lumea ca pe „Un cerc plin de izvoare cu vise 
fără margini”, ce „se-nchide şi glisează spre spaţiul amintirii” 
(La răscruce), un popas pe o planetă aflată adesea la gra-
niţa dintre rai şi abis („Terifiante veacuri de chinuri am stră-
puns,/ M-am balansat pe puntea ce mă ducea spre viaţă,/ 
Un pas greşit în toate şi mi-ar fi fost de-ajuns/ Să fiu o 
stâncă-ncinsă sau doar un sloi de gheaţă”) ori la cheremul 
locuitorilor ei („Privesc cu-ngrijorare că-ncep să se adune,/ 
Ciorchini, pionii morţii pe-a mea întinsă faţă!/...// Că am 
crescut la sânu-mi un şarpe-otrăvitor.../...// Tot ce-am creat 
cu trudă, voi transformaţi în fum!/...// O, tu, progenitură, de 
mine nu-ţi mai pasă?/ Întunecată clipă când te-am născut, 
rău vis,/ Fiinţă cizelată cu inima hidoasă!” – Planeta albas-
tră). Cercul, simbol universal, reflectă ciclicitatea, eternita-
tea, perfecţiu-nea, energia spirituală, atotcuprinzătoare, a 
univer-sului, utilizarea sa în poezii fiind un semn că autorul  

 

(cu toate că se declară, la un moment dat, ateu) 
percepe întreaga existenţă ca pe un dar celest, de 
netăgăduit, al unui Creator suprem, omniprezent şi 
omnipotent. 

În ciuda vârstei (sau poate tocmai datorită 
ei), poetul îşi îndreaptă gândurile spre cea care i-a 
dat viaţă, de mult plecată în altă dimensiune („Privi-
rea-mi părea încastrată-n tărie/ Şi-n jocul de umbre 
şi raze primare,/ A mamei icoană-mi apare, dispa-
re,/ Pluteşte, cu zâmbetu-i trist, în vecie” - Când 
zorii se nasc), spre fratele care i-a fost alături în 
anii copilăriei („Se-nvălmăşesc în mintea-mi, dorind 
întâietate,/ suavele imagini din ţarina cea dragă”) şi 
căruia îi împărtăşeşte „povestea ancestrală” a unui 
„neam de oameni mândri”, „cu rădăcina-n adân-
curile vremii” (Iubite frate), spre fiul său, cu gânduri 
de părinte grijuliu („Iubire-n jurul tău să ai iubind,/ 
Pe unde calci să iasă rod bogat,// Să iasă soarele 
oriunde stai,/.../ Să-ţi construieşti cu drag un colţ de 
rai!” – Iubite fiu), către prieteni („Un iureş sălbatic... 
V-aduceţi aminte?/ Spre film alergam laolaltă, de-a 
valma,/ Dorea câte unul s-astâmpere larma,/ Dar 
cine s-oprească o ceată fierbinte?” – Scrisoare că-
tre prieteni), către Eminescu: „Vei fi mereu Lucea-
fărul dorit,/ Deasupra-acestui neam zidit în piatră” 
(Lui Eminescu) etc. 

Fascinat de Creaţie şi de ideea de „lume 
ce-mi apare mişcare şi lumină”, lume ce „A smuls, 
pe veci, o palmă din apele durerii/...// Pe drumul 
cutezanţei spre-nstăpânirea vrerii” (Marelui anonim 
I), poetul este conştient de forţa nebănuită a omului, 
care, „Purificat prin sine, din sine renăscând”, în 
dorinţa sa de „a da lumină lumii din sufletul său 
sfânt”, „Încorsetat de spaţiu şi timp, putere are/ Să 
zboare peste spaţiu şi timp, râzând, cântând!” 
(Marelui anonim II). 

În poezia Imn omului, autorul extrapolea-
ză, conferindu-i acestuia însuşiri fantastice („Cu ra-
za minţii tale pătrunzi imensitatea,/ Din magica ta 
palmă răsare nemurire,/ Eşti litera de aur brăzdând 
Eternitatea,/ Eşti sunetul durerii visând nemărgi-
nire./...// Tu întrupezi şi demon şi demiurg deodată,/ 
Căci sfarmi în palmă timpul şi spaţiul cu iubire”).  

În arderea continuă a căutării de sine 
(„Alerg înspre poarta luminii,/ Să prind chipul pro-
priului EU” – Spre poarta luminii), poetul resimte 
nevoit limitele fiinţei umane („Sunt doar/ Fărâmă din 
marele, greul mister,/ Infimă scânteie din cerul de 
foc/ Ce-şi cată zadarnic în hăuri un loc,/ Un punct 
de reper!” - Fărâme de gânduri). El este îngrozit de 
transformarea (lăuntrică) a oamenilor din zilele 
noastre în „flămânde fiare/ Din veacul fierbinte cu 
idoli nebuni”, când „viaţa nu-i viaţă şi moartea nu 
moare”, „instincte primare/ Irup, năclăindu-l pe om 
în neom”, când „Firescul s-a stins”, iar „Nefirescul e 
rege” (Vremea noastră I). Tabloul apocaliptic conti-
nuă şi în alte poe-zii: „Pe nebuni, la cârma lumii, 
veacuri multe-i ridi-cară,/.../ Zâmbetul adesea-i rân-
jet, vorba – răcnetul de fiară” (Vremea noastră II); 
„Mulţi nu văd a lor pădure, dar se-mpiedică de-un 
crâng,/ Li se-ntunecă vederea şi-şi adună vântu-n 
foale,/ Ca să spulbere de-ndată orice piedică din   

 

(continuare în pag. 106) 
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Florin MEȘCA 
 

RUGĂCIUNEA 
 

Ocupase scaunul din stânga, iar soacră-sa, pe 
cel din dreapta asistentului. Tocmai își închisese mobi-
lul, iar bătrâna, epuizată de parcurgerea celor câteva 
zeci de metri de la mașină până la dispensar, îi căuta 
privirea, încercând să-i confirme, printr-o vagă mișcare a 
pleoapelor, că pregătise banii. Da, pricepuse: îi pregă-
tise, dar nici el nu știa cum avea să procedeze. Cum să 
aducă vorba, dacă s-o aducă, ce argumente să folo-
sească… I se părea că un astfel de gest este degradant 
pentru ambele părți: și pentru cea care oferă, și pentru 
cealaltă, beneficiara „cadoului”. Pe față i se așternu o 
grimasă. De nemulțumire. Până când o să fim atât de 
umili și proști? – își spuse în sinea sa, înciudat, dar și 
stânjenit de revolta aceea penibilă, care îi macula gân-
durile. Se smulse din micul și insalubrul său conflict inte-
rior, îndreptându-și atenția spre asistentul care-i invitase 
înăuntru: își făcea de lucru cu niște registre. Altminteri, 
un tânăr simpatic, dar zgârcit la vorbă, cu alte cuvinte, 
se încadra de minune în parametri unei prezențe 
discrete și eficiente. Continuându-și racordarea la „exte-
rior”, ochii i se opriră pe un panou aflat chiar în fața sa, 
ceva între afișier și bibliotecă. Broșuri, reviste, cărți, 
pliante. Își forță privirea, căutând să descifreze ceva 
titluri, autori. Chiar dacă ochelarii îi stăteau disciplinați 
pe nas, nu reuși, așa că – de vreme ce asistentul părea 
cufundat în registrele sale – se ridică și se apropie. Curi-
ozitatea îi fu, în fine, satisfăcută: întregul panou cuprin-
dea tipărituri de natură religioasă, majoritatea aparți-
nându-i unei autoare cunoscute, E.G. White. Aha, se 
pare că medicul nostru este un tip credincios! – 
conchise, rapid. De apreciat! Acum am și alte motive să-
mi doresc să-l cunosc! – își spuse, amintindu-și cum, 
demult, pe când era „bolnav de moarte” (cum îi plăcea 
lui să treacă cu umor peste marea cumpănă a vieții 
sale), țintuit pe un pat de spital, l-au vizitat niște tineri 
necunoscuți, l-au încurajat și i-au oferit mai multe cărți. 
„Tragedia veacurilor” era una dintre ele. Autoare: o 
doamnă ce purta numele de E.G. White. Atunci, pe patul 
de suferință, lectura aceea îl ajutase să-și mai oblojeas-
că rănile sufletești, ba chiar îi dăduse speranțe…  

