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                        Ted HUGHES 
 

Examination at the Womb-Door 
 

Who owns those scrawny little feet? Death. 
Who owns this bristly scorched-looking face? Death. 
Who owns these still-working lungs? Death. 
Who owns this utility coat of muscles? Death. 
Who owns these unspeakable guts? Death. 
Who owns these questionable brains? Death. 
All this messy blood? Death. 
These minimum-efficiency eyes? Death. 
This wicked little tongue? Death. 
This occasional wakefulness? Death. 
 

Given, stolen, or held pending trial? 
Held. 
 

Who owns the whole rainy, stony earth? Death. 
Who owns all of space? Death. 
 

Who is stronger than hope? Death. 
Who is stronger than the will? Death. 
Stronger than love? Death. 
Stronger than life? Death. 
 

But who is stronger than Death? 
Me, evidently. 
Pass, Crow.. 
 
Kra’s Song of Himself 
 

When God hammered Crow 
He made gold 
When God roasted Crow in the sun 
He made diamond 
When God crushed Crow under weights 
He made alcohol 
When God tore Crow to pieces 
He made money 
When God blew Crow up 
He made day 
When God hung Crow on a tree 
He made fruit 
When God buried Crow in the earth 
He made man 
When God tried to chop Crow in two 
He made woman 
When God said: "You, win, Crow," 
He made the Redeemer. 
When God went off in despair 
Crow stropped his beak and started in on  
the two thieves. 
 
 

(continued on the page 4) 

 Paul MIHALACHE     
 

(traducere) 

Interogatoriu la porțile facerii 
 

Ale cui sunt piciorușele astea rahitice? Ale Morții.  
A cui e fața asta uscată și țepoasă? A Morții.  
Ai cui sunt plămânii ăștia care încă respiră? Ai Morții.  
A cui e haina asta ieftină de mușchi? A Morții.  
Ale cui sunt mațele astea oribile? Ale Morții.  
Al cui e creierul ăsta labil? Al Morții.  
Tot sângele ăsta murdar? Al Morții.  
Ochii ăștia miopi? Ai Morții.  
Limba asta rea? A Morții.  
Insomniile astea întâmplătoare? Ale Morții. 
 

Primite, furate, sau păstrate până la judecată? 
Păstrate. 
 

Al cui e tot Pământul ăsta ploios și arid? Al morții.  
Al cui e spațiul întreg? Al Morții.  
 

Cine e mai puternic decât speranța? Moartea. 
Cine e mai puternic decât voința? Moartea. 
Mai puternic decât iubirea? Moartea. 
Mai puternic decât viața? Moartea. 
 

Dar cine e mai puternic decât Moartea? 
Eu, bineînțeles. 
Treci, Corbule. 
 
Cântecul Corbului despre el însuși 
 

Când Dumnezeu l-a făcut pe Corb 
A făcut aurul 
Când Dumnezeu l-a copt pe Corb în soare 
A făcut diamantul 
Când Dumnezeu l-a strivit pe Corb sub presă 
A făcut alcoolul 
Când Dumnezeu l-a rupt pe Corb în bucăți 
A făcut banii 
Când Dumnezeu l-a suflat pe Corb în vânt 
A făcut ziua 
Când Dumnezeu l-a spânzurat pe Corb de un copac 
A făcut fructul 
Când Dumnezeu l-a îngropat pe Corb în pământ 
A făcut omul 
Când Dumnezeu a încercat să-l spintece pe Corb în 
două  
A făcut femeia  
Cînd Dumnezeu a spus: „Ai câștigat, Corbule”  
L-a făcut pe Mântuitor. 
Când Dumnezeu și-a pierdut orice speranță  
Corbul și-a ascuțit ciocul   
Ș i s-a năpustit spre cei doi tâlhari. 

(continuare în pag. 4) 
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(following frim the page 3) 

 
Crow’s First Lesson 
 
God tried to teach Crow how to talk. 
'Love,' said God. 'Say, Love.' 
Crow gaped, and the white shark crashed into the sea 
And went rolling downwards, discovering its own depth. 
 
'No, no,' said God. 'Say Love. Now try it. LOVE.' 
Crow gaped, and a bluefly, a tsetse, a mosquito 
Zoomed out and down 
To their sundry flesh-pots. 
 
'A final try,' said God. 'Now, LOVE.' 
Crow convulsed, gaped, retched and 
Man's bodiless prodigious head 
Bulbed out onto the earth, with swivelling eyes, 
Jabbering protest-- 
 
And Crow retched again, before God could stop him. 
And woman's vulva dropped over man's neck and 
tightened. 
The two struggled together on the grass. 
God struggled to part them, cursed, wept-- 
 
Crow flew guiltily off. 

 
Two Legends 
 
Black was the without eye 
Black the within tongue 
Black was the heart 
Black the liver, black the lungs 
Unable to suck in light 
Black the blood in its loud tunnel 
Black the bowels packed in furnace 
Black too the muscles 
Striving to pull out into the light 
Black the nerves, black the brain 
With its tombed visions  Black also the soul, the huge 
stammer 
Of the cry that, welling, could not 
Pronounce its sun. 
 
II 
Black is the wet otter's head, lifted. 
Black is the rock, plunging in foam   
Black is the gall lying on the bed of the blood. 
 
Black is the earth-globe, one inch under, 
An egg of blackness 
Where sun and moon alternate their weathers 
 
To hatch a crow, a black rainbow  
Bent in emptiness 
Over emptiness 
But flying 
 


 

(urmare din pag. 3) 

 
Prima lecție a Corbului  
 
Dumnezeu a încercat să învețe Corbul  
să vorbească.  
„Iubire”, a spus Dumnezeu. Spune „Iubire”.  
Corbul a deschis larg ciocul și marele rechin alb 
s-a prăbușit în ocean  
Ș i s-a scufundat tot mai adânc, descoperindu-și 
propria profunzime. 
 

„Nu, nu”, a spus Dumnezeu. „Spune Iubire. 
Încearcă acum. IUBIRE”.  
Corbul a deschis larg ciocul și o muscă albastră, 
o muscă țețe și un țânțar  
S-au îndepărtat în zbor  
Fiecare spre adăpostul lui de carne. 
 

„O ultimă încercare”, a spus Dumnezeu. „Acum, 
IUBIRE”. 
Corbul s-a contorsionat, a deschis larg ciocul și a 
vomitat 
Și capul imens al omului, fără corp, a răsărit pe 
pământ, cu ochi bulbucați,  
Bolborosind proteste.  
 

Apoi Corbul a vomitat iar, înainte ca Dumnezeu să 
îl poată opri.  
Și o vulvă de femeie a căzut, înfășurându-se 
strâns pe gâtul bărbatului.  
Cei doi s-au luptat în iarbă.  
Dumnezeu s-a chinuit să- i despartă, a blestemat 
și a plâns. 
 

Corbul și-a luat zborul, vinovat.  
 

Două legende 
 

Negru era cel fără de ochi 
Neagră era limba 
Neagră era inima 
Negru ficatul, negri plămânii 
Incapabili să absoarbă lumina 
Negru sângle în tunelul său zgomotos 
Negre mațele strânse în furnalul lor 
Negri și mușchii 
Care se chinuiau să iasă la lumină 
Negri nervii, negru creierul 
Cu nălucirile lui îngropate  
Negru și sufletul,  
Bâlbâială uriașă  
A plânsului care, acumulându-se, înghițea cuvintele. 
 

II 
Negru este capul ud, la pândă, al vidrei 
Neagră este piatra care se scufundă în apă 
Neagră este tristețea care agonizează în albia sângelui. 
 

Negru este pământul și dedesubtul lui - 
Un ou de întuneric 
Unde soarele și luna își împart timpul 
Pentru a cloci un corb, un curcubeu negru a plecat în vid 
Deasupra vidului 
Și totuși în zbor 


 

 
 
 

(continuare în pag. 11) 
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s-a dat cu ea tare chiar şi printre cei  
rămaşi din „nomenclatura” vremii,  
(ce s-o fi ales şi de ăia?).   
 

când, după răstimp, s-a stabilit „în Ţară”,  
uşanka* i-a căzut de un folos la care  
nici nu visase. tocmai se vehicula la tv  
că s-ar clătina munţii de văzduhul ieşit  
din standardele eco, că urşii, în plină vară,  
dau busna pe uliţe la tombiroane,  
iar oamenii păţiţi preziceau prăpăd.  
aşa s-a şi adeverit: a urmat o iarnă  
geroasă de crăpau ouăle corbului,  
însă mitan şi-a scos căciula „cu urechi” 
de la naftalină şi gata! ba chiar s-a etalat  
prin oraşul ardelean – nici turiştii  
nu aveau cuşmă de ondatră ca a lui. 
 

la fel şi acum, la vreo trei decenii. 
de l-ar vedea olimpiada cum pozează   
în oglinzile new-york-ului cu căciula sa  
de elită sovietică...  
___________________ 

*căciulă rusească (reg.).                

 
lecţie                                                            
 

să te hrăneşti cu zilele nenorocoase  
şi, deopotrivă, bune - spunea mitan  
învăţăceilor - cum nu alege lupul  
albele de negrele sale prăzi. 
încă nu am convins pe nimeni, dar  
cu subtilitatea materiei nu-i de glumit.  
când urci scările sau coborându-le,  
ca să nu ajungi la ghena erorilor  
şi riziduurilor de ala-bala portocala,  
nu păşi cu stângul. nici urmele  
n-or mai fi urme, să nu te ţii de ele  
că nu prinzi decât zadarul.  
să păşeşti neapărat cu dreptul 
şi vei ajunge exact unde duc treptele.  
acolo - să crezi aşa ceva! - vei vedea cum  
întunericul prinde conturul unui sens luminos.  
o pajură, încărcându-şi de la soare bateria,  
ciuguleşte argintul dimineţii risipit prin iarbă, 
printre copaci de aramă s-a răspândit  
cântarea cântărilor cu sulamita şi turnul ei de fildeş  
atât de drag unui rege poet, iar umbrele,  
vai! (la câte falsuri bântuie) devotate ego-uri,  
cuplându-se prin breşele crângului, şi...   
ce să mai zic, despre urme şi umbre  
spunea altcineva, iar eu eu mă-ncred  
în succesele şi eşecurile mele.   
 

_________________________ 

     Născut în Basarabia şi stabilit la Brașov. A studiat la Colegiul de 
Arte (teatru) din Soroca (Moldova) şi Academia de Drept din Hary-
kov (Ukraina). Activează în calitate de regizor de teatru popular, 
funcționar public, avocat.  
    Poet şi dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova. 
Semnează volumele de poezie: La masa lui Brâncuşi (2004), Faţa 
din oglindă (2006), Linia limită (2008), Sensul circumferinţei (2009), 
Refugiu în a fi (2011), Condamnarea umbrei (2013), Viziunile buf-
niţei de piatră (2016), Timpul l-au inventat ceasornicarii (2019), Ca-
feaua cu zaţ (2019) şi piese de teatru în Căderea turnurilor Eiffel 
(2014), alte piese publicate în reviste literare periodice. 
 


 

 

      Dumitru BĂLUȚĂ                
 

albele şi negrele lui mitan  
 

a fost un timp când mitan era aproape  
fericit să ştie că este văzut şi altfel  
decât îl redă dimineaţa oglinda din baie,  
că pe lângă un cip şi nr. din buletinul de identitate   
are şi el un indiciu ceva mai cool.  
curioşii îl iscodeau din faţă şi profil,  
chiar îl ciupeau de barba cioc  
să se încredinţeze, deşi obrazul lui  
era roşu aprins la vedere. 
de bună seamă, cei mai mulţi,  
şi ei cu ochii pe fizionomia lui,  
până la urmă, ne având din asta foloase,  
şi-au văzut de treabă. 
 

însă şi-acum, fie cu zâmbet subtil, fie  
cu ceva piper în subtext, se mai găseşte  
câte unul să-ntrebe: nu ţi-a spus nimeni  
că semeni tare cu... eh, ce preşedinte  
inteligent aveau românii! 
lui mitan de mult nu-i mai pasă de asta, 
nici cât oglinzii sale de ras. 
 
chimicale   
                                             

ciudăţiile au devenit o realitate.  
se răspândesc ca iedera.  
te strâng în arcul pancreasului şi te-neacă  
cu propria-ţi fiere,  
iar inima scapă din braţe şi minte că-i ok.   
precum în peisajele toamnei frunzele  
hiperbolizate şi lucii de reci la respiraţia vântului,  
dar nu se dau în culori cabalistice, verzi se ţin  
până la stingere - astea-s roadele.  
tratate şi fardate, abundă bazaruri sud-est-europene,  
stârnesc rumori, dar şi aşa, rod oamenii vii.  
  

mitan ar striga fără reţinere, ca la apel: în mine-s  
toate chimicalele tăbliţei mendeleev!   
e gata de mult să spună că realitatea este  
un paradox voit, dar se conformează molcom.  
dă braţul uscat, sângele abia se prelinge în eprubete  
şi aude pe cineva: puţin de tot. 
halatele albe de gardă, ca un stol de grui,  
dram cu dram adună în jurul lui dimineaţa,  
cea de dincolo de 112, unde olimpiada,   
superstiţioasă, dă în bobi...  
un kubyk-rubyk este realitatea.      
 
uşanka * 
 

o cumpărase la un butic srl  
din centrul capitalei, cu 36 de ruble.  
pe atunci cam scump - o halcă de leafă,  
dar şi aşa, „pe sub tejghea”.  
lucru fain, zicea mitan, la mare căutare.  
blană de ondatră unduioasă.  
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Mădălina BĂLU 

 

Discursul politic în lumina Gender 
 

Dacă acum câteva decenii discursul politic era privit ca 
o formă de comunicare ilegitimă (Rovența-Frumușani, 
2005:140), astăzi putem afirma cu certitudine că este o 
categorie discursivă privilegiată, fără de care spațiul de 
comunicare publică nu poate fi conceput. Astfel, realizările 
discursive politice se întrepătrund cu celelalte tipologii 
discursive, imixtiunile în discursurile mediatic și publicitar 
fiind mai mult sau mai puțin afectate de intenționalitate. 

Un  aspect interesant de urmărit în discursul politic este 
observarea acestuia în lumina Gender, știut fiind faptul că, 
la nivel mondial și implicit european, se încearcă o realizare 
a egalității de gen în toate palierele societății, de la proce-
sul de luare a deciziilor, la politicile externe, de dezvoltare 
și la independența economică, reconcilierea vieții private și 
profesionale. De asemenea, eradicarea tuturor violențelor 
de gen și a stereotipurilor constituie principalele obiective 
ale așa-numitei Gender mainstrea-ming. 

Efectele acestei strategii afirmate la nivel teoretic și 
legislativ începând cu Tratatul de la Roma, din 1957 se 
evidențiază și la nivelul discursului politic. Deși este vizibil 
progresul făcut în afirmarea și acceptarea femeilor în funcții 
și poziții decizionale, precum și libertatea de a accesa dife-
rite paliere ale lumii politice, există încă state sau comuni-
tăți în care se depășesc cu greu barierele de gen. Și nu 
vorbim în acest caz doar despre statele din Orient, care 
sunt recunoscute pentru cutumele privind rolul minimal al 
femeii în viața publică. Există și în spațiul cultural european 
situații în care afirmarea politică a femeii este ironizată, în 
cel mai bun caz sau chiar sancționată, ajungându-se și la 
violențe asupra cărora nu dorim să discutăm. 

Am ales pentru exemplificare, un corpus de discursuri 
electorale din România, Republica Moldova, Germania și 
Croația, urmărind să identificăm aspecte în care se profi-
lează  încercări de inferiorizare de natură sexistă: 

Igor Dodon: Valorile noastre sunt creștin ortodoxe, e un 
lucru extrem de important. Minoritățile sexuale vă susțin ca 
președinte. Trebuie să știm cine vrea să fie președinte. 
Cum vreți să-i promovați în Republica Moldova? De ce vă 
susțin pe dvs? Poate faceți parte din grupul acesta? 
(Atac la adresa partenerei de dialog). 

Maia Sandu: Eu zic să-i întrebați pe ei. Să-l întrebăm 
pe mitropolitul Moldovei, am aici scrisoarea Mitropolitului 
Moldovei care îmi mulțumește pentru colaborare în perioa-
da în care eram ministru. Eu sunt creștină, răspândiți 
minciuni. Minciuna și hoția sunt păcatele cele mai mari. 
(Contraatac prin poziționarea în antiteză cu partenerul de 
discuție). 

Angrenarea într-un discurs conflictual presupune antre-
narea interlocutorului într-o mișcare interacțională, bazată 
pe nivelul cantitativ al intervențiilor, superioritatea fiind mar-
cată prin confiscarea și deținerea cuvântului, dar și prin 
succesiunea inițiativelor verbale. Din nou poziționarea lui 
eu la începutul unei afirmații a Maiei Sandu are rolul de a 
consolida poziția acesteia, în detrimentul celuilalt, fără a 
acuza în mod explicit. 

La fel cum Barack Obama și-a presărat un discurs din 
Egipt cu multe citate din Coran, urmărind să inducă tinerilor 
studenți islamiști ideea că religia lor este o parte din poves-  
 

 

tea Americii, (apud Ciumacenko, 2018: 86), tot ast-
fel Maia Sandu invocă percepte din Biblie (Min-
ciuna și hoția sunt păcatele cele mai mari), urmărind 
a influența emoțional alegătorii, dar și să adreseze 
critici voalate la adresa lui Dodon, întrucât despre 
hoție nu fusese vorba anterior. 

Maia Sandu: Respect drepturile tuturor oame-
nilor, sunt stabilite în Constituție și legi. Dodon vine 
cu niște bârfe care nu sunt adevărate. 

Igor Dodon: Sunt categoric împotrivă înregis-
trării minorităților sexuale în Republica Moldova, 
sunt împotriva propagandei minorităților sexuale, 
împotriva legii votate. Pentru mine e principial ca 
legea (care conferă drepturi minimale minorităților-
n.red.) să fie anulată (www.b1.ro.știri externe/ 04. 
11.2016). 

Recurența expresiei sunt împotriva îl pozițio-
nează pe vorbitor într-un curent de opinie categoric 
opus cu partenera de discuție, el asumându-și apar-
tenența cu fermitate care se opune expresiei eu 
cred, mult mai diminuată, care reprezintă o modali-
tate de exprimare a maximei modestii (Niculescu-
Gorpin, 2009:339).  

Campania pentru alegerile europarlamentare 
din Croația s-a concentrat în jurul următoarelor teme 
de discuție: refugiații și criza imigranților din Europa, 
egalitatea de gen și participarea politică, persoanele 
aparținând minorităților sexuale și drepturile aces-
tora, precum și drepturile minorităților conlocuitoare. 
Referitor la aceste probleme, vom analiza sumar 
discursurile din campania electorală pentru alegerile 
prezidențiale din 2015 ale Kolindei Grabar-Kitarovic 
și Ivo Josipovic.   

Candidata Uniunii Democrate a Croației și-a ex-
primat clar aderarea la valorile europene, acuzând 
voalat contracandidatul și deținătorul actual al func-
ției că nu a militat destul pentru asumarea unui rol 
strategic, mai important. Ne vom ocupa poziția în 
Uniunea Europeană și NATO pe care Croația o 
merită. Ne vom reînnoi parteneriatele strategice, ca 
cel cu prietena noastră, Germania (Radio Europa 
Liberă Moldova, 12.01.2015). Remarcăm în frag-
mentul de discurs predominanța pluralului persoanei 
întâi, urmărind implicarea alocutorului în discurs și 
conștientizarea propriei valori. De asemenea, fiind 
un discurs de învestitură, este unul în care conflictul 
este aplanat, se face chiar apel la reconciliere ca o 
încercare de a-și asuma valorile democratice euro-
pene. Puterea nu se poate separa de limbaj. 

Perdantul, Ivo Josipovic, folosește strategia po-
liteții, recunoscând superioritatea adversarului, dar 
poziționându-se el însuși în discurs prin folosirea 
pronumelui ”eu”: Democraţia a câştigat. Grabar Ki-
tarovic a câştigat în confruntarea democratică şi, de 
aceea, eu o felicit. 

Spre deosebire de Croația, în România discur-
surile politice sunt recunoscute pentru “pitorescul” 
lor, iar discriminarea de gen este foarte vizibilă, ca 
în următorul fragment: Ludovic Orban Recomandăm 
membrelor PNL (nominalizând negativ și câteva 
persoane politice de sex feminin) să aleagă un alt 
traseu pentru promovare politică decât varianta de a  

 

(continuare în pag. 17) 
 

 

https://www.b1.ro/tag/maia-sandu-189643.html
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    Alexandru CAZACU 
 
Arena cu flori și ovații  
 

De-a lungul șoselei clădirile  
precum mătăniile în mâna unui prelat 
când totul se afundă în mineral și organic 
unde spațiul nu te înțelege  
oricât ai vrea să-i explici  
la orele tulburi ale despărțirii 
ce ne micșorează în propria vârstă 
iar Martie se aseamănă  
cu o dresoare de lei trecând călare  
alături de felinele ei 
prin arena cu flori și ovații  
unde cartea lui Marc Aureliu 
nu mai ajută  
iar albul salcâmilor din jur 
face ca prin vene abia să circule 
o picătură de sânge  
și nu știm dacă suntem  
lipsa sau plusul unor socoteli  
ale zeilor ce vor  
să reconstituie începuturi 
 
Amiaza saltimbanc 
 

Ieșite din scrinul ros de molii 
epistole vechi  
vor baricada intrările în urbe 
Frunze metalice cad peste străzi violete 
precum tencuiala de pe-o ruină  
Mai scunzi cu o pasăre prinsă-n cătarea  
unui revolver 
din ochii căreia vara nu o să plece niciodată 
aș vrea să povestim  
singurătatea pianistei ce taie  
în două jumătăți inegale  
amiaza saltimbanc 
și pe acest acum devenit o veche amintire  
ce aleargă despletită pe străzi  
sub țipătul prigoriilor  
după metereze de ceață 
si troița ce a ostenit în răscruce  
când parfumul crizantemelor  
ne mângâie orgoliul rănit  
iar fiecare cuvânt este asemeni unui erou 
căzut în dizgrație  
 
Ce a mai rămas 
 

Un graur duce orașul în cioc 
ca pe un inel de mireasă  
seara se târește peste covoare  
asemeni soldaților la pândă 
 

  

Mușchii cresc peste copaci  
odată cu ridurile frunții  
iar furgonete  
alimentează cu buchete verzi 
chioșcuri și tarabe 
ca și cum ar așeza un colier de oaze  
la pieptul deșertului  
Bufnițele fugite dintre dărâmăturile  
unui pod peste fluviu 
se adaugă la geamul insomiei noastre 
Anotimpul își deschide rănile  
și durerea crește de câteva ori  
ca și cum ar fi privită cu lupa  
Un pumn de lacrimi ne primenește ochii 
Autobuzele cară spre asfințit  
ce a mai rămas dintr-o promisiune 
 
Avec le temps 
 

Zgomotul pașilor unei femei  
care se îndepărtează  
cu zeci și sute de kilometrii 
pe străzile ce au albit 
precum macheta unui corăbii într-o sticlă 
prin aburul amiezii învinse 
de neatinse zenituri 
prin temeri și iluzii comunitare  
dincolo de zgomotul de fond 
al unui angrenaj invizibil  
de aerul care tremură încins 
și frigul intermitent al privirii 
unde credeam că totul în jur 
este un simulacru  
iar amintirea iubirii  
precum întâlnirea cu un bătrân  
mereu la aceleași ore  
căruia îi este din ce în ce mai greu 
să ne recunoască  
 
Nearby 
 

Să urmărești șinele de tramvai  
până la depou ori cum se pierd  
pe o alee prăfoasă  
la periferia orașului balcanic 
când vrei să uiți drumul de întoarcere  
printre oamenii vorbind  
în fața magazinelor hard-discount  
cum stoicismul este formă de slăbiciune umană  
sub fumul de țigară ieșit din ferestre  
deschise spre Vestul continentului 
auzind claxonul unei biciclete  
și zăngănitul buzunarelor cu mărunțișuri  
lângă caisul înflorit ca o torță albă  
prin mijlocul curții transformată-n cârciumă 
unde insectele se lasă prinse-n pahare 
când un pod de corăbii  
din bucăți de tablă smulse de pe acoperișuri  
stă gata să descopere o lume nouă  
unde tot ce nu este simetrie și egalitate 
se poate explica drept un incident  
declanșat de gesturi insondabile 
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    Ionel NECULA 
 

Poeta Aida Zaharia revine 
 

      Am bănuit de la început, de la debutul literar din 2018 
cu volumul  Fără uși fără ferestre  (Editura  StudiS, Iași)  
că Aida Zaharia va avea un parcurs literar ostensibil și 
impetuos, invidiat de mulți dintre colegii de generație. Un 
început bun, rafinat și apretat este un indiciu că va con-
tinua la fel și în viitoarele dispuneri lirice.  
      Ca și în primul volum, și în acesta din urmă, propus 
pentru publicare Editurii Studis, scotocește prin depozita-
rul subiectiv sedimentat în timp și în confruntare cu lu-
mea de unde extrage doar acele fapte și frământări cu 
potențial liric și pot fi aduse într-un potyayov poetic. Pu-
țini scriitori au această  cutezanță de a-și expune public 
viața și trăirile subiective. E un semn de sinceritate și 
franchețe, cum nu se prea îmtâmplă printre scritori, dis-
puși mai mult să disimuleze. Regăsim și în acest volum 
aceeași dragoste filială față tatăl său, strămutat în alte 
tărâmuri, o dragoste sinceră, împregnată de o disperare 
tragică:  

A înverzit pământul, Tată! 
Grâul se-ntinde peste zări 
Proaspăt 
Plin de suc 
și de aer curat! 
Pământul negru 
Mă duce cu gândul la tine. 
 

Dă-ți piatra la o parte!... 
Vin și eu curând 
Să-mi odihnesc plânsul 
În brațele tale din oase albe 
 

Dă-ți piatra la o parte 
Să mă cuibăresc și eu lângă tine! 
Vom aștepta amândoi 
Primăvara viitoare 
Să crească grâul 
Verde 
Din noi. (Primîvară funebră).   

     Nu aceeași dragoste filială o arată și față de mama sa 
trecută și ea în Valea umbrelor morții, dar imaginea ei 
este asezonată cu oceanul de disperare, cu nenorocul, 
cu mizeriile vieții  și cu fragilitățile ființiale pe care i le-a 
inoculat.   

Anul acesta nu mai pregătesc mărțișoare 
Nici cozonac de paște 
Mi-am croit doar toiagul de pe icoană 
Din ceara lumânărilor aprinse 
La cimitirul din sat. 
Trec prin valea umbrelor morții  
Să scap de fiarele 
Care mi-au nimicit visele...  

