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   Ștefan ANDRONACHE 
 

O scrisoare adresată de Natalia Negru 

poetului George Tutoveanu 
 

Poetul George Tutoveanu, animator al vieții spirituale 
din sudul Moldovei devenise cunoscut tecucenilor pentru 
faptul că a venit de câteva ori în orașul lor cu prilejul unor 
șezători literare, s-a implicat în activitățile de omagiere a 
unor personalități ale locului (poetul Ștefan Petică și 
folcloristul Tudor Pamfile) încercând, totodată, să promo-
veze în publicațiile sale creațiile literare ale unor intelec-
tuali de-ai locului. În calitatea sa de membru fondator al 
Societății Scriitorilor din România, el a cunoscut-o și pe 
poeta Natalia Negru care era una din reprezentantele 
active ale acesteia. 

Pentru că îl cunoștea bine și fusese prieten și cu Șt. 
O. Iosif, fostul său soț, Natalia Negru care îi păstra un 
binemeritat respect, îi adresează lui George Tutoveanu 
(care tocmai își încheiase atribuțiunile de inspector-șef al 
Regiunii a III-a culturale din Basarabia), pe 20 august 
1928, o scrisoare prin care îi făcea cunoscute câteva 
evenimente din viața sa pe care, după cum bine se 
cunoaște, se decisese să și-o petreacă la proprietatea 
din Tecucelul Sec, comuna Buciumeni. 

Prima informație pe care ține să i-o aducă la cunoș-
tință este legată de intenția unui comitet interesat să 
ridice fostului său soț, Șt. O. Iosif, de la moartea căruia 
se scurseseră deja 15 ani, un bust pentru mormântul 
acestuia din București.  

În vederea elaborării „machetei pentru un monument 
al poetului Iosif, la Cimitirul Bellu“, a vizitat-o sculptorul 
G.S. Popoiu cu scopul de a se documenta cât mai temei-
nic plecând probabil de la fotografiile poetului pe care 
aceasta continua să le păstreze cu sfințenie, dar și în 
urma unor discuții capabile să-i inspire lucrarea ce 
intenționa să o realizeze cât mai curând. Evenimentul 
neașteptat se vede că a impresionat-o deoarece scriitoa-
rea ține să i se confeseze: „Am fost mișcată aflând că 
așa aproape de modestul cuib rustic, unde sânt boieriță, 
strălucește focul nestins al artei cu atâta vigilență între-
ținut de Dv.“ 

Natalia Negru îi comunică că îi va provoca „o mare 
plăcere“ expedierea cărților proprii pe care le-a publicat 
anterior, convinsă fiind că va „avea marea mulțămire de a 
fi înțeleasă“ pentru drama pe care reușise să le-o pricinu-
iască foștilor săi soți, Șt. O. Iosif și Dimitrie Anghel, și din 
cauza căreia lumea continua să o disprețuiască.  

Cum Natalia Negru se afla pe punctul de a între-
prinde „o călătorie în străinătate“, l-a rugat „pe Dl. Sculp-
tor Popoiu să facă corecturile câtorva cărți“, aflate „în  
 

 

Scriitoarea Natalia Negru 
 

curs de tipărire“, solicitându-i să-i ducă „câteva exem-
plare“ și poetului G. Tutoveanu. Este posibil ca Na-
talia Negru să fi avut în vedere ultimul său volum 
„Domnița mea erai…“, romanul epistolar care valo-
rifica conținutul tuturor scrisorilor lui Șt. O. Iosif ce îi 
fuseseră adresate din momentul în care s-au cunos-
cut la Biblioteca Fundațiilor Regale din București și 
până la dispariția acestuia. Cartea a apărut la Editura 
Librăriei „Universala“ Alcalay & Co. din București în 
anul 1930. 
 

 
Ceea ce mai rămăsese din casa  Nataliei Negru din satul Tecucel, 

comuna Buciumeni, în 1966 
 

Destinatara scrisorii promite că, atunci când îi va 
permite timpul, va veni să viziteze sediul Societății 
Literare „Academia bârlădeană“, precizând nu numai 
faptul că i-a „rămas neuitată vizita“ ce i-a „făcut-o 
Bârladului, la braț cu poetul Iosif, chiar în toamna anu- 
 

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

lui [1904, n.n.] când ne-am căsătorit“, ci și că „păs-
trează o comoară de amintiri“ despre momentul des-
cinderii lor acolo care, „în perspectiva timpului, s-au 
înfrumusețat“, acestea părându-i-se acum „nespus de 
scumpe“. 

Natalia Negru lasă să se înțeleagă că ar avea și 
scrisorile pe care G. Tutoveanu le adresase poetului Șt. 
O. Iosif în perioada de început a relației lor. 

În fine, gândindu-se atât la importanța documen-
telor, cât și la vremurile când oamenii vor ajunge să fie 
apreciați după importanța contribuțiilor aduse la dezvol-
tarea spiritualității, autoarea ține să-și încheie misiva 
într-o notă optimist-sentențioasă: „Numai timpul stabi-
lește adevărata valoare a lucrurilor“.  
 
[Conținutul scrisorii:] 

 
Luni, 20 august 1928 

         Stimate Domnule Tutoveanu, 
 
Domnul sculptor Popoiu, care sub auspiciile unui 

select comitet elaborează o machetă pentru un monu-
ment al poetului Iosif la Cimitirul Bellu, a trecut pentru 
puțin timp pe la casa mea de <la> țară, unde păstrez 
fotografii și amintiri de la soțul meu neuitat. 

Am fost mișcată aflând că așa aproape de modestul 
cuib rustic, unde sânt boieriță, strălucește focul nestins 
al artei cu atâta vigilență întreținut de Dv. // 

Îmi voi face o mare plăcere de a vă trimite lucrările 
mele, convinsă fiind că voi avea marea mulțămire de a 
fi înțeleasă. 

 

 
Poetul George Tutoveanu 

 


Mă pregătesc pentru o călătorie în streinătate și 

ru-gasem pe Dl. sculptor Popoiu să facă corecturile 
câtorva cărți ce le am în curs de tipărire și să vă 
aducă și Dv. câteva exemplare. 

Dacă am o zi liberă, voi trece să vă vizitez 
Academia, mai ales că mi-a rămas neuitată vizita ce 
am făcut-o Bârladului la braț cu poetul Iosif, chiar în 
toamna anului când ne-am căsătorit. // 

E drept că păstrez o comoară de amintiri căci, în 
perspectiva timpului, s-au înfrumusețat și-mi sânt 
nespus de scumpe. 

Mi se pare că am și scrisorile Dv. adresate 
poetului. Numai timpul stabilește adevărata valoare a 
lucrurilor. 

Cele mai distinse salutări Doamnei și Dv. 
Natalia Negru 
Tecucel, jud. Tecuci 
 
[Pe plic:]  

Domnului Tutoveanu 
Academia literară 
Bârlad 
 

(Biblioteca Academiei Române, București, fond Scrisori, 55/XLVI) 

 

 
 Bustul poetului Șt. O. Iosif  din Cimitirul Bellu – București 
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A doua zi, lângă zidul cetăţii, 

în umbra pe care o lasă cetatea pe iarbă, 

un brâu albastru de flori 

tremura plin de rouă. 

 
 

Unii filozofi 
 

Unii filozofi din vechime 

spuneau: 

omul e ca roua, ca roua. 

Soarele este un zeu, 

care face să-ncolţească iarba, 

pomii să odrăslească. 

apele să curgă. 

Oamenii, numai oamenii 

grăbesc întruna spre moarte. 

 
 

Copile 
 

Au înflorit cireşii? 

Vântul poartă petale albe 

                          peste lac. 

Nu sunt petale, 

copilul meu, 

ci pescăruşi. 

 
 

Luntrea mea 
 

Pe apele adânci ale-nserării 

Un nor de purpură de lasã. 

Şi luntrea mea pluteşte lin 

De vânt purtată, o lebădă sfioasă.  
 

În sălcii noi cântece tresar 

Pe firul de argint al unui dor. 

Privighetori venite să mângâie 

Străinul însetat şi călător. 

 
 

Fluturele 
 

Ca un fulg mai uşor, ca o idee, 

Ori ca un zâmbet de copil în zori 

Când roua pe frunze scânteie 

Şi din ram atârnă grei mâţişori.  
   

El vine plutind şi lin se aşează 

Pe firul înalt tremurând de  

   cicoare. 

Şi e de-ajuns să-l atingă o rază 

Şi fericit să se ridice din nou şi să 

                                                 zboare. 


 

 

           Ignatie GRECU 
 

Când teii înfloresc 

 

Taci! Trebuie să taci! 

 

Cu deosebire seara 

Când teii înfloresc. 

 

Dar mai ales  

Îţi spun: 

Ieşi din casa ta, 

Fii bun 

Şi pleacă tăcut şi singur 

  pe alei, 

Treci pe sub crengile lor, 

Ca pe sub un arc de triumf 

Şi lasă-te, în sfârşit, 

Biruit de mireasmă! 

 

 

Aşterne-se un văl 

 

Bătrânele sălcii, 

profeţi tânguitori 

poartă pe ramuri 

daruri sfinte, 

triluri de privighetori. 

   

Noaptea începe să sune 

din trâmbiţe stelare. 

Aşterne-se un văl 

strălucitor, 

luna pe mare. 

 

 

 

A doua zi 

 

Pe când sfinţii apostoli 

aşteptau sus în foişor 

pogorârea Sfântului Duh, 

o mierlă a cântat toată noaptea, 

în cedri  până în zori. 
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Emilia AMARIEI 
 
Tăcerea bobului de grâu 
 

Se încruntă dragostea, se încruntă; 
primește, Doamne, crispările sale, 
ca pe niște lacrimi din giulgiul durerii, 
scrie-o în Cartea Vieții, fă-i parte la înviere, 
n-o lăsa să mai sângereze prea mult sub altare… 
Împlinește numărul sfinților care strigă 
până când?... până când?... 
poate să vină întunericul 
noii sori își vor arăta lumina în el 
numai dragostea să nu piară. 
 

S-a dus frumusețea din inima lumii, 
s-a vândut iubirea pe doi arginți, 
nu mai plânge nimeni moartea mugurilor, 
cu toate că se știe de unde vin apele amare. 
Lacrimile cerului meu otrăvite curg 
piere poporul îngropându-și mai întâi 
buciumele, istoria, credința, 
ca și cum o mamă și-ar privi copiii înecându-se 
și nu țipă, nu plânge, nu se aruncă în val după ei, 
ci stă împietrită pe malul surpat. 
 

De ce mai strălucești pe lumea asta, soare? 
Oare cum de mai străbați cerul atât de sărac? 
Iată, marea cuvintelor nu te mai ține pe aripi. 
Vreau să te prind în pumnul meu, să te strâng  
până când îți vei pierde lumina  
ca să nu se mai vadă rănile lumii 
să pot auzi tăcerea bobului de grâu 
în cămașa pământului 
căldura pântecelui, învăluind fătul ce se înfiripă; 
 

...mama pământ și mama femeie, jertfite vieții… 
 

Învelesc frigul în respirația stelelor 
îl fac bulgăre și-l rostogolesc de pe pământ, 
ascunzându-l sub haina unei ierni cosmice. 
Bruma cuvintelor o topesc în privirile noilor născuți. 
Nu capitulez. Răul nu poate ieși învingător! 
 
Treizeci-arginții 
 

zâmbetele îmi parvin 
pătate prin ferestrele vieții 
îmi scrii cu degetul inimii 
te iubesc apăsător de mult 
nu-mi ucide poemul 
fără el sunt doar tăcere stânjenitoare 
 

nici măcar toamna nu poate smulge 
din mine frunzele veștede 
ale trecutelor iubiri 
crudă - palma timpului 
ne deșartă pe valul nopții 
întunecând oceanul cu vise 
 

dacă tace clopotul s-a sfârșit lumea 
totuși un greier își frământă arcușul 
prin gânduri care se scriu cu 
nectarul zeilor în loc de cerneală 
iată de ce sângerează albastru buzele mele 
încercând un zâmbet 

 

în imperiul răului bunătatea este 
cel mai mare dușman 
suntem înșelații fără de preț 
lipsește puțin să-mi scot și eu 
din întunecatul Yin treizeci-arginții 
 
Yin-Yang 
 

Nu simți uneori cum plesnesc chingile minții, 
cum mustește universul de explozia gândurilor tale 
cum sfâșie cu ghearele durerii vălul cuminte al cerului, 
pornind cataclisme prin cosmos?! 
Am văzut fiara lansându-și urletul furiei în apele 
albastre. Un mutant doarme în mine. Se activează în 
miezul suferinței extreme. Răcnetele lui zguduie 
temeliile pământului. Sulițe aprinse îi răsar dintre fălci 
Străpung țesătura păcii. Cosmosul intră în colaps. 
Planetele se opresc. Spațiul se chircește... Otrava 
cuvintelor poate doborî stele. 
 

Ajung la tronul lui Dumnezeu. Sulițele otrăvite se 
topesc. Fiara dispare. Marea de aramă dizolvă Yin-
urile... 
Mă regăsesc, mă iert și mă iubesc într-o reverență a 
inimii universale. 
 

Sunt doar o zbatere palidă deșertată în umbrele lumii. 
Ventuze uriașe mă sorb din catacombele gândurilor. 
Expulzat în lumină, număr cătările ochilor îndreptați 
spre inima mea. 
 

Nu clipiți când se deschid porțile jertfelor. Sub lamele 
plugurilor sângerează sfinții. Niște zei nebuni trimit 
licurici pe pământ. Îi numesc genii. Iată de ce, luminile 
sparte sub bocancii jupânilor sunt vânate de ulii 
bătrâni. 
Arunc o perdea pe fața timpului. Sunt zilier în 
clepsidra fără nisipuri. Voi putea duce în ispită raiul 
cuvintelor?! 
 
Iubirile zombi 
 

Se eliberează goliciunea din mine 
hai, nebunie, sparge zidurile 
mi-e teamă de apusuri, de serile lungi 
iubirile-zombi orbecăiesc printre oameni 
 

derulează-mi noaptea de pe axul minții 
scoate-mi paravanul vinovăției din tâmple 
mă voi dezvăța să mă urăsc poate 
să-mi ofer în dar un ochi fără pată 
licuricii speriați se vor stinge totuși în gheare de vrăbii 
 

niște zori să-mi aduci din târgul de vechituri 
să-mi aleg de sub genele gândului ziua 
când se aud răcnete prin ospicii 
nebunii știu că vine și mai multă durere 
 

gânduri evaporate se depun ca o ceață 
peste tarabele vânzătorilor de vise 
plec pe străzile de aur 
să caut lumina, splendida lumină 
ca să alung din mine umbrele vieții trecute 
 

stau în fereastra plină de răni 
aștept răsăritul iubirii să vină 
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     Grigore GRIGORE 
 

E‐o vreme cam ciudată mi se pare 
 

E‐o vreme cam ciudată mi se pare 

Și ciudățenia e‐o tristă boală 

Ce face omenirea mai egală 

Și în durere dar și‐n sărbătoare 
 

Ieșiți din vise ne‐am închis în case 

De dor de noi tot spargem la oglinzi 
Eu mă vând mie, ție tu te vinzi 
Pe paturi avem plumb dar vrem mătase 
 

E ora telefoanelor încinse 
Ne priponim urechile și gura 
A dispărut iubirea dar și ura 

Ne‐mpovărăm cu umbrele prelinse 
 

Peste ferestre - până‐n steaua plus 

Vezi, Doamne, LIBERTATEA noastră sus? 
 
O viață lungă sau o lungă moarte 
 

O viață lungă sau o lungă moarte 
Zi doctore ce crezi că ne desparte? 

Sau crezi că într‐o zi avea‐vom parte 

Să ducem poezia mai departe 
 

Pe culmile unei sublime arte 
Uitând nedumeririle deșarte 

Care vor fi păstrate într‐o carte 

Scrisă în drumul nostru către Marte? 
 

O! Doctore, să te împaci cu mine 

Să ne‐ngrijim de cel ce intervine 

Să ne schimbăm în două figurine 
Doi cățeluși sau două balerine 
 

Care privesc atât cât se cuvine 
Spre vinul care fierbe în ciorchine 

 

Eram celebru. Și acuma sunt 
 

Eram celebru. Și acuma sunt 
Dar ca răbdare, apă și pământ 
Ca val pe sub corăbii și ca vânt 

Ca vers care trăiește într‐un cânt 
 

La mine toți veneau să se hrănească 

Cu‐o răsuflare cât mai omenească 

În care dorul să se oglindească 
Și‐n curcubeie să se zugrăvească 
 

Eram celebru. M‐am născut de‐aceea 

Să urc pe trepte, să ajung în slavă 

Și‐n bucuria noastră cea mai gravă 

În lungi cuvinte să îmbrac ideea 
 

 

Că literele ce le voi compune 
A clinchete de lacrimi să nu sune 
 
Vine un val de grea singurătate 
 

Vine un val de grea singurătate 
De sus în jos, din față și din spate, 
Să ne cuprindă și să ne arate 
Cine pe cine pupă când mai poate 
 

Cu ora și cu ziua și cu anul 

Cu cel ce‐aruncă toată ziua banul 

Cu‐n prinț de boabe coapte, grandomanul 

Care‐a mutat în vremuri noi arcanul 
 

Căci nu mai știe nimeni care‐i rostul 

Și nici nu mai pricepe adăpostul 

În care stă închis mâncându‐și postul 

Care‐l dezbracă să‐și plătească costul 
 

Încoronării lui la dus nimicul 

În oastea care‐n luptă‐mpinge dricul 

 
Poate că da. Poate că nu. Se poate 
 

Poate că da. Poate că nu. Se poate 
Să se întâmple‐n noi acea minune 

Care cu leacul ei să ne răzbune 

Pentru ce‐am spus și n‐am avut ce spune 
 

Împovărați de‐atâtea nestemate 

De care doar în vis putem dispune 

Ca să ne‐adune și să ne‐mpreune 

Până‐n biserici ca să ne cunune 
 

Și în mișcarea noastră printre stele 

Să ne lăsăm picioarele‐n obiele 

Și‐obielele în cizmele de piele 

Strălucitoare, dar fără pingele 
 

Și să ne plângem cui ne mai ascultă 
Că libertatea e doar o insultă 
 
La ce să te gândești și la ce nu 
 

La ce să te gândești și la ce nu 
Vor mai trece anii cum trecură 
Anii ne fac daruri și ne fură, 

Când nu ne‐așteptăm și chiar acu’ 
 

Poți ieși doar până‐n bătătură 

Dacă nu cumva stai la etaj – 
Poți purta în suflet mult bagaj 
Dacă îl primește și îndură 
 

Dar în gând ești tot cu Dumnezeu! 
Tot în gând spui multe rugăciuni 

Și‐n speranțe stranii te aduni 

După greu îți vine tot mai greu 
 

Și te temi c‐așa va fi mereu 

Că pe Dumnezeu nu poți să‐l suni 
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  Ionel NECULA 
 

Un roman al viselor spulberate 
 

   Apărut în 2016, romanul Vise spulberate (Editura 
Romheliom, București) nu știu să fi atras atenția prea 
multor critici și nici să fi constituit obiectul unor dezbateri 
publice cu cititorii, deși acțiunea lui se resoarbe din 
nevralgiile acestor vremuri tulburi și, în mare măsură, 
deviate de la normalitate. Populată cu o lume de 
afaceriști, romanul aduce în scenă numele (ușor 
disimulate) a unor cunoscuți oameni de afaceri lesne de 
identificat, deși autorul a avut grijă să le modifice numele 
în vreun fel. Cine nu-i recunoaște identitatea lui Marius 
Stănilă, președintele clubului Oțelul Galați, a lui Mitică 
Dragobete, zis și Mitică de la Ligă, a fotbalistului Cornel 
Dinulescu, procurorul, a fraților Becalescu, a fostului 
ministru Theodor Stafiditu și a celorlalte personaje aduse 
de autor în textura romanului său?  
   Personajul principal însă rămâne Ion Brâncoveanu – 
un tip jovial, rafinat și cu maniere, popular, școlit și cu 
doctorate luate pe bune, cel mai important crescător de 
cai de rasă din țară, principalul furnizor al concursurilor 
hipice și proprietarul a mai multor terenuri agricole pentru 
producerea furajelor necesare. Este pater familias-ul 
unei familii model, deși nu se dă în lături să mai calce, 
din când în când, și strâmb. Este târât însă într-un 
proces cu presupuse deturnări de fonduri europene, dar 
nu-și face probleme pentru că se știe nevinovat și va 
dovedi asta în fața instanței. 
   Oricum, familia nu simte vreun disconfort din această 
cauză, rămâne într-o armonie deplină, nefisurată de 
insanități trecătoare. Cristina, fiica cea mică, împreună 
cu logodnicul său, Ștefan, lucrează deja la clubul său și 
nimic nu prevestea furtuna ce le va marca destinul 
pentru tot restul de viață. Ștefan moare într-un accident 
provocat de doi motocicliști năbădăioși și câteva din 
capitolele cărții sunt consacrate acestui eveniment și 
pregătirilor pentru înmormântare. Este un bun pretext 
pentru autor de a conferi detaliului nesemnificativ un loc 
important în economia romanului.  
   Cu popularitatea de care se bucura în rândul celor 
mulți, a oamenilor simpli pe care-i are angajați la fermele 
sale, și cu reputația nefisurată, Ion Brâncoveanu 
reprezenta o miză pentru multe partide politice care îl 
ofertau, dar Ion Brâncoveanu refuza de fiecare dată 
direct și cu ostentație, replicând în felul său invariabil: 
Am văzut mizeria care însoțește actul politic și am văzut 
și lumea pestriță care se învârte în acest mediu Așa că... 
sincer, nu-i de mine (p. 171). I-a plăcut să rămână liber, 
integru și fără susținerea vreunui partid politic, dar exact 
de aici, de la ticăloșia oamenilor care se știu protejați de 
un partid politic puternic, îi vor veni și necazurile.  
 
 

 
 

Procurorul-șpăgar Cristudorescu, cel care ulterior va 
înfunda și el pușcăria, chiar i-a promis că-i va face 
imaginea publică precum o oglindă spartă în mii de 
bucăți (p. 105), dar crescătorul de cai nu l-a luat în 
seamă știindu-se corect și cinstit în afaceri. A intuit 
însă că dosarul era o comandă politică (p.104). 
   Adevărul este că fiind ocupat cu redactarea și 
susținerea tezei de doctorat, Ion Brâncoveanu a 
scăpat lucrurile din mână. În aceste proiecte de 
accesare a fondurilor europene era amestecată mai 
multă lume: un deputat UDMR, kalkan și încă două 
persoane apropiate lui Ion Mavrordat. Din nefericire, 
amândouă persoanele care erau implicate în afacere 
și puteau depune mărturii favorabile pentru el, au 
decedat între timp, așa că a rămas singur și în bătaia 
tuturor vânturilor. Asistat juridicește de un avocat 
ingrat și ticălos pierde procesul și este condamnat la 
patru ani de închisoare cu execuție. Bineînțeles, 
netrebnicul avocat îi comunică sentința ca pe o mare 
victorie avocațională, dar cel în cauză realizează că 
nu poate merge în continuare pe mâna lui și 
angajează pentru apel un alt avocat, ceea ce a 
însemnat alte onorarii și alte contracte cu sume 
nefirești de mari pentru oamenii de rând.  
   Odată intrat în zodie proastă, nenorocirile se 
rostogolesc peste el și peste familia lui una după alta, 
așa cum se rostogolește o biluță aflată pe un plan 
înclinat. Mai întâi a fost moartea ginerelui său în acel 
accident stupid și nefericit, iar acum trebuie să  

 

(continuare în pag. 9) 
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(urmare din pag. 8) 
 

suporte această neașteptată și nedreaptă sentință judecă-
torească. Cristina, fata mai mică a lui Ion Brâncoveanu, 
chiar izbucnește la un moment dat, când află de conți-
nutul sentinței: Fir-ar să fie de destin, măi tată! Uite-așa îi 
iei tu pe toți proștii! Tu îi iei de buni, le acorzi sprijin și ei îți 
fac necazuri (p. 381-382).  
   Așa s-a spulberat visul unei viețuiri normale, cinstite și 
responsabile a unui om de afaceri postrevoluționare, care 
n-a făcut afaceri cu statul, n-a eludat legea, dar care a 
căzut victima unor circumstanțe nefericite pe care nu le-a 
putut neutraliza.  
   Aceasta e cartea. Un roman inspirat din realitățile noas-
tre postdecembriste cu o faună arghirofilă, cu personaje 
pitorești și interesante, preluate din viața civilă, oameni cu 
simțul realității, care au simțit că în condițiile unui stat 
neconsolidat și cu o legislație provizorie este vremea 
marilor tunuri și fiecare, în felul lui, încearcă să agoni-
sească în timp record, averi imense, cât n-ar fi reușit 
vechea boierime în decenii de cumuluri succesive.  
   Știu că autorul este deosebit de productiv, că are în 
palmares peste zece romane publicate până în prezent și 
că mai are câteva în proiect, ceea ce înseamnă că a 
cumulat deja o bogată experiență scriitoricească și că 
poate aspira la dobândirea unei imagini de scriitor popular 
și căutat de cititori.  
   Și-a format un stil propriu, cu referințe asupra cadrului 
natural și o manieră personală de a conferi identitate 
personajelor; selectează din multitudinea trăsăturilor care 
le conturează imaginea, pe cea care-o consideră esenția-
lă și-o subliniază insistent, fără le caricaturizeze prin 
folosirea unei paste mai îngroșate. Costescu, bunăoară, 
unul dintre personajele cărții avea ochii plini de regrete, 
iar sprânceana lui strâmbă de la ochiul drept părea 
căzută, în timp ce se adresa șefului săi...(p. 179).  
   Și mai subliniem, măcar fugos și succint dialogurile vii, 
sprințare și surprinzătoare care face din roman o lectură 
crocantă și ademenitoare, ceea ce-i conferă, sunt 
convins, trecere la cititori. Îl felicităm pe autor pentru 
această ispravă narativă și-i urăm on călduros bun venit 
în piața cărții ți în lumea autorilor de carte. 


