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Pablo NERUDA 
 

În seara asta aş putea scrie cele mai triste versuri 
 

În seara asta aş putea scrie cele mai triste versuri. 
Scriu, de exemplu: "Noaptea se clatină  
şi stele albastre clipesc în departare." 
Vânturile nopţii se răsucesc pe cer şi cântă. 
În seara asta aş putea scrie cele mai triste versuri. 
Am iubit-o - iar uneori şi ea m-a iubit. 
În nopţi ca aceasta am ţinut-o în braţe, 
Am sărutat-o iar şi iarăşi sub cerul înstelat. 
Uneori ea mă iubea, iar eu, de asemenea, o iubeam. 
Cum ar fi putut cineva să nu-i iubească ochii mari  
şi adânci? 
În seara asta aş putea scrie cele mai triste versuri. 
Să simţi că nu o mai ai. Să simţi că ai pierdut-o. 
Să asculţi noaptea imensă, fără ea mai imensă – 
Iar versurile cad în suflet ca roua pe păşune. 
Mai contează că versurile mele nu o pot reţine? 
Noaptea se clatină, iar ea nu este aici cu mine. 
Asta-i tot. În depărtare cineva cântă. În depărtare. 
Sufletul meu suferă că a pierdut-o. 
Privirea mea o caută, tânjind s-o ajungă din urmă. 
Inima mea o caută, iar ea nu este lângă mine. 
Aceeaşi noapte albind aceeaşi mesteceni. 
Noi, cei de atunci, nu mai suntem aceeaşi. 
N-o mai iubesc, asta-i sigur, dar cât de mult am iubit-o... 
Vocea mea a încercat să-nsoţească vântul,  
să-i atingă auzul. 
Este a altuia. Va fi a altuia. De asemenea,  
săruturile mele de atunci. 
Golul care a devenit. Trupul ei strălucitor.  
Ochii nemărginiţi. 
N-o mai iubesc, asta-i sigur, dar poate o iubesc. 
Dragostea-i scurtă, iar uitarea este mult prea lungă. 
Pentru că în nopţi ca aceasta am ţinut-o în braţe, 
Sufletul meu nu-i împăcat că a pierdut-o. 
Spun asta, chiar dacă ar fi ultima suferinţă pe care o îndur 
Iar acestea ultimele versuri pe care le scriu pentru ea. 

 

traducere de Petru Dimofte  

 
Cântecul de disperare 
 
Răsare amintirea ta din noaptea unde-s scufundat. 
Râul îşi leagă de mare lamentaţia obstinată.  
Părăsit asemeni cheiurilor în zori.  
Este ceasul plecării, oh părăsitule!  
Peste inima mea plouă corole reci.  
Oh santină de moloz,  
cumplită peşteră cu naufragiaţi! 
În tine s-au adunat războaiele şi zborurile.  
Din tine şi-au înălţat aripile păsările cântului.  
Ai înghiţit tot, ca depărtarea.  
Ca marea, ca timpul.  
Totul în tine a fost un naufragiu!  
Era ora veselă a asaltului şi a sărutării.  
Ora stuporii ce ardea ca un far. 
Neliniştea pilotului, furia scafandrului orb,  
tulburea beţie a dragostei,  
totul în tine a fost un naufragiu!  
În copilăria de ceaţă sufletul meu înaripat şi rănit.  
Pierdute descoperitor,  

 

totul în tine a fost un naufragiu!  
Te-ai legat de durere, te-ai agăţat de dorinţă.  
Te-a doborât tristeţea,  
totul în tine a fost un naufragiu!  
Am împins înapoi zidul de umbră,  
am păşit dincolo de dorinţă şi de faptă.  
Oh trup, trup al meu,  
femeie pe care am iubit-o şi am pierdut-o, 
pe tine în ceasu-acesta umed,  
te chem şi te prefac în cânt.  
Ca un pahar tu ai primit nemărginita duioşie,  
şi cioburi te-a făcut ca pe-un pahar 
nemărginita-uitare. 
Era neagra, neagra singurătate a insulelor,  
şi acolo, femeie de iubire,  
în braţele tale m-ai primit. 
Erau setea şi foamea, şi tu ai fost rodul.  
Erau durerea şi ruinele,  şi tu ai fost miracolul.  
Ah femeie, nu ştiu cum m -ai putut păstra 
pe pământul sufletului tău,  
şi pe crucea braţelor tale! 
Dorinţa mea de tine a fost cea mai teribilă  
şi cea mai scurtă, 
cea mai nepotolită şi mai beată,  
cea mai intensă şi cea mai avidă.  
Cimitir de sărutări,  
încă mai sunt focuri pe mormintele tale,  
încă mai ard ciorchinii ciuguliţi de păsări.  
Oh gura muşcată, oh sărutatele membre,  
oh dinţii înfometaţi, oh trupurile împletite.  
Oh copulaţia nebună de speranţă şi efort  
în care ne încleştam şi deznădăjduiam.  
Şi duioşia, uşoară ca apa şi făina.  
Şi cuvântul de-abia-nceput pe buze. 
Mi-a fost destinu-acesta,  
cu el dorinţa mi-a călătorit, 
s-a prăbuşit în el dorinţa-mi,  
totul în tine a fost naufragiu! 
Oh santină de moloz,  
totul cădea-năuntrul tău, 
ce durere nu ai vlăguit,  
ce valuri nu te-au înecat. 
Din val în val încă ai pâlpâit şi ai cântat  
stând în picioare ca un marinar  
la prova unei corăbii.  
Încă-ai mai înflorit în cânturi,  
încă-ai mai spart curenţi. 
Oh santină de moloz, tu puţ deschis şi-amar. 
Palid scafandru orb, nefericit oştean,  
pierdute descoperitor,  
totul în tine a fost naufragiu!  
Este ceasul plecării, crudul şi-ngheţatul ceas  
pe care noaptea îl supune oricărui orar.  
Centura zgomotoasă a mării încinge ţărmul.  
Se ivesc stele reci, emigrează negre păsări.  
Părăsit asemeni cheiurilor în zori.  
Doar umbra mi se răsuceşte  
tremurândă-n mâini. 
Ah dincolo de toate. Ah dincolo de toate.  
Este ceasul plecării. Oh părăsitule!  

 

traducere de Dan Munteanu Colan  


 

 
 
 
 



Boem@  (138) 8/2020 4 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Denisa LEPĂDATU 

 
 

Zâmbetul meu inelat 
 

aud bătând mai multe inimi deodată 
deschid uşa 
şi trag cu coada ochiului 
văd cum pe paturi stau întinse 
gânduri mov şi albastre 
li se face un ekg 
pentru că par a fi bolnave 
uneori 
teama se ghemuieşte la picioarele mele 
nu mi-e prietenă aşa că 
o îndepărtez şi alerg de una singură 
 

aud cum în urma mea 
cad spărgându-se orele plecate la vânătoare 
ştiu că din ultima luptă 
doar trei au mai supravieţuit 
câteodată le unesc vârfurile 
cu un pronume 
legat cu o sfoară 
de zâmbetul meu inelat 
 
 
Paralelism 
 

te caut dintr-o întâmplare în alta 
mototolesc îngândurată 
castelele unde poeţii închid modestia 
până şi emoţiile tresar 
în braţele muzei 
întinzând copacii pe lungul 
şi latul şoselei 
unind cele două lumi 
necoliniare 
strivesc teoremele victoriei 
cu o cifră ce şchioapătă 
uneori 
îndrăznesc să m-aşez  
paralel cu lumina 
sufletului tău 
şi-ncercăm să ne-atingem 
ca-ntr-o joacă 
 
Știu când ajungi 
 

închide ferestrele iarnă 
să nu te topească anotimpurile ce vin 
serveşte-mă cu o prăjitură 
mai delicată decât fulgii  
 
 

 
surprinşi de viscolul pornit dimineaţa 
îmi spui că n-aş putea ghici 
când vei ajunge la capătul drumului 
dar eu ştiu 
că după ultima ninsoare 
trupurile ghioceilor tresar sub tălpile tale 
aşezând mugurii stelelor căzătoare 
pe emoţiile ce-mi traversează 
rând pe rând 
copilăria 
 
 
Sunt lacrimă 
 

ai vrut să m-ascunzi  
între două zbateri de pleoapă  
genele se lipeau cuminţi de trupul meu  
mai transparent decât orice  
surâs ivit nefiresc de devreme  
mă strecuram în interiorul  
irisului tău parfumat 
refuzând să fiu lacrimă  
înmuguream în fiecare primăvară  
până-ntr-o zi când mi-am descoperit  
gândurile într-o prefaţă  
am început să mă joc  
adunând în palme cuvintele  
rostogolindu-ne împreună până se făcea  
dimineaţă 
îmi plăcea să fotografiez pescăruşii  
desprinşi din călimara sufletului tău  
mai alb decât orice culoare 
 
 
Destinația sentimentelor mele 
 

încerc să separ  
întunericul de lumină  
umbrele lor sunt  
ţesute de un paianjen speriat că  
cineva  
îi va desprinde picioruşele  
lipite de dimineaţa aceea străvezie  
când hotărârea a fost luată  
şi totul a devenit gri  
fără cale de întoarcere  
iar firul acela subţire  
prins de clanţa uşii  
a răsturnat universul  
pe farfuria cuiva  
care n-avea nume  
adresă  
sau cod poştal  
nici acum nu  
ştiu care e destinaţia  
sentimentelor mele 
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O ploaie acidă se instalează peste oraș 
 
iar în urma pașilor mei se dezlănțuie haosul. 
Am sufletul ciuruit de gloanțe 
Și seva eternității se scurge încet 
în noroiul care-mi ajunge până la glezne. 
Picăturile îmi sculptează fața  
ca pe o bucată de marmură de Carrara 
Ochii îmi sunt foarte tulburi. 
Arde. 
Fiecare pas, gând, amintire. 
Nu caut adăpost ci înălțare 
fără de aripi.  
 
 

Dacă într-o secundă se trăiește viața 
 
atunci vreau să dansez printre nuduri 
pe muzica lui Bach. 
Să simt vibrația prin tălpile goale 
în timp ce trupul se lasă unduit 
de o pală de vânt, 
Iar chipul mi se scaldă  
în soarele de august. 
 
 

Dacia verde 804 
 
din duminicile pare. 
Sticlele de alcool luate pe nv 
expuse pe mobila lucioasă. 
Primul set s-a spart în 77. 
În dulap stă juma’ de mașină, 
o blană de nutrii și un alendelon  
luat pe valută.   
Mașina de spălat automată 
făcea furori în cartier 
Cum a făcut și blițul de la Polaroid 
în 24 decembrie ’89.  

 
 

Vraiște 
 
Zorii se întrezăresc printre mormanele de prafuri 
și mă găsesc afundată în singurătate acoperită 
doar de veșnica mea dantelă neagră. 
Nu-mi simt picioarele, iar capul îmi zace amorțit  
pe masa de mahon. 
Sunt înconjurată de un fum înecăcios  
și sticle goale. 
Imagini vagi mi se derulează succint,  
dar nu le pot lega. 
Soarele îmi arde ochii și simțurile. 
Petele de vin sunt mai proeminente ca niciodată 
și buclele îmi stau răvășite. 
Caut cu disperare o scăpare din abisul 
dependențelor 
dar mă găsesc tot mai afundată în ele. 
Sunt într-un cerc vicios. 
Amintirile lovesc precum un Molotov și mă cuprind 
cu toată puterea lor 
în Iadul propriilor păcate.  


 
 
 
 

 

 Alexandra Iasmina PANC 
 

Am renunțat la Rai 
 
din pur egoism. 

Picioarele îmi zac  

în ciupa cu apă rece. 

Pe Kafka s-a pus praful, 

iar macrameul tronează pe Elcrom. 

În cui stă pensionată uniforma tatei 

și dracu știe când se va întoarce mama. 

Până atunci, azi e duminică.  

 
 
 
Ceai negru și atât 
 
Nu o să dau vinul la schimb, 

dar într-o seară de joi 

negrul mă încântă mai mult.  

El și-a vărsat tutunul  

în timp ce cu dexteritate  

se pregătea să ruleze o țigară.  

Mă privește cu subînțeles, ochii ăia, 

și știu de pe acum ce mă așteaptă. 

 
 
Vederile de la       
 
spun cât de mult curaj a avut 

bunicu’ în ’84. 

Nu-mi pasă că se stătea la cozi 

și nici că nu era mâncare. 

6400 de lei pe 2 cocoși de porțelan, 

nebunie curată, banane pe dulap. 

Taxiu ’4 mergea cu metanol, 

lăzile de Pepsi stăteau în fața ușii 

și ai mei mâncau portocale. 

 
 
Poate sunt o artistă a foamei 
 
Mă hrănesc cu inspirație 

și printre respirațiile sacadate  

Se simte vibrația creației 

Intensificată de amploarea dorinței 

Scursă prin cerneala translucidă 

a unui suflet în ascensiune.  
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         Delia MUNTEAN 
 

MIHAI MERTICARU-TALENT ȘI EXPRESIVITATE 
 

        Sunt aproape opt veacuri de când, în Sicilia, Giaco-
mo da Lentini, notar cu îndeletniciri artistice, făcea schimb 
de sonete cu starețul Tivoli, iubitor și el de poezie. Practi-
ca, un fel de modă în cercurile literare ale vremii, era cu-
noscută sub denumirea de tenzone, cuvânt provenit din 
occitanul tenso („duel”, „tracțiune”). Ea fusese împrumutată 
de la trubadurii provensali și presupunea o discuție în ver-
suri, pe teme amoroase, între doi poeți sau între un poet și 
o entitate imaginară, fiecare exprimându-și poziția prin mij-
loace retorice cât mai rafinate. 
 La noi, cele dintâi sonete au fost tipărite în iunie 
1829 în „Curierul românesc” al lui Ion Heliade Rădulescu 
(București) și în „Albina românească” (Iași), condusă de 
Gheorghe Asachi. 
 Cum a evoluat această specie literară în Europa și 
în țara noastră, dar mai ales care sunt rigorile compunerii 
unei astfel de creații putem afla din preambulul lui Mihai 
Merticaru – poet, eseist și gazetar, născut la 20 iunie 1938 
în satul Bețești, comuna Rediu, județul Neamț – la cel mai 
recent volum al său de versuri, Vis și abis (Editura Mușati-
nia,Roman, 2018). 
 Nu intenționăm să zăbovim asupra paginilor res-
pective, așezate sub titlul Sonetul - regele poeziei, ci să 
arătăm, cu plăcută surprindere, că, în ciuda vechimii și a 
încorsetărilor formale, în pofida schimbărilor de mentalitate 
și a tendinței actuale de a obține totul cât mai repede și cu 
mai puțină investiție de efort, categoria lirică amintită este 
încă în lucrare. Își păstrează aproape la fel de proaspete 
delicatețea și sprinteneala trubadurești, încântându-ne și 
astăzi prin melodicitate. Dacă stârnim un picuț definiția 
inițială, putem afirma că și acum sună bine această 
melodie scurtă.  De-abia un ton, un sunet mic. Un sonnetto 
(cântecel). 
 Un tenzone, discret retro, ne propune și Mihai Mer-
ticaru – unul dintre adepții fideli ai sonetului – în volumul de 
față. Partenerii convocați la duel, nu neapărat toți sonetișți 
(Sapho, Ovidiu, Saadi, Li Tai Pe, Pierre de Ronsard, Omar 
Khayyam, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, William 
Shakespeare, Alexandr Pușkin ș.a., iar pe teren românesc: 
Mihai Eminescu, Nicolae Dabija, Theodor Damian), își ex-
primă poziția în mottoul textelor, urmând ca poetul nem-
țean să-și etaleze propriile argumente legate de tematica 
aleasă, mizând atât pe backgroundul cultural, cât și pe 
experiența personală. 

Sunt puse la bătaie tehnici mai mult ori mai puțin 
subtile de exprimare a ideii, în registre emoționale și ling-  
 


 

vistice dintre cele mai diverse. La ordinea zilei se 
află femeia și problema amoroasă (Sonetul ochilor 
tăi, Sonetul unei povești, Sonetul unui portret, Sone-
tul unui dar, Sonetul tămăduirii, Sonetul regretelor, 
Sonetul lui Eros ș.a.), însă întâlnim o serie de linkuri 
ce vizează condiția creatorului (Sonetul unei pasiuni, 
Sonetul poetului urgisit, Sonetul muzei ambițioase, 
Sonetul unui timonier, Sonetul creatorului), timpul 
(Sonetul copilăriei, Sonetul satului natal, Sonetul ti-
nereții), moartea (Sonet bacovian, Sonetul compen-
sației, Sonetul despărțirii, Sonet-testament), politica 
și societatea vremii (Sonetul țăranului român, Sone-
tul bărbăției, Sonetul decăderii, Sonetul românului). 

Speculațiile pe marginea acestor teme poar-
tă trubadurul de la biologic la spiritual, de la relaxare 
la tensiune. De la vis la abis. Atari tendințe (false 
opoziții) se articulează într-un ansamblu imaginativ 
amprentat de subiectivitate, poetul fiind regăsibil – în 
egală măsură – ca autor, regizor, actor, sufleur, 
spectator sau comentator. Sunt tot atâtea funcții ale 
celui care (se) visează, activate într-o misterioasă 
pendulare între conștient și inconștient. 

Ipostazele lirice implicate trădează luminile 
și umbrele identității auctoriale, fluxurile și refluxurile 
propriului destin, dorințele (împlinite sau refulate), 
acomodarea cu vremile, anxietatea provocată de 
trecere. Rolurile acestea capătă așadar încărcătură 
emoțională, convertindu-se în modalități de comuni-
care cu sinele. Visul construit împreună pălește 
treptat, alunecă spre abis, un fel de punct terminus, 
o  „șireată umbră” (Sonetul unui stoic) către care se 
îndreaptă inexorabil și ființa poetului: „Dinspre pre-
zent înspre eternitate, / Unde cea brună mireasă mă  
 

(continuare în pag. 7) 
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(urmare din pag. 6) 
 

cheamă // Monstruoasa tăcere să n-o detest, / Miezul cu-
vântului cu aldine / Să mă soarbă, că-n zadar e vreun 
protest. // (Nu-mi rămâne decât să privesc spre vest) / 
Acum, nimic nu mai vreau pentru mine / Doar clipa și cu-
pa să-mi fie pline!” (Sonetul compensației). 

Volumul se deschide cu o coroană însumând, 
conform rețetei, un număr strict de texte care dezvoltă 
același subiect. În cazul de față, autorul renunță la so-
netul-maestru, poem menit a încheia coroana, format din 
primele stihuri ale celor dinainte. Intitulată Parisul (în 14 
sonete), compoziția echivalează cu un vis dirijat, în care 
simbolurile gravitează în jurul unui singur nucleu: cetatea 
pariziană. Sonetele, precum episoadele unei reverii pre-
lungite, comunică între ele printr-o rețea de imagini ce 
prefigurează ascensiunea, respectiv decăderea, cu între-
gul lor cortegiu de semnificații. Așadar, Parisul „cu-o mie 
de ispite te îmbie” și tot el „te ucide și te-nvie” (I). Este 
„cuib de nebunie și tinerețe” (II), depozitar al unor valori 
de cultură și civilizație străvechi („Aici și-o piatră poate să 
ne-nvețe” – II; „Pe pâine, aici artă se întinde” – XII). „Vi-
cleanul” Paris seduce prin „miraje și drog” (IV), întru-
chipând aspirația dintotdeauna a artiștilor Evropei: „Ar-
monie, grație și lumină, / Sculptură, muzică și poezie / 
Cu genialitate se îmbină” (XIII). Aici trubadurul întâlnește 
scriitori români autoexilați (Emil Cioran, Eugène Ionesco, 
Mircea Eliade) și-l vizitează pe Constantin Brâncuși – cel 
care a-nvățat „pietre și lemne să zboare” (VIII) – în 
atelierul său, unde e îmbiat „c-un pahar de zaibăr și dor” 
(idem). În utopia pariziană, aproape fiecare persoană 
visată dezvoltă conotații speciale pentru autorul visului, îl 
descătușează și îi transferă din energia proprie, stimu-
lându-i astfel puterea creatoare. 