- Poftiți, intrați!  
În prag, zâmbindu-le binevoitor, un medic încă 

tânăr, plăcut la chip, scund, cu o constituție, mai degra-
bă, fragilă.  

- Bună ziua, domnule doctor! Știți, m-a trimis la 
dumneavoastră prietena mea, doamna doctor… - ținu 
soacră-sa să-și asigure o intrare privilegiată la medicul 
specialist. 

- Sigur, doamnă, m-a anunțat prietena dumnea-
voastră, sunteți binevenită, vă așteptam – acționă și me-
dicul specialist aceeași pedală a slăbiciunilor umane, 
încurajându-și pacienta să se debaraseze de orice sfială 
și să-și spună păsul liniștită. 

- Eu aștept afară… 
- Da, da, vă invit înăuntru imediat ce termin cu 

doamna… 
- Vă mulțumesc! 
Ușa se închise în urma sa. Amabil, doctor! - fu 

primul gând ce-i trecu prin minte, după ce rămase singur  

 

cu asistentul. 
- Vă deranjez? E nevoie să ies? 
- Nu, nu mă deranjați deloc! Rămâneți, pro-

babil că va mai dori domnul doctor să discute cu dum-
neavoastră! 

- Mulțumesc! 
Îi zâmbi și se așeză pe același scaun pe ca-

re-l ocupase, câteva momente mai devreme. Se aș-
ternu liniștea. Asistentul, aceeași postură, cu capul 
băgat în registre. Camera mică, decorul simplu, nimic 
nou de cercetat. Poate doar… și privirea îi fu atrasă 
din nou, ca un magnet, de panoul din fața sa. Se 
apropie și, de data aceasta, răsfoi una dintre broșuri. 
Treptat, amintiri vechi și pe care le credea pierdute, 
începură să-i revină în minte. El, fragilizat de boală 
într-o camera de spital ce i se părea imensă, halatele 
albe ale cadrelor medicale, tinerii aceia cărând după 
ei o geantă uriașă plină cu cărți… voci calde… ținute 
simple… 

- Vreți să vă rugați cu noi? – l-au întrebat spre 
sfârșitul vizitei.  

- Da, vreau! – s-a trezit, surprins, acceptând 
invitația. El, care fusese un ateu convins până de cu-
rând și care își găsise, în fine, Calea în care credea, 
suspecta pe oricine încerca să se apropie altfel, din 
altă direcție, de zona cea mai intimă a ființei sale, 
sufletul.  

Eram, în acel moment, un învins – își justifică 
el, acum, slăbiciunea de-atunci. 

Tatăl nostru, care ești în Ceruri… – au înce-
put tinerii, alături de el, cu mâinile împreunate. 

Oare chiar aceasta să fi fost rugăciunea tine-
rilor? – se frământa el acum. Dar ce importanță mai 
are? Cert este că mi-a făcut bine! Eram atât de 
dărâmat, încât orice rugăciune, de oriunde ar vi venit 
ea, era binevenită. 

- Poftiți, poftiți, vă rog! Noi am terminat aici – 
și doctorul îl invită din nou în cabinet. Doamna este, 
pentru vârsta dumneaei, foarte bine! Nu aveți nici un 
motiv de îngrijorare! 

- Dar aceasta este o veste grozavă, domnule 
doctor! Având în vedere că a fumat o viață întreagă… 

- Mai fumați și-acum, doamnă? – se-ntoarse 
medicul spre pacientă, vădit interesat de subiect. 

- De trei ani m-am lăsat, domnu’ doctor! – se-
mpăună bătrâna, îndreptându-și, cât îi permiteau anii, 
spatele. 

Avea și motive. Fusese un act de mare vo-
ință, dar - și aspectul acesta îl aprecia ginerele cel 
mai mult - unul determinat de dorința de a trăi! În ciu-
da tuturor inconvenientelor care apar o dată cu înain-
tarea în vârstă - probleme cu inima, cu respirația, cu 
mersul dificil, cu singurătatea… - bătrâna nu-și pier-
duse pofta de viață. Voia să trăiască, să-și revadă fii-
cele și nepoatele aflate peste mări și țări și să se 
bucure de toate reușitele lor… cât i-o mai îngădui bu-
nul Dumnezeu. Doar de moarte să nu-i vorbești vreo-
dată! 

- Felicitări, doamnă, ați repurtat, după cum 
văd, o mare victorie! – îi ridică și medicul la fileu. 

- Trebuie să recunosc, mi-a mai venit inima la 
loc - reveni ginerele la problema care-l preocupa cel  

 

(continuare în pag. 106) 

 

 



Boem@  131-132-133  (1-2-3) / 2020) 106 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 104) 
 

cale!/ De-i ataci cu vreo-ntrebare, iute cercurile-şi 
strâng!” (Vremea noastră III); „Ei joacă între labe colo-
sul pământesc,/ Ne-aruncă vorbe goale, să-i credem 
ne silesc,/...// În timp ce mii de oameni nu au ce pune-
n gură!” (Vremea noastră IV). 

 În acelaşi scenariu se încadrează şi poeziile 
următoare (O, lume... I şi O, lume... II), unde lumea, 
ce-şi plimbă „faţa cea hâdă” peste tot, este blamată 
pentru „foamea (sa) de inimi şi de bani”, ea fiind, con-
comitent, „sublim balsam şi rană fără moarte”. În tot 
acest amalgam de trăiri în diferite nuanţe, autorul nu 
ezită să-şi pună întrebări, dând(u-şi), în acelaşi timp, şi 
răspunsurile – definiţii plastice ale existenţei: „Ce-i via-
ţa?.../ Un zgomot scurt venit de nicăieri,/ Un nour tre-
cător pe-un ochi de cer,/ O fulgerare sau o frunză-n 
vânt,// O stea pe undeva, prin Univers,/ O floare 
minunată pe un plai,/ O şoaptă pentru care totul dai,/ 
Un snop de vorbe aşezate-n vers?” (Ce-i viaţa?).  