 

Toma Vasile 
 

      N-am ştiut nimic despre autorul buzoian până când m-
am trezit cu două din volumele sale  pe masa mea de 
lectură. Este vorba despre volumul Un miraj care lasă 
urme, apărut în 2017 la Editura Betta din Bucureşti cu o 
prefaţă semnată de scriitorul Emil Lungeanu şi de volumul 
Dans cu amurgul,  apărut în 2018 la Editura Eikon cu o 
prefaţă semnată de cunoscuta poetă Victoria Milescu.  
     Aflu dintr-un succint C.V. că poetul a debutat în 2010 
cu volumul Leacul de fiecare zi apărut la Editura 
Arefeana şi mai are în bibliografie volumul Viaţa, o 
lăcrimândă mirare, apărut în 2015 la Editura Ex Libris cu 
o prefaţă semnată de Emil Lungeanu.   
      Este, pot spune, un poet care a cumulat ceva 
experienţă lirică şi poate fi aşezat în valul post-decembrist 
al noilor veniţi, deşi, prin încărcătura reflexivă cu care îşi  
infuzează lirismul, nu dă semne că s-a lăsat ademenit de 
postmodernismul stufos şi devălmăşit care traversează 

  

poezia actuală. 
      Spuneam că Vasile Toma scrie o poezie reflexivă, 
ceea ce înseamnă că din binomul eminescian minte şi 
inimă privilegiază termenul prim şi imprimă textului o 
tentă epistemică şi-o anumită comprehensibilitate. De 
multe ori, reflecţia - prezentă peste tot în versurile 
sale – capătă o  înfăţişare uşor didactică, poetul eri-
jându-se într-un povăţuitor înţelept, sfătos şi plin de 
savoare. 
      Există în lirismul lui Vasile Toma o tentaţie expre-
sionistă, o dispoziţie de hiperbolizare, chiar şi pentru 
lucrurile comune, şi o opţiune de a le proiecta pe un 
ecran panoramic care le conferă un halou generic şi 
prototipal. Teme mari, precum, Timpul, Iubirea, Singu-
rătatea, Noaptea la care revine deseori sunt supuse 
unui tratament liric, nu atât  pentru substanţa lor 
emoţională, ci mai mult pentru a le extrage înţelesul 
adânc, semnificaţia lor oximoronică. Pentru că timpul,/ 
cu nesfârşita lui prezenţă/, cu misterul lui netulburat,/ 
închide în el/- ca într-un bob de chilimbar/ – lumea 
întreagă (Timpul)    
      Acelaşi interes pentru grăuntele  raţional şi pentru 
conţinutul ideatic subcutanat al subiectului îl întâlnim 
şi în tratamentul celorlalte teme imperiale abordate de 
poet. Iată cum este decupat extractul raţional din 
ideea singurătăţii: Singurătatea/ nu-i un refugiu, ci un 
mod/ de a lua viaţa în piept,/  fiindcă-i un adevăr/ mai 
concret ca o ramă,/ chiar dacă nu cunoaşte/ lumina 
speranţei!//  Dar este atât de necesară,/ încât avem  
 

(continuare în pag. 32) 
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       Cătălina HAȘOTTI 
 

DIN CERURI 
 

Spune-mi, 
nu-i așa că nu știi 
din ce stea  
m-am prăbușit 
în viața ta? 
Nu-i așa, 
nu-i 
așa? 
 
NOAPTEA  PERSEIDELOR 
 

Poate doar stelele se vor bucura 
de clinchetul visurilor mele. 
Și-apoi ele, stelele, 
în noaptea Perseidelor 
îmi vor ploua particule 
din fiecare vis 
și fiecare vis va renaște 
mai speriat peste luna plină, 
mai piatră rece, 
mai palat neconstruit, 
mai clipă de veghe, 
mai cetate de foc 
pentru tăcerile  
și singurătățile noastre. 
 
STĂPÂNUL  ALTEI  LUMI 
 

Cum stau cu sufletul ? 
Acum nu foarte bine. 
Durutul dor de tine 
mi-l strig în fiecare zi, 
iar fiindcă azi e zi de sărbătoare 
dorul de tine  
doare și mai și. 
Dar mâine  
o să îmi pun pe suflet zale, 
îmi scot durerea la plimbare, 
mi-arunc pe inimă 
ferestre-n așteptare 
și-o să m-așez pe ziua-n care 
sătul de-atâtea îndoieli, 
o să îți strângi în pumni 
pielea ta jupuită 
și inima în șovăieli. 
Și-așa cum ai plecat 
pe-un țărm fără de mare, 
te vei întoarce agale, 
mai pustiit și gol, 
mai dezbrăcat de gânduri, 
sătul de dor de ducă, 
uitat de dorul meu. 

 
 

MÂNGÂIERE 
 

A venit toamna. 
Inima în ce să mi-o îmbrac? 
În ArtNichita, 
mi-ai spus odat'. 
E sărutul culorilor 
topite de toamnă. 
E pulbere de stele. 
Adună-le,  
acoperă-te cu ele 
până-n gând, 
până-n suflet. 
Mângâie-le. 
O să tresari 
Pune cuvintele 
în fereastra larg deschisă. 
Respiră-le. 
În piept o să-ți intre  
adâncul din ele 
Și-odată cu el 
cel mai proaspăt aer 
de toamnă. 
Și culori înfiorate 
de soarele pe care 
doar El, Poetul, 
a știut să îl frământe în ele. 
 
DE  SÂNZIENE 
 

În noaptea asta 
o să împletesc cununi 
din soare și iubire. 
Pe-ogoare o să le pun. 
Am să mă uit apoi la cer 
și-n largul rămas 
nu va mai fi loc 
decât pentru el, 
cel pentru care 
am dansat 
și am ieșit 
cu picioarele din foc, 
în cămașă albă, 
lungă, fină. 
 
DE   SETE 
 
Dacă s-a topit în tine copilăria, 
dacă drumurile ei nu mai trec prin tine, 
dacă nu își mai zgâiește fața 
și nu se mai strâmbă frumos la tine, 
dacă o vezi cum zboară tiptil, ușor 
și despărțirea de ea te mușcă  
și simți că te lasă orfan, 
că nu poți să mai respiri 
și cauți aer, 
aruncă-te din pat 
și prinde bucățele din visele ei 
și cioburile ei colorate adună-le 
și strânge-le în pumni 
cu sfială. 
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     Zenovie CÂRLUGEA 
 

O laureată a Premiului NOBEL – OLGA TOKARCZUK 
 

DELIA MUNTEAN: CĂLĂTORIND PRIN VREMI CU OLGA 
TOKARCZUK / Wandering through times with Olga Tokarczuk, trad. în 
limba engleză de Zorin Diaconescu (Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2020, 152 p.) 
 

Cunoscută și în România de prin 2001, când i-a 
apărut romanul Călătoria oamenilor Cărții (tradus și prefațat 
de Constantin Geambașu), scriitoarea poloneză Olga To-
karczuk, prozatoare tradusă în peste douăzeci de țări, este 
laureată a Premiului Nobel (2018), motivată fiind de juriul 
de la Stokholm pentru „imaginația narativă, care, cu pa-
siune enciclopedică, reprezintă traversarea granițelor drept 
formă de viață”. 

Dedicându-i acest eseu de sine stătător, în ideea 
unei mai bune cunoașteri a universului artistic, criticul literar 
băimărean Delia Muntean realizează, de fapt, primul studiu 
mai de amploare în spațiul cultural românesc, dincolo de 
interviurile realizate cu prozatoarea și de cronicile și 
recenziile prilejuite de apariția cărților traduse la noi. Este 
„o perspectivă la cald asupra creațiilor sale - precizează 
autoarea - influențată și de vibrația afectivă și intelectuală 
produsă de lectura lor în acest moment al devenirii mele.”  

Impresionată estetic și cultural de scrierile 
prozatoarei, în care și-a verificat limitele proprii („emoții, 
convingeri, adevăruri personale, back-ground-ul cultural 
etc.”) și a înțeles ce înseamnă, în general, „condiția de om”, 
criticul Delia Muntean identifică la Olga Tokarczuk acea 
„singularitate a toposului înfățișat” amprentat de o 
specificitate spațio-culturală, de regăsit într-o operă cu 
deschideri general-umane, adică pentru oamenii din 
totdeauna și de pretutindeni (raporturile omului cu timpul, în 
relația decizie/predestinare, evoluția rolurilor în societate, 
de la tiparele tradiționale la ipostazele moderne, granițele 
„reale” ori „inventate”, atitudinea față de putere reflectată de 
ideologii, mass-media etc., relațiile interumane, nelipsind 
aspecte privind minoritățile, feminismul, discriminarea, 
ideea de alteritate, neonomadismul, dragostea...). 

Toate acestea sunt aspecte de viață pe care 
prozatoarea „le revizitează din unghiuri diferite (etic, poetic, 
filosofic, mitologic, psihologic), incomode câteodată, 
îmbrăcându-le în scheme narative complexe și originale”. 
Într-o asemenea concepție artistică, „scrisul” reprezintă 
pentru Olga Tokarczuk nu atât o „relaxare” ori „diver-
tisment”, cât „un act responsabil”, cu mai generale semni-
ficații umanitare. Scriitoarea a mărturisit că i se întâmplă 
uneori să observe lucruri pe care nu reușește să le rețină 
artistic, ceea ce este echivalent cu o „condamnare la 
nonexistență”. Libertatea de exprimare de care se folosesc 
unele societăți le face „mult mai puternice și cred că așa se 
explică puterea politică și economică mai mare a acelor 
națiuni”. Ceea ce se întâmplă, de fapt, și cu Omul în 
general, care exprimându-se în deplină libertate de 
conștiință și spirit devine „mai profund, mai puternic”. De 
aici vine și „forța literaturii” – crede scriitoarea –, universul  
 

 
 

artistic al prozei sale punând în evidență oameni în 
confruntare cu propriul destin, provocări de varii 
feluri, atitudini și comportamente, evocate cu atâta 
pregnanță de laureata „nobelistă” care declara în 
interviul luat de Silvia Dumitrache în 2013 că 
„sensibilitatea central-europeană este mai întune-
cată și mai melancolică”. 

Olga Tokarczuk (n. 29 ianuarie 1962, Sule-
ców, Voievodatul Lubusz din vestul Poloniei) 
provine dintr-o familie de profesori, obligată să se 
mute din estul țării în vest, după reconfigurarea 
postbelică a hărții Europei Centrale. Și-a petrecut 
copilăria și a făcut primele clase la Klenica, în 
voievodatul amintit, apoi și-a urmat părinții la Kietrz-
Opole, în Silezia Superioară, regiune învecinată cu 
Cehia. Și-a făcut studiile universitare la Universi-
tatea din Varșovia și, după obținerea masteratului, 
s-a angajat pentru trei ani ca terapeut la o clinică de 
boli mintale din Walbrzych. După o vreme petrecută 
în Anglia, s-a stabilit în 1998 în satul Ktajanów, de 
lângă Nowa Ruda, înființând editura „Ruta”. A debu-
tat cu proză la 17 ani într-o publicație din Varșovia, 
dar va semna și grupaje de poezii. Epicul va 
constitui însă atracția creatoare care o va consacra, 
beneficiind de burse de creație în USA, Olanda, 
Germania. A coordonat ateliere de scriere creativă 
la universitățile din Opole și Cracovia,  inițiind și u-
nele Festivaluri de Literatură (Proză scurtă). Mem-
bră a Uniunii Scriitorilor Polonezi din 1994, este 
deținătoarea mai multor premii naționale și interna-
ționale. Din 2019 ființează la Wroklaw Fundația 
„Olga Tokarczuk”. 

La 41 de ani, Olga Tokarczuk devine cunos-
cută la noi prin traducerea în 2001 a romanului  

 

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

Călătoria oamenilor Cărții (1993), cu teme ce se vor 
regăsi în ulterioarele scrieri (călătoria, relația omului cu 
istoria, timpul și semenii, atitudinea față de divinitate, 
mitologie, dragoste, moarte etc.), dimpreună cu aspecte 
mai marginale, neliniare și livrești, față de cursul epic al 
operelor (așa-numitul roman sylwa, ca „o colecție de 
narațiuni disparate” / povești de viață, cum le zice 
prozatoarea). Din toate operele, cu astfel de povești 
interesante de viață însă, observă și dna Delia Muntean, 
transpar „convingeri privind rostul literaturii și puterea 
cuvântului scris.” 

În cele 78 de pagini ale eseului în limba română, 
autoarea ne prezintă bogăția de aspecte, teme, idei ale 
acestui univers prozastic, în secvențe rezumativ-eseistice 
precum: În căutarea Cuvântului (15-28 pp.), Exerciții de 
libertate pe o tablă de joc (29-39 pp.), Călătoresc, deci 
exist (40-45 pp.), Ca să poată veni vara, iarna trebuie 
povestită (46-52 pp.), „Clipești și deja e întuneric” (53-60 
pp.), Despre nevoia și teama de Celălalt (61-77 pp.). 

Acest din urmă eseu, precum și acela care merge 
pe o parafrazare a unui dicton cartezian, ne-au reținut în 
mod deosebit atenția. Călătoria este, după cum am amintit 
deja, o temă fundamentală în proza polonezei Olga Tokar-
czuk, legată organic de propria-i viață, decurgând așadar 
dintr-un destin existențial marcat în mod itinerant, temă 
„generoasă”, cu largi „deschideri”, care vorbește de la sine 
nu de omul sedentarizat într-un anume topos, ci de omul 
supus Istoriei, care îl „dezrădăcinează” uneori în mod 
dureros, sădindu-i în suflet nostalgii pentru întreaga viață. 
Omul din proza Olgăi Tokarczuk nu poate „boicota” 
Istoria, neluând-o în seamă și retrăgându-se într-un areal 
spațio-temporal securizant, ca să ne folosim de o idee a 
lui Lucian Blaga de filosofie a culturii, ci o înfruntă de-a 
dreptul, de unde și această „temă” a nomadismului, parțial 
sau general, impus unor comunități, popoare, națiuni... 
„Nu contează încotro ne îndreptăm – scrie Delia Muntean 
pe marginea romanului Rătăcitorii, rezumând în chip 
memorabil problematica și deopotrivă sensibilitatea aparte 
și crezul artistic singular al prozatoarei –, important e să 
ne mișcăm, să ne simțim liberi”. Într-o mărturisire făcută 
intervievatorului Mircea Laslo („Echinox”, 2 mai 2013), 
Olga Tokarczuk evoca o călătorie la Moscova împreună 
cu un polonez expert în filozofia religiilor, în care a aflat că 
în metroul moscovit mai circulă și azi „rătăcitori”, dar nu 
din acei fugari/ nomazi de odinioară, din calea persecu-
țiilor țariste și religioase, ci adepți sectari din zilele noas-
tre, care privesc imobilitatea, sedentarismul, dependența 
de rădăcini drept forme de „încorsetare fizică și spirituală, 
de încremenire în etichete, reguli, roluri, frustrări, neliniști”. 
Călătoria, ca temă mai generală, reprezintă așadar 
„singura modalitate de eliberare, inclusiv din împietrirea 
definitivă: moartea”. Un crez „superb formulat” de o 
protagonistă, Annușka, în secvența Ce spunea pribeaga 
înfofolită, care îndemna la „fugă” ca la o „scăpare”: „Cel 
care conduce lumea nu are putere asupra mișcării și știe 
că trupul nostru în mișcare este sacru, numai atunci când 
te miști poți scăpa din ghearele lui...” Oprirea „pe loc” este 
„încremenire”, și omul oprit va fi supus unui martiraj 
ritualic ce amintește de jertfa christică: „va fi împuns ca o 
insectă într-un insectar, inima îi va fi străpunsă de un ac 
de lemn, mâinile și picioarele vor fi găurite și bătute în 
prag și în grindă”... Sublimă, într-adevăr, această sec-
vență tematică din romanul Rătăcitorii (2008, trad. rom. în  

 

2012), care ne-a emoționat adânc, clarificându-ne 
asupra complexității și profunzimii unei prozatoare 
încununate cu premiul suprem de Academia Suedeză.  

Cât privește „nevoia și teama de Celălalt” – 
cum noi înșine am scris câteva dicționare monografice 
structurate pe această temă filosofică a alterității, care 
în cultura euro-atlantică este atât de prezentă atât în 
plan artistic, cât și teoretic, ideologic etc.–, dna Delia 
Muntean comentează mai întâi asemănări naratolo-
gice între romanele Poată-ți plugul peste oasele 
morților și Ultimele povestiri (2018), pe seama unor 
destine marginale, dar memorabile. Adresându-se 
autorităților pentru o crimă comisă de vecin (împuș-
carea unui mistreț), fosta ingineră de poduri Janina 
Duszejko, care fusese detașată o vreme în Siria și 
Libia, primește un răspuns net: „E prea mult. Nu se 
poate să aveți chiar atâtea așteptări!” Aceeași atitu-
dine inerțială și confortabilă și la preotul care apre-
ciază descinderile cinegetice, pe „dragii noștri vână-
tori!” Atitudinea față de animale o amintește, în 
subsidiar, dar și în corolar, pe aceea față de „bătrâni”, 
de „emigranți”. Prezența Celuilalt, scrie prozatoarea 
undeva, „te destabilizează și te tulbură”, „începe să te 
irite nu neapărat pentru că se comportă enervant, ci 
pentru că pur și simplu există”... De unde și atâtea 
referințe și aluzii la ideologia comunistă (ori, în gene-
ral, totalitară), la consecințele uniformizării forțate, ale 
spălării creierelor, în societățile fals democratice. 
Emoționant este episodul pregătirii pentru priveghi al 
unui „prădător” pe nume Talpă Lată sau cel al 
cabinetului dentar neautorizat din capitolul Lucrurile 
mari în lucrurile mici, evocări în registru „horror & 
cartoon”, observă eseista. O altă categorie este aceea 
a „hăituitorilor”, pe care protagonista îi cunoaște foarte 
bine și de aceea e greu să se lase manipulată... 
Finalmente, romanul Poartă-ți plugul peste oasele 
morților este considerat „printre cărțile de prim raft ale 
începutului de secol XXI”. 

Desigur, opera Olgăi Tokarczuk este mult mai 
amplă și, atunci când ea va deveni un bun cultural 
ușor frecventabil și în cultura română, vor fi posibile și 
alte abordări, în cazul de față îmbogățiri cu noi co-
mentarii, idei, reașezări tematice și valorice. 

Meritul eseului româno-englez al doamnei 
Delia Muntean este unul indiscutabil, cursiv redactat, 
cu observații pertinente și de bun gust, relevând liniile 
de forță naratologică și reușind astfel a ne face o 
imagine cât mai cuprinzătoare asupra unui univers 
prozastic de rezonanță europeană și nu numai.  

Domnia sa ne prezintă bogata operă a unei 
prozatoare de autentică vocație și de mare actualitate, 
atrăgându-ne atenția asupra unuia dintre cei mai de 
seamă scriitori din spațiul central-european, omologat 
de altfel în rândul laureaților Premiului Nobel pentru 
Literatură, încă din 2018. 
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Noica, E. Cioran, Dan Costian, G. Liiceanu şi alţii. 
Sunt sigur că autorul o face nu dintr-un epatant pa-
triotism, ci pur şi simplu pentru că cercetările aces-
tora fie că au generat idei, fie că au completat şi 
lărgit orizontul unei cunoaşteri şi elucidări ce ţin 
până la urmă de viitorologie. Dar poate şi pentru că, 
cel puţin în secolul trecut, ni s-au făcut unele ne-
dreptăţi, excluşi fiind din avangarda unor domenii în 
care deţineam cheile priorităţii (vezi cazul Paulescu, 
Vuia, Coandă ş.a.). 
 De Lingua Universalis trebuie citită şi asimi-
lată de către toţi cei care, ca beneficiari plenari al 
inestimabilului limbaj cu care minunat am fost dotaţi, 
vor să pătrundă cât mai multe din tainele pe care le 
ascunde comunicarea sub multitudinea de aspecte 
ale ei. 
  
(Prefață la volumul Petre Rău – De Lingua Universalis, editura 

Antares, 2007) 
 



 

       Paul SÂN-PETRU 
 

U N    R E N A S C E N T I S T    M O D E R N 
 
 Prozator şi poet, revendicat acum de universul 
tehnico-umanist - dar de cea mai modernă tehnicitate în 
lumea calculatoarelor, Petre Rău este preocupat atât de 
tainele protolingvisticii, cât şi de evoluţia acesteia de-a 
lungul vremii până către al şaptelea an al mileniului trei. 
El îşi propune şi speră să contribuie la o cât mai largă, 
doctă şi revelată elucidare a fenomenului lingvistic 
despre care mai mult ca oricând, de la o zi la alta apar 
noutăţi la nivel de mapamond, iar autorul nu se complace 
a fi depăşit de salturile lumii limbajului, care “…în toate 
formele sale, este un indicator cert al capacităţii intelec-
tuale: bogăţia vocabularului, corectitudinea gramaticală, 
cursivitatea, logica, flexibilitatea şi fluenţa gândirii”, aşa 
cum el însuşi ne spune. 
 Ar fi ideal, măcar ca solidaritate de breaslă (în 
folosul lor şi al societăţii), confraţii noştri care (unii) au 
traversat un “realism socialist”, să nu se prindă acum în 
jocul penibil al unui realism sexualist, chiar şi trans-
sexualist, ci să se pună de acord cu prerogativele sluji-
toare de artă perenă enumerate în citatul de mai sus. 
 Luxurianta bibliografie include nume sonore, a 
căror omitere ar fi fost impardonabilă şi descalificatoare: 
Carl Sagan, Edmond Nicolau, Ludwing Wittgenstein, 
Constantin Noica, Ath. Joja, Emil Cioran, Franz Rosen-
zweig, Eugenio Coseriu, Gabriel Liiceanu ş.a. Autorul, în 
demersul său estetic de elucidare şi aducere la zi a 
problemei limbajului, nu atrage neapărat atenţia asupra 
contribuţiilor personale risipite în ţesătura argumentală a 
înaintaşilor şi contemporanilor săi, ci le lasă la îndemâna 
unei priviri mai acute pentru a le decela. Iată doar câteva 
dintre acestea: argumentarea necesităţii reîntoarcerii la 
limba universală, cunoaşterea privită ca o permanentă 
adaptare la limbaje, sau Internetul  - o posibilă limbă 
universală. De asemenea, în paginile cărţii figurează 
concepte susţinute, întărite şi argumentate de către autor 
cum ar fi: rolul limbajului în cunoaştere şi comunicare 
(verbală şi noverbală) sau insuficienţa limbajului (am-
biguităţi, imprecizii, raţionamente sofisticate, paradoxuri, 
contradicţii, mod slab de exprimare) etc.  
 Alte idei, cu bătaie lungă în ancestralitate, sunt 
acelea cu referire la atrofierea capacităţii omului de co-
municare cu animalele, multitudinea de limbi (diver-
sificarea limbilor), limbajele articulate şi rolul lor, precum 
şi puterea cuvântului, limbi universale ş.a. 
 Un merit notoriu al eruditului Petre Rău este şi 
acela de a pune în lumină contribuţiile indispensabile ale 
unor autori români, dintre care D-sa îi evidenţiază pe 
rând pe Eugenio Coseriu, Ed. Nicolau, C. Folescu, C.  
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         Petre RĂU 
 

GENEZA LIMBAJELOR 
Moto:  "Dacă fiecare om este cu adevărat un pachet 
de porniri, de ispite, adică până la urmă de gânduri, 
atunci prin noi umblă neîncetat cuvintele." -  
Constantin Noica 

 

Dorinţa omului de a-l concura pe Dumnezeu pare o 
ambiţie absurdă. Cu toate că, istoric vorbind, au fost 
înregistrate unele performanţe în acest sens, omul n-a 
ajuns nici pe departe să-şi vadă împlinit visul său dintot-
deauna, acela de a reveni în grădinile Raiului, alături de 
Dumnezeu. 

Ca să se compare cu puterea divină oamenii se 
străduiesc să facă fapte bune, într-o proporţie mult mai 
mare faţă de cele rele, pretinzând că în acest mod vor 
îndupleca Divinitatea. Cu toate acestea, speranţa şi 
aşteptarea că spiritul uman se va putea ridica la rang de 
esenţă a lui Dumnezeu pare în continuare greu de atins. 
Cunoaşterea, deşi ajunsă astăzi pe cele mai înalte culmi, 
este (sau pare) mereu insuficientă. Cu cât cunoşti mai mult, 
descoperi că necunoscutul e mai larg şi mai de nepătruns. 
În acelaşi timp, universul incognoscibil nu este un loc prea 
potrivit chiar şi pentru o fiinţă gânditoare. 

Una din căile prin care omul ţinteşte împlinirea vi-
sului său de milenii este limbajul. Limbajul reprezintă azi cel 
mai utilizat mijloc de cunoaştere şi comunicare. Cu toate 
acestea, în mod paradoxal, există unele dovezi care arată 
că limbajul - în formele lui obişnuite - este cel mai slab 
dezvoltat mod de exprimare al omului. 