În ceea ce privește sonetele de dragoste, abor-
darea și recuzita se situează în prelungirea Cântării Cân-
tărilor („Pajiști de vis sunt dorurile tale, / Zâmbetu-ți în-
mugurește-o livadă […] / Buzele, dulceață de petale // De 
trandafir” – Sonetul unui dar; sau: „Din glasul său, 
albinele strâng miere” – Sonet pentru atei) și a liricii cur-
tenești, fără să respingă atitudini și comportamente mai 
apropiate de vremurile actuale („N-ai cârtit că-i distrată și 
confuză, / Că vrea zorzoane și alte tinichele, / Ai primit-o 
cu bune și cu rele, / Aprinsul jar, nu-l bănuiai sub spuză” 
(Sonetul unei muze). Dimensiunea confesivă, declarațiile 
înflăcărate, dulcegăriile alternează cu umorul, cu ludicul 
și oralitatea: „Ți-aruncă făclia privirii blânde, / Te zădă-
rește cu cei doi lupi hap-sâni, / Te răscolește, te scoate 
din țâțâni” (Sonet pentru atei); sau: „Iubita-mi […] / Nu 
contenește-un pic să mă provoace. / Ca să-și atingă 
suprema-i dorință, / De la o vreme e tot mai locvace, // 
Un spin în inimă mereu îmi coace, / A auzit, scumpetea 
de ființă, / Că arta se naște din suferință” (Sonetul muzei 
ambițioase). 

Ca și la Dante, Petrarca, Eminescu ori Voicu-
lescu – dintre poeții cu care se află în tenzone –, în lirica 
lui Mihai Merticaru, discursul erotic se împletește adesea 
cu cel despre creație. Femeia și poezia, când nu își 
revendică vreuna din ele întâietatea (femeia – în Sonetul 
unui portret: „De când mă știu, te zugrăvesc întruna, / Că 
mi-am epuizat trusa de culori / Ca să-ți surprind toată 
gama de lucori / De ieri, de azi și dintotdeauna”; poezia – 
în Sonetul unei pasiuni: „Am ars pe-al tău altar în ape 
stinse, / Urcând pe Golgota tot înainte, / Nopțile, ți le-am  
 

 

ținut mereu aprinse, // La picioare ți le-am depus învin-
se, / Iar, drept răsplată, tu, fată cuminte, / M-ai răstignit 
pe-o cruce de cuvinte”), pot face casă bună împreună 
(„Duioși, ochii tăi, tainice străfulgerări, / Izvoare perpe-
tue de poeme, / Sortiți să pună punct vieții-mi boeme, / 
Hoinarul să-l adune de pe trei cărări” – Sonetul 
tămăduirii). Se mai întâmplă ca nehotărârea sau capri-
ciile dumneaei să zgândărească sensibilitatea și răb-
darea partenerului-artist. În atari situații, se face apel –
 mai în glumă, mai în serios – la argumentul suprem: 
refuzul de a-i da iubitei sens cultural („Nemângâiat sunt 
îndestul de viață, / Cu-a ta tăcere, de ce mă biciuești? / 
Cât mă mai lași să rătăcesc prin ceață? // Hai nu mai fi 
așa de șugubeață! / Un sincer răspuns, trebuie să-mi 
găsești, / Altfel, ieși-vei din cartea-mi de povești!” -
Sonetul unei propuneri). 

Pe măsură ce ne apropiem de finalul volu-
mului, portativul tematic preferat se îmbogățește cu 
meditația asupra trecerii, iar cuvintele încep să doară. 
Destrămarea ființei și a iluziilor („Doinește iarna în 
trupul ostenit, / Se-nclină fruntea înaltă spre glie, / Din 
cer, ți se mai dă doar o felie, / Sufletul, de regrete, ți-e 
troienit” (Sonetul despărțirii), neputința încetinirii timpu-
lui, mesajele mai mult ori mai puțin codificate dinspre 
celălalt tărâm („Secat mi-e izvorul cu apă vie, / De trei 
zile, o pasăre mă-ngână, / Eu am să plec, tu să mă ții 
de mână!” – Sonetul finitudinii) activează din partea 
lectorului un registru emoțional diferit de cel exploatat 
anterior. El este însă temperat de seninătatea cu care 
eul  își privește asfințitul, dar mai ales de speranța că, 
prin moștenirea lirică încredințată urmașilor, nu va 
dispărea definitiv („Așa păși-voi într-o lume nouă / Cu 
picioarele spălate în rouă. / Sonetele le las pe toate 
vouă” – Sonet-testament). 

Din punct de vedere prozodic, remarcăm ine-
ditul unor rime (să nu uităm că acestea erau cândva 
colorate altfel decât celelalte cuvinte ale sonetelor), da-
torat asocierii cuvintelor românești cu cele străine (se-
nine/aldine/al fine; melodie/feerie/sine die; de-amo-
re/Tagore; Versailles/fără grai), așezării în corelație a 
unor părți de vorbire diferite (seduși/Brâncuși; nu cer/ 
Molière; transpiră/hetairă; lună/-mpreună; dar că/ se-
ncarcă; îndurare/oare/moare; lumină/genuină/se-mbină 
), inversiunii (mon amour/Eiffel Tour) sau jocului de cu-
vinte (hap-sâni/țâțâni/amâni). 

Considerăm că avem de-a face cu un creator 
care și-a găsit drumul personal. Mihai Merticaru se 
dovedește un poet stăpân pe uneltele sale, de altfel 
îndelung exersate – dacă ținem seama de bogata pro-
ducție publicistică și editorială. Cât despre ținuta versu-
rilor, ea a fost recunoscută până acum de numeroase 
premii, atribuite în țară și în străinătate. 

Duelul ideatic cu marii sonetiști ai lumii are toa-
te șansele – zicem noi – să atragă amatorii de dialog 
cultural sau nostalgicii mai vechiului amour courtois și 
după ce poetul se va hotărî să plece la rendez-vous cu 
neantul. Acolo unde „totul e de prisos” (Ana Ahma-
tova). 
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  Ionel NECULA 
 

O carte despre Eminescu 
 

      A fost o vreme, vremea renegatei dictaturi comuniste, 
când foamea de carte – reală, prădalnică și pătimașă – 
se deconta din interesul cititorilor pentru lectură, când 
librăresele erau curtate mai abitir decât fetele de la ben-
zinării. În condițiile când societatea nu-i oferea decât un 
spectacol grotesc, de omagiere deșănțată a mediocrității 
agresive și dizgațioase, lumea chiar citea, prefera să se 
retragă în singurătatea propriului său habitat și să se 
abandoneze lecturii. Era o formă de contestație, de a 
evada din real și de a se amăgi cu imaginea unor alte 
posibilități de administrație. Lumea din cărți era oricum, 
mai ispititoare decât ceea ce-i oferea viața, plină de 
mediocritate și privațiuni  de tot felul.  
       Această lume a dispărut, s-a dizolvat în haloul eco-
nomiei de piață, dar foamea de carte a rămas, numai că 
nu mai este activată de cititori, ci de editori la fel de 
înfometați de carte, dar nu pentru plăcerea lecturii, ci 
pentru a-și rotunji profiturile cât mai consistent. Ceea ce 
altădată trecea drept foame de lectură s-a trivializat într-o 
foame de profituri imediate și cât mai burdușite. Cei 
peste trei mii de editori duc, fiecare, dorul de comenzi 
prin care să supraviețuiască și, dacă se poate, să le 
rotunjească și contul din bancă. Despre soarta cărții 
după apariție nu mai interesează pe nimeni. Maurul și-a 
făcut datoria. A pus întregul tiraj în brațele autorului și cu 
acest ultim gest s-a autoexonerat de orice altă răspun-
dere. 
    Am făcut această mai generoasă introducere pentru 
că, iată, unele edituri de provincie editează și lucrări va-
loroase care ar merita să aibă o mai generoasă cir-
culație,să ajungă pe masa de lectură a mai multor cititori, 
să incite, să genereze reacții, atitudini și dezbateri publi-
ce, ceea  ce nu știu să se fi întâmplat. 
      Am aflat târziu și mai mult întâmplător de cartea lui 
Mugur Voloș România lui Eminescu (Galaxia Gutem-
berg, Târgu Lăpuș, 2015) și am fost intrigat de faptul că 
n-am auzit vorbindu-se despre ea, nici prin presa noastră 
culturală și nici prin alte mijloace media. Nu știu  despre 
autor decât că este absolvent al Universității din Cluj și 
că și-a luat doctoratul cu o temă despre Filosofia social-
politică a generației 27, devenită mai apoi carte, publi-
cată la Biblioteca revistei “Familia”. Amândouă cărțile ar 
fi meritat o circulație mai generoasă,  ar fi fost de dorit să 
se găsească pe rafturile tuturor librăriilor din țară și n-am 
deloc impresia că sunt prea cunoscute. O carte despre 
Eminescu, oriunde apare, e un semn de curaj și de ma-
turitate intelectuală a autorului care o semnează, pentru 
că nu este la îndemâna oricui. Or, Mugur Volos tocmai 
prin acest fapt se remarcă, prin seriozitatea preocupărilor 
și prin apetența sa pentru trudnicie intelectuală și pentru 
 

 
 

procesarea lucrului înalt și adânc. 
      Cum arată România lui Eminescu?  Încercarea de 
surprindere a viziunii social-politice eminesciene, măr-
turisește autorul în prefață, a avut la origine, în cazul 
meu, atât motive care țin de opera eminesciană, cât și 
de ordin personal. Făcea parte din aceeași conste-
lație de gânditori, abordați de autor în teza de docto-
rat, alături de Noica, Mircea Vulcănescu, Eliade și 
Cioran și era firesc să poposească și în orizontul cir-
cumscris de Eminescu. Toți au făcut filosofie dintr-o 
perspectivă românească și-au dat seama de universal 
dintr-o condiție particulară.  
      Mugur Olos nu s-a speriat de travaliul reclamat de 
subiect, a parcurs cele cinci  tomuri  academice  ale 
publicisticii eminesciene (volumele 9-13) și-a reconsti-
tuit, cu fidelitate  de artizan, nu doar imaginea Româ-
niei post-unioniste, dar și viziunea social-politică 
eminesciană, doctrinele filosofice care l-au influiențat 
în decorticarea fenomenului românesc. Căci Emines-
cu, recunoaște și autorul avea o putere mare de ab-
stractizare și opera corect cu concepte filosofice 
(p.49). 
      Există, în periodizarea publicisticii lui Eminescu, 
trei epoci relativ distincte și bine statornicite de ana-
liști: epoca de început, până la 1976, epoca ieșea-
nă, dintre anii 1876-1877, mare parte petrecută la 
Curierul de Iași și epoca de la Timpul dintre anii 
1877-1883. 
      Autorul a remarcat bine că Eminescu a lucrat la 
un ziar conservator și-a avut ca obiect constant critica 
liberalilor. Faptul că cea mai mare parte a publicisticii  

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

sale s-a derulat în timpul lungii guvernări liberale, de 12 
ani, față de care s-a poziționat critic, abraziv și cu toată 
galanteria cuvintelor grele a condus deseori la ideea c-a 
făcut o politică exclusiv conservatoare, ceea ce este greu 
de susținut, căci, deși n-a prins guvernarea conservatoare 
- sau n-a mai fost el apt de exercițiu gazetăresc când au 
venit la putere conservatorii, pentru a vedea cum se 
manifestă atitudinal - găsim, chiar din condiția de redactor 
la un oficios conservator destule critici la adresa partidului 
lui Lascăr Catargiu.  
      Eminescu a privit realitatea românească dintr-un azi-
mut înalt care i-a permis să depășească orice partizanat 
politic și să abordeze România profundă, necantonată în 
timp, în facticitate și contingență, de unde și perenitatea 
depozițiilor sale, impresia de actualitate chiar și după 
lungul interval de timp ce s-a scurs. Ce mai rămâne azi, 
se întreabă și autorul, de interes major și chiar strigent, la 
aproape un secol și jumătate de la publicarea miilor de 
pagini de publicistică eminesciană?  Sigur că unele idei și 
concluzii au devenit desuete, dar dincolo de aceste cadu-
cități explicabile, rămâne ideea de muncă și meritocrație, 
imperativul național, limba și cultura tradițională româ-
nească. Și mai rămâne, dar asta n-o mai spune delicatul 
eseist, ideea bugetivoră de pătură superpusă, dornică 
de îmbogățiri rapide și fără muncă, abonații bugetului de 
stat, la fel de activă și de oneroasă  ca și în vremea lui 
Eminescu 
      Îl felicit sincer pe autor pentru această frumoasă 
ispravă exegetică cu care a îmbogățit bibliografia emines-
ciană și-l sigur că rămân un cititor constant al zbaterilor 
sale pline de har și de idei vitaminizate. 


 

Ion Dulugeac sub povara condamnării 
 

      Am mai spus că toată epica lui Ion Dulugeac - și-a 
devenit, văd, destul de cuprinzătoare, se decontează din 
propria sa biografie – o biografie bogată în întâmplări, 
arboroasă și cu multe situații care subîntind o epocă 
devălmășită,  bulversată și un mediu social reprezentativ 
pentru istoria noastră recentă. Este mai mult o Sagă a 
familiei Brâncoveanu, dar și o reconstituire beletristică a  
intervalului istoric recent, a epocii actuale care-și așteaptă 
încă  istoricul, s-o devoaleze  în toate articulațiile ei. Ion 
Dulugeac, asemeni zmeului din poveste, aruncă doar 
buzduganul înainte și realizează cu mijloace narative 
ceea ce, ulterior, va fi preluat,  cu alte mijloace și vizând 
alte finalități, istoricul de profesie. 
       Apărută în 2017, romanul Povara condamnării (Edi-
tura Romheliom, București) continuă acțiunea de unde 
rămăsese la sfârșitul romanului Vise spulberate – iluzia 
că acțiunea judecătorească în care figura ca inculpat, 
pentru o presupusă fraudare de fonduri europene, ar 
putea să-i dea câștig de cauză și să-l declare nevinovat. 
Justiția se pronunțase încă din romanul anterior, iar acum 
se judeca Apelul. Depusese presupusul prejudiciu și 
spera într-o achitare sau, în cel mai rău caz, într-o pe-
deapsă cu suspendare. Știa că totul i se trage de la un 
deputat udemedrist și procesul era instrumentat politic, 
dar spera să-și poată dovedi nevinovăția și se elibereze  
 

  

de această povară a condamnării. 
      Rămăsese însă tot jovial, optimist, popular și 
generos, pentru care multă lume îl trata cu respect și 
recunoștință. Îndatorase cu bunăvoința și generozita-
tea lui atâta lume, că fiecare se bulucea să-și arate în 
vreun fel recnoștința. În lumea boșilor apăruți după 
revoluție era privit cu respect, ca unul care reușise în 
afaceri, fără presupusele  tunuri, ceea ce era o rarita-
te printre așa-zișii oameni de afaceri bugetivori, abo-
nați la contracte oneroase cu statul.  Afacerea lui, cea 
de crescător al cailor de rasă, era destul de profitabilă 
și-i asigura un nivel de viață ridicat, poate chiar 
aristocratic.    
      Înțelesese însă că în situația în care se găsea, cu 
o condamnare pronunțată deja, era bine să gândeas-
că toate alternativele ce  i-ar putea fi de folos, 
inclusiv, cum se practică în mod curent, la posibilita-
tea influiențării pe căi oculte a completului de judeca-
tă. Povara condamnării răsfrânge intervalul  de viață 
scurs între sentința de condamnare și termenul de 
pronunțare a Apelului. Probabil că viitorul roman va fi 
circumscris intervalului petrecut în detenție, dar, deo-
camdată, e liber și se bucură de toate binefacerile ei. 
Nu simte încă nici o presiune asupra sa, iar programul 
său de viață curge firesc, împărțit între familie, 
grajdurile cabaline și, cum stă bine unui om de afaceri 
prosper, micile sale escapade erotice. Până la proces 
însă Ion Mavrocordat, alias autorul Ion Dulugeac, 
dezinhibat de orice prescripții, își continuă viața în 
felul său obișuit și nu-și refuză, nici în București, nici  

 

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

în sejurul de o săptămână în Austria, unele voluptăți oca-
zionale.       
      De fapt, cea mai mare parte a romanului este consa-
crată vacanței petrecută în  munții Austriei, unde, împreună 
cu alți câțiva potentați bucureșteni - toți petrecăreți și 
doritori de puțin dezmăț - au hotărât să-și permită o săptă-
mână de destindere și de puțină desdrăbălare pe pârtiile de 
schiat din Munții Austriei. Evident, Crescătorul de cai de la 
Mogoșoaia este recunoscut de tot grupul ca un fel de lider  
și de multe ori cuvântul său este hotărâtor în ceea ce 
privește programul sejurului austriac.  
      Dar imediat după întoarcerea din escapada austriacă, 
Ion Mavrocordat se interesează de soarta procesului în 
care era implicat ca inculpat și avea deja de executat patru 
ani de detenție. În condițiile când avocatul său părea 
depășit și da semne de slăbiciune își alcătuiește singur  o  
pledoarie cât mai convingătoare. Legea trebuie văzută în 
ansamblul ei și nu interpretată răuvoitor, cum au interpre-
tat-o cei de la DNA, care au executat un ordin politic, a 
spus inculpatul în pledoaria sa (p. 303).   
      Se convinge însă repede că soarta procesului este 
pecetluită politic, datorită intervenției unui deputat ude-
merist și toate zbaterile sale sunt zadarnice.  
      Acesta este romanul, firește într-o dispunere rezuma-
tivă, dar dincolo de substanța lui trebuiesc reținute câteva 
aspecte care țin de arta naratorului. În primul rând trebuie 
să subliniem firescul dialogurilor, spontaneitatea și absența 
acelor prețiozități care induc ideea de prefabricat și teatra-
litate. Personajele își păstrează vorbirea naturală, obișnu-
ită, ceea ce imprimă textului o anumită sprinteneală, îl gla-
zurează și face lectura captivantă, ademenitoare.  
      Nu trebuie să ne surprindă că romanul în sine, asemeni 
celor anterioare, probabil că și celor ce vor urma se resorb 
din biografia autorului - și întâmplările și personajele, deși 
numele lor sunt ușor schimbate,  sunt lesne de recunoscut.  
Din acest punct de vedere ea poate fi inclusă în maniera 
Școlii de la Târgoviște, care proclama biografia ca izvor și 
pretext al dispunerilor narative. Că această manieră exclu-
de sau miniaturizează  prezența motivului ficțional,  a fabu-
lației și a fanteziei în textura epică este evident, dar care 
operă nu implică, fie și subliminal, un sâmbure biografic, 
elemente  de experiență subiectivă? Cel puțin autorul o 
declară deschis și o recunoaște ca intenție paradigmatică 
programată că întreaga sa zbatere narativă își propune să 
plăsmuiască Saga familiei Mavrocordat și fiecare nouă 
ispravă romanescă reprezintă o altă cărămidă așezată la 
temelia acestei construcții.    
      Dar ceea ce surprinde cel mai mult la autor este arta 
portretistică. Știe să extragă din mulțimea însușirilor care 
configurează imaginea unui personaj pe cea esențială, s-o 
sublinieze apăsat și să-i confere funcție fotografică.  Ion 
plecând din bucătărie, se opri în fața oglinzii din hol. În apa 
neclintită a sticlei își văzu chipul obosit,  cu fruntea lată, 
bărbia cu un mic șanț ca o strungăreață, ochii albaștri pușin 
tulburi, privindu-se absent și posomorât. Când își văzu 
figura reflectată în oglindă, nu-i plăcu (p.164).  Și mai repro-
ducem, din mulțimea configurărilor din roman, portretul lui 
Gică, prietenului său din copilărie. Părea îndesat și parcă 
mai cârn decât în copilărie, cu părul său gri-cenușiu,care-i 
cădea pe frunte și pe urechi în șuvițe țepene, de parcă era 
de lână proaspăt vopsită. Sprâncenele lui albicioase și rare 
abia se zăreau pe fâșia îngustă a frunții, sub care tronau  
 

 

ochii mari și rotunzi, ca de  rac, ieșind din orbitele 
bărbatului, deja prea trecut și marcat de viață (p. 
106-107).  
      De multe ori, în reconstituirea unor halouri por-
tretistice recurge la un arsenal de floricele stilistice  
și ornamente care fac deliciul cititorului. Bunăoară, 
fata din local care vine la masa boșilor să preia co-
manda avea ochii prdeluiți de umbrele mângâ-
ietoare ale genelor sale negre, iar buzele ei roșii și 
cărnoase se înfoiau atunci într-un zâmbet, ca peta-
lelele unei flori sub adierea lină a vântului (p. 129).   
      N-ar fi complet acest comentariu, dacă n-am 
spune câte ceva și despre prezența cadrului natural 
și despre fastuoasele descrieri peisagiste în econo-
mia dispunerii  epice. Iată o mostră, din cele multe 
prezente peste tot în romanele lui Ion Dulugeac: 
Peste drum, pomii se unduiau poleiți cu aurul amie-
zii, sub o adiere ușoară, iar teii plini de frunze galbe-
ne se foiau într-o simfonie plăcută (p.112). Sau fru-
moasa descriere a peisajului muntos din Sinaia, pri-
vit de pe terasa vilei unde își sevea cafeaua, privind 
liniștiți munții Baiului de un colorit superb. Afară 
strălucea cerul albastru, ar stelele albe ale nopții cu 
lună plină sclipeau în depărtare. Frunzișul pomilor 
din apropiere tremurau în vântul de toamnă, iar 
pomii se unduiau de parcă ar fi vrut să-și scutujre 
luciul argintiu pe care luna-l dădea frunzelor (p. 
139). 
      Nu mai insistăm. Ion Dulugeac are abilități evi-
dente de scriitor. Îl felicităm pentru această ispravă 
narativă și-i promitem să  stăm cu ochii pe el pentru 
a-i urmări evoluția în continuare. 