Chiar dacă, în periplul său prin anotimpurile 
vieţii, asemeni unui călător însetat de adevăr, Florea 
Constantinescu nu a găsit sau nu va găsi niciodată 
soluţia problemelor (sale) existenţiale, el continuă să 
caute, să foreze în adâncul fiinţei sale (sau a altora), 
pentru a descoperi noi sensuri ale cunoaşterii. Roman-
tic incurabil, poezia sa, de un lirism dulce şi o prozodie 
satisfăcătoare, caldă, expresivă şi accesibilă, îşi păs-
trează prospeţimea, în ciuda anilor. Aceasta constituie, 
pentru el, a doua natură, este modul său de a se face 
înţeles, de a ne invita să-i pătrundem prin toate fibrele 
fiinţei, pentru a descoperi un om cald, sensibil şi mai 
ales sincer. Rămâne de văzut dacă ea va trece sau nu 
prin portavocea timpului, acum putem doar să o 
savurăm şi să(-i) culegem roadele cuvântului... 



 
Grafică de Constanța Abălașei-Donosă 

 

(urmare din pag. 105) 

 
mai mult. Știți, când mă gândeam că trebuie să suporte 
un drum atât de lung până în Canada… 

- Nu, ceea ce am văzut și auzit nu ridică motive 
de îngrijorare. Uitați, am completat formularul în engleză, 
cu toate rezultatele investigației, cu diagnosticul și trata-
mentul specific. Un tratament obișnuit pentru un caz uzu-
al. 

- E grozav, domnule doctor! Acum însă, înainte 
de a pleca, pentru că tot suntem noi bucuroși, vă rog să 
ne spuneți și ce datorie avem față de dumneavoastră! 

Gata, o lansase. Vorba. Scăpase de blocaj. Min-
gea era în terenul advers. Se pregătea să umble la bor-
setă. Doar că primi mingea înapoi. 

- 240 de lei. Atât costă consultația. 
Medicul observase gestul bărbatului și preciză, 

ușor, amuzat: 
- Nu, nu, nu-mi dați mie bani! Plătiți la asistent. 

El vă va elibera și chitanța. 
Chipul ginerelui se destinse total. Scăpase de 

ultima umbră ce-l mai chinuia. Plătea un serviciu medical 
corect, chiar dacă o sumă mai mare, dar… nu o șpagă! 
Se-ndreaptă lumea! – fu traversat de o gândire luminoa-
să. Medicul îi întrerupse meditația: 

- Știți, eu, la finalul unei consultații, obișnuiesc 
să fac o scurtă rugăciune cu pacienții. Sunteți de acord 
și dumneavoastră să ne rugăm împreună? 

- Vai, ce bine, domnu’ doctor! Sigur că vrem! – 
răspunse soacră-sa, încântată.  

Ginerele, surprins de repeziciunea evenimente-
lor, apucă să confirme printr-o mișcare a capului. 

- Doamne, Dumnezeul nostru… – își începu 
omul exercitarea celei de-a doua profesii, cea spirituală 
și mult înrudită cu prima, cea medicală. 

Doamne, aceasta e rugăciunea de-atunci! – tre-
sări bărbatul. 

- Amin! - încheie medicul. 
Ieșiră din cabinet. Soacra – cu lumină pe chip, 

bărbatul – surprins și ușurat.  
Doamne – gândi, împăturind chitanța și aranjân-

d-o cu grijă în portofel – să se fi închis acum, cu această 
ocazie, o buclă a timpului? Nu cumva acest medic și 
asistentul său au făcut parte din grupul de tineri care, 
cândva, prin vorbele lor încurajatoare, mi-au redat spe-
ranța de viață? Dacă adaug anii care au trecut, vârstei 
lor juvenile de-atunci, cam aceștia ar fi bărbații! Cum a 
ținut, Dumnezeu, în bunătatea Sa, să-mi reîmprospăteze 
memoria cu fapte trecute în uitare, permițându-mi să-I 
conștientizez prezența, grija, și… minunile de zi cu zi! 
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ce-ar fi putut deveni 
răspunsuri  
 
vom străbate împreună 
 

aceeași bucată de înger 
cunoscând 
lumina 
ce se sacrifică 
luminii  
 

în întunericul ecoului 
silabele vechi 
respiră o altă formă 
a cuvântului nespus 
 

fiecare timp 
ce se zidește disperării 
își are secunda lui de glorie 
în ochiul ce comprimă 
lumea creată  
într-un gând  
 
nu poți să te descoperi 
 

pe tine însuți 
într-o comparație  
iluzorie 
a celorlalți  
 
câteodată aud în suflet 
 

păsările cum se zbat 
aproape de regretul  
că  
noi 
oamenii  
nu putem zbura în fiecare zi 
 

ce viață palpitantă  
au aceste ființe 
că pot cunoaște cerul  
pe de-a-ntregul 
și-și pot rostogoli 
gândurile 
în orice nor 
purtat de vânt 
 

noi 
oamenii 
mărșăluim  
o viață întreagă 
cu picioarele grele 
printre pietre și idealuri  
 

apoi  
într-un moment ireversibil 
zburăm 
o singură dată 
precum păsările 
până în asfințit 
să vedem cum a trecut 
timpul  


 

          Marian HOTCA 
 

trec desculț prin sângele luminii 
 

îngreunat de cuvântul-zeu 
ce strânge în el  
singurătatea pietrei 
 

câtă spaimă 
gata  
să se rostogolească 
în arhitectura pașilor povestiți 
va respira aripa nevăzută a întâmplării  
 

e ușor  
să descoperi zei  
în umbra binelui 
când fiecare își zidește din rugină 
idealuri răsunătoare 
pentru prezentul  
ce se stinge  
 
nu mă feresc de lumile   
 

rostogolite în spaimă 
inventez ore suspecte 
pentru colțurile vieții 
 

îmi împachetez sufletul 
într-o întrebare stridentă 
cuvântul țipă 
în orice rugăciune 
ce-o prăbușesc în piatră 
 

în valuri  
aripa neînțeleasă 
își visează 
ultimul zbor lin 
către rană  
 
absorb în pâine 
 

această zbatere uscată a creionului-copil 
și lucrurile neesențiale 
grăbesc  
morțile ce se repetă haotic în noi 
 

pe umărul erodat 
de rugăciuni 
cuvântul își înalță tăcerea de sisif  
 

plouă în oglindă difuz 
calendarul își presează între zile 
confesiunile dospite 
în molozul tăcerii  
 

mă prăbușesc într-un ecou 
izbindu-mă de toate întrebările 
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Rostogoliri de mere putrezite 
Pe vârfuri retezate de sǎgeţi, 
Şerpi sâsâind în limbile sanscrite, 
Vedenii tipǎrite pe pereţi; 
 

Nedesluşiri de forme aiurate 
Fecioarele încuie-n colivii, 
Inimi de sticlǎ cad în cioburi, sparte 
Peste priviri mirate de copii.... 
 