Primele noţiuni legate de limbaj sunt întâlnite în 
Vechiul Testament şi ele se referă la folosirea numelor 
pentru lucruri şi fiinţe. Din Cartea Genezei aflăm că Adam 
şi Eva puteau comunica - între ei, sau cu Dumnezeu - şi se 
puteau înţelege cu toate animalele şi păsările din grădina 
Raiului. Mai întâi Dumnezeu a dat numele lui Adam. Este 
primul nume de fiinţă de care se vorbeşte în Cartea Sfântă. 
Adam, la rândul său, a fost invitat de Dumnezeu să dea 
nume "la toate fiarele câmpurilor şi toate păsările cerului". 
Iată cum se menţionează acest lucru în Facerea, 2:20: "Şi 
a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor 
cerului şi tuturor fiarelor sălbatice." Eva nu a purtat un 
nume chiar de la început. În prima parte, ea este numită 
simplu: femeie. Abia după săvârşirea păcatului, pedepsită 
fiind împreună cu Adam, şarpele şi celelalte vietăţi, Adam o 
va numi Eva: "Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, 
adică viaţă, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii." 
(Facerea, 3:20). 

După izgonirea din Rai, se pare că oamenii nu prea 
se îmbiau să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Abia prin Enos, 
fiul lui Set, care era al treilea fiu al lui Adam, au început a 
chema numele lui Dumnezeu. 

Istoricul evreu Josephus a adăugat pe lista pedep-
selor şi suferinţelor care au însoţit alungarea omului din Rai 
şi pierderea capacităţii acestuia de comunicare cu anima-
lele. Totuşi, mult timp după aceea, oamenii au vorbit o  
 

 

singură limbă şi s-au înţeles unii cu alţii. S-ar pă-
rea că acelaşi lucru s-a petrecut şi în comunicarea 
cu animalele şi păsările: "În vremea aceea era în 
tot pământul o singură limbă şi un singur grai la 
toţi." (Facerea, 11:1). După ce au părăsit ţinutul din 
răsărit, oamenii s-au aşezat pe o câmpie întinsă, 
au clădit un oraş şi s-au apucat să construiască un 
turn al cărui vârf aveau pretenţia să ajungă până la 
cer pentru "faimă înainte de a ne împrăştia pe faţa 
pământului." (Facerea, 11:4). Dumnezeu, cobo-
rând pe pământ şi descoperind nesăbuinţa lor, 
spune: "Iată, toţi sunt de un neam şi o limbă au şi 
iată ce s-au apucat să facă şi nu se vor opri de la 
ceea ce şi-au pus în gând să facă. Haidem, dar, să 
Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu 
se mai înţeleagă unul cu altul." Facerea, 11:6-7). 
Şi astfel, Dumnezeu i-a împrăştiat în tot pământul: 
"De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru 
că acolo a amestecat Domnul limbile a tot 
pământul şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe 
toată faţa pământului." (Facerea, 11:9). În acest 
mod, Dumnezeu a recunoscut că a greşit lăsând 
vietăţilor aceeaşi limbă. Legendă sau adevăr, după 
cartea de căpătâi a creştinilor, Creatorul este cel 
ce se face vinovat de încurcarea limbilor. 

După alungarea din Rai pentru neascul-
tare şi după potopul lui Noe când Dumnezeu îi 
pedepseşte pe oameni pentru nesupunerea lor, 
distrugerea Turnului Babel - amestecarea limbilor 
şi împrăştierea oamenilor în toate colţurile pămân-
tului - reprezintă cea de-a treia aspră pedeapsă 
pe care Divinitatea o aduce oamenilor. Vor mai 
urma, desigur, multe altele, de-a lungul istoriei Ve-
chiului Testament (de pildă, Sodoma şi Gomora, 
cetăţi distruse de Dumnezeu cu "ploaie de 
pucioasă şi foc din cer", numeroase războaie între 
popoare neam ş.a.), toate având un acelaşi 
numitor comun: neascultarea Cuvântului lui Dum-
nezeu. 

Ce le cerea Dumnezeu supuşilor săi? Re-
gretul păcatului cunoaşterii se manifestă şi astăzi 
la oameni. De atunci, ei au căutat mereu o cale de 
a ajunge la esenţa lui Dumnezeu, la împăcarea cu 
acesta. După diabolicul plan de a construi o scară 
ca să ajungă la Divinitate, Dumnezeu preferă să-şi 
aleagă cu atenţie anumiţi discipoli credincioşi pe 
pământ, dintre cei dispuşi să asculte toate porun-
cile sale: Avraam, Iosif, Moise ş.a. Aceşti "aleşi", 
care comunicau direct cu Dumnezeu, nu se 
bucurau însă de privilegii deosebite, în afară poate 
de averi promise şi femei frumoase. Ei duceau o 
viaţă grea şi mureau deopotrivă cu toţi ceilalţi, însă 
în credinţa lui Dumnezeu. Avraam “a murit în 
credinţă, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite“. 
Singura sa posesiune din Canaan a fost un mor-
mânt. În primele sale zile de pelerinaj Dumnezeu i-
a spus că promisiunea nu se va împlini decât în 
viitor (Geneza 15:13--21). S-ar putea înţelege că 
Divinităţii nu-i convenea deloc să acorde vreo 
şansă oamenilor spre a se reîntoarce înapoi în 
grădina Raiului. Dumnezeu îl trimite departe de el 
pe Avraam: "Mergi în lume" (Geneza). 
 

(continuare în pag. 33) 
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          Lazăr MAGU 
 
Ora exactă 
 
Genunchii tăi 
rotunzi ca două clopote 
bat cu putere 
în mănăstirea sufletului meu. 
 
 
Salvare 
 
Din care veşnicie, din care univers 
venit-ai să-i fi-n lume ateului icoană? 
Văd ochii tăi pe zare – nemuritoare Annă 
- poeme-n care arde şi literă şi vers. 
Aprind din nou povestea de miere şi blestem 
şi anulez sosirea preatragicului tren. 
 
 
Iluminat public 
 
Întunericul, ca un câine bătut, 
s-a ascuns în parc. 
Pe trotuare, lumina face bulboane 
- neoane aprinse picioarele adolescentelor. 
 
 
Calul cu ataş 
 
Eram soldaţi pe un imaş, 
când calului i-am pus ataş. 
Nu mai putea să ducă-n spate 
amintiri, iubiri ciudate, 
vanităţi, rochii de bal 
- calabalâc sentimental. 
 
 
Nud 
 
Până a ajuns în deal, 
calul care o urma 
a păscut toate florile 
de pe rochia ei. 
 
 
Topometrie 
 
 Atâţia pomi înfloriţi 
încât, cu greu poate fi trasat 
hotarul dintre cer şi pământ. 
 
 

 
Poem 
 
Fata aceea era un incendiu 
care, cu fiecare privire a trecătorilor 
se aprindea mai tare. 
Nimeni nu voia să sune la 112! 
 
 
Plagiat 
 
Când curtea pădurii e plină de lemne, 
eu fi-voi elevul cel harnic la teme… 
Aştept doar s-adoarmă adânc pădurarul, 
să-i iau ferăstrăul, căruţa şi calul. 
 
 
Troc 
 
Peştii, acest sânge sclipitor al apei, 
curge acum prin venele pescarului. 
Căprioarele, acest sânge bănuitor al pădurii, 
curge acum prin venele vânătorului. 
Moartea mototoleşte batiste în mâini, 
stelele bat liniştea în cuie. 
 
 
Sfat 
 
Am extras din pământ 
tot aurul, tot cărbunele.. 
Acum, când suntem coborâţi în adânc 
nu mai găsim acolo nici strălucire, 
nici căldură. Lăsaţi-i morţii puţin cărbune 
- cât pentru un calorifer. 
În  Apuseni, moartea adună tinichele. 
 
 
Menajerie de păpuşi 
 
Când am cunoscut-o, fata aceea 
era un arc voltaic. Acum 
e linie de înaltă tensiune. 
Bărbaţii dansează 
în câmpul  electric. 
 
 
Solicitare 
 
Ard văile de ametist 
aprinse de-un florar chimist. 
Un deal m-aşteaptă în cerdac, 
în liliac să îl îmbrac. 
 
 


 

 



Boem@  (137) 7/2020 16 

                                                                                                                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Constantin OANCĂ 
 

Drumul Putnei  

(Însemnări de călătorie) 
            
          O carte care, în urma parcurgerii ei, determină neli-
niști, reflecții este una ce vorbește de un autor viguros, 
chiar dacă e la debut, cum se întâmplă cu cea de față, 
Drumul Putnei (Însemnări de călătorie), a doamnei Victo-
ria Bodolan, care de-acum, iată, vom întâlni-o în conste-
lația scriitorilor gălățeni. Tema este deductibilă: o călătorie 
proprie (dar nu singură)  per pedes, timp de 23 de zile, 
pentru a fi de față la sărbătoarea lui Ștefan cel Mare și 
Sfânt de la mănăstirea Putna, ctitorie a marelui voievod. 
Intenția mea este să-mi urmez gândurile, care s-au 
materializat în urma lecturării acestei pasionante și 
rarisime cărți. Ce urmează sunt de fapt  propriile-mi opriri 
în punctele nodale ale Drumului Putnei, așa cum a fost el 
văzut de doamna Victorița. 
          Iată călătoria, căreia autoarea abia a îndrăznit să-i 
spună drum inițiatic. Eu  cred  că e bine  spus, pentru că 
numai un astfel de drum poate  să schimbe gândirea și de 
aici percepția lucrurilor, după cum mărturisește autoarea. 
Bagajele pentru o atare de călătorie ni le duc înainte 
îngerii, de aceea rucsacul  i s-a părut așa de ușor. Strictul 
necesar este zestrea noastră, zestrea minții, pe care 
mereu o avem cu noi.  
          S-a vorbit despre lumină - lumina duhovnicească 
necesară pentru vederea lucrurilor nemaivăzute. Știm că 
primele cuvinte din lume sunt două: Să fie lumină!, rostite 
de Dumnezeu înainte de Facere. Prin urmare lumea a fost 
făcută prin cuvânt. Să fie lumină! este momentul aducerii 
lumii la existență (a fi este existența/ființa, iar lumina este 
gândirea ființei), Să fie lumină! este facerea vieții din viața 
Celui care este. Un simbol al relației omului cu Dumnezeu 
stă și în ceea ce numim „sistemul nostru solar”, viu prin 
forța legii atracției universale. Ce-ar fi dacă pământul, să 
zicem, ar lua-o razna? Iar dacă adăugăm și cuvintele care 
urmează înțelesul se întregește: „Și după ce voi fi înălţat 
de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii” (Ioan 
12:32). Că dacă Dumnezeu, adică, are grijă de cele 
muritoare, cum să fie EL indiferent la cele nemuritoare - 
cum este omul? 
          Timpul. Nu numai prezentul și trecutul își găsesc 
locul în această carte, ci mai ales viitorul (chiar dacă la 
modul deductibil), despre care Nichita Stănescu zice: Se 
apropie viitorul, se aude, se vede. 
          Apoi despre libertate. Libertatea este eliberarea 
noastră de orice constrângeri spațiale și temporal, dar și 
din sclavia răului. „Veți cunoaște adevărul și adevărul vă 
va face liberi” (Ioan 8:32). Dar „ce este adevărul?”, 
reproduc cuvintele lui Pilat, la care răspunde Iisus: „Eu 
sunt calea, adevărul și viața”. Același citat întâlnim și la 
doamna Victoria, numai că ea a avut în vedere doar 
calea. 
          Citatul lui Francesco Petrarca de la pag.135: „O 
cărare îngustă duce spre vârf, unde este capătul și ținta  
 

 
 
vieții noastre. Către acel vârf, unde se află fericire, noi 
suntem pelerini”. „Vârful” reprezintă, fără îndoială, 
izvorul din care cu toții ne tragem. Și Mihai Eminescu 
spune același lucru, însă cu alte cuvinte: „Numai 
omu-i schimbător/ Pe pământ rătăcitor”. Rătăcește 
până dă de acel hotar unde se schimbă viața. 
          Iar acest hotar este întâlnirea cu Dumnezeu, 
așa cum reiese din binecunoscutul panseu al lui Pas-
cal: Doamne, de nu Te-aș fi aflat nu Te-aș fi căutat. 
          Într-un spațiu sacru cele două lumi (relativă și 
absolută) se întrepătrund. Numai așa se ajunge la 
înțelesul coabitării sufletului cu trupul, numai așa vom 
pricepe (și uneori nici așa) ce este cu nemurirea 
noastră – taina tainelor, cum ar spune Tudor Arghezi. 
De ce nu oboseau pelerinii pe Drumul Putnei acestei 
cărți (între care și fericita noastră autoare)? Pentru că 
sufletul conduce trupul și nu invers, cum pare a fi la 
prima vedere.                                                                   
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           Tudor CICU 
 

„Omul dintre două lumi”, un roman din sfera 

realismului magic 
 

      Scriitoarea Diana Dobrița Bîlea, cu cartea sa „Omul 
dintre două lumi” (Ed.Ex Ponto, 2017), face să tresalte 
de bucurie inima cititorului fiindcă, iată, lumea basmului e 
la ea acasă în acest roman. Această carte prezintă, în 
complexitatea plăsmuirilor sale, o explorare imaginară în 
spaţiul nebănuit al magiei, al conviețuirii dintre oamenii 
aflați la granița dintre două lumi, într-un sătuc situat la 
Dunăre. Este un roman ce face parte din sfera realis-
mului magic, cu toate minunățiile pe care le născocește 
autoarea dobrogeană, este un poem basmic. Este o 
carte admirabilă pe care de fiecare dată o vei citi cu 
plăcere și cu uimirea că a putut încăpea în ea atâtea 
istorii, profeții și viață, tradiții, superstiții, credințe și 
obiceiuri străvechi. Este și un roman al magiei unor trăiri, 
de la primii fiori ai dragostei între doi tineri, de la nașterea 
omului și până la moartea sa, dar și al fascinației vieții 
aşa cum este aceasta astăzi.  
     Narațiunea sintetizează două perspective care, în 
mod obișnuit, sunt antagonice: perspectiva rațională 
asupra realității și aceea a acceptării supranaturalului ca 
normalitate. În cadrul acestei orientări literare, a realis-
mului magic, descrierile cele mai realiste se împletesc cu 
elemente fantastice și onirice, cu motive din mituri și 
din basme, dar explorează, din prima clipă a întâlnirii din-
tre un el (perspectivă ireală) și o ea (ființă pământeană) 
până la ultimul moment al regăsirii, spațiul basmului 
popular de la noi, într-o proză care îndeplineşte aproape 
exemplar condiţiile care definesc genul realismului 
magic, cum sunt, de exemplu, aceste personaje cu puteri 
magice apărute în lumea firească a satului.  
     Romanul este o alegorie a două conștiințe ce ajung să 
conviețuiască, ba chiar să se împletească, fără a da 
impresia că cele două suflete bântuie prin lumi diferite, 
dar care nu îşi pot depăşi condiția de a ieși din tărâmul 
binelui și al răului. Evenimentele ce i se vor derula 
cititorului sub ochi prezintă viața studentei Ileana, 
acțiunile sale îndrăznețe pe tărâmul mirific al Dunării („cu 
poveștile ei cu tot și cu lumina, înnebunitoare, a 
soarelui”), temperate de prudența prietenei Luana, într-o 
aglomerare a detaliilor şi a patimilor: iubire, ură, violență, 
delir, sete de cunoaştere. Ca o trăsătură generală: este și 
un „roman basmic și poematic” (definiție dată de Ion 
Roșioru) ce împleteşte realul cu magicul, un roman 
psihologic, sociologic, filosofic, de meditație și comuni-
care între semeni etc. Autoarea a reuşit să cuprindă în 
acest roman toate aspectele complexe ale unui sat ce 
încorporează elemente mitice sau fantastice într-o 
ficțiune realistă. Cu alte cuvinte, elementele magice (ale 
credinței populare, ori din superstiții și ritualuri păgâne) 
sunt considerate întâmplări normale. Realitatea și 
 

 

fantasticul coexistă într-o societate umană cu 
credințe obișnuite, dar autoarea conduce firesc firul 
epic al poveștii de dragoste între Ileana (studenta 
de la medicină venită de la oraș) și Călin, „om doar 
pe jumătate”, poveste petrecută la granița dintre 
cele două lumi intangibile. Este o frescă a lumii 
basmului: speranţa care nu moare niciodată, 
credința oamenilor, apocalipsa calamităților naturale 
(aici seceta), moartea care vine ca o continuare a 
vieții pe pământ, profeția omului etc. Firul epic (deși 
romanul nu se axează pe nararea unor acțiuni 
principale) este descrierea poveștii de dragoste 
dintre Ileana, sosită în Gârliciu taman în preziua 
desfășurării ritualului numit „Caloianul” (menit să 
alunge seceta și să aducă ploaia în zonă) și podarul 
Călin, un tânăr care are puteri paranormale şi care 
atrage atenția fetei prin ciudățenia sa de a vorbi cu 
șacalii din pădure. De-a lungul ei, povestea de 
dragoste se împleteşte cu evoluţia satului, 
oamenilor din satul de la Dunăre întâmplându-li-se 
multe: secetă, invazii de suflete păgâne în insula 
Pastrama, bătăi de clopote scufundate și prevesti-
toare de nenorociri (sau de bucurii!), apariția 
balaurului, iadul sufletelor celor înecați în Dunăre și 
care mențin în zonă o atmosferă apăsătoare etc. 
Puterea de imaginație cu care autoarea a creat 
fresca unei lumi aflate în chinga superstițiilor, de la 
începuturile ei și până la ridicarea la cer, nu este 
altceva decât transpunerea în literatura cultă a unui 
univers spiritual rural dominat de credinţa în duhuri 
suprafireşti ascunse în elementele naturii și-n 
dezlegarea ploilor, ori în mersul pe apă, în vrăjitoare 
ce ştiu a fermeca și descânta, în demonismul erotic 
din noaptea de sânziene, în scena reînvierii 
tânărului înecat, în vise cu semnificaţie („Să fi visat 
totul? se întrebă ea”), în călătoriile și aparițiile 
eroului Călin dintr-o lume în alta. Toate acestea 
culminează cu întâlnirea „de dincolo” cu părinții 
morți și cu nunta neobişnuită din finalul romanului. 
Până şi eroina Ileana este descumpănită: „Doar că 
ea avu norocul să fie iubită de un Călin despre care 
începu să se întrebe dacă era într-adevăr viu sau 
dacă nu cumva fusese ucis și sufletul lui se afla 
acum sub robia balaurului”. Sub aripa ocrotitoare a 
iubitului care o veghează de oriunde s-ar afla și 
trăind sub imperiul acestei magii, Ileana nu are cum 
să nu se întrebe totuşi, punând uneori totul pe 
seama minții sale rătăcite: „O fantomă? se întrebă 
fata tremurând. O proiecție a minții mele? Sau un 
om care trăiește între două lumi dintr-un motiv care 
deocamdată mie îmi scapă?” E cert: Ileana trăiește 
o magie scoasă în evidență prin tăria, credința în 
iubire și forța de a dărâma ziduri ridicate în calea ei, 
prin dorința de a se întoarce la omul iubit și de a se 
reintegra în supranaturalul unei lumi basmice. 
     Dacă la începutul romanului se întâmplă doar 
minuni aflate la limita realității: Ileana îl scapă pe 
tânărul Ifrim de furia unei peștoaice cu colți ascuțiți, 
tot ea cu ajutorul unor plante vindecă  rănile 
pescarului Florică, botează copilul unei femei căreia 
îi muriseră primii patru născuți, se mai auzise că 
vindecase niște oameni ai satului doar stând de  

(continuare în pag. 22) 
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Ovidiu BUFNILĂ 
 

11 decembrie 2016 
 

Dar cine mi-a furat stickul? Poetesa Carmen? Farma-
cistul Iamandi? Pitoșkin, zvăpăiatul? Colonelul Sharun? 
Obin Oba? Domnișoara Margareta? Bobolina? Pricoliciul 
de la Arsenal? Comisarul Terente? Mallory? Arcibald, 
armurierul? Cașalotul cicălitor sau rechinii melancolici din 
Bankusai? Care mi-ai șparlit ideile, ficțiunile, scenariile, 
eseurile, gândurile și strategiile vălurite și văluritoare? Nu 
știți, nu?! Aveți voi vreo bănuială, ceva, nu se poate altfel, 
vă văd eu după ochi, toată noaptea ați flecărit pe 
Facebook. Dacă-mi ziceți, promit solemn ca eu să vă spun 
într-un ceas unde e comoara lui Bibescu, vă dau și harta, 
vă învăț cum să ajungeți la ea în chip miraculos și magic. 
O să scriu și pe blogu’ meu, pe bune dacă mint. Stickul? 
Balthazar trebuie să-l fi șparlit, dacă stau bine și mă 
gândesc. L-a vândut pe bani grei într-un bazar din Oran, 
din Kabul sau din Bagdad. Poate că pesediștii au pus 
mâna pe el de-au câștigat duminică alegerile. dar oare le-
au câștigat? Androizii din Berlin râd în hohote! Roboții din 
Cairo, și ei. Liberalii noștri, vai de ei. Domnul Jules Verne 
mă sună pe mobil, auzi, chiar că Băse intră în joc.  

– Știi care e secretul? mă întreabă Constan-tinescu 
vorbindu-mi duios despre Brucan. 

– Vorbești de stickul meu? 
– Nu domnule, vorbesc de alegeri. China se rățoiește 

la Trump. Putin stă cu ochii pe franțuji. FMI ne trage 
preșul de sub picioare. Ponta, ioc. Serviciile, ioc. Arabii 
fură pădurile la greu, petrolul s-a dus. Luna decembrie e 
nasoală pentru români. 

– Dar cine mi-a furat stickul? 
 

22 Decembrie 2017, București 
 

22 Decembrie 2017, București: Johannis fuge 
cu elicopterul de pe Palatul Cotroceni și se îndreaptă 
direct către Târgoviște. Un anume Voican, ocultist sadea, 
încropește un guvern revoluționar, nu știu care aduce o 
poză cu Iliescu, un nicaleon cu număr de București se 
laudă că e în fir direct cu Donald Trump. Generația nouă 
de ofițeri acoperiți s-a împărțit deja în două tabere, care cu 
Estu’, care cu Vestu’. Se trage în draci de pe Novotel, la Il 
Calcio, în Piața Amzei s-a adunat un grup de revoluționari 
de pe Facebook. Trec niște elicoptere de la NATO care se 
prăbușesc în Ferentari lovite cu cartofi de-un kil’ aduși de 
la Târgu Secuiesc de poporul răzvrătit. Se ridică o 
baricadă la Inter. O rachetă borțoasă, lansată de la 
Deveselu, cade-n nas în Piața Universității și face fâs. 
Patriarhia nu are nimic de declarat. Moscheea lui Ponta se 
prăbușește pe seară, praf și pulbere. O lojă masonică se 
răzvrătește împotriva unui mare maestru din Londra sau 
din Moscova, nici jurnaliștii de la Antena 3 nu știu prea 
bine, sunt debusolați sau zombați, nici eu nu știu prea 
bine. Mache și Lache capturează un tanc sovietic rătăcit 
nu se ști cum chiar la Supermarketu’ Unirea, înspre Hanul 
lui Manuc. Se aude că Tudor Vladimirescu s-ar fi pornit 
încoace cu gând să-l prindă pe Miron Cosma să-l ridice în 
furci dar nici asta nu e sigur, fiți atenți la acțiunile de 
dezinformare. La TVR, tovarășul Nicolae Ceaușescu ține  
un discurs sublim, femeile de la Apaca izbucnesc în plâns, 
plâng și eu îndrugând minciunile astea pe bandă rulantă. 

23 Decembrie 2017, București: Oceanul aproape că 

 

a ajuns dincoace de Giurgiu, Africa s-a scufundat, 
America s-a scufundat, Moscova s-a scufundat, da’ 
noi, de nebuni, îi dăm înainte cu Revoluția sau cu 
Lovitura de Stat, luăm cu asalt Casa Poporului, 
mărșăluim în Piața Victoriei, ce ne pasă, vrem locuri 
de muncă, vrem pensii grase, ce ne pasă?! 
 

A Doua Scrisoare Deschisă, scrisă cu și mai 
multă dragoste către românii de pretutindeni 

 

Venusienii au semnat, jupiterienii au semnat, să 
văd dacă semnează poporanii din Piața Chibrit, de 
la Bucur Obor și de pe Magheru. Titi mă trage de 
mânceă, ce zici tu în scrisoarea asta? Oare nu cum-
va greşesc zicând ce zic de-acum încolo în scrisoa-
rea asta?! Dacă greşesc, eu să fiu rătăcitul. Acum, 
zic şi eu, aşa într-o doară, că parcă nimeni nu vrea 
nimic serios şi înălţător în ţara asta. Parcă nimeni 
dintre românii cu stare nu vrea să construiască în 
România cel mai mare avion din lume. Parcă nimeni 
nu vrea cu adevărat să câştigăm Campionatul Mon-
dial de Fotbal de vreme ce mereu ne dăm cu 
stângu-n dreptu’ pe terenu’ de fotbal crezandu-ne 
mereu oropsiţi de fluieraşii din spatele uşilor închise 
ale Afacerilor Internaţionale din Fotbalul Internaţio-
nal. Parcă nimeni nu vrea ca un scriitor român să 
primească Premiul Nobel căci invidioşii şi intrigaţii 
bagă fitile peste tot dragii de ei ca să nu se întâmple 
cumva minunea asta. Nu vrem să invadăm Asia. Nu 
vrem să construim un tunel pe sub Marea Neagră. 
Nu vrem să fim cei mai nebuni din lume dar suntem 
gata să punem la cale nebunii incredibile dar care 
nu se pun la socoteală niciunde. M-am săturat să 
văd toţi aroganţii cum se dau sfătoşi, înţelepţi şi mari 
şi tari în România şi se iţesc pe ecrane asudând la 
greu de greaua lor povară aşa-zis istorică. Parcă nu 
vrem nimic interesant cu adevărat. Parcă nu vrem 
decât grătar, bere şi mici, monumente funerare din 
marmură, vile ochioase şi excursii în Dubai sau la 
Miami să moară vecinii de necaz şi adversarii noştri 
politici cu care facem afaceri de numa, numa fără 
ştirea poporanului săracu de el. Parcă nu vrem 
decât să ne bârfim, să ne păruim, să ne minţim şi să 
ne jefuim care cum apucăm. E bine zice Titi, crezi că 
o semnează și alde Johannis, Băse, Ponta?  
 