 

 

      Toate sau majoritatea poeziilor Aidei Zaharia sunt 
pline de disperare, de  deznădejde, de pacoste și de 
nenoroc. Este ceva tragic, cioranian în versurile ei. 
Curios este însă că nu alunecă în scepticism, ci admi-
te să străbată calvarul vieții cu aceeași detașare im-
placabilă, cu care Socrate a convenit să bea cupa cu 
zeamă de cucută. Și-a înțeles destinul și l-a asumat 
ca pe un dat implacabil. A înțeles că fericirea, bucuria, 
jubilația îi sunt interzise prin destin și ea, ca ființă mu-
ritoare,  nu se poate lupta cu destinul. 
      Există în poezia Aidei Zaharia o tristețe abisală, 
venită din străfunduri adânci, din însăși esența naturii 
sale, de ființă aruncată în lume în bătaia tuturor visco-
lirilor. Cum n-a simțit niciodată căldura maternă, mer-
ge din când în când la mormântul tatălui, să-l plângă, 
să-i ceară lumina unui gând bun și izbăvitor și să-și 
găsească un loc în brațele oaselor lui. Arareori, își 
îngăduie și momente mai relaxante și atunci umblă 
alandala printre vorbe și se preface că cerul e roz și 
mâine va fi mai bine. 
      Rar se întâmplă unui poet să strecoare atâta sin-
ceritate în versuri, să le infuzeze cu atâta sinceritate 
și să le confere o notă așa de sumbră, de patetism 
răscolitor și de felină rănită pe nedrept. Este poetă și 
aștept să-mi devină colegă în U.S.  
     Câteva cuvinte despre autoare. Cine n-a fost în-
cercat de acest simțământ copleșitor de disperare, de 
urgisire, de zădărnicie, de a te vedea părăsit de toți și 
de toate - de oameni și poate chiar de Dumnezeu - nu 
va înțelege niciodată nimic din  poezia Aidei Zaharia 
și nici pe autoare. Multă lume îi reproșează o presu-
pusă  răutate subiectivă, o presupusă țâfnă scăpată 
de sub control, dar asta o fac doar cei ce nu i-au des-
coperit partea luminoasă, angelică, depozitarul cu 
inefabil, dispoziția nemăsurată de înțelegere, de îngă-
duință, de a face bine, de a se ști folositoare oame-
nilor - o dispoziție direct proporțională cu capacitatea 
de suferință asumată și cu toate hutuchirile îndurate, 
vorba Eminescului, cu asupra de măsură. Eu așa am 
perceput-o, așa am simțit-o și de asta rămân într-o 
solidaritate nefisurată cu ea.  
      Eu sunt Adevărul, Calea și Viața, a spus Iisus, și 
nu-i vina ei că Mântuitorul a încredințat Adevărului 
funcții dispecerale în raport cu alte atribute umane  
binecuvântate. Nu-i vina ei c-a făcut din adevăr o 
religie și că i-a rămas  profund  credincioasă. Pe unde 
calcă Aida înfloresc narcisele, cu legendarul galben 
din corolă, și se împrospătează mireasma locului un-
de se reculege nenuntita Fecioară Maria. N-o feri-
cesc. Un loc cu multe Aide ar fi o poiană cu narcise și 
știm bine cât de prădalnice și ce prăpăd fac oamenii 
când ajung în această poiană binecuvântată. Că și 
Aida noastră simte povara acestor atitudini nevolnice, 
stă scris în chiar portativul destinului ei de ființă muri-
toare și supusă chinului.  
      Un lucru e sigur, într-un pom fără roadă nu aruncă 
nimeni cu piatra. De-ai fi fost mecanic, electrician, 
tractorist sau mai știu ce clasă muncitoare ai fi fost o 
anonimă, una din cele multe. ignorată de toată lumea, 
așa însă, ca și Daniel Bradea, sunteți ținta tuturor ata-
curilor. În virtutea unei nevindecate inerții agresive, 
proletcultismul are prelungiri moderne.  

(continuare în pag. 21) 
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       Virginia CHIRIAC 
 

GHIȚĂ NAZARE, PE URMELE TRECUTULUI, ÎNCHIS ÎN 

“CĂLIMARA CU CERNEALĂ DE BOZ* 
 

 Volumul de amintiri De la cerneala de boz la 
calculator. Amintiri recuperate, creație recentă a  emi-
nentului profesor și scriitor gălățean, Ghiță Nazare, re-
constituie într-o notă de obiectivitate luminoasă, traiec-
toria propriului destin, în oglinda retrovizoare a timpului 
prezent. Textul redactat la persoana întâi fixează în trama 
unei proze viguroase, experiențele personale  ale auto-
rului, generate de contextul istoriei reale, din a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea, care au marcat în chip modela-
tor etapele devenirii și formării eroului. În cazul lui Ghiță 
Nazare, reîntoarcerea în timp resuscitează trăiri, stări de 
spirit și experiențe existențiale, filtrate în lumina blând 
iertătoare a înțelepciunii mature, perfect calibrate între 
luciditate și sensibilitate.  

Autorul reconstruiește cu migală, tabloul universu-
lui fascinant și pitoresc al unei lumi apuse, asociate în 
memoria adultului cu imaginea „tocului muiat în cerneala 
de boz”, o simbolică reprezentare a startului unui traseu 
cultural impresionant, ce marchează evoluția destinală a 
eroului, beneficiarul din prezent al calculatorului: „De câți-
va ani buni, cam de când împlinisem 60, începuse să mă 
bată gândul să așez în pagină ce-mi mai aminteam din 
anii de la începutul vieții, să-mi recuperez amintirile de pe 
la mijlocul veacului trecut. Mai ales că acum altele sunt 
instrumentele scrisului. Literele sunt gata făcute, la calcu-
lator, numai trebuie să apeși pe tastatură și-ți apare textul, 
spre deosebire de vremurile de atunci, când scriam cu 
tocul muiat în cerneală de boz.” 

Ghiță Nazare șterge colbul de pe filele învechite 
ale vremurilor, recuperând din umbra amintirilor destine și 
evenimente atestate documentar, șlefuite cu finețe de 
talentul indubitabil al unui prozator autentic, atent la tâlcu-
rile fiecărui detaliu, care condimentează existența și dă 
savoare discursului epic. A nu lăsa trecutul să moară este 
datoria sfântă a cărturarului, pătruns de însemnătatea 
cunoașterii și înțelegerii evenimentelor istorice, percepute 
în perspectiva interdependenței lor cauzale. Un subtil fior 
liric învăluie în aburii melancoliei evocarea unui topos ui-
mitor, ce-și pierde urmele în vechimea începuturilor legen-
dare: „Voiam să-mi recuperez propriile amintiri, amintirile 
din satul natal, sat pierdut printre dealuri, îmbogățit de 
toate formele de relief, despre care oamenii spuneau că-
și trage numele de la Viezure, unul dintre oștenii marelui 
Ștefan, informație pe care am ținut-o minte de la profe-
sorul de istorie din generală, Octav Armencea. Să-mi 
recuperez și o parte din amintirile adolescenței, tinereții și 
studenției, din vremea debutului și a trudei pe ogorul edu-
cației”.  
 

 
 

Demersul epic se structurează secvențial, 
într-o serie de povestiri, ordonate cronologic, pe axa 
evoluției unui parcurs biografic individual, condiționat 
de ansamblul prefacerilor sociale, generate de instau-
rarea „dictaturii proletare”. Distanțarea în timp atenu-
ează asperitățile și temperează accentele dramatice, 
în tonalitățile ponderate ale discursului narativ, fiind 
evident efortul eului auctorial, în direcția reconcilierii 
prezentului cu fantasmele trecutului. Ghiță Nazare 
este un prozator redutabil, capabil să foreze în intimi-
tatea profundă a orizonturilor ontice, pentru a scoate 
la iveală misterioase legături între trecut și prezent, cu 
o vastă reprezentare a fenomenelor, la scara istoriei 
universale.  

Într-o vreme, când marile puteri și-au stabilit 
sferele de influență asupra statelor mai mici, România 
a trebuit să plătească bir greu așa-zișilor binefăcători 
de la răsărit. Scene de-un realism covârșitor relevă 
acuitatea unui fin spirit de observație asupra esenței 
tipologiilor umane. Textul dezvoltă multiple conotații 
de natură etică, pornind de la atmosfera neverosimilă 
a unei lumi, silite să-și abandoneze principiile morale, 
în favoarea subterfugiilor imperios necesare supravie-
țuirii sub comunism. Cum orice regim opresiv dezvoltă 
vulnerabilități pentru tot felul de învârtiți și profitori, 
contextul prieteniei româno-sovietice aduce în prim 
plan personaje precum „Bocănoaia”, „o femeie înaltă, 
roșcată și roșcovană, cu ținută de ofițereasă, îmbră-
cată într-un impecabil veston kaki, cu căciulă ruseas-
că cu urechi, cu pantaloni bufanți și cizme din piele 
până peste genunchi, bine lustruite, care să fi tot avut 
vreo 25 de ani [...] Avea în mână un cârlig de aproxi-
mativ un metru și jumătate, asemănător celui cu care 
se smulgeau paiele din șură, pentru a hrăni anima-
lele, despre care n-am înțeles atunci, la ce i-ar fi tre-
buit. Fără să zică Bună dimineața, așa cum ne învă-
țase tovarășa Maricica să facă oricine întâlnește o 
persoană necunoscută, Bocănoaia s-a răstit la tata: 
De ce nu-ți dai cotele de carne pe care le datorezi 
celor care ne-au eliberat țara de nemți?”  
             Copilul de „doar 7-8 ani” va deprinde din mers 
tehnica supraviețuirii prin detenta ocolitoare de la 
adevărurile incomode: „dintr-odată, m-am făcut și eu 
mare și responsabil” încercând să-și croiască drumul 
în viață prin hățișul acestei realități complicate. Mai 
târziu, urmându-și chemarea către studiu, fiul de țăran 
se va remarca în rândul colegilor din mediul orășe-
nesc, demonstrându-și inteligența și înclinația către  
 

(urmare din pag. 10) 
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(urmare din pag. 9) 
 

învățătură, prin performanțe deosebite, care-i vor netezi 
calea către o carieră didactică de succes. Cu această 
ocazie, avea să constate că omul sistemului, Bocănoaia, îi 
pășea victorioasă pe urme, aspirând la statutul de intelec-
tual, cu aceeși dezinvoltură machiavelică față de mijloa-
cele care-i asiguraseră mai demult, parvenitismul social. 
Valoarea multiplă a conotațiilor textuale lasă loc supozițiilor 
privind problematica raportului dintre esență și aparență, 
într-o societate care-și selectează eroii după gradul de 
disponibilitate pentru compromis și servilism față de regim.  

Ghiță Nazare dă sens și glas umbrelor trecutului, con-
feră lucrurilor îndepărtate un chip viabil, înscriind în eter-
nitatea timpului artistic, fapte de viață unice și destine e-
xemplare.  

 

*Ghiță Nazare, De la cerneala de boz la calculator. Amintiri recupe-

rate, Edirura EIKON, București, 2020 


 
 

DOREL RAAPE, NOAPTEA VALPURGICĂ ÎN DRACULATOWN 

sau despre un scriitor cu adevărat original și romanul 

său altfel 
 

    Lectura cărților semnate de originalul scriitor din Țara 
Moldovei, Dorel Raape, devine o aventură insolită, pe cât 
de captivantă, pe atât de solicitantă, pe un tărâm estetic 
versatil, care te smulge din contextul confortabil al realității 
predictibile. 
   Volumul de proză Noaptea valpurgică în Draculatown 
recompune într-o succesiune de imagini halucinante, at-
mosfera sufocantă a societății românești, din perioada de 
apogeu a dictaturii comuniste. Tabloul general trasează în 
linii ferme, marasmul malefic al calvarului social, generat de 
ingerința aberantă a politicului în viața oamenilor.     
    Romanul, cu o vădită amprentă autoreferențială, urmă-
rește avatarurile conștiinței tânărului Dan, „venit de depar-
te, din Moldova”, pentru a se înscrie la facultatea de 
medicină, în capitala României, care l-a „copleșit din prima 
clipă, cu zgomotul, fumul, mizeria și cu toți oamenii lui ce-
nușii, triști, nervoși, ponosiți”. Tonalitățile ironice și ambi-
guizările de sens prezente în scriitura lui Dorel Raape 
contribuie la reformularea dintr-o perspectivă nouă, salvând 
de la banalitate, un motiv îndelung uzitat în literatura seco-
lului al XX-lea, acela al mediului citadin viciat, promotor al 
răului, sub forma degradării morale, care devine în acest 
caz, pretextul unei tulburătoare analize a pervertirii naturii 
umane, prin alienarea de la sensul valorilor esențiale. 
   Protagonistul romanului, definit printr-un melanj identitar 
româno-iudaic, este reprezentativ pentru generația de tineri 
intelectuali, care, excedați de agresivitatea sistemului so-
cial-politic, își caută refugiul într-un univers ficțional, pen-
dulând între reperele firescului  existențial și irealitate. Deși 
ratează, în primă instanță, admiterea la facultate, eroul 
amână plecarea din București, fiind motivat în luarea deci-
ziei, de întâlnirea providențială a doi ”îngeri păzitori”, identi-
ficați în persoana Anei, „cea mai frumoasă fată a tuturor 
timpurilor, din București” și a unei mai vechi cunoștințe, 
Tudorică, ’’cel mai frumos bărbat din București’’. Acest per-
sonaj, cu un statut social incert, aventurier, inteligent și a- 
 

 
 

lunecos îi va înlesni lui Dan accesul în mediile boe-
mei bucureștene. 
    Autorul dezvoltă o viziune regizorală asupra reali-
tății, dovedind abilități incontestabile în sintetizarea 
și reconvertirea datelor referențialului cotidian, într-
un spectacol burlesc, cu glisări ale accentelor tra-
gice, spre umor și parodie. Asistăm la derularea în 
flashuri a elementelor de decor, ce se reunesc în 
imaginea de ansamblu a unui „oraș infernal”, “capi-
tala României”, care „se cheamă București”, după 
”numele marelui bulibașă, Bucur, prieten la toartă 
cu Vlad Țepeș, zis Dracula”, oraș devenit în pre-
zent, un fel de Tâmpitopolis. Prin cadru se perindă 
într-o mișcare browniană, reprezentanți ai mulțimilor 
abulice, activate de legile unor instanțe iraționale, 
într-o cursă demențială, pentru supraviețuire.  
    Creația lui Dorel Raape este romanul unor des-
tine în derivă, cu un pronunțat caracter memorialis-
tic, ce reverberează în zona literaturii absurdului, 
avându-se în vedere clivajul reperelor morale și de-
rapajul realității în anormalitate. Numeroasele sec-
vențe decupate din contextul vremii redau dimen-
siunea aberantă a grotescului existențial: ”Am ajuns 
în stația de autobuz, împreună cu acesta. Tudorică 
îmi luă valiza și îmi făcu semn să urc pe ușa din fa-
ță, pe unde se urcau doar bătrânii, femeile gravide 
sau cu copii în brațe. 
   -Pe aici urcă doar femeile gravide, nu bărbați ca 
voi, ne provoacă o bătrână, era bătrâna, pe care o 
întâlnisem mai devreme în gară. 
   -Mă faci să îmi fac cruce cu limba, babo, la vârsta 
dumneata, ai rămas gravidă! 
   -De un sfert de oră! 
   Cuvintele neașteptate ale babei destinseră atmos- 

  

(continuare în pag. 11) 
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sau comunismului, poartă stigmatul unor erori ideolo-
gice, care au perturbat cursul evolutiv al omenirii, 
deviindu-l într-un con de umbră. Reprezentarea ale-
gorică a pactului cu diavolul, care-a hrănit iluzia de 
putere a unor lideri politici renumiți, revine obsesiv. 
”Iadul nu știu ce steag are. Fără îndoială, e roșu, ca 
al Germaniei naziste, al Chinei comuniste, al Rusiei 
sovietice”, concluzionează autorul. 
    Dorel Raape este un scriitor cult, cu uimitoare acu-
mulări valorice din zona marii literaturi universale, co-
relate cu informații din domeniul istoriei, filosofiei, reli-
giei, adunate în numeroase pagini de o înaltă virtuo-
zitate artistică și intelectuală, care catalizează valen-
țele enciclopedice ale romanului.      
 


 
 

 

(urmare din pag. 10) 
 

fera. 
   -Moartea te caută pe acasă și dumneata cu sexul prin 
sat. Și eu sunt gravid, valiza asta e uterul meu, mâine 
iese din ea Antichrist, ce am să mai țip la naștere! 
    -Ai dreptate, poate mâine vine Antichrist, s-ar putea 
ca unul ca tine să fie mama lui... 
    -Nu-ți fie teamă, babo, nu vine Antichrist, l-am ucis eu, 
în burta mă-si... 
    De la ușa din spate, se auzeau zbierete. Cel mai tare 
strigau femeile, care își agățau ciorapii cu plasele, saco-
șele. Rar vezi o femeie din București, fără sacoșă în mâ-
nă, la femei e moda cu sacoșa în mână, iar în sacoșă, 
salam cu soia, tacâmuri de pasăre și pește. Cineva 
dădea sfatul clasic: Dacă nu-ți convine, ia-ți mașină 
mică! Cel mai tare striga taxatoarea: Avansați, avansați 
înainte! Tudorică scoase din buzunar un leu și dându-l 
babei, o rugă: 
   -Vreți să dați din mână, în mână, până în fund, la taxa-
toare? 
   -Cu plăcere aș da și din mână în mână, și din picior, în 
picior și din fund în fund, ba chiar i l-aș băga în fund, la 
taxatoare. 
   Călătorii izbucniră în râs, Bucureștiul e, până la urmă, 
un oraș vesel.“  
   Noaptea valpurgică în Draculatown este un roman 
altfel, delimitându-se de conceptul clasic al speciei res-
pective, printr-o compoziție mozaicată, determinată de 
structura eterogenă a secvențelor narative, ce com-
pletează progresiv subiectul, ca într-un joc de puzzle. 
Acest volum impresionant prin densitatea,varietatea și 
originalitatea conținutului său ideatic are o construcție 
deosebit de compexă, cu o reprezentare arborescentă a 
planurilor epice, surprinse în dinamica intersectării și 
bifurcării lor periodice. Perspectiva auctorială este focali-
zată pe traiectoria sinusoidală a evoluției sinelui roma-
nesc, urmărită pe durata întregii acțiuni, intens nuanțate 
de afluxul imaginativ al unei inteligențe artistice debor-
dante, capabilă de asocieri uimitoare, între datele con-
crete ale vieții și numeroasele evaziuni ale spiritului în 
spațiul oniric sau în suprarealitate. 
  Intertextualitatea, cu divagări ale discursului epic în 
substratul abscons al mitologiei, face loc numeroaselor 
trimiteri către legenda lui Satan, spiritul tutelar al răului, 
asociat în credința noastră populară cu personalitatea lui 
Vlad Țepeș. Simbolistica textului dezvoltă ample și sub-
tile sugestii în jurul laitmotivului căderii omului în păcat 
sub vraja forțelor demonice, în condițiile preexistenței 
liberului arbitru, ceea ce înseamnă că “omul înzestrat de 
Dumnezeu cu rațiune are posibilitatea de a alege în cu-
noștință de cauză binele și răul”. Trecut prin filiera litera-
turii germane și ruse, mitul lui Satan capătă în perspec-
tiva lui Dorel Raape, coloratura și consistența actualității 
românești, de la sfârșitul secolului trecut, când, ”în urma 
vizitei lui Satan la București s-ar fi semnat un acord între 
Iad și România, de colaborare și desființare a vizelor, 
astfel încât între Iad și România să se poată circula liber. 
Dracii pot circula liber prin România, la fel și românii pot 
circula liber prin Iad.” Tulburătoarea parabolă, ce-și are 
punctul de pornire în titlu, fixează reperele simbolice ale 
declinului istoriei, în vidul existențial și axiologic, specific 
regimurilor dictatoriale. Indiferent de particularitățile nați-
onale, totalitarismul, asimilat nazismului, bolșevismului 
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   Nicolae GEOORGESCU  
 

O poezie din prima tăietură a gândului, ce caută 

simplitatea, cultivă înţelepciunea, găseşte 

expresia memorabilă, discret presărată cu filozofie 

(idei filozofice). 
    

Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) a debutat editorial, du-
pă intense postări pe internet, cu Ferestre nopţii (Edit. Blu-
menthal, 2010) - un volum de versuri masiv, măsurând 
parcă o tăcere îndelungată, dar uimind prin viziunea “glo-
bală”, grandioasă, asupra lumii şi, mai ales, prin înşuru-
barea insistentă, adâncă, în metaforă - arătând o trăire 
poetică cel puţin la fel de persistentă pe cât de tăcută în 
fapt. O comparaţie cu volumul de faţă ar fi tentantă - ca şi 
o discuţie despre debuturile târzii ale poeţilor în general cu 
literatura română contemporană, dar toate, la timpul lor.  

Volumul actual se numeşte Frigul însingurării şi este 
mult mai suplu, mai concentrat tematic, mai “rotund”  ca 
să zic aşa (pun ghilimele, pentru că poetul are opinia sa 
despre cerc “mai rotundă ca rotundul, / sămânţa / răspân-
deşte fiinţarea / pe pământ”. Sămânţa fiinţării, în acest 
sens, volumul său de poezii este ca sămânţa, renaşte din 
sine). 

Filozofii, când fac poezie, copleşesc de obicei prin bo-
găţia temelor sau prin aducerea la temă dominantă a 
realului, oricât de variat ar fi, făcându-l ei înşişi foarte va-
riat pentru a demonstra puterea de formalizare a concep-
telor - iar Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) este filozof prin 
formaţie şi vocaţie. Dacă primul său volum răspundea 
acelei aglomerări de subiecte şi peisaje - cel de astăzi 
pune lumea în câteva ecuaţii, fluidizează discursul, reia 
uneori până la redundanţă, chiar până la manierism, unele 
teme şi dă impresia de joc care te prinde, care te ţintu-
ieşte în lectură, te implică în  demonstraţie. 

Dominanta primă care străbate volumul, distribuindu-
se discret între poeme dar având grije să se adune şi în 
apaţii argumentative de sine stătătoare este aceea a artei 
poetice, o temă a cunoaşterii în fond. Iată, cât de simplu 
pe limba filozoficească, explică autorul miracolul creaţiei 
“Când am denumit frunza/ Copacul gândea muguri pe 
ramuri, / implorând să vină căldura din afară / şi tot sorbea 
târziul din aşteptări / ... / Chiar şi copacul din mine/ cu 
scorburi pline de cuvinte, / denumindu-le cu numele lor / le 
trimite prin frunze la cer. // Nu ştiu ce întâmplări / cu norii 
de-a valma sub ele / le stropesc cu vorbe la rădăcini / şi 
sfârşesc întrupându-se în poeme.” (Copacul din mine). 
Această artă poetică are la început cuvântul: lucrurile şi 
fiinţele există întrucât au nume, tot ce există trebuie să 
poarte un nume - chiar fenomenele, relația, dar aici e o 
taină cum devin acestea cântec. Poetul înţelege, calm: 
“Cuvântul pe care-l recunoaşte inima / regele ei încoronat 

 
 

/ când gândul îşi încearcă / propria putere de convin-
gere / alunecă în mierea rostirii.” - iar acest transfer nu 
se face chiar de la sine, cum găsim în finalul acestui 
poem: / “Numai femeia ... / stăpâneşte cuvântul inimii 
rege.” (Cuvântul rege).  

Poetul discută în metalimbaj, pre limba filozofi-
cească, despre muze, acele divinităţi care sunt în toa-
te, în ceea ce este, în ceea ce va fi, cum ne spune 
Homer: fără muze cuvântul ar rămâne rece, nu ar 
aluneca în mierea rostirii, ar putea să dea viaţă rea-
lului, nu l-ar putea pune în armonia formelor, în cores-
pondenţe. Llelu Nicolae Vălăreanu nu pleacă din 
această teorie clasică, ci ajunge la ea pe căi intuitive, 
lucru extrem de important, care dă naturaleţe poeziei 
sale, freamătul redescoperirii, al recunoaşterii, înso-
ţind cititorul avizat la tot pasul. 

Mai mult de o duzină de poeme sunt dedicate 
acestei alchimii a cuvântului, autorul plimbându-ne 
prin Platon ori Kant pentru a reciti, împreună cu filozo-
fia, nu poezia clasică - ci starea de poeticitate a lumii 
şi capacitatea individului de a intra în această stare. 
Citez din poemul Cum se naşte cântecul, aceste 
glosse la umbrele lui Platon: “Umbrele îngheţate-n 
dansul lunii, fantomele... / păsări cu cerul smuls din 
aripi, / femeia departe cu miros de busuioc / al părului 
pe umerii gândurile mele. / Iluziile casei, dorinţe 
rătăcite, noduroase însemnări de cuvinte, / distilerii de 
vise, ceasuri de întâmplări / de care ne separă un 
arbore ireal, / simbol al timpului respirând viitorul / şi 
râul, malurile sale opulent încărcate / prin care înoată 
femeia să ajungă la timp. // Cineva-mi toarnă-n cuvin-
te efuziuni florale, / cineva le umple cu mirosul femeii 
grăbite / sculptând un lanţ de clepsidre / prin care 
nisipul se mişcă aidoma valurilor. Zilele şi nopţile se 
scad şi se adaugă / până în clipa când se vor întâlni / 
hrănindu-ne din cuvintele frământate / atunci se naşte  

 

(continuare în pag. 13) 
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simţim semnul care se pune / se naşte în trunchiul 
lui - atunci şi numai atunci când prindem miracolul 
cuvântului. 

Poezia lui Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) este 
naturală ieşită parcă din prima tăietură a gândului, 
caută simplitatea, este discret presărată cu filozo-fie 
(şi cu idei filozofice), cultivă înţelepciunea, găseşte 
expresia memorabilă. Ritmurile ei sunt ritmurile ideii 
– de aceea se citeşte cursiv, ca o demonstraţie cu 
largheţea de rigoare (nu strictă, adică, ci trecând cu 
răgălii prin fluviul realităţii). Faptul că autorul a 
aşteptat atât de mult s-o încredinţeze hârtiei (sau 
numai tiparului?) se poate explica într-un fel: i-a fost 
suficientă pentru sine însuşi. În felul acesta ne-am 
putea explica şi netezimile verbale, şlefuirea cu di-
chis, aşezarea stabilă a cuvintelor: atât de mult şi-a 
spus-o sieşi, ori grupului său de prieteni, încât 
această poezie a devenit populară pentru autor, 
adică a câştigat acea stabilitate în urma nesfârşitei 
treceri printre buze, a nesfârşitelor reluări. Pentru 
literatura română a fost, însă, o pagubă: specia poe-
ta doctus este puţin reprezentată aici. Autorul trebuie 
să se grăbească nu numai cu restul tezaurului 
personal,- dar şi cu distribuirea acestui volum, atât 
de atent construit, pe la reviste şi curţi de jurii mari- 
baremi pentru a se lua act de atâta zăcăşenie (în 
sens normal, etimologic, vorbind), şi, în fond, de atâ-
ta risipă de frumuseţi de gând la pragul comunicării 
largi. Cititorul avizat mă va confirma, cred, şi va fi de 
acord cu mine că ne aflăm în faţa unui volum de zile 
mari.  