 

Stefan Mitroi despre satul românesc la o 

cumpănă a istoriei 
 

      Am intrat greu  și destul de târziu în posesia unui 
exemplar din romanul lui Ștefan Mitroi, Dulce ca 
mierea (Editura RAO, București, 2016). Știam des-
pre autor că figurează în eșalonul prozatorilor ro-
mâni de succes, de vreme ce-a primit, în 2010, pre-
miul cel mare al Academiei Române pentru proză și 
că lucrările sale, indiferent de tiraj, se epuizează 
repede, înainte ca lumea să se lămurească despre 
ce este vorba. Numele lui Stefan Mitroi este deja o 
garanție a succesului de librărie și nu mă surprinde 
să aud că este un răsfățat al editurilor.  
      Nu ascund că la ultimile alegeri scriitoricești, 
când a candidat pentru funcția cea mai înaltă i-am 
dat votul și-s convins că de s-ar fi întâmplat să întru-
nească sufragiile majorității, ar fi fost un bun mana-
ger al breslei noastre de scriitori. Dar alegeri vor 
mai fi și m-ar bucura să știu că și intenția sa rămâne 
activă, cel puțin până la intrarea ei în lucrare. 
      Acum despre carte. Romanul este o radiografie 
a satului românesc teleormănean din vremea mari-
lor prefaceri postbelice și continuă, într-un fel, fru-
moasele tradiții narative consacrate de Zaharia 
Stancu, Marin Preda și alți prozatori din Sudul țării  

(continuare în pag. 11) 
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(urmare din pag. 10) 
 

care au conferit genului epic o anumită autoritate.   
      N-aș vrea să operez cu o discriminare stânjenitoare, 
dar am fost și am rămas un fan al genului narativ și-am citit 
cam tot ce s-a scris în domeniu în ultimile decenii. Nu tot, 
se-nțelege, și nu cât  aș fi dorit, dar nu cred să-mi fi scăpat 
prea multe din ofertele narative aflate în circulație publică. 
O poezie se poate însăila și mergând dimineață la centrul 
de pâine în timp ce un roman este altceva;  reclamă zile, 
nopți și chiar ani de zile de construcție și de reconstrucție, 
de  așezare îndelungată la masa de scris, pentru articu-
larea lui în toată arborescența epică.   
      Încă ceva. Totdeauna într-o lucrare narativă m-a intere-
sat, cu precădere și aproape obsesiv, motivul ficțional și 
fabulatoriu, elementul de inserție subiectivă a autorului în  
construcția narativă, dispoziția lui imaginativă -  din care se 
generează o compoziție și se legitimează  o desfășurare 
epică. O narațiune (nuvelă, roman) care reproduce cu 
exactitate fotografică o realitate bine circumscrisă  intenției 
scriitoricești, n-a avut niciodată prea multă trecere în eva-
luările mele.  
      Ei bine, Ștefan Mitroi m-a vindecat de această obsesie. 
Spunem adesea că viața bate filmul, dar trebuie să admi-
tem că și realul, existarea în sine depășește uneori funcția   
imaginativă și apetența pentru fantezie a unui scriitor.  
      Revin acum la carte.  Dulce ca pelinul este, firește, un 
roman – chiar unul masiv, desfășurat, rămuros, o Sagă a 
familiei Mocioacă și a satului românesc de câmpie. Este 
dispus în două diviziuni principale, fiecare cu subdiviziunile 
sale, dar se vede de departe că fiecare din cele 37 de capi-
tole (22+17) poate căpăta autonomie și, circulație indepen-
dentă, de-ar fi decupate ca nuvele. Personajul principal, 
Marin Mocioacă și toți cei din această numeroasă famile, 
constituie axul central și girează întreaga acțiune romanes-
că, dar în jurul lui roiesc multe alte personaje din toposul 
circumscris actului narativ, de fapt întreaga realitate rurală, 
cu tot cortegiul de oameni, fapte și întâmplări pitorești sau 
dramatice, menite să configureze satul și țăranul român în  
autenticitatea lor  genuină și ancestrală.  
      Mai mare peste clan (ăla marili) este Marin Mocioacă – 
un țăran simplu, analfabet, dârz, aspru și legat ombilical de 
glie, de sat și de tot ceea ce înseamnă viață la țară. Nu s-a 
gândit niciodată să evadeze din această lume, deși, ca tot 
omul visa și el la o prosperitate relativă, dar nu prin 
trădarea ei, ci prin afrontarea oportunităților  existente  în  
cadrul ce i s-a dat prin destin. Aspirațiile sale nu treceau 
dincolo de toposul pe care-l bătătorea zilnic și ideea de 
tartor, de cioban la propria sa stână,  i se părea maximum 
din ceea ce putea pretinde de la viață. 
      Există în romanul lui Ștefan Mitroi mai multe secvențe 
care-l situează prin preajma realismului magic, întâmplări 
spumoase, povestite cu o vervă seducătoare de Feleagă, 
bunăoară, un personaj care-i aștepta pe americani și care 
risca ani buni de pușcărie dacă nu intervenea Marin 
Moncioacă să-l salveze. Pusesem pâinea pe masă să 
mănânc. Deodată am simțit că este cineva în spatele meu. 
M-am întors și l-am văzut pe unul cu coarne și coadă care 
se apropia rânjind de mine. Cine ești,, l-am întrebat. Sunt 
dracul în persoană. Și ce vrei? Am venit să te iau. Să mă 
iei? Stai că-ți arăt eu ție. Oi fi tu dracul, dar eu sunt mai al 
dracului decât tine. Și-am pus mâna pe cuțit cu gândul să i-
l înfig în burtă. Dar când m-am repezit la el, Scaraoțchi a 
dispărut ca fumul. Că din fum era făcut nemernicul (p.127). 

 
 

      Mai sunt și altele,dar, autorul nu insistă asupra 
lor, ci mai mult se interesează de  reconstituirea cât 
mai fidelă a satului românesc – cu rânduielile, cu pi-
torescul, cu țăranii și cu limbajul lor colorat. Ceea ce 
realizează autorul prin acest roman este o frescă a 
vieții sătești și a țăranului neșcolit, dar care știe să 
citească în cartea naturii și să-și asume din paginile 
ei reperele de viață nealterate de timp  și nesupuse 
erodării.  
      Altfel, aici, în bucolicul spațiu rural, zilele se scurg 
egal iar viața capătă o anumită rotunditate repetitivă, 
aceeași cu fiecare muritor - copilăria, tinerețea, îmbă-
trânirea și, bineînțeles, moartea. Toate sunt previzi-
bile iar sfârșitul nu vine niciodată intempestiv, fără să 
trimită niște semne prealabile.  Badea Ghinea, spre 
exemplu, repeta zilnic același ritual clișeic. Încălțat cu 
cismele birgher încăleca pe Bombonica lui (o iapă 
costelivă și bătrână) și mergea întins la vie, unde 
avea și două rânduri de pruni pe care-i apăra de gra-
uri. Oprea un minut la cârciu-ma lui Nicolae Cârlig să-
și ia obișnuita cinzeacă și se întorcea când soarele 
își mai potolea dogoarea. Când a murit Bombonican, 
a înțeles că și sfârșitul lui este pe aproape.  
      Dar asupra morții ar trebui să zăbovim mai nult 
pentru că este un fenomen privilegiat în dispunerea 
epică a lui Ștefan Mitroi.De la Moartea lui Ivan Ilici,  
a lui Lev Tolstoi, cartea care l-a impresionat așa de 
mult pe Cioran, nu știu să-i fi  alocat cineva un spațiu 
așa de generos și să fi descris așa de ninuțios mo-
mentul alunecării omului în neant, în necunoscut, în 
hău. Dacă punem cap la cap toate relatările autorului 
despre trecerea într-o altă lume a personajelor, pu- 
 

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

tem conchide că nici o moarte nu seamănă una cu alta. La 
fiecare om vine cu altă înfățișare și trimite altfel de semne 
prevestitoare. La Marin Mocioacă, bunăoară,  a venit în Joia 
Mare, când satul se pregătea să întâmpine cu evlavie cea 
mai mare sărbătoare a creștinătății. 
      Multă vreme, Marin Mocioacă refuzase să se gândească 
la ziua când va fi cel condus pe ultmul drum. Nu era prea 
departe acum ziua aceea. Îi auzea tot mai deslușit călcătura. 
O simțea venind. Și nu se putea împotrivi. Era cea mai mare 
neputință ce-l încercaseră de-a lungul vieții. I se părea lipsit 
de sens să se revolte (p.207). 
      În acele momente de agonie încă mai da porunci, celor 
ce-l priveghea;  Voi să nu jeliți ca țațele în urma mea. Să 
aveți grijă să chemați la pomană și pe cei de-i plimbai cu 
căruța. Și să stea vadra plină cu vin la poartă, ca să bea toți 
cei care vor trece pe șosea. Iar tu mărită-te de te cere 
vreunul (p. 208). 
      Apoi, până să ajumgă sufletul să-i fugă din trup Mo-
cioacă avu răgazul să  treacă, împins de o forță necunos-
cută prin toate vârstele pe care le trăise (p.209). 
      În sfârșit, vin vedeniile, epifaniile care se buluceau fără 
opreliști în acele momente de alunecare  cosmică; are loc 
întâlnirile cu cei dragi și apropiați, cu părinții în primul râmd, 
plecați cu mulți ani în urmă. 
    Am insistat nai mult asupra morții lui Mocioacă, ăla marili, 
dar nu este singurul moment în  care autorul se oprește 
asupra legăturii dintre imanență și transcendență, dintre 
sacru și profan. Nișțe semne prevestitoare, de dincolo, 
primește și Vasile, fratele mai mic al lui Marin, care este zorit 
de soție să vadă cine le încearcă ușa în miez de noapte și pe 
o viforniță cumplită. Atât de cumplită încât oamenii  nu mai 
reușeau să elibereze de zăpadă ulițele satului și circulau prin 
niște tuneluri, prevăzute din loc în loc cu niște deschideri 
către cer pentru a se lămuri unde sunt și peste care case 
trebuie să treacă pentru a ajunge unde  își propusese.   
      Există în romanul lui Ștefan Mitroi multe tipologii zălude, 
degenerate sau retardate, dar și întâmplări,  situații și povești 
de viață subliminale, incredibile pentru o minte normală. Una 
dintre ele este relatată de Dudiță, fratele mai mic al familiei 
Mocioacă, cel  ce-și lăsase vlaga, tinerețea și sănătatea prin 
lagărele sovietice în timpul prizonieratului și asistase la 
scene de canibalism  pintre prizonieri. Fusese depus la un 
loc cu alte nații - sîrbi, turci, ucrainieni,bulgari - și se murea 
pe capete. Morții erau îngropați la grămadă. Cine avea timp 
să înmormânteze pe fiecare în parte? Se întâmpla să fie 
aruncat în groapă câte unul ce nu murise de-a binelea. 
Acolo, măturisea Dudiță fratelui său, au început, nene, să 
mănânce carnea celor morți (p.99).   

-Ai mâncat și tu? / -Eu? -Da, tu! -Auzi, dă-mi și mie o 
țigară. 
      De asta zic: romanul lui Ștefan Mitroi m-a vindecat de  
obsesia implicatului ficțional, ca imprativ, într-o dispunere 
narativă. Viața e destul de complicată și fără inserția fabu-
losului, a fanteziei, a imaginației. De multe ori, autenticitatea 
complexază  abilitățile Eului creator de a infuza imaginarul 
narativ cu substanță ficțonală. Important este altceva. Impor-
tant cu adevărat este arta scriitorului, aptitudinea lui de a  
conferi unui text savoare, prospețime și credibilitate. Ceea ce 
Ștefan Mitroi o  dovedește cu asupra de măsură. 


 

 

Alexandru CAZACU  
 

Portrete sau ramă 
 

Ca un automat de cafea  
blocat de numărul fiselor primite  
asemeni dimineața prelungindu-se puțin  
de atâta singurătate 
când soarele cu greu va zări  
străzile acestea ascunse de șirul duzilor 
unde decorul din decor 
este pregătit să ne întâmpine  
mai buni și plini de neuitare 
sub astrul nopții trecute 
precum astericsul din tratate  
ce ne indică 
în josul paginii trimiteri si explicații 
pregatiți să trăim  
și bucurie și corvoadă 
unde cenușă se împrăștie peste cenușă  
fără a şti dacă peisajului îi suntem 
portrete sau ramă 
 

Atât de tineri 
 

Culorile acestei toamnei 
ca și cum ar aștepta un principe  
să-și clădească aici o Signorie 
Lumina din ochii păsărilor se prelungește  
peste orașul vechi și vindecă  
crestăturile rămase în ușa  
după care te ascundeai în copilărie  
să-ți imaginezi continuarea romanelor 
cavalerești  
Atât de tineri și atât de singuri  
între etajele imobilelor tip 
doar cu orele decrepite ale insomniei lângă noi 
dincoace de zidurile nomade din frunze 
și dialogurile auzite asemeni  
trascrierilor după benzi de magnetofon 
când o monedă de aur se adâncește  
puțin câte puțin în pământ  
iar norii străvezii stau peste urbe  
ca o mână ce binecuvântează  
 

Dimineață străină 
 

Joia aceasta ca o cămașă ce ne strânge  
în cea mai străină dimineața de iarnă  
ce-și adună chiciura peste gardul ruginit 
al fostei fabrici de prelucrări metalice 
și se apropie cu pași de fiară  
de spațiul rectangular al camerei  
de efervescența lentă a șampaniei din pahare 
și serialul ce rulează parca in gol 
peste ecranul televizorului pus pe silence 
de geamurile electrizate cu tăcerea noastră  
de chipurile peste care dragostea  
ar da orice să întârzie  
iar în jur lucrurile măcinate poartă cu ele 
o discretă aureolă albastră  
și un fel de a spune  
că vor să supraviețuiască  
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crezut oare că steaua aceea de mercur s-a oprit în 
vârful unui stâlp, sau al altuia de-au început să se 
jertfească izbindu-se de inima ei, să cadă şi să se 
ridice în zbor şi iar să cadă sub tălpile grăbite al 
călătorilor din gară? Era un sfat oare al fugarilor, al 
sinucigaşilor care n-aveau cum altfel – sub dunga 
apei – să-şi afle capăt zilelor? Sau poate anume 
mutaţii programate ciclic se trezeau malefic într-unul 
din cromozomii lor, impunându-le un destin în care 
nu se mai putea interveni? O fi şi-n noi acel cromo-
zom, perturbant şi imperturbabil în progra-marea lui, 
care ne poate mâna într-un asemenea suicid? Dar 
cine să examineze oamenii de sus în jos şi să 
spună: „Da, acesta e cromozomul! Să vină aici toată 
inginerimea genetică!” Aşa, să ştiţi că totul a plecat 
de la o aducere aminte despre blândeţea aceea cu 
aripile ascunse sub chitina verzuie, care ară mâlul 
fără jug şi fără stăpân şi care mai zboară câteodată 
sub ademenire, acasă la vreo iubită de lumină… 
 
 

CERC RĂSUCIT ÎN FORMA INFINITULUI 
 

Şarpele avea ochii lunecoşi, aproape pre-
linşi, ca două picături de păcură verde. Îşi lepădase 
pielea de prea multe ori ca să se mai ştie câţi ani 
avea, şi acum se zbătea în cea din urmă; era slăbit 
de tot încât simţea cum îl părăsesc puterile, parcă le 
şi vedea scurgându-i-se din trup ca un nufăr când îi 
scad apele. Căldura soarelui, doar ea îi mai ţinea  
alcătuirea solz lângă solz şi-l ajuta să se mai mişte 
abia ca o adiere peste grohotişul ce-şi tremura 
dogoarea până spre genunchii arşi ai răchitelor abia 
despletite de vânt. Într-un anume târziu îşi descoperi 
coada! Începu să şi-o înghită ca un ceas ce-şi 
devoră orele dindărătul secundelor. Simţi atunci de-a 
lungul trupului cum îi gâlgâie din nou puterile ca pe 
nişte albii regăsite, aşa cum şedea el făcut covrig de 
nu se mai termina niciunde. 

Prin apropiere undeva, Străinul mai şovăia 
la o răspântie, temător să nu rătăcească poteca; 
oricum, trebuia să o ia într-o parte sau în alta, a luat-
o, iarba se arăta tot mai viguroasă către luminiş, 
semn că se apropia de o mlaştină. A tresărit când a 
văzut şarpele cu gura plină de propria-i prelungire pe 
care el, trecătorul nu o mai vedea. Reptila nu-l băgă 
în seamă, era prea mult preocupat de ceea ce (re) 
descoperise, regăsirea de sine, şi iar năvala în viaţă 
prin uitarea şi înstrăinarea de sine. Trecu mai 
departe tulburat până-n înaltul cerului său, năucit de 
revelaţia indusă de ideea autodeglutiţiei dinspre 
coadă a târâtoarei adunată acum cu lăcomie în 
strâmtoarea unui cerc. De fapt, aceasta nu era o 
revelaţie, ci mai mult o aducere aminte a unei chei 
ce-o sugerează pe cea potrivită, precum şi-o avea 
pe a lui acest şarpe încovrigat în sine perpetuu 
născându-se din sine. Cheia lui însă trebuia  să 
deschidă poarta propriei migrări spre pântecul unei 
anume femei, apoi către al alteia, când va fi simţit că 
i-a venit şi lui vremea vidului de puteri. 