Zǎvoare ruginite de uitare 
În inimi desenate pe un zid 
Ne cer la toate câte-o dezlegare: 
Să calculăm lumina cursă-n vid. 
 

Discipoli goi aruncǎ ceru-n valuri 
Şi se ascund în cupe reci de crin, 
Iar morţii noştri tot tresar în graaluri 
Aşteaptǎ sǎ şoptim încet: amin. 
 
Pictorul tău 
 

Pictez, iubito, numai de mi-ai cere, 
Te-aş zugrăvi din împletiri de aburi; 
De vrei, pe frunte-ţi desenez mistere 
Când aur curge-n ale minţii jgheaburi... 
 

În abulii îmi definesc doctrina, 
În aure, îmbrăţişări mimate, 
Iar de se-ntâmplă să rănim lumina, 
Culorile se varsă desfrânate 
 

Până în clipa când e nordul sudul, 
Când rana mea din coapsă eşti, femeie; 
Ne-nmiresmăm cu înzeire nudul, 
Pictăm cu sânge gura ta atee... 
 

Tristeţile ascunse sub rimel 
Ţi le dezvălui rătăcind pe pânză, 
Ca haina să devină-n acest fel 
Venirea toamnei în Eden: o frunză. 
 
Undeva 
 

Clopotul bate în sufletul raiului, 
Cântecul inimii spinii-i descuie, 
Zboară o pasăre din mugurii naiului, 
Fete-n altarele crinilor suie.  
 

Aripi de gene zbat tot mai rar 
Zări netivite de marginea gândului, 
Casa secundei e în turnul din far, 
Mâine te culci în braţele vântului... 
 

Frâie de nori îmi faci, să încalec 
Bolţi de mirare căzute din şa, 
Paznicul apelor îmi pare zănatec, 
Apa oglinzilor ascunde să bea. 
 

Candela pruncului în palmă tresare, 
Lujer de fragă furată din naos, 
Marea văzduhului e-o arcă în care 
Urci să visezi ca magii din Laos. 
 

Trepte se-nalţă în aer de-aici, 
Calea-i deschisă spre aura ta; 
Mergi, parc-aluneci pe valuri de muzici, 
Umbra te-nvăluie şi curge şi ea... 


 

 

     Alensis de NOBILIS 
 

De-am evada 
 

Nu-mi curge-n vene sânge, clorofilă; 
Prin mâini de ierburi trec tăceri de cal, 
În ochiul verde cade o acvilă, 
Mi-e trupul floare, vino doar şi ia-l. 
 

Ferestrele din aripi cer creneluri, 
Resturi de umbre bandajează cranii, 
În aburi cresc fantome din cerneluri, 
În epifanii văd minuni profanii. 
 

Când şerpii cască, plouă abulie, 
Tresar în ceasuri karme indecise, 
Ne urcă metastaza, din hârtie, 
Între sinapse mucegai de vise. 
 

Cum înspre ceţuri se prelinge seva, 
Urcă-n firide forturi să destrame, 
Căderi din măr promite însăşi Eva, 
Incestul din grădină să reclame. 
 

De-am evada din lunga amnezie 
Care ne ţine-n noi ca-n închisori, 
Ne vom muta în vise cu chirie 
Să fim părinţi copiilor din flori. 
 
Omul cosmic 
 

Tot încercăm a prinde-n zbor comete 
Să regăsim în lungul şir de fii, 
În somn sau vis, această cruntă sete 
Ce arde-altare albe-n galaxii 
 

Pe rugul pur fiinţei să îi cânte 
Cu glas de îngeri care sfarmă munţii, 
Ca-nzăpeziri să curgă de pe frunte 
Peste mirenii puri în noaptea nunţii. 
 

Dar nesfârşiri ne-ndreaptă-n plauri prora 
Şi ne-ncurcăm în neguri ca-n liane, 
Ciudate semne, semănând cu Tora, 
Ne aburesc profetic pe ocheane... 
 

Iar dacă-n noi se întâlnesc pulsarii, 
Ca versetele-n sacre melodii, 
La suflete păţim în van avarii 
Că luminări vom mai primi simbrii 
 

Şi-n ape sacre curgem ca-n oglinzi 
Să luăm cu umbra faţă-n faţă cina; 
Păşind din tine, ca un arc te-ntinzi 
Spre omul cosmic, umbra ta, lumina. 
 
Amin 
 

Din zvârcolirea stelelor în ape, 
În incantaţii scrise-n aer chem 
Altare de luminǎ sǎ se crape, 
Înfricoşǎri de buze care gem;  
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ȚI-AM SCRIS PE ROUA UNEI LACRIMI… 
 

Ți-am scris pe roua unei lacrimi 
despre vânt, soare, stele, lună, patimi, 
mi-au răspuns stânca și un curcubeu 
dintr-un salcâm încărcat de vânt 
dintr-o privire de lumină 
din zâmbetul unui gând… 
 

și mi-ai șoptit…  
sărută-mă… iubește-mă… 
alungă-mă… recheamă-mă… 
calcă-mă… privește-mă… 
și vântul va face la fel dacă 
va prinde lacrima lunii februarie… 
și umbra unei raze de stea 
se va opri în galaxie… să-mi fie lacrimă, 
curcubeu, patimă, iubire, eliberare, încercare… 
să-mi fie pârtie către niciunde 
să-și arunce clipirea… 
să-ngroape privirea… 
în noi… în tine… 
spre noi… spre tine… în ieri… în azi… 
în muguri de brazi… 
în azi spre niciunde… spre Euterpe… 
 

patima din lacrimile curcubeului 
mi te-a lăsat tezaur lui Hipocrate  
mi te-a dăruit lumină mi te-a făcut râu de 
fericire mi te-a aruncat în privire 
mi te-a pus în părul unui curcubeu  
 în pieptul unei lacrimi  

să-i fiu călăuză    
pământului și vântului 
dinspre răsăritul unui potir dintr-un altar 
 

Ți-am scris Euterpe… și-a răspuns Hipocrate 
în potir ți-a răspuns Dumnezeu 
dinspre amiezile unei stânci spre apusul unui 
val… ți-am scris iubirea pe roua unei lacrimi 
iar Euterpe și-a început valsul vântului…   
 

Dintr-o frunză de cireș 
 a căzut un sărut care m-a chemat 

să-ți fiu rouă… iubire… 
 să-mi fii galaxie… nouă galaxie… 
 zeiță cu chip de lacrimă… 
 să-ți fiu trandafir… să-ți fiu potir… 
și-apoi altar să-ți fiu  
după ce valul va deveni rouă… 
 

Pe-un vânt să-ți scriu 
și-apoi pustiu… lacrimă… soare… stâncă… 
iubire… splendoare… candoare… 
apă… lună… izvor… vâltoare… vânt… pământ  
eu – muritor… tu, nemuritoare… 
eu – trecător… tu, netrecătoare… 
eu – călător… tu, rază de soare… 
eu – nor… tu, rază de floare – umbra de soare 
 