 
 

  
 

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 
 

Privirile de după colț 
 

Ai strâns la piept prea tare șarpele 
pesemne s-a trezit din somn 
și așteaptă să muște. 
 

Știi că nu mi-e frică de întâmplări, 
desfac cu grije plicurile cu scrisori, 
tu n-ai timp pentru scris 
și te plângi de infidelitate. 
Când am vrut să-ți descos sufletul 
care e închis, 
 

(continuare în pag. 14) 
 

(urmare din pag. 12) 
 

cântecul în somn.” Pentru poet, femeia este atât per-
soana de alături, de lângă el, iubita - cât şi muza care 
filtrează cântecul şi i-l dă sub formă de revelaţie. Clep-
sidrele sale sunt orizontale, nu indică timpul - ci spaţiul, 
extensia cunoaşterii. 

O altă dominantă a acestui volum atât de clasic struc-
turat priveşte, într-adevăr, femeia. Blândă, calină, iubi-
toare, statuară, - ea face parte mai degrabă din lumea 
angelică, este aeriană, păzeşte armoniile, dă nume 
lucrurilor împreună cu poetul, indică drumul cunoaşterii, 
stabileşte frumuseţile lumii, ajută menţinerea în acea 
stare de “deasupra de viaţă şi moarte” (Gândul de 
cioplitor), conştientizează trecerile, balansul mai degra-
bă, între aceste două tărâmuri, apare mai ales încon-
jurată de noapte: “Femeia mă caută cu sânii dăruiţi 
vântului / se bucură de foamea mea telurică./ De dra-
gostea ei tăinuită de întuneric / sângeră aprins frigul 
însingurării, / ca un copac cu frunze îngălbenite de 
schimbare. // În ochiul cerului devin mai palid / nimeni nu 
ştie că noaptea se plimbă pe ape / ca un coş de stele, 
pâine şi vin de ambrozie./ Mă voi duce să cinstesc 
destinul / iar partea netrăită încă / să o închin femeii. 
(Frigul însingurării). “Însingurare” nu înseamnă, pentru 
poet, de unul singur, izolat, retras, etc. - ci viaţă în faţa 
perechii, o însingurare în doi unde partenera este ideală, 
este urmă, aripă, umbră, prezenţă angelică, chiar statuie 
de aer. Potrivirile în real, suprapunerea imaginii abstracte 
peste fiinţa concretă, de lângă sine, dar tristeţe, melan-
colie, lumea îngerilor trebuind să stea în separare faţă de 
oameni, “întinările” angelice scurtcircuitând cunoaşterea, 
blocând-o în sentimente terestre, vulgare. De aceea 
îngerul nu are chip de obicei, este prezenţă difuză, mai 
mult aripă, zbor şi gând (cântec). Cu ajutorul femeii sau 
prin mijlocirea ei, poetul devine demiurg al lumii sale, 
construieşte adică, o lume dând nume lucrurilor, fiinţelor, 
descoperă o mitologie ce sălășluieşte în această lume a 
sa  (nu a lor! ea este şi nu este aici, adică poate trece 
dincolo, poate chiar să dispară definitiv), pe care o însu-
fleţeşte punând câte un poem în fiece loc. Uneori lumea 
aceasta se construieşte din lumea mare, a stelelor: “În 
serile târzii întins pe căpiţe de fân/ denumeam cu ea 
stelele după  bunul plac/ şi nu le terminam niciodată, / 
până ce totul părea de nerecunoscut” - iar şansa ca cerul 
redefinit să coincidă, pe alocuri, cu cel real dă ca rezultat 
iubirea: “Poate dintre stelele pe care le-am denumit noi / 
una se va întoarce la locul ştiut./ Ochii adânci ai femeii 
îmi vor şopti poemul, / vor opri iubirea să locuiască în el, 
/ cu surâsul ei maiestos cu tot.” (Poem locuit). 

Dominante sunt, de asemenea, tema pământului na-
tal, a iubirii de patrie, a laudei lui Dumnezeu, a vinului. 
Revin, însă, la un poem emblematic al volumului “Semn”, 
unde găsim atât acea artă poetică discutată mai sus, cât 
şi sentimentul că miracolul poate fi înţeles - şi chiar dru-
mul către înţelepciune se poate parcurge prin contem-
plaţie, stând pe loc în faţa unor tablouri paralele. “Lângă 
înaltele piscuri albe / zboară-n ochiul albastru / respirând 
orizontul dimineţii / aşteptarea. // Între păduri fără arbori / 
se naşte un izvor în inimă / grăbit / unde soseşte marea 
lumină / a cuvântului copt.// Toţi care înţelesul îl ştiu/  
simt/ neştiindu-l. // Visul se împlineşte în ei/ ca într-un 
lemn,/ în măduva roşie, / un semn.” Parabola vrea să 
spună  că, deşi nu vedem în interiorul lemnului, totuşi 
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(urmare din pag. 13) 
 

am bănuit că mă lovesc de aversiune 
și atunci m-am furișat pe urmele sentimentelor. 
 

Privirile tale întoarse de după colț 
mi-au dus gândul mai departe de margini 
și m-am hotărât să-l urmez. 
 
Până la malul opus 
 

Frânghia care ne lega unul de altul s-a rupt, 
am tras tot timpul fiecare în partea sa, 
s-a mers prea departe pe drumuri inexistente 
și a venit furtuna. 
 
Prins între fulgere și vânt năprasnic  
am intrat în panică, 
cu respirația tăiată caut un adăpost 
în care să-mi las trecutul, 
prezentul să-l fardez 
și să merg pe sârmă în echilibru 
până la malul opus. 
 
Nu mă las convins 
 

S-a prins nesigură cu picioarele de drumuri, 
a rătăcit prea multe, 
când s-a oprit nu mai eram acasă, 
am părăsit tot ce-am păstrat și zidit. 
 

Amețit de dorințe ca un cititor în stele,  
am sperat altceva, 
nu mă las convins 
că alerg după o himeră 
până nu-mi plătesc datoria 
flăcării din suflet care întețește arderea. 
 
Nu voi fi niciodată un om de zăpadă 
 

Cine mușcă mâna care l-a hrănit 
e mai feroce decât sălbaticii, 
nu știu ce mă face să cred în loialitate 
dar trădarea este ticăloșia întruchipată. 
 

M-am tot convins că disprețul învinge, 
strânge în el toată ura care nu ucide, 
prea multă nepăsare ori zgomot turbulent 
e o alunecare dintr-o groapă în alta 
ambele pline cu noroi. 
 

Nu știu să fac mai mult decât pot, 
dar nu mă las influențat de minți obscure 
care îmbracă minciuna în poleială subțire, 
o să sparg oglinda imaginii create de veleitari. 
 

Sunt în afara cercului, 
închistarea omoară și ideea și omul. 
Nu mă voi lăsa atras 
de vorbele ca niște haine rupte 
prin care intră gerul. 
 

Nu voi fi niciodată un om de zăpadă. 
 
Noaptea înfige în mine tăișul luminii 
 

La fel cu dulcele mierii, vâscos, 
am tot dorit să-ți gust pătimaș iubirea, 
dar am rămas așteptând într-o stație nesigură 

având la piept recele șarpelui puiandru. 
 

 
 

Sângele meu se grăbea spre inima fierbinte 
și fără să-mi pierd cumpătul,  
îndrăzneala cuțitului, 
trupul dădea pe dinafară nerăbdarea 
cum ea mă purta prin gânduri ascunse. 
 

Cine ar putea să-mi dezmierde sufletul 
sub pecetea găsirii liniștii, 
a respirului aromelor serii? 
 

Noaptea înfige în mine tăișul luminii,  
sclipirea plină a lunii. 
 

Țesătura ruptă a întunericului 
adaugă sosirii tale căldura căminului boem. 
 
Nesfârșitul 
 

Scapă din vedere teama și uită de moarte 
se grăbesc să prindă timpul care fuge 
uniform și egal, 
nu rămâne la nimeni dator. 
 

Când îți torni în pahar imprudența 
fără să vezi adâncul ce trupul ți-l cheamă 
cu întâmplări negre de mercur alb, 
viața nu vrea să mai curgă. 
 

O adiere ce flutură neliniști de ospăț, 
golește aripa de penele zborului 
și înnoptează pe tărâmul morții 
nesfârșitul. 
 
 
Tu nu mă lași fără vise 
 

Eu mă despart de ceea ce scriu, 
de frumusețea imaginară, 
gândesc cu dezinvoltură o existență palpabilă. 
 

Tu nu mă lași fără vise, 
îmi spui că până la urmă gândirea are idei 
care nu te lasă în umbră. 
 

Rabd cu dăruire și voință neclintită  
timpul de pază 
focul îmi mistuie inima, 
iubirea în flăcări albastre. 
 

Zvonurile lumii se consumă fierbinți 
chiar dacă seamănă amenințări, 
o luptă surdă se macină între competitori, 
risipește sub piele teamă 
și se pleacă din start cu o povară pe umeri 
mai grea decât crucea. 
 

Atât de constant în vederi, 
Mă mir cum pășesc peste obstacole 
și gândesc mai departe la țintă 
cu acele convingeri în gânduri 
ce promovează schimbările din lume. 
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       Doina DRĂGUȚ 
 

fluturi desprinşi din gânduri 
 

îmbrăcată-n orice formă 
peste tot mă regăsesc 
 

fluturii desprinşi 
din gândurile mele 
zboară pe covoare de lumină 
 

rădăcini sporesc celestul 
şi în vârfuri de teluric 
se-adâncesc 
 

clipa o dezbrac de umbră 
şi o cresc în câmpul  
ondulat de brazde 
întoarse-n univers 
 

vântul mă purta 
 

ca pe o frunză 
vântul mă purta 
 

eu ca o frunză 
îmi plimbam avântul 
 

şi ca un ecou vântul 
îmi sporea cuvântul  
 

imaginile din gânduri 
 

limitat de simţuri 
evaluează regrete şi iubiri 
 

îi e teamă de prea multă înălţare 
c-ar putea să-şi piardă echilibrul 
 

îi e teamă să alerge prea repede 
c-ar putea să nu ajungă nicăieri 
 

imaginile din gânduri îl urmăresc 
timpul nu se mai măsoară 
 

iar un punct - deplinătatea  
unui cerc - devine totul 
 

fluviul de lumină 
 

se sparg în fluturi goi 
geamurile universului meu 
 

urmele mele se văd în aer 
 

viaţa e o pregătire 
pentru trecerea fluviului 
de lumină 
 

fantezii nestingherite 
 

o plăcere infinită 
din afară mă împovăra 
 

în dorinţe timpul se pierdea 
 

revărsări de fantezii nestingherite 
în al vieţii cerc goneau 

 

îngrădiţi de timp 
 

îngrădiţi de timp 
- cel în care locuim - 
simţim mulţimi de curgeri  
unite-n mare 
- în marea care nu se umple niciodată - 
 

ceea ce cunoaştem 
nu este pe măsura 
a ceea ce nu cunoaştem 
 

căutarea luminii 
 

unii se întorc spre sine 
ca să caute lumina 
 

alţii se aruncă-n braţele văzduhului 
ca să o culeagă 
 

şi unii şi alţii 
ceea ce nu ştiu este profund 
iar ceea ce ştiu 
este superficial 
 

să te întorci spre tine 
 

în foşnet de şoapte subţiri 
să te întorci spre tine  
cu univers cu tot 
 

în ameţitoare adâncimi 
poţi găsi adevărul 
 

e de ajuns să pătrunzi 
numai cu gândul 
spre centrul 
ce sistematic  
se mută 
 

suflet rătăcit 
 

cădea greu în trup 
sufletul rătăcit 
ecoul vag 
al propriei chemări 
ruginise între două ţărmuri 
 

adânc 
revelator mormânt 
 

orbecăire 
între ferestre şi oglinzi 
 

dincolo - libertate 
aer şi lumină 
dincoace - închisoare 
de cristal 
 

steaua mea de gânduri 
 

inundată de un soare 
ce topeşte şi combină 
totul în culori adânci 
de gravitatea lunii fascinată 
noaptea parcă mă atrage 
 

izbucnită din adânc de cer 
în deschidere de valuri 
ziduri incolore-nalţă 
ca o pierdere de lume 
steaua mea de gânduri 
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     Constantin OANCĂ 
 

Virgil Pavel cu înțelesurile și subînțelesurile sale 

 
          Cartea La răspântie de vremuri este a cincea în 
ordinea acătuirilor domnului Virgil Pavel (după Întoarcere 
în timp - 2016; 80 de ani în jurul vieții mele - 2016; Nicolae 
Pavel - 75 de ani, România-America via matematica - 
2017 și Iulia Gheorghiu o floare rară a Tecuciului - 2018) 
și are în vedere, între multele promoții ale Colegiului Nați-
onal „Spiru Haret” din Tecuci (în trecut Liceul Industrial Nr. 
1), pe aceea așa-zisă „a revoluției” (1986-1990), la care 
domnia sa a funcționat atât ca profesor de matematică, 
dar mai ales ca diriginte (clasa a XII-a A), din perspectiva 
căruia a izbutit să facă un adevărat studiu analitic privind 
potențialul intelectual al fiecărui elev precum și evoluția lor 
ulterioară, toate conducând la concluzii dintre cele mai 
favorabile, atât pentru unitatea de învățământ cât și pen-
tru corpul ei profesoral, o instituție de elită la nivelul țării, 
cu foarte mulți olimpici naționali și internaționali la majori-
tatea disciplinelor de învățământ - unul dintre motivele 
pentru care Colegiul Național „Spiru Haret” este inclus în 
topul primelor 10 colegii naționale pe țară. 
          În prima parte se face o privire de ansamblu asupra 
urbei, Tecuci, privind vocațiile ei istorică, culturală, ospi-
talieră. Când vorbește de vocația culturală are în vedere 
în primul rând înalta calitate profesională a cadrelor didac-
tice care predau și care au predat la acest colegiu încă de 
la înființarea lui (1923) și până azi (în total peste 230 ca-
dre didactice), unele dintre ele regăsindu-se în câte un 
medalion. Nu uită nici de Colegiul Național „Calistrat Ho-
gaș”, unde a fost elev, cu profesori de același nivel pro-
fesional, colegiu care a dat țării academicieni, artiști de 
prim rang, scriitori, profesori universitari etc., între care 
amintim: Gheorghe Petrașcu, Ștefan Petică, Tudor Pam-
file, Iorgu Iordan, Miltiade Filipescu, Ilie Matei, George 
Apostu, Jan Hurjui, Dan Mihăilescu, George Purcaru, Ale-
xandru Lascarov Moldovanu, Petru Dumitriu ș.a.  
          De asemenea se radiografiază starea de spirit a te-
cucenilor din zilele Revoluției din decembrie 1989, figura 
cea mai proeminentă de aici fiind aceea a îngerului din 
plutonul morții - Silviu Toboș”. 
          A doua parte este rezervată, cum era și de așteptat, 
unor dezbateri dialogate între fiecare fost elev din promo-
ția revoluției și dirigintele lor, bineînțeles ponderea aparți-
nând elevilor deveniți între timp adevărate personalități 
atât la noi în țară, cât și în afara ei, mulți dintre aceștia 
studiind la câte două-trei facultăți ale unor universități de 
prestigiu, atât din țară cât și din afară. Prezența lor se fa-
ce simțită prin intermediul textelor scrisorilor trimise din 
timp la solicitarea dirigintelui ori din convorbiri telefonoce. 
E un fel de neliniște într-o cămară de taină, de timp subtil 
care nu se justifică prin comentarii, de aceea voi încerca 
să spicuiesc în treacăt cîteva „argumente” ale emoțiilor 
care m-au încercat la contactul cu unele dintre aceste tex-
te. 
          Iat-o pe Banea Manuela Mirela, ajunsă profesoară  
 
 

 
 

de matematică la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 
din București mărturisind, cu sfială, că în anii de liceu 
pe lângă bucurii a avut de înfruntat și neajunsuri, care 
au marcat-o, dar au și maturizat-o: „Am iubit de la 
începutul școlii matematica. În liceu am învățat de la 
domnul diriginte Virgil Pavel concizia, ordinea, perse-
verența în obținerea soluției pe o cale „elegantă” și 
cine mai știe ce alte lucruri de care nici măcar nu sunt 
conștientă! Oricum, niciodată nu am simțit că am ter-
minat nelămurită vreo oră de matematică și acum știu 
că nu este puțin lucru...”. 
          Despre Cioclu Sorin am aflat că este ofițer me-
canic pe mari nave comerciale și este căsătorit cu ac-
tuala directoare a Casei de Cultură din Tecuci, doam-
na Diana Mioara Cioclu, absolventă și ea, în 1990, a 
CNSH. 
          Crișan Claudia Iuliana spune: „Profesorul de 
limba română cu voce de tenor, domnul Iordache Dia-
coniță, ne-a descoperit farmecul și frumusețea limbii 
noastre”, iar despre domnul Virgil Pavel: „Câți diriginți 
ca el ar fi închiriat o sală de clasă în localitățile sau 
stațiunile unde făceam excursii, pentru a exersa puțin 
la matematică?”. 
          Mulți sunt cu domiciliul stabil în alte țări, cum e 
doamna Enache Medeea Felicia (Frankfurt), care a 
vizitat în ultimii 15 ani 56 de țări, doamna Răuță Ele-
na Camelia (Atena), domnul Bulai Toni (Sacramento, 
California). 
          Despre bune și despre rele relatează Răuță 
Elena Camelia și Angela Rusu care sunt obligate să 
se reorienteze și să se adapteze din mers la cerințele 
noii și originalei societăți capitaliste, privind calificările 
și locurile de muncă și n-ar fi izbutit dacă n-ar fi avut 
la bază o pregătire temeinică dobândită în anii de li-
ceu. 
         Un răspuns la câteva dintre nemulțumirile expri-
mate de unii dintre absolvenți, după cum era de aș-
teptat, vine din partea dirigintelui în CONCLUZIILE 
finale: „O parte dintre voi v-ați exprimat nemulțumirile 
că în liceu nu ați dobândit o cultură generală mai sub-
stanțială, dar trebuie luat în considerație că acesta a 
fost profilul liceului - industrial. ...” (paginile 202, 203).  
         M-au mișcat și „vorbele de duh” ale lui Grigore 
Moisil, marele matematician. Iată câteva dintre ele: 1) 
„O teoremă e o scrisoare de dragoste către un necu-
noscut, către acela care îi prinde nu numai înțelesul, 
ci și toate subînțelesurile”. 2)  „Scaunele prezidențiale 
sunt periculoase, au un microb care se suie la cap”.  

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

3) „Ce este un pesimist? Un optimist bine informat”. 
Ar mai fi multe de spus dar, uite, era să-mi scape toc-

mai ce nu trebuia. Frumos spus de către olimpicul inter-
național de la chimie, Muntean Dorian Gabriel: „Harap-
Alb nu de arme avea nevoie, ci de minte”. A se citi mai 
multe în paginile 126, 127, 129, 130. Muntean Dorian 
Gabriel este primul tecucean căruia i s-au deschis porțile 
renumitei Universități Oxford și asta grație atât harului 
său cât și profesoarei de chimie, doamna Veronica Un-
gan. Studentul nostru de la Oxford („tânărul de aur”) a 
fost sprijinit prin burse de studii de către doamna Clara 
Lăcrămioara Moraru (Președinta Asociației Femeilor Li-
dere din Luxemburg), un exemplu de generozitate și soli-
daritate umană. Atât Dorian Gabriel Muntean cât și Clara 
Lăcrămioara Moraru sunt absolvenți ai aceluiași colegiu 
național, doar că provin din promoții diferite. 

Prin această carte Virgil Pavel, precum un regizor cu 
har, a pus în scenă o pagină emoționantă/tulburătoare   
din viața domniei sale și a Colegiului Național „Spiru Ha-
ret” Tecuci (al cărui elev am fost și eu - Et in Arcadia 
ego), de fapt o scrisoare de dragoste pe care o trimite 
foștilor săi elevi din promoția revoluției (1986-1990), căro-
ra le-a fost ca un părinte. 

Despre personalitatea și cărțile domnului Virgil Pavel 
au fost scrise prefețe, cronici, articole în reviste precum 
Boema, Tecuciul literar-artistic, Porto-Franco, Școala Gă-
lățeană, Călăuza Ortodoxă de către personalități binecu-
noscute precum: Jan Hurjui, Ignatie Grecu, Petre Rău, 
Tase Dănăilă, Ileana Tulică, Felix Bănilă, Rodica Cristo-
vici, Ionel Necula, Protoiereu Gheorghe Joghiu, Viorel 
Burlacu, Iancu Aizic și subsemnatul. 

Și pentru că în intenția mea a fost și realizarea unui 
portret al domnului profesor-scriitor Virgil Pavel nu mă 
sfiesc s-o spun că am avut o mare surpriză, parcurgând 
cele scrise de către cei amintiți mai sus și anume că deja 
exista un portret (unul mai bun ca acesta nu cred să fi 
putut eu realiza) făcut de către domnul Felix Bănilă, nu 
altul decât actualul procuror-șef al județului Bacău, care 
se semnează cu nume de alint (și veți înțelege de ce): 
Felix al Grațierei de la Bouroșu: „Despre domn profesor 
E greu să spui pe scurt și cât mai cuprinzător despre o 
viață de om, din care acesta încearcă să termine tot ce i-
a mai rămas de făcut. Se teme că nu ar mai avea timp, 
dar se pare că de data aceasta divinitatea este de partea 
sa mai mult ca oricând și au început să lucreze împre-
ună. L-am cunoscut ca fiind extrem de calm, mai bine de 
prin anii 1987-1988, ca fiind unul dintre cei mai buni pro-
fesori de matematici, dar nu am avut onoarea de a-mi 
preda decât în mod particular, de câteva ori. Am consi-
derat că este un om liniștit, ale cărui răbdare și ritm nu 
pot fi modificate și îl invidiam pentru aceasta. Îl invidiez și 
în prezent (în sens pozitiv), după redescoperire, când l-
am regăsit (mai bine spus dumnealui m-a regăsit pe mi-
ne) plin de energie, elan și inițiative cu care tot mai puțini 
s-ar putea lăuda. După cca. 40 de ani iată-l neobosit și 
nerăbdător a mai crea un proiect care să ne acorde șan-
sa de a ne reîntâlni și a ne regăsi, având la bază relația 
de rudenie, dar mai ales sentimentul apartenenței natale. 
Ai crede că un om la vârsta sa nu ar mai avea puterea de 
a face astfel de lucruri, însă profesorul nostru este dârz 
în demersul său mobilizator și nu se dă bătut, ca și cum 
ar fi găsit soluția de a păcăli ireversibilitatea și fluența 
 

 

timpului și a-l determina să lucreze în favoarea sa. 
Mărturisesc că noi, cei mai tineri, am abandona 

mai repede lupta și ne-am recunoaște mai repede 
înfrânți de cel ce ne este tuturor potrivnic - timpul. 
El, în schimb, se comportă de parcă ieri și-ar fi pă-
răsit satul natal și nu îi este jenă să lase câte o la-
crimă amară, prelinsă furișat, să-i trădeze afecțiu-
nea atunci când revine sau vorbește despre acesta, 
despre cei care nu mai sunt și care au contribuit la 
formarea sa ca OM. Durerea că nimic din ceea ce 
era odinioară nu mai există, că speranța revitali-
zării e în van și că valorile s-au modificat într-un 
sens pe care nimeni nu și l-a dorit nu îi dă pace, și 
nu renunță, având inițiativa mobilizatoare de a salva 
ce se mai poate. 

Felicitări, domnule profesor! E meritul dvs. și nu 
știu cine, când și mai ales la o așa vârstă s-ar mai 
căzni la astfel de lăudabile inițiative. 

Știu că formarea nu v-a fost ușoară, dar se vede 
că asprimea și furtuna vieții v-au întărit, iar de rezul-
tat, ne-ați permis și nouă a ne bucura. Probabil că 
veți rămâne ultima încercare  de a păstra vie aminti-
rea unui sat, Strâmba, ce era cândva animat de via-
ță și acțiune. Chiar și lipsa podului de peste râpă, 
spre Casele Păvăleștilor, poate spune, epopeic, că 
legătura celor plecați s-a rupt, însă nu v-ați dat bă-
tut. 

O parte din formarea mea ca om responsabil și 
conștient v-o datorez și lucrul acesta cred că îl re-
cunosc multe generații care au trecut pe la liceul de 
pe bulevardul Gării, a cărei denumire s-a schimbat, 
însă dvs. ați rămas același om blând, calm, dar ne-
obosit și neînfrânt domn profesor. Vă mulțumim 
pentru lumina pe care ați sădit-o în inimile noastre 
și a cărei vie flacără tot dvs. vă străduiți să o menți-
neți! 

Cu deosebită considerație, al dvs. Felix al Gra-
țierei de la Bouroșu”. 


 
 
(urmare din pag. 6) 
 

trece prin paturile şefilor (CNDC, mai 2014).  
Vorbitorul nu consideră suficientă folosirea cu 

sens conotativ a substantivului traseu pentru a oferi 
conotații sexuale mesajului său, atacă direct în fina-
lul frazei pesonalitățile politice de sex feminin. Folo-
sirea mărcilor lexico-gramaticale de plural anco-
rează și alocutorul într-o opinie pe care i-o impune.   

Având în vedere faptul că limbajul s-a trans-
format în cea mai folosită armă de atac din epoca 
democrațiilor europene, putem concluziona că dis-
cursul politic este o componentă indispensabilă a 
limbajului ce caracterizează societatea actuală, 
aflându-se deci într-o postură privilegiată, atât 
pentru teoreticienii analizei discursive, cât și pentru 
mijloacele de informare a publicului neavizat. 
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 Tabita Lavinia SĂLĂGEAN 
 

* 
Cer un petec 
de cer 
mai încolo 
de tine 
 
să-mi fac loc 
pe cer 
printre stele. 
 
Nu cer  
prea mult 
pe cer 
doar unul 
 
s-așez pe cer 
zâmbet și raze 
să nu pier. 
 
Cer un petec 
de cer 
pe de-a latul 
 
cât două degete 
să-i fac loc 
unui zâmbet 
 
sau surâs de copil 
ce se naște 
din cer. 
 
Cer un petec de cer 
să așez pe el 
zâmbet și raze. 

*    
Sunt una cu tine 
pământ plin de viață, 
sunt vânt, pasăre, 
picur de ploaie și bestie. 
 