Femeia care îl născuse (întotdeauna pe ulti-
ma şi-o amintea), n-a uitat niciodată să-i spună, în  

 

(continuare în pag. 14) 

 
 

       Paul SÂN-PETRU 
 

MIGRAȚIE SPRE STEAUA DE MERCUR 
 

„Boul bălţii?” – pentru că e bun, pentru că ară 
mâlul japşei fără jug şi fără stăpân, pentru că pe uscat 
merge alene fără vreo şerpuială gălbui-fluidă prin praful 
drumului, şi mai puţin pentru aripile lui ascunse sub 
chitina verzuie şi cu care zboară ademenit, la vreo iubită 
de lumină, care întotdeauna e o lampă cu halogen sau 
cu vapori de mercur. Eu îl ştiam de mult, fugărisem prin 
balta Zătunului pe unul ca el, l-am prins după ce a ieşit 
din norul lui de mâl, l-am înghesuit într-o cutie de 
chibrituri, l-am luat cu mine şi-am dat drumul în butoiul cu 
apă de ploaie. Nu ştiam cum se numeşte prietenul meu 
de-o vară, ştiam că cineva trebuia să-i fi dat un nume – 
parcă numai latina a fost la facerea lumii de-a dat nume 
la două regnuri – eu îi zisesem Agarici, pentru că făcea 
prin apă lupinguri de toată frumuseţea, trebuia să-i spun 
cumva, ca unui câine găsit căruia îi încerci o groază de 
nume până te plictiseşti şi atunci îi dai, tu, unul care să-l 
aburească pe cel vechi şi ştiut doar de el. Ba mi se 
părea, sau îmi plăcea să cred, că atunci când îl strig aşa, 
se dezmeticeşte acolo la fundul apei şi urcă drept în sus, 
îmi răspunde, şi-ncepe să umple butoiul cu cercuri repezi 
pe dinăuntru până ce eu, de dragul lui, intru cu mâna 
până la umăr în amintirea statică şi fluidă a norilor, după 
el, să-l iau în palmă, să-l mângâi cu un deget şi să-i 
spun: „Bravo, Agarici! Aşteaptă-mă!…” Într-o zi nu l-am 
mai găsit – poate singurătatea şi limitele, poate de dorul 
unei ape mai proaspete, poate nevoia de zbor, câte 
altele şi toate la un loc. I-am dus lipsa o vreme, apoi l-am 
uitat, cum se-ntâmplă, muţi ani nu mi-a mai ieşit în cale 
vreunul şi abia acum îmi amintesc de Agarici când 
urmăresc în acvariu pe unul asemenea, salvat din mâna 
unei fetişcane care o speria pe o alta cu blândeţea asta 
de chitină. Şi tot acum mi-a venit în minte o gară cu 
toamnă, o sesiune cu sorţi blestemaţi de rămas pe loc 
sau cu şanse de mers mai departe, dar mai ales mi-am 
amintit de gara aceea, cu vaporii ei de mercur luminând 
din vârful stâlpilor unde viscolesc ţânţarii şi fluturii 
mărunţi până spre zori. Atunci însă, şi niciodată după 
aceea, am văzut sute şi sute de aripi ale boilor de baltă 
purtându-i în vârtej pe-alăturea de lumină sau ciocnindu-
se de inima ei; cădeau cu aripile închise şi mai zburau de 
pe caldarâm sau nu, mai mult nu, pentru că-i strivea 
lumea cu miile ei de paşi pentru tot atâtea mii de vietăţi, 
nimeni nu-i ocolea, taxiurile nici atât, ba dimpotrivă, 
pentru că – din falsă teamă şi răsfăţ se speriau de ei 
femeile şi copiii şi atunci protectorii lor îi linişteau făcând 
bravură din masacrele vietăţilor mărunte şi fără sânge. 
Niciodată n-am aflat ce atracţie lunară, sau a unei stele, 
Steaua boilor de baltă, i-a convocat, i-a adus în oraş. Au  
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(urmare din pag. 13) 
 

clipe ca de ritual şi cu solemnitate de jurământ:”…Tu nu vei 
cunoaşte mărginirea, ci numai pendularea între proaspăta 
plămadă şi răscoptul anilor; alege bine „cuptorul”, să creşti 
în el, dar dogoarea lui în tine, niciodată, ca să nu te prefaci 
în cenuşă, apoi perpetuă pildă însuţi să-ţi fii; eu, doar 
martoră pildei tale, că aşa a fost, că aşa trebuie să fie şi mai 
departe.” 

Străinul se depărtă de taina şarpelui în adâncul 
luncii cu gândurile întoarse în sine din mari depărtări 
extatice. „Câtă fatală şi continuă amnezie mă aştepta pe 
cealaltă potecă din răscruce unde sigur nu aş fi dat peste 
un asemenea şarpe care să mă scoată din resemnare de 
care se bucura şi el în clipa aceea.” Îşi trecu mâna prin păr 
ca şi cum ar fi avut nişte degete de oglindă şi îşi văzu tot 
mai multe fire albite. Doar ochii îi avea lucioşi ca două 
prelingeri de clei căprui de cireş dezgheţat. Simţea că ar 
putea face totul, dar ca pentru ultima oară: să danseze, să 
bea un urcior cu vin, să cutreiere o noapte cu femeia nopţii 
cu tot… 

Poteca trecea prin râpa nisipoasă cu salcâmi, deşi 
răcoarea creştea cu fiecare pas coborât şi se prelingea într-
un pui de fântână din fundul râpei. Străinul aplecă spre apă 
capătul milostiv al cumpenei, îşi răcori gâtlejul şi faţa, apoi 
îşi turnă peste picioare restul de apă luminată şi rece. Ieşi, o 
apucă pe drumul viilor ce dă spre pădurea Bâzanului. Dintr-
un nuc se auzea o toacă – desigur,    ca-ntotdeauna, o sapă 
ştirbă legată de-o creangă – iar sunetele ei iodat îi îmbăl-
sămau Drumeţului auzul. Acolo sus, într-un pătul de haragi 
şi iarbă uscată se zărea printre frunze pendulate o fată 
bătând fierul cu două beţe de corn. Sări pârleazul cu stavilă 
de mărăcini şi năpădit de movul întâmplător al florilor 
nemuritoare. 

„Bună vreme, fată frumoasă!”. Fata nu-i răspunse. 
„Ia te uită ce pătul zdravăn ţi-ai făcut aici! Poţi să tragi şi-un 
pui de somn acolo sus. Şi ce faci tu acolo? 

„Păzesc la vie…băteam toaca să se ştie că e 
cineva aici.” 

„Şi să-şi ia gândul de la furat, nu? Iar eu care 
tocmai de asta am venit…” 

„Da nu vă cunosc, de ce-aţi venit?!” 
„Păi nu ţi-am spus? Că dintr-o vie nepăzită 

înseamnă că aş fi furat, dar de aici unde este un paznic aşa 
ca tine, aş putea să cer. Dar până atunci cred că ar fi bine 
să ne cunoaştem. Eu sunt Străinul…” 

„Străinul, aşa vă cheamă?! Pe mine…” 
„Ba nu! Pe tine te chemă Ina, de la Străina. Eu 

numai aşa pot să-ţi spun. Vin şi eu sus?” 
Numele ce i-l pusese ca un Adam după facerea 

lumii, şi pe care ea cu supunere îl primise, avu în clipa ceea 
un efect magic asupra amândoura.  Pătulul de haragi legaţi 
cu mlajă şi îmblânzit cu iarbă cosită le dădu senzaţia 
clipelor ce li se întâmplă păsărilor pe marginea cuibului. 
Acolo şi-au trăit trupurile doar un apus de soare între cer şi 
pământ, ei între ei, Străinul şi Ina, Ina şi Străinul. Apoi, el nu 
s-a mai văzut coborând, doar ea, cu o clipă rămasă în trup 
ca o virgulă, o virgulă din el care să-i continue rostirea fără 
sfârşit, rostirea în creştere, în scădere şi întoarcere în 
rostire.  

În prundişul dintre mlaştini, şarpele cu ochi prelinşi 
ca două picături de păcură verde, îşi continua în spasme 
autodevorarea, revigorându-se, şi în zbaterea lui de întoar-
cere în sine, cercul izbutit i se răsucise uşor, aşternut într-un 
opt, ca doi ochi ai nesfârşitului reluat.  
 

 

De fiecare dată, de câte ori şi-n cât răs-
timp?, când Străinul îşi simţea pe aproape ultimul 
drum, trecea prin locurile acelea mlăştinoase 
pentru a avea din nou revelaţia salvatoarei aduceri 
aminte, ca un cais care l-ar vedea pe un altul cu 
prima lui floare la încheietura unei ramuri, şi-abia 
atunci şi-ar putea aminti şi el ce are de făcut 
primăvara. 

Nimeni nu ştia că el este mereu acelaşi, 
alipit de fiecare dată altei generaţii şi chiar de-ar fi 
ştiut cineva n-ar fi văzut nici un motiv ca tocmai el 
să aibă acest har, n-ar fi bănuit cauza privilegiului 
când el n-a purtat niciodată laurii de poet, nu 
elaborase principiul nici unei formule de inventator, 
marile Curţi nu-i comandaseră nici o pânză, nici 
vreo partitură festivă. Ştia doar el că de fiecare 
dată (şi nu-şi putea aminti de când) el nu e altceva 
decât purtătorul de inspiraţie sublimă al fiecăruia 
dintre marii titani, ca un soare inspirând viaţa pe 
întinsul pământului, dar în sinea lui astronomică n-
o putea tolera, îi era neîncăpătoare şi trebuia s-o 
împartă altora. El era norul de acumulări al inteli-
genţei, influenţând benefic şi cu discreţie „solurile” 
receptive. Nu-i păsa de vanitatea titanilor care se 
infatuau în iluzia propriilor merite exclusive, intrin-
seci, aşa cum narcisismul copleşeşte fiinţele lipsite 
de fapt, de orice merit personal. El însă era toate 
marile frunţi la un loc, putea să se autocon-
templeze, singur, doar deţinând taina identităţii şi 
conştiinţa importanţei lui. El era doar unul din pu-
ţinii posesori ai „biletului dus-întors” pe viaţă, iar 
viaţa aceea era nemărginită; condiţia era doar de a 
nu-şi dărui sufletul unei dintre cele care trebuiau 
să-l renască şi apoi de fiecare dată să păstreze 
taina. 

Îl ajunse din nou acea istovire finală, iar 
momentul îl surprinsese mult mai departe de tărâ-
mul haşurat cu mlaştină verde. Era în preajma 
muntelui. Îl urcă. În cabană, cu penelul pe pânza 
unui şevalet, o femeie cu ochii mari şi verzi ca 
mugurii de castan, momea una câte una casele 
din vale şi orizontul muntos, doar arătându-le 
paleta cu pigmenţi de ispită şi toate veneau acolo 
pe pânză ca vieţuitoarele perechi în corabia lui 
Noe. 

„Bună ziua, Ina! Eu sunt…” 
„Bună ziua! Dar eu nu sunt…” 
„Ba eşti. Nu te chemă, dar eşti” 
„Şi dacă eu nu cred…poate semăn cu 

cineva…” 
„Nu, pentru mine toate femeile sunt Ina” 
„Te rog, nu te grăbi prea mult cu semnul 

egalităţii!” 
„Bine, Ina, ce semn preferi atunci?” 
„Semnul infinitului…uite, pe pânza asta 

poţi vedea o parte” 
„Şi nu vrei să-ţi fiu eu cealaltă?” 
„Sigur, dacă te-ncumeţi…De-atâta timp mă 

lupt cu el, cu infinitul, şi niciodată nu-l înving, nu i-
am găsit cealaltă parte. Vrei să-mi pozezi drept 
el?” 

„Dacă te-ncumeţi…” 
(continuare în pag. 20) 
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      Ioan GHEORGHIȚĂ 

 
C’ era una volta 
 

Sub podul din Roma 
Peste care trecea treninio 
Dinspre Prima-Porta spre Fiano Romano 
Cântau viorile dimpreună 
Cu tristeţile cele mai profunde 
Precum trandafirii 
Cu parfum 
Ce veneau tumultos din adâncul Alpilor, 
Acolo hora din Carpaţii îndepărtaţi 
Se răsfrângea pe pietrele roşietice, 
Şi curgea necontenit 
Ca o apă de izvor, 
Rece şi limpede 
Şi mult mai seducătoare 
Decât orice vis neîmplinit, 
Alungaţi din propria ţară 
De burghezii comunişti 
Aflaţi la putere, 
Doamne, cum mai ardeau 
Clipele pe feţele supte 
De patimă, 
Pe trupurile înnodate 
De-atâta răbdare şi foame, 
Pe sufletele contorsionate 
De-atâta amăgire ! 
Sub podul din Roma 
Peste care trecea treninio 
Dinspre Prima-Porta spre Fiano Romano 
Se înghesuiau umbrele vorbitoare 
În nopţile 
Cu luna plină...  
 
Viaţa e un joc... 
 

Viaţa e un joc al dracului de straniu 
Chiar dacă te-ascunzi după un gram de zăpadă, 
Chiar dacă fumezi zi de zi marijuana, 
Astăzi eşti fericit, mâine mai trist, 
Astăzi eşti mai sărac, mâine mult mai sărac 
Şi rămâi cu un strop de speranţe-n priviri, 
Viaţa-şi urmează drumul prestabilit, calendaristic 
Şi se-nvârte dramatic ca ruleta rusească 
Şi ne-acuză nedrept, ne condamnă absurd 
La tăcere, migrare, ne condamnă-n secret 
La uitare şi totuşi la mai multă durere, 
Viaţa e o repetiţie, o secundă mereu aceeaşi, un dar, 
Când iese din uz îl arunci la coşul de gunoi 
Şi-i citeşti nostalgia-n priviri, 
Parcă ar râde de tot ce se-ntâmplă cu tine,  
parcă ar plânge, 
Viaţa e o agendă nescrisă  
 

 

În care mai întâlnim câte-un dram de iubire, 
Mai retrăim câte-un vis nebunesc, 
Mai derulăm vreo scenetă reală 
Purtată de vânturi prin galactice lumi suprapuse 
Filă cu filă numărând zilele, destinele, 
Numărând suflete la nesfârşit, 
Viaţa e un joc al dracului de straniu, 
O anecdotă despre tine însuţi  
Cu dorinţa de a pregăti un final  
Deosebit sau aproape decent, 
Un desfăşurător de imagini trăite  
de mii de ori dar uitate 
Şi care ne biciuie gândul cu aceeaşi întrebare,  
Ce urmează? 
Viaţa e un joc al dracului de straniu... 
 

Am fost... 
 

Am fost atunci 
În ianuarie ”90 
Pe străzile oraşului Bucureşti, 
Nici nu mai ştiu cu cât entuziasm 
Am coborât din tren în Gara de Nord! 
Nu eram obosit, 
Deşi nu dormisem  
Câteva nopţi la rând, 
Voiam să particip la schimbare 
Şi eram răguşit, căci strigasem continuu 
Jos comunismul ! 
Străzile erau pline de oameni înfricoşaţi, 
Şi încercau să se-ascundă 
Prin scări de bloc 
De urmăritori înarmaţi cu bastoane  
De cauciuc şi pistoale Beretta, 
Numai în Universităţii o coloană imensă 
De revoluţionari se pusese în mişcare 
Spunând Tatăl nostru... 
Am pornit şi eu alături de ei 
Simţind pe umeri o povară 
Pe care abia o duceam 
Şi-nlăcrimam în genunchi 
La fiecare colţ de stradă 
Până când feţe îngrozite de spaimă 
Repetau cu buze livide, răcnind Fugiiiţi ! 
Rândurile s-au rupt  
Căci civili în haine din piele neagră 
Împărţeau lovituri cu patul pistolului mitralieră 
Spunând printre dinţi  
Mama voastră de golani !  
Am simţit sângele cald  
Cum mi se scurge pe frunte,  
Pe umărul dizlocat  
Provocându-mi o durere cumplită 
Şi-am căzut cu faţa în jos 
Pe caldarâmul îngheţat 
Pe care se aşternuse puţină zăpadă, 
Târziu, în noapte, mi-am revenit 
Şi- am ajuns destul de greu 
În gara Basarabi, 
Unde am petrecut câteva zile 
Într-un vagon părăsit 
Alături de alţi entuziaşti 
Ca şi mine...   


 
 Ich liebe dich... 
 
Pe strada Aus’stellung din Karlsruhe 
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       Dan Ion SANDA 
 

Un roman care cucerește 
(Petre Rău - Casa cu fluturi, Editura InfoRapArt, 2020, 276 pag.) 

 
Romanul “Casa cu fluturi” al scriitorului Petre Rău 

cucerește, ispitindu-ne la o îndrăgostire la prima vedere. 
Mai întâi dându-ne seama cât de puternică poate fi 
fascinația pe care această carte și-o arogă prin însăși titlul 
ei ales cu o remarcabilă inspirație, și imediat apoi prin 
descrierea cu accente de taină și mister a casei bătrânului 
profesor Maximian, cu mulțimea de fluturi precum niște 
păsări ale paradisului, chiar dacă nevii, de trebuinţă însă 
satisfacerii gustului de frumos al amfitrionului.  

Autorul, un matematician cu har și dedicare, cu un 
CV impresionant, ne atrage irezistibil în cadrul restrictiv al 
scumpelor lui pasiuni - matematica și scrisul literar dar și 
științific, ceea ce înseamnă în fond grația sincerității și 
înzestrării sale polivalente. Despre frumusețea dar și 
despre perfidia matematicii, întâlnim o mărturie chiar în 
carte: “Cei care o practică au de-a face cu un adevărat 
paradis conceptual, cu un tărâm poetic imens, complet 
inaccesibil unui nematematician”. Cu astfel de enunțuri 
dibace și ademenitoare până dincolo de perfecţiune, cum 
să te poți opune? Citești de două trei ori, cu glas tare, 
savurând împerechera cuvintelor ca pe rime, fiecare 
propoziție, fiecare frază, fiecare adnotare, aranjate în 
pagină scrisă, toate ducându-ne în regatul celei mai pure 
și fervente entuziasmări, precum fluturii spre lampă. Așa 
se întâmplă cu Max, alias Maximian Darius, profesor 
universitar, o somitate în domeniul cercetării matematice, 
dar atras la un moment dat de deliciile erotice ale ardentei 
Ade, alias Ada Mărculescu, fosta lui studentă care, pe 
lângă frumusețea ei răpitoare este și o fată deșteaptă, 
rasată, dar onestă și moderată, la rândul ei profesoară de 
matematică.  

Evident, ne putem lăsa atrași în acest malaxor 
“ticluit” de-a dreptul seducător de Petre Rău, atât ca 
scriitor rodnic, cu un foarte bogat portofoliu de lucrări, al 
cărui talent se pare că tinde asimptotic spre infinit, cât și 
ca matematician de top, cu vechi state de serviciu în 
acest domeniu. Dacă avem preocupări scriitoricești îl 
putem invidia pe autor, iar față de matematică vom păstra 
distanța cuvenită, ne vom pitula, cum face copilul când îl 
interpelează vreo persoană străină, acoperindu-și obrazul 
cu un fald al fustei mamei; de ce? ca să nu ne ardem 
aripile lipite... cum a pățit Max care s-a ambalat prea tare, 
complăcându-se a fi “sclavul numerelor”, pervertindu-se, 
spoliind astfel învățătura lui Budha: “tot ce e viu e trecător, 
străduiți-vă conștient!”. Deși era sigur de iubirea și 
devoţiunea Adei, acesta s-a îndepărtat de ea, de făptura 
ei delicată, turnată într-un tipar de bunătate și smerenie - 
cum zic descântătoarele, chip luminat și curat, ca argintul 
strecurat, de Maica Precista lăsat. 