Ți-am scris, zeiță, pe-un bob de rouă,  
 pe-un trup de vânt… pe-o lacrimă de 
curcubeu  
 pe-o adiere de lacrimă… 

pe culoarea trandafirului… 
pe-un strop de patimă… ți-am scris…  
Euterpe mi-este martor… 


 

 

Vasile BELE 
 

FOȘNET DE SALCÂM… 
 

Pictează-mă cu roua dimineții 
îmbie-mă cu lacrimi din foșnetul vântului 
sculptează-mă în vânt fă-mă foșnet de salcâm… 
și-apoi iar pictează-mă în curcubeu  
să-ți fiu…  să-mi fii… să-i fiu… 
 

Sărută-mă și pleacă pe roua curcubeului 
iubește-mă… să-mi placă… să-mi placă lacrima 
 privesc spre floarea de cireș 
      sunt foșnet de salcâm și umbra unui curcubeu 
sunt zâmbetul unei priviri 
îmbracă-mă în frunză de rouă 
să-ți fiu… să-mi fii… să-i fiu… 
 

Și-apoi adastă lângă un foșnet de salcâm 
cerșind clipe de iubire  
să nu mă chemi în rouă 
dar îmbracă-mă în vânt 
să mă pictezi în foșnet de salcâm 
să nu mă chemi în frunza vreunui vis trecut 
să mă chemi lacrimă… 
 să mă chemi rouă de vânt… 
  să mă chemi picior de rouă… 
 

să-ți fiu… să-mi fii… să-i fiu…  
foșnet de vânt printre salcâmii  
scuturați de roua unui curcubeu 

 

Arată-mi lacrima printre iubirile acestui curcubeu 
să-i fiu privire… să-i fiu soare… să-i fiu pâine… 

 

Voi vorbi cu foșnetul 
celui mai măreț salcâm 
voi vorbi cu roua razelor de soare 
și n-am s-o las să plece în veșnicie 
 o voi opri să rămână în același 
 curcubeu de zahăr 

din sufletul unui foșnet de lacrimă 
 

Și-n aceeași lacrimă de soare 
și-n aceeași stâncă de iubire 
și-n aceeași floare de cireș  
să-ți fiu… să-i fiu… să ne fim… 
Un vânt de rouă și de primăvară 
un foșnet de curcubeu si-ncă unul  
 de același salcâm…   
Te voi aștepta… să mă ai curcubeu 
să te am lacrima unei pietre virgine și amare 
 să-ți fiu drum de care… 
Te voi iubi… sub salcâmul înflorit 
pictat cu rouă de curcubeu 
de ziua ta curcubeul va purta aripi de tort    

 doar de ziua ta… 
 

înflorit în miros de lacrimă  
să mă știi… să te știu… să ne știm… 
 

Lacrimi de soare și umbra de stele 
lacrimi de vânt și umbra de salcâm 
iubire de rouă și strigăt de lacrimă 
 tu curcubeu înflorit cu floare de cireș 
 

Te las aici tezaur sfânt 
să-mpodobești acest pământ 
 cu trup de vânt… cu miros de căldură… 

cu foșnet de vânt…  
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          Irina BAHTIN 
 

Arhitectura privirii 
 

Tu știi că ochiul meu aortă are 
și inima pupilă - curcubeu? 
Și dacă plâng, privirea cântă zbuciumată  
Și dacă râd, în două mă despică fulgere de zeu... 
 

Tu-mi ceri un ochi să râdă, 
în timp ce altul plânge... 
Cascadele de lacrimi 
mi se transformă-n sânge. 
Și mă întreb, tăcută, 
dacă iubirea mea-ţi ajunge... 
 

Treci cu vederea testamentul meu 
Și slova roasă de carii şi de vremi 
Aruncă, precum mulţii, negri viermi 
Spre-o inimă împietrită, de ateu... 
 
Toamna, Bacovia... 
 

Plouă afară, plouă și-n suflet 
plouă în lacrimi, 
plouă în cuget, 
plouă pe fila acelor povești 
unde mai suntem, 
unde mai ești... 
 

Plouă încet peste copacii 
ce tot mai tremură în neființă 
plouă sihastru, 
se scutură macii 
litere roșii de foc 
și sentință 
 

Plouă spasmodic și pretutindeni, 
amnezic, Bacovia, 
se simte în toate, 
plouă, iar noi ne strigăm 
printre grindine 
nori ne învăluie din față, 
din spate. 
 
Viață de poet 

 

În nopțile cu lună plină, trăiri tot mai răzlețe... 
Când candela aprinsă îți luminează calea, 
înșiri pe foi,  discret, cuvinte zbuciumate 
şi până-n zori te chinui cu gândurile tale 
 

Trăiești cu slove roase de carii și de timp 
când, degajat de lumea efemeră, 
te-ascunzi, de tot ce-i pământesc, în vis 
Și, adâncit în scrieri, te lupți cu o  himeră 
 

Sudoarea frunții tale îți picură pe foi 
Și ochii, obosiți, umil îți cer odihnă, 

 

dar... cum să lași din mână pana ce,  
de atâtea ori,  
la căpătâiu-ți aspru a vegheat în tihnă 
 

Toți îngerii în cor te-au preaslăvit 
Și l-au rugat pe Dumnezeu să fii ales Poet, 
Du-ți crucea demn și scrie  un cântec nesfârşit  
Al nemuririi nume - cu doar al tău antet. 
 
La umbra teiului lui Eminescu 
 

La umbra teiului bătrân, venind, un copilandru, 
Se-așază blând, sorbind dulceața verii, 
Cu sufletul neprihănit şi ochii tandri, 
El inima şi-o dăruieşte serii. 
...Un firicel de iarbă verde-i era drag 
Și-ntreg pământul sfânt i se părea, 
Sub ploi de flori, la umbra unui fag, 
Romantic, al său dor şi-l aprindea. 
Timid, adesea se-avânta spre cerul 
Ce-i auzea candidele cântări, 
Un vers de-al său plana cu tot misterul 
Unei vieți dure -  trăită-n frământări. 
Ce cruntă soartă! Cu toţi anii tulburi 
Pe a singurătăţii tavă crudă, 
Paharul suferinței şi-l asuma - şi-n ruguri 
Se aprindea Luceafăr. Şi ceru-i era rudă. 
...Străin, uitat și părăsit de toți, 
Precum o frunză moartă pe un ram, 
Azi îi deschidem ale minţii porţi, 
Ca unui fiu demn de al nostru neam. 
Din an în an sfidează Geniul moartea 
Şi lumea ipocriziei şi a urii 
Cu-al său mister, ce risipeşte noaptea, 
Cu-a sa înţelepciune şi căldură. 
Noi aştri lumina-vor pe pământ… 
Și poate că s-or naște încă genii, 
Dar scrisul lui e-un veşnic legământ 
Neanunţat - să  bucure milenii. 
 
Început... sfârșit... 
 

Când pleci din viața unui om 
Nu te întrebi ce lași în urmă? 
Un șir de lacrimi și dureri 
Pentru mult timp o să-i ajungă. 
 