Nemurirea se ascunde în gene, 
dar trupul meu nu o cunoaște, 
sufletul o simte 
cum te simte pe tine, pământ 
însetat de viață, 
de moarte și-nviere. 
de nemurire. 
 
O clipă, doar una 
vreau în țărână, 
iar restul 
le vreau în brațele tale. 
Om, tu viață îmi dai. 

*    

Miroși a flori de soc, 

a luna mai spre iunie 

să te privesc zâmbind 

cu flori de soc în gând, 

să te culeg, ca mai apoi 

să te transform și să te sorb 

din priviri toată luna iunie. 

*   
Te-am cules  
de atâtea ori în suflet 
Om ce miroși a frumusețe. 
Am vrut să te păstrez 
plin de viață, 
plin de iubire, 
nemuritor. 

Te-am privit 
cum suferi în sinea ta 
și m-a durut. 
Gândul la tine 
mi-a dat curaj 
să-mi schimb viața 
în bine. 

Te-am păstrat 
de-atâtea ori în inimă, 
om ce miroși a viață. 
Libertatea ți-a rostit numele 
și te-a lăsat să pleci. 
Trăiește frumos, suflet. 
Renaște-te! 

*    
Glasul pământului 
mă cheamă 
pe meleagurile 
strămoșilor uitați de timp, 

De vremea trecută, 
pierdută printre 
fapte lumești, 
vicii și păcate, 

fapte eroice, 
zâmbet de copil 
și plânset de mamă. 
Mă doare timpul. 

Mă doare pământul 
din care-s făcută. 
Glasul pământului 
ne cheamă pe toți 

La iubirea de țară, 
de limba străveche, 
la iubirea de mamă, 
natura ne iartă, 

dar oare noi, 
oare noi ne iertăm? 
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    Sabina COJOCARU 

                                                  (Rep. Moldova) 
Ființa-n lanțuri 
 

Rătăciți în căutare 
Din caverne, din strâmtoare 
Evadăm în lumea mare 
Dar... 
Alte lanțuri ne doboară  
Visceral ni le strecoară  
Libertatea în sclavie 
Fericire mereu vie 
Ce n-a încetat să doară 
Da!  
Să doară... 
 

Mulți rămân între catene 
Ce le circulă prin vene 
Gloate dure și perene 
Dar... 
Li-e plăcerea înrobită 
Creaturi fără ispită 
Instincte fără sechele 
Au Edenu-n lanțuri grele 
Conștiința risipită 
Da! 
Risipită... 
 

Alții trec de carnea oarbă 
Sufletele-ncep să fiarbă 
Viața-n fire s-o absoarbă 
Dar... 
Sunt verigi de stări confuze 
Cu nevrozele difuze 
Mântuiți  în apogeu 
Lanț legat de Dumnezeu 
Vise coapte fără muze 
Da! 
Fără muze... 
 

Sunt și cei ce-n respirații  
Inhalează lumea-n grații 
Și planează spații, spații... 
Dar... 
Se sublimă-n arte fine 
Și-n cunoașteri alcaline 
Paradis cu lanțuri terne 
Pentru sclavii din caverne 
Albinoși cu firi veline 
Da! 
Veline... 
 

Năuciți de-aceeși soartă 
Mișunăm pe-aceeași hartă 
Prea emancipați de artă 
Dar... 

 

Aprigul voiaj febril 
Reflectă omul steril 
Căci spoită viu în glanțuri 
Ni-e ființa toată-n lanțuri 
Adevărul e exil 
Da!  
Exil... 
 
Maturizare 
 

Cerebrale vise dezgolesc pământul 
Din grota infantilă îl petrec afară 
Din jocul de-a magia cu bolta sa stelară 
Din  propria naivă piele milenară 
Energic și cu zel îi este azi avântul. 
 

Celulele naive trăiesc trecutul veac 
În  peșterile aspre și zile efemere 
În foame, suferințe și molime himere 
În robii uitate, în lupte și durere 
Treziți-vă căci astăzi știința e de leac! 
 

Plutește spre-adevăr jenat și răvășit 
Și-i lasă fanteziei mitul necuprins 
Și-i lasă nostalgiei ritul neatins 
Și-i lasă tainei dorul copilăriei nins 
De azi pământul este adult și erudit. 
 
Reflecție identitară 
 

Nu ne blurați identitatea 
cu mituri noi și legi nescrise 
și cu refracții interzise... 
Nu ne distrugeți unitatea 
căci noi oricum precum lumina 
ne-ntoarcem către rădăcină... 
 

Nu ne blurați identitatea 
și de-i blamați pe nou-născuții 
în dureroase revoluții... 
Nu ne schimbați ereditatea 
căci circumscriem lumea mare 
destin cu propriile hotare... 
 

Nu ne blurați identitatea 
cultura noastră se răsfrânge 
din neam în neam, din sânge-n sânge... 
N-adulmecați fatalitatea 
căci vom lupta cu forță dură 
pentru propria alură... 
 
Revoluție 
 

În creier celulele scâncesc, 
Confuză-i rațiunea-n abnegație, 
Clasifică intrusul dor firesc 
Necunoscuta i-o cată-n ecuație. 
În inimă-i potop de sânge trist 
Din circuitul visului zdrobit. 
Armata linfocitelor c-un twist 
Purifică extraterestrul mit. 
Și toate filtrele pozițiile-ntăresc 
Strecoară doar lumina îndrăgită 
Când sufletul și mintea obosesc 
Fiorul dragostei ființa o agită. 
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    Dumitru ANGHEL 
 

NECUNOSCUTA IUBIRE, de Liliana SPĂTARU  

      

 Volumul „Necunoscuta Iubire”, Editura A-
sociaţiunii Astra - Sibiu, 2018, 128 de pagini, în 
structură trilingvă (română, italiană, engleză), 
semnat de poeta din Braşov, Liliana Spătaru, adu -
nă 26 de poziţionări lirice INDRIS, cu o copertă, 
foto, îngrijită de Cezar Georgian Spătaru, cu un 
zid năruit al unei cetăţi medievale, pe care-l pozi-
ţionează, identic, pe alte 25 de secvenţe, printre 
poemele din cuprinsul cărţii.  

În... regia editorială a prof. univ. dr. Dumi-
tru Acu, traducerea în limba italiană a fost asigu -
rată de Miriana Petrov şi Elena Voinea, iar în 
varianta engleză de Adriana Vânău şi Dora Cătă-
lina Cocean; lista colaboratorilor este completată 
cu prefaţa semnată de Al. Brumaru şi Fabio Mar-
tini, iar postfaţa de Angela Moise.  

Aşadar, un volum de versuri de o îndrăz-
neaţă şi acută modernitate, între avangardism 
literar şi o romantică delectare de creator, pe care 
poeta Liliana Spătaru le punctează eficient, într -o 
manieră rafinată, asezonată şi cu secvenţe de... 
modă agresivă, dar a ştiut să se încadreze unui 
bun-simţ artistic, din care a rezultat o formulă po-
etică cu drepturi depline de aderenţă pentru IN-
DRIS, TANKA sau HAIKU, venite dintr-o cultură şi 
literatură japoneză, mai puţin cunoscută în Euro-
pa. 

Doamna Liliana Spătaru a ales de la înce-
put şi a parcurs un drum artistic, chiar de la debu -
tul său literar, pe sindromul unui posibil... eşec, 
dar a avut grijă să pondereze orice derapaj de 
accesibilitate printr-o elegantă şi talentată formulă 
literară, care au ferit-o de... contaminări de tot fe-
lul. Când şi-a publicat primele volume de versuri... 
moderne (?!), poeta Liliana Spătaru şi-a asumat 
sigur un risc... minor (!), în limitele decenţei per -
sonale, dar probabil şi-a spus: „Fie ce-o fi!” şi a 
scris alte cărţi: „Şi caut cale...”, Editura Helicon, 
Timişoara, 2000; „Existenţa cere drum” (cu varian -
tă în limba spaniolă), Editura „Junimea”, Iaşi, 
2004; „Să mă ascund în semne”, Editura Europolis 
(Porto-Franco), Galaţi, 2007. 

Poetă avantgardistă, promovează o lirică 
de coloratură barocă, din zona „Clavecinului bine 
temperat”, de I.S. Bach, pe care-l alătură îndrăz-
neţ jovialităţii cordiale, nobile ori... „scorţoase” a 
manierismului nipon, cu toate nuanţările sale de 
etică rigidă şi seniorială. Aşadar, o carte de liri -
că... orgolioasă, trilingvă, însoţită de aceeaşi 
imagine de arhitectură în... ruină maiestuoasă pe  
fiecare a treia pagină (şi de pe copertă), ca un  
 

 
 

laitmotiv muzical, uniform dar cu mereu altă simbo-
listică lirică, ca în celebrul „Bolero” de Maurice Ra-
vel, care-l solicită pe cititor să găsească drumul 
spre linia melodică a sentimentelor uşor nuanţate 
spre alte zone de poezie, chiar cu riscul unei blocări 
de înţelegere şi adeziune pentru formulele lirice ne -
cunoscute şi, implicit, incomode în perceperea pro-
zodiei naţionale. 

Liliana Spătaru este o poetă neliniştită, ca  
de altfel, toţi poeţii care-şi arogă acest statut profe-
sional-artistic, şi are cel puţin un singur argument 
tematic: dragostea, fior incandescent, provocator de 
varii reacţii umane: „Şi-am coborât în zorii vremu-
rilor de-atunci / Eram poveste de iubire, / parc-atin-
geam / ...acea iubire / ... / Eram povestea plină de 
iubire / cu pelerina lunii acopeream pământul, / 
eram în vers al păsărilor cântec / şi mângâierea 
zorilor prelungi” („Eram poveste de atunci”, pag . 
17). Şi are, în numele tuturor fetelor aflate la prima 
iubire, o romantică şi generoasă dorinţă de împli-
nire: „Romantică, regală, /Doamne, iubirea aceea 
este / tot ce îşi doreşte-o fată / să i se întâmple” 
(„Romantică”, pag. 21), la dimensiunea percepută  a 
existenţei, cu puritatea, cu inocenţa unei noi naş -
teri. 

Poeta Liliana Spătaru are o preocupare ma-
joră, insistentă, pentru poezia de formă fixă, cu nu-
anţări speciale, naţionale, prin raportarea la alte 
culturi literare sau prin adaptarea altora la maniera 
personală; iar în ultima vreme preferinţele sale s -au 
îndreptat spre cultura lirică niponă, pentru care face  

(continuare în pag. 21) 
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(urmare din pag. 20) 
 

un adevărat cult! Cu ceva timp în urmă, i-am sesizat în 
câteva recenzii aderenţa la specificul liric japonez: In -
dris, Tanka, Haiku, ca şi în volumul de faţă. Şi în aceas -
tă carte, poetesa de pe meleaguri româneşti a poposit 
din nou în zona de ritual uman, patriarhal şi poetic ni -
pon, deşi şi-a mai ponderat entuziasmul liric de sorginte 
orientală şi a... punctat artistic în domeniul versificaţiei 
spre o zonă de compromis româno-japo-neză, cu prefe-
rinţă pentru poezia de sorginte naţională, pentru că nu 
putea să rămână în afara specificului românesc, euro -
pean, al liricii procesată de Vasile Alecsandri, George 
Coşbuc, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu... 

Din această perspectivă, deşi una personală, sunt 
nevoit să apreciez insistent noul volum de versuri, chiar 
dacă-i recunosc mai ales succesul poetic al cărţilor sale 
de debut, chiar cele elaborate în maniera versificaţiei 
nipone. Aşadar, în volumul de versuri „Necunoscuta Iu-
bire”, elaborat în structuri poetice de inspiraţie prozo-
dică orientală, pe care le-a promovat şi în alte câteva 
cărţi publicate, scriitoarea Liliana Spătaru păstrează o 
constantă unitate tematică, poezia de dragoste, în for -
mule moderne de realizare, prin care şi-a asigurat, nu-
anţând-o până la detalii, linia melodică a liricii sale de 
avangardă prozodică, din zona poeziei de formă fixă, 
care i-au nuanţat apetenţele personale, între tradiţionala 
versificaţie românească şi un... „fie ce-o fi!”, din jocul 
originalităţii, care i-au indus şi o doză de impact spre 
eşec, deşi nu neapărat!?: „Distanţa dintre cuvinte / este 
iubirea / neştiută de nimeni/ ... / Agonii răzvrătite / fi -
vom când fără să ştiu, / asfinţi-vom în toate cuvintele / 
... / din iubirea noastră / ... / neştiută de nimeni” („Neş-
tiută”, pag. 29), dintr-un poem cu nuanţa unei originale 
prozodii de formă fixă, pe care şi-a asumat-o în cartea 
sa. 

Este indubitabil, „Necunoscuta iubire” este o carte de 
poezie de dragoste, de iubire tumultuoasă, ca în muzica 
wagneriană din „Inelul Nibelungilor”: „Eu cred că noi doi 
ne-am întâlnit / la poale de dor în noapte de mai / Tu, 
primăvară. Eu, în alai de toamnă / ... / urmărite de luna 
iubirilor necunoscute / ... / Ştii, eu cred că noi doi ne -am 
întâlnit / pe o insulă în ram de măslin / Tu aprigă noap-
te, eu stea căzătoare / ... / În umbrele albastre ale unor 
iubiri” („Eu cred”, pag. 33), şi are orgoliul insolent ale 
adevărului erotic. 

Poeta are cea mai agresivă şi emoţionantă atitudine, 
cel mai cuminte, mai cald şi tradiţional simţământ ome-
nesc: „De mă vei gândi vreodată / să mă salvezi de 
toamnă îţi cer / cu toate închipuirile mele de noi” şi 
pentru imaginea artistică a dragostei şi a bunătăţii: 
„Ninge-mă odată cu poezia / braţelor tale ce peste mar -
gini mă poartă / Şi nu mai privi înapoi” /... / „În urmă 
rămâne doar vina c-am fost / ... / Manifest de iubire ne-
scris” (Indris”, pag. 61), ca o explozie violentă a pa -
siunii, înţeleasă ca meditaţie asupra condiţiei umane 
spre o percepţie estetică.  

Modificând registrul emoţional, dar păstrând  fiorul 
cald al iubirii, chiar din zona eroticului pasional, poeta 
are şi o poezie sinceră şi naivă de recital la serbarea de 
sfârşit de an şcolar de la Grădiniţă, Şcoala Primară sau 
Liceu: „Îmi este atât de dor! / Iubeşte-mă! Încă nu ştiu 
cum să te caut / ... / Cum să te strig / ... /  iubeşte-mă ca 
pe un copil / sau cum iubeşti pământul / ... / Altfel nu pot  

 

/ ... / să te-ating cu inima” („Cum să te strig”, 
pag. 65), în gânduri pline de prospeţime, prin 
amploarea şi intensitatea emoţiei.  

Există în poezia de dragoste... totală a poe-
tei şi o disperată nevoie de iubire: „Iubeş-te-
mă înlăuntrul frunzei / Înconjoară pământul cu 
mine / s-atingem cerul. În braţe mă poartă / ... 
/ fără ca timpul să ştie de noi / ... / iubeşte-mă 
înlăuntrul frunzei / Este atât de frig şi întuneric 
afară / iubeşte-mă cum nu ai mai iubit / ... / 
poate şi pentru ultima oară”. („Iubeş-te-mă”, 
pag. 73), ca în nefericita poveste „Romeo şi 
Julieta” de William Shakespeare.  

Nu putea lipsi din volumul „Necunoscuta 
Iubire” poezia care răstoarnă toată puritatea, 
sinceritatea şi sensibilitatea unei declaraţii de 
dragoste, din toate timpurile şi din toate eflu-
viile sufleteşti, care a avut cel mai dramatic şi 
devastator răspuns la sentimentul curat al 
iubirii, toată... Istoria trădărilor din dragoste 
din Istoria poveştilor de dragoste: „Mi-ai făgă-
duit că luna într-o noapte-o / să mă cheme, 
dintr-a cerurilor taine / cu a stelelor straie s-o-
nvelesc / Mi-ai făgăduit şi munţii, a pădurilor 
duhului / ce ascund într-o iubire neatinsă de 
cuvinte / roua nesorbită încă din-amiezilor 
adâncuri / că-mi vei dărui lumina ce-mi va 
aşeza colinda / .. / în a dorului margini să 
aştept” („Mi-ai făgăduit”, pag. 89). 

„Necunoscuta Iubire”, un volum de versuri 
despre cea mai frumoasă opţiune umană, care 
se încheie surprinzător şi categoric cu un 
Haiku liniştitor, recuperator şi conciliant 
răspuns la cea mai necunoscută şi dilematică 
opţiune umană: „Şi zilele trec / Toamna mă 
pierde mereu / Singurătate” (Op. cit., pag. 
117). 


 
 (urmare din pag. 8) 
 

Sunt convins că fericirea adevărată pe pământ nu 
există, dar există o relativă mulțumire cu care ne 
amăgim. Mă tem că Aidei îi este refuzată chiar și 
această relativă mulțumire. Nu știu dacă și cât de 
mult îi folosește prietenia mea, dar pot s-o asigur 
că rămâne nefisurată, indiferent de furtunile și ura-
ganele anunțate la orizont. 
      Ar mai fi ceva. Din succintul său C.V. aflu că 
de la debutul său din 2018 cu volumul de versuri 
Fără uși fără ferestre și până în prezent (2020) a 
mai publicat încă șase cărți, ceea ce înseamnă o 
hărnicie mai puțin obișnuită. Aida Zaharia scrie de 
toate - versuri, aforisme (trei volume), un volum de 
povești și povestiri și unul de cronici și recenzii 
literare, ceea ce înseamnă că aspiră deja la ima-
ginea de scriitor total. O creditez în posibilitățile ei 
literare și cred că vremea consacrării în breaslă 
este aproape.   
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  Camelia FLORESCU 
 
 

CASE FĂRĂ UȘI 
 

Ora arde, ceas de greu urcuș 
Și-n oglindă stelele mai cad 
Parcă suntem case fără uși 

O luntre fără de catarg 
 

Osul nopții, cremene pe zid 
Urcă spaima dezavantajos 

Parcă suntem aripi ce se-nchid 
O lume tot cu susu’n jos 

 

Ne știm crucea toți pe de rost acum 
Ne cunoaștem după cum mușcăm 

Ne recomandă focul fără fum 
Cuțitul cu care semnăm 

 

Se răstește un lup fără glas 
Un regizor ne-a plătit de ieri 

Parcă suntem un obraz neras 
O hartă de negocieri 

 

Ora arde, ceas de greu urcuș 
Și-n oglindă stelele mai cad 
Parcă suntem case fără uși 

O luntre fără de catarg 
 
 

Să mă dor... 
 

Să mă dor și să mă uit 
Într-o rătăcire oarbă 

Și din clopot mișelesc 
Să vibrez în fir de iarbă 

 

Să-ți cad nimfă-n rana vieții 
Să mă odihnesc tocmită 

Într-un ochi de ploi de vară 
Ca o luntre adormită 

 

Orele să strige-n slove 
Slovele să ardă-n mine 

Dansul nostru fără noimă 
Să-mi doresc să se termine 

 

Mâna neștiut aleargă 
Peste pântecul viorii 
Și sacâzul netezește 

Laț rotund din trupul sforii 
 

Să nu plâng și să mă port 
Ca pe-un deșuchiat de nor 
Peste cer și peste cearcăn 
Să mă nasc și să mă dor 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Imposibila nuntă 
 

Camioane de oase, albe, ’nalte, subțiri 
Deșertate la poarta cimitirului meu, 

Se ridică prin vreme să ne-mbrace drept miri 
Eu plecată devreme, tu rănit mai mereu 

 

Cinșpe coți de lumină, șase metri de voal 
Împletisem cunună pentru dansul în doi 
Marșul nopții de lacrimi, crinoline de bal 

Tu plecat cine știe, eu rănită de ploi 
 

Unghiuri moarte sub cetini, frunze plânse în noi 
Cară viața pe umeri, până nu ne mai știm 

Și dantele de piatră, ne topesc pe-amândoi 
Doi amanți, două stele, cruci într-un țintirim 

 

Imposibila nuntă, imposibilul zar 
Răstignit peste mese îmbrăcate-n satin 

Zar jucat, rupt în gură sau pierdut la cântar 
Timp ce nu se întoarce, miri uitați de destin 

 
 

Lacrima din care să mă mai nasc odată 
 

Să rup din răscrucile timpului 
Partea aceea de cer sub care nici ploile 

Nici oamenii nu mai încap. 
Să recunosc cu ochiul liber 
Care e bucata mea de vară 

Să fiu liberă s-o numesc 
După chipul și asemănarea 

Florilor de măr 
și a berzelor prin cuiburi. 

 

Să adulmec îndelung cămările inimii 
Cu credința că se naște la loc tot ce rup 

Tot ce scot, scutur, mătur sau arunc. 
Să fiu liberă să pot să-mi strig lemnul 

și lemnul să devină biserică 
să pot să-mi despletesc ramurile 

și ramurile să devină păduri 
 

Sforile tuturor păpușarilor din lume 
Nu ajung să tragă perdeaua 

peste fața soarelui 
Se răsucesc domnitorii lumii 

Sub maluri de veac 
Oasele lor înalță catarge 

Să sfințească 
pâinea de pe masa noastră 

Păsările tac în mine 
Desculțe și desfrunzite 

Ca un cântec fără noimă. 
Îmi mai doresc o lacrimă 

Din care să mă mai nasc odată 
și să te strig libertate 
ca pe un țipăt al meu 

nenăscut, neîntâmplat. 
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mai aveau șanse să atingă grila impusă de noul 
președinte al Academiei Dâmbovițene, succesor al 
defunctului președinte, în ultimii ani senil și excesiv 
de îngăduitor cu criteriile. Popa Popescu știa că se 
angajează la o treabă fără precedent în literatura 
dâmbovițeană, dar, convins că nu numărul scriitorilor 
ci valoarea operelor recomandă o literatură, trecu 
imediat la desfolierea istoriei literaturii dâmbovițene 
cu un sârg un pic exagerat. Exagerat, dar ce mai 
conta?... Venise vremea reformelor în toate dome-
niile vieții sociale... 
     Ceru lista clasicilor recent dispăruți, îi ordonă, 
mental, de la zero valoare la plusvaloare nesem-
nificativă procentual, se închise în biroul său și le 
solicită, pe rând, opera, apelând la omul său de 
încredere, bătrâna poetă Rândunica Alboiu, care 
renunțase voluntar la a fi înregimentată între clasici. 
     „Te rog, Rândunica, vreau cinci titluri de la cutare. 
Nu am preferințe. L-au preferat îndestul editorii și 
critica de serviciu cât a trăit...” 
     „N-a scris decît trei, domnule președinte”, îl 
informă poeta. 
     „Numai trei?... Dumnezeule, nu mi-aș fi închipuit... 
Și cât tam-tam s-a făcut pe vremea când... Și el, 
sărmanul, chiar credea în laurii care i se îndesau pe 
cap ca o căciulă... Adu-mi un titlu... Oricare...” 
     Primi volumul și-l răsfoi câteva minute. Disprețul 
pentru tradiție, pentru valorile autentice, caracateriza 
literatura acestui poet care se considerase, cât timp 
viețuise, un intelectual de elită și un modernist 
autentic. Istoricul Popa Popescu își mușcă buzele. 
Câtă impostură! monologă. Iată un pasaj... Îl 
parcurse, lecturându-l cu voce joasă... Să vedem și 
altul... Același efect... Aruncă volumul într-un colț al 
biroului și întocmi, iritat, un raport de respingere 
necruțător, dar pe deplin justificat... 
     „Rândunica, își sună secretara, următorul...” 
     Și următorul și următoarele nume cunoscură 
același deznodământ. Peste 30 de clasici au fost 
declasicizați într-o singură zi. Președintele nu se 
juca, când era vorba de literatura autentică, 
dâmbovițeană. Puțini și buni. Toți neicanimeni își 
aflaseră un loc de pomenire în patrimoniul național... 
     Veni și rândul poetului defunct Popa Popescu. 
     „Ah, ăsta care poartă chiar numele meu ! fu prima 
reacție. Rândunica, te rog, două titluri...” 
     „Nu am păstrat niciunul, domnule, ridică din umeri 
poeta. La câteva zile după decesul bătrânului, 
Academia a oferit opera răposatului unui anticar...” 
     „Mda, am auzit eu câte ceva, rămase în cumpănă 
președintele... Nu-i nimic... Mersi... Așteaptă să te 
chem...” 
     Istoricul și criticul literar Popa Popescu îl cunos-
cuse binișor pe poetul Popa Popescu. Acesta din 
urmă îl sâcâise mai bine de un deceniu cerându-i, 
uneori impunându-i, rareori rugându-l să scrie ceva 
despre volumele recent apărute. Fără succes. 
Criticul refuzase s-o facă. Este adevărat că ar fi putut 
să-i desființeze opul prin câteva rânduri publicate 
într-o revistă... Acum se întreba de ce n-a făcut-o... 
     Notă, după ce reflectă la cele câteva volume  
 

(continuare în pag. 24) 

 

   Florin LOGREȘTEANU 
 

AVATAR 
 

1 
     La București, Popa Popescu oferi Academiei cele 16 
volume de poezie publicate în timpul vieții. În viață... 
Împlinise de curând 86 de ani, cifră nesemnificativă, fiindcă 
Academia premia, de regulă, pe scriitorii care împlineau 
vârste rotunde, terminate în zero și având ca inițială cifrele 
7 sau 8. La 9 nu se prea ajungea... 
     „La mulți ani, maestre !” auzise în timp ce cobora 
scările spre bulevardul bucureștean, care-l însoțise, rece, 
spre sediul înaltei instituții și, cu siguranță, cu aceeași 
răceală, în drum spre casă... 
     Ce urare năstrușnică ! îi trecu prin minte. La mulți ani!... 
La câți ani?... Limbajul de lemn funcționa și la nivelul 
Academiei... O formalitate... Nici statuie, nici Opera om-
nia, nici ediție integrală, nici măcar o diplomă... La mulți 
ani!... Cât cinism!... Poetul Popa Popescu ieși din clădirea 
Academiei pe ușa din dos. 
     „Să evităm admiratorii, maestre. Bănuiesc că doriți să 
ajungeți acasă neagresat de admiratori. Sunt atât de 
insistenți în anturajul personalităților. Pentru un autograf, 
sunt capabili să-și rupă hainele de pe ei... Nu spun cuvinte 
mari. Ca înalt funcționar al Acedemiei Dâmbovițene am 
văzut multe. Înțeleg exhibiționismul oamenilor...” 
     Numai zâmbet, îl dădu în primire unui individ costeliv 
să-l scoată din instituție. 
     Omul de serviciu însărcinat cu conducerea în afară a 
maestrului se strădui să fie curtenitor. Culese o scamă de 
pe haina poetului și se strădui să zâmbească binevoitor, 
cum procedase și colegul său mai înainte. La despărțire, 
privirile sale cerșeau cei doi euro pe care poetul Popa 
Popescu i-i strecura în palmă de fiecare dată. Acum, îi 
înmulți: cinci euro pentru starea de euforie creată... În 
drum spre casă, regretă. Devenise conștient că mulții ani 
urați, nu aveau șanse, adunați, să depășească 50 de 
eurocenți. În schimb, recomandarea medicului de familie 
trebuia onorată pecuniar, nu afectiv. I se spusese să nu 
prea iasă din casă în aceste zile, prea reci, de toamnă 
târzie. 
     Popa Popescu nu mai apucă să primească premiul 
acordat de Academie la împlinirea unei vârste rotunde. Cu 
câteva luni înainte să devină nonagenar, fu condus fără 
surle și trâmbițe la ultima destinație din Bellu, lângă 
predecesorii grăbiți s-o facă înaintea lui. Academia expuse 
cele 16 volume în holul central al instituției de unde au fost 
achiziționate de un anticariat... 
 