În generozitatea dăruirii întregii ființe efortului cre- 
 

 
 

ator, autorul ne oferă o carte ca un smarald, sofisti-
cată în conținut, dar clară, cuminte și sobră în nara-
țiune. Metoda folosită de altfel și în demersul didactic 
de către profesori, a așa zisei “expuneri cu oponent”, 
este valorificată cu iscusinţă. Autorul a scornit un 
narator, în persoana tânărului Dan Petreanu, plasân-
du-l abil între domnia sa și cititor, un tânăr scriitor, 
filosof, condescendent față de bătrânul savant Darius 
Maximian, stăruitor, dedicat, căutător, uneori prea 
scormonitor și “folosit” de autor în rol de Moțoc pen-
tru a încasa sudălmile noastre, deoarece ni-l demiti-
zează pe Max. Acest tânăr “conviv”, creat de autor în 
cadrul artificiului ţeserii abile a romanului, aflând 
despre Max și de la terţe persoane, în special de la 
sora Adei (“El a știut bine că Ada îl iubea cu profun-
dă şi pasionată devoţiune. De asta ar fi trebuit să fie 
sigur, fiindcă devoţiunea este un lucru minunat atunci 
când simți pe pielea ta că trebuie să fii aproape zilnic 
departe de ea pentru multe ceasuri şi apoi s-o 
regăsești acasă la întoarcere, așteptându-te cu toată 
dragostea”), cu anumite detalii ni-l ponegrește cu 
necuviință, necuviință care până la urmă ne luminea-
ză, înțelegând că Max, ușor ușor, devenise o brută; 
aceasta, conferă cărții dinamism, făcând-o captivan-
tă, dar blândă și în același timp calmă și delectantă, 
ceea ce farmecă cititorul: “-Ești tânărul scriitor Dan 
Petreanu… Această remarcă, spusă într-o deplină 
seninătate, reuși totuși să mă scoată din starea de 
neliniște idioată în care mă scufundasem fără voia 
mea”.  

Începutul imaculat al îndrăgostirii celor doi 
protagoniști, Max și Ada, este un filigran sculptat cu 
măiestrie și migală, în acea splendoare uneori 
alambicată a trăirilor omenești. Alternanța planurilor 
expuse de naratorul Dan, cu dialogurile pe viu dintre 
el și profesor, dar și dedesubturile unui trecut al fa-
miliei Maximian, dezvăluit cu migală, relația abscon-
să dintre Max, matematicianul de excepție, dedicat 
trup și suflet studiului și cercetării științifice, un 
relaxat om de spirit cu o minte complexă, versatilă, și 
fosta lui studentă Ada, fata deșteaptă și de o frumu-
sețe arzătoare, ne oferă multă desfătare estetică. Cu 
grația trupului ei superb și gingășia atitudinilor, ea îl 
extrage instantaneu din griul tern al vieții lui anoste, i 
se oferă vizual în toată splendoarea ei de tânără 
fată-femeie: “Delicată și subțire, cu un ten aproape 
transparent, avea cei mai minunați ochi cenușii pe 
care îi văzuse Max vreodată. Buzele îi erau rujate 

 

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

într-o nuanță palidă, deschisă și profilau un surâs cuviin-
cios. Părul lung, blond, îi cădea pe umeri în cascadă 
ondulată. Era îmbrăcată simplu, purta o rochie scurtă, 
elegantă, în culori închise și cuminți”, iar el vibrează toto-
dată și de surpriza descoperirii altor coordonate ale mira-
colului vieții. Dar nu numai el, ci și cei din Aula Magna, 
cei ce și-au întors ca la comandă capetele spre ea, 
amintindu-și pe loc că sunt oameni și că viața își exprimă 
frumusețea și dincolo de armonia matematică.  
 “-Da, da, sigur că da! îngăimă Max, aproape 
înghițindu-și cuvintele. Apoi îi prinse mâna gingașă ce îi 
fusese întinsă cu ușurința și sensibilitatea unui gest 
delicat și i-o sărută. Îi vorbise pe un ton detașat, rece, 
profesional și totuși învăluit într-o emoție transparentă”. 
Apoi învaţă, de la și prin Ada, starea firească de admirare 
a trupului femeiesc, creat de Dumnezeu, acesta aflându-
se în culmea inspirației sale: “Max nu reuși să găsească 
cuvinte noi pentru tânăra de lângă el. Simți însă că toate 
privirile erau ațintite asupra lor, mai ales asupra minu-
natul chip care-i stătea alături. Se trezi dintr-odată co-
pleșit de emoție. Ca să nu mai vorbim de mini-jupa su-
perbă pe care-o purta Ada cu un amestec de deferență și 
semeție, conștientă de picioarele ei arătoase”. Învaţă 
apoi firea drăgăstoasă a omului, sfiala îndrăgostitului, 
prosternarea în prezența făpturii femeiești: “Max se 
aplecă cu puțin curaj și-i căută privirea. Se priviră amân-
doi în ochi pentru prima dată. În clipa aceea se întâmplă 
ceva, se stabili un fel de legătură care dură o fracţiune de 
secundă înainte ca Ada să se răsucească în scaun şi să-
și mute stânjenită privirea în lungul sălii. Max rămase în 
continuare cu ochii ațintiți în aceeași direcție unde cu 
câteva clipe înainte întâlniseră doi ochi minunați, dar îi 
venea să se refugieze pe coridor din cauza îndrăznelii 
sale, să iasă de îndată din încăpere ca să găsească un 
aer în siguranţă”.   

Demersul narativ solemn și fără stridențe fac 
deliciul cititorului: “Max nu era un mare dansator, dar 
dansul acesta din urmă începu să devină de neuitat. În 
semiînturericul ringului, trupurile lor se proiectau pe pereți 
și se metamorfozau în trupuri exotice. Partenera lui era 
un fulg purtat în palme și mlădiindu-se în arcuiri feerice”. 
Da, acel început imaculat al îndrăgostirii celor doi, calm și 
blând precum blândeţea firii lor de persoane aşezate, 
cuminţi, educate și culte, autorul ni-l înfăţișează măiestru, 
accentuând inspirat sursa vibrației lor comune - prețuirea 
și încrederea reciproce: “Ea vorbea cu o oarecare dezin-
voltură, se vedea de la o poștă că se simțea minunat. Îi 
mărturisea că i-a făcut mare plăcere să participe la 
întâlnirea cu ilustrul Grigore Moisil, o așa ocazie n-ar fi 
scăpat-o nici în ruptul capului”, “Max se simțea îndrăgos-
tit de ea fiindcă înfăţişarea şi felul ei de-a fi, calm şi 
serios, blând și radios, îi plăcuse”. 

Departe de toate conjecturile matematice, după ce 
au urcat scările și au ajuns în apartamentul lui, camera 
aceea se prefăcu pe loc într-un palat: “Arăta exact la fel 
și acum, doar că de data asta era umplută până la refuz 
de un chip nemaipomenit de suav, iar Max credea că se 
mutase deja în cer”. Apoi el, cercetătorul distins, de 40 
ani bătuți pe muchie, cam trecut, dar neferecat de cele 
lumești… cu barbișonul lui ordonat, învăţă, de la tânăra 
de 25 ani, dragostea adevărată, “miracolul împreunării” și 
făcu faţă cu brio, dulăul din flăcăul de ţară ce Max fusese 
 

 

cândva se deşteptă… inundat până la refuz de tes-
tosteron: “S-au trezit direct pe sofaua din sufragerie. 
Era în toiul nopţii, o noapte calmă, înnăbuşitoare, 
erau înlănţuiţi şi încinşi. S-au iubit ca și cum se 
doriseră ani buni unul pe altul. Într-un final, Ada își 
sprijini capul pe umărul lui, iar Max o alintă cu cele 
mai frumoase cuvinte - nici el nu înțelegea de unde îi 
veneau atâtea deodată”. 
 În economia acestei cărți întâlnim un melanj de 
constituenți dispuși în pagina scrisă cu un dozaj 
splendid-perfid: cursuri speciale, seminarii și colocvii, 
teme de casă…,  multă bogăție de spirit în conversații 
pe teme matematice, dar și un filon de literatură de o 
frumusețe cu totul neobișnuită, descrieri reținute, mici 
în dimensiunea lor fizică dar uriașe în conținutul lor 
imagistic, ca niște ode ale bucuriei de a privi.   

Imaginea blândeții unei nopți în care personajul 
Max se întoarce cu vaporașul dinspre  orașul lacustru 
Veneția, autorul ne-o descrie blajin și tandru: ”Afară 
se însera. Privi lung înapoi, spre luminile orașului 
care începeau să licărească și să se extindă una câte 
una, rămânând în urmă. Luminile acelea disparate se 
strânseseră la un loc şi deveniseră nestemata unei 
brăţări aşezate în vitrina de expoziţie a serii. Apoi 
strălucirea s-a estompat, lăsând în urmă doar un 
tăciune mocnind, apărând şi dispărând la marginea 
mării”. Autorul ne invită acolo, ca într-o îmbrățișare, 
pentru a fi cu el; astfel, putem privi totul cu ochii minții 
ca și cum ar fi aievea...  

Cei doi protagoniști se căsătoresc sub auspi-
ciile splendorii întâlnirii nevinovate dintre holteiul bă-
trâior Max - ce atinsese patru decenii de viață, dar 
trăiți cu folosință, pecuniar, dar și avansat peste rând 
în ierarhia universitară, și care reprezenta o partidă 
bună, savant cu conexiuni în comunitatea științifică 
internațională, bine ancorat și în cadrul comunității 
știintifice locale din cadrul universității unde era și 
titular de curs, și Ada, profesoară de matematică, 
tânără, șarmantă, blonda ardentă - frișcă delicată pe 
un întreg tort îmbietor, numai și numai pentru el.  Ne-
am putea întreba retoric, merita el oare un astfel de 
trandafir de fată cu pielea catifelată ca puful de 
bumbac, cu fruntea blondă, fata cuminte, bună la fire, 
onestă și, de ce nu, chiar timidă?!... “Prinse curaj 
când descoperi că o venă a Adei îi pulsa pe tâmpla 
blondă descoperită. Abia atunci a înțeles că și ea era 
emoționată”.   

Dar viața este într-o permanentă schimbare. Ea 
își descoperă instinctul de cuib și, din rezultatul 
“eforturilor de economisire instituite de Ada”, își cum-
părară o casă pe pământ cu două nivele, iar el aran-
jându-i un transfer în marele oraș în care el era un 
titan. Buclucurile nu se opresc aici. Ada mai desco-
peră în ea și instinctul procreativ și începe a fi obse-
dată de sindromul Lupoaicei Capitoline, să fie suptă, 
să ofere vieții viață din viața ei, să-i crească prunci în 
trup. Doar că Max se dovedește a fi sterp. Apoi ea, tot 
încercând, mai cu vorbă bună, mai cu anasâna, să-i 
obţină acestuia acordul de a înfia un copil, trăitorul din 
turnul de fildeș al preocupărilor lui țintind spre visurile 
de măreție - exacerbate într-un anume sens, dar altfel 
onorabile și onorante - nu acceptă. Și înainte, dar și 

  

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

după aceste episoade, Ada, dimpreună cu mama ei care o 
montează tenace împotriva lui având dealtfel justificarea 
“acesta avea mereu câte o ironie îndreptată direct sau 
indirect împotriva ei” și, datorită faptului că făpturile 
feminine sunt, ca să folosim termeni matematici, creaturi 
autosimilare precum anumiți fractali, alcătuiesc o mică 
coaliție împotriva lui, ca și dușman comun. Ar fi trebuit să-l 
susțină și să-i acorde deferența, pe care el ar fi meritat-o 
cu prisosință și astfel să-l manipuleze cu eleganţă, ţinând 
cont că în scopul obţinerii unui răspuns pozitiv, trebuie ca 
și răspunsul anterior să fie tot pozitiv, dar Ada, nu a aplicat 
această stratagemă, poate din prea multă onestitate, sau 
deoarece nu a știut, deși femeia mereu știe… și astfel, 
împreună cu mama ei încercară să-l asimileze, minimizân-
du-i statura intelectuală, șicanându-l cu tot felul de 
reproșuri: “el sfârşea mai mereu prin a suspina după un 
pic de sănătoasă nebăgare în seamă. Trebuia neapărat 
să găsească nişte mijloace de evadare. Evadare mentală, 
desigur, dat fiind că nicio altfel de evadare nu era de 
așteptat din partea lui. Trebuia să se refugieze în regatul 
fanteziei sau poate în cel al reflecţiei”. Raportul de două 
persoane la una era tot în avantajul lor, dar au jucat prost, 
deci și ele, mamă și fiică, sunt vinovate de întorsăturile de 
situație, aici nu frivole ca în comediile bulevardiere, ci 
lipsite de agitație, calme, venite încetul cu încetul, dar 
oarecum ușor de intuit, cel puțin prin faptul că mama Adei 
l-a descifrat de la bun început, etichetându-l în față, poate 
prea brutal, a fi un individ lipsit de căldură.  

Ada rămâne însă în mintea cititorului fosta ființă 
plină de farmec, focoasă, ce cândva promisese delicii, cea 
care l-a dansat aproape lasciv pe Max, l-a incitat atunci 
când l-a mușcat de buză, apoi i s-a dăruit din tot sufletul, 
mângâietor, blând și dulce, acompaniind actul iubirii 
trupești cu suspinele acelea duioase și gemetele din 
cantata aceea de solo… pe libret dramatic, la care toți 
bărbații de pe Terra devenim instantaneu nebuni de 
dorinţă, dar și fericiţi fiindcă izbânda orgasmică nu se lasă 
deloc așteptată… El, Max, devenit chiar atunci capabil de 
a poseda, întărâtat pentru totdeauna de Ada, cu a ei 
făgăduială nerostită față de dulăul din el, extras din 
rânduiala obișnuită unde el, spiritual cu studenții, dar luat 
de ani, devenise cam blegit și cam galeș: “I se întâmplase 
uneori în astfel de situații să fie cuprins de o osteneală 
care pentru majoritatea celorlalţi era extremă, iar o dată 
sau de două ori chiar adormise în mijlocul conversaţiilor”. 

Din evantaiul strategiilor ei, sincere de altfel, Ada s-
a lăsat sedusă și ea la rândul ei de iubitorul de matema-
tică, cel pe care râvna de a împrăștia iubirea pentru 
această știință îl făcuse puțin excentric și care își asuma-
se fericit viața în simplitatea situației lui, de a fi un creator, 
un deschizător de drumuri, un căutător. Dar el, azoosper-
mic dovedit, vădit posedat de ideile lui fixe, nu a binevoit 
să accepte a face vreo concesie soției lui și să-și însu-
șească un algoritm simplu: “să nu se certe cu femeile”, că 
doar pentru acest rost au fost create de Dumnezeu, să 
aducă pe lume noi vieţi.  

Max ar fi putut să stea pe paharul lui de șliboviță 
cum stă câinele pe os, la vedere sau pe ascuns, să joace 
go, să demonstreze conjecturi, să săvârșească adulter, 
dar să lase femeile din viața lui să-și aducă în casă un 
copil, fiindcă nu ar fi fost un capăt de țară, el fiind mai mult 
musafir în casa lui. Așadar n-a știut să-și gestioneze noul  
 

 

lui statut, nu a putut câștiga lupta cu sine însuși într-
o problemă extrem de simplă, să-și asume tot ce 
implica a fi om însurat și astfel căsnicia lor eșuând 
lamentabil și, ce a fost mai grav, s-o piardă definitiv 
pe fata minunată care cândva a crezut în el, fata 
reușită, care, urmându-l, și-a găsit pierzania.  

S-au înșelat amândoi, unul pe celălalt și fie-
care pe sine, nu din reavoință, ci poate din neaten-
ție: “se apucase să bea de-a binelea. Ada nu s-a 
prins din start, a trebuit să treacă un timp până să-și 
dea seama de transformarea bizară petrecută în 
viața soțului ei”, dar, mai ales, din supraevaluarea 
acelor filamente fine ale nădejdii într-un “bine divin” 
ce ar trebui să vină de la sine, coroborată cu incapa-
citatea de a lupta cu sine și de a lua decizii tran-
șante.  

Da, s-au înșelat amândoi, dar cumpănind 
lucrurile, ambii au dreptate și ambii au greșit, deși 
niciunul nu a fost răuvoitor de dragul relei voințe, 
neștiind să îmbătrânească, s-au lăsat duși de val, 
fiindcă amândoi au ascultat de niște “setări” intrin-
seci ființei lor. 

Ada, cu enigmaticul ei fel de a fi ființă 
femeiască, cu acel comportament sexual fascinant, 
incitant dar fără niciun strop de vulgaritate: “Închidea 
ochii și suspina plăcut și discret, simțea nevoia de a 
suspina, de a-şi trece mâna prin părul lui, o dată, de 
două ori, simţind și ea gâdilatul uşor pe ceafa sa 
despletită invocând mângâierea”, gata să-i ofere lui 
Max toate deliciile erotice, ajunge repede la vrerea 
de a da din viața ei vieții și, fără gândul de a ceda 
vreodată, păstrează în neutralitatea ei o distanță 
confortabilă de zbaterile lui, prudentă, dacă nu chiar 
indiferență, lăsându-se totuși pe sine în voia 
firescului vieții femeiești, “de a procrea”, pe când 
Max, ca un Hyperion ce se cramponează de 
strălucire în măreția singurătății aceleia înalte, dus 
pe drumul lui, trăind doar pentru el, egoist, a 
bagatelizat această năzuință a soției, ascultând el 
însuși de “setările” care-i înstăpâneau firea, visurile 
de mărire pe tărâmul academic. Această străduință 
exacerbată a fost tot “o setare” intrinsecă, un dat 
genetic, de care “a ascultat”, a fost o racilă 
înnăscută, faţă de care n-a schiţat nici măcar vreo 
nuanţă de împotrivire, deci pe care nici măcar n-a 
încercat a o birui, și care, deși l-a construit ca 
individ, l-a de-construit ca om, și n-ar fi fost un capăt 
de țară, fiindcă noi deja ni-l scosesem de  la inimă, 
cum bine zicea Sigmund Freud, “niciun om nu e 
nimic”; dar el, pe lângă că n-a știut nici când să 
moară, s-a complăcut în a deveni pentru întreaga 
viață sclavul unilateralității - cel mai păgubitor cusur 
al firii omenești. Dimpreună cu Ada, deznădăjduită 
că el nu este capabil s-o fecundeze, intrară amândoi 
într-un cerc vicios: ea îl refuza, iar el începu să o 
perceapă ca pe un obiect sexual, vrând să o posede 
cu de-a sila, împingând-o pe culmile disperării.  

Fisura apărută s-a lărgit din ce în ce mai mult 
până i-a sorbit pe amândoi, provocându-le multă 
îngrijorare, îmbrân-cindu-i până în preajma tenebre-
lor nebuniei: ea - depresii severe, până la a fi atrasă 
fatidic de neant, el - cădere în patima beției și 

 

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

accese de paranoia, această situație nou creată obligân-
du-i pe amândoi să umble pe la doctori spre a-și recupera 
sănătatea.  

Romanul este unul misterios, scris de un autor com-
plex. Misterioasă este și strategia autorului de a rămâne 
imparţial, lăsând posibilități multiple interpretării. Deși este 
dificil, autorul reușește să rămână nepărtinitor, sau vrea 
aceasta cumva măcar în ideea de a face o trimitere către 
școala deconstructivismului literar. Generozitatea geniali-
tății lui creatoare constă aici în faptul că ne lasă nouă, 
cititorilor, privilegiul de a ne consola cu gândurile noastre 
bune în amintirea Adei, socotind-o victima călăului ei, Max, 
jovial, cameleonic și apoi să arătăm cu degetul vinovatul și 
să dăm cu prima piatră.      

Geniul creator de lumi și destine constă și în reușita 
autorului de a ne implica empatic, cât mai adânc în acțiu-
nea romanului. Este totuși un punct tare acela de a izbuti 
să rămâi imparțial deși, ca scriitor, dar și ca cititor, este 
greu să faci asta, cum bine afirma și Goethe: “sinceri 
putem făgădui că am fi, dar nu și imparțiali”. 