Când pentru prima dată apari 
La ușa inimii nemângâiate 
Te uiți în jur și-apoi dispari, 
Trezind dureri demult uitate. 
 

Şi când revii la inima-ți iubită 
Nu te întrebi prin ce-a trecut? 
A fost uitată, părăsită, 
Căci te-a iubit atât de mult! 

 
   Irina Bahtin - născută la 1 octombrie 1999, studentă la Facul-
tatea de Istorie și Filosofie, anul II, Universitatea de Stat din Mol-
dova. A debutat în literatură cu o serie de articole publicate la 
revistele: Univers Pedagogic, Făclia, Literatura și Arta, La 
Creangă - Almanah literar. În 2017 a debutat cu poezia „Roze și 
mărăcini” în revista Roua Stelară. Au urmat o serie de activităţi 
literare care au marcat-o ca autoare de poezie, dar şi ca o expre-
sivă declamatoare. Este laureată la diverse concursuri artistic-
literare. 
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    Emilian MARCU 

 

Valentina Balaban: 

aproape totul despre… LEGO – POEZIE 
 

Cu siguranță că pentru Valentina Balaban publi-
carea unei noi cărți de poezie este mai mult decât o săr-
bătoare, este bucuria unei mari izbânde. Spun că este o 
mare izbândă pentru că fiecare dintre cărțile ei este con-
struită cu maximă atenție, cu multă preocupare pentru 
întregul conținut. Cărțile publicate până acum, fie pentru 
micii cititori, cum ar fi: Copilul ca o primăvară (poezii 
pentru copii, editura Enos, 2007) sau Salvaţi copilă-
ria (poezii pentru copii, editura Enos, 2009), sau cele 
pentru cititorii maturi: Filosofia vieţii (poezii, editura Olim-
piada, 2010), Lumea Ta… (poezii, editura Danubius, 
2011), Pe-o clipocire (poezii, editura Lucas, 2014), Plă-
madă stelară (poezii, editura Lucas, 2015), Sfere de vis 
(poezii, editura Lucas, 2016), Taină săgetând rubin 
(poezii, editura PIM, 2017), Sincopa destinului (poezii, 
editura PIM, 2018) și aceasta de acum presupune foarte 
multă fantezie, dar și predispoziție pentru a descoperi 
frumusețea lirismului pe care îl aduce în aces-te pagini.  
 Această nouă carte de poeme semnate de Va-
lentina Balaban este una a recompunerii unui univers 
care, aparent pare foarte dispersat, aproape rupt din do-
minoul clipei, ea încercând să construiască poeme pe lo-
gica legoului, pe logica acelor recompuneri din fracturi, 
de aplicare/atașare a unor imagini, din fracturi de lumină. 
Lego-poemele sale se compun, așa cum spune ea, din 
nimicul ce adulmecă povești, să dea contur lumii descă-
tușată în cheia solului/ energetic… Înot în gânduri, mai 
spune Valentina Balaban într-un poem, dorind să-și defi-
nească, umbrele destinului tocmit prin vama privirii,/po-
vestind trecuturi prin cununi de scuturi. Deși aparent 
sunt fracturate asemenea versuri, totuși, poeta reușește 
să le dea coerență și să le facă să fie trăite de către citi-
tor. 
 O adevărată incantație se poate lesne observa 
în poemele Valentinei Balaban, o incantație în acea sta-
re de continuă căutare, de prospecție în sufletul uman, 
uneori cu delicatețe, alteori cu o anume bruschețe, lă-
sându-ne, parcă, impresia că sunt decupări ale vieții 
reale. Asemenea călătoriilor magice, prin astfel de ver-
suri, ea încearcă să descopere, sau, de fapt, să compu-
nă întregul. Bucăți de lume se succed: cu nădejdea 
regăsirii/ înțelepciunii iertării/ din iubire… Toate eforturile 
sale se duc în acest areal al iubirii chiar dacă nu mereu 
explicit, reușind să vorbească despre noblețea luminii, 
abisul clepsidrei, totul petrecându-se în: Strop divin 
prins/ din seninul trezit peste ape/.../ dintr-un strop-
fantezie. Pentru ea zorii, care se întrevăd uneori, sau nu, 
alteori, sunt pasageri din ieri/ spre nicăieri… la roata 
norocului ea țese ițele într-o sarabandă construind 
Plasa-Timp știind că: viitorul relativ dospește/ cu iubire…  
 

 
 

              Deși, aparent, poezia Valentinei Balaban es-
te lipsită de metaforă, de acea bucurie a sufletului dar 
și a ochiului, care înlăuntru luminează, totuși, ea pă-
șește cu o anume sfială în muzeul metaforei spăr-
gând parola banalului creat pe huzurul imagistic întru 
iluminare meșterind ascensiunea către noi dimen-
siuni, așa cum spune în poemul Ofranda prezentului, 
considerându-se un scrib astral ce înclină balanța la 
întâlnirea cu judele. Aici desigur judele este cititorul, 
uneori versul popular, cel coborât, mai ales, din bala-
de. Și e limpede că acolo la Dunăre, baladele curg 
frumos și duios spre marea cea mare, făcând frumoa-
se volute în sufletele codanelor, vămuite de timp cu 
speranțe,/ închinate prin forma gândului/ înaripat ce 
respiră în ritualul iubirii. A se observa că aproape în 
fiecare poem al său se face referire la sentimentul de 
iubire chiar dacă nu este exprimată concret, ci mai 
mult aluziv, cu premoniții vibrante/spre inimi. Ea vede 
semănătorul cuvintelor/ ce încolțesc prin rouă… când 
se simte/ Însetată de-a cerului curcubeu/ spre nou.  
 În partea a doua a volumului, Valentina Bala-
ban, încearcă o altfel de terapie poetică, prin poeme 
în vers clasic, poeme încărcate de o expresivitate 
specială prin care demonstrează că se poate exprima 
în mai multe registre lirice, spunând: Scap frâul gân-
dului prin ere/ Spre neumblatele mistere,/ Spirale-n 
doruri efemere.../ Sunt clipe, veșnice-n tăcere… sau 
un terțet final dintr-un sonet în care spune: În rugă, 
gândul oglindirea firii/ Cununa cu speranța nemuririi/ 
darul suprem, divin, fiul-iubirii.  

În unele dintre aceste poeme din partea a 
doua a volumului se poate observa o continuă cău-
tare de sine și simte cum: Răsar din iriși raze-magi/ 
Pe-a zărilor descătușare/ Lumină, rouă, triluri dragi/ 
Vise trezite-n încântare… Starea de neliniște este 
una aproape funci-ară, mai ales atunci când simte că 
Mi-e calea deschisă spre Tine... referindu-se desigur 
la trăirea creștină spre care își îndreaptă versurile. 
Tenta pentru tema religioasă pe care o încearcă 
Valentina Balaban în această nouă carte a sa este o 
adevărată înălțare spre acest spațiu, prin iubire-n 
icoane... 
 Nici poezia cu caracter patriotic nu îi este 
străină așa ca aceasta intitulată Cinste lor sau cea 
dedicată Geniului Emin, sau Dunării, unele dintre ele 
scrise în stil aproape popular, ceea ce dă o anumită 
savoare specială poemelor sale. Cu această nouă 
carte de versuri Valentina Balaban devine o voce liri-
că feminină, tot mai personală în lirica brăileană și nu 
numai. 
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   Georgeta MUSCĂ-OANĂ 
 
Din ce culori te-ai întrupat, femeie? 
 