2 
     Vârstnicul critic și istoric literar Popa Popescu își 
propuse să reformuleze criteriile de accedere în rândul 
clasicilor a scriitorilor dispăruți. Cei încă în viață nu prea 
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(urmare din pag. 23) 
 

răsfoite cândva, ale autorului ce-i purtase numele: Popa 
Popescu este superficial, exterior, mediocru. Pare 
un poet prea subțire pentru a fi numit clasic. 
Estetica creației sale este artificială. Temele sunt 
plicticoase. Abordarea – neconvingătoare. Face 
eforturi de a înțelege  noua viziune spirituală a 
epocii, dar numai atât. Orizontul de cultură și 
talentul literar al fostului poet Popa Popescu sunt 
limitate... Îndosarie cele două pagini mărunt scrise și 
semnă: Președintele Academiei... Atât... Cum să-și 
înscrie și numele pe documentul oficial ?... Popa 
Popescu despre Popa Popescu... I se părea, cumva... O 
sună pe Rândunica și solicită cărțile altul clasic 
dâmbovițean... Literatura națională începea să-și 
redobândească un contur mai aproape de adevăr, după 
opinia lui... 
 

3 
     În București, bătrânul anticar Popa Popescu se 
bucura de un prestigiu meritat. Era motivul pentru care 
primăria sectorului unu refuzase să dea o altă destinație 
vechii locații, frecventată de un public pestriț: profesori 
de țară, trecători prin Capitală, colecționari de cărți 
vechi, pensionari nostalgici, mai rar elevi și studenți. 
Existaseră oferte pentru un restaurant chinezesc, o 
casă de modă a unui întreprinzător rus, un aprozar al 
unui țăran potent financiar din județul Ilfov. De fiecare 
dată, primarul fusese convins să respingă solicitarea 
investitorilor de însuși bătrânul anticar: 
     „Am cărți care fac mai mult decât tot bugetul alocat 
primăriei sectorului”, suna ultimul argument. 
     Pronunța câteva titluri, neuitându-i pe autori. De 
aceștia din urmă, noul primar ca și cel vechi, ca oricare 
dintre primarii ce se perindaseră la primăria sectorului 
unu, nu auzise niciodată. Un singur nume îi trezise 
suspiciuni: 
     „Popa Popescu?... N-oi fi dumneata acela?... Te-oi fi 
apucat de scris?...” 
     „Săracul de mine!... Identitate onomastică, domnule 
primar... Câți Popești n-or fi existând... Și Popa... Numai 
întâmplarea... Păi, să fi fost eu scriitor, mai vindeam 
cărți?... Dumnezeule!...” și-și ștergea lacrimile care-i 
îmbrobodiseră ochii. 
     De mulți ani, anticarul trăia într-o cămăruță ascunsă 
în spatele depozitului cu cărți, însă nimeni nu-i cunoștea 
secretul. Nu interesa pe nimeni cum trăiește și nici el nu 
simțise nevoia să se spovedească cuiva. În secret, îl 
iubea pe poetul din celălalt veac, al cărui nume îl purta, 
din întâmplare, și el. Anticarul – autodidact, în felul său -
, își permitea să aibă păreri: 
     „Popa Popescu este, fără doar și poate, cel mai 
mare poet dâmbovițean care a trăit și a scris în secolul 
trecut, dar fără a fi original...” 
     Ultima remarcă surprindea, în schimb, anticarul avea 
argumentele sale. Descoperea în cărțile poetului român, 
într-o combinație perfectă,  texte din Villon, Tagore, 
Eminescu, Rilke, Blaga sau Ungaretti... Pluralitatea 
motivelor și a imaginilor poetice rezona cu spiritul lui 
Popa Popescu, așa cum aștrii – atât de diferiți – comu-
nică între ei și oferă privirii neinițiaților imaginea 
Cosmosului, se explica. 
     ”Bătrânul e cam smintit, dar, altfel, un anticar cumse-
cade, aprecia, când i se oferea prilejul, președintele 
 

 

Academiei Dâmbovițene.Acceptă și plătește corect 
tot de ceea ce Academia se debarasează, în materie 
de carte, pentru a face loc operelor scriitorilor cu 
șanse să devină clasici... În fond, istoria literaturii se 
scrie prin eliminări și adăugiri, în raport cu timpul 
contemporan. Restituiri, mai puțin, nu e cazul să 
exagerăm dimensiunile unei culturi și așa aglo-
merate...” 
     Pentru  locatarul prăvăliei cu cărți, Anticariatul 
este o lume sustrasă timpului necruțător, lipsită de 
sens real fiindcă a fost plămădită din ficțiuni, iar 
ficțiunea nu se identifică, în mod particular, cu 
numele niciunui creator, ci numai cu Spiritul, înțeles 
ca monadă. Unitate indivizibilă... Întâmplător, ca 
Shellei, crede în existența unui singur poem univer-
sal, în care se coagulează toate poeziile lumii. Nu-i 
este străin nici Borges și teoria sa despre anonimatul 
literar, Opera având caracter ecumenic, e universală 
și absolută numai prin depersonalizarea scriitorului. 
     Ascultându-l, președintele Academiei Dâmbovi-
țene îl bate ușor pe umăr, înainte de a-l expedia, 
fiindcă proiecte importante îl presează. Nu ezită să-l 
surprindă: 
     „Și atunci, cu Popa Popescu cum rămâne?... 
Evident, nu dumneata... Poetul...” 
     „Simt că trăiește în mine, îl ului anticarul. Dar în 
poezia lui îi descopăr și pe alții... Un numitor comun 
regăsesc în toate cărțile de poezie din mica mea 
prăvălie... Zău, nu râdeți...” 
     „Destul de ambiguu ! îi întinde mâna președintele. 
Vezi ce descoperi în cărțile pe care le-ai preluat 
astăzi...” 
     Bătrânul anticar rătăcește printre rafturile prăvăliei 
sale în stare de transă. Vede peste tot oglinzi, măști, 
culoare care nu duc nicăieri. Ideea de labirint îl 
sperie. Atinge, în treacăt, coperțile cărților, nu stăruie 
asupra titlurilor și a numelor autorilor. Orb, desci-
frează realități, ajutându-se numai de simțul tactil al 
degetelor de la mână... 
     Revelația ce urmează rămâne ininteligibilă acum, 
ca și mai târziu: simte Poezia, dar uită numele 
Poetului... Popa Popescu, un cărturar cufundat în 
neant. Un altul îi continuă mesajul, în timpul tre-
cător... 
     Poate chiar el, Popa Popescu, bătrânul anticar... 
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Sabina COJOCARU 
(Rep. Moldova) 

 

TORIDA PRIN VERSURILE NEMURITOARE  

ALE LIDIEI GROSU 
 

Nu este ușor să vorbești despre soare când 
razele lui te hipnotizează cu lumina, eu însă, voi 
încerca să descriu această lumină  emanată de 
versurile poetei, publicistei, cercetătoarei literare Lidia 
Grosu. 
             Poeta Lidia Grosu se autoreflectă în poezii 
care aduc o nouă grație lumii prin sensibila creație ce 
adaugă în cupa frumosului o bună doză de elixir 
pentru suflet. Această culegere de poezii oferă 
cititorului posibilitatea de a intra în intimitatea 
spirituală a poetei care,  prin suita de metafore 
plasticizante și revelatorii realizează propriul portret 
psiho-spiritual. De fapt, întregul volum e o alegorie a 
emoțiilor melancolice împletită cu momente de flash 
meditativ, momente în care înceacă să dea un sens 
propriei existențe raportată  celor din jur.  

Încă de la prima poezie, autoarea se declară 
o luptătoare pacifistă. Oximoronul din titlu trădează 
agonia trărilor cu care se confruntă și pe care tinde să 
le înfrunte, transformând principiul luptei, sublimând în 
vers încăierarea cu viața: /Evit războiul în favoarea 
unei lupte/ ce m-ar înălța acolo/ de unde aş putea 
ajunge aici, acum.../  Vocea lirică imediat stabilește o 
dimensiune temporală, privită ca o clipă a prezentului 
spre care aspiră , o clipă trăită  „Adverbial”, evitând 
categoric un alt timp: / ca niciodată altcândva/ 
altădată, pur şi simplu,/. Se orientează într-un spațiu 
abstract,  acesta devenindu-i un axis mundi, deaceea 
optează pentru un  „aici și acum”. 

Pacea este laitmotivul întregului volum, ea 
devine cununa purtată de către autoare  cu care se 
identifică, or această abordare continuă a păcii, 
denotă lupta interioară  a ființei de creație. Lumea 
exterioară este anemică la valorile care trebuie să-i 
confirme autoarei verticalitatea sufletească,este  un 
haos de vicii  pe care le consideră nefirești,  și eului 
liric nu-i rămâne decât să evadeze în reverii prin care 
va crea o lume ce o va reflecta pe cea  interioară și în 
mai multe poezii va descrie pilonii ei: valorile pe care 
le venerează și cu care s-ar împărți: /Hore de omenie-
ale visului meu/ Nu le pot tăcea şi rostesc, prin ele, /A 
suflului meu  gingăşie, / Rotită,  pe cerc, de milioane 
de ori: / Univers divin, / Cuvântul iubirii din mine  / e 
doar pentru voi/.  

Incertitudinea pentru poetă, de asemeni este 
o valoare, este elementul care-i alimentează misti-
cismul gândirii și când încearcă să-și decidă calea, 
trece pe ea /în tensiuni de gală/, însă totuși e într-o 
căutare a unui echilibru  prin care vrea să reziste unei 
emoții dragi / voi apela convalescenţa unui impuls,/ 
afectat de/ dezastrul irevocabil,/ cu bună conştiinţă,/ al 
rapsodiei din suflet/ ce ne-a avut de calitate produs/ 
inventat/ de formule/ ce nu ne încap./ îmi antrenez 
bunăvoinţa/ pendul echilibrat,/ ce-ar vrea să mai bată./  
Fiorul acestei emoții este eterogen, dar îi învăluie 
viața și-i decide destinul : /Destinul nu are decât un 
singur anotimp:/ cel al rechemării noastre din noi/ prin  


 

mereu receptivul abur al emoţiei. 
De la trările ce rămân substanța genera-

toare a conflictului spiritual, eul liric se transformă 
într-un eu empiric și tinde spre o conștientizare a 
lucrurilor. Ca un Heidegger, poeta este toată  Ființă 
și Timp, se simte responsabilă pentru o existență 
trecută în van, căci totul trebuie să aibă un sens, un 
preț... /scump de tot ni se dă paradisul pe Terra/ 
dreptul la viaţă îl avem fiecare,/ dar uităm de 
obligaţiune –/ trezirea din somn…/.  Pentru a-și 
ordona stările provocate de această „trezire”, refuză 
incidența și neagă machiavelismul. Chiar dacă 
îndoiala carteziană o bântuie în fricile ascunse, 
poeta  încearcă să înțeleagă partea neagră a naturii 
umane și  afirmă cert în poezia „Nu am timp pentru 
ură” că doar prin frumos creezi frumosul și nicide-
cum prin alte mijloace ce pot costa chiar viața: / 
despre acel care-aş putea să fu/ nu mă-ndoiesc;/ se 
îndoieşte-n mine teama/ care-ar profita de-al ei 
curaj/ pentru-a se pomeni,-n pofida/ timpului 
încrâncenat,/ (dar contează mult mijloacele!)/ mai 
puţin aproape de mânia oamenilor slabi/ cu sufletul 
de zgură/.  

Totul devine o evadare totală în creație prin 
care este foarte aproape de Dumnezeu, de 
adevăratul Creator al tuturor lumilor laolaltă   prin 
care trece și versul.  Poeta este un mediator între 
cuvântul Lui și al propriei ființe: / liberă de orice pre-
judicii,/ poezia mea e-o inspirată tăcere.../ […] /Lim-
baj al Lui Dumnezeu,/ mă retrag în acest milostiv 
sanctuar/ şi mă consacru elocinţei/ instinctului de 
autoapărare/. Momentul creației îi oferă posibilitatea 
de a rămâne prin amintiri și căutări nesfârșite, mereu 
tânără  /acesteia-i asociez cei 18 ani ai mei/ rămaşi 
pe clopotul de/ aur al speranţei/ ce-mi invocă// 
deliciul gustului de viaţă.  

Nimic mai frumos decât cunoașterea nu 
poate fi, o cunoaștere a propriilor limite și posibilități, 
a lumii ce deja a stabilit un acord cu o ordine 
revelatorie și toate aceastea compun IQ-ul autoarei 
 

(continuare în pag. 26) 
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Gabi BĂRBULESCU       
 

PENITENȚĂ 
 

Te iubesc în necuvinte, 
Într-o viață imperfectă, 
Când iubirea zace-n minte 
Cu o teamă predilectă, 
Ce reflectă neputința 
De a spune prin cuvinte, 
Că tăcerea e sentința 
Unui suflet prins în ținte, 
Ce-şi ascunde inocența 
De săgețiile-otrăvite, 
Ispăşindu-şi penitența 
De-a iubi în necuvinte. 
 
ÎNTR-O NOAPTE POLARĂ 
 

Trăiam intr-o noapte polară. 
Îmi priveam apusul printre ruine 
de năzuințe amorțite și iubiri furate 
de regatul fără anotimpuri. 
Singurătatea-mi era prinsă 
de zarea pierdută în lacrima trecutului. 
Chipul tău mi-a apărut 
ca o auroră boreală pe zenitul suferinței, 
luminând temnița în care eram încătușată. 
Oglinda prăfuită din mine a prins viață, 
absorbind culorile curcubeului. 
Mi te-ai împletit în grai de primăvară 
și m-ai mângâiat cu câmpii în floare. 
M-ai legănat cu adieri printre 
copacii primeniți cu ghirlande de arome. 
Mi-ai cântat cu freamătul frunzelor 
când îmbracă umerii pământului. 
Mi-ai zâmbit cu puritatea fluturilor 
de pe crestele încărunțite. 
Purtându-mă pe brațele timpului m-ai facut 
să simt toată splendoarea anotimpurilor. 
 
ASTERISC LA TAINA MEA 
 

Atâta linişte e-n jur şi condeiul doarme frânt, 
Nu-i scânteie nicăieri, nici speranța unui gând. 
Tot am plămădit în mine multe semne de-ntrebare, 
Printre file răvăşite, nici durerea nu mai doare. 
Vălurite-n noaptea surdă – sterpe clipe-n aşteptare... 
Dăruirea mi-e înfrântă, visul meu latent îmi moare. 
Fantomatic dor ardent, mi-ai fost vis, mi-ai fost trăire, 
Zori, amiază şi apus, condamnat să-mi fii pieire. 
Las cuvintele tăcute să vă spună taina mea, 
Asterisc în universul nopților de catifea. 


 
 

 
 

(urmare din pag. 25) 
 

pe care-l trece prin „Testul calității”... Invocă concepte 
filosofice pentru ale supune unei credințe, substanța 
căreia le va anima și le va estima la superlativ și ferm 
afirmă: /Unde-i credință-n Adevărul Absolut, se/ risipesc 
toți norii?. Credința și sfera religioasă cu toate noțiunile 
ei sunt prezente în structura psihologică a autoarei și 
reflectate în întreg volumul prezent.  

Cu toate că e rebelă uneori, de fapt,  Lidia 
Grosu   e într-o continuă transmigrare care de multe ori 
o obosește și o dezamăgește,căci în poezia  Metempsi-
hoză cade în brațele disperării, simte că  nu e înțeleasă 
și acceptată de o lume ordinară care ar înghiți-o pentru 
cuvânt, dar iarăși trezirea vorbește / a fost o nebunie 
(sau un delir!?)/ să accept o metempsihoză,/ această 
călătorie a nimicului în timp/ de lungă durată, / care „mă 
apără pe mine de mine”/ vorba poetului. Însă lumina din 
interiorul poetei păstrează noblețea firii și merge prin 
cufetări, prin vers „Spre rai” din care  învață și cititorul 
/de la sinceritatea copilului avem ce-nvăța/ dacă în 
suflet îl vom păstra/ viță de nobil/ inspirat de lumină. 

În vâltoarea tututror voiajelor imaginare, aceas-
tă lume rămâne o temelie, o pistă de pe care decolează 
și aterizează mereu, astfel evocă dorul de părinți,  dorul 
de copii, cărora le dedică dragostea prin versuri, mai 
înveșnicește memoria unor mari personalități precum 
M. Eminescu, Grigore Șerban... Nu în ultimul rând, 
profund  trăiește, prin poezie, dragostea de țară și rănit 
își simte sufletul de cetățeană care o determină să 
aducă o Mărturisire dureroasă acestui timp vitreg. E o 
continuă afirmare și confirmare  care o va înveșnici  
prin verbul rămas pe pagini, cum zice autoarea în 
poezia „ În luptă cu dincolo-ul..” / Scriu mai multe decât 
rostesc,/ și sufletul meu rămâne-ntre pagini. 

În  volumul dat  poeta Lidia Grosu aduce poe-
me încărcate de jocuri de cuvinte, „Prin(și) în” , 
„Cad(astru), de anagrame care solicită interpretare, 
devenind, de fapt, niște integrame, răspunsul cărora 
scot în vileag tulbu-rarea imaginației, specifică poetei, 
agonia trărilor pe care le-ar inhiba în limitele unei ordini 
existente deja, dar nu reușește să se resemneze, ci 
mai degrabă devine aliata lui Nietzsche pe care 
încearcă să-l consoleze cu propriul vers. Devine un 
înțelept cu sabia în mână, o sabie compusă din diverse 
învățături înțelepte biblice ori ale altor minți luminate de 
experiența trăită.  

Prozodia versului liber în care respiră fiecare 
gând e o altă demonstrație a unei bătălii cu invizibila 
povară pe care o poartă poeta în inimă. Tonalitatea  
care poate fi trecută prin accentele logice, nasc un ritm, 
pulsiunea căruia oscilează între revoltă și evadare,  

Nimic mai frumos decât creația unei lumi re-
semnare și melancolie... personalizate nu poate fi și 
poeta Lidia Grosu a reușit să scindeze propria lume, 
pentru noi,  cititorii,  care putem afirma că a  trecut cu 
brio propriul „test al calității”! 
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SONETUL UNUI DAT 
           

Seraficul tău chip m-ademenește 
Cu ochi de foc, coapse mișcând agale, 
Să mă închid în temnițele tale, 
Să-mi ogoiești inima în clește, 
 

Să-mi ceri  apoi să-ți înalț osanale, 
Să intrăm amândoi într-o poveste, 
Să mă supui la fel de fel de teste, 
Să ardem de bună voie-n furnale. 
 

Nu am voință să mă împotrivesc, 
C-așa e datul, plânge dor după dor 
Și yin cu yang, de când lumea, se-ntregesc, 
 

Nimic nu-i nelegitim ori nebunesc. 
În orice anotimp și-n orice decor, 
Sunt ferici dacă pot să te ador. 
       
         
SONETUL PRIMEI MUZE 
 

Steluță dulce, fără de prihană, 
Din ce constelație ai răsărit, 
Lucire sidefie de mărgărit, 
Visată, ispititoare Nirvană? 
 

A ta blândețe-i ocean nețărmurit 
Și virtutea, a templului coloană, 
Cea făcătoare de minuni icoană, 
Că întâlnirea noastră s-a nimerit. 
 

Vrăjitu-m-a-ntruparea-ți adorată 
Și te-am sorbit cu lăcomia-n priviri 
Cum nu s-a mai întâmplat niciodată. 
 

(Erai frumusețea întruchipată!) 
Din îndepărtatele nemărginiri, 
Mi te-a trimis Dumnezeu să mă inspiri. 
        
              
SONETUL LUMINII    
 

Miresmele din floare, simți cum urcă? 
Roiuri de stele, le vezi cum coboară? 
Auzi cum cade apa-n scoc la moară 
Și vântul, printre fagi, cum se încurcă? 
 

E-o  frumusețe ce te înfioară, 
Că simțurile nu se mai descurcă, 
Ploaia, dorurilor, le dă de furcă 
Când chiuie pe-o strună de vioară. 
 

Răsună codru-n game variate, 
Întreaga fire se copilărește, 
Păsările cântă precipitate 
 

Și te îmbăiază-n sublimitate. 
Presimți cum pulsul vieții se-ntețește 
Și foșnetul luminii te-asurzește.  
                     


 

       Mihai MERTICARU 
 
SONETUL VIEȚII 
 

Domol e veacul, dar clipa-i sprințară, 
Ea ne dă, în toate, ton de metronom, 
Ne-nvață să ne ducem traiu-n binom, 
Să-i descoperim piatra unghiulară. 
 

Perseverând răbdători, reuși-vom 
Să scoatem omul integru din fiară. 
Când Duhul Sfânt asupră-ne coboară, 
În Himalaie schimbăm și un atom. 
 

Putem să facem sărbători din secunde 
Și din orișicare colțișor anost, 
Sublimitățile să ne inunde, 
 

S-acopere și zonele imunde. 
Viața e frumoasă chiar și-n zi de post, 
Unde e ? Nu mai e, a trecut, a fost. 
               
SONETUL UNUI PARIU 
 

N-ai strâns comori, n-ai ridicat palate, 
Sădit-ai, în fiecare an, un pom, 
N-ai vrut să fii decât un simplu om 
Și, pentru cel de lângă tine, frate, 
 

Un termen oarecare într-un binom, 
S-auzi cum inima de-a lături bate, 
Să fii adept al școlii eleate 
Și,-n orice împrejurare, un bonom. 
 

Durerea ți-a fost mai mult bucurie, 
Năpasta ai primit-o ca pe un dar , 
Deznădejdea te-a învățat a scrie, 
 

Din toate ce-au fost, doar iubirea-i vie. 
Ai pariat mereu pe un singur zar, 
Știind că, iubind, nimic nu-i în zadar. 
      
SONETUL CONTRARIETĂȚILOR 
 

Nu ești decât pulberea ce visează, 
O amintire în al secundei pliu, 
Un chip sculptat ce se închipuie viu, 
Printre nimicuri, umbră de sfârlează, 
 

O amăgire dispersă în pustiu, 
O rană veche care supurează, 
O suferință de-a pururea trează, 
Un set de contradicții, un portpuriu. 
 

Tumultuoase fluvii îți curg prin vene, 
Albit ți-i sufletul de negre vremuri, 
Adulmecat adeseori de hiene, 
 

Ușor sari pragul uitării viclene. 
Înfășurat în cețoase totemuri, 
Din clipe trecătoare, tu faci evuri. 
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Dor de dor 
 

Dragul meu, aici sunt toate  
Dorurile neschimbate: 
Dor de apa ta de ploaie, 
Cursă-n gândul din odaie, 
Dor de floarea unui mac 
Venit vara plin de leac, 
Dor de liniștea cu tine, 
De războiul orb din tine, 
Dor de fluierul cu cântec 
Și de zbor, să pot să spintec 
Lumea toată pân-la tine, 
Să-mpart drumuri și destine. 
Dragul meu, aici stau toate 
Dorurile înșirate 
Pe-un șirag mărgele-aprinse, 
Dor de dorurile ninse.  
 
Prindere 
 

M-am prins demult cu mânile 
de copacul cu iubire 
și în atârnare aștept 
să se lungească lumina.  
Hai, lungește-te!  
mi-a spus într-o zi,  
emoția amiezii. 
Mai ai până la apusul ființei.  
De la naștere  
și până la moarte sunt eu. 
În rest fluturii stricători se coboară  
să roadă ramele  
din fotografiile cu timpul. 
 
Lumină pe umăr 
 

Venisem de departe 
Pe drumul cel mai greu 
Dormisem o lumină  
Doar pe umărul tău. 
Și-n noaptea depănată 
De ochi rătăcitori 
Găsisem locul liber 
În doi de multe ori. 
Trezisem numai zborul 
Văzduhul lui să-l scald  
Să dorm lumina noastră 
Pe umărul tău cald. 
 
Vino! 
 

Vino galben, vino negru 
Vino anotimp integru 
Colorat în curcubeu 
Vino cum îți vin mereu. 
Vino roșu-n colorare 
Cu obrajii prinși de soare 
Vino verde din livadă 
Frunza ochilor să vadă 
Tot albastrul în pornire 
Vino alb într-o iubire. 


 

 

    Mihaela GUDANĂ 
 
Femei prinse-n poeme 
 

Rămânem în poeme cu gândurile prinse, 
Femei cu râu de lacrimi și ochi de neputințe, 
Rămânem scrise-n lanuri, femei cu ochi adânci 
Într-un parfum de viață, lavandă peste stânci. 
 

Rămânem între drumuri cu palmele întinse, 
Cerșind pentru o clipă aleile deschise. 
O siluetă umblă, dar nu se mai întoarce, 
Rămânem în poeme un nume care tace.  
 

Rămânem peste toate femei de lume ninse, 
Cu ploile pierdute, ori peste veri promise  
Femei prinse-n poeme, ce lasă să se vadă 
Că le-înflorit în suflet  noianul de lavandă. 

 
Liniște pe trup 
 

Câtă liniște se-ntoarce 
Pe nisipul de pe trup! 
Valul mării încă toarce  
Mângâierea ce m-a vrut. 
Că-n tăcerea nesfârșită 
Numai luna se-auzea 
Cum m-atinge asmuțită 
Raza ei care curgea 
De pe cer, pe curba cărnii, 
Unde cântecul se naște 
Firul dulce-n calea rănii 
Când sărutul gurii paște 
Sânul plin de fericire 
Într-o palmă ce-l dorea, 
Câtă liniște-n dorire 
Peste noi se cobora! 

 
Eu sunt  
 

Dacă mai simți silabele din lume, 
Sunt ultima pe care-o vei iubi. 
Cu patimă, vei mângâia un nume 
Și-n tainele tăcerii-l vei sorbi. 
 

Când dorul te va risipi pe căi mărunte 
Să iei cuvântul meu de la-nceput. 
Eu sunt silaba viselor cărunte, 
Sunt cea în care eu te-am priceput. 
 