O iubim pe Ada cea superbă, de la prima “apariție” 
în pagina tipărită: “Max a rămas uluit când a aruncat prima 
privire către tânăra care se recomandase Ada Mărculescu. 
Ceea ce vedea în fața ochilor nu mai era deloc fosta lui 
studentă al cărei chip îl avea în memorie. Era o femeie în 
toată regula, ce-i drept tânără, dar înaltă și zveltă, cu o 
față rotundă care radia de strălucire, un cap blond și niște 
ochi mari, perfect conturați, în care parcă sălășluia ferici-
rea. Nu semăna aproape deloc cu studenta pe care și-o 
amintea din urmă cu câțiva ani. Părul despletit și aruncat 
peste umeri era singurul indiciu că mai păstra ceva din 
aerul de studentă de altădată”, dar mai ales de atunci de 
când i-a dăruit și lui Max parte din strălucirea ei, în Aula 
Magna (se pare că a Universității “Al. I. Cuza” din Iași), 
când l-a făcut să strălucească precum un mac roșu ca 
para printre spice cenușii: “Max nu reuși să găsească 
cuvinte noi pentru tânăra de lângă el. Simți însă că toate 
privirile erau ațintite asupra lor, mai ales asupra minunatul 
chip care-i stătea alături. Se trezi dintr-odată copleșit de 
emoție”.   
 Din politețe pentru Maximian Darius, o somitate în 
domeniul cercetării matematice așa cum am subliniat, ne-
am cantona în ezitare, dar este clar că el este călăul ce a 
frânt destinul acelei fete mlădii, frumoase și deștepte, 
oneste și blânde. S-a lăsat sfâșiat de contradicții, a acți-
onat fără noimă și fără discernământ, atât în stare de 
veghe, cât și în somn: “Dar tocmai când mâinile lui cobo-
râră şi începură să o îmbrățișeze, Ada dispăru din închi-
puirea lui. Îmbrăţişând perna, se simţi brusc extrem de 
singur, când deschise ochii descoperi că dormitorul lui era 
gol, cufundat într-o mare de nelinişte şi plăcere căci 
nimeni, absolut nimeni nu putea şti de iubirea lui, nimeni 
nu-i putea înţelege acea durere şi dorinţă de a muri pentru 
Ada, de a o salva de la disperarea în care o adusese”. 

În privința deșteptăciunii native a lui Max versus 
nesocotința de a se lăsa în voia unor atitudini insidioase, 
“Amănuntele picante erau însă acelea că pe vechea 
menajeră o concediase, fiindcă ar fi scornit unele vorbe cu 
cele văzuse în familia Profesorului, anume despre certurile 
celor doi soți, despre neglijența lui în timp ce Ada era 
internată în spital iar el n-a fost nici măcar o singură dată 
s-o vadă și multe altele”, am putea spune că a spoliat 
toate darurile primite de la divinitate, conform acelui enunț  
 

 

 

foarte precis, “toate calitățile exacerbate devin 
defecte”; de câtă jovialitate dădea dovadă acum la 
bătrânețe, am putea bănui că așa fusese dintotdea-
una, cameleonic, adică și în anii de dinainte de a se 
abrutiza. “Nu știu de ce, dar îmi era din ce în ce mai 
greu să dau ochii cu Profesorul. Cum ar trebui să 
privesc totul de aici înainte? Aveam azi întâlnire cu 
un monstru?”. L-am certat în forul nostru intim pe 
tânărul narator, când ni-l demitiza pe Max, dar am 
greșit, măcar puțin, fiindcă, iarăși, de am putea fi 
obiectivi am constata că nu doar el, profesorul, este 
vinovat, ci și Ada are partea ei de vină, cu tot cava-
lerismul nostru de a-i oferi circumstanțe atenuante.  

Balansul de planuri cu relatări în oponenţă, fie 
directe, fie prin intermediul naratorului, vine ca de la 
sine și nu sugerează nicidecum a fi pus în pagină cu 
tot dinadinsul, dinamizează însă eficient vioioșenia 
firului epic, întărind motivația intrinsecă a cititorului 
de a descifra personajele, adică pe cei doi soți. Fără 
a absolutiza valabilitatea lor, vreun cititor poate fi 
derutat, sau, de ce nu, luminat de sintagmele, “între 
soți nu este armonie, ci un război perpetuu” și “în 
orice diferend domestic, ambii soți sunt vinovați”. În 
cazul soților Maximian, aceștia se lasă cantonați 
sporadic și se rotesc precum niște copii în călușei, 
pe circumferința unor cercuri vicioase și, fără a avea 
pretenția de exhaustivitate amintim: ea îl refuză, iar 
el, disperat, încearcă să o violeze. Ar mai fi de 
adăugat și faptul că, refuzându-l, îl va fi obligat la 
abstinență sexuală prelungită, apoi, când el a cedat 
avansurilor menajerei Zora în timpul sejurului de la 
Padova, Ada, aflând, s-a lăsat prinsă în capcana 
unei surescitări prea năvalnice, și atunci și-a luat 
zilele, într-un mod grotesc, aruncându-se peste 
glaful ferestrei clasei de liceu, chiar în timpul orei.  

Lui Max i-a dat Dumnezeu multe încercări în 
viața aceasta în care s-a perpelit neîncetat, i-a dat și 
un înveliș de glorie antumă, dar i-a refuzat-o pe cea 
postumă, aceea spre care a tânjit dar, conform 
zicerii “nu se poate de la bine la bine, te chinui pe 
pământ, dar câștigi raiul”, i-a dat o moarte de sfânt, 
fulgerătoare, fără suferință și, spre deosebire de 
Ada, el, deși poate nu ar fi meritat, a murit în dem-
nitate. 

Cât privește periplul lui Max, identificat prin 
cheia puterii exemplului și a străduinței umane, dez-
nodământul nu este “eșec”, căci aspirantul la eter-
nitate, în individualitatea lui își duce bătăliile cu pro-
priile ţinte și oricare ar fi rezultatul, în clipa când el 
trece în nefiinţă, acele aspirații devin un bun comun 
al comunității științifice, căreia acesta i-a aparţinut, 
respectiv spititului uman. În cazul de față, autorul ne 
pregătește spre final un tânăr aspirant, ca pe 
următorul atom în această catenă nesfârșită.  

Și povestea fluturilor din carte este una cu 
bogate semnificații. Fluturii, inspiratori și fascinanți, 
fie vii sau nevii, apar în casa lui Max ca păsări ale 
paradisului, ca suflet al lumii, dar și în ipostaza de 
prevestitori de rău: “Pe alee, un fluture mic și negru, 
cu aripi mărginite de pete galbene ordonate într-o 
boltă sublimă sub care se curbau câteva arce din 
pete albe, poposi pe umărul său. Max îl văzu, dar nu  
 

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

reacționă în niciun fel până în momentul în care fu 
conștient că fluturele acela nu era ca toți ceilalți ai lui, ci 
unul adevărat. Abia în acel moment îl alungă cu bărbia 
desprinsă greoi dintr-o grimasă ce se pronunța vizibil.” 

Citind manuscrisul, m-am bucurat de toate cele 
spuse mai sus. Când cartea va ieși din rotativa digitală, 
virgină, frumos mirositoare, pesemne că va trebui s-o 
citim cu o grijă mângâietoare și ferindu-ne de atingerea 
vreunui firișor de gelozie, precum emirul ce a tras cu 
ghiulele de tun în Sfinxul lui Kefren supărat pe 
frumusețea divină a chipului acestuia. Virtuțile autorului 
trebuie acceptate a priori, ca un dat, fiindcă de acolo de 
pe platoul pe care se află acesta, își poate revendica 
singur dreptul de a i se accepta trufia de a-și etala știința 
de carte, mult peste media obișnuită, și de a-și etala 
talentul literar prin elocvența spunerii, complinind acestea 
cu râvna de a-și definitiva opera; și totodată va trebui 
pesemne să încercăm a ne înălța noi spre acele sfere 
siderale împărățite de dânsul, nu să-l coborâm pe el la 
nivelul invidiilor frivole.  

“Cetitul cărților” și în special cititul acestui roman, 
ne va apropia, alungându-ne singurătatea fiecăruia din 
noi, vom ști mai abitir unul de altul, iar barca fiecăruia se 
va integra în caravela aceea cu miliarde de catarge care 
plutește atotbiruitoare în imensitatea absolută. Cartea 
acesta este un zâmbet omenesc de susținere, nu trebuie, 
deci, să-i ignorăm căldura, deoarece o carte, fie ea chiar 
genială, nu are vizibilitatea unei creații aparținând altei 
arte, și poate fi neutralizată de îngerii alungaţi din Eden, 
îngerii indiferenței, lenei, lehamitei și poate chiar ai 
invidiei.  

Exegeţii, când va fi să fie, vor fi obligaţi la o 
activitate intensivă. “Casa cu fluturi” este doar cireașa de 
pe tort în cadrul operei lui Petre Rău. Opera acestui autor 
este vastă și complexă. Elementul ei cel mai subtil este 
acea luminescenţă vie și totodată calmă, ce pătrunde în 
sufletul cititorului, precum aceea aproape mistică a 
aurorei polare. În forma oferită cititorilor, “Casa cu fluturi” 
este densă și dură înăuntru ei, prin componenta 
conţinutului epistemologic covârșitor, dar satinată și 
îmbucurătoare în componenta de cultură spirituală, 
autorul folosind cu o cumpătată eleganţă idiomul naţiei 
noastre, cuvinte sobre, dar pline de armonie și foarte 
bine ţintite. Ambele componente ne seduc și ne susţin în 
râvna noastră sisifică de emancipare, fiindcă până la 
urmă aproape orice carte este un demers didactic, 
aceasta cu atât mai mult, dar și celelalte semnate de 
dânsul. 

Scriitura aceasta prețioasă îl onorează pe autor iar 
pe noi ne înnobilează în subsidiar și, prețuindu-l, nu-i 
facem doar domniei sale un favor, ci și nouă înșine, 
fiindcă îi înlesnim voia de a ne ridica și pe noi pe platoul 
pe care se află, prin empatia prezentă în rânduri și nu 
doar prin dăruirea fizică a acestora - sub formă de carte, 
ca parte integrantă a generozității lui. Așadar, să-i închi-
năm sfielnic autorului gândul nostru bun, purtând de grijă 
cununii lui de lauri.           

 


                                                                   

 
 

 
 

 

 

(urmare din pag. 13) 
 

„Încerc. Iată, voi face aici un nor luminos, cu 
capul ieşit mult dintre umeri şi cu picioarele pierdute 
puţin de-a lungul cerului. Cum spuneai că te chea-
mă?” 

„Nici nu spuneam, n-am apucat. Străinul mă 
cheamă”. 

„Bine, cât încă îmi eşti străin voi şti că aici sus 
eşti tu, Străinul înnorat”. 

„Iar tu, Ina?” 
„Eu aici la poalele munţilor, soră cu pământul 

şi cuminţenia lui”. 
„Aşa, foarte bine! Spune-mi Ina, ai putea să 

pictezi un şarpe care-şi înghite coada? Aşa ca un 
covrig moale, eventual răsucit ca un mucenic.” 

„Desigur. Practic, uşor de realizat, însă greu 
de acceptat ca idee, dar poate abia atunci aş avea 
impresia infinitului de care vorbeam”. 

„Crezi că e absurd? Atunci, hai să aducem 
absurdul la el acasă. Hai să ne recuperăm infinitul 
pierdut şi-abia atunci vom vedea că nu e absurd. 
Tabloul l-aş vrea la mine acasă, mare cât tavanul”. 

„Ai reuşit să mă tulburi, Străinule. Fără să 
vrei?” 

„Nu fără”. 
„Şi totuşi mă străduiesc din răsputeri să 

bănuiesc cine eşti, de unde vii”. 
„Degeaba. Ăsta e un lucru care nu se spune. 

Are vreo importanţă majoră pentru tine? Încearcă să 
te mulţumeşti cu ceea ce se vede acum şi aici. Ştii 
ceva, nu vrei să pornim aşa, încotro ne-or duce pa-
şii?” 

„Numai dacă mergem în jos către izvor, Străi-
nule. Mi-e tare sete.” 
 

Spre mlaştină, un şarpe cu ochi lunecoşi, 
aproape prelinşi ca două picături de păcură verde 
trecea pe lângă izvor abia, abia, cu puterile împuţinate 
de zilele multe. El văzu un amestec îmbrăţişat de 
Stră-Ina, unul cu altul şi aşa îşi aduse aminte, ca un 
schimb pasiv de revelaţii de întoarcerea lui în covrig 
ce nu se mai termină niciunde şi începu să şi-o 
redobândească înghiţindu-se dinspre coadă. 

Străinul rămase cu Ina tot lângă izvor în 
rostogoliri tandre, gârbovind ierburile înalte sub căldu-
ra şi greutatea trupurilor, uitând însă că nu trebuia să-
şi dăruiască şi sufletul într-o asemenea clipă spre 
care trebuia să-şi continue rotirea tainelor perpetuării 
de sine. 

Femeia se aplecă spre răcoarea izvorului, iar 
el se făcu nevăzut îngroşând pe cer norul acela ce se 
depărta acum ieşind din cadrul mărginit al pânzei 
unde-l întruchipase ea. Nu s-a mai întors niciodată, iar 
această din urmă Ina nu l-a mai putut renaşte, însă 
copila lui creştea şi-i era cât mai dor de tata, mai ales 
când privea pe perete norul acela cu capul mult ieşit 
dintre umeri şi cu picioarele prelungite puţin de-a 
lungul cerului. 
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        Marian HOTCA 

 
fără milă învăț mersul pe apă 
 

ca un joc fără reguli 
pentru a urca și coborî  
în această apă incertă  
 

nu sunt eu Ulise  
 

neadormitul ochi scorojit în lumină 
se va închide și el  
pentru un vis provizoriu 
 

rugăciunea pleoapei înălțând privirea 
se ospătează  
doar pe ascuns  
cu tot ce a mai rămas din 
sleirea cuvântului 
 

în sufletul-colb 
bobul de rouă  
își întinde veșnic 
singurătatea  
 
mereu memoria strălucește  
 

în fața lăcatelor închise 
fluviile incerte de rugină 
încheagă secunda  
sub pleoapa veșniciei 
 

plâng cuvintele nespuse 
în ecoul-ruină  
noianul de vise 
clădește străzi înguste 
pentru picioarele provizorii 
 

umbrele secate ale copacilor  
scriu litanii 
pe frunzele mucede 
o ce lume idolatră  
a mai îndrăznit să se deschidă  
ca o piruetă încețoșată  
în brațele  
acestui neant  
perfect  
 
acest gri măreț  
 

al existenței se întinde  
pe o margine de viață 
folosită 
știută doar de îngerul hrănit cu rugină 
el însuși își scutură aripa plină de colb  
cât să-ți ajungă de-un răsuflu  
 

cuvântul nestingherit  
își întinde trupul 

 

în rana-oglindă 
zidind încă un vis 
pentru lumina din inimă  
 
am ajuns și aici 
 

la kilometrul zero al ființei  
nimici nu mai poate fi bătut în cuie 
decât veșnicia 
închipuită 
în ochiul sfidător  
 
să facem un popas atipic  
 

în ochiul sfinxului  
să ne potolim ultimul vis 
în negura  
dintre cuvintele îngropate 
în tăcere 
 

un alt ochi 
dă contur lumii 
prelungindu-se 
cât să-ți ajungă de-o aripă  
pentru a șterge  
praful  
 

se pune un punct mare 
frământat  
între degetele improvizate 
apoi se ia totul de la capăt 
ca și cum te-ai zvârcoli 
în flacăra tulbure 
ce dă contur  
acestei vieți  
insesizabile  
 
jocul acesta cu vieți desculțe 
 

până la sânge  
e doar un obicei continuu  
de a clădi iluzii 
în paharul cu apă ieftină  
 

amurgul-sirenă 
înalță zeii minții  
în văzduhurile adânci 
precum niște țipete 
îngrămădite  
într-o limbă sticloasă 
 

alunecă acel ieri  
printre copitele vremii 
lăsând loc 
singurătății  
eternului azi fără umbră 
 

memoria se joacă printre frunze bolnave  
nimeni nu-și mai cunoaște 
întâmplarea  
poate suntem iarăși 
bobul de rouă nepotcovit  
ce tremură 
crescând  
în inima ierbii  


 



Boem@  (138) 8/2020 22 

                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Constantin OANCĂ 
 

        Măreție 
          Există un nivel al gândirii fără  de care nu se poate 
înțelege măreția alcătuirii lumii și nici sensul existenței și 
atunci te mulțumești cu răspunsul comun: „Știe Dumnezeu”. 
A înțelege că omul este fiu de împărat și că lumea i se 
poate subordona asta e măreție. A înțelege că libertatea 
este urmarea cunoașterii adevărului și că numai acesta se 
caută în timp ce toate celelalte lucruri sunt puse la locul lor 
asta e măreție. A înțelege că nemurirea este din adevăr și 
că marea literatură  a lumii începe cu căutarea nemuririi 
asta e măreție. A înțelege că timpul scurs între nașterea și 
moartea noastră este, raportat la eternitate, doar de 
mărimea unui punct asta e măreție. Faptul că omul e 
capabil să creeze și lucruri nemuritoare e un semn că el 
este nemuritor și că asta e măreție. Înțelepciunea, bunul 
gust, demnitatea, dragostea, simplitatea  pacea și mai ales 
credința sunt măreție, sunt alfabetul ființei.       
 
          Împotriva lumii comune 
          Sunt împotriva lumii comune pe motivul că „mulți 
intră pe ușa cea largă, care duce la pierzare!.    
 
          Cezarul și Dumnezeu 
          E suficient să gândesc la ce e trupul pe lângă suflet 
sau timpul pe lângă eternitate și-atunci voi înțelege de ce 
trebuie dat cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu 
ce este al lui Dumnezeu - respectarea legii și, respectiv, 
inima. 
 
          Inima 
          Inima noastră este locul cu adevărat uimitor, de vre-
me ce în ea încape însuși Dumnezeu („Fiule, dă-Mi inima 
ta!”). 
 
          Dirijorul 
          Prima dintre funcțiile dirijorului de muzică simfonică 
este aceea de a traduce stări și emoții, indispensabile artei 
spectacolului. 
 
          Azi 
          Privind în jur îți vine să crezi că omul se naște, azi, 
deja scăpat de sub control. 
 
             Ființă îndărătnică 
             Fără o cunoaștere esențială omul rămâne o ființă 
îndărătnică, prizonier al primului cerc al vieții. De pildă 
numai la moartea cuiva drag, iar alteori nici atunci, un astfel 
de om realizează că și el va muri și, prin urnare, își va 
putea corecta întrucâtva situația. Aici se poate spune că  
 

 
omul moare nu atât pentru sine, cât pentru ceilalți, 
ca, văzând, să realizeze cine sunt ei cu adevărat. În 
atari situa-ții s-a născut și zicerea „Împărate, adu-ți 
aminte că vei muri!”. 
 
          Întrebare 
          De ce se omoară între ei oamenii, dacă tot 
mor singuri? 
 
          Talanții 
          Din Pilda Talanților aflăm că aceștia sunt da-
rurile pe care ni le-a dat Dumnezeu și pe care, de-a 
lungul vieții, suntem obligați să le înmulțim. 
 
          Aripile omului 
          Cunoașterea și binele pe de o parte, iar pe 
de altă parte dragostea și frumusețea sunt aripile 
„păsărilor nemaiîntâlnite”, cum numește Nichita Stă-
nescu pe oameni, „din punctul de vedere al aerului”. 
La care aer s-o fi gândit marele poet, dacă nu la cel 
care întreține viața ființei noastre interioare? 
 
          Mama în perioada pandemiei 
          De dincolo de fereastră moartea cu chipul 
mamei privea plângând la cele două fetițe și le 
săruta prin geam. 
 
          Condiția salvării 
          „Se apropie viitorul, se aude se vede” și 
„Schimbă-te în cuvinte, repede, cât mai e timp!” 
(Nichita Stănescu) exprimă nevoia urgentă a  iden-
tificării omului cu Logosul întrupat în istorie și-apoi 
trecut în Cartea Vieții. 
 
          Argument 
          Dacă nu există viață veșnică viața aceasta nu 
are niciun sens. De aceea ni s-au dat ochii, să 
descoperim lumea cealaltă, care se vede de pe 
pământ. 
 
          Abecedarul 
          În vremuri voievodale abecedarul ființei se 
preda în tinda bisericilor; acolo se întâlneau apele. 
 
          Marcu 7:9 
          „Ați lepădat poruca lui Dumnezeu, ca să țineți 
datina voastră!”. Fără comentarii. 
 