În care primăvară ai înflorit, femeie,              
Şi care ape-n murmur te-au învăţat rostirea?              
Din ce culori divine, râzânde-n curcubeie,              
Ţi-ai împletit hamacul ce-ţi leagănă trăirea?         
 

Din ce vibraţii blânde, ascunse în asceze, 
Te-ai întrupat izbândă ce ai trezit uimirea? 
S-a oferit lumina în zori să te boteze                               
Şi-n valurile-albastre ţi-ai limpezit privirea. 
 

În pântecul clepsidrei ai ţintuit secunde          
Ce ţi-au semnat ivirea cu lacrima virgină. 
Ai răscolit mistere cu şoaptele-ţi rotunde              
Şi-ai netezit cărarea spre trecerea-ţi blajină. 
 

Cu mângâieri de nimfă, născute-ntr-o scânteie, 
Mi-ai propulsat simţirea pe neştiute sfere.                    
Pe care braţ al stării te-ai furișat, femeie,                        
Şi m-ai chemat în gândul ce-a îndrăznit să spere? 
 

Te-ai cuibărit în taină la porţile iubirii 
Şi-ai revărsat cuvinte - metafore-n condeie; 
Înfăptuind nuntirea în miezul împlinirii, 
Dorinţă, zbor şi tihnă mi-ai devenit, femeie! 
 
În unic sens 
 

Cu diligența siderală                   
Aleargă îndrăgitul zeu, 
Cu zâmbete și lacrimi ninge, 
Dar tânăr e mereu, mereu!                     
 

Din fluviul de trăiri el soarbe                      
Lumina curgerii din noi, 
Pe unde-a fost nu se întoarce,     
Nici nu privește înapoi! 
 

În nesfârșită pendulare           
Între terestru și eter,                             
El nevăzut de nimeni trece...          
E veșnicie? Efemer? 
 

Cu diligența siderală 
Se plimbă timpul, clandestin, 
Cu geamantanul plin de vise 
Și la rever cu flori de crin. 
 
Evadare                           
 

Goliți de patimi ne-nțelese,     
Să odihnim memoria de ieri 
Și, părăsind orașul vieții, 
Să convertim tumultul în tăceri.     
 

 
Să n-ascultăm cum curg secunde 
Prin gongul rătăcirilor din gând; 
Fugind de spaimele rebele, 
S-ajungem unde n-am mai fost nicicând! 
 

Să evadăm pe o câmpie,    
Într-un amurg cu macii ziditori,                    
Iar când nimic în jur nu doare, 
Pe fruntea inimii să punem flori.  
 

Cerneala verde să boteze                 
Fiorul care tace în cuvânt, 
Consoanele să râdă-n lacrimi,    
Vocalele să scrie-al nostru cânt 
 

Și, adânciți în vis de ierburi, 
Să respirăm în ritmul vegetal! 
În zorii libertății albe 
Ne va trezi doar freamătul de cal. 
 
Sfâșiat de amintiri 
 

Petale de magnolii se oglindeau  
în ochii primăverii,  
ca un ecou al iernii care lăcrimase cu iluzii, 
cerul inspira  
albul ghioceilor treziți din somnul așteptării; 
 

mustang nepotolit,  
vântul ștergea uimirea mugurilor  
care tremurau în verde crud, 
firul de iarbă își ținea răsuflarea  
sub sărutul grăbit al clipei,  
apele râdeau șipotind, 
iar tu… 
 

tu, sfâșiat de albastrul amintirii, 
adunai cu mâini tremurânde  
cioburi din iubirea spulberată în cele patru zări. 
 
Căldura din cuvânt 
 

Chiar dacă-i iarnă tristă și geroasă, 
Poetul scrie cald și cu iubire, 
Înmoaie-n dor și liniște cuvântul 
Și-i dăltuiește drum spre nemurire. 
 

Copil al primăverilor stelare, 
Topește-n ritmuri clipe trecătoare;                                                         
Când peste lume picură cu vise,  
Trăirea-și seamănă pe albe-ogoare. 
 

Cu gândul sprijinit de miezul nopții,  
Privirea pironită-ntr-o genune, 
El plămădește tainice silabe 
Și lasă rodu-n tocuri să se-adune. 
 

Tresar poeme-n sensuri pârguite 
Și-n duhul iernii înfloresc iar crinii, 
Din noaptea plângerii uitată-n cruguri, 
Poetul smulge sunetul luminii. 


 



Boem@  131-132-133  (1-2-3) / 2020 113 

                                                                                                                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandru DRĂGOI 
 
De profundis 
 

Mă vedeam prin frunzele copacilor 
un trunchi putrezit şi dezrădăcinat. 
Un mişcător deşert eram când mă priveam din pietre. 
Prin ochii vântului eram o respirare încremenită. 
Nu m-am văzut când m-am privit prin razele Soarelui. 
 

Tulburătoare moarte îmi curgea prin trup, 
în ritmul bătăilor de clopot ale inimii, 
şi mi se scurgea de tot vederea până la mine. 
 

Ah, sălbatici strigoi am însufleţit cu ochiul meu, 
întunecată distanţă am străbătut până la mine, 
doar pentru a mă vedea tot mai îndepărtat. 
 

Nu mai ştiam de care parte a oglinzii mă aflam. 
 

Eram o uşa şi unii se uitau ca printr-un vizor 
şi mai şi băteau aşteptând ca cineva să le deschidă. 
 

Eram un cimitir în care uitarea îngropa 
distanţele în care m-ascundeam de mine. 
 

Eram un panteon de zei tremurând pe socluri, 
O epopee închipuită, un împărat descusut. 
 

Mă priveam ca pe un zid până la mine, 
O carcasă de camilă în deşert, o fântână părăsită. 
 

La toate întrebările răspundeam: 
“Să mă întorc acasă!” 
Pe toți îi întrebam în fel și chip 
cum  se ajunge iar la tine. 
 
Tavernele din mahalale 
 

Cum mă durea un idol 
chiar în seara grea de fum; 
Gelos ca o durere, 
şi m-a înduioşat singuratatea lui. 
 

Toţi nervii-mi tremurau, 
desprinşi, străini, 
stăteau cu gurile deschise, 
şi ochii mei încremeniseră 
pe galbenul tavan. 
 

Se răscolea în mine idolul, 
ca o cunună de lauri pe fruntea mea, 
ca şarpele se zvârcolea 
prin palidul elan. 
 

Cum mă durea un idol 
chiar în prima noapte de zăpadă, 
şi groaznic îmi mai ţiuia urechea. 
 
Dionis 
 

În dansul tău sclipeau culori nemaivăzute, 
Peste cuvinte cât de graţios pluteai, 
Cu-n evantai de aripi rupte, 
Cu ochii-nchişi şi buze sângerânde,  
Ah, ce divină îmi păreai! 
 