Și dacă alfabete-ți stau în  palmă, 
Pe mine să mă numeri la sfârșit. 
Nu am pe trup nici urmă de sudalmă, 
Am umbrele lăsate din cerșit. 
 

Doar o silabă sunt, un semn pe buze, 
O libertate rece din trecut. 
Sunt ultima din litere obtuze, 
Eu sunt silaba care te-a durut. 
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        Lucia PĂTRAȘCU 

 

Vasile MANDRIC, SIMFONIA  ALBASTRĂ 
 

Vasile Mandric este un scriitor care ne-a obișnuit 
cu epigrame spumoase, pline de haz, prezentate la fiecare 
lansare de carte, cu sonete remarcabile despre tot și toate, 
cu care dantelează volumele publicate până acum, cu unele 
plachete literare interesante, un condeier neobosit care 
promite scrieri în proză, ce-și așteaptă rândul la publicare. 
Iată că vine cu această carte de poeme  bilingve, intitulată 
„Simfonia albastră; Symfonie bleue”, însoțită de 
traducerea remarcabilă a profesoarei Maria Mogoșanu, 
cea care își așază pana înnobilată de frumoasa limbă 
franceză alături de protestatarele versuri ale poetului. 
Deoarece poetul Vasile Mandric a fost și este un 
protestatar! Aduce în acest volum paisprezece Simfonii, 
majoritatea păstrate cu sfințenie în literatura de sertar, 
alături de alte scrieri, refuzate la vremea lor de edituri 
refractare la ideile speciale, gândite cu adevărul unei minți 
descătușate de chingile istoriei false. În mod firesc, și 
acelea își vor găsi locul în paginile altor volume pe care 
scriitorul, cu siguranță, le va publica. Este un material de 
bună calitate, cum avem și exemplul de față, ce ar fi păcat 
să se piardă în praful timpului. Aceasta este o carte 
publicată la Editura InfoEst, cu o alură elegantă, fină, așa 
cum ne-a obișnuit editorul Mihai Vintilă și cu o copertă 
deosebită, reprezentând lucrarea De-a lungul copacilor în 
Provence, semnată de Paul Cézanne. 

Poetul Vasile Mandric este un luptător. Un luptător 
care a conștientizat în urmă cu mulți ani faptul că singurul 
inamic, „inamicul public nr. 1”, cel ce îl poate răpune este 
Timpul, care asemenea unui fluviu impetuos curge, curge și 
râde în sinea sa de tot și de toate. Nimic nu-l poate opri și 
faptul că omul îl măsoară cu unități de măsură 
convenționale este numai o iluzorie conveniență, cu care 
fiecare se amăgește. Dar tot Timpul este aliatul poetului, 
când, după aproape cincizeci de ani, iată, îngăduitor, îi 
permite să aducă în lumina paginii tipărite această creație 
de suflet, ce ar fi putut rămâne uitată în negura vremii, 
printre carii vechiului sertar. Face poetul o convenție și, sub 
titlul grațios de „Simfonie”, închină gânduri bune sau 
reproșuri, atitudini sau regrete. Totul într-o simfonie a pro-
priei tinereți cum o numește inspirat poetul Virgil Andro-
nescu, când autorul acestui volum își petrecea anii cei mai 
frumoși într-o epocă apăsătoare, ce nu-l reprezenta în 
valorile scrisului său și-i punea stavilă libertății de expri-
mare. 

Timpul? Abrupt vorbind, Vasile Mandric se consi-
deră uneori prieten cu Timpul sau, alteori, îl consideră 
dușman, după cum reiese din însuși gestul  cuantificabil de 
a păstra în cuprinsul cărții data calendaristică a conceperii 
fiecărui poem, ca un reproș adus vremurilor ce nu i-au 
permis să se exprime deschis. Este vorba despre 
înțelegerea individului cu acest element aparent cunoscut și  
 

  
 

ușor de stăpânit, căruia i s-au stabilit propriile unități 
de măsură, dar care, în esență rămâne imprevizibil.  

Acest volum, intitulat „Simfonia albastră - 
Symfonie bleue”, de fapt, dorește să „zugrăvească 
problematica de viață albastră a perioadei finalului 
de socialism în România”, arată prefațatorul volu-
mului, poetul și editorul Mihai Vintilă, făcând  parcă 
o corelație între versurile lui Henrich Heine despre 
„floarea albastră și destinul osândiților” și viața grea 
a celor prinși într-un sistem totalitar. 

După ce ne-a bucurat sufletul cu celelalte 
volume ale sale și le vom aminti pentru cunoaștere 
(Eli lama sabachtani, versuri, 2000; Spațiu răs-
turnat, versuri, 2014; Sonete, versuri, 2014; Sone-
te sub acoperire, versuri, 2015; Aventura secun-
dei, versuri, 2017; Praf în cap, proză, 2017; 101 
sonete, versuri, 2018; Sonete crepusculare, ver-
suri, 2020 și acesta, Simfonia albastră-Symfonie 
bleue, versuri 2019), vom constata că Vasile Man-
dric și-a descătușat condeiul și a început să scrie și 
să publice din ce în ce mai mult, dar a descuiat și 
tainițele iatacului său sufletesc, scoțând din prăfuite 
sertare rânduri ce-și așteptau trezirea la viață. 

Nu numai că tematica Timpului, a locurilor 
și a rădăcinilor l-a ținut captiv în propriile sale înțele-
geri, motivându-l să scrie într-un anumit fel versurile 
sale, dar mulți cititori caută încă sensurile ascunse 
ale acestora. Am putea să comentăm despre câte a 
vrut poetul să dezvăluie. Dar, vorbind despre versuri 
în general, poetul francez Paul Valéry preciza: 
"Versurile mele au sensul ce li se dă în momentul 
lecturii. Ar fi o mare greșeală - care ar contrazice 
esența poeziei - să se afirme că fiecare poezie co-
respunde unei anumite intenții reale și unice a   
 

(continuare în pag. 38) 
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Mi-e dor de-o față senină, 

de-un zâmbet duios, 

de-un parc cu alei  

și copii zgomotoși, 

mi-e dor de frumos. 

 

Durere 
 

Pustiu și rece-mi pari 

când tu nu mai apari; 

și lacrimi multe-mi curg 

când seara în amurg 

mi-e dor ca să trăiesc, 

cu tine să vorbesc, 

natura s-o privesc, 

de viață să-i șoptesc, 

să-i spun că s-a sfârșit, 

durerea n-a murit. 

 

Să nu mă uiți 
 

E frumos să-l întâlnești, 

E mirific să-l iubești, 

Să-l simți și să-i șoptești 

Cât de mult îl prețuiești. 
 

Dar visul ține prea puțin 

Cănd noaptea se destramă; 

Tu ești în umbră, eu rămân 

În dor, nădejde oarbă. 
 

Rămâi speranța mea din vis 

De nu poți fi reală; 

De mă trezesc, să nu mă uiți, 

Revino mâine noapte iară! 

 

 

Ploaia 
 

Plouă... 

Plouă cu lacrimi de vară, 

Plouă-n adânc de pământ, 

Plouă cu stropi de speranță 

Și apele curg ca un cânt. 
 

Mă plouă și-mi spală durerea 

Din suflet, ce încă o port 

C-o Dunăre nepăsătoare 

La tot ce-i aici pe pământ. 
 

Cad stropii de ploaie pe mine, 

Pe tine, pe el, pe noi toți 

Și ploaia ne scaldă în apa 

De lacrimi culese în vieți. 


 

   Coca Coralia DRĂGAN 
 

Mărturisire 

 

Mi-e inima plină de versuri 

Și sufletul mi-e plin de dor, 

Aș strânge în brațe-universul, 

Spre stele aș 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 făptura 

Și-aș vrea să le strig tuturor 

Că-n tine mi-e toată credința 

Hai vino, de tine mi-e dor. 

 

 

Poruncă 

 

Iubirea fie-ți năzuință,  

poruncă sfântă din credință; 

esența vieții ce-o trăim, 

un dar suprem  

spre care năzuim. 

 

Optimism 

 

Niciodat-o tragedie să mă-nfrângă 

N-ar putea, 

Sufletul să mi-l alunge 

În suspin, în noaptea grea 

Și oricât de-ndepărtată 

Fericirea-mi va părea, 

Nu voi plânge niciodată 

Ci voi lupta pentru ea. 

 

 

Dor de frumos 

 

Mi-e dor de primăvară, 

de soare și flori, 

de cerul albastru 

și fără de nori; 

mi-e dor de frumos. 
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     Constantin STANCU 
 

Călătorie spre lumi viitoare 
 
Adrian Botez a ajuns la maturitatea deplină a creației 

sale. Pasionat de literatura cu mesaj, de cultură și de 
ideile înalte, el ne oferă, prin volumul de versuri Cartea 
despre lumi viitoare*, apărută la editura Rafet în anul 
2020, o viziune de ansamblu, asupra trendului pe care se 
mișcă lumea. Pentru poet, speranța este importantă, 
ieșirea din criza spirituală actuală este posibilă într-un 
viitor incert pentru om și cert pentru Dumnezeu. Sătul de 
erorile sociale, în care se complace individul comod, 
poetul își ia riscul de a aborda un subiect dificil: viitorul… 
Poezia vine din tensiune, creată de valul evolutiv actual, 
care a împins viața simplă la limita dintre două lumi. O 
limită sfâșiată de urletul lupilor, de egoism, de lăcomiei, de 
nepăsare.  

Volumul nu este o carte de sociologie. Este o carte 
despre posibilitățile asumate ale omului, într-un mediu 
acid, creat chiar de el. Limita de opțiune este mult 
îngustată, astfel se pune problema unei/unor viitoare lumi. 
Cartea este șocantă, prin ideile tranșante expuse, prin 
forțele lirice abrupte, prin imprecații, prin suferința impusă 
și autoimpusă. Ea are mai multe capitole, bine legate, cu 
mesaj direct și indirect, cu puterea de a reda perspectiva 
asupra existenței: Înstrăinare; II. Carte despre lumi 
viitoare; III. Rouă fulgerătoare de Crist. IV. Epilog… 

Titlurile sunt semnificative și exprimă viziunea fermă a 
poetului asupra vieții. La final, ne sunt comunicate câteva 
date despre scriitor, aprecieri critice și… autocenzura 
poetului asupra operei sale…  

Putem constata că omul s-a înstrăinat de sine, de 
societate și, mai ales, de natură. S-a înstrăinat de 
Dumnezeu. De aici, focalizarea poetului asupra mesajului 
transmis de Iisus oamenilor, personajul central al 
Scripturii. Prezența Lui se simte de-a lungul cărții, este 
punctul de tensiune dintre a exista și a pieri, dintre o 
lume și altă lume. De remarcat, la Adrian Botez, și 
legătura pe care o face între teologie și cultură, dintre crez 
și estetică, dintre idee și forma ideii, plus tehnica de 
modelare a ideilor în lirică. El își asumă anumite riscuri, 
pare ieșit din modele literare actuale, dar plusează pe 
literatura solidă, menită să dea direcția spirituală. Pentru 
poet, Iisus este Crist, un nume care dă o notă de 
apropiere și de intimitate cu personajul istorico-spiritual. 
Este un curaj asumat. Realitatea spirituală depășește 
realitatea imediată. 

Cartea ne oferă tușe, teme, idei. De la carnea în 
mișcare, poetul acționează dinamic, ajunge la clopote 
seci, la șarpele timpului, la înghețul universului vizibil. 
Limitele lirice sunt forțate, poetul ajunge la apocalipsa 
pașnică și la metempsihoză și culminează în roua 
fulgerătoare de Crist. Preluând temele abrupte, din psalmii 
biblici, el aruncă lumini grele asupra forțelor negre din  
 

 
 

univers și din sufletul omului. Anotimpul preferat 
este iarna, sugerându-ne că lumea a înghețat, s-a 
blocat. Oamenii au uitat să fie oameni, există un 
dans demonic în lume, iar Iuda (trădătorul) merită o 
baladă, este vedeta la modă. Omul călătorește în 
cosmos, cu planeta pământ - oamenii sunt matrozii 
de serviciu, ei pot dat direcție, dinamică, speranță…  

În poemele sale, autorul apelează la elemente 
din folclor, din teologie, din istoria de ieri și de azi, 
din mitologie sau din literatura veche, forjată de 
textele Bibliei, cu previziuni, cu legile spirituale, la 
lucru în viața omului. Este o poezie complexă, care 
se lasă cu greu definită de teoria literară, dar în 
legătură cu revolta atâtor artiști, în fața unei realități 
crude. Lumea de astăzi, precum în unii psalmi, este 
o lume a căderii, a mizeriei morale și a trădărilor de 
toate felurile. Ideile se exprimă tranșant: Blestemată 
Țară - blestemat popor; apar imagini dure: impos-
tori, ploaie de muci, minciuna la modă, somnul 
ideal, risipă, șantaj, boli, snobism, prostie, cretini, 
lingăi etc. În ultima parte, se reiau, în oglindă: spe-
ranța, salvarea omului, purificarea lumii, limpezirea 
orizonturilor spirituale. Puritatea se relevă prin roua 
fulgerătoare a lui Crist. Există o lume viitoare 
nădăjduită: cine este din neam ceresc nu moare 
niciodată… Poetul stă culcat în iarbă, natura 
participă la faptele omului pe Pământ, cu munții, cu 
pădurile, cu animalele sălbatice, participă cu nin-
soarea care acoperă negrele obsesii, cu bufnițe, cu 
albine care fac posibilă viața... Poetul are menirea 
lui, în această istorie - scripcarul cântă melodia 
armoniilor divine, iar matrozii sunt cei responsabili 
de finalitatea istoriei, prin viețile oamenilor.  

Deși poezia din acest volum este una dură, 
tranșantă, poetul realizează liniile lirice blânde,  

 

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

folosindu-se de zboruri și chemări: „e Toamnă – Păsările 
zboară sus – pe Ceruri:/ cu Glasuri Depărtate – ne 
cheamă/ în lumea lor de dincolo de Geruri/ …dar Cerul 
– de atâta Sânge – a-nceput să geamă…// Chemări – 
Chemări – o – Mistice Chemări/ spre ce ne îmbiați – 
spre ce Cărări?/ Copacii au ruginit de-atâta Așteptare/ 
a ruginit și Sufletu-mi de-atâta Întrebare… (Zboruri și 
chemări, p. 54). 

Versurile redau efectele faptelor din istorie asupra 
oamenilor, asupra naturii, asupra universu-lui: restul de 
oameni e numai un Rest; pedepsit e Cuvântul; există o 
copie, din fiecare - în vitrină, pe Marte; descoperim Ochi 
pe Conștiință, Statui de Gheață; cenuși se scurg din ace 
de ceasornic; poți trage chiulul în Lumea Asta; păsările 
păcătuiesc prin a nu fi îngeri; Corabia Luminii clintește 
doar prin Sânge etc. 

Centrarea dinamicii spirituale pe Hristos este declarată 
și de preferat. Rana universului se vinde-că tot mai greu, 
omul a rănit peisajul cosmic cu indiferența sa: „lasă-mă 
să-Ți sărut/ Rănile – să mă pot/ molipsi - și eu – de/ 
Răstignire – să de-venim/ Frate și Soră – Ocean/ de-
Auroră – plu-tind – auster – în/ Lumina Marii Răni – 
dintre/ Pământ și/ Cer” (Lasă-mă, p. 77). 

De remarcat grafia versurilor, ele încep cu literă mică, 
zicerea este lăsată să curgă liber. Marile idei și temele 
fundamentale sunt scrise cu literă mare, cititorul este 
avertizat că poemele au un sens înalt, declarat ca având 
sens, într-o lume dominată de comunicare haotică, mani-
pulatoare. Este țipătul poetului, care dorește ca mesajul 
său să fie văzut/ auzit/ pipăit… În lipsa virgulei, el preferă 
linia de despărțire, mesajul pare construit din mii de părți, 
un puzzle, construit de autor cu migală, misterul făcând 
parte din stilul său. Disperarea este vizibilă, țipătul pare să 
fie regula prin care comunică indirect. De asemenea, el 
preia din tehnica marilor pictori, care au exprimat viziuni 
abrupte, din manuscrise vechi, atinse de misterul unor 
vise, care acoperă realitatea imediată. Poezia sa nu este 
neapărat religioasă, se bazează pe tehnica scrierilor 
apocaliptice, din primul secol, când acestea preziceau 
căderea Imperiului Roman. Scribul preia din suferința 
picurată în cuvinte. Este o poezie clasică, solidă, atinsă de 
fulgerele unui modernism serios, care apelează la diverse 
științe, pentru a ajunge la știința adevărului adânc.  

Despre poet au scris mai mulți pasionați de literatură, 
remarcând profunzimea ideilor, soliditatea mesajului și 
tăria spirituală a poemelor sale. Luminița Aldea reține, într-
un articol dedicat operei lui Adrian Botez și publicat în 
revista electronică Romanian VIP – revista românilor de 
pretutindeni, Sydney/ Australia, din 12 iulie 2010: „Uneori 
poetul este dur, inchizitorial, e fanatic, dar cum să fii 
altfel, când vezi că se intră cu bocancul, pe aurul 
limbii române, pe graiul lui Eminescu? Cum să fii când 
se distruge țara, când pleacă pruncii de acasă, când 
nu mai știi ce să crezi? Cum altfel să fii, în vremuri în 
care lumea pare că și-a pierdut busola? Cum să fii, 
când se pune lacăt pe vis și se rup toate aripile și se 
distruge Credința?... În vremuri din astea se nasc 
oameni – puțini, e drept – care propovăduiesc, ca 
Sfântul Ioan în pustiu. Slujesc cu slova, pământul, 
Neamul cărora aparțin - și naționalismul e ca o flacără 
vie și e o cale…”. 

Adrian Botez este un poet incomod, pentru că refuză  
 

 
 
modele literare, scrisul de conjunctură și pentru că 
solicită cititorul și-i impune o anumită linie de plutire, 
în marea de metafore și idei. Ca orice scriitor care 
se respectă, el nu cedează ispitelor de moment și 
curentelor literare la modă. Are o viziune estetică 
proprie, forjată la școala pasionaților de frumusețe, 
apelând la liniile de forță ale cărturarului, care știe 
direcția, într-o lume volatilă. Chiar dacă apelează la 
cuvinte obișnuite, uneori vulgare, el integrează 
gându-rile într-un sistem, care are o finalitate 
spirituală evidentă. În poemul Noaptea Sfântului 
Bartolomeu a poeților (p. 50-52) el devoalează 
destinul poeților considerați „cioflin-gari”, masacrați 
într-o noapte, împreună cu adevărul. Poe-tul ia în 
derâdere moartea, la fel ca Villon altădată. Poetul 
este apărat de acel adevăr, aparent ucis de 
mahalaua pierdută și gălăgioasă… 

Ultimul poem din volum, intitulat Epilog (p. 105), 
ne arată ceva din contabilitatea divină, poetul este 
nemuritor, la braț cu Logosul… Călătoriile sale prin 
Lumile Toate, i-au dat certitudinea unui final sub 
Armonii de Flori. Epopeea se sfârșește cu bine, 
există o punte spre Empireu… De aici, speranța în 
stil clasic și ferm… 

 
*Adrian Botez, Cartea despre lumile viitoare, Râmnicu Sărat: 

Editura Rafet, 2020. 1. Coperta I – Urletul lupilor, între Două lumi 
- pictură pe pânză, în ulei; 2. Ivan Konstantinovici Aivazovski (n. 
17/29 iulie 1817 - d. 19 aprilie/2 mai 1900) - The Ninth Wave (Cel 
de al nouălea val), 1850. Carte dedicată soției, Elena. 
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până acum: „Ni-s cuvintele sărace să-ncercăm să-i 
mulțumim / Lui, Eminului-Luceafăr, printre stele să-l 
mărim, / El, modestul, blândul suflet rai de slove a 
lăsat, / Căpătâi de sfântă limbă, trudnic, versuri a 
cântat.”, apreciază autoarea în poezia „Ni-s cuvin-
tele sărace...”  

Părăsesc puțin cadrul acestei prefețe pentru 
a-mi exprima indignarea în legătură cu un curent,  
ideologic să-i zicem, care prinde cât mai mult – cel 
puțin în exprimare publică – în gândirea unor „elite” 
cu pretenții academice și de cercetători avizați, care 
nu mai vor să audă că Mihai Eminescu chiar este 
cel mai mare poet român dintotdeauna, firește că 
până în prezent, fiindcă nu putem să anticipăm ce 
genii se vor naște de mâine încolo!  

Inclusiv școlarilor li se spune de unii dascăli 
că „Eminescu a fost și este unul dintre cei mai...”! La 
noi încă se lucrează pentru... demolarea unor valori 
și simboluri naționale, dar e bine că în Brazilia, la 
Sao Paulo, este cel mai mare muzeu Eminescu din 
lume!  

Dacă recunoaștem că Luceafărul este „cel 
mai”, pentru că a fost și rămâne un Geniu, nu 
înseamnă nicidecum că se aduce vreo atingere 
celorlalți mari poeți români și valorii operelor 
incontestabile, pe care le-au dat patrimoniului literar, 
și nu numai, național și universal.  

Sibiana Mirela Antoche reușește să creeze, 
într-o manieră deloc sofisticată, tablouri lirice 
superbe, care țin atât de imaginarul său reflectat în 
metafizic, cât și de cognitivul ludic în esență, care-i 
însoțesc visarea incurabilă, poate și inadaptabilă în 
arealul unor vremuri pragmatice, astfel cum ne 
prinde-n iureș metaforic „Tangoul dragostei”, 
poemul care dă titlul cărții.  

Îl redau în întregime pentru a nu-i afecta 
sublimul: „Descătușând de nori cerescul, tangoul 
dragostei sloboadă / Scânteietoarele explozii de 
verde crud și simfonii, / Și-ascute vântu-n ram 
tăcerea topind și ultima zăpadă, / Iar gânduri 
fragede abundă topind ardente viclenii. // Se-mbată 
iarba de miresme, valsându-i pletele zefirul, / 
Înnebunind în picuri roua, stropindu-i firul de 
mătase, / Lumina spulberă plictisul și-n crânguri 
forfotă delirul, / Iar câmpul zbuciumă în brazdă tăișul 
lamelor de coase. // Însuflețesc și flori și păsări, 
păduri, poiene, delta-n trestii, // E dor de viață, dor 
de cântec și-nfiriparea de idile, / Când luna, albul și-l  

 

(continuare în pag. 34) 

 



      George VLAICU 
 

Trăind prin și pentru poezia iubirii 
(Tangoul dragostei, de Sibiana Mirela Antoche) 

 
  Mărturisesc sincer că prin natura preocupărilor 
scriitoricești, lăsând la o parte conturarea propriei opere 
atât cât este și sper să mai fie, am avut plăcuta și onoranta 
șansă ca în calitate editorială de lector, consultant, 
corector sau redactor de carte, să iau primul cunoștință de 
conținutul textelor unor autori, fie debutanți, fie pe 
parcursul consacrării lor, conținând versuri, proză scurtă 
sau romane, teatru, monografii.  

Constat că de la an la an se scrie tot mai mult și 
de calitate la nivelul cerințelor de astăzi, iar valoarea 
creațiilor scriitorilor români este apreciată de cititori de 
pretutindeni și acest fapt nu mai trebuie demonstrat.  

Precum nu mai au vreun rost nici întrebările 
(retorice, fără îndoială) pe care le auzim (mai ales) cu 
prilejul lansărilor de carte: de ce se mai scrie? mai citește 
cineva vreo carte în ziua de azi? Ei, bine, chiar trebuie să 
se scrie și chiar se citește ce este valoros și interesant în 
același timp; numai ignoranții, ori cei lipsiți de minimă 
cultură estetică sau de dorința (nu neapărat permanentă) 
de a învăța ceva nou, tot aduc în discuție astfel de îndoieli. 
Pentru că, în fond, orice carte nouă, indiferent de conținut 
– beletristic, științific, didactic ș.a. – este, în primul rând, o 
carte de învățătură.  

Astfel meditam după ce am parcurs manuscrisul 
noului volum de versuri „Tangoul dragostei”, al șaselea, 
după debutul editorial din anul 2016, semnat de Sibiana 
Mirela Antoche. S-ar putea să mă întrebe cineva, ce-aș 
mai fi putut să învăț din el, la câtă poezie am citit până 
acum?  

Nu m-ar prinde descoperit fiindcă aș găsi o 
infinitate de răspunsuri, dacă mi se permite o astfel de 
exprimare fără nuanțare concretă, dar nici un răspuns , 
sunt sigur, nu ar fi convingător, atâta timp cât gusturile 
cititorilor, nu mai spun de niveluri de înțelegere sau de 
interese personale ori profesionale, sunt tot astfel, infinite. 
Poemele din acest nou volum al Sibianei Mirela Antoche 
sunt marcate profund de iubire proprie și colectivă, uneori, 
față de actul în sine al creației, de natura înconjurătoare 
privită sub toate aspectele, inclusiv sociale și, într-un 
cuvânt atotcuprinzător, de viață!  

Pentru ea, „Iubirea-i anotimpul veșniciei / E-
averea ce ades n-o prețuim / Iubirea e liantul trăiniciei / E 
leagănul sortit să locuim” („Alfabetul iubirii”). În vers clasic 
și-ntr-un „stil” atât de „curat și antic”, de la Eminescu citire, 
autoarea captează atenția cititorului încă de la primele 
poezii, de o frumusețe metaforică rar întâlnită, dedicate 
chiar celui mai mare poet pe care neamul nostru l-a avut  
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coapte-n scorțișoară, de banca brună din cerdac, / 
Mi-e dor de albul pân’ la hornuri, de sfânta seară de 
Ajun, / De caramelele cu lapte, de mămăliga din 
ceaun.”(„Mi-e dor”).  

Poezie adevărată, de suflet curat și luminat 
de credința veșniciei spiritului aflat în permanentă 
înnoire! În același repertoriu liric și profund 
emoțional, impresionează poemul „În cerul tău de 
stele” dedicat mamei sale, mamei mele, tuturor 
mamelor la urma urmei.  

Îl reiau pe de-a-ntregul, îl citesc și recitesc 
întocmai ca pe un psalm, de parcă-i literă înscrisă 
pe o icoană: „Îmi plâng, măicuță, ochii și gândul mi-
e la tine / Sperând să-mi leg tristețea de țărmul unui 
vis / Și-n cerul tău de stele să-ți amintești de mine / 
Așa cum asprul dor în pieptu-mi cald n-a stins. // 
Potopul de sudoare pe fruntea nopții geme / 
Durerea ațipind-o în lacul pernei moi, / Cădelnița de 
lacrimi preaplină-i de o vreme / Sporind necon-
tenește în ropotul de ploi. // Mă-ncorsetează timpul 
în lanțul de secunde / Trezindu-mă din goană, 
grăbindu-mă spre-apus, / În somn te caut, mamă, 
și-mi ești demult niciunde, / Doar chipul să ți-l 
mângâi, m-aș bucura nespus! // Stau întrebări la 
colțuri și-așteaptă obosite: / Ți-e pâinea caldă, 
mamă, ți-e sete ori ți-e greu? / În bulgărul de suflet 
îs griji firesc sădite, / Nevolnic bat la poarta-mi 
chemându-te mereu. // E frig în ceruri, mamă, e 
vară printre stele, / Sunt albi în floare crinii și-a iunie 
miros? / Trimit florarii lunii să-ți semene lalele / Ca 
semn al mulțumirii, dumnezeiesc prinos!”  