          Șandramaua 
          Dărâmarea Ierusalimului n-a fost nimic pe 
lângă ce este dărâmarea lumii, care se închină lui 
Mamona. 
 
          Argument, altul 
          Zice Nichita Stănescu în Resirări: „Curcubeul 
apare uneori deasupra marilor texte”. Este o suges-
tie pentru fața ca o carte deschisă a pământului. De 
aceea putem spune că lumea cealaltă se vede de 
pe pământ și avem drept argument indubitabil, 
pentru această idee, Pildele lui Iisus. 
 

(continuare în pag. 23) 
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(urmare din pag. 22) 

 
          Despre trupul și sângele Domnului 
          Dincolo de ceea ce  se cunoaște despre Sfânta 
Euharistie e că aceasta trimite la îndrăgosti-rea de 
Dumnezeu (A se vedea și Marcu 12:30:  „Să iubești pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul 
tău, din tot cugerul tău și din toată puterea”), adică la 
foamea și setea de învățătura Lui. Atât. 
 
          Pentru urechile de auzit 
          Vocea lui Dumnezeu, care Îi însoțește Cuvântul, are 
un timbru specific pentru  perceperea căruia e nevoie de 
„urechi de auzit”. Poate că e o trimitere aici și la urechea 
muzicală. Iar, dacă-i așa, deducția logică e că muzica și 
cuvântul se caută reciproc. 
 
          Educația 
          Educația este un proces de vindecare de noi înșine, 
în urma căruia omul vechi lasă locul omului nou, este 
lucrarea celui mai fertil, dar și cel mai înțelenit cu putință 
ogor – sufletul. Educația este coborârea în noaptea sufle-
tului și aducerea lui la lumină. 
 
          Marea plecare 
          Cele patru scânduri, punctele cardinale ale nemuririi. 
 
          Viorile fără țară 
          Că eroii din opera Tristan și Isolda sunt din altă lume 
se simte din timbrul fără țară al viorilor. 
 
          Covid 19 
          Noul virus este solul venit să încerce pe locuitorii 
pământului (Apocalipsa 3:10). Iată o mare destabilizare a 
realului, care ar trebui să ducă la apariția unor mutații, be-
nefice, în materie de destin. Dar gândul îmi spune că nu, 
de vreme ce este scris: „Fiul Omului, când va veni, va găsi, 
oare, credință pe pământ?” (Luca 18:8). 
 
          Despre timp 
          Anii sunt niște clipe mai lungi. 
 
          Iar despre timp 
          Privind din cer nașterea și moartea omului sunt 
evenimente simultane. Iată ce este timpul, un punct, dar 
unul hotărâtor, deoarece viața aceasta ar rămâne fără 
sens dacă drumul spre cealaltă nu ar trce pe aici. 
 
          Tihna aceasta 
          O pasăre zboară în zăpada altei păsări și o altă 
pasăre se face simțită în tihna aceasta. 
 
          Autodepășire 
          Faptul că prin gândire și dragoste putem să pășim 
peste propria umbră este acesta un argument că viața 
noastră e fără sfârșit.nu poate cineva să fie scriitor fără 
Simfonia Destinului  
 
          Condiții 
          Nu poate cineva să fie scriitor fără Simfonia 
Destinului și văpaia de pe lacuri. 
 
          Idee și poveste 
          Povestea este necesară pentru înțelegerea unei idei. 

 
De aceea o parabolă se sfârșește întotdeauna cu 
ideea pe care a dezvoltat-o povestea, numită 
morală. 
 
          Dragoste și educație 
          Ideea din povestea educației este 
dragostea. 
 
          Pâinea și apa din Biblie 
          Pâinea din Tatăl Nostru este aceea din 
care dacă vom mânca nu vom muri, după cum și 
„apa vie” (vezi convorbirea lui Iisus cu femeia 
samariteancă) tot spre nemurirea noastră este. 
 
          Din necunoaștere 
          În Elegia a doua. Getica Nichita Stănescu 
surprinde naivitatea omului adept al superstiției și 
proscrierii, deși înțelege că acestea sunt cauza 
tuturor relelor din viața lui.  
 
          Încotro? 
          O mașină trece în goană spre asfințit. Za-
rea se mută în urma ei. 
 
          Copilărie și bătrânețe 
          Primăvara face curat prin grădini și iarna 
pe drum. 
 
          De ce nu plouă? 
          De ce nu plouă atunci când ne rugăm 
pentru ploaie? „Pentru puțina voastră credință”, 
răspunde Iisus. Și peste această perpetuă apa-
rentă credință s-a adăugat apoi poluarea creân-
du-se modificări masive în natură, cum înșine am 
pierdut imunitatea în fața bolilor, tot altele de la o 
zi la alta, de nu le mai poate face față nici știința. 
E semnul că omul nu mai gândește, orbecăiește 
într-un semiîntuneric de care nu-i conștient, că, în 
timp ce dormea, i s-a furat trezirea. O altfel de 
rugăciune se impune acum, aceea prin care să 
cerem un duh de înnoire, când ni se vor deschide 
„ochii de văzut” cu care să vedem mâna lui 
Dumnezeu lucrând în viața noastră și „urechile de 
auzit” cu care să auzim vocea Lui strigându-ne pe 
nume din Cuvântul Evangheliei. 
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             Galina FURDUI 
 (Rep. Moldova) 

 
RONDELURI 
 
* * * 
Acelaşi începutul. Acelaşi şi sfârşitul. 
Doar podul altul. Podul ce-i să-l treci. 
Se zbuciumă-ntre maluri neclintite vântul, 
Aruncă soarele în noi cu raze reci.   
 

Ascult ceasornicul. Respiră. Jurământul 
Pe-Altarul Conştiinţei îl apleci - 
Acelaşi începutul. Acelaşi şi sfârşitul. 
Doar trenul altul Trenu-n care pleci. 
 

Cresc podurile. Număr n-au. Deznodământul 
Vehiculat e doar în vechi biblioteci. 
Te-avânţi mereu. ( Firesc şi căzămâmtul ). 
Cauţi ceva prin bezna din poteci. 
 

Şi-i lipsă începutul. Absent e şi sfârşitul. 
 
* * * 
Iar Legea Legilor (eterna armonie) 
Scrisă-i şi-n Cartea noastră. Datorie 
Pentru ce-a fost şi toate câte vin 
Să se aşeze în al vieţilor destin. 
 

E să cunoaştem bine şi gustul de pelin, 
Şi al furtunilor nemângâiat scrutin, 
Căci Legea Legilor cum se tot circumscrie, 
Ne ştie într-un cerc de temelie. 
 

O Doamne, sufletu-mi cu chip de liturghie 
Se zbate-ntre-al pereţilor declin. 
Ce caută? Da, poartă o făclie, 
Dar  trist e pe aici să cânţi, şi e puţin, 
 

Iar Legea Legilor vrea rostul să mi-l ştie... 
 
* * * 
Cu ochii credinţei Te văd,  
Cu-auzul fiinţei îţi cred, 
Cu glasul iubirii ce cântă 
În floarea ce nu doar descăntă. 
 

Sunt gându-amintirii. Revăd 
Tăcera pe geana-Ţi răsfrântă. 
Cu ochii Credinţei Te văd, 
Lumină. Prin Cartea cea Sfântă. 
 

Trec anii. Grăbit, se succed.  
Decenii trecutu-l frământă. 
Greşelile drumul mi-l zvântă 
Şi dor. Şi iar tac când cuvântă 
 

Cu ochii Credinţei. Te văd.  

 

* * * 
Linişteşte-te, gândule, 
Mă ascultă, pământule, 
Miruiţi-mi cărarea, 
Glasul şi căutarea. 
 

Nu mă ia disperarea, 
Lauda şi nici mustrarea. 
Ogoieşte-te, vântule, 
Fruntea nalţă-mi-o, cântule. 
 

Tu... îmi rabdă, Cuvântule, 
Zbuciumată, suflarea. 
Şi tu, Cerule, blândule, 
Rânduieşte-mi iertarea, 
 

Rânduieşte-mi-o, Sfântule. 
 

* * * 
Ce faci acum? Pe unde eşti? O dacă 
Ar fi, tăcut, să te mângâi şi să nu ştii, 
Şi să te smulg din lumea cea opacă - 
Vezi bine: flacără-s, iar tu cămin să-mi fii. 
 

Un fum stupid pământul îl îneacă, 
Ani grei se-nvârt  (sunt orele târzii). 
Pe unde eşti? Ce faci acum? O dacă 
Ar fi să te dezmierd şi nu, şi să nu ştii 
 

Că anii noştri,- aşa cum se dezghioacă 
Şi cum se-ntorc în ale Cerului tării, 
Nu ani sunt - în lumini de zori ne-mbracă 
Crengi viorii de viitoare elegii. 
 

Pe unde eşti, o dacă-ai şti, o dacă... 
 

* * * 
Ce-a fost că-ai revenit, iubirea mea? 
Atât de calmă azi, suflarea ta 
Nici aşteptare nu-i, nici rană ce-ar ierta - 
Doar bunătate-acum, doar amintire grea. 
 

Secundele cum ard, sunt flori, sunt flori de nea 
Ce mângăie şi frig, se-aprinde lacrima, 
Cea de demult. Eşti tu, eştu tu, Iubirea mea. 
Se lasă-amurgul lângă tâmpla ta. 
 

Ce-o fi să se ăntâmple azi? O stea 
Ne-nvaţă vârstele-nţelept a inela. 
Curg razele - în snop a se-aduna. 
Suspină frunzele. O floare-i inima. 
 

Ce-a fost că-ai revenit, Iubirea mea? 
 

* * *   
Cunosc o Pasăre veghind 
Pe aripă de astră - 
Îşi zbate glasul adunând 
Multă, durerea noastră. 
 

Dar cine eşti? Al cui frământ 
În sfera cea albastră? 
Ne ştie o  Pasăre veghind 
Din aripă de astră. 
 

Simt Adevăru-adânc vibrând 
( O candelă sihastră ) 
Şi nu, nu-l prinde niciun vânt - 
Făclie la fereastră, 
 

E-aripa  Păsării. Veghind.  
(continuare în pag. 25) 
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* * * 
Zâmbeşte Drumului - 
Prietenii ş-or tot aduna în casa ta. 
Zâmbeşte Păsării - 
Va tot cânta lângă fereastra ta. 
 

Zâmbeşte Omului - 
Inima lui ţi se va închina. 
Zâmbeşte Soarelui - 
Fruntea şi-o va înclina peste ograda ta. 
 

Zâmbeşte Gândului - 
Cu tine te va împăca-strălumina, 
Zâmbeşte Cerului - 
Greşeala cea grea ţi-o va ierta. 
 

Zâmbeşte Cerului... 
 

* * * 
Ci, iar mă frige-o  Veste. Şi e Focul 
Prin care cugetul devine gravitaţie. 
Simţi? Corpul nostru, bunul, este locul 
Unde celestul - om devine. Destinaţie. 
 

Trăim  într-o reţea. Conexiuni cu blocul 
Indefinit aici. Subtilă corelaţie. 
O, cum mă frige Semnul! Da, e Focul. 
Lumină-umbră-taină... Revelaţie. 
 

Aud Preludiul (cel de demult). Prorocul 
(Ce mi-e şi îngerul cel bun, prin invocaţie) 
Amplifică Apelul. Cauza? Echivocul! 
(O  rămurică verde într-o staţie 
 

Îmi zbate-n foc de umbre solilocul). 
 

* * * 
Se sfarmă totul: stânca-n munţi 
Şi stropul pur în albe ploi, 
Şi nu ştim că, în paşi mărunţi 
Ne sfărâmăm chiar noi, şi noi. 
 

În jur cresc maluri fără punţi 
Şi nu e cale înapoi, 
Şi-s munţii chiar în noi crescuţi 
Cu  fruntea-n vâlvătăi fe ploi. 
 

Tot mai puţini din cei ce-s mulţi, 
Tot mai puţini şi mai tăcuţi 
Află Cărarea (n-o îndoi) - 
E Calea. Timpii cresc în foi, 
 

Sfarmă iluzii. (Stânci.Şi munţi...). 
 

* * * 
Predestinat iertării prin noutatea sa, 
El vindecă mergând, desăvârşeşte. 
Calm, înălţat iubirii prin veşnicia sa, 
El răsfoieşte timpul, înnoieşte 
 

Luminile. Le-alege/primeneşte 
Şi pentru noi. (O, dacă le-am purta!). 
Întru iertarea lumii, prin bunătatea sa, 
Tăcut, durerea lumii o tămăduieşte. 
 

Eu... trist, din lucruri rup cuvinte (pământeşte), 
Le tot sucesc în aer dedinspre lut spre stea 
Şi râde/plânge-n ele, ciudată, viaţa mea. 
Sunt ochi cuvintele, ochi vii, o da! 
 

El, înălţat răbdării, atent, mă urmăreşte. 


 

 

(urmare din pag. 24) 
 

* * * 
Secolii se-nvârtejesc, 
Vârstele se tot topesc, 
Ceru-aruncă peste noi 
Lumi mai vechi în cercuri noi. 
 

Fila cum îndoi-dezdoi, 
Aduc clipa înapoi, 
O învii, o tot rotesc, 
Printre zile o topesc. 
 

Ştiind că trăiesc-zidesc, 
Cred în dincolo de ploi... 
Opresc gândurile-roi, 
Calm, tăcută, urmăresc 
 

Secolii cum se topesc. 
 

* * * 
Peste secunda umbrei şi veşnicia  razei 
Între a fi şi iar a fi, a fi 
Roteşte (pe retina celui ce durează) 
Echvalentul a pleca - a reveni. 
 

Din închisoarea cauzei eliberează-mi, 
Doamne, timpul. Întru-a vâsli/păşi 
Peste secunda umbrei. Tu... prin puterea Razei 
Primeşte-mă între a fi... şi-a fi. 
 

În drum spre-apus şi iarăşi spre amiază 
N-avem, o nu, n-avem cănd ne opri, 
Deci alergăm. Rotund. Spre-a ne găsi/rosti 
Prin noi. Prin Tine, Cel care crestează 
 

Secunda umbrei. Şi veşnicia Razei. 
 

* * * 
...Şi graţiosul sunet străluminat de Mozart, 
Şi înţeleptul verb gândit adânc de Steinhardt, 
Şi astrofizicile zis-nuewtoniene, 
Şi tristele poeme eminesciene... 
 

De ce m-ar urmări? Spaţii mercuriene 
În da şi nu mă zbat pe scări cotidiene, 
Alb înălţând în unde armonii de Mozart 
Şi-ncercuindu-mi fruntea-n tâlcuiri de Steinhardt. 
 

O dacă-aş şti ce-i viaţa-mi, cum s-o încheg-despart, 
Lumii acesteia - întreagă ş-o împart. 
Stau, abătute,-alături modestele-mi catrene, 
Glasul mi-l scutură sute de scene, scene. 
 

Ascult. Mozart. Urmărită-s. Steinhardt. 
 

*  *  * 
Când  însămi îmi tot neg apusul, 
De ce mă-nvăluie, trist, plânsul? 
Da, nu ştiu cum şi ce să fac 
Contrariile să le-mpac. 
 

Şi dacă-aici lipsă-i răspunsul 
Şi pragurile toate tac, 
La ce-aş râvni să-mi ştiu opusul 
Şi-n plânsul lumii să mă-mbrac? 
 

Cum răsfoiesc tâlcul, ascunsul, 
Aripile să-i le desfac, 
Cad praguri şi un verb (răpusul) 
Se-ascunde-n ton elegiac. 
 

Eu... îi atest/contest ne-spusul...  
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poți să depășești granița, că nu-ți este permis. Prin ur-
mare Viorele, stai la coadă! “ 

Plin de simbolistică este și pachetul ce-l primește Vi-
orel Apostol de la Rusalin, vărul lui plecat la muncă în 
Germania, pachet ce refuză în nenumărate rânduri să-l 
deschidă de teama a ce-ar putea să găsească înăuntru. 
Prin pachetul ce devine simbol în piesa de teatru, au-
toarea dorește să arate că toată viața omul trăiește cu 
incertitudini. Până și atunci când își dorește cu ardoare 
să pornească pe o anumită cale, ceva îl face să fie și 
îndoielnic de o finalitate pozitivă. 

Două din piesele de teatru ale volumului „Arestat la 
domiciliu“ și „Dileme“ au ca temă distanțarea socială, 
surprinzând drama izolării și singurătății, cea mai grea 
pedeapsă pentru un om, căci omul este o ființă so-
ciabilă, nu-i este dat să trăiască în singurătate, fapt ce 
ne este confirmat și în Sfânta Scriptură, în prima carte a 
acesteia „Şi a zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine să 
fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el.“ (Fa-
cere, c. 2, v.18) 

De remarcat în volumul de față este că fiecare piesă 
de teatru are și un motto venit cu scopul de a întregi 
învățăturile ce se desprind din mesajul textelor. De 
exemplu motto-ul piesei de teatru „Cu repetiție“ este 
„Cel care a greșit se întoarce de fiecare dată să ceară 
ajutor celui ce i-a făcut rău ca într-un supus cerc al 
sorții.“ anticipând firul dramatic al textului a cărui decor 
plin de simbolistică este o piață de vechituri, în timp ce 
motto-ul piesei de teatru „Spam“ sună ca un verdict, ca 
o avertizare de a fi atenți la toate acțiunile ce dorim să 
le facem „Unele lucruri nu pot să fie șterse niciodată“. 

Ultima piesă a volumului „Caii Sfântului Toader“ nu 
doar surprinde unele tradiții și obiceiuri populare, dar e 
bogată în îndemnuri morale întâlnite încă din motto-ul 
acesteia, învățături prin care omul este sfătuit să vadă 
frumusețea fiecărui lucru ce-l înconjoară, să înțeleagă 
tot ceea ce e în jurul lui, să deschidă ochii și să observe 
ce mare dar este această viață pe pământ și să o 
prețuiască făcându-se util prin faptele sale. 

Volumul „Contraste“ în general este o meditaţie filo-
zofică asupra vieţii, cu personaje emblematice ce poartă 
în ele un mister greu de a fi dezlegat, dar care în dialo-
gurile dintre ele sau monologurile ample duc spre ideea 
libertății de sine. Rătăcit în noroiul temerilor omul își ca-
ută libertatea interioară pe tot parcursul pieselor de tea-
tru din această carte. 


 

 

         Radu BOTIŞ 
 

Între incertitudine și libertate 
(prefață la volumul „Contraste” de A. C. Popescu  

în curs de apariţie) 

 
Ana-Cristina Popescu, dascăl de profesie, jurnalist 

prin atașament, dar totodată scriitor și după cum se 
poate observa în volumul de față dramaturg, oglindește 
printr-un limbaj metaforic în „Contraste“ lumea de as-
tăzi, o lume confuză în care omul a ajuns să fie captiv 
propriilor trăiri și năzuințe. De aici și titlul volumului, 
„Contraste“, opoziția dintre dorință, tot ceea ce poate 
însemna normalitate și noroiul temerilor în care omul se 
zbate. 

Volumul cuprinde șase piese de teatru încărcate de 
simboluri abstracte, unele simboluri devenite personaje 
precum Viorel Apostol, Flamingo, Crina. De altfel întâl-
nim și personaje cu nume nedefinite X, Y, M, Q, O, Z, 
Sora I, Vecinul etc, personaje ce lasă cititorul să înțe-
leagă că oricine se poate identifica cu ele, mai ales în 
situațiile în care nu poți ști dacă personajul X de exem-
plu este bărbat sau femeie. 