Pe când cu aripile te zburam, 
Erai o aură în jurul meu,  
Un aer parfumat pe care-l respiram: 
Mă străluceai, şi zeu eram din zeu. 
 
 

 
Dar astăzi, mâna-ţi tremură febril, 
Pe sânul stâng ai două muşcături, 
Însângerată-ţi este glezna de copil, 
Şi eu mă simt al nimănui. 
 
Soldatul și nimfa 
 

Și oasele mi-au rămas în deșert înfipte. 
Pustiu de lumini și de ape. 
Lacrimi au curs rădăcini părăsite, 
Șoapte m-au învăluit de aproape. 
Până când osul mi-a crescut un copac înflorit. 
Vino, vino și respiră parfumul florilor pătate, 
Sufletul meu care te-a iubit. 
 
Elegia zborului 
 

După ce mi-au fost smulse aripile, 
direct din os,  
din rădăcina înfiptă în plămânul 
cu care îmi respiram zborul, 
am zis: “Nu-i nimic”, 
“Nu-i nimic”, am zis. 
 

Am închis şi am deschis ochii, 
şi dintr-o dată, mi-am luat zborul, 
cu pleoapele în loc de aripi, 
cu ochiul meu în loc de zbor. 
 

Pe când zburam prin alte ceruri, 
un fulger m-a strălucit orbitor, 
şi mi-a scos ochiul din orbite 
căzând din zborul meu. 
M-am ridicat şi am zis: “Nu-i nimic”, 
“Nu-i nimic”, am zis. 
Mi-am întins apoi o aripă gândindu-mă la ea, 
Pe cealaltă gândindu-mă la mine, 
Cu o aripă băteam când îmi aduceam aminte, 
Cu cealaltă când priveam spre înainte; 
Şi mii de aripi îmi tot creşteam aşa, 
şi zborul meu lăsa în urma lui 
ca niste puncte universurile, lumi întregi. 
 

I-am strigat atunci: 
Oricâte aripi o să îmi smulgi, 
Tot n-ai să mă dobori din zborul meu! 
Şi el mi-a zis: “Nu-i nimic”, 
“Nu-i nimic”, mi-a zis. 
 
Zâmbetul clovnului 
 

Paşii lui ca două lacrimi, 
Mersul ca un râu de plâns; 
Înnegrite patimi: 
disperatul râs. 
 

Paşi ca două pleoape, 
Drumul ca un ochi, 
Înecate ape, 
blestemat deochi. 
 

Paşii lui ca două zbateri, 
Inima-i un ceas enorm, 
Dezgropate patimi: 
zâmbetu-i diform. 
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          Mihai PĂCURARU 
 

DISTANŢĂ DE SUFLET 
 

Rupe firele din plasa în care te afli la o 
distanţă apreciabilă de suflet. 
 

Plasa creează iluzia de rezistenţă, 
dar nu e pentru tine pregătită. 
 

Acolo, păianjenul îşi ajunge sieşi, 
e vânător şi pradă, renaşte, îşi amplifică 
spaţiul de vânătoare, dintr-un univers în celălalt. 
 

Ne apucă miezul spiritului, discutând 
despre păianjen, poet şi plasă. 
 

Cine pe cine înghite, renaşte şi e veşnic 
lună pe cer, noapte şi zi? 

 
     FLUTURI ÎN BALANŢĂ 

 

     Astăzi, peste prunii din livada mea argintul 
         plouă generos, pulbere deasă, cu 
         fluturi albi, coborâtori din inele. 
 

     Tremură viţa, zâmbet de ciorchini copilandri, 
         nimic nu pare să oprească fluviul 
         în care nu cobori de două ori. 
 

      E septembrie peste pomi şi casă, 
         strigătele se aud doar ca ecouri 
         ale celor plecaţi fără vâsle. 
 

      Un nimb e la poartă,cineva mi-l oferă, 
          cadou nesperat, între două sau 
          mai multe nopţi şi zile devenite 
          încăperi într-un imens palat. 
 

       Astăzi, copilul se joacă şi eu scriu 
          traducând aura intrării pentru... 

 
     JOCUL  
   
     Dar mereu vin şi vor veni,ca trupe bine organizate, 
          comandanţi şi drapele. Poate se vor prăbuşi 
          în tranşeele nopţii, unii vor respira dincolo de livezile 
          pustii, vor agita alţii mai multe bucăţi de zăpadă, 
          în amintirea secundelor fără valoare. 
 

      Aşa se vor trece şi se vor petrece, 
          într-un lung vals al schimbării perechilor, 
          cu orchestra dirijată din vârful muntelui cu flori. 
 

      Apoi copiii, în noapte contururi, vor struni 
          caii primiţi dincolo de şanţuri, 
          pregătiţi în râsete, să arunce 
          cu bulgări în Lună. 
                      
 

 
    SCULPTOR 

 
    Pe o plajă, undeva, caii aleargă, spuma valurilor, 
         mâini imense, trece dincolo de ei: 
         imagine dintr-un tablou cu iarbă înaltă 
         şi cai păscând, doar spinările,  
         ca movile mişcătoare 
         se zăresc în negura de deasupra mării. 
 

     Dacă te apropii, încet aburii dinspre ziuă 
        dispar:unul câte unul, caii se ridică spre cer, 
        înaripaţi ca în legende, iar înotătorii rătăciţi  
        ies la mal, în căutarea luminii, pe care au zărit-o 
        la început, în tunelul de apă. 
 

     Cât nisip, câte scoici, câţi regi,  
                                                jucându-se cu paiele 
        din coroane, iar tu, aplecat  
        peste placa de marmură 
        albă, încerci, cu o daltă, să laşi cuvinte 
        ce se vor topi în pescăruşi, mereu în zbor. 
 
 
     TRUPUL TÂRÂT AL MEMORIEI LUMII 

 

     Mulţimea adunată-n forum, urlând lupeşte, 
          prin mijlocul ei, trupul târât cu 
          o liană legată de un inorog - 
          scenă pictată pe retină şi pe inimă, 
          nu te lasă de veacuri în odihnă. 
 

      Câte tablouri,câte momente fixate în culori 
          n-ai cunoscut, n-au cunoscut  
          mulţimile, uneori arzând în  
          ploaie, cum jocuri de artificii 
          ningând, fără să vadă 
          trupul târât, mai tânăr ca timpul. 
 

      Privind prin ochean, matelotul  
          zăreşte piramidele mării şi 
          înotătorii veşnici cu aripi - 
          de aici şi de dincolo, nepăsător. 
 

      Biciul de curele şi biciul de foc 
          uneori stăpânesc câte-un rob, 
          sau mai mulţi, depinde, în esenţă, 
          de timp şi Olimp. 
 

      Lasă totul,vino să citeşti florile pomilor 
          înfloriţi în august, şi gândeşte-te 
          că vine septembrie, şi apoi decembrie 
          ca un huruit de cascadă peste tine, 
          peste tot ce se adună torent. 
 

     Undeva,trupul târât 
          al memoriei lumii... 
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