Așa cum am subliniat mai la început, și cum 
singură se caracterizează ca fiind „dependentă de 
iubire”, în poezia cu acest titlu, Sibiana Mirela 
Antoche este o poetă de valoare indiscutabilă, cu 
inspirație în inimă topită în vers, cu disponibilitate 
nelimitată în întinsa arie a talentului cu care a 
înzestrat-o natura: „Fără tine orice clipă nu mi-ar fi 
decât povară, / Ochii, pietre ar preface din al 
lacrimilor-ceară, / Timpul n-ar mai conteni răvășind 
în mine dorul, / Vântul, mări ar răvăși frângând 
aripilor zborul. // (...) Fără tine orice lucru n-ar avea 
vreodată rost, / Iar trăirea-mi va fi oarbă și lipsită 
de-adăpost, / Vreau să-mi fac în pieptul tău, nese-
cata locuire, / Recunosc, sunt pe vecie, dependentă 
de iubire!” 
        Întreaga creație a poetei Sibiana Mirela Anto-
che, de la debut în actualitate, se distinge prin 
atentă și rafinată construcție stilistică expresivă, 
autentică, directă și spectaculoasă, prin acuratețea 
și suplețea versului, ori prin mișcarea dansantă, în 
ritm de tangou pe un registru-fond muzical foarte 
ușor perceptibil, ca un vis, a imaginilor metaforice, 
de cele mai multe ori surprinzătoare.  

Dacă trăiește și scrie prin și pentru poezia 
iubirii cu miză literară valoroasă și nu doar la nivel 
declarativ, stăpânind ancorele realității și nu ale 
imaginației desuete, ale descrierii formale sau ale 
filosofiei expirate, autoarea este în continuă eviden-
țiere a multor universuri de spirit de bine, elevat, 
precum și a emoției, ca element definitoriu în artă.  

 
(continuare în pag. 38) 

 

 

(urmare din pag. 33) 
 

deșiră se tachinează-n lacuri peștii, / Iar insomnia cuce-
rește teren prin strategii subtile. // Încântătoare primăvară, 
ne cucerești prin vicleșugu-ți / Ce-l mânuiești cu măiestrie 
spre-a ne vedea îndrăgostiți, / Descinzi cu patos dintre 
stele, cu tact ales-ai meșteșugu-ți, / Găsită-ne-ai spre 
fericirea-ți, la sânu-ți proaspăt, cuibăriți!”  

Foarte sensibilă, că nici nu ar putea să fie altfel, ca 
orice creatoare de frumos cum ni se înfățișează în paginile 
cărții, poeta meditează la „condiția umană” (vezi André 
Malraux), își pune întrebări cărora nimeni și niciodată nu-i 
va răspunde și, în această ipostază de căutare a sensurilor 
existențiale, nu se resemnează nicidecum, ci urcă trepte 
ideatice de pe care (se) poate invoca, fiindcă ne închipuim 
că „suntem zei”, crezul în numele unicului Creator, pentru 
a ne înțelege rostuirea pe acest pămînt.  

În „Treizeci de toamne...” și „Doar când greul ne-
mpresoară” întâlnim aceste motive, s-ar părea filosofice 
dar nu sunt decât ale trăirii normale, destul de plastic 
formulate: „Nu găsim răspunsuri la-ntrebări mărunte, / Nici 
la cele multe ce de-a-valma vin, / Adunate-n ani sunt 
precum un munte / Cărui stânca rece i-a fost crud destin.” 
Respectiv: „Doar când greul ne-mpresoară ne-amintim de 
Dumnezeu, / Până-atunci nu știm ce-i ruga, suntem zei... și 
tu... și eu, / Nu-i cinstit, nici creștinește când ne-nghesuie 
necazul / Îndurare să cerșim, îngroșând nedrept obrazul.”  

Pagini întregi ale volumului sunt pictate cu imagini-
simbol ale anotimpurilor, de un lirism îmbătător, prin 
„cuvinte potrivite”(Tudor Arghezi), maiestos brodate pe 
simțire sufletească. În „Aproape toamnă...” „Miroase a 
toamnă cu parfum de gutuie / Și a frunze de nuc îmbăiate 
în iod / A rășină de brad ce mustește în coajă / A pași 
nevăzuți ce se pierd printre vii.  

Pentru această talentată poetă a „Generației '20” –  
care se  alătură altor nume foarte cunoscute și apreciate 
pentru valoarea cărților editate până acum –  noțiuni 
abstracte sau lucruri concrete sunt personificate, devin 
parteneri de dialog, cu care discută în aproape jumătate 
din poeme: „Mai lasă-mi, toamnă, tinerețea / Să gust din 
ea cât nu-i târziu, / Să-i simt cu anii frumusețea, / Lăsând 
un dram de verde-viu!”(„De tine, toamnă...”).  

Sau: „M-ai corupt, dar ce contează câte zile-am 
numărat/ Câte nopți înfrigurate peste iarnă-am adunat / 
Când pe iarba ca mătasea am ales să-ți fiu hoinară / Prin 
lavandă, crini sălbatici, am prins dor de tine, vară!”(„Am 
prins dor de tine, vară!”).  

Pentru Sibiana Mirela Antoche, poezia înseamnă 
eternizarea inefabilă în chihlimbarul unei frunze a unui 
flash de gândire sau de trăire incendiară. Valul poetic 
năvălește peste acaparentele proiecte cotidiene și își cere 
drepturile sale de existență și de exprimare, inclusiv prin 
verbul care pleznește în acțiune.  

În acest contur întâlnim una dintre cele mai realiste 
definiții ale noțiunii de poezie pe care le-am descoperit prin 
lectură, de-a lungul anilor: „Poezia-i spectacolul minții și-al 
trăirii ce zbuciumă-n noi, / Poezia-i potopul de patimi 
revărsate-n divinul din foi, / Poezia-i visare și cântec, e 
azurul ce zburdă-n cuvânt, / Poezia-i suspin și-ntristare, 
bucurie pe aripi de vânt.”(„De n-ar fi...”).  

Ca orice creator nostalgic, trecut de prima 
jumătate a unei vieți care se dorește să fie cât mai 
înaintată, autoarei volumului de față îi este „dor de 
trosnetul din sobă, de aburi calzi de cozonac, / De mere 
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Metafora, comparația, epitetul se adună și compun 
portretul primăverii ”aiurite”, ”Ce îmbracă tainic merii 
de pe deal” și un dulce fior estetic ne cuprinde 
imaginația într-un tablou idilic fermecător care ne 
amintește de pastelurile lui Alecsandri, de floricelele lui 
Dimitrie Anghel și ale lui Ștefan Octavian Iosif, dacă ar 
fi să ne gândim doar la aceștia, deși există și vagi 
ecouri din Topîrceanu și Coșbuc. Alte metafore: ”fluier 
de aguridă”; ”cușma ploilor”; ”hoinărind / prin venele 
gândurilor”; ”Și noaptea hăituită de braconierii lunii”.  

Poezia aceasta senină, pastelată, veselă are darul 
de a ne binedispune și a ne purta pe tărâmul copilăriei 
și al juneței, când totul era roz și zburdalnic. Și cu 
adevărat, versurile acestea pot figura drept ”terapie de 
ciudate stări”. Și aici întrezărim unul din principalele 
roluri ale poeziei, acela de a te liniști și de a-ți conferi 
stări de confort spiritual. Dar mai cu seamă, faptul că 
poezia poate fi și o ” tainică ispită / Pentru balul vieții 
neconvențional”. 

Cu adevărat, poezia aceasta poate constitui 
arhetipul speranței, al renașterii spiritului, transfigurat 
în elementele naturii renăscute la viață. 

Cu toate acestea, în poeziile următoare, anumiți 
termeni și asociații de cuvinte tind să rupă armonia și 
muzicalitatea create, precum obstacolele în calea 
pașilor unui călător: ”stomacul / mi-l donam fluturilor”; 
”cuvintele dospite”; ”borcan cu miere”; ”fașa narci-
selor”; ”analizez atentă”. 

Sunt alăturări care pot alcătui o materie spirituală, 
concret și abstract, care împiedică zborul, în nuda lui 
transcripție lirică, cu aripile fanteziei dezlipite, topite în  

 

(continuare în pag. 36) 

 

    Cezarina ADAMESCU 
 

IUBIND CU (NE)RUȘINARE POEZIA 
 

CAMELIA FLORESCU, Nu-s o fată ca oricare, Smart Publishing, 
București, 2019 

 

Beneficiind de o scurtă prefață a distinsului critic și 
istoric literar Alex Ștefănescu, volumul Cameliei Florescu, 
ne anunță, încă din titlu că nu e o fată ca oricare. Ceea ce 
se dovedește pe parcurs. 

Și pe bună dreptate, pentru că nici un poet nu e o 
persoană ca oricare, el are alte instrumente pentru a 
măsura lumea, alți ochi să o contemple, alte urechi să o 
asculte și alte simțuri să pipăie realitatea, să transforme 
realul în inefabil. 

Toate acestea țin de sensibilitatea, de apetența poetei 
pentru metaforizare, transfigurare, personificare a lumii 
după propriile simțiri. De altfel, un poet poate schimba 
lumea, clădind o alta conform intențiilor sale. 

Că e deosebită, neasemuită, e lesne de înțeles și se 
manifestă ca atare. Beat de miresme, beat de așteptări, 
intrat în visul ierbii, dezmierdând cerul cu privirea, poetul 
este străjerul dorințelor renăscute. Volumul se deschide cu 
un pastel de primăvară, în care autoarea își probează 
virtuțile artistice și în acest domeniu al poeziei clasice. 

În primul capitol al cărții, în ciclul intitulat ”Anotimpuri”, 
facem cunoștință prin intermediul personificărilor cu o fată 
despletită, care aleargă pe câmpii. Este zâna primăvară, 
care ”Tremură sub visul ierbii în aval”. Toate făpturile 
naturii năvălesc în pagina albă și o prefac în livadă 
înflorită: ”Din sălbăticia de magnolii roată / Tremură sub 
visul ierbii în aval / Primăvara asta, aiurită toată, / Ce 
îmbracă tainic merii de pe deal // Silvia porumbacă și 
scatiul verde / Berzele lascive, ciufi și pițigoi / Se pornesc 
deodată crângul să-l dezmierde / Și să umple cerul doar 
doi câte doi // Se jertfesc de Paște, albi cum sar din 
hamuri, / Mieii cu pas fraged rătăcind codini / Ne cuprind 
în brațe mugurii pe ramuri / Și miroase vreascul ars de 
prin grădini // Prins în gențiane se prelinge cerul / 
Curcubeul urcă beat de așteptări / Să-ți recite spaima, să-
ți fie străjerul / Ca-ntr-o terapie de ciudate stări // Zână 
primăvară, fată despletită / Șanțuri, râpe pline de galben 
podbal / Te vestesc mireasă, tainică ispită / Pentru balul 
vieții neconvențional” (Zână primăvară, fată despletită). 

Poeta găsește cuvinte rare în care să-și expună 
bucuria renașterii naturii, de parcă, nu i-ar ajunge 
cuvintele cunoscute. Și într-adevăr, pentru așa o 
splendoare trebuie găsite cuvinte și metafore noi: ”Mieii cu 
pas fraged rătăcind codini ”; ș.a. 

Poezia ei este foarte vizuală. E de ajuns să lecturăm că 
ne apar dinaintea ochilor, în crâng ”Mieii cu pas fraged 
rătăcind codini”. Dar nu numai de imagini avem parte, ci și 
de senzații olfactive: ”Și miroase vreascul ars de prin 
grădini”, la care se adaugă în chip surprinzător, alte 
imagini metafizice: ”Prins în gențiane se prelinge cerul / 
Curcubeul urcă beat de așteptări”.  
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nu-și găsesc adăpost / Sfârtecate alei ard sub tălpi ce 
strivesc / Dansul unor amanți care nu se găsesc” 
(Beția toamnei din noi). 

Comparații: ”E vara asta, parcă, precum gripa: / 
Îmbolnăvește tot ce a atins”;”Pășeam stângaci ca o 
secundă / Ce se ascunde într-un ceas”;”Visele 
noastre deșirate / ca niște pietre / care vor să fie 
drum, / ca niște lumânări / care vor să fie lumină, / ca 
niște atrii / care vor să fie inimă, / se opresc la 
marginea lui / plus infinit” (Stația lui plus infinit). 

Versuri memorabile:”Sub vitralii de fum, așteptări 
fără rost”;”au obosit / umbrele pe ciutura fântânii”;”Nu-
s eu, nu ești tu, nu mai suntem niciunul /Unul fără 
altul suntem numai lacrimă…”; ”Cât adevăr e-n 
carnea dimineții”; ”Cu mâna stângă proptesc cerul, cu 
mâna dreaptă cruce-mi fac”.  

Câteva poezii omagiale pentru părinți, au darul de 
a emoționa pentru că toți oamenii au (ori au avut) 
părinți și-și aduc aminte cu drag de ei:”Cu ochii mari, 
mijiți sub cruci albastre / Părinți cuminți crescuți în 
colb, la țară, / Mai ies din amintiri la ceas de seară / 
Și se prefac apoi în triste astre” (Părinți cuminți).  

Și tot în ton elegiac poeta oferă o poezie dedicată 
bătrânilor ei: ”Bătrânii mei se mai întorc spre seară / 
Sub uliți troienite de nămeți / Cu ochiul plâns și gerul 
în pomeți, / Bătrânii mei mai ies pe ulicioară, // S-
asculte vreun lătrat târziu de câine / Să vânture 
oftaturi către moară / Unde-și vărsau tot focu’odi-
nioară / Bătrânii mei torc grâul pentru pâine // Bătrânii 
mei trosnesc peste livadă / Din saci de oase 
descântate-n dor / Sunt îngropați de timp necruțător / 
Zâmbind, trec în amurg să mă mai vadă // Bătrânii 
mei sub hamuri stinse-n ceară / Mi-au fost ca neaua 
peste pruni încinsă / Și mi-au lăsat o candelă aprinsă 
/ Din stele să-mi croiesc spre cer o scară” (Bătrânii 
mei). 

Poezii sensibile, delicate îi dedică poeta fiului său. 
Și un poem, nespus de gingaș, este intitulat ”Bunicii 
nimănui”:”Se strânge cerul întristat / În ochii lăcri-
mând căprui / Îți zâmbesc știrb și descărnat / Ei toți, 
bunicii nimănui // Cum calcă-ncet și târșâit / Și în 
icoane-ai vrea să-i pui / Se sting să ardă mistuit / Ei 
toți, bunici ai nimănui // Au glasul slab și-abia șoptit / 
Gândul aiurea și hai-hui / Iar timpu-i cerne prea grăbit 
/ Pe ei, bunicii nimănui // Cu boli și temeri și nevoi / 
Cam uită des și vreme nu-i / Se poticnesc și sunt 
greoi / Ei toți, bunici ai nimănui // Strivesc în poală 
rușinați / O cârpă veche cu doi bani / Rămân de 
doruri atârnați /Ai nimănui bunici sărmani // Și mâinile 
crăpate ard / Zâmbesc cu ochii de copil / Colbul se-
așterne ca un fard / Pe anii lor, uscat, ostil // Se-
mpiedică mereu de noi / Și-n gustul zilei amărui / 
Vorbesc de viața de apoi / Căci sunt bunici ai nimănui 
// Ai grijă, Doamne, de ei toți / Și-n dreapta ta să-i 
porți, să-i pui / Ei nu mai au copii, nepoți / Sunt doar 
bunicii nimănui”. 

Chiar și poezia în vers alb are un ritm interior, o 
candență, muzicalitate și sevă poetică: ”Într-o coajă 
aburindă de timp, / mă îmbrac cu Tine, Doamne, / 
până când o cădea prima zăpadă / să amorțească 
rănile ierbii din mine” (Rănile ierbii din mine). 

Romantismul bântuie și în poezia ”Imposibila  
 

(continuare în pag. 37) 

 


 

(urmare din pag. 35) 
 

dogoarea trăirii Înaltului, precum cele ale lui Icar. 
Dar, fatalitate, sufletul obosit rămâne prizonier în 

”fașa narciselor”(Prizonier în fașa narciselor). 
Prin căutare, prin repetiție, autoarea ajunge la esența 

ideii dorite: ”Se-aude a clopot, se-aude a vară / Se sparg 
de ulucă zăpezi din găoace / Se-aude a mugur, se-aude 
pe-afară / Cum iarna, cuminte, spre munte se-ntoarce // 
Miroase-a narcisă, miroase a iarbă / Se scutură pomii de 
var peste dealuri / Se-ntorc în icoane toți sfinții cu barbă / 
Și berze discrete vestesc ritualuri // Și focul din sobă se 
stinge șăgalnic / Țăranii moșesc iezii-n iesle sfătoși / 
Pocnește tot sângele-n vene năvalnic / Și-n fundul 
grădinii se bat doi cocoși // Se-aude-a iertare, miroase a 
pască / Aprilie sălbatic prin vii s-a vărsat / Se-adună 
copiii ciopor să privească / Cum intră prin crengi 
primăvara în sat” (Aprilie). 

Versurile au o expresivitate deosebită, dar și eufonie 
fără cusur, putând foarte bine servi ca un suport muzical, 
la alcătuirea unor melodii suave, deosebit de muzicale. 

Poeta are multă sensibilitate, feminitate, senzualitate 
și oferă probe de tandrețe lirică prin tot ce scrie: ”Mai 
mereu, / mă arde amiaza dorurilor de femeie” (Și sun-
tem iarnă). Sau: ”Dar suntem uitare, Doamne / suntem 
nefericiți amanți ai timpului”; (Și suntem iarnă).   

De asemenea, poezia Cameliei Florescu e foarte 
picturală, iată, scatiul e verde, potbalul galben, nucile 
verzi și ele, există ”Cuiburi pictate de-un meșter zugrav / 
În pomi și-n zâmbet cireșe roșeau” (Cireșe de mai). Ca-
n poezia simbolistă, există corespondențe între diverse 
elemente din natură și culori. 

Și dacă tot vorbim despre personificări, aflăm că vara 
e politicoasă, iarna e cuminte, focul din sobă e șăgalnic, 
Aprilie e sălbatic, norul e întristat, ”Ochii spărgeau 
călimara, nebuni”;”Berzele-n rochii scrobite cerșeau”; ”Și 
colbul tace parcă răscolit”;”lupii sângelui meu / Mai 
aleargă smintiți în același clișeu”; ”Ochiul toamnei ne bea 
din ulcioare de scrum”; ”Plâng gutuile-n ferestre ca un 
fado senzual”;”Moare sechestrat un soare, în grădină 
spânzurat”; ”Cu vocea ca un dumicat mărunt / Abia 
alunecat pe gât și ciunt / Așa cum ni-i răstoarnă amin-
tirea”; ”apa timpului sălcie”; ”coaja orelor la vede-
re”;”ruine de cuvânt”;”se rup umerii ploii”;”E sânul urbei 
plin de boală”;”un vis cam șchiop și deșirat”. 

Forme inedite ale verbelor, cu schimbare de diateză: 
mă sânger, mă țip, mă beau din izvoare. Dar și această 
poezie, cu verbe modificate poetic, ca într-un joc dada: 
”Frunză, înfrunzindu-mă, / Noapte grea, noptindu-mă, / 
Sânger, sângerându-mă, / Cântec-dor, cântându-mă / 
Brazdă-plâns, brăzdându-mă, / Flutur, fluturându-mă. / 
Din ninsori, ningându-mă, / Din iubiri, iubindu-mă. // 
Pace, împăcându-mă, / Jale, jeluindu-mă. / M-am min-
țind, mințindu-mă / M-am plecat, plecându-mă / Am fost 
ciob, ciobindu-mă / Și cuțit crestându-mă / Soare, înso-
rindu-mă, / Copil, alintându-mă, / Femeie, rostindu-mă, / 
Binecuvântându-mă / Și din toate pe pământ / Stelele 
adulmecând / Și-n uitare și-n bluestem / Mă alint, mă 
strig, mă chem. / Dor de oameni, țipăt-jar / Mă aruncă 
într-un zar / Mă prefac într-o zăludă / Sunt și înger, sunt 
și Iudă / Sunt din toate și nimic / Plâng, mă-nchin și mă 
ridic!” (Autoportret).       

Și un ton elegiac în plânsul de vioară,”Mă ucide un 
gând cum că n-ai să mai vii”; ”Toamne lungi, ochii grei  
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(urmare din pag. 36) 
 

nuntă”: ”Camioane de oase, albe,’nalte, subțiri / 
Deșertate la poarta cimitirului meu, / Se ridică prin vreme 
să ne-mbrace drept miri / Eu plecată devreme, tu rănit 
mai mereu // Cinșpe coți de lumină, șase metri de voal / 
Împletisem cunună pentru dansul în doi / Marșul nopții de 
lacrimi, crinoline de bal / Tu plecat cine știe, eu rănită de 
ploi // Unghiuri moarte sub cetini, frunze plânse în noi / 
Cară viața pe umeri, până nu ne mai știm / Și dantele de 
piatră, ne topesc pe-amândoi / Doi amanți, două stele, 
cruci într-un țintirim // Imposibila nuntă, imposibilul zar / 
Răstignit peste mese îmbrăcate-n satin / Zar jucat, rupt în 
gură sau pierdut la cântar / Timp ce nu se întoarce, miri 
uitați de destin”.  
 Sintagme comune: amiaza cuvintelor, jarul iubirii; pe 
treptele mirării; ș.a. 
 Sintagme remarcabile: ”la mal de cețuri”,”o mână de 
noduri de apă”; etc.  

Versuri aforistice:”și cel mai dulce vin a fost cândva 
bob de aguridă!”.  

Trimiteri livrești la unele titluri de piese de teatru se 
regăsesc în poezia: ”De la Ana la…Haifa!” (Sau efectul 
razelor DELTA asupra crăițelor). 

Poezia îi conferă autoarei puteri nebănuite:”Aud cum 
urlă timpul, mărșăluind domol, / Și cum desface ora-n 
secunde, fără chei” (Cântec pentru rana din vis). Dar 
nimic nu poate fi mai reușit decât aceste versuri: ”Se 
laudă mirenii că mi-au săpat mormânt / Lichenii dorm sub 
lespezi de slove ce-au deschis / Și tolba de durere 
purtată de cuvânt / Și ochii mei albaștri, și rana ta din vis” 
(Cântec pentru rana din vis). 

Și poeta ne împărtășește câte ceva din experiențele 
sale extraordinare de viață:”la sud de viață, tihnit și 
hoțește, / învăț să peticesc cerul / să ies din mine și să-mi 
iau măsuri / să-mi croiesc dintr-un vrej de dalie / sau o 
cinteză gureșă rochia mea de bal, / să-mi aleg din coșul 
cu veri și pâine coaptă pe vatră / bucata mea de fericire” 
(Salt în gol). 

Adieri din Mircea Dinescu regăsim în poezia ”Dinspre 
păduri de doruri pline…”: ”Erai rănit sau doar păreai / 
Dinspre păduri de dor veneai”; ”Și mă întreb dacă pe ram 
/ Mai pot să-ți înfloresc la geam”, etc. 

Nu se poate spune că poezia Cameliei Florescu e 
lipsită de spirit ludic, dimpotrivă. Poeta are un fel șăgalnic 
de a-și exprima nevoia de joc, voioșia, buna dispoziție, în 
sintagme sau versuri jucăușe: ”Și unduindu-se îmi strigă 
– „Doamnă, / Nu mai fugi, ești prinsă-n lăstăriș!” 
(Lăstăriș de lup); ”dragostea / m-a fugărit rând pe rând / 
prin toate cămările inimii / până când / miezul ei fecundat 
/ de primăvara de-afară / mi-a înnebunit toți pistruii” (Mi-
au înnebunit pistruii). Și tot în spirit ludic este scrisă și 
poezia: ”Iubind cu nerușinare”:”Aș putea să-mi strig 
mirarea / Într-o albie de rană / Și urmându-mi drept 
cărarea / Să las timpul să se-aștearnă // Aș putea în 
rugăciune / Serile topite-n poartă / Să le-adulmec moi, 
nebune / Să-mi croiesc din ele-o hartă // Să arunc spre 
cer cu vrăbii / Și spre ape cu ulcioare / Să încalec pe 
corăbii / Către vieți întâmplătoare // Și-aș putea să uit de 
tine / Să trimit un pui de ciută / Rănile să mi le-aline / 
Sângele să ți-l asmută // Sub coconul stins cu șoapte / 
Țipă frunzele-a iertare / Spre zăpezi pășesc în noapte / 
Iubind cu nerușinare”. 

Fie că sunt concepute în vers clasic ori în vers alb,  
 

 

poeziile Cameliei Florescu sunt scurte povești de 
viață, fiecare cu tâlcul ei, înveșmântate în haină 
metaforică și nu simple aglutinări de cuvinte cu sau 
fără rimă. Una din aceste povești este a unui personaj 
ciudat, puțin nebun. Povestea lui tristă ne captează 
atenția pentru că autoarea a reușit să-i facă un portret 
admirabil: ”Cum l-aș putea numi pe-acest smintit? / 
Un tip banal, timid, introvertit? / Cu zâmbet larg și față 
de om bun / Da, l-aș numi cumva: puțin nebun! // Îl 
văd mereu, prin parcul adormit, / Hrănind toți 
porumbeii mulțumit / Doar pentru el, în barbă, recitând 
/ Din Pușkin, parcă cerul răsturnând // Cu glas 
baritonal, tărăgănat / Obrazul de tristețe-încercănat. / 
Cum l-aș putea numi când zi de zi, / Aleargă cu o 
gloată de copii // Pe-aleile din parcul trist și mut / În 
dezacord total, neprefăcut / Cu tinerețea lor și-al lor 
vacarm? / Ai zice că-i tomnatic, plin de șarm. // Dar 
are ochii blânzi, învăpăiați. / Nebărbieriți, obrajii-
îndoliați / Ascund ades’ un râs inoportun / Care-l 
oprește hohotind în drum // Se caută-îndelung prin 
buzunare /Preocupat așa, ca fiecare, / Și scoate-ntr-
un final vreo caramea / Și-i potolește pe copii cu ea. // 
În ochii lui răsar lumini tiptil, / Ca-n vremea când era și 
el copil / Și pleacă gânditor, cutremurat / De dansul 
toamnei trist și tulburat. //  Ce vieți și câte doruri zac în 
el? / Ce tânguire de violoncel? / Ce aripi frânte-adună-
n dimineți / Și câte ceasuri goale sau tristeți? //  Cum 
l-aș putea numi? Puțin nebun? / Pe tabla lui de șah, 
un tip comun / Poate timid, rebel, nițel scrântit / De 
parc și lumea lui îndrăgostit? // Un personaj ciudat, 
arzând discret / Ce într-o zi cu mâinile pe piept, / 
Înconjurat de frunze și copii / De toamnă și de dor, 
discret muri” (Un personaj ciudat). Un final trist, dar 
așteptat. Dar cine știe să țeasă astfel de povești, are 
un condei fermecat. 