Beția nemuririi 
 

  Dacă aveai contul plin, atunci te puteai duce 
la bankomat să-ți schimbi sângele. M-am dus și eu 
ca toată lumea. Făcusem guturai. Mi-a fost frică. Era 
coadă la bankomat. Erau și niște politicieni de la 
PSD, de la PNL, de la UDMR, de la USR, de la 
ALDE, PSM, PRB, PIR, MIR, OSB, DST, PPP și 
câte și mai câte. Ziceau de tot felul. Unii se gândeau 
că dacă-și schimbă sângele n-o să-i mai umfle la 
DNA. Alții credeau cu tărie că vor putea să emigreze 
pe Lună sau pe Marte la sfârșitul verii. Vorbeau ei în 
fel și chip. Niște florărese de la Bucur Obor căscau 
gura la politicieni și se minunau în gura mare, și ele. 
Ziceau și ele de tot felul. N-aveau ele treabă cu 
nemurirea. Să le dai un bănuț, acolo. Să le zâm-
bești. Să te lași vrăjit de ele, amăgit, dus de nas, 

 

(continuare în pag. 19) 
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(urmare din pag. 18) 
 

asta voiau și erau, pe loc, fericite nevoie mare. Mă uitam 
la ele, ele se uitau la mine. Păi, peste treizeci de ani, 
multe dintre ele aveau să fie doar o amintire. Un zâmbet 
fugar printre garoafe, o melancolie. Iar eu? Eu îmbățoșat 
foarte. Dar politicienii? Săracii! Habar n-aveau! De unde 
să știe ei căî le trebuia un cod secret ca să primească 
sângele cel adevărat. Adevărat! Ca în toate, și la 
bankomatul sanguin erau niște chichițe. Numai pentru 
cunoscători. Pentru ăștia cu fler. Dar eu aveam fler? 
Hârșâit de viață. Pus la podea. M-am ridicat, vezi bine. 
Tobă de carte, frecușul străzii m-a învățat. Acum salt de 
pe un picior pe altul. Un PSD-ist se tot câcâie, parcă nu-
și găsește cardul, vorbește în rusește, se răstește la un 
vardist care moțăie ceva mai încolo, un vatman ne înjură 
pe toți de pe fereastra tramvaiului, trece Caragiale în 
carne și oase, mai încolo, alde Caragea, tras în țeapă de 
turci, vociferează și el în contra virusului mondial, Orban 
face pe neștiutorul, Iohannis e cam îngrijorat.. E așa, un 
fel de istorie grotescă, eviscerată de atâta nemurire. O 
să fie bine, în schimb, sigur că o să fie bine, nu are cum 
să nu fie bine, așa, în general trebuie să fie bine, altfel 
cum?! 
 

A Treia Scrisoare Deschisă, scrisă cu încă și mai 
multă dragoste către românii de pretutindeni: 

 

Pentru prima oara în istoria noastră, descoperim, noi 
românii, că putem trăi și altfel, înțelegi Aristide? Desco-
perim că putem construi împreună. Zici tu, întreabă 
Aristide neîncrezător. Lasă, fii atent, descoperim că 
putem fi și altfel decât bârfitori, însingurați, lipsiți de 
Ideal. Poate că ne va ajuta Dumnezeu să nu mai rătăcim 
prin pustiirea sufletului nostru surghiunit de istorie. Sigur 
că fiecare dintre noi are viața lui și suntem atât de diferiți 
din această pricină. Dar nimic nu ne poate împiedica să 
dăm o mână de ajutor, să dăruim altora ceva din 
valoarea noastră. Aici sună bine, zice, cuprins brusc de 
entuziasm, Aristide al meu. Poate că a sosit vremea, 
aceasta fiind Încercarea lui Dumnezeu către români, să 
ne schimbăm modul de a fi. Să nu mai fim huliți. Să fim 
uniți. Să fim uniți într-o singură inimă de-adevăratelea. 
Fanariotismul, balcanismul josnic și murdar, bășcălia, 
mârlănia, mitocănia, lipsa de acțiune, murdăria, jegul, 
lipsa de valori și multe alte racile au pus gheara pe 
Sufletul Românesc de multe sute de ani încoace. Spiritul 
Critic lipsit de Acțiune ne ucide lent făcându-ne 
cotcodăcitori, cârcotași dar slabi din punct de vedere al 
Acțiunii Istorice. Ne bucurăm când apare câte un om de 
suflet care ne arată Adevărul, care ne pune în lumină. 
Dar nu-l urmăm. Nu facem din el un Lider. Nu-l 
înscăunăm în inima noastră decât temporar. Ai văzut 
OZN-ul? Care OZN? Păi, uite-l, zboară chiar acum peste 
Parlament! Mă iei la mișto, nu-l văd. Zi dacă semnezi 
scrisoarea, asta vreau să știu! Uite-l colo! Au venit să-l 
salte pe Dragnea, precis! Ia, să văd. Nu e OZN, e un 
avion de la Tarom, face ture peste București că e ceață 
la Otopeni. Așa, credeam că e un OZN. Băi, e bună 
scrisoarea? Uite niște zombi la Guvern! Îi vezi? Uite, 
acolo, în față. Acum coboară din merțan, băi! 
 

A fost odată ca niciodată 
 

 Stăm ciotcă la metrou și-l tot ascultăm pe unul 
care ne tot spune niște povești frumoase, să nu care  

 

cumva să adormim în papuci. Alegerile s-au terminat. 
Au câștigat pesediștii, sau penețiștii, sau ecologiștii, 
sau pedeliștii, sau useriștii sau ăia de la România 
Mare, vai de capul lor, parcă ce importanță mai are? 
România Mare? Dar parcă i-au scos în afara legii, că 
tot băteau ei câmpii cu grație, ne-a zis Filofteia care le 
știe ea pe toate. Adică s-au dus mascații și i-au săltat 
din pat, că de fapt ăștia erau în prieteșug ascuns cu 
rușii, cu extratereștrii și cu forțele întunericului care 
stau pitite pe la vulcanii noroioși din Buzău. Dar noi 
stăm la metro să ascultăm povești, vine și un călugăr, 
Paisie, care ne afurisește un pic, așa, să ne vină 
mintea la cap, vine și un nutriționist să ne zică niște 
vorbe, vin și muscalii, și franțujii, și ăia galbeni din 
Asia, și un director de circ din Dresda, și un pălărier 
din Milano, și tot felul de lume din asta care visează 
ce visează noaptea, în nopțile cu lună plină și-apoi le 
zice, le povestește în amurg, atunci când soarele e ca 
o portocală uite-așa de mare. Acum povestea zice că 
România o să fie un mare imperiu pentru că se 
mișcă, frate, continentele, că America se izbește-n 
Rusia de la sar fulgii la amândouă, și munții, și 
câmpiile, și dealurile, și văile și rămânem noi mai cu 
moț din punct de vedere geofizic. Acum, e foarte clar, 
o să se schimbe și parlamentul, se vor naște noi 
partide, de exemplu Partidul Corăbierilor. Păi ce vă 
mirați? O să pornim pe mări și țări și trebuie să ne 
exprimăm, trebuie să hotărâm, trebuie să întreprin-
dem. Politica nu e pentru copii și nici pentru refugiați, 
e pentru niște corăbieri încercați ca noi, noi ăștia 
inimoșii de la Pontul Euxin. Pe seară îl chemăm pe 
Putin la Galați să-i punem în vedere una, alta, că 
Rusia lui, uită-te și tu, s-a micșorat, băi ce s-a mic-
șorat, nu e mai mare decât Insula Mare a Brăilei. Am 
auzit că și americanii ar vrea și ei să stea de vorbă cu 
noi, dar ne mai gândim, că acum ne-a venit apa la 
moară și suntem cineva. 
 

Apocalipsa 
 

Navigatori de-ai noştri ne-au transmis semnale 
disperate. Au slobozit o tristă notă de jazz dintr-un 
trombon de sticlă. Nu găseau Africa. Zăreau doar 
sclipirea Mediteranei revărsându-se tumultuoasă în 
Oceanul Atlantic. Doar atât. Din când în când, dintre 
valuri, ieşea câte o pompadură argintie care cânta 
cântecele porcoase şi care tot chite să se 
drăgălească pe seară cu vreun matroz ca să pună la 
cale o nouă specie de fiinţe fabuloase. Vrăjitoarea 
Esmeralda, proaspăt întoarsă de la Congresul Mon-
dial al Magicienilor, ne-a strâns într-o seară ca să ne 
desluşească ce şi cum în această cumplită chestiune. 
Au venit la întâlnire mai mulţi deputaţi şi senatori, 
gunoierii din nord, femeile despletite din clanul Gome-
ro, fizicienii reformaţi din Huko, sticlarii hrăpăreţi din 
Fasinmo şi circarii din Gastrea. Toate fiinţele astea 
fabuloase se dădeau în vânt după poveştile vrăjitoarei 
deşi, potrivit unor surse care doresc să-şi păstreze 
anonimatul, mulţi n-o credeau pe Esmeralda. Aglaia 
Protopopescu plângea în hohote după Europa şi 
America. Eu am vrut s-o consolez în fel şi chip, dar ea 
m-a făcut cu ou şi cu oţet şi mi-a spus, aşa, de la 
obraz, că-s nesimţit. Vrăjitoarea Esmeralda a adus cu  

 

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

ea un glob de cristal, ca să ne citească în el trecutul, 
prezentul şi viitorul. Ea a fost de părere că noi, cei din 
arhipelagul Adamville, vom rămâne singuri pe Pământ şi 
că vom da naştere unei rase superioare. Ne-a transmis 
chiar şi mesajul papei Urban, care, de când dispăruse 
Europa, zbura peste ape într-o fortăreaţă de cristal.  
 – Acum e momentul să tăiem din nou pensiile, zise 
Băse către Boc. 
 

Aquarium 
 

Privind din balconul imperial ploaia de meteori purpurii 
care venea de dincolo de orizontul vizibil, prințesa 
Amabalamaia din Huantamatanor i-a spus amiralului ei, 
Patontiakov, că a auzit vuietul pe care îl făceau furtunile 
oceanice animând motorul istoriei şi că se temea pentru 
supuşii ei care trăiau printre algele de lumină veche.  

Tocmai primise un mesaj secret de la amiralul 
nordicelor care o rugă să-şi trimită armada scânte-ietoare 
în punctul de conjunctura magnetică Huabo-bassa pentru 
a i se alătura în bătălia împotriva delfi-nilor cicălitori din 
Puertillo Picator, un nod temporal aflat chiar sub 
Lipscani, în Bucureștiul de altădată. 

Şi bătrânul împărat al oglinzilor de ape din Jabahab 
Ab Jabadah a auzit glasul dezmăţatelor furtuni oceanice 
după ce trecuseră deja cinci mii de ani de la moartea 
bietului Peste Orb. Un astrolog s-a furişat într-o noapte 
ploioasă printre coloanele de ceaţă ale palatului imperial. 
S-a împiedicat în barba-i liliachie. Şi-a vălurit uşor mantia 
înstelată învolburând aerul cald. A tuşit uşor parcă 
nevrând să-l tulbure cumva pe bătrânul împărat care 
trăgea înfrigurat cu urechea la palpitul universului plin de 
universuri în apropierea telescopului oficial. A dat să se 
întoarcă, speriat de gândul său nebun. Aflase că epocile 
se desfăşurau deodată şi că nu-şi urmau una alteia. 

– Știi ce cred? Cred că Iliescu, Roman și Băsescu 
sunt legați în mare taină de Aquarium, șopti prințesa 
citind istoriile în bolul ei de argint. Clonele lor au ajuns în 
regatul nostru aduse de palpitul câmpurilor magnetice. 
Ce crezi, astrologule despre asta? O să vină și la noi 
revoluția acvatică din 1989?!? 

 
Arta manipulării 

 

 Parchetul General e arestuit. DNA e arestuit. Avocatul 
poporului e arestuit. Guvernul e arestuit. Parlamentul e 
arestuit. Trasoare peste trasoare lumi-nează ferestrele. 
Gore urlă, se zbate, îl pocnesc binișor, vede stele verzi, 
OZN-uri, godzile, supermani, alte alea. Ne-am băgat într-
un tomberon, trece un tanc greu dinspre Pipera. Ameri-
canii se bat cu rușii pe Magheru, niște mexicani se bagă 
și ei în seamă lângă Bucur Obor, s-a închis la Kaufland, 
coadă cât toate zilele la Lidl, în Piața Romană nu știu 
care cântă muzică folk, asta ne mai trebuia. Mama Mare 
trage de mine, mă dă jos din pat, iar visezi cu ochii 
deschiși, vezi că ăștia de la PSD au micșorat pensiile, 
du-te și caută ceva de lucru. Mă duc, cum să nu mă duc. 
Spăl vase la Capșa, fac pe hamalul în Gara de Nord, 
scriu niște povestiri SF să le publice la Gazeta de 
București, poate primesc un sfanț, acolo. Titu Maiorescu 
strâmbă din nas, nu-i place nici de PSD, nici de ALDE, n-
are încredere în USR, ar vota cu Pompadura Liberală dar 
nu se are pe bune cu Brătienii, nu știu ce Doamne iartă- 

 

mă au de împărțit. Un editor de la Cartea Națională 
îmi zice să scriu ce mă taie capul despre Arta 
Manipulării, vrea ceva pe tema asta, se poartă vere, 
tu nu vezi? Eu văd, cum să nu văd, mă duc pe 
Batiștei că acolo au găsit un dinozaur. Dinozaurul l-a 
mâncat pe Orban de la PNL, a dat să dea iama printre 
PDL-iști, a galopat după un șmecher de la Forța 
Civică, l-a hăpăit din mers pe unul de la Alianța 
Civică, a sărit grămadă pe ăia de la UNPR. Titu 
Maiorescu mijește ochii, râde în hohote, o să ajungi 
mare scriitor SF undeva prin Africa, la noi n-au 
căutare tevaturile astea ficționale, bagă-ți mințile în 
cap. Lasă că uite, zice la radio că Iliescu e de fapt 
Ceaușescu în travesti, că e un experiment al ălora de 
la Turnu Măgurele, păi altfel cum, da, da, gata, v-am 
manipulat, v-am distras atenția, na că nu mai 
înțelegeți o iotă din ce se întâmplă în România, ha, 
ha, ha! 
 

Asasinul economic 
 

La prima vedere ai zice că sunt un hârb, da, da, un 
obiect hârbuit,mă mişc totuşi cu destulă sprinteneală, 
alerg pe plajă în fiecare dimineaţă şi sunt fericit că-mi 
pot bea în linişte oranjada. Seara încerc să aflu o 
mulţime de întâmplări dar sunt canale în care nu am 
acces, în altele pot intra dar, recunosc, mă descurc 
destul de greu. Sunt un biet mediator, un fost garat pe 
o linie moartă, la marginea mării, aici, unde procentul 
de microbi e neînsemnat şi unde muzica valurilor îmi 
aminteşte de ancestralitate. Am astfel de amintiri, nu 
mă îndoiesc. În timp ce stau întins pe nisip îmi pot 
aminti diverse procese în care am mediat, întâmplări 
hazlii care-mi dovedesc aplecarea mea către latura 
amuzantă a vieţii pe care fiecare rămâne s-o 
descopere. Un bărbat îşi ura soţia, un altul intrase în 
conflict cu propria-i seră de flori, avea în ultima vreme 
un somn agitat, un altul bănuia că automobilul său cu 
motor solar are tendinţe criminale. Puteţi oare înţele-
ge aceste lucruri? Ei nu le înţelegeau. O chestiune de 
câmpuri, strigau înverşunaţi, noi nu avem timp de 
astfel de treburi, dumneata vii aici să ne umileşti, un 
scaun nu gândește, nu simte, nu are aspiraţii! Totuşi 
apelau la mine, se linişteau, privirea le rămânea 
suspendată în gol, acceptau posibilitatea unei bulver-
sări energetice. Nu încercam să-i conving, ci să le 
comunic. Mai răcesc uneori, îmi fac frecţii puternice, 
beau ceai şi umblu cu vreo zece batiste la mine. Îmi 
scriu memoriile, sper să iasă ceva bun din asta. Câte 
o bancă de date de la celălalt capăt al pământului 
deţine informaţii despre procesele la care am luat 
parte, succesele sau rateurile, dezamăgirile mele, 
ameninţările clienţilor. Am distorsionat economiile 
unor țări din lumea a treia. Acum urmează România. 
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    Dumitru ANGHEL 
 
 

DE LA CERNEALA DE BOZ LA CALCULATOR 
de Ghiţă NAZARE 

 
 

Volumul de proză scurtă „De la cerneala de 
boz la calculator” – Amintiri recuperate – Editura 
EIKON, Bucureşti, 2020, 190 de pagini, îngrijit de 
Violeta Ionescu, redactor al cărţii, şi cu o prefaţă 
asumată de scriitorul Ion Manea, adună 41 de schiţe, 
poveşti şi povestioare, care completează palmaresul 
literar al scriitorului gălăţean Ghiţă Nazare.  

Cartea este rezultatul unei iniţiative scriitori -
ceşti, cu sonorităţi grave şi un adagio sentimental, cu 
nostalgii din vremuri trecute... dar fericite, ca o sara-
bandă năvalnică, de nestăpânit. Un epic impresio -
nant despre universul copilăriei, cu tot spectacolul 
sentimental al celei mai pure, nevinovate şi emoţio-
nante perioade din viaţa oricărui om...; un passo 
doble de-o sinceritate convingătoare, parcă pe ace-
laşi registru sufletesc cu al „Amintirilor din copilărie” 
ale clasicului povestitor Ion Creangă şi până la 
reacţiile sincere şi nevinovate ale oricărui pasager pe 
valurile vieţii, ca o hotărâre fermă a scriitorului Ghiţă 
Nazare de a nu rămâne dator... sincerităţii nevino-
vate a copilăriei şi nici orgolioaselor împliniri ale 
maturităţii creatoare! O pledoarie sinceră şi emoţio -
nantă despre... viaţă, ca o „uvertură impetuoasă” în 
„marşul triumfal” al afirmării personalităţii umane!  

„Amintiri recuperate” dintr-un parcurs cu 
implicaţii sufleteşti spectaculoase, pe o linie melodi -
că sentimentală din care răzbat impulsuri de o 
generoasă... generalizare omenească! Patruzeci şi 
una de... poveşti de viaţă ca „o spovedanie” în faţa 
unei autorităţi sentimentale, dintr-un altar al nevoii de 
puritate. 

Volumul se deschide cu mica schiţă care a 
dat şi titlul cărţii prozatorului Ghiţă Nazare, ca o 
„Introducere” lămuritoare: „Voiam să-mi recuperez 
propriile amintiri, amintirile din satul natal, sat pierdut 
printre dealuri, îmbogăţit de toate formele de relief, 
despre care oamenii spuneau că-şi trage numele de 
la Viezure, unul dintre oştenii marelui Ştefan...” („Cu 
tocul muiat în cerneala de boz”, pag. 17).  

Trece abrupt la valenţe tematice, pe un 
registru emoţional şi o dinamică remarcabile, într-un 
perpetuu carusel al noului, în povestirea de ceva mai 
mare întindere, „Vine Bocănoaia!”, cu referiri la o 
etapă de... surprinzătoare neajunsuri pentru ţăranul 
român, căruia n-ar fi trebuit să i se întâmple... neca-
zuri tocmai din partea autorităţilor, care-i promi-
seseră, după izgonirea burghezo-moşierimii, să-i 
protejeze calitatea sa de lucrător al pământului: „Era  
 

 
 

unul dintre oamenii satului, Anghel Ruginitu, 
despre care se spunea că reprezintă autorităţile 
însărcinate să strângă de la ţărani cotele, pe 
care România trebuia să le plătească marii 
prietene de la Răsărit, drept datorii de război...” 
(Op. cit., pag. 18). Era perioada dictaturii prole-
tariatului, care l-a deposedat brutal pe ţăranul 
român de pământul său, prin violenţa „înscri-
erilor la colectiv”. 

Proza scurtă a scriitorului Ghiţă Nazare 
are nuanţările stilistice ale literaturii de câmpie, 
iar personajele sale au ceva din asprimea epică 
a scriitorului din Sud, Zaharia Stancu, sau, 
asumându-mi un impuls de apreciere, chiar 
dinspre Marin Preda, în zona unei particulare... 
nuanţări stilistice. Domnul Ghiţă Nazare promo-
vează în poveştile, povestioarele şi schiţele sale 
un stil de-o originalitate convingătoare printr-
un... neaoşism de elită, pe care-l struneşte prin 
decenţa echilibrului, asigurându-şi un accept de 
cititor nu neapărat... indulgent?!  

O povestioară cu iz fantasmagoric, deşi 
învăluită de aceeaşi atmosferă de copilărie 
fericită, într-un univers rural: „Tata, care se tră-
gea din viţă de om gospodar, cu mult pământ, 
hambare pentru cereale, cramă pentru butoaiele 
cu vin, a mai construit împreună cu mama un 
chiler «dinapoia» casei mari, care adăpostea un  
beci adânc de trei metri, în care toamna se pu-
neau două putini cu murături, una cu pătlăgele, 
pepeni, ţelină, morcovi...” („Cana misterioasă”, 
pag. 30) şi clik-ul narativ imprevizibil: „Moşte-
nisem de la bunicii mei şi o cană din tablă,  

(continuare în pag. 22) 





Boem@  (137) 7/2020 22 

                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 21) 
 

destul de mare, cât o carafă, cu care beam apă din 
căldările umplute la fântâna lui Ghiţă Albu...” (Ibidem), 
care-i apărea copilului în vise...  

Cele mai multe astfel de povestioare se referă 
la anii de şcoală sau la un moment dramatic din viaţa 
satului românesc de prin anii ’50, o colectivizare 
forţată, cu prima fază, „Întovărăşirea,... „având doar 
rolul de a dovedi ţăranului că munca în comun este 
mult mai productivă” („Cerere pe proţapul căruţei”, 
pag. 49). 

În schiţa „Frate cu Tecucelul” există o frazare 
sufocată de amănunte, nume proprii, aşezări, sate mai 
ales, şi descrieri de o diversitate năucitoare, pe câteva 
pagini, cu peste douăzeci de nume proprii, „colorate” 
şi fixate pe o localizare inconfundabilă: „Costică Ianuş, 
Ion Balica, Iordache Bâtlan, zis Dura, Ghiţă Albu, 
Tudor Mitriţă...” (Op. cit., pag. 55), pe aceleaşi stricte 
„amintiri din copilărie”, cu care îl alătur pe vajnicul 
contemporan gălăţean cu autorul clasic al Ozanei: 
„Aveam şi un alt loc în care ne scăldam, la Jghioalcă, 
cam la 2-300 de metri către curgerea pârâului” (Op. 
cit., pag. 56). În ideea unei nuanţări paralele, până la 
urmă onorabilă pentru proza scurtă, memorialistică, a 
scriitorului Ghiţă Nazare, semnalez şi preferinţa sa 
pentru pârâul Tecucel, după modelul „Ozanei cea 
frumos curgătoare” a clasicului Ion Creangă.  

„O bătaie, două bătăi” este o povestioară cu 
iz... educativ tradiţional, „bătaia este ruptă din Rai”, pe 
care scriitorul-profesor şi-o asumă cu preţul expe-
rienţei... „pe propria piele”: „Nu am avut timp să 
răspund, că a şi scos cureaua de la pantaloni” (Op. 
cit., pag. 68). Scriitorul-fiu are şi portretul-standard al 
tatălui, autoritar, intransigent, fără menajamente în 
aplicarea, la limita asprimii militare a sergenţilor, în 
educarea copiilor: „Tata, Ion, zis şi Nică, era un om 
gospodar, fruntaş în sat, pentru el proprietatea 
reprezenta legea supremă, iubea ordinea, disciplina, 
lucrul bine făcut, muncitor până la sacrificiu, devotat 
familiei, mândru şi ambiţios, îi plăcea mult să cânte, să 
ştie că se vorbeşte frumos despre faptele lui, ale 
familiei, ale copiilor. În acelaşi timp, era un om aspru, 
aprig la mânie, chiar dur cu cei din jur, cu mama, cu 
copiii, cu oamenii leneşi şi cu cei care furau” („Tata”, 
pag. 70). 

Are şi varianta de contrast, deşi dragostea 
fiului pentru părinţii săi este la fel de caldă şi de 
puternică: „mama, Ana, era de o bunătate rară, 
înţelegătoare, concesivă, iubitoare.  Dădea oricui şi 
haina de pe ea. Avea o vorbă bună pentru oricine. 
Vorbea frumos, politicos, cu tonul scăzut, era 
credincioasă, bisericoasă. Nu se enerva uşor. Era 
harnică, ţinea la onoarea şi curăţenia casei şi a 
familiei” („Mereu în «umbra» mamei”, pag. 75).  

Volumul „De la cerneala de boz la calculator – 
Amintiri recuperate” este o carte nuanţată didactic, un 
model de lecţii pentru ora de dirigenţie, pe care 
scriitorul-profesor Ghiţă Nazare şi-o asumă în 
întregime ca un modus vivendi al slujitorilor Şcolii, în 
limitele unei pedagogii aplicative, iar cele mai multe 
personaje au aura, personalitatea şi blândeţea 
autoritară a Domnului Trandafir, din recuzita didactică 
a prozatorului de excepţie Mihail Sadoveanu. 

 
În cartea sa, profesorul-scriitor prezintă 

perioada Şcolii, de la clasa I şi până la înche-
ierea studiilor universitare, şi o face cu graţia şi 
respectul pentru Instituţia de bază a instrucţiei 
şi educaţiei şi pentru slujitorii săi, educatoarele, 
învăţătorii şi profesorii. 