Pentru aceasta, poeta își ia martoră lumina, căreia 
nu-i poate ascunde nimic: ”Mi-e martoră lumina, ce 
cade la amiază / Că nu-i al meu nici plânsul, nici 
haina de tafta”(Soldat în ochiul apei). 

Din seria poemelor care conțin definiții aforistice, 
se numără și cel care poartă titlul de: ”Oamenii sunt 
mulți și totuși…”: ” Oamenii – viori și fluturi / Aripi, 
umblet, struguri, poame / Flori topite-n așternuturi / 
Sete și nestinsă foame // Viața este omul însuși / Dar 
și propria-nchisoare / Oamenii sunt mulți și totuși / 
Sunt tot mai puțini sub soare”. 

O adevărată frescă a vieții citadine în Bucureștii 
începutului de secolul trecut, cu viața trepidantă și 
pitorească, oferă autoarea în poezia ”Lips-
cani”:”Prăvăliile din Lipscani / se ițeau / obosite de 
iarnă / ca niște păpuși adormite / întinse pe o sfoară. / 
Moțul lor / se ridica din aburii urbei. //  Capetele 
curioșilor arătau / ca un strugure multicolor / și de sub 
șubele telarilor / mârâia deja vestea / că se apropie 
Crăciunul. // Ochii precupeților / creșteau în capul 
pieptului / ca niște turme de bivoli // Seara Ajunului se 
foia / prin toate cotloanele / ca un oftat colectiv. // 
Boieroaicele / alegeau înmănușate / în saftian vișiniu / 
zaharicale și sugiuc / din coșurile de răchită / aduse 
de la Stambul / pentru urătorii / ce le vor deschide 
porțile. // Apele iernii / curgeau prin sângele / sluj-
bașilor domnești, / al mahalagioaicelor, / samsarilor, /  

 

(continuare în pag. 38) 
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Marian VIȘESCU      
 

 

Biserica - 

 

făcută mai mult din rugăciune 

și noapte prăbușită-n frig, 

de-a lungul apei sfâșiate de munte… 

Calfele își flutură imaginar mistriile  

pe pieptul nopții. 

Rugă-n ceruri – 

năframă pe lacrimile Anei 

pierdute-ntre ziduri. 

 

 

Brumar și... vorbe 

 

În gutuile pârguite, soarele apune. 

Și cu acest dar, toate cuvintele sunt cu har. 

Las îngerii să se plimbe desculți 

prin fânul cerului de toamnă, 

așteptând o clipă iar să cadă, 

cu brumă și poeme de mărgăritar. 

Așa, orologiul vieții face tobe în loc de cuci, 

secunde de brumar și... vorbe. 

Acum se-ntoarce ceasul 

spre clepsidrele din palme, 

dorindu-mi nemurirea în nisipul ce îl port. 

Acum închei, dar nu ultima oară, 

te uită cum, încet, se toamnă iar... afară! 

 

 

Amurg 

 

Azi când mă întorceam acasă, 

s-a prăvălit în fața mea, 

în desfătarea toamnei, o frunză. 

Trăiam un sfârșit de poem, 

în care s-a stins o nimfă 

cu buze voluptoase. 

 
 


 

 

(urmare din pag. 37) 
 

negustorilor ambulanți / și-al podăreselor. // în lespedea 
Bucureștiului / o altă iarnă făcea pui”. 

Un adevărat omagiu adus Limbii române scrie poeta 
în: ”Măicuță, limbă română”:”Am îmbătrânit, măicuță, / și 
veacul se strange / înfrigurat și trist / în coaja orelor. / Mă 
dor literele toate / din cărțile copiilor noștri / iar zăpada din 
slovele / poeților, / fulguiește răstită pe la colțuri de 
biserici.// (…) // Am îmbătrânit, 
maică, limbă română, / noi și poeții noștri / și ne-om stinge 
toți / neconjugați / aliterați / jelindu-te”. 

Poezia Cameliei Florescu are ceva magic, e atrac-
tivă, îndrăzneață, nubilă, proaspătă, calină, ludică, cu 
trimiteri spre inefabil, o poezie în care senzualitatea e 
prezentă sau sugerată. 

 


 
 
(urmare din pag. 34) 
 

Se remarcă la ea o înrudire cu poezia clasicilor 
noștri, ca timp și vremuri pe care le traversăm, potrivit 
stării ori structurii sale sufletești și pasiunii cu care se 
așează la masa de scris, de natură să confere originalitate 
prin simplitatea cuvântului definitoriu poeziei, fie că este 
tradițională sau modernă.  

Poemele cuprinse între copertele volumului de 
față o înalță pe Sibiana Mirela Antoche în loja persona-
lităților artistice deosebite, prin ținuta și structura versurilor 
zugrăvite dintr-o morfologie aedică, pe care o stăpânește 
la superlativ. 

 


 
 
(urmare din pag. 29) 
 

autorului". Pentru acest motiv, înțelegem că această nouă 
carte limpezește încă o dată, dacă mai era nevoie, 
existența individuală a omului Vasile Mandric, poetul care 
și cu alt prilej a accentuat „o teribilă lehamite” față de tot 
ceea ce a trăit acest popor, în vremuri ce cuprindeau 
adevăruri triste, rămase sigilate într-un Timp a cărui stare 
istorică impunea aceasta. Spuneam și altă dată că poetul 
Vasile Mandric are proprietatea cuvintelor împletite în 
patima scrisului. El are perseverența unui creator care știe 
ce trebuie să scrie și atunci, cu o frenezie neașteptată la o 
anumită vârstă, aruncă în poiana cu flori a cititorilor săi, 
fluturii versurilor sale, desenate uneori în nesomnul orelor 
târzii, ori scuturate de stratul prăfuit sub care au stat pitite 
atâta timp. Daruri literare! 
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               Petre RĂU 
 

La Padova 
(fragment de roman) 

 
Oferta Departamentului de Matematică a Univer-

sității din Padova, primită după Revoluție, la circa zece ani 
după ce devenise profesor cu drepturi depline, picase cum 
nu se poate mai bine. Părea un moment ideal. Tocmai 
înaintase câteva demersuri pentru candidatura sa la gradul 
de docent și considera că invitația să predea la o 
universitate atât de prestigioasă era drept răsplată pentru 
contribuțiile sale de până atunci. Nimic nu putea să-l 
bucure mai mult decât această onorantă invitație care, 
gândea el, îi va fi de un real folos pentru cariera sa 
viitoare. Cel mai mult însă îi plăcea faptul că i se garanta 
multă libertate. În primul rând, nu era extrem de încărcat 
cu activitatea de predare a cursului propus, așa încât era 
de presupus că va avea timp suficient pentru cercetările 
sale recente din teoria numerelor. Totodată, avea 
asigurată și o oarecare independență financiară, întrucât 
soția sa Ada beneficia în țară de toate drepturile lui 
salariale, în timp ce el nu avea nevoie de nimic în Italia, 
fiindcă toate cheltuielile de bază erau asigurate, ba mai 
existau și ceva recompense financiare suplimentare din 
care eventual putea și economisi.  

Așadar, la Padova nu ar fi avut niciun fel de obligaţii 
colaterale. Cele câteva ore de curs pe săptâmână nu i-ar fi 
luat prea mult timp, dimpotrivă, i-ar fi furnizat o legătură 
constantă şi viabilă cu conceptele și tehnicile din teoria 
numerelor pe care urma să le folosească în cercetările lui.  

Universitatea din Padova, una dintre cele mai vechi 
universități din lume

1
, era o universitate de prestigiu 

internațional și Max fu pe deplin încântat când află că prin 
această instituție academică trecuseră multe personalități 
remarcabile ale lumii, precum Nicolaus Copernic, Galileo 
Galilei, Girolamo Cardano, Benedetto Castelli, Constantin 
Cantazino, William Harvey, James Gregory și mulți alții… 

În toamna sosirii în străveciul oraș capitală a pro-
vinciei cu același nume, s-a instalat într-un apartament 
luxos, închiriat de instituția padoveză special pentru el, 
undeva la etajul întâi, nu departe de Universitate. A făcut 
repede cunoştinţă cu noii săi colegi de la secția de algebră 
a Departamentului de Matematică şi a definitivat, împreună 
cu asistentul său - un tip mult mai în vârstă decât el, 
extrem de amabil - programul de cursuri și seminarii. Avea, 
într-adevăr, un program lejer care, în comparație cu cel din 
țară, îi oferea cam de două ori mai mult timp liber.  

Și-a pregătit apoi atmosfera de lucru de acasă. Cum 
apartamentul acela într-adevăr luxos, era însă prea întu-
necos pentru pretențiile sale, a trebuit să solicite câteva 
surse suplimentare de lumină. Totodată și-a luat preacauții 
ca distragerile și tentațiile posibile să fie menţinute la cote  
 

 
minime. Mai întâi a avut grijă să-i comunice mena-
erei sale, într-un mod suficient de elegant, deși nu 
prea convingător că, odată intrat în biroul său de 
lucru, nu ar vrea să fie deranjat pentru niciun motiv. 
Menajera se recomandase Zora și era o sârboaică 
un pic corpolentă, trecută puțin de patruzeci de ani, 
dar arătoasă și exagerat de apetisantă, așa cum 
îndrăzni să creadă Max. Aceasta, din start, cu 
dezinvoltură dar și respect, i-a adus la cunoștință că 
avea însărcinarea să fie la dispoziția sa pentru 
menaj, cumpărături și, dacă va dori, chiar și pentru 
gătit contra cost. 

După ce Max s-a apropiat și i-a căutat privi-
rea, ea a avut o tresărire speriată, aşteptându-se 
parcă la o lovitură. Max bănui că lumina din încăpe-
re, care venea probabil dintr-un neon îngropat în 
plafon, nefiind destul de puternică, nu-i avantaja 
deloc tenul palid. O vedea pentru prima dată și 
constată că era departe de-a fi respingătoare. Faţa 
ei era mai curând rotundă decât ovală, avea ochi 
atât de negri încât păreau să arunce sub ei umbre, 
ca nişte vânătăi. Părul îi era de un blond închis, 
puțin sârmos, strâns într-un coc care n-o prea 
umplea de vino-ncoace. Avea însă buze pline, pur 
senzuale, şi dinţi albi de la natură. Trupul îi era, în 
cea mai mare parte, aproape perfect. Un pulover 
larg îi ascundea sânii, lăsând să se observe proe-
minenţele largi. Fusta ei, foarte scurtă, avea un 
colorit vioi și se mula perfect pe pulpele pline de 
sănătate. Purta ciorapi transparenți până la jumăta-
tea gambelor. Picioarele se arătau puternice, rotun-
jite şi frumos formate. Privea spre el cu o expresie în 
care sfiala era amestecată cu altceva. Însă era 
absolut sigur că ştia bine ce e acel altceva.  

Departamentul de Matematică „Tullio Levi-
Civita" se afla în campusul extins al Universității. 
Situat pe strada Trieste - o arteră principală a ora-
șului - impozanta clădire înălțată pe șase etaje stră-
lucea într-un perimetru spațios, pe marginea unuia 
dintre cele mai importante canale de apă care 
șerpuiau peste tot prin străvechiul oraș.  

Limba italiană a învățat-o relativ repede. De 
fapt, acum a trebuit doar să și-o reamintească și să 
înceapă să converseze mai mult, întrucât, cu numai 
doi ani în urmă, pe când fusese prezent câteva zile 
la o conferință la Roma, timp de mai bine de două 
luni de zile înainte depusese un efort substanțial, ba 
chiar își luase și un meditator ca să asimileze 
frumoasa limbă a urmașilor vechiului imperiu.  

Primele cinci zile erau de acomodare, fapt 
care i-a prilejuit lui Max să viziteze orașul. A mers 
mai întâi la bazilica Sant Antonio, renumită prin 
ctitorul ei, binefăcător cu puteri tămăduitoare și 
făcător de minuni, lăcaș unde Max va reveni de mai 
multe ori pe perioada șederii în Padova, pentru a se 
îmbărbăta în lupta sa cu puterea discreționară a 
conjecturii matematice de care se ocupa. 

O vizită specială, căreia i-a acordat o după 
amiază întreagă dar și a doua zi de dimineață până 
la prânz, a fost cea dedicată Observatorului astro-
nomic, înființat și condus de savantul său de suflet, 
Galileo Galilei, cunoscută ca fiind cea mai înaltă  

(continuare în pag. 40) 
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(urmare din pag. 39) 
 

clădire din oraș. A socotit asta ca un omagiu adus peste 
veacuri marelui demonstrator al heliocentrismului, care a 
avut forța de a  înclina gândirea umană la 180 de grade. 

A mai avut încă timp să se acomodeze cu orașul și 
cu minunatele sale vestigii istorice. Cel mai mult timp însă 
l-a dedicat Universității, locul acela vechi de aproape opt 
sute de ani care a însemnat una dintre primele universități 
din lume. Max i-a felicitat în gând pe profesorii și studenții 
aceia de la Universitatea din Bologna, care au părăsit-o în 
semn de protest față încălcarea unor drepturi și libertăți 
academice și au înființat la Padova universitatea ce avea 
să devină și să rămână și astăzi una dintre cele mai 
prestigioase din lume. 

Dar bucuria celor cinci zile libere s-a încheiat 
repede, iar Max abia aștepta să înceapă cursurile. Cel mai 
mult își dorea însă să se ocupe de îndată de studiile sale 
discrete, oarecum abandonate în ultima perioadă de timp.  

Se ocupase de-a lungul timpului cu tot ce-i picase 
în mână și reușise cumva să-i stârnească interesul. De 
pildă, se apucase într-o vreme să lucreze cu ardoare la 
problema predicțiilor doar pentru că descoperise că 
statistica matematică i-ar putea oferi mijloace tentante în 
această direcție. Sau, dacă descoperea o problemă 
rezolvată de altcineva și i se părea că individul i-o suflase 
de sub nas, se apuca de îndată să o verifice, să o 
dezvolte, doar doar de-o găsi ceva de reproșat sau de 
completat la ea, desigur, cu ideile lui. 
 Cea mai mare problemă de care se ocupase, 
vreme de cincisprezece ani, fusese teorema celor patru 
culori, teorema C4C, așa cum o codificase el la un 
moment dat, dar după ce a primit cumplita veste că 
problema a fost rezolvată, a înțeles că suferise o 
înfrângere usturătoare. Asta însă l-a îndârjit și mai mult. 

Nu ezita însă ca, atunci când avea ocazia, de pildă 
pe la vreo conferință sau cu prilejul unor întâlniri cu 
grupuri de cercetători puși pe divertisment de ocazie, să 
„arunce” mostre ale proprilor lui reflecții de genul: 
„Libertatea de mișcare ar trebui să fie mai mare decât 
întinderea brațelor; demonstrația este simplă: din spatele 
unor gratii nu poți atinge orizontul, în timp ce, prin lipsa 
acestora, le poți atinge chiar și fără să întinzi brațele”. Sau 
se trezea ca din senin oferind, în anturajele în care rar își 
făcea apariția, mostre de inventivitate: de pildă, el expu-
nea o problemă de genul „Cum modelăm matematic 
următoarea afirmație cotidiană: starea de spirit este 
funcție de starea vremii?” și tot el dădea pe loc răspunsul, 
fără să mai aștepte vreun comentariu din partea audito-
riului: Fie A mulțimea stărilor vremii, cu elementele „se-
nin”, „frig”, „vânt”, „plouă” etc. și B mulțimea stărilor psihi-
ce cu elemente de genul „trist”, „vesel”, „distrat” etc. Fa-
cem ca fiecărui element din A să-i corespundă un element 
unic din B. Așadar, am definit o funcție cu elemente din 
mulțimea A puse în corespondență cu elemente din 
mulțimea B... ș.a.m.d. Și tot el izbucnea într-un mic hohot 
de râs, ca și cum făcuse de fapt o mică glumă. 

După câteva încercări și abandonuri, a trebuit să 
treacă ceva timp până să-și aleagă o temă de cercetare 
pe gustul său. Și iată că găsise o nouă conjectură pe 
gustul său, în care își punea toate speranțele în legătură 
cu viitoarea sa glorie personală. După ce începuse să 
lucreze cu multă însuflețire la ea, își dădu seama de 
adevărata dimensiune a problemei şi putu astfel să 
identifice impasuri dintre cele mai evidente. Iar acum se  
 

 

simțea capabil să pună pe hârtie o strategie a abor-
dării sale, să sistematizeze tot ce gândise până 
atunci şi să identifice unele din rezultatele interme-
diare care necesitau o demonstraţie. Continuându-
și munca la partea teoretică a studiului său, desco-
peri că întreaga abordare se baza pe o metodă pur 
analitică și îl bătea gândul să renunțe la ea. Dar 
pentru asta îi trebuia timp să se convingă că nu 
cade cumva în vreo naivitate tipic intelectuală, 
abandonând ceva care putea fi chiar calea spre 
rezolvare.  

Presiunea și nerăbdarea pe care le simțea 
din plin puseseră în ultimul timp stăpânire cvasito-
tală pe gândurile sale. Trebuia să urgenteze lucra-
rea sa, nu mai era timp de pierdut. N-ar fi vrut nici 
în ruptul capului să i se mai întâmple ce i s-a 
întâmplat nu cu mult timp în urmă. 

Făcându-și un scurt bilanț al parcursului său 
de universitar, putea aprecia bine că lucrarea de 
doctorat nu-i adusese nici cea mai vagă adiere de 
glorie. De fapt, recunoștea el însuși, studiul său nu 
avea mai nimic nou în conținut, iar dacă totuși 
fusese apreciat, în primul rând de către valorosul 
său mentor, profesorul Ion Rămureanu, ca și de 
către întreaga comisie, asta nu se datora decât 
faptului că reușise o sistematizare oarecum rigu-
roasă și pe alocuri ingenioasă a bazelor teoretice 
care susțineau demonstrațiile celor câtorva teo-
reme ce constituiau propria sa născocire. 

 
Până în urmă cu un an credea că iscusitele 

sale formule dedicate tragerilor de artilerie, pe care 
le descoperise în perioada stagiului militar, erau de 
fapt singurul său succes notabil în materie de 
descoperire. Dar și acestea au căzut, de fapt au 
intrat în desuetudine din momentul în care a aflat 
că armata nu mai folosea aplicația sa ci, în urma 
unor modernizări de echipamente militare, sistemul 
de calcul al tragerilor fusese înlocuit cu unul mult 
mai performant preluat după un patent străin. 

Pe de altă parte, succesul oficial obţinut în 
urmă cu mai bine de un deceniu, acela de a ocupa 
un fotoliu universitar consistent, nu mai însemna 
mare lucru. În plus, în acest mediu, concurența și 
visul de măreție se situau la cote foarte înalte. 
Tocmai de aceea, pentru el era imperios necesar 
să vină cu o mare „bombă” matematică, cu care să 
le închidă gura la toți clevetitorii din mediul univer- 

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

sitar. Iar această „bombă” nu putea veni, după aprecierea 
lui, decât din munca sa suplimentară de cercetător asiduu.  

Nu putea uita încă eșecul pe care îl supor-tase 
cândva cu privire la efortul depus pentru demonstrarea 
teoremei C4C, când, după o muncă titanică și după ce se 
apropiase enorm de mult de soluția finală urmând câteva 
idei pe care le crezuse a fi deschizătoare de drumuri, a 
venit ca din senin bomba rezolvării acesteia pe o cale pe 
care mintea lui nici măcar n-o intuise vreodată.  

Nimic nu-i purta numele, iar asta îl durea rău pe 
Max, mai ales că visase cu putere Gloria și în câteva 
rânduri fusese foarte aproape de a o cuceri. 

I-ar fi plăcut să publice niște cărți de popularizare a 
matematicii, avea multe de spus și aprecia că ar fi putut-o 
face într-un mod agreabil. Dar, deși apucase să publice o 
carte de acest gen, în mintea lui de popularizarea ştiinţei 
se ocupau de obicei cei care, din diferite motive, nu 
reuşeau să-și dezvolte o veritabilă carieră ştiinţifică, sau 
soarta le-a închis la un moment dat drumul către studii 
înalte, ori experienţa i-a convins că sunt lipsiţi de o 
autentică vocaţie de erudiție și s-au mulţumit doar să 
explice pe un înţeles mai larg descoperirile altora, ceea 
ce, în raport cu planul creator, însemna o evidentă formă 
de ratare. Ori Max nu accepta deloc să fie încadrat în 
vreuna din aceste categorii. El își dorea cu toată 
convingerea să devină titan în domeniu și pentru asta 
nimic nu trebuia să-i stea în cale. Așa că, trebuia să facă 
tot ce-i va sta în putință ca să-și atingă acest țel. Nu se va 
da bătut niciodată. Cel puțin așa gândea, pe la cei 
cincizeci de ani împliniți pe când se afla la Padova, chiar 
dacă realizările de până atunci nu justificau nici pe 
departe pretențiile sale.  

Își amintea uneori că în teza de doctorat strecurase 
o idee care i s-a părut atunci, așa cum i se mai părea și 
azi, a fi genială pentru progresul matematicii. N-a putut s-o 
dezvolte în lucrare doar fiindcă aceasta nu prea avea 
legătură cu subiectul tratat, dar i-a căutat un loc anume s-
o strecoare acolo, s-o integreze în context, tocmai ca să 
nu se piardă. Spera totodată că va atrage atenția cu ea și 
că numele său va deveni celebru, cel puțin ca inițiator al 
domeniului. Doar că nimeni nu a luat-o în seamă, nici 
măcar conducătorul său de doctorat, și nici ceilalți refe-
renți care i-au cunoscut îndeaproape lucrarea. Descurajat, 
deși era derutat în legătură cu credința sa că ideea aceea 
i-ar putea aduce măcar acum, în afara tezei, un beneficiu 
de imagine sau chiar gloria mult așteptată, nu și-a mai 
făcut niciodată timp ca să-și consolideze ideea și s-o pună 
în practică. În privința aceasta nu mai simțea niciun fel de 
atracție față de ideea inițială, și nici nu mai avea vreun 
dram de încredre. 

Adevărata sa temă de cercetare, pe care singur și-a 
ales-o cu mai mulți ani în urmă, însemna acum totul. 
Acum, când se considera în plenitudinea forţelor, când se 
simțea pătruns de o putere creativă cum nu mai simțise 
înainte, acum era momentul pentru marea lui descoperire, 
acum trebuia să se petreacă. 

Cu toate acestea, nu-și putea explica de ce îşi ținea 
în ultimul timp cercetările în deplin secret. Cu cât avansa 
mai mult pe terenuri nebătătorite în legătură cu conjectura 
asta, cu atât depunea mai mult zel în direcția acoperirii 
urmelor. Singura comunitate căreia Max, ca veritabil mate-
matician, mai aparţinea cu siguranță, era cea a colegilor 
de catedră, comunitate de care Max se cam îndepărtase  
 

 

însă cu bună ştiinţă. Dacă întâlnea curioşi printre 
colegii de breaslă, Max avea mereu pregătit un 
acelaşi răspuns - înșelător, desigur - pe care îl 
folosea de câte ori avea prilejul: își continua 
cercetarea pe care o începuse cu câțiva ani în 
urmă, cercetare despre care lumea știa câte ceva. 
Însă pe măsură ce trecea timpul, devenea tot mai 
precaut, până la pragul paranoiei. Pentru a nu da 
colegilor ocazia să tragă concluzii pornind de la 
titlurile de cărți și reviste pe care le împrumuta de la 
bibliotecă, începuse să caute moduri sub care să-şi 
mascheze cererile. Îşi proteja cartea pe care o 
dorea incluzându-i titlul într-o listă de trei sau patru 
alte cărţi fără importanţă pentru el, sau se prefăcea 
că îl interesează un anumit articol dintr-o revistă 
ştiinţifică doar pentru a pune mâna pe numărul în 
care apăruse de fapt articolul ce și-l dorea pentru a-l 
cerceta cu atenţie, în conformitate cu deplina 
solitudine a cercetărilor sale. 

Poate că la mijloc era teama permanentă 
care îl rodea, că va trece multă vreme fără să 
rezolve conjectura de care se preocupa cu atâta 
sârg. Sau poate că era îngrijorarea că cineva 
înaintea lui ar fi putut ajunge în mod independent la 
rezolvarea ei, privându-l astfel de gloria mult 
râvnită. El socotea că i se mai întâmplase asta.  

La orizont însă se prefigura o nouă întrebare 
chinuitoare pentru care Max trebuia să se 
pregătească să dea un răspuns. Dacă mai aștepta 
mult fără să-și facă publice cercetările, era foarte 
posibil ca altcineva să vină cu rezolvarea conjecturii 
înaintea lui. Concurența era acerbă, știa bine asta. 
Nu o dată s-a surprins tremurând de emoție atunci 
când deschidea un număr proaspăt al vreunei 
reviste de specialitate, de teama să nu descopere 
vreun titlu, vreo știre care să anunțe noi abordări 
sau noi succese înregistrate în rezolvarea proble-
mei sale de interes.  

Așa au încolțit primii muguri ai ideii că ar tre-
bui să-și publice o parte din rezultatele parțiale la 
care ajunsese până atunci, chiar dacă nu erau 
suficient bazate pe premise bine susținute din punct 
de vedere științific. Avea în spate o tristă experiență 
și n-ar fi dorit să o repete nici în ruptul capului. În 
avalanșa de dezvăluiri care au succedat anunțului 
privind rezolvarea celebrei probleme C4C, fuseseră 
publicate o mulțime de articole conținând căi și 
metode de abordare, care însemnau noi dezvoltări 
ale diferitelor ramuri ale matematicii, iar printre ele 
se aflau și unele idei pe care el însuși le descope-
rise, le folosise, dar nu a vrut niciodată să le facă 
publice. Așa s-a trezit pe locul doi cu cel puțin două 
abordări importante care astăzi au devenit celebre 
în teoria grafurilor, dar nu purtau numele lui. Deși le-
a publicat și el, fusese însă prea târziu, alții înaintea 
lui au fost mai iuți. 

Acum, conjectura la care lucra a devenit ținta 
preocupărilor sale pe perioada detașării la Universi-
tatea din Padova. Era un moment propice, se părea 
că timpul era, pentru prima dată, la dispoziția lui. 

 

(din romanul “Casa cu fluturi”, în curs de apariție) 
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