  
(urmare din pag. 17) 
 

vorbă cu ei etc. Acestea capătă aură hiperbolizată, 
pentru ca în decursul narațiunii minunile să se 
dezvolte, culminând cu eliberarea sufletelor celor 
înecați și captivi sub cupola din adâncul Dunării.  
De aici încolo planurile se succed fulgerător între 
cele două lumi (noaptea de dragoste „dintr-o altă 
lume”, moartea copilului nenăscut într-un accident 
și revenirea lui miraculoasă la viață, nașterea 
copilului Ilenei în apa Dunării), spre uimirea nu doar 
a prietenei Luana, dar și a preotului care „se gândi 
că oile sale o cam luaseră razna, iar el, păstorul, nu 
fusese atât de vigilent încât să nu le lase să se 
îndepărteze așa de tare”. Axul în jurul căruia se 
rotesc personajele este Călin, care devenise balaur 
„ca să-i apere pe oameni de rele”, iar satele din jur 
trăiesc povestea balaurului ridicat dintre ei. Este 
personajul prin ochii căruia vedem felul în care se 
transformă oamenii acestui sat de la Dunăre după 
ce trec prin nenumărate întâmplări. După cineva din 
sat, dintre bătrânii cu darul profeției, Călin se 
întoarce după șapte ani sub înfățișarea unui cerb 
care o va purta pe Ileana într-o călătorie prin lumea 
„de dincolo” la întâlnirea cu cei dragi duşi de mult 
timp. Viața satului se schimbă în urma reîntoarcerii 
lui Călin, prefigurând destinul unei viitoare lumi 
conduse de iubirea între oameni, sentimentul care 
poate învinge și moartea.  
     Povestea acestui sat mirific de la Dunăre, Gârli-
ciu, a iubirii necondiționate între o pământeană și 
un om trăitor între două lumi, constituie o saga și o 
alegorie basmică. Având exemple ilustre în lumea 
realismului magic (Gabriel Garcia Marquez, Mircea 
Eliade ș.a.), Diana Dobrița Bîlea e magicianul care 
știe să facă realitatea și fantasticul să fuzioneze, iar  
inserturi de acest tip într-o narațiune îşi trage seva 
din mitologia satului românesc din zona mirifică a 
Dunării, din fabulosul de inspiraţie folclorică locală. 
Din perspectiva teoriei realismului magic, putem 
asemui povestea cărții cu cele ale autorilor sud-
americani, dat fiind că şi în realismul magic sud-
american fabulosul este tot o explorare a poveștilor 
tradiţionale locale. Iar cititorul, după lectura cărții, n-
are decât să se întrebe: ce a fost real şi ce s-a 
întâmplat doar la nivelul visului, al imaginaţiei 
autoarei? Va fi cititorul prins într-un labirint al ele-
mentelor reale şi fantastice, la graniţa dintre a 
crede şi a nu crede? Noi credem, la modul fericit, 
că da! 


 

 





    Boem@  (137) 7/2020 23 

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vasile Dan MARCHIȘ 
 
FURTUNA  
 

Marea își exteriorizează prin valuri fantezia  
și nebunia  
ca o răzbunare 
pentru cei de n-au îngropat eroii în adâncurile ei  
ca punct de orientare... 
Valurile preamărite mai presus de zenit 
ca onorul anotimpului în fața soarelui răsărind 
mi-e dat să le simt și pentru cei ce de sete au murit. 
Viețuitoarele mării înoată aiurea  
citindu-și viitorul ca pe o haotică vrajă 
în valurile ce mătură plaja. 
Precum un aprig război meteorologic  
dintre Geografie și Istorie, 
pentru monumente de orice fel, 
pentru zăpezi veșnice și pentru eroi, 
valurile cuprind până și sanctuarele 
și altarele, 
dând peste cap canoanele,rugăciunile 
și complimentele, 
amestecând datinile cu viciile, 
serenadele cu bocetele, 
Astfel rămânând în actualitate  
doar mirările drept fenomene curate 
și sentimentele cercetătorilor 
față de clopote și toacă. 
Îngân valabilitatea compromisă a acestui plai 
pe care îl părăsesc  
precum cercetătorii demoralizați 
ce fug spre acele sanctuare care  
încă nu sunt cuprinse de răul de mare, 
ce doresc să-și trăiască individual  
spaima de viață,de iubire,de moarte 
Fuga mea simbolizează calea îndurărilor  
plină cu naufragiați- 
canonul tăinuit al mărilor 
Prin naufragiu un Noe rămân, 
a doua amintire uscată a apelor 
unic prin noaptea noului potop, 
cum în Istorie  
plânsul unui rege după bogăție ... 
 
REGINA MEA 
 

Cum Iisus Hristos strigând către Lazăr care a înviat, 
în inima mea-noul cimitir de cuvinte  
a intrat muza strigând: 
”Poezie vino afară!” 
Acum scriu parcă inima grăbită 
 cronometrează cu pulsul ei 
Înălțarea Domnului nostru  Iisus Hristos 
Mă opresc brusc din scris… 
Gramatica dă muzei onorul în inima mea… 
Scriu iar parcă duc muza cu o ricșă de cuvinte 
în castelul ei de inspirații.  
 

 

Văd gramatica destinului  
ca pe o festivitate completă 
cu verbe postate pe toate planurile 
Acum scriu parcă ridic muza  
prin toate aceste verbe 
pe un tron de cuvinte de aur,lângă care 
medici,juriști,clerici și economiști  
așteaptă un verdict. 
Simțindu-mă diferit față de aceștia  
încerc să ies din plan  
ca un substantiv neobișnuit exclus din gramatică 
și pus pe lista de rezervă a acesteia  
în așteptarea unei eventuale minuni, 
nu înainte de a face în fața muzei 
o reverență din creion: 
”Regina mea…!” 
Muza m-a abordat astfel: 
”Tu ești mesagerul meu! 
Aceștia toți au fost chemați aici pentru  
profesia care o au!  
Prin faptul că m-ai ridicat unde îmi este locul,  
vei avea întotdeauna pentru cine veni aici 
și pentru cine ieși în lume! 
 
ÎNCERCAREA CEA MAI GREA 
 

S-a constituit un certificat medical  
al Limbii române 
Virusul care a dus la scăderea fără precedent 
a imunităţii verbelor, 
a impus si retragerea din uz 
a unor substantive şi atribute 
rămânând a fi expuse spre o largă circulaţie 
doar suspinele:a,e,i,o,u,ă 
dar şi acestea fiind luate ca datorii fără acoperire, 
prin care gura mea părea un spital de cuvinte... 
S-a constatat că suspinele sunt imune  
la acest virus 
însă nu se poate şti exact care este suspin curat 
deoarece iubirea este în unele cazuri înşelătoare 
sau reprodusă de unii sub formă de simulare... 
S-a mai constatat că şi bocetele sunt imune  
la acest flagel 
însă nu se poate şti care este bocet curat 
deoarece numai pentru cel numit oficial bocitor 
este obligatoriu plânsul 
şi actorilor care simulându-l prin nostimul lor mod 
produc hohote de râs spectatorilor... 
Cele o sută de substantive şi verbe 
detaşate în posturile de supraveghere  
a gramaticii 
greu pot suplini virgula dispărută ce a separat pe 
om de Dumnezeu... 
În locul unor semne de punctuaţie și diacritice 
gramatica are cearcăne şi riduri... 
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Constantin BEJENARU-BECO 
 

Localitățile județului Tulcea –  

studiu monografic de Gheorghe Băisan 
 

Deși nu este dobrogean get-beget, dumnealui Gheor-
ghe Băisan, autorul studiului monografic Localitățile jude-
țului Tulcea, care a văzut lumina tiparului la editura PIM 
Iași (2020), mărturisește că "în urmă cu peste 35 de ani, 
când m-am stabilit în județul Tulcea, ca profesor de 
geografie, de cum am călcat pe pământul dobrogean am 
fost impresionat de peisajul geografic extraordinar de 
interesant și inedit pe care Nordul Dobrogei îl etala la 
fiecare pas, de aspectul așezărilor, de amalgamul etnic, 
dar mai cu seamă de modul plăcut de conviețuire dintre 
diversele grupări de populație." 

Reamintim cititorilor "Certitudinea" că Gheorghe Băisan 
(născut pe 14 februarie 1957 în satul Trohan, județul 
Vaslui) este absolvent al Universității "Al. I. Cuza" Iași, 
Facultatea de Geografie-limba engleză. A funcționat ca 
profesor de geografie și limba engleză în școli din județele 
Iași și Tulcea, iar din 1995 este inspector școlar de 
geografie și limbi moderne în cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Tulcea. Este membru fondator al Clubului 
Umoriștilor Tulceni "Haz", al Asociației Scriitorilor din 
Tulcea "Aegyssus" și coordonator al redacției revistei 
"Brătescu" a filialei tulcene a Societății de Geografie din 
România, care poartă acest nume. A colaborat cu mai 
multe ziare și reviste din județul Tulcea și din țară, fiind 
autor de literatură umoristică, dar nu numai, impresionând 
prin preocupări geografice de excepție. 

Studiul monografic despre care facem vorbire cuprinde 
capitolele: "Județul Tulcea – repere geografice", "Județul 
Tulcea – repere istorice", "Dobrogea – un mozaic etnic", 
"Modificări administrative, economice și demografice în 
perioada 1878-1945 în Dobrogea de Nord, reflectate în 
modificarea toponimiei", "Probleme demografice actuale 
ale județului Tulcea", "Dicționarul localităților județului 
Tulcea" și un "Glosar de termeni utilizați în text." 

Iată câteva eșantioane care atestă faptul că lucrarea 
este de excepție, frumos scrisă și, din punct de vedere 
tehnico-geografic, exemplar îngrijită: 

"În galeria personalităților pe care orașul Babadag le-a 
dat țării, remarcăm pe Gh. Iosif, doctor în științe 
economice, Liviu Movileanu, doctor în biofizică, Decebal 
Farini, doctor inginer în transporturi, caricaturistul Albert 
Poch, filologul, prozatorul și istoricul Oreste Tafrali, 
membru corespondent al Academiei Române."; "Despre 
localitatea Cerna, extrem de interesantă ni se pare ipoteza 
emisă de universitarul ieșean Ilie Dan, susținut de poetul 
Miron Scorobete, care consideră că Cerna face parte din 
fondul preroman de denumiri, având așadar o vârstă mai 
veche decât orice pretenție slavă."; "Din lunga listă a  

 

 
 

personalităților născute sau crescute în Măcin se 
detașează două: Gheorghe Munteanu Murgoci 
(1891-1925), geograf, geolog și pedolog, membru 
corespondent al Academiei și Gheorghe Banea 
(1891-1967), scriitorul cu șapte vieți, autorul cărții 
«Mușchetarul din Balcani». Alături de ei s-au mai 
remarcat rapsodul popular Grigore Kiazim, criticul de 
artă Lucia Dracopol, profesorii Nicolae și Sorin 
Mureșanu, poetul Mircea Marcel Petcu, preotul 
monografist Sorin Nicolae Ion sau istoricul Georgeta 
Tudoran."; "În vatra satului Niculițel, ploile torențiale 
au dezgropat în 1971 unul din cele mai vechi edificii 
creștine din Dobrogea, respectiv Europa, bazilica 
creștină cu martirion. Aceasta conținea osemintele a 
patru creștini martirizați la Noviodunum (Isaccea de 
azi): Attalos, Zotikos, Kamasis și Phillippos, care 
erau misionari ai noii religii care avea să cucerească 
Europa."; "Satul Topolog a dat o serie de 
personalități ale vieții cultural-științifice și artistice, 
între care prozatoarea Ana Luiza Toma, Paul Bran, 
profesor doctor în științe economice, Alexandru 
Negrea, profesor universitar doctor în finanțe, actorul 
Gabriel Fătu, poetul și publicistul Constantin 
Bejenaru-BECO  și Darie Tudor, doctor inginer în 
construcții navale."; "Orașul Tulcea este amplasat 
într-o regiune de contact morfologic, între Dealurile 
Tulcei și Delta Dunării, între Dealul Taberei și Dealul 
Monumentului (Colnicul Hora) existând șapte coline 
ocupate de vatra orașului, care se extinde pe 
direcția E-V, între lacurile Somova și Zaghen, ultimul 
aproape dispărut datorită colmatării și amenajat ca o 
microdeltă, în scopuri turistice. Pe Dealul Monumen-
tului (Colnicul Hora), geto-dacii au construit o cetate 
întărită (sec. III î.Cr.) pomenită prima oară de isto-  

 

(continuare în pag. 30) 
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lăinicea pe te miri unde; de obicei nu lega vorbă cu el 
dar acum, în noapte, fu aproape bucuros. 

– Petrică! Ai ieșit la aer și tu?! 
– Nu te îmbumba așa repede, făcu acesta 

enigmatic, că e vreme. 
– Ce vrei să spui? se alarmă Ghera. 
– Lasʼ că știi! sugeră tandru celălalt. Te-am 

ginit! 
Cum stăteau în expectativă, o atenționare 

marțială îi țintui, odată cu conul pătrunzător al unei 
lanterne:  

– Alo, cetățenii! Se pare că încălcăm ordo-
nanțele! 

Agentul municipal care se limpezea astfel 
continuă: 

– Documente de identitate aveți?! 
– Se poate, don șef, exclamă onctuos Pé-

télé, noi să nu avem?! 
Se răsuci, chipurile să acceseze buzunarul 

de la spate, apoi reveni fulgerător cu o directă în 
falca oficialului, care căzu în fund, apoi pe o rână, 
terminat. Circumstanță ca Ghera s-o zbughească din 
toate puterile și să dea colțul… parcă îl striga cineva, 
parcă se adunau niște hingheri să-l nenorocească… 
burnița îi lua aerul… de groază! 

Abia când se piti sub poarta vestică realiză 
pustiul vecinătății… scăpase! Putea să-și tragă 
sufletul, cercetând împrejurimile. 

Carosabilul era accesibil pe o singură bandă, 
cealaltă fiind închisă pentru aplicarea marcajelor de 
circulație. La poalele pasajului o porțiune mare de 
asfalt era udă, dar câțiva lucrători în salopete 
fosforescente însemnau, imperturbabili, linii transver-
sale și longitudinale. Trebuia să treacă pe lângă ei ca 
să cotească îndărăt, la umbra clădirilor. 

Chiar așa procedă, ținând trotuarul până se 
lovi de țeava balustradă ce ferea descinderea înspre 
un butic la demisol. 

– Coboară iute, șuieră o voce impersonală 
din adâncul nișei, că trece EA! IUTE! 

Impresionat, rătăcitorul șovăi pe trepte, 
ținând zidul și se află în dreptul unui morman de 
bulendre cu chip deasupra, proptit pe intrarea 
obscură. 

– Aici dormi? se miră el, ca să spună ceva. 
– Ai avut noroc, grăi omul străzii. În unele 

nopți, o gorgonă imaterială plutește sus desfășurând 
filamente către pământ; pipăie după existențe și 
nimic altceva decât să le învenineze astfel ca să-și 
amestece rânduielile de-a valma, oameni, animale, 
plante… bătrânii ziceau că-i noapte de Saturn. Doar 
că toate se risipesc în zori, dar nu aidoma. 

– Eresuri, se sumeți Ghera. De unde știi? 
– Zău?! Că n-am fost așa mereu… Mai 

îngăduie oleacă, să vedem… O țigară ai?  
– Iaca n-am, că am ieșit doar la colț. 
Un răstimp rămaseră tăcuți precum 

caldarâmul; apoi un tropotit înfundat se înfiripă de 
neunde și Ghera văzu, la nivelul străzii, o femeie 
dansând țeapănă cu mișcări spasmodice; poalele 
lungi o împiedicau, se redresa frenetic ținând brațele 
lângă corp; boneta albă lucea. O urmau câteva  
 

(continuare în pag. 30) 
 

 

       Marian DRUMUR 
 

Firele nopții 
 
Sfârșind a doua sticlă de bere (tainul zilnic), Ghera 

mai cercetă o dată porțiunea de perete proaspăt vopsită a 
holului și constată: 

– Treaba bună se face pe îndelete! 
Bunica dădu din cap, sincron cu balansoarul. 

Chiar atunci se stinse lumina electrică: de două ori scurt, 
pauză, apoi încă o dublă, ca un semnal Morse destinat să 
schimbe nuanțele. 

– Nu-i în regulă, observă bărbatul, privind pieziș 
bătrâna cum își făcea cruci. Chiar deloc. Mă duc să caut 
un ziar! 

– La ora asta, îngână ea. Măcar ia ceva pe tine. 
Firește, n-o ascultă, dar afară sesiză că burnița; se 

zgribuli și spori pașii către capătul străzii, unde era un 
chioșc… luminat și pustiu. Mai avea o speranță la ghereta 
din refugiul piațetei care, într-adevăr, era deschisă dar, 
când Ghera ceru ziarul, află că s-au terminat. Dezamăgit, 
porni către ieșire și se încrucișă cu alt client; întoarse ca 
din întâmplare privirea după el și observă că era servit, de 
sub tejghea. Așa!  

Hardughia în care viețuia, fostă anexă locativă a 
garnizoanei antebelice, un pătrat delimitând o curte 
interioară pietruită, cu fântână la centru, ocupa tot 
cvartalul, așa că putea fi accesată prin oricare dintre cele 
patru porți cardinale, prilej ca Ghera să apuce pe stradela 
adiacentă. Abia deslușită, dar pentru cunoscători nu era o 
problemă; poarta însă, da! Încuiată. 

Locatarul dibui, pe bâjbâite, o piatră cu care zvârli 
într-un oblon… socotea să fie al familiei Zeamă. Pasămite 
nu era așa, că poarta se lărgi făcând loc unei arătări, 
cineva ce purta o alcătuire – parcă un plug de lemn, sau o 
măsuță… posibil un pantograf, cu care se năpusti către 
Ghera, ce schimbă poziția, gata să lovească… nici n-
ajunse să strige parola, doar să prindă obiectul, să-l 
smucească și să-l trântească în capul atacatorului, 
lăsându-l lat pe pavajul ud. Un urlet se ridică din dreptul 
oblonului crăpat, așa că lăsă naibii poarta și o luă la picior, 
pierzându-se în beznă. 

„Ei, asta-i încă una! exclamă omul înciudat. Că 
doar n-am să rătăcesc așa până la ziuă. Barem să fi luat 
mobilul.” 

Și socoti să continue ocolul… poate se va ivi vreo 
oportunitate, ceva. Apoi simți că berea băută vrea să 
iasă… trebuia să găsească un pom… la nevoie, bun și 
stâlpul de iluminat public… tot nu-i ardea becul… 

– Ho-ho! bubui de undeva o voce groasă. Ți-ai 
scos coiul afară! 

Ca fript, Ghera se întrerupse; de sub poartă se 
desprinse o siluetă deșirată, care îndeaproape luă chipul 
măgădăului de Petrică, zis Pétélé – hoinarul cartierului ce  
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Dar m-am ales c-un geamăt coralin 
De vis ciobit, căutător de astre. 
 

M-am confesat la umbră de paing  
(Dosind în piept mosoare de lumină); 
Din lumea lor, culorile mă ning – 
Sub v(o)aluri bej, pustiul se dezbină. 
 

M-am confesat în braţe de zefir, 
Cu versul orfic prins în cercevele – 
În mreaja sa, ajuns-am să inspir 
Prin nări fantasme şi prin gură stele. 
 

Scăldată-ntr-un ocean de poezie, 
Degust dulceaţa minţii, străvezie... 
 
Mă strânge-n chingi de subsuori femeia  
 

Mai bat un cui în visul cel defect 
Ori un şurub mai strâng atent cu cheia; 
Din umbre-ncerc să asamblez scânteia, 
Ce îmi era trecută în prospect. 
 

Mă strânge-n chingi de subsuori femeia, 
Care, mai nou, m-anunţă-n dialect 
Că s-ar mula în trupul meu perfect, 
De-aş încheia contractul cu Hygeia*. 
 

Mi-adap atomii cu perfuzii lente, 
Să-mi vindec sila de amoc şi bezne, 
Sperând că serul vieţii, realmente, 
 

Îmi readuce soarele la glezne; 
După-un răgaz de câteva procente,  
Urcuşu-n mine mi se pare lesne. 
 

*Hygeia: zeiţa sănătăţii în mitologia greacă şi romană.  





    Camelia ARDELEAN 
 
Eram un mal fierbinte... 
 

Eram un mal fierbinte şi feeric, 
Tu un ocean cu valul potolit; 
Fugeam din noi, ades, pe întuneric, 
Cu-mbrăţişări în ton de malahit. 
 

Şi cufundaţi în mustul pasiunii, 
Ne îmbătam cu zile şi cu nopţi  
(Se desfrunzeau de plânsete gorunii, 
În timpul dens al strugurilor copţi). 
 

Cenuşi de gând se-nghesuie în zare – 
Se scurge bezna-n visul meu bălai; 
Din tine gustă stelele amare 
(În val se-mbibă tropote de cai). 
 

La hora toamnei nu mai joacă luna, 
Din ploscă, vinul singur s-a băut; 
La poli de dor se tânguie Fortuna, 
Pe câmp de maci, pelinu-a renăscut. 
 

Pe-arcada sorţii doarme Afrodita; 
În carnea noastră veştedă-i ispita... 
 
Se scaldă-n vremuri clipele...  
 

Se scaldă-n vremuri clipele din urmă 
Şi Iuda creşte-n fiecare om, 
Din sânge-n fibre, până la atom; 
Cu gheare mişeleşti în cuget scurmă. 
 

Se luptă-n săbii ultimul bonom, 
Să dovedească spiritul de turmă, 
Dar ascuţişul minţii i se curmă 
Şi nu mai crede-n Deuteronom. 
 

Un şarpe lacom îşi ascute dinţii, 
Rupând din trupul cerului din noi 
(De sine fug copiii şi părinţii), 
 

„Meniul” are gustul de noroi; 
Ne zvârle-n râuri de catran arginţii, 
Păcatu-şi ţese-n atrii muşuroi. 
 
M-am confesat sub irisuri de nor  
 

M-am confesat sub irisuri de nor, 
Cu gândul destrămat şi anacronic – 
La gleznele lui Zeus, un actor 
Rănit în rolul său de humă, cronic. 
 

M-am confesat la poala unui crin, 
Cu dor de verde şi simţiri albastre, 
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încercând să pătrundă un eventual dublu sens a 
ceva ce zicea bătrânul. 

- Hai să te servesc cu ceva, zise dintr-odată, 
cu chipul luminat tot și luă de pe un raft o sticlă de 
cristal. Țuică din producție proprie. 
Înainte să aibă ocazia să refuze, bătrânul îi umplu un 
păhărel.  

- E foarte bună, să știi, băiete.  
Rareș îl dădu pe gât și încuviință. Pe bune 

că era. Apoi conversația le fu întreruptă de sunetul 
de clopoțel de sub poartă. 

- Un musafir nepoftit! exclamă bărbatul pe 
un ton nemulțumit, dar apoi vocea i se schimbă la 
loc. Ce vorbesc? În casa familiei Wolgan nu e nimeni 
nepoftit. Karina, du-te tu să vezi cine e. 
 Fata se ridică și se grăbi spre ușă, lăsându-
și telefonul pe canapea. Când sunetul  cizmelor ei 
din piele, cu toc gros, se pierdu cu totul, bătrânul își 
aținti privirile spre Rareș. 

- Știi ce cred eu? Cred că ții la ea. Chiar 
cred asta. 

Rareș nu era școlit, dar era mult mai pregătit 
pentru viață decât Karina. Nu-și scăpa interlocutorul 
din ochi, fiind conștient că era văzut ca o pradă, nu  
ca un musafir.  

- ...Însă, reluă cu o mimică îngrijorată, cu 
chipul schimonosit, așezându-se lângă el, pe locul 
Karinei. Faptul că îți e dragă  pe ea n-o ajută cu 
absolut nimic, zise pe un ton care s-ar fi potrivit 
relatării celui mai nesemnificativ eveniment din 
istorie. Iubirea, simpatia, mai ales între cei tineri, 
sunt trăiri frumoase, dar uneori nu înseamnă nimic.  

- Cred că va decide Karina asta, replică 
băiatul, pe un ton ce se voia a fi politicos, dar îi 
alunecă de pe buze mai degrabă sfidător. Știa care 
era influența sa asupra Karinei. E majoră. 

- Da. Pare să aibă sens ce spui, dar de fapt, 
nu are. Nu e vorba de bani. Avem suficienți pentru a 
te duce și pe tine, și pe tot neamul tău în spate. E 
vorba de existențe diferite. E o zicală, Rareș: 
Pasărea cu peștele se pot îndrăgi, dar unde o să 
trăiască?  Înțelegi ce zic? 

- Da, răspunse Rareș neafectat,  ridicând 
sfidător din sprâncene. Persoana aia care a venit... 
trebuia să vină nu-i așa? Să iasă Karina de aici. 

- Nu ești tu prost deloc. Uite, îi așeză o 
mână noduroasă pe umăr, amical, nu vreau să crezi 
că e ceva personal.  

Tresări ca mușcat de șarpe, când îi simți 
cealaltă mână a bătrânului, în buzunar.  

- Nu vreau să sufere. Ai o săptămână la 
dispoziție. Fii la fel de viclean precum ai fost când ai 
făcut-o să se îndrăgostească de tine și va fi bine.  

Se auzi apoi vocea  fetei, care-și lua la 
revedere de la oricine ar fi fost în curte și bătrânul se 
grăbi să încheie discuția.  

- Numără-i acasă. Nu vei fi dezamăgit. O 
săptămână... sau voi proceda diferit. 

Amenințarea era abia mascată.  
Când fata, cu părul lăsat liber pe spate, prins 

doar simbolic cu o mică clamă, se întoarse în 
căldurosul coridor, unde tensiunea rezultată din  


 

       Cynthia ORSZAG 
 

Toate astea au un cost 
 

*** 
 

             Ștergătoarele taxiului se plimbau cu repeziciune 
dintr-o parte în alta a parbrizului, iar șoferul comenta că 
avusese niște planuri în weekend și ploaia i le stricase. 
Înjură colorat când un autoturism îi tăiase calea. 
—   Băi, e o fată aici, sări Rareș în sus și apoi zise suficient 
de tare să fie auzit de Karina și poate și de șofer: „Ce 
rahat.”  
 Opriră chiar în fața casei cu obloane nemțești de 
culoare verde și o fațadă de un crem deschis. Karina plăti 
cursa și merse la poarta masivă și înaltă, ornată în partea 
de sus cu tot felul de modele din lemn și sticlă colorată. 
Intrară în curte, aducând cu ei un flux de aer rece. Pereții 
exteriori, ce susțineau poarta erau pictați în întregime. Pe 
partea stângă era un peisaj rural, iar pe partea dreaptă 
câțiva cai alergau spre un pârâu înghețat. 
 - E rece afară, așa-i? vocea bătrânului austriac 
răsună  puternic, urmată de un ecou. Karina îl prinse pe  
Rareș de mână și îl trase spre cele trei trepte din  piatră, în 
capătul cărora stătea bunicul ei. Drept, ca și cum ar fi 
înghițit o lumânare, cu părul rar și alb, pieptănat pe o parte, 
cu ochelarii atârnându-i de gât și îmbrăcat cu o vestă 
tricotată trasă peste o cămașă. În picioare purta papuci de 
casă. 

- Hai, sus, că intră frigul în casă. 
          

          Cei doi îl urmară în coridorul lung, cu pereții acoperiți 
de un tapet cu trandafiri, de care atârnau câteva tablouri cu 
flori și fructe. Geamurile aburite pe care se scurgeau 
picăturile de apă, dădeau în grădină. Sub unul dintre ele se 
afla o canapea și lângă aceasta, o veioză ce emana o 
lumină de cupru, caldă și primitoare. În colț era un calorifer 
electric, singura sursă de căldură din coridorul mult prea 
înalt.  
 Îi pofti să se așeze pe canapea și el se tolăni într-
un fotoliu, aflat lângă o măsuță rotundă pe care se odihnea 
un teanc de hârtii și  de facturi. 
—   Nici nu știu ce să spun, rupse el tăcerea, împreunându-
și mâinile în poală. Nu e nimic grav în ce se întâmplă, dar e 
o situație-se pierdu și închise pleoapele, încercând să reia 
firul, dar nu-i reuși. În sfârșit! exclamă, cu un gest al 
brațului. Ce vreau să zic e că mă bucur că ați venit aici.  
 Începu apoi un subiect oarecare, despre realitatea 
relațiilor dintre tineri, superficialitatea acestora și apoi trecu 
pur și simplu la altceva; la vremea de afară. 

Deși turuia continuu, Rareș, spre deosebire de 
Karina care butona telefonul, complet relaxată, nu se putu 
nicicum detensiona. Înghițea în sec din când în când,  
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ranul în prințul pe cal alb? 
- I-am dat bani, da, spuse bunicul fără urmă de 

remușcare, lăsând la o parte romanul pe care-l citea. Și 
ce-i cu asta? Ar fi  putut  refuza, așa-i? 

- L-ai insultat. 
- Poate, ridică din umeri. 
- Trebuia să te gândești și la mine. 
- Numai la tine m-am gândit. Dar tu nu te-ai 

simțit insultată  când te-a scos din casă și te-a aruncat 
într-o baltă de noroi, fără să-i pese că puteai să te 
lovești serios?  

- A făcut asta pentru că l-ai insultat. 
Bătrânul trânti cartea de masă, înfuriat. 
-  A făcut-o pentru că un rahat de om!  Nu din 

cauza banilor, nu din cauza orgoliului rănit, ci pentru că 
așa-i el.  

- Totul a fost așa de bine, se frământă ea, 
lăsându-și chipul în palme. 

- Da, a fost, până nu i-a convenit ceva. Apoi te-
a aruncat în stradă, răspunse, fără emoție în glas. 
          

 Se închise în casă. Nu o interesa nimeni și 
nimic. Oricare alt băiat care încerca să se apropie de 
ea, era respins din start, uneori cu răutate. Pe toți îi 
vedea drept premii de consolare, iar ea nu voia așa 
ceva. Niciunul nu era suficient de interesant. Spera zile 
întregi să primească un semn de la el. Verifica întruna 
telefonul. 
 Cu trecerea timpului, tot mai multe lucruri 
ieșeau la iveală. Rareș îi scosese o grămadă de bani 
de pe card, fără să-i spună nimic despre asta.  Mama 
fetei, când se întorsese în țară insistase ca fata să-și 
facă și analizeze pentru o eventuală boală venerică, 
dar toate ieșiseră negative.  
  

           Mult timp trecuse până Karina ieși din faza de 
negare și de negociere. Multe „dacă aș fi făcut x s-ar fi 
putut întâmpla y” și-a zis în cap. Ba chiar i-a scris și 
mesaje. Ultimul a fost „știu că am greșit, dar te iubesc”. 
I-a răspuns după vreo trei săptămâni, mai sec decât 
sunetul unei nuci goale ce se izbește de piatră „iubește 
pe altcineva.” 
 Totuși, în toată disperarea ei, nu se dusese 
după el. Paradoxal, tocmai acele trăsături care o făcu-
seră să alerge după el, impulsivitatea, imprevizibilitatea 
și brutalitatea gesturilor, acum o țineau pe loc.  





 

 

schimbul de cuvinte încă mai plutea în aer, cei doi 
bărbați reluară discuțiile amicale. 

- Uite, Rareș,  asta e din secolul al optspre-
zecelea, îi flutură el în față o cutie de bijuterii și începu 
să-i povestească istoria ei.  
  

*** 
 

De ce ești așa de rece în ultima perioadă? îl 
întrebă în a șasea zi, când Rareș abia de îi mai 
răspundea cu jumătate de gură la întrebări și respingea 
orice fel de expresie a afecțiunii fizice. 

- Am avut o zi lungă, asta-i tot, răspunse fără 
chef și-și aprinse o țigară, ieșind apoi din casă. 

Stătea ca pe ace. Orice-l irita și regreta că nu-l 
scuipase între ochi pe bătrân. Îl ura acum. Îl umilise. 
Clocotea sângele în el, voia să se răzbune. Nu avea 
cum însă, iar acest lucru îl creștea iritabilitatea. Se 
putea folosi doar de Karina pentru asta. Putea s-o 
snopească în bătaie, căci era convins că fata nu ar fi 
depus plângere împotriva lui, iar asta l-ar fi înnebunit pe 
nenorocitul acela.  Fata era în casă, singură. Doar el cu 
ea. Putea să facă asta, nu-i așa? Aruncă de câteva ori 
privirea  peste umăr,  balansând argumentele pro și 
contra unui asemenea gest.  Strânse pumnul până-i 
rămaseră urme de unghii în piele.  
     DA! Asta trebuia să facă. S-ar fi descărcat și 
răzbunat.  Aruncă țigara nefumată într-o baltă de noroi 
și se repezi spre casă. În ușă se opri brusc, izbindu-și 
pumnul de lemn, total neajutorat. Nu putea face așa 
ceva Karinei.  
 Deschise totuși ușa. 

- Pleacă acasă. Acum, îi zise pe un ton dur, 
nesuportând s-o mai vadă acolo. Îi amintea de 
evenimentele din săptămâna anterioară. 

- Poftim? Ce s-a... 
- Pleacă, nu te mai vreau aici. 
- Te-am întrebat ce-i cu tine, începu Karina să 

vorbească, iar glasu-i tremura de confuzie.  
- Nu-i nimic. M-am săturat de tine.  
Poate așa era mai bine. Rămânea cu orgoliul 

intact și nici nu o rănea fizic.  
- Dar.. 
Se repezi la ea și o apucă strâns de braț, 

ridicând-o în picioare, cu gesturi brutale. Culmea, acum 
nu-i mai plăcea latura asta a lui. Încercă să se smulgă, 
dar nu reuși, căci se trezi trasă spre ușă.  

- Marș de aici. Du-te la ai tăi și bea ceai din 
cești de porțelan. 

Indiferent de cât se opunea și cerea explicații, el 
nu era interesat să le audă.  Deschise ușa și, fără urmă 
de regret, simțind că-și vindeca total, cel puțin pe 
moment, orgoliul rănit, o zvârli pe pământul umed și 
încuie ușa. 

Se tolăni apoi în pat, își băgă în urechi căștile și 
închise ochii, savurând o nouă țigară.  
 

 Cam asta fusese cu marea iubire. Două luni  de 
dulcegării și senzații faine și intense, pline de emoții noi 
și intense, se terminară cu un „Marș de aici” și ușă 
închisă în nas. Abia după câteva săptămâni, Karina 
aflase despre cei șase mii de lei pe care băiatul îi 
primise de la bunicul ei.  

Ce credea Karina, oare? Că transforma bădă-  
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        Lucia PĂTRAȘCU 

 

DICȚIONAR EXPLICATIV – ETIMOLOGIC - STILISTIC DE 

ANTONOMAZE, de DORIN N. URITESCU 
 
Cele două volume „DICȚIONAR EXPLICATIV – 

ETIMOLOGIC - STILISTIC DE ANTONOMAZE”, semnate 
de Profesorul Universitar Doctor DORIN N. URITESCU, 
publicate la Editura RawexComs, București, 2016, 158 de 
pagini și respectiv 178 de pagini se constituie într-o altă 
mărturie despre felul cum un dascăl de înaltă scoală 
filologică înțelege să transmită, dincolo de solemnitatea 
catedrei, lecții lingvistice. Autor prolific, cu o ritmicitate 
stăruitoare și meritorie, a publicat un număr impresionant de 
volume (douăzeci de volume cu teme de specialitate – până 
la data publicării acestui volum. Și alte trei volume de 
versuri, ale căror titluri le vom cita,: Pe Rio Costa – balade 
erotice; Cântece de logodnă; Rugi și porunci, toate în 
anul 2014, numai pentru a arăta că Domnul Profesor 
Universitar Dr. Dorin N. Uritescu, dublu licențiat și doctor în 
filologie, cu rezultate de absolvire excepționale, cu 
deosebite competențe lingvistice, cu lucrări științifice de 
lingvistică remarcabile, cu premii importante, membru în mai 
multe Societăți și Asociații de prestigiu, este un om ca toți 
oameni, ca noi toți adică, care visează, se hârjonește, 
iubește, suferă. Cu atât mai mult, cu cât s-ar fi putut retrage 
numai în mantia riguroasă și solemnă a omului de știință! 
Scrie volume ce pot fi găsite în biblioteci și în librării. Ca 
nespecialistă în lingvistică, într-un relativism critic, s-ar 
putea ca afirmația mea, conform căreia toate titlurile 
volumelor publicate sub semnătura eruditului om de cultură 
Dorin N. Uritescu sunt adevărate lecții, să fie neadevărată. 
Și totuși… Deși nu am studiat toate aceste lucrări, rămân cu 
totala convingere că oricare cititor (specialist sau nu, în do-
meniu!), lecturând, poate afla lucruri absolut noi și folo-
sitoare. 

Cele două volume cu nume identic se diferențiază 
prin subtitlurile lămuritoare și prin tratarea aspectelor diferite 
ale „devenirii” acestor noi creații lexico-semantice, numite 
antonomaze. Subtitlurile celor două volume au următoarele 
specificări: „Nume comune sau nume proprii cu mărci 
gramaticale de nume comune tratate ca nume proprii – 
creații lexico-semantice și stilistice postrevo-luționare” 
și „Nume proprii devenite nume comune – creații lexico-
semantice și stilistice postrevoluționare.” 

Simplu și concis, „Dicționarul explicativ al limbii 
române” vine și ne spune că: „Antonomaza este figura de 
stil constând în folosirea unui nume comun în locul 
unui nume propriu și invers.”. Rezultă o antonomasie. Ne 
dă și exemple știute de când lumea (donjuan, mecena, 
hagitudose). Adică, anti – în loc de și onoma – nume. Pare 
simplu… Doar am învățat de la școală că fondul principal de 
cuvinte al unei limbi rămâne neschimbat, statornic și 
rezistent în timp. Numai vocabularul unei limbi poate 
balansa în timp și spațiu, schimbându-se în voia vremurilor  
 

 

 

și a noutăților. El primește mereu modificări. Unele 
cuvinte nu mai sunt folosite în mod curent, devenind 
aproape inutile și atunci se ascund în caseta cu 
arhaisme, de unde apar când și când, strălucesc 
precum stelele căzătoare în scrierile vreunui istoric, 
apoi se întorc la somnul lor. Pe altele, oamenii le 
împrumută „din vecini” din nevoia de a netezi 
înțelegerea și, iată, cum împrumuturile devin cuvinte 
ce se statornicesc în limba noastră. Sau neologis-
mele, ce-și etalează adesea tupeul de a fi, din 
necesitate, la timpul și la locul potrivit, unele luând 
adesea locul unor cuvinte autohtone. Despre 
celelalte, cuvintele compuse, formate din necesi-
tate, cu prefixe, cu sufixe, formând o adevărată 
familie de cuvinte, vorbesc cu osârdie manualele de 
gramatică. 
            Dar aceste antonomaze? Vine Domnul Pro-
fesor Dorin N. Uritescu, autorul acestor prețioase 
volume și, studiind fenomenul formării antonoma-
zelor în stilul folosit preponderant în scrierile  jurna-
listice, arată că, simplist vorbind, antonomaza „este 
o creație lexico-semantică și stilistică (de sub-
stituire)” prin care se înlocuiește un „nume propriu” 
sau un „nume comun” (unul cu celălalt), rezultând 
un cuvânt, o expresie, o paradigmă absolut nouă, 
cu un sens special.  „Antonomazele, ne lămurește 
autorul, sunt creații lexico-semantice și stilistice de 
substituire folosite curent în presa scrisă și vorbită 
ca substitute lexicale, înlocuind un cuvânt cunoscut 
și consacrat în limbajul curent impunându-se ca 
substitute cu șanse de a se impune în limbajul 
uzual, ca achiziții unanim acceptate.” Oricare dintre 
acestea, „într-o manifestare abundentă și varia-
tă” pot forma noi creații lexico-semantice, armoni-
oase, atunci când între referentul inițial și referentul-
țintă procesul de comparație se soldează cu o 
relație plastică, de mare efect și ironia nu capătă 
tentă de invectivă.   

Dorin Uritescu arată materializarea și con-
cretețea formării unei antonomaze prin explicații 
limpezi referitoare la părțile lexicale antepuse sau 
postpuse, determinante în precizarea sensului 
antozomatic al acestor creații, reușind astfel să 
contopească formarea cuvintelor noi cu ceea ce 
exprimă ele, rezultând un înțeles limpede și, la urma 
urmei, acceptându-se astfel o subtilitate teoretică 
prin care se fac aceste analize ce se concretizea- 
 

(continuare în pag. 30) 
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Profesor Universitar Doctor Dorin N. Urițescu este 
un scriitor total, care dovedește în planul lucrărilor 
sale virtuți didactice și creative deosebite, cu 
preocupări cognitive și afective multilaterale, ce vor 
lăsa moștenire posterității cărți valoroase.            


 

(urmare din pag. 25) 
 

siluete în ițari strâmți și cămăși cu cingători, care se 
frângeau de mijloc răsucindu-se scurt, fiecare în 
felul său; doar bătăile saboților se potriveau. 
Trecură așa, fără sine, în ritmul unor armonii 
misterioase care îi mâna fără oprire și se 
îndepărtară. 

– Văzut-ai? Dansul Necuratului, tâlcui omul 
străzii. Ehei, omule, între pământ și ceruri sunt 
multe neștiute. 

– D-aia e bine să stea omul acasă, mormăi 
interlocutorul. Cu curul pe cămașă… eu am 
plecat… și-ți mulțumesc de atenție, zău așa!… 
Sănătate! 

Ultimele vorbe le rosti din capul scărilor; 
unde hotărî să se îndrepte spre poarta decumană a 
imobilului. Marcat de experiențele recente, cu ochii 
în patru, șovăi în vecinătatea intrării și bine făcu, 
întrucât canaturile sunară ușor, lăsând să iasă doi 
indivizi ce purtau cu fereală un balot considerabil cu 
care se grăbiră să dispară în susul străzii. 

Slavă norocului, poarta rămăsese deschisă; 
Ghera se precipită să intre dar nu traversă curtea 
interioară ci se prelinse, poate cumva mai sigur, 
alăturat zidului până la holul scărilor și zori să 
pătrundă în locuință, încuind bine ușa. 

Aprinse lumina, scoase din cămară o funie 
de usturoi și frecă bine cu căței ferestrele, ușile cu 
clanțele, ba chiar coborî din perete scândura cu 
pentagramă arsă și o propti de tăblia patului; așa, 
era în siguranță. 


 
(urmare din pag. 24) 
 

ricul Diodor din Sicilia (90-20 î.Cr.), care relata fapte 
anterioare timpului său, sub numele Aegyssus, 
așezare cu rol strategic însemnat. Poetul latin 
Ovidius ne vorbește despre inexpugnabilitatea 
cetății, în a doua epistolă, cea adresată 
guvernatorului Moesiei, Vestalis, cel care a reușit, 
totuși, să o cucerească." Edificator, nu ? 

Așadar, cum să nu încheiem, la rându-ne, cu 
urarea auroral-sapiențială a marelui Arghezi: "Carte 
frumoasă, cinste cui te-a scris !". Și încă ceva. Nu 
uitați, rogu-vă, că cel ce semnează aceste 
balzaciene rânduri, într-o clipă de divinissimă 
inspirație, am supranumit înveșnicitul Tulcea, poarta 
Deltei, "Degetul lui Dumnezeu." Dixi ! 


 


 

(urmare din pag. 29) 
 

ză în exemple cu tentă ironică, respectând intenția 
creatorului.  

Antonomazele, ne explică autorul, „sunt creații 
lexico-semantice și stilistice de substituire folosite 
curent în presa scrisă și vorbită ca substitute lexicale, 
înlocuind un cuvânt cunoscut și consacrat în limbajul 
curent impunându-se ca substitute cu șanse de a se 
impune în limbajul uzual, ca achiziții unanim accep-
tate”. Așa a fost mereu! Unde-i noutatea? Atonomazele 
create mai ales în zona scrierilor jurnalistice sunt de 
noutate, luând în considerare libertatea presei în perioada 
postdecembristă. De aceea, analizarea lor este o 
adevărată muncă de cercetare, laborioasă prin efortul de 
a descoperi și a grupa coerent întreaga lor tipologie în 
multitudinea și varietatea ei. Cercetarea lingvistului se 
bazează pe fapte deja statornicite în limbajul majoritar și 
caracteristica sa asertorică nu poate fi contestată. 

Cum spuneam mai sus, cel care lecturează 
aceste volume află lucruri noi, mai ales că articolele 
publicate în presa ultimilor treizeci de ani abundă în 
exprimări neașteptate și, desigur, etichetante. De aceea, 
profesorul explică în paginile acestor cărți deosebite 
diferite noțiuni, exprimându-se cu parcimonie, uneori, 
(sorgintea ardelenească nu se dezminte!), dar întot-
deauna la obiect, cu definiții, exemple și explicații con-
crete despre felul cum se formează aceste noi creații 
lexicale, ce vin să îmbogățească (dacă ele sunt o 
bogăție!) sau doar să completeze (dacă fără ele nu se 
putea!) zestrea limbii române (vocabularul uzual, cel de zi 
cu zi). Interesantă este abordarea acestei teme, înscriind-
o în „locul geometric” al unei anumite perioade și anume, 
așa cum este specificat în fiecare subtitlu, perioada 
postrevoluționară. Fapt ce dă definitiv o anumită caracte-
ristică acestor antonomaze, ca și „creații… postrevo-
luționare”, fiind exprimări ce au apărut în publicațiile 
contemporane, pe care le citește fiecare dintre noi și la 
nașterea cărora, volens-nolens,  am fost martori. Numai 
Domnul Profesor, le adună, le studiază, le analizează 
modalitatea de formare ca și cuvinte noi intrate în 
vocabularul uzual, le categorisește, le așază la locul lor în 
sipetul limbii române (unde vor rămâne martore ale 
acestor vremuri!) și le așterne în paginile acestor volume, 
pe care ni le dăruiește spre știință și amuzament.  

Sunt volume în care autorul a surprins cauza, dar 
și momentul în care au apărut antonomazele… post-
revoluționare, dovedind încă o dată, dacă mai era 
necesar, că limba unui neam este o comoară ce trebuie 
păstrată curată, nu numai prin exprimarea celor care o 
vorbesc și o scriu, dar și prin comportamentul nostru, al 
tuturor pentru a nu da posibilitatea să se creeze 
asemenea etichetări. 

Deși nu este în înditruirea mea să fac aprecieri în 
ton encomiastic de specialitate despre aceste două 
volume, ca simplu cititor, în câteva păreri concluzive, îmi 
primit totuși să-mi exprim aprecierea pentru strădania 
Domnului Profesor Universitar Doctor Dorin N. Uritescu, 
care, aducând o analiză pertinentă a antonomazei ca și 
creație lexico-semantică și stilistică postrevolu-ționară, 
exemplificând, în paginile scrise, cu citate din publicațiile 
ce le-au creat și găzduit, face o expunere sistematizată, 
ajutătoare pentru oricare cititor în a se acomoda cu 
frumoasa și interesanta lecție de lingvisică.  
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Constantin OANCĂ 
 

Covid 19 sau foc din cer 
(punct de vedere) 

     Secolul al XXI-lea ori că va fi religios ori că nu va fi 
deloc totuna e, deoarece nu în religie stă puterea transfi-
guratoare asupra omului, ci în credință, iar confuzia între 
una și alta este foarte mare. Când credința devine religie 
totul se năruie. E suficient să ne gândim la versurile lui 
Mihai Eminescu pe tema aceasta ori la anarhia instalată 
în zilele acestea la nivel global, care pe termen lung va 
genera mult întuneric. Cauza directă stă în împărțirea 
lumii în două: bogați și săraci. Mamona, banul nemuncit, 
distruge pacea socială. Iar această închinare la idolul 
veacului se datorează nu absenței religiei, ci a credinței. 
Dacă peste tot este religie, credința, în schimb, este pe 
cale de dispariție, de aceea se și întreabă sfântul apostol 
și evanghelist Luca: „Dar FIUL OMULUI, când va veni, va 
găsi, oare, credință pe pământ?” (Luca 18: 8). Că anarhia 
a apărut în urma aisbergului numit „covid 19” este doar o 
aparență, ea existând dintotdeauna în spatele realității 
văzute, numai că acum s-a ivit un pretext de a se 
manifesta (să nu uităm că păcate sunt și cele săvârșite 
„cu gândul”). Oameni care până mai ieri treceau drept 
onorabili, azi au turbat, distrugând tot ce întâlnesc în cale, 
ca și când legea morală ar fi stat ca un zid în calea 
libertății/fericirii lor. Iată cum au ieșit la iveală, numai în 
câteva zile, picioarele de lut ale civilizației materiale, fără 
carte, golită de conținut spiritual, care s-au năruit precum 
o casă zidită pe nisip. 
      Și-acum se poate înțelege mai bine misterul lui covid 
19. Când omul a întors spatele poruncilor din Decalog, 
Dumnezeu Și-a întors fața de la el, iar în locul rămas liber 
s-a instalat forța oarbă a răului. Credința nu e o poveste, 
ci energie spirituală, „grăunte de muștar”, capabil să biruie 
moartea, cea fără sens (niciun raționament logic nu i-a 
pătruns rostul), care numai prin credință se poate înțelege 
(„unde se oprește gândirea începe credința”). 
     Omul nu e singur, e cu foamea și cu setea lui de 
cunoaștere (însușiri primite în dar la naștere) și cine crede 
că se poate trăi și fără satisfacerea acestor nevoi se-
nșeală, atunci va rămâne cu adevărat singur, că orice rău 
care poate surveni la un moment dat în viața lui va fi în 
măsură să-i întunece frumosul tablou al alcătuirii lumii, 
pierzând în consecință motivația de-a mai crede în valorile 
obiective ale vieții, bineînțeles dacă ar fi și avut vreodată o 
astfel de binecuvântată ocazie. Fără cunoașterea lui 
Dumnezeu omul rămâne vulnerabil în fața răului, abruti-
zarea și deșertăciunea fiind semnele depășirii pragului 
critic al posedării acestuia, când se produc adevărate 
mutații în natura gândirii sale, a celei comportamentale și 
mai ales a sănătății lui (sufletești și trupești), urmarea 
directă fiind reducerea lui la nivelul unei ușoare prăzi în 
fața manipulatorilor, slăbirea imunității în fața bolilor, 
cărora nici știința, uneori, nu le poate face față, iar cât 
despre credință, ce să mai vorbim? Concret mă refer la 
blestematul virus „covid 19”, care devastează în zilele 
acestea lumea și care, după propria-mi opinie, n-a venit la 
voia întâmplării. Cauza cauzelor: îndepărtarea omului de 
Dumnezeu. Dar în marea Lui bunătate Dumnezeu îi 
întinde o mână frumoasei Lui făpturi, ca ea să-și revină  
 

 
 

din rătăcirile sale, folosindu-se de orice împrejurare. 
Este aceasta o lecție divină asemănătoare cu cea 
din pilda despre fiul rătăcit unde fiul revine la tatăl 
său după ce și-a pierdut averea (anii tinereții) pe la 
porțile altor stăpâni/dumnezei, până când aceștia l-
au umilit de tot. Și lecția aceasta este una despre 
smerenie, despre pocăință. Din Faptele Apostolilor, 
capitolul 2, versetele 37-38, aflăm că în ziua Cinci-
zecimii sfântul apostol Petru, în predica sa, exprimă 
cu curaj pedeapsa ce-i așteaptă pe răstignitorii 
Domnului Iisus Hristos, la care aceștia, realizând 
gravitatea faptelor, îl întreabă (pe sfântul apostol) 
ce-i de făcut, iar răspunsul acestuia este scurt și 
cuprinzător: „Pocăiți-vă!”. 
     Faptul că acest virus este prezent în toată lumea 
mă face să înțeleg că toți oamenii au păcătuit, 
indiferent de rasă, civilizație ori religie, cu toții avem 
nevoie de pocăință, iar timpul, după cum se deduce 
cu limpezime, nu mai are răbdare, confirmându-se 
cuvintele Domnului prin care (în Sfânta Evanghelie 
de la Matei, capitolul 4, versetul 17) zice: „Pocăiți-
vă, căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor!”.       
     Suntem în zilele Covid 19. Între multele eveni-
mente nedorite din această perioadă este și cel 
legat de biserică, când creștinii s-au dezbinat, unii 
pro și alții contra măsurilor ce s-au luat pentru dimi-
nuarea ravagiilor virusului care, practic, a terorizat 
întreaga lume. I se impută legii faptul că a îngrădit 
oamenilor accesul la sărutarea icoanelor și a îm-
părtășirii lor cu aceeași linguriță. Întrebarea care 
revine obsesiv este aceasta: se pot îmbolnăvi 
oamenii de coronavirus dacă se împărtășesc cu 
aceeași linguriță, având în vedere faptul că ne 
situăm într-o instituție sfântă, ce se conduce după 
alte legi/principii? Eu răspund, fără ezitare, da. Să 
nu uităm că Episcopia Tomisului a fost împotriva 
Patriarhiei Române, a cărei opinie o împărtășesc și 
eu. Și uite de ce. Nu sărutul icoanelor ori trupul și 
sângele Domnului constituie problema disputei, ci 
credința oamenilor puși în situația de a săruta 
icoanele sau de a se împărtăși. Numai credința 
adevărată face posibil imposibilul – să ne amintim  

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

de cuvintele Domnului spuse parcă pentru atari împre-
jurări: „Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de 
muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici 
dincolo şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu 
neputinţă” (Matei 17: 20) sau „Scoală-te și pleacă; 
credința ta te-a mântuit” (Luca 17:19). Mântuirea, deci și 
sfânta împărtășanie, nu-i un dat, ci un bun dobândit de 
către om, împreună lucrând cu Dumnezeu. 
     Și încă ceva: în iconomia mijloacelor de mântuire a 
omului există o ierarhie: a) cunoașterea lui Dumnezeu 
(realizată prin citirea Cuvântului Său), echivalentul 
întâlnirii cu Dumnezeu din binecunoscutul panseu al lui 
Blaise Pascal: „Doamne, de nu Te-aș fi întâlnit nu Te-aș 
fi căutat”, ce determină tot parcursul ulterior al celui ce 
vrea să se mântuie (căutarea); b) credința; c) pocăința; 
d) faptele credinței și e) sfânta împărtășanie care vine să 
încununeze etapele înainte enunțate. Ori dacă aceasta 
(sfânta împărtășanie) le devansează pe celelalte, se 
consideră a fi luată cu nevrednicie/spre osândă, fiind 
tratată ca un drept cuvenit, fără prea multe discuții legate 
de identitatea Dumnezeului cu care ne împărtășim.  
      Nu e nimic nou din tot ce spun acum, ci e doar o 
aducere aminte a unor lucruri arhicunoscute. 


 
(urmare din pag. 9) 
 

sentimentul că ea/ este cărarea spre veşnicie! (Sin-
gurătatea). 
      E ceva atipic în poezia lui Vasile Toma. De unde cei 
mai mulţi dintre poeţi supralicitează fondul sentimental, 
pasional, afectiv şi emoţional, poezia lui Vasile Toma se 
revendică, cu precădere. din reflecţie, din procesările 
conştiinţei pentru a da seama de miracolul existării, Nu 
spun că e rău, spun doar că multe din poeziile sale sunt 
un fel de microeseuri în versuri, că poezia sa, în general, 
circulă cu aceeaşi lejeritate şi nobleţe imperială prin 
patrimoniul afectiv şi cel raţional ca printr-un sistem de 
vase comunicante şi dă măsura raţionalităţii în toate 
dispunerile lirice.  
      Chiar temele adânci şi labirintice, precum iubirea, 
care mustesc de emoţie şi reclamă un portativ afectiv-
emoţional sunt dispuse într-o tapiserie geometrică din 
care lipseşte borangicul temperamental Izbirea deschide 
orice uşă;/ chiar şi pe cele care nu există/ decât în 
închipuire.//  Iubirea întrupează orice vis,/ chiar şi pe 
cele/ care au trecut în amintire//  Iubirea luminează orice 
noapte,/ chiar şi pe cele care încă/ mai întârzie-n suflet.//  
Doar timpul nu poate/ să-l calce-n picioare/ aşa cum 
calcă pământul.//  Şi totuşi, nu-i pieritoare,/ deşi uneori/ 
se confundă cu vântul! (Iubirea) 
      Cum spuneam, Vasile Toma scrie o poezie glacială, 
croită cu bisturiul raţiunii, ceea ce nu înseamnă că blocul 
de gheaţă din care s-a întrupat nu se poate topi atunci 
când sentimentele vor da-n clocot. Il felicit pentru 
această îndrăzneală livrescă şi-l aştept şi cu alte mărturii 
răscolite tot aşa, de nefericirile raţiunii, peste care-au 
trecut dez-gheţuri primăvăratice. 


 

 
 

 

 
 

 Mihai HORGA      

 

 

 

DOR DE IAȘI 

  

Motto : 

„Mi-e dor de clopote ce bat 

Hora Unirii, la Palat 

Mi-e dor, Mihai, de al tău tei 

Strașnic păzit de patru lei” 

  

Mi-e dor de bujorii de-acasă 

Mi-e dor de caisul în floare 

De umbra de nuc, răcoroasă 

De vișine dulci-acrișoare 

  

Mi-e dor de căsuța cu prag 

Tocit și călcat de papuci 

Din care-admiram Iașul drag 

Păzit de cupole cu cruci 

  

Mi-e dor de Universitate 

Mi-e dor de Casa Dosoftei 

De-a Goliei sfântă cetate 

De-al Iașului parfum de tei 

  

Mi-e dor de leneșul Bahlui 

În Iași intrând prin Păcurari 

Mi-e dor de Târgu Cucului 

De Bucium cu plopii impari 

  

Pe-aicea, prin „dulcele târg 

Al Ieșilor” sună ecoul 

Poeților urcând cu sârg 

Olimpul Junimii -Copoul… 

 

 

 


 
 

 

http://cronicadefalticeni.com/mihai-horga-poezie/mihai-horga/
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puteau exista în afara unei limbi proprii vorbite. De 
atunci, viaţa spirituală a oamenilor a căutat 
permanent legătura cu Dumnezeu, fie prin apleca-
rea asupra cuvântului sfânt, prin credinţă şi 
rugăciune, fie pe calea cunoaşterii şi înţelegerii 
esenţei lucrurilor. „Naţiunile ca şi inşii singuratici, 
sunt chemate cu particularităţile lor de sânge şi grai 
să participe la viaţa în Dumnezeu", spune Nichifor 
Crainic.  

Una din formele palpabile ale trăirilor sufle-
teşti este cultura naţională. Cultura unui neam, cu 
caracteristicile ei materiale exprimate de sânge, 
limbă, teritoriu, tradiţie etc., este de o importanţă 
deosebită, fiind parte a sufletului naţiunii. În virtutea 
unor argumente istorice, de tradiţie şi experienţă 
comună, acceptăm cu toţii ideea că naţiunea are un 
rost, un ţel final şi un destin. Mircea Eliade apre-
ciază că destinul unei naţiunii trebuie urmat astfel 
încât „să ne prefacă, să ne facă din oameni, 
oameni de-ai lui Dumnezeu". Nicolae Iorga distinge 
necesitatea continuităţii naţiunilor din perspectiva 
religioasă a formării lor, afirmând: „naţiunile sunt 
alcătuiri fireşti şi a încerca să le asupreşti sau să le 
înghiţi este o faptă blestemată şi va fi blestemată 
de Dumnezeu şi înfierată de istorie". Astfel, se 
consideră că orice acţiune împotriva unui neam, 
prin asuprire, contopire, unire cu altul etc., este 
împotriva voinţei lui Dumnezeu şi duce spre un nou 
Turn Babel. Amestecul etniilor sau popoarelor este 
echivalent cu negarea hotărârii divine, adică ne-
garea iubirii pe care Dumnezeu a arătat-o oame-
nilor atunci când a încercat să-i oprească de la 
păcat. Teoria continuităţii neamurilor mai este încă 
la modă şi astăzi, chiar şi în pofida unor elemente 
comune de tradiţie, cultură şi limbă a unora dintre 
acestea. 

Scriitorul german Johann G. von Herder, 
considerat primul care, pe la sfârşitul veacului al 
XVIII-lea, a pus explicit limba(jul) în centrul atenţiei, 
a cochetat totodată şi cu ideea unei origini comune 
a limbilor (universalism). El a cerut totuşi o "fizio-
nomie a fiecărei limbi, [văzută ca]... un cristal ce 
reflectă lumea ...[în mod] distinct". Ca descoperitor 
al ideii de naţiune şi autor al ideii filozofice despre 
istoria umanităţii, el va fi şi descoperitorul spiritului 
relativist şi istorist al dependenţelor de loc şi timp 
(epocă) a oricărui produs cultural. 

Teoriile moderne privind originea limbajului 
conţin noi puncte de vedere. În urmă cu aproape 
patru decenii marele lingvist de origine română, 
Eugenio Coseriu, spunea: “Limbajul se poate defini 
ca primă apariţie - ca naştere - a umanului şi ca 
deschidere a posibilităţilor proprii ale omului. De 
fapt, limbajul este prima înfăţişare a conştiinţei 
umane ca atare (deoarece nu există conştiinţă 
goală şi deoarece numai prin intermediul obiectivării 
ei conştiinţa se delimitează în sine însăşi, recu-
noscându-se ca altceva decât «lumea»)”. Savantul 
îşi exprima în acest mod convingerea că limbajul 
este o caracteristică pur umană: “Înţelegerea omului 
[...] trebuie să înceapă prin înţelegerea limbajului,  

 

(continuare în pag. 36) 

 



(urmare din pag. 14) 
 

Ca semn de legământ şi comunicare cu oamenii, 
Divinitatea a creat anumite simboluri fizice: curcubeul - 
după potopul lui Noe, tăierea împrejur - pentru recu-
noaşterea poporului ales, altarul etc. 

Mai târziu, aşa cum putem afla din cele mai multe 
mituri şi legende, apar zeii. Ei aveau puteri incomparabile 
faţă de oamenii obişnuiţi şi interveneau frecvent în 
treburile acestora. Erau capricioşi, aveau simţăminte şi 
slăbiciuni şi păreau foarte umani. Puteau fi înduplecaţi de 
oameni prin sacrificiu şi supunere. Erau părtinitori, se 
împerecheau uneori cu oamenii, iar cei care veneau astfel 
pe lume nu se deosebeau de oameni, cel puţin la 
înfăţişare. Deşi locuiau departe de oameni şi era dificil să 
le vezi chipurile, comunicarea cu zeii se făcea des şi cu 
destulă uşurinţă. Limbajul folosit în această comunicare 
se baza, în general, pe semne şi simboluri. 

Despre geneza limbajului există astăzi păreri 
împărţite. Unii susţin că limba omului ar fi de origine 
divină. Alţii afirmă că ea a apărut ca o necesitate în lupta 
omului pentru existenţă. 

În De Sophisticis Elenchis, Aristotel afirma despre 
geneza şi finalitatea limbajului următoarele: "Într-adevăr, 
deoarece nu este posibil să aducem la locul discuţiei 
lucrurile înseşi şi deoarece ne folosim de nume ca de 
nişte simboluri în locul lucrurilor, considerăm că ceea ce 
se întâmplă în cuvinte se întâmplă şi în lucruri, aşa 
precum se întâmplă cu pietricelele calculatorilor. Dar nu e 
aceeaşi situaţie, căci cuvintele sunt limitate numericeşte, 
ca şi mulţimea conceptelor, pe când lucrurile sunt infinite 
în număr." 

Acelaşi filozof al antichităţii considera că nici 
cuvin-tele şi nici literele nu sunt identice la toţi oamenii, 
aşa cum sunt, de pildă, fenomenele, reprezentările şi 
stările psihice ale oamenilor. Aceste argumente ar putea 
sugera că avem de-a face cu o universalitate a repre-
zentărilor şi a conceptelor şi o particularitate a simbolurilor 
lingvistice. 

O viziune ştiinţifică despre geneza limbajului a-
flăm şi dintr-una din cele mai vechi teorii datorate lui Vitru-
viu, arhitectul roman din timpul împăraţilor Cezar şi 
Octavian. În cartea sa, De Architettura [1], el spune: "În 
starea lor primitivă oamenii se năşteau ca fiarele, în 
păduri şi peşteri şi crânguri, şi îşi trăiau viaţa nutrindu-se 
cu roade sălbatice... În întâlniri, oamenii emiteau felurite 
strigăte care, repetate zilnic, au ajuns să formeze cele 
dintâi cuvinte. Numind în felul acesta lucrurile cele mai 
uzuale, oamenii începură întâmplător să vorbească şi 
astfel au creat graiul între ei." 

Înţelegem astfel că avem de-a face cu primele 
comunităţi stabile de oameni, iar mai târziu, cu popoare şi 
etnii izolate, care şi-au impus cultura şi ideile proprii. 
Momentul apariţiei naţiunilor (sau a neamurilor - în forma 
lor mai veche) este consemnat şi în Biblie. Aşa cum s-a 
amintit, Cartea Sfântă ne spune că pe pământ exista la 
început o singură limbă. De aici deducem că omenirea era 
ca un tot neîmpărţit în naţiuni şi nici în rase. În acel 
moment oamenii s-au hotărât să construiască turnul Babel 
prin intermediul căruia intenţionau să ajungă până la cer. 
Această "îndrăzneală" este plătită foarte scump, întrucât 
Divinitatea va împărţi oamenii şi le va încurca limbile, 
astfel ca să nu se mai cadă în trufie şi sfidare. În timp, din 
această împărţire, s-au format neamurile. Însă ele nu  
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Cerul se-ntunecă, fulgerul sparge 
Valurile tulburi cu tumult abisal 
Vai, nu se mai văd ale lumii catarge 
Şi noi nu mai ajungem la mal. 
 
Trecem desculţi pe un pod de lumină 
Printre umbrele pogorâte-n apus 
Cărăm în spinare morminte de tină 
Mulţi au plecat, puţini au ajuns. 
 
Se lasă iar noaptea şi sufletul ştie 
Că nu mai e cale de întors pe pământ 
Mulţi se vor pierde de-acum în pustie 
Puţini vor ajunge la țărmul cel sfânt. 
 
 
CAZNELE LUI SISIF 
 
Urcă Sisif bolovanul pe munte 
Un bolovan uriaș nu o cruce 
El muntele e osândit să îl mute 
Nu Golgota din sine să-o urce. 
 
Pe piscul de munte e-o cruce 
Pe care n-o vede în tristu-i calvar 
El muntele se căznește să-l urce 
Și-l urcă etern și-n zadar. 
 
Crucea de jertfă spălată cu sânge 
Pentru Sisif a fost purtată în van 
Pironul în palmă pe el nu-l străpunge 
Nu crucea o urcă ci un greu bolovan. 
 
Povara din spate ca plumbul apasă 
Pe umeri armura fragilă de lut 
Sisif n-are tihnă și la zeu nu îi pasă 
Pedeapsa-i eternă în chip rezolut.  
 
Osânda-i pe viață nicicând ispășită 
De-a pururea rob nicicând un erou 
Cu fruntea plecată-n pământ ca o vită 
Sisif n-are harul să învie din nou. 
 
Urcă Sisif bolovanul pe trepte de scară 
Muntele lumii acesteia searbăd și gol 
Începe în zori și termină spre seară 
Când bolovanul cade în văi rostogol. 
 
Te-oprește Sisif pe povârnişul căderii 
Privește o clipă la Lumina de sus 
Pe dealul Golgotei, pe crucea-nvierii 
S-a răstignit și pentru tine, Iisus! 

 
 

(Din volumul de poezie “Lumină Lină”, 218 pagini, Mirco 

Publishing, Chicago, USA, 2020 ) 

 


 

 

     Marin MIHALACHE 
 
 
CERUL DIN NOI 
 
În liniștea tăcerilor fecunde 
Aievea sau în vis ni se arată 
Tărâmul luminărilor profunde 
Ce n-am călcat cu pasul niciodată. 
 
În umbra de sub norii de pe cer 
Se vede în oglinda sa rotundă 
Pământu-ntr-o hlamidă de mister 
Plutind prin aer pe pârtii de undă. 
 
Magii ne-au căutat trecutu-n stele 
Savanții de la Cern în izotopi 
Poeții-n vers și-n visele rebele 
Și-s multe scrise în ceaslov la popi. 
 
Am vrea s-ajungem la-nceput de lume 
Să luăm dumnezeirea cu asalt 
Dar când accedem-un orizont anume 
Se-ntrezăreşte țărmul celălalt. 
 
De coborâm în noi ca-ntr-o fântână 
E-acolo un izvor cu apă vie 
Iar cel ce bea nu are să rămână 
Un călător pierdut prin veșnicie. 
 
 
 
PODUL DE LUMINĂ 
 
Trecem desculţi pe un pod de lumină 
Tălpile noastre sunt aprinse de mers 
Ducem în spate câte-o desagă de tină 
Spre zariștea unui nevăzut univers. 
 
Truda răpune rând pe rând câte unul 
Noi totuși purcedem spre malul cel sfânt 
Îngeri cu săbii de foc ne apără drumul 
Să trecem hiatul dintre cer și pământ. 
 
Podu-i subţire şi se clatină-ntruna 
Leviatan ne pândește ascuns în ocean 
E timpul să treacă peste valuri furtuna 
Piraţi ne privesc printr-un magic ochean. 
 
Şi totuşi convoiul de suflete urcă 
Pe podul luminii de îngeri aprins 
Țărmu-i departe şi parcă-i nălucă 
E tot mai greu, mai greu de atins. 
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Tânărul încercă să îşi pună planul în 
aplicare, acela de a-şi urmări iubita la lăsarea serii, 
fără ca ea să ştie, pentru a vedea unde se duce şi ce 
face noaptea întreagă dar, simţindu-se urmărită, 
Luiza îl chemă la ea acasă, pregătind o masă 
bogată. Lipindu-se de pieptul lui, îl îndemnă să guste 
din mâncăruri şi să soarbă un pahar de şampanie. 
Cele cinci prietene ale ei erau şi ele invitate, iar Vlad 
îşi dădu seama că sunt atât de frumoase încât te 
făceau să nu îţi poţi lua ochii de la ele, fiind sfioase, 
cuminţi, cu păr bălai, cu buze roşii ca fraga, 
murmurând şoapte atât de delicate încât puteau să 
lase pe oricine fără cuvinte. Nu putea decât să stea 
într-un loc şi să le asculte.  

La un moment dat începură toate şase să 
cânte şi glasul lor îl adormi pe Vlad, iar când se trezi 
deja era dimineaţă şi fetele dispăruseră ca de obicei, 
fără să lase vreun semn în urma lor.  

- Cum este posibil aşa ceva? se întrebă 
acesta. Din nou am pierdut-o pe frumoasa mea.  
Şi de această dată planul lui dăduse greş. Oare ce îi 
mai rămăsese de făcut? 

Şi Vlad veni cu altă idee, de a le invita la el 
acasă pe cele şase fete, precum şi pe cei cinci 
prieteni ai săi ce erau la rândul lor îndrăgostiţi de 
cele cinci minuni ale lumii. 

- Venim negreşit! strigară ei fericiţi, sperând 
cu toţii să le afle secretul. 

Flăcăii zăvorâră uşile după ce tinerele intra-
ră în casă, aşezându-le apoi la masă, iar în momen-
tul când ceasul bătu ora douăsprezece, constatară 
că cele şase fete ce cântau duios şi armonios îşi 
schimbară cântecul într-un mieunat lung şi tremu-
rător. Şi cât ai clipi toate se prefăcură în pisici, iar 
fata cea bălaie, Luiza, şefa tuturor, le îndemnă să 
fugă care încotro, pe geam, căţărându-se sus pe 
acoperiş în timp ce paharele, farfuriile, vinul şi 
cozonacul pieiră toate ca şi când n-ar fi fost. 

Furioşi, băieţii se luară după ele, fugărindu-
le prin toate colţurile, dar agerimea pisicilor se 
dovedi de neegalat. 

- Dragii mei, am aflat ce voiam sa aflăm, 
spuse Vlad. Micuţele noastre prietene, firave şi 
gingaşe, se transformă noaptea în pisici, redevenind 
tinerele pe care le cunoaştem cu totii a doua zi. 
Acum că enigma este rezolvată, mai rămâne doar să 
le dezlegam de vrajă pentru că probabil un vrăjitor 
le-a blestemat să rămână noaptea pisici şi ziua 
femei.  

Unul dintre tineri auzise despre un munte ce 
era vrăjit deoarece, cu foarte mult timp în urmă, îi 
îndeplinise unui om multe dorinţe iar acesta profitase 
de bunăvoinţa lui, cerându-i fel de fel de lucruri greu 
de îndeplinit şi bătându-şi joc de bunătatea acestuia. 

- Nu ştiu dacă este adevărat sau nu, dar voi 
merge acolo, să încerc să rog muntele fermecat să 
le preschimbe la loc pe cele şase fete, să rămână 
veşnic sub formă umană, şi nu pisici, ca să ne putem 
căsători cu ele, hotarî Vlad. 

Şi astfel tânărul se îndreptă cu paşi grăbiţi 
spre munte, uitând de foame şi de sete, mergând 
zile întregi şi nopţi în şir, fără să se gândească la  

 

(continuare în pag. 36) 
 

 

  
 

Cristina Gabriela COVALIU 
 

BLESTEMUL PISICILOR 
 

Într-o zonă liniştită de munte trăiau odată şase 
fete frumoase foc, nişte adevărate prinţese ce se între-
ceau una pe alta în înţelepciune şi eleganţă, care însă 
seara dispăreau, făcând-se nevăzute până a doua zi, 
făcându-i pe oamenii din sat să se întrebe cine sunt 
aceste tinere domnişoare enigmatice. În zadar aceştia 
încercau să le urmărească ziua întreagă, odată cu lăsarea 
întunericului fiecare dintre ele dispărea fără să lase vreo 
urmă.  

- Eu nu mă las până nu descopăr unde se duc 
aceste şase frumuseţi din sătucul nostru, pentru ca una 
dintre ele m-a vrăjit şi aş dori să o cer de soţie fără să mai 
stau pe gânduri, spuse Vlad, un tânăr chipeş ce pusese 
ochii pe una dintre tinere pe nume Luiza, cea mai 
frumoasă dintre ele. 

Şi astfel chipeşul băiat se punea la pândă seară 
de seară la umbra unui copac, însă adormea mereu, iar 
când se trezea era deja prea târziu fiindcă aleasa inimii 
sale se făcea nevăzută. 

Zilele treceau iar enigma se adâncea pentru că 
toată lumea era cu ochii pe minunatele făpturi ce odată cu 
luna plină se pierdeau în neant, ca a doua zi dimineaţă să 
revină în sat mai frumoase, mai elegante. 

Într-o seară, Vlad o prinse în braţe pe Luiza, fata 
ce îl fermecase, ţinând-o la pieptul său până la ivirea ste-
lelor pe cer. Îmbrăţişând-o şi vorbindu-i cu multă dragoste, 
o ceru de soţie: 

- Nu pot trăi fără tine, frumoasa mea, trebuie nea-
părat să mă asculţi pentru că astăzi vreau să îţi împăr-
tăşesc iubirea mea. Vreau să fii soţia mea, acum şi pentru 
totdea-una, ce zici? Eşti de acord? 

Fiind cu ochii închişi, băiatul simţi deodată cum 
aleasa inimii îi alunecă din braţe încet-încet, rămânând pe 
mână doar cu rochiţa ei de mătase, iar în depărtare nu 
văzu decât o pisicuţă albă, frumoasa foc dar speriată, ce 
fugea în întunericul pădurii. 

- Na, drace, că iar mi-am pierdut iubita! oftă acesta 
nefericit, fără să ia în seamă pisica ce trecuse prin faţa sa. 
Cum putea să fugă fără rochie şi de ce ar fi vrut să scape 
de mine când eu îi mărturiseam dragostea mea, lăsându-
mă singur?  

Şi astfel tânărul se înverşună şi mai tare, punân-
du-şi în gând un plan care de această dată nu avea să 
dea greş. 

Cum vestea despre frumuseţea celor şase fete se 
dusese în întreg satul, Vlad nu era singurul îndrăgostit de 
una dintre ele. Alţi cinci flăcăi puseseră ochii pe domni-
şoare, vrând să le mărturisească iubirea lor dar, ca şi 
Vlad, ei nu reuşeau deoarece ca printr-o minune fetele 
fugeau de ei, lăsându-i singuri în toiul nopţii. 
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Eugenia Rada IONIȚĂ  
 
 

Pentru  ochiul închis 

 

Pentru ochiul închis 

Lumina ca un arc înnobila 

Visele scuturate din poala teilor 

În serile sărutate de cer și pământ. 

Răsăritul culcat peste masa cu iarbă 

Se foia, șoptind la urechea mării, 

Amintirile tale sunt mâinile  

Descompuse în  curcubeul albastru 

Iar caii admirau pe pajiști 

Cum trecea nunta de fluturi. 

Nu este așa, 

Ipocrizia nu putea ucide raiul de flori 

Ce se închina dimineața? 

 

 

 

Zară din opt 

 

Stai. 

O za din lanțul cu opt 

Ajungea la scânteile galbene 

Din lanul cu maci 

Zâmbind pe furiș la gelozia lunii 

Cum numai ciocârliile o știu cum o fac. 

Așteaptă! 

Limba căutărilor se înfășura sub formă de opt, 

Steagul sub învelișul coconului 

Fâlfăia  perdeaua de vânt, 

Fluturii gheții înmugureau pe răzoare  

De la unu la opt... 

Năvalnic curgeau norii în corăbii de iacint 

Tremurul cuvintelor tăia perla scoicilor 

Repetând: nu pleca! 

Rândurile de cifre le aranjau îngerii 

De la unu la zece, unu și opt 

Norocul îl ghiceai în floarea liliacului 

Aruncând zarul și căutai dealul copilărei , 

Pe trei din zaua cu opt 

Te păstram ca fiind cea mai frumoasă. 


 

 
 

(urmare din pag. 35) 
 

nimic altceva decât la singurul lucru care îl făcea fericit: 
ca aleasa inimii lui să rămână femeie şi să nu se mai 
transforme noaptea în pisică.  

După luni întregi de mers ajunse la munte şi, 
văzându-i măreţia, îşi dădu seama că acela este locul cu 
pricina. Deci se aşeză ostenit la poalele lui şi îl rugă din 
inimă: 

- Dacă ceva magic există în acest loc, atunci mă 
rog ca şase fete, tinere şi inocente, să rămână pe vecie 
aşa cum sunt, să nu se mai preschimbe noaptea în 
pisici, deoarece ele nu merită această soartă. 

Deşi vrăjitorul de pe munte îşi promisese sie în-
suşi că nu va mai îndeplini dorinţele oamenilor, îşi dădu 
seama că tinerele fete nu sunt vinovate cu nimic, sunt 
fiinţe inocente şi merită o şansă. Şi astfel un fulger şi un 
tunet brăzdară cerul, apoi o voce se auzi ca şi cum 
Dumnezeu vorbea celor de pe pământ: 

- Lângă piciorul tău, în iarbă, vei găsi o soluţie. 
Când pisicile vor veni noaptea să bea lapte, pune-le 
două picături în castroane. Vor fi suficiente, iar dimineaţa 
fetele vor rămâne pe veci la forma lor. 

Găsind sticluţa în iarbă, băiatul plecă fericit spre 
casă, alergând într-un suflet să le dea de veste priete-
nilor lui că a găsit leacul. Cu toţii puseră câte două pică-
turi în laptele pisicilor, lăsându-le castronaşele lângă co-
drul negru unde se ascundeau noaptea. Ospătându-se 
din ele - minune! - pisicile se transformară la loc în tinere 
domnişoare, iar Luiza le spuse flăcăilor povestea lor: 

- Noi am fost blestemate la naştere de către o 
ursitoare să trăim aşa toată viaţa, ziua fete şi noaptea 
pisici, până când şase flăcăi cu inima mare, ce ne voi 
iubi nespus de mult, ne vor ajuta să redevenim ceea ce 
am fost. Dacă v-am fi spus de la început povestea 
noastră vraja nu s-ar mai fi desfăcut niciodată, rămânând 
pisici pe vecie.  

Şi astfel cele şase perechi făcură o nuntă ca în 
poveşti, trăind fericiţi până la adânci bătrâneţi, mulţu-
mindu-i zi de zi vrăjitorului de pe munte. 


 
 

 
(urmare din pag. 33) 
 

deoarece umanul începe tocmai prin limbaj. [...] limbajul 
determină în primă instanţă omul ca atare şi îl face să 
apară ca om. [...] limbajul [...] este funcţia prin excelenţă 
a umanităţii (a «faptului de a fi om»): însă este doar 
prima treaptă a umanului şi nu mai face posibile treptele 
ulterioare, cu care, totuşi, nu se identifică.” 
 

(din volumul “De lingua Universalis”, Editura Antares, 2007) 
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George NICA 
 
Pseudopsalmul unui scrib ascultător 
  

Nemoartea am aflat-o, știi, Doamne, de la tine, 
Mă iartă că ți-o cer în schimbu-acestui cânt, 
Nu-mi trebuie palate, nici mări și nici pământ, 
Ci doar o veșnicie să curgă peste mine. 
Nemoartea am aflat-o, știi, Doamne, de la tine. 
  

În partea-ți  dreaptă  sta-voi, un scrib ascultător, 
Poruncile-ți prin mine își vor găsi grăire, 
Din orice parte-a lumii de va veni vreo știre 
De-ndată ți-o voi spune cu glasul temător. 
În partea-ți  dreaptă  sta-voi, un scrib ascultător. 
  

M-alungă de găsi-vei  vreo taină nepătrunsă, 
Sau pune-mă la cazne să trag la jug, din greu, 
În răni să-mi picuri sare ca în dureri, mereu, 
Să știu că nicio taină nu trebuie ascunsă. 
  

Dar pentru că te cânt mă vei ierta de toate, 
De moartea care lumea de veacuri o străbate. 
  
Pseudorondelul  unui anonim trist 
  

În seara asta sunt extrem de trist, 
Chiar dacă vreau să nu-mi arăt necazul 
Și tot încerc să schimb mereu macazul, 
Să pedalez în noapte optimist. 
  

Își arde lampa în tăcere gazul 
Și umbra mi-e prin casă ca de Crist, 
În seara asta sunt extrem de trist 
Chiar dacă vreau să nu-mi arăt necazul. 
  

Ca-n alte dăți și-acum mi-e trist amiazul, 
Tristeții mele nu-i sunt scenarist, 
Dar pentru rol sunt singurul artist 
Căru-i lipsește la final extazul, 
 

În seara asta sunt extrem de trist 
Că dintre voi doar eu suport necazul, 
Că-n scenă sunt un anonim artist 
Căru-i lipsește la final extazul! 
  
Pseudorondelul  renunțării  trăirii  în cer 
  

Ai să mă ierți, iubito, că nu ți-am scris o vreme, 
Am fost plecat în grabă, în cer, la Dumnezeu, 
Ca să-l întreb de știe nemuritor de-s eu 
Şi să mai scriu în preajma-i vreo câteva poeme; 
Mă vei ierta, iubito, că nu ți-am scris o vreme. 
  

Pășit-am printre aștri, timid, ca-ntr-un muzeu, 
Gândind că tu, acasă, de mine-ți faci probleme, 
Sper c-ai să-mi ierți tăcerea că nu ți-am scris o vreme, 
Am fost plecat cu treburi, în cer, la Dumnezeu 
Şi-am scris pe-un cer albastru vreo câteva poeme… 
  

Şi peste-un timp Pământul m-a pus să-l veghez eu, 
Dar nu m-am împăcat cu multele-i  blesteme 
Şi de-asta am fugit de rolul meu de zeu 
Şi-am coborât pe iarba cosită de o vreme, 
Bogat fiind cu o moarte și-n cer c-un Dumnezeu, 
În cartea mea lipsindu-mi doar câteva poeme… 
  

Te rog să-mi ierți tăcerea că nu ți-am scris o vreme… 
       

 

Pseudorondelul  unei  alte  toamne 
  

Aceste berze, parcă, s-au mai rotit odată 
Şi toamna-aceasta, parcă, a mai trecut cândva, 
Un gând mi se strecoară în mintea mea, de-ndată, 
Că toamna-aceasta, parcă, nu e din viaţa mea; 
Aceste berze, parcă, s-au mai rotit odată?… 
  

Nu ştiu de ce mă-ncearcă-o nelinişte ciudată, 
Nu ştiu de ce îmi spun spre-a mă teroriza, 
Aceste berze, parcă, s-au mai rotit odată, 
Iar toamna-aceasta, parcă, a mai trecut cândva? 
O teamă mă cuprinde trudind trăirea-mi toată… 
  

Voi coborî-ntre gânduri ca într-o cazemată, 
Trăiri trecute-n taină mă vor înconjura, 
Un aer de-altă toamnă în piept voi respira, 
Când tu privind spre ceruri vei întreba mirată: 
  

Aceste berze, oare, s-au mai rotit odată 
Şi toamna-aceasta, oare, a mai trecut cândva?... 
  
Pseudorondelul unui dor de dor 
  

Îmi e dor de un dor cât un munte de dor, 
Să se-nfigă în piept ca o gheară de fier, 
Să pornească furtuni pe pământ și în cer, 
Îmi e dor de un dor după care să mor. 
  

Îmi e dor de un dor cât o mare de dor, 
Să scufunde corăbii pe ocean și în cer, 
Să mă lege de țărmuri cu parâme de fier, 
Îmi e dor de un dor după care să mor. 
  

Îmi e dor de un dor cât o lume de dor, 
Să mă pierd iar prin lume doar cu dorul-de-ler, 
Să privesc peste vârfuri cum și stelele pier, 
Îmi e dor de un dor după care să mor. 
  

Îmi e dor de un dor cât un munte de dor, 
Să pornească furtuni pe pământ și în cer, 
Să mă pierd iar prin lume doar cu dorul-de-ler, 
Îmi e dor de un dor după care să mor. 
   
Pseudosonetul poetului condamnat 
să trăiască în cer 
  

Se zvârcolește-n mine un sonet 
Pe care-l simt, dar care nu se lasă 
Să-l scriu deodată, pe nepusă masă, 
Având puterea unui nou verset. 
Se zvârcolește-n mine un sonet. 
  

Și plânge-ncet sub pleoapa-mi somnoroasă, 
Într-un suspin sublim de clarinet 
Și-atras de forța-i rece de magnet 
Mă urc în cer, în propria mea casă, 
Să-l scriu acolo, pe nepusă masă. 
  

Sunt condamnat ca să trăiesc în cer 
Uitând de toate cele pământești, 
De-acum încolo, câte-un mesager 
  

Îl voi trimite pentru orice vești, 
Pe-un nor de aur, fiind corăbier, 
Ducând spre voi sonetele-mi cerești. 
Sunt condamnat ca să trăiesc în cer. 
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Privire 

 

Ochii mei sunt ferestre 

în care tu privești 

să-mi vezi sufletul 

pierzându-se în vârtejuri. 

 

Ochii tăi sunt oglinzi 

în care sufletul meu reflectă 

imensitatea iubirii tale 

  

 

 

Taine 

 

Iubirea- 

lumea mea 

oglindită într-o ceașcă de cafea, 

o poveste cu perdele arămii, 

basmul în care vrei să crezi 

și vrei să-l știi. 

 

Iubirea - 

cânt fermecat, 

două suflete ce s-au îmbrățișat 

să-și fie pereche, gând și cuvânt, 

taină a vieții prin lume trecând 

 
 

Cățelușa cititoare 

 

Cățelușa mea 

Vrea pe canapea, 

Este cam șireată, 

Privește cu artă 

Ca să o ridic 

Și pe ea un pic, 

S-o pun pe curat, 

Să doarmă în pat. 

 

Ei, dar tot foșnind, 

A descoperit 

O carte de citit 

(Sau de ronțăit?) 

Acum, se dă mare, 

Că e cititoare. 

 

 


 

 

     Denisa CIACLAN 
 
 
 
Povestea unei gări 

 

Gara aceea 

Nu e romantică deloc. 

Bărulețele de PFL 

Vor lua curând foc. 

A avut și ea povestea ei, 

Cu chemări și așteptări, 

Cu beții și lacrimi, 

Săruturi furate, 

Urlete, 

Patimi, 

E gara unde se vorbește-n gura mare 

Despre pariuri, 

Despre închisoare 

Și despre păpuși fericite de-o seară 

Pentru o țigara. 

Oamenii aceia înspăimântători, 

În altă viață, ți-ar fi trimis flori 

Dar acum își beau amarul și ratarea 

Peste rănile lor cade , din nou, înserarea. 

 
 
 
Dealurile mele 

 

Pe dealurile mele 

copilăria surâde, 

saltă, 

cântă cu glas cristalin, 

râul oglindește cerul 

iar toamna are gust de vin, 

cărările șerpuite 

aleargă spre lumină, 

undeva, la o casă, 

prin fereastră,  

ziua-i mai senină, 

inima mea cunoaște 

privirea dintre stele, 

sufletul mi-a rămas 

în locul de popas, 

pe dealurile mele. 
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Cătălin RĂDULESCU 
 

Adevărul lunii de porfir 
 

             - Exagerezi!... Dar ce vorbesc eu de exagerări, 
când acum, în anul 5977 te laşi pradă unor superstiţii în 
care n-ar mai fi crezut nici primitivii de acum patru mii de 
ani... 
              - Exagerări sau nu, există, pare-se şi un 
fundament ştiinţific vizavi de ceea ce spun, mai zise  Laup, 
nedezlipindu-şi ochii de luna înconjurată de acea aureolă 
stranie şi luminoasă, ca de praf roşiatic de cărămidă. De 
aceea te-aş ruga ca noaptea asta să o petrecem afară din 
domiciliu, este a treia lună a anului, doar a patra zi a 
acesteia, plăcută şi răcoroasă după obişnuita caniculă pe 
care am avut-o de înfruntat nouăzeci de zile în precedentul 
anotimp – hai să stăm afară, să povestim, nu departe de 
casă... 
              Gestetel se gândi că perechea ei este prea 
prezumpţioasă, prea înclinată spre superstiţie şi basm. Nu 
se supără, însă: în relativ lunga perioadă de când 
convieţuiau oficial – cincisprezece ani, se cunoşteau din 
adolescenţă, puteau fi invidiaţi pentru longevitatea şi 
fidelitatea relaţiei – ajunsese să-i cunoască toate 
predispoziţiile: erau inofensive. 
              Dinspre deşertul Òleteni la marginea căruia 
locuiau, acesta începând brusc, la câteva sute de metri de 
casa lor, bătea o briză plăcută, aducând cu dânsa 
obişnuitul praf de nisip fără de care viaţa li s-ar fi părut 
ceva bizar; şi acesta avea legenda lui: dacă ai fi spus în 
urmă cu patru mii de ani – zice-se –  că prin acea zonă 
relativ verde vei ajunge să circuli cu cămila, lumea ar fi râs 
de tine, după cum în zilele prezente ar fi izbucnit în hohote 
dacă le-ai fi zis năstruşnicia că în mijlocul Òletenilor, 
printre dunele de nisip, paşte liniştit o cireadă de cornute 
mari gestante, animale exotice pe tărâmurile lor, al căror 
produs scump, laptele, precum şi carnea – erau doar din 
import, la preţuri relativ accesibile fiindcă erau 
subvenţionate, dar nu tocmai mici. – Era altă legendă în 
care perechea sa, Laup, credea cu tărie. Şi, la un moment 
dat, obosind, încetase s-o mai combată, lăsând-o, fiinţă 
matură, pe tărâmurile sale de mit. 
              Însoţiţi de căţeluşul Trybadis, ajunseseră la cam 
două sute cincizeci de metri de domiciliu şi se aşezară pa 
banca stihuie şi cam ciudat amplasată, ca pentru un 
drumeţ care ar fi vrut să facă un ultim popas înainte de a 
se încumeta să se avânte cu pasul spre a străbate nu 
chiar micul deşert ce tocmai începea. Aşezându-se 
poponeţ, patrupedul îşi lipi privirea pe astrul cu tentă 
sângerie, pe care îl privea fix. 
              - Ceva nou pentru comoara mea canină, nu?, zise 
Gestetel tandru, bătându-l uşor pe crupe. Oricum, puţin 
probabil să vezi de două ori în viaţă aşa ceva.  
             După care scoase din pachet o smocpip şi şi-o 
aprinse meditativ, inspirându-i adânc fumul. La lumina ca 
de cuarţ a lunii, distinse pe pachet grafica mobilizatoare 
ce-l îndemna pe consumator să servească zilnic, prin pip, 
cât mai multe lujere existente acolo, întru menţinerea 
sănătăţii, vigorii şi o viaţă îndelungată şi fericită. Întotdea-
una pe pachet exista o grafică diferită de precedentul, 
propagandă care reliefa plină de imaginaţie beneficiile pip-
ului. Pare-se că nu fusese, totuşi, dintotdeauna aşa: în  
 

 

urmă cu câteva mii de ani, pe pachetele de smoc-
pip-uri a căror denumire de atunci nimeni nu şi-o mai 
amintea în zilele lor – grafica fiecărui pachet indica 
exact opusul, enumerând pericolele la care se 
expunea consumatorul comiţând pip (denumirea 
exactă a verbului „pip” de atunci nu şi-o mai amin-
tea, de asemenea, nimeni). – Gestetel era convinsă 
că şi acesta era un basm în care Laup, cu înclinarea 
sa ludic-infantilă spre fantastic, de asemenea 
credea. De aceea, poate, nu comitea pip niciodată, 
spre dezolarea partenerei de viaţă. – Cine ar mai fi 
putut crede aşa ceva în zilele lor, anume că smoc-
pip-urile fuseseră cândva catalogate ca fiind ceva 
nociv, cu excepţia firilor lirice, permeabile la legen-
de?... Dar în dispoziţia deosebită din acel moment, 
când avea să petreacă aproape întreaga noapte cu 
perechea ei sub cerul înstelat şi lumina straniu de 
puternică a lunii, Gestetel era dispusă să facă o 
excepţie, dând curs predispoziţiei continuu-lirice a 
perechii sale. Aşa că, prinzându-se în joc, glăsui 
prima: 
              - Se zice că în rarele cazuri când lumi-
nozitatea astrului nopţii prezintă un astfel de aspect 
bizar, acea noapte este a Lunii de porfir, fiind 
noaptea rostirii adevărului sau non-devărului, pentru 
toate cuplurile care observă fenomenul şi că, dacă 
non-adevărul este preponderent în rostirile dintre cei 
doi, aceasta poate provoca un seism. Cum între noi 
s-a rostit întotdeuna numai adevărul, noi doi am face 
imposibil un astfel de fenomen de fiecare dată!... – 
Numai de ar exista aceeaşi armonie în faptă, vorbă 
şi gând şi la celelalte cupluri care admiră acum ce 
admirăm noi, ca să nu se producă vreun cata-
clism!..., adăugă ea şugubăţ. 
              - Da-a..., se auzi de la cealaltă parte, ca un 
vag ecou. 
              Cu botul parcă mai prelung decât în rea-
litate, căţeluşul începu să exhibe un urlet modulat, 
parcă a jale, ca de om ajuns după o viaţă de 
nefericiri la capătul puterilor. În prima clipă fără reac-
ţie din pricina surprinderii, revenindu-şi, interveni: 
              - Încetează, Trybadis!... Te crezi fiară din 
pădure, în codrii primitivilor de acum patru-cinci mii 
de ani?... Din fericire acele vremuri au trecut, acele 
păduri nu mai există! Am evoluat!... 
              Gestetel îşi privea contrariată perechea. Se 
aşteptase la mai mult decât acel „ – Da-a...”.... 
              - Ai fost totdeauna un hom închis. Atât de 
închis, încât a trebuit să sap ca să aflu că mă iubeşti 
şi, deşi am constatat că o făceai cu toată ardoarea, 
nici după ce aproape că formaserăm un cuplu nu mi-
ai spus-o prea des. Aproape că a trebuit să te duc 
eu de mână în faţa Generalului Civil ca să ne 
căsătorim... 
              - Da-a..., se auzi din nou de cealaltă parte, 
precum un ecou ceva mai puternic  
              - Închis hom mai eşti, zic bine. Chiar şi 
acum, după cincisprezece ani de relaţie cu acte în 
regulă. Îţi mai aminteşti – începu plină de voioşie – 
petrecerea de sfârşit de deceniu din ajunul nunţii 
noastre neprevăzute?... – Nici până în acel moment 
nu-mi declaraseşi afecţiunea ta, care era evidentă  
 

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

pentru toţi cei ce ne cunoşteau!... 
              Cealaltă parte păstra acum silenţiozitatea depli-
nă. 
             - De aceea am încercat să-ţi provoc gelozia: ca să 
te fac să vorbeşti. Toată zbânţuiala mea regizat-afectu-
oasă cu Levlyn, cu care eram de perfectă conivenţă, 
frivolitatea afectată faţă de celelalte persoane la petrecere 
cu care dispăream din când în când prin oficii spre a ne 
strica de râs lăsându-te pe tine să te frămânţi şi să înţelegi 
altceva, reuşiseşi să mă enervezi cu circumspecţia de 
care nu te-ai lepădat nici acum întru totul, dar acum, 
măcar acum, mă crezi?.. Că totul nu era decât regie, ori 
de câte ori am încercat să-ţi provoc gelozia, era cu scopul 
de a te face să te exprimi!... Barem acum, crezi acest 
adevăr suprem?... 
            - ... şi atunci când ai scris ca din întâmplare pe 
contul tău că, de fapt, eşti pe ascuns căsătorită, accesând 
discret una din cele două matrimonii pe care legea ţi le 
permite concomitent – tot un adevăr suprem era?... 
              - Căpşună fraieruţă, nici acum n-ai înţeles oare 
că am făcut asta plasând totul în acea partiţie mai 
ascunsă căutătorului obişnuit – tocmai ca să văd gradul 
de interes pe care ţi-l trezesc? Cu excepţia ta, nimeni nu a 
mai găsit acea notaţie... - Atunci când ai răbufnit, în 
sfârşit, spunându-mi toate motivele reticenţelor tale, 
inclusiv „descoperirea” făcută pe contul meu după o 
„percheziţie” informatică demnă de un poliţist versat – am 
înţeles că nu mai e nimic de făcut, aproape te-am 
remorcat spre a te duce în faţa Generalului Civil, punând 
astfel capăt zbuciumului ce nu putea duce la nimic bun, 
dar şi a mefienţelor inutile dintre noi!... 
              - Da-a... 
              - Chiar nu înţelegi că te iubesc, că nu te-am 
înşelat niciodată?...  
             Urletul modulat al căţelului se făcu auzit din nou. 
Gestetel îl privi şi de astă dată surprinsă, intervenind însă 
mai rapid: 
             - Gata, Trybadis!... Gata!... Ţi-am mai zis, pădurile 
alea nu mai există!..., făcu ea un spirit, pocnindu-l uşor 
peste crupă. 
              Globul ca de ardezie al lunii înconjurată de 
bizarul brâu acum ocru ajunsese la Răsărit, pregătindu-se 
să apună. Dinspre Vest, se zărea vag o geană de lumină, 
ecleror al zorilor sidefii. 
              - Peste două ceasuri se face lumină. – Ai văzut, 
nu s-a-ntâmplat nimic, semn că toate cuplurile ce şi-au 
făcut în noaptea asta mărturisiri – inclusiv noi – au spus 
numai şi numai adevărul, încheie Gestetel şăgalnic. 
              Ajunşi acasă, membrii cuplului se sărutară 
tandru, ca de noapte bună, chiar înainte de a intra la 
aşternut. În pat, între două ape de somn, cele două fete 
se îmbrăţişară cu gestul supremei afecţiuni safistice,    
gândindu-se că, la urma urmelor, trăiau în cea mai bună 
din lumile posibile, aserţiune veche tot de mii de ani, al 
cărei autor nimeni nu şi-l mai amintea. Chiar dacă mici 
anomalii iritante gen Marşul Naturaleţei – ţinut recent de 
minoritatea biologică a hetero-micşiştilor, adepţi, după 
cum spunea şi numele, a nefireştilor cupluri mixte, 
barbarie posibilă în urmă cu milenii pe când reproducerea 
speciei se făcea în mică măsură prin inseminare artificială 
– şi preponderent prin scabroasele şi glandularele 
mijloace naturale. – Respectivul Marş avusese loc cu  
 
 

 

protecţia masivă a Forţelor de Autoapărare Civile 
care feriseră pe respectivii minoritari biologici de 
latura agresivă a îndreptăţitului oprobiu public care, 
deşi legea îngrădise mult posibilitatea, îşi arăta, 
câteodată, prin mijloace contondente, scârba şi 
dispreţul pentru acei anormali. Cele două nu se 
îndoiau că în cele din urmă normalitatea, morali-
tatea, bunul-simţ şi logica vor ieşi ca de obicei 
triumfătoare, după străvechea mantră al cărei autor 
de asemenea nimeni nu şi-l mai amintea – „ Binele 
învinge!”. Şi, după noaptea de veghe, îmbrăţişate, 
aproape concomitent, adormiră adânc. 

 
● 
 

              Când geana de lumină, avangardă a 
zorilor mirifici, se lăţi pe mare parte din bolta 
cerească, în acordurile celui de-al treilea urlet al lui 
Trybadis – se produse seismul. De o rară violenţă 
– anunţa periodic şi sobru vocea crainicului în 
raptofoane – pagubele materiale şi victimile fuse-
seră minime, întrucât epicentrul şi aria de desfă-
şurare fusese Deşertul Òleteni şi împrejurimile, mai 
bine zis – fostul Deşert Òleteni – ale cărui dune de 
nisip fuseseră înlocuite, prin prăbuşire tectonică, de 
un uriaş lac, a cărui margine, dintr-un punct din 
partea estică, era mărginită de un rustic-lugubru 
simbol concretizat  aidoma unei borne într-o bancă, 
pentru ca la nici trei sute de metri, să se vadă 
rămășițele unei căsuţe din care rămăsese doar un 
fragment de calcan, la câţiva metri zărindu-se o 
formă bizară, precum statueta unui câine de mici 
dimensiuni aflat în plină fugă. – Alte consecinţe 
stranii ale violentului seism fuseseră re-inversarea 
polilor magnetici ce aveau să facă vizibilă, precum 
în urmă cu mii de ani, apariţia astrului nopţii dar şi 
al celui al zilei la Est, pentru a le vedea cum apun 
din nou la Vest, dar şi refacerea curburii Munţilor 
Karapatzí, modificată tot în urmă cu mii de ani de 
sosirea pe Planetă a unui îndelung mediatizat şi in 
rem mult-aşteptat bolovan ceresc. 
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