Piesele de teatru din acest volum aș putea spune că 
ascund multă poezie, mai exact proză poetică, aforis-
tică, autoarea reușind să găsească o multitudine de 
sensuri pentru același lucru. Se oprește la un lucru și 
prin personajele pieselor de teatru din volum îl întoarce 
pe toate părțile punând pe tapet toate nuanțele ce le 
poate avea. „Ce e de fapt nimicul? A, da! Nimicul e o 
mare coadă, o coadă la care ne așezăm toți în speran-
ța că putem să mutăm munții, o coadă la care stăm și 
lustruim vise, lustruim scări spre stele, dar totul se 
dovedește zadarnic“ concluzionează Viorel Apostol, 
unul din personajele dramei „La coadă“, în finalul trata-
tului său despre nimic. După ce o viață a fost nevoit, 
atât el, cât și cei apropiați lui să aștepte la nenumărate 
cozi, în trafic, la poștă, la casa de bilete pentru a 
viziona un film ce începe să ruleze înainte ca să poată 
obține biletele pentru a intra în sală, până și la internet 
„N-ai văzut tu cozile de pe internet. E o coadă așa de 
mare pe internet. Nu mai comunică oamenii față către 
față, toți fac coadă la internet.“, înțelege că totul este 
zadarnic, că oamenii prin acțiunile lor nu fac altceva 
decât să se piardă în nimicurile vieții. „Ce-am rezolvat 
eu cu tratatul acesta despre nimic. Am demonstrat că 
toate sunt nimic. Dar eu? Ce sunt eu? Ce sunt oamenii 
din jurul meu? (Ia din nou foaia pe care a unit linii și 
cercuri.) Suntem punctele acestei cozi. Noi formăm 
geometria ei. Stăm la coadă. Aici venim în lume. (Arată 
pe desen.) Aici creștem, ne înălțăm. În acest punct 
suntem înghițiți spre cercul din pântecele cozii, spre 
ochiul cel viu din mijlocul triunghiului. Toată viața am 
stat la coadă ca toți oamenii de rând și nu am știut. Nu  
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Poate va renaște sentimentalismul, vei fi iar 
în marșul lui azi cu nostalgiile tale,  
un fel de pendul ce amortizează căderile libere. 
Poți să îmbraci copacii cu mâinile lui Manole, 
să le zidești coroana imaginară sau să transformi Anele 
în pereți ai cerului. 
 

Sub cupola uriașă trecutul fluieră după destin, 
câinii prezentului latră furibund iar tu,  
om-cu-pene-răzlețe  
devii fusiform, longilin, îți atârnă mâinile până  
lângă moartea părintească  
pe care o palpezi, aortă a unui suflet-pitecantrop. 
 
Sentimente autiste 
 

iubirea ta are tricolorul dezlegat  
este ruptă din țara cu lanuri nesecerate 
ca un guvid ce este întins peste pietre 
rotund insipid temător de arșiță  
 

tu nu ai momente de respiro  
pajura inimii tale cade mereu drept 
iar eu nătângă și domoală  
mă lovesc cu capul de inerții și refulări 
printre miile de cărți ale dragostei 
 

până și murgul corăbier xerocopiază banda vieții  
iar mie îmi este imposibil să ignor cutezanța carcaselor 
ce se îndrăgostesc o! se îndrăgostesc  
așezate pe ruinele inimii mele-didonă  
 

parcă ieri zalele anotimpurilor miroseau a vivaldi 
tu mesteci melasă stupid și te injosești  
ești pervers în ideologia asta no love 
dar recunoști că femeile sunt zornăitoare  
și nu e timp să adulmeci iubirile ce ți-au bulversat stările  
psihotrop adorat multiplicat peste timp între timp într-o 
mie de x-uri ale dragostei-axiomă 
 

Last October 
 

frunze și pantofii mei cu toc firav 
țigările tale stinse pe pământ  
până mai ieri dragostea greiere rătăcit  
în fântâna arteziană  
și toate toamnele cu rujul siclam... 
 

dincolo de casa păpușilor mama tânără  
râde spre tatăl meu care își vâjâie motorul 
nu a cunoscut eclipsa vieții  
venită de pe dealuri aroma vinului a îmbătat  
prezentul 
 

din octombrie vom circumscrie letargii 
și vom semăna nebunia nopților în doi  
pe terasa îngustă a blocurilor 
tu și larma sturzilor din grădinile orașului 
vă veți ipostazia  
 

clipele sunt purtate în lesă de câini pe care nu îl 
revendică nimeni  
iar noi tragem retușuri cu toamna aceasta 
peste anarhia umbrelor îndrăgostite 
apoi dăm foc frunzișului nerisipit de ciclon 
 

toamne se pliază devin 
mai noi decât pantofii de carton ai morții 


 

  Angi Melania CRISTEA 
 

Ție  
 

din orașul meu îți zic 
nimic nu seamănă a moarte 
precum seamănă picioarele mele a dragoste 
dezlegate de lut 
 

gura de aer care îmi zboară din piept 
îți intră  în pori te dilată încât ocupi 
universe 
pari a pătrunde din niciodată în niciunde 
oraș în oraș dragoste fără de dragoste  
iubit de cuvânt ca un zid 
 

mă așez la vest de umbra ta  
peste mine trec nori albi de sori 
parcă moartea seamănă a viu 
taci și îmi trimiți elefanți roz  
dragoste cu o sută de minusuri 
mai aproape de somnul meu 
 

Submarinul politic 
 

am învățat să scriu 
cu cretă colorată  
și să sar șotron 
 

între liniile lui strâmbe  
nu am reușit să găsesc  
acel submarin ce mă poate dispersa 
în apele oceanului  
unde pot vedea rechini cu colți 
înroșiți  
care îmi sfâșie semenii 
 

eu cea care mă tem de pisica-de-mare 
îmi voi întinde tendoanele rechinului-om 
cel care dezumanizat și brutal  
prinde în malaxorul vieții  
victimele politicii stradale 
căci, nu-i așa, sub presiunea străzii  
se naște vântul libertății  
și poți evada tu din tine 
îți poți îneca decibelii vocii subconștientului  
 

abia apoi vei putea să hașurezi un șotron imaginar 
prin care să sară acele egouri  
care pot umple o pasarelă  
și pot defila fără umbra ta ivorie 
 

Suflul  
 

Fii aici, rupe clipa, tendoanele ei albicioase! 
Timpii lumii sunt în agonie... planșeul caselor 
primește ploile firav, tună... 
Podul dintre eu și obeliscul universului balansează;  
mai este atât de puțină lumină 
 

în ceara ce se topește lângă sfinți! 
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Sufletul plugului  

Sărăcit sub grâne. 
E multă durere şi plâns mut 

Aruncate veşted  
Peste cuvertura zdrenţuită 

A timpului static. 
Printre gândurile veşniciei  

Săpate ca nişte riduri adânci 
În ochii orbi ale brazdelor, 

Ţipă strident păsările negre 
Şuierând văzduhul  

Din norii veacului istoric. 
Printre stâncile prăvălite isteric 

Lipite de nucii plânşi de sevă amară 
Murmură iscoditor 
Undele ascunse  
Ale ierbii uscate. 
Stropi de sevă 

 Dulci şi ingâmfaţi, 
Picură tremurat, 

Scurgându-se leneş, 
Umplând adânciturile aspre 

Ale pământului bătrân. 
Aripile întunericului 

Învăluie în stele 
Trupul chircit al toamnei 
Trântind porţile sufletului 

Pentru totdeauna. 
Cerul se plimbă printre ramuri 

Amăgit de ruginiu  
Lunecând peste coaja gândurilor 

Închizând 
 Miresme sălcii în coliviile goale. 

Se agaţă lumina 
De voalul ceţii 

Dezmierdată de zborul nevăzut 
Al cocorilor 

Zburând în rotocoale  fumurii 
Printre crâmpeie de vise. 

Rotundul gutuilor 
Mângâie cu ochi de soare 
Mierea frunzelor foşnitoare 

Rodind tumultos 
Printre ramuri de vânt.  

Mi-am adunat în cufărul amintirilor 
Lumini cioplite din stelele verii 

Lăsând rădăcinile aspre ale toamnei 
Să-mi acopere inima, 

Să-mi adoarmă sufletul.  
 

 
            Premiul “Otilia Cazimir” la concursul “Condeiul fermecat”, 
secțiunea II (11-14 ani), concurs organizat de Biblioteca Jude-
țeană “V. A. Urechia” din Galați cu cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Copilului, 1 iunie 2020.  

 


 

 

 

Petra MIRICĂ-BOBIȚ 
 

Destin 
 

Libertatea 
Este un cuvânt frumos... 

Atât. 
Numai noi visăm la ea 
Cu ochi mari și inocenți 

Privim spre soare ingâmfați de smerenie 
Așteptând să tragă cineva cortina, 
Să ne cadă prelata peste orizont, 
Să ne putrezească inima în mână 
Și după...să ne ridicăm în picioare 

Și să aplaudăm. 
De când te-ai născut, ai lumea pe umeri. 

O car și eu și tu,  
În spatele ars, atârnat de coloană. 

Având doar impresia 
Că totul se rezolvă  

Rostind cuvinte de cafeină. 
Mai bine mănânc zăpadă 
Decât ani ce trec în viteză 

Pe şine imaginate. 
Suntem jos, pe covorul cald 

Şi zicem poveşti 
Pe care nu le vom mai apuca. 

Astăzi, 
Frigul este doar un zefir, 
Norii sunt grei şi cenuşii 

Iar oraşele sunt mari şi falnice. 
Tremură mâinile lui Iisus 

 În palmele noastre. 
Nimeni nu mai are lacrimi 

Pe gerul acestei mentalităţi. 
Ne-a îngheţat şi corneea 

Şi apetitul, 
Căci numai o bucată de sticlă 

Decide mereu 
Cum trebuie să arăţi. 
Şi vrei să arăţi bine 

Când totul arde. 
Stau cu frică  

Atunci când lumea e albastră. 
Nu vreau 

Ca cineva să-mi arate 
O copie a lunii 

Şi să mă prefac 
În lemn ieftin, rezistent 

Şi să-mi moară hainele pe mine 
Şi ochii şi inima, 

Târâtă pe jos, în vin. 
 
 

Durerea pământului 
 

Din inima ruptă din soare 
Se naşte  

Lacrima pământului stors, 
Versul fluierului  

Strivit sub brazdă, 
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    Adrian RACARU 
 

Parfumuri învrăjbite 
 

bilanțul disputat al bătrâneții 
parfumuri învrăjbite-n fânării 
averea unui fost cosaș al vieții 
ce-a împletit în brazdă florării  
 

zvelt înlemnesc cărările știute  
sămânța rară s-a făcut copac 
tristeți și sloiuri iubirile pierdute  
fântâni pecetluite sub capac  
  

pentru-n falit cosaș al vieții 
ce-a împletit în brazdă florării  
bilanțul despuiat al bătrâneții 
parfumuri oblojite-n în fumării 
 
Poeții 
 

Toamna poeții întrupează neliniștea frunzei  
din melancolia desprinderii  
se contaminează de sindromul  
păsării migratoare 
profeți ai căderilor în pustiu  
poeții se adună pe cumpăna privirii   
pentru practici  
de levitație  
ciudat pentru o împăcare lumească  
poeții poartă în sufletul lor colivii 
colivii mereu  întredeschise  
din care îndrăgostitele intonații 
n-au zburat încă 
dar foarte tulburate sunt  
de pasiunea eliberării  
poeții sunt mereu imprevizibili  
efemerului idilic 
incendiați de vise  
se înfășură în iubiri   
și se întorc drăgăstoși  
pentru a popula coliviile 
cu viforul iernii  
poeții întrupează neliniștea frunzei  
ca voluntari clăcași   
la înfrigurate depănușări de umbre  
tânguiesc subtil incredibila trecere 
pentru care roiesc în cuvinte 
după adorata regină  
ca mierea în faguri 
căpăcesc în cărțile lor  poezia  
 

Din ogradă 
 

Peste hârtoapele cerești  
Presărate căușuri de făină  
Pitite semne puse  
 

 

De întoarcere la vatră  
Prin vremuri erodate  
 

Așa se vede  
bătrâna prispă  
Calea Lactee  
Din ogradă  
 

Rămân golit  
Îndepărtării   
Că sare gândul gardul  
Ca amintirea la scăldat  
Acolo unde pentru ploaie    
Se ocărăsc   
Ca între rude 
Broaște  
 

Îmi bate inima  
În coronița 
Stejarul ce-a crescut 
În lipsa voastră  
Tresar înfiorat  
Cumva să fi venit  
”din margine de codru…” 
Dintr-un poem  
De Blaga  
 

Privesc sălbăticirea ierbii 
Sunt furios și nu știu ce să fac 
 

Nu știu nici când și cum 
Dar s-a întâmplat 
Că s-a furat de-acasă 
Coasa tatei 
 

La mărul care l-am păzit ca în poveste  
Eu am bătut-o chiar sub tâmpla mea 
Și-am răcorit-o în căderi de rouă 
Da mă crucesc deodată că presimt  
Cine putea să fure coasa 
 

Sunt vinovat 
C-am ascuțit-o  
Era ușoară ca o pană  
Tăia frumos  
 
Cum steaua venirii 
 

Cum steaua  
Venirii 
ca și în scripturi așteptată 
are amânat răsăritul 
nopțile  
se vor rostogoli  
din Betleem  
 

Ca un păstor biblic  
mă apropii de ieslea copilăriei 
în care EL s-a născut 
și găsesc acolo pustiul  
și înfrigurarea  
negurilor  
care vin 
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- Ascultați-mă! Acum eu și Mark suntem că-
utați de oameni ce vor să ne tortureze și poate chiar 
să ne ucidă, iar dacă nu ne găsesc, îi vor implica și 
pe cei dragi nouă! Eu vreau ca mama sau părinții 
voștri și tu, Alice, să fiți feriți de pericole, deci am 
decis să plec cu Mark, bineînțeles dacă și el este de 
acord, din Hawaii! Dacă nu știu unde suntem, nu ne 
pot face niciun rău! Ce zici Mark? spun surprinzân-
du-i în mod evident. 

- Eu sunt de acord! Nici eu nu vreau ca fa-
milia mea să fie în pericol din cauza mea! Dacă ple-
căm, nu îi vor mai căuta? întreabă Mark. 

- Nu, dacă sunt protejați de poliție ceva 
vreme și dacă dușmanii nu ne vor mai vedea pe a-
ici! La un moment dat vor înțelege că am plecat și 
vor veni doar după noi, lăsându-i pe ei în pace! A-
lice, poți să le spui tu părinților tăi despre hotărârea 
noastră cât timp eu vorbesc cu mama? o întreb 
adresându-mă către ea pentru prima dată de când 
am început să explic planul. 

- De asta m-ai luat și pe mine, să particip la 
discuție? Ai vrut doar să le spun și să vă las să 
plecați singuri? Nicidecum, vreau și eu să vin! Nu-
mi voi abandona fratele și nici pe tine! spune ea, 
complicându-mi ideea. 

Mă gândesc că poate vom avea nevoie de 
ea și-mi dau seama că ea chiar are niște idei bune 
și că, nu strică, să fim mai mulți, dar nu mi se pare 
corect să o implic în ceva așa de periculos. Apoi, 
realizez că ea ne poate ajuta cu adevărat și că 
făcând parte din familia lui Mark, el ar trebui să 
decidă. Chiar dacă amândoi se uită acum la mine 
parcă întrebându-mă ce decizie am luat, când 
vorbesc, îl las pe Mark să ia hotărârea finală.  

- Este sora ta, deci decide tu! spun eu către 
el și o văd pe Alice întorcându-și privirea către 
fratele ei care meditează. 

- Cred că oricum nu te pot face să te 
răzgândești și că oricum mă vei face să spun da, 
până la urmă, deci în regulă! spune Mark. 

- Bine, mă duc să le spun părinților că le 
pleacă cei doi copii de acasă, că doar mereu și-au 
dorit asta, chiar dacă nu în asemenea împrejurări! 
spune râzând și se întoarce spre părinții ei, cu Mark 
în urma ei la fiecare pas. 

Îmi dau seama că și eu ar trebui să vorbesc 
cu mama, deci trag aer în piept și mă apropii să-i 
vorbesc mamei, poate pentru ultima dată, fața în 
față. Realizez că nu i-am vorbit deloc de când am 
ajuns în spital. Mă gândesc cât am așteptat această 
întâlnire, iar acum reprezintă un motiv de rămas 
bun. Toată fericirea revederii s-a transformat în tris-
tețe, într-un timp așa de scurt. 

- Bună, mamă! spun eu către ea cu tristețe 
în glas. 

- Bună, Blake! S-a întâmplat ceva? Și cine 
erau acei oameni mascați care au venit la noi acasă 
și m-au răpit, ai idee? întreabă ea curioasă. 

- Tata este mort! A fost un accident de ma-
șină, iar eu și Mark ne-am spus numele ca fii ai lui, 
pentru ziare și televiziuni. Mascații erau, cred, duș-
manii lui, despre care m-ai avertizat. Știu că ai în- 

(continuare în pag. 31) 

 


 

 

Marina-Irina SUVAC 
 

Misterul 
 

- Blake, am vești bune pentru tine! Au găsit-o pe 
mama ta, însă cred că toți sunt cam supărați fiindcă nu au 
găsit și banda de infractori! spune el, dar eu deja nu îl mai 
ascult de când a menționat că au găsit-o pe mama. 

Sunt așa de fericit, încât îmi vine să sar în sus de 
bucurie, dar în loc de asta, spun doar:  

- Mulțumesc! Acum mergem la poliție? 
- Din păcate, nu! Mama ta a fost lovită grav și 

când au găsit-o zăcea într-o baltă de sânge într-un garaj! 
Acum este la spital, dar au spus că și-a revenit peste 
noapte! spune el și simt cum o parte din fericirea mea 
dispare în interiorul ființei mele. 

Pornim însă repede cu mașina ofițerului de 
poliție, așa fiind mai în siguranță decât să folosim mașina 
familiei Stanley și să riscăm oricând un ”accident de 
mașină” cu un final la fel de trist ca al tatei. Ajungem 
totuși în timp record și deși aș fi vrut să o întâlnesc pe 
mama în cu totul alte circumstanțe, mă mulțumesc să dau 
buzna în camera trei sute patru, în care sunt sigur că o 
voi găsi ținută în viață doar de aparate. Doar gândul că ar 
fi putut păți ceva grav din vina mea, mă face să tremur. 

Deschid ușa așteptându-mă la ce poate fi mai 
rău, dar spre surprinderea mea, mama chiar pare bine. 
Părul ei șaten are o tentă de roșu, de la sângele rănii de 
pe frunte ce se vindecă, cu zece copci, are o mulțime de 
vânătăi și tăieturi pe față și pe mâini. În afară de asta, 
este conectată la niște aparate, are perfuzii, dar nu 
acestea o țin în viață, deci pot spune că aș fi putut să o 
găsesc și mai rău. Mă duc repede la ea și o iau în brațe. 
Simt cum mă cuprinde un sentiment de recunoștință față 
de Dumnezeu fiindcă o văd în viață. Cumva acest 
sentiment amestecat cu bucuria revederii este cel mai 
frumos lucru pe care l-am simțit vreodată, însă și cel mai 
mare coșmar. Gândul că prezența mea în fața ei, a făcut-
o pe cea mai importantă persoană a lumii mele să sufere 
astfel, nu-mi dă pace. Mă opresc cu mintea asupra 
faptului că ea nu trebuie să se implice în nimic din toate 
aceste lucruri, că toate au o legătură cu mine și cu Mark 
și că sigur nu aș vrea ca ea sau familia lui Mark să fie 
victime colaterale. Văzând-o pe acest pat de spital, îmi 
dau seama că este pentru prima dată în optsprezece ani 
când o văd pe mama într-un spital, nu ca să ajute doctorii 
cu cercetările ei, ci pentru că ea are nevoie de ajutor. Mă 
simt brusc nevrednic să o privesc așa, mai ales știind că 
pe de o parte este vina mea că nu am încercat să o iau cu 
mine. Știu că trebuie să fac ceva ca să nu îi mai pun în 
pericol pe cei din jurul meu. Încerc să găsesc o cale de a 
scăpa de dușmani și în final ajung la ideea că trebuie să 
fug, iar dacă ei mă găsesc, să mă răzbun pentru ce i-au 
făcut mamei, chiar și cu prețul vieții. Îmi dau seama că eu 
nu sunt singurul care trebuie să fugă, ci și fratele meu mai 
mic. Mă desprind din îmbrățișarea mamei și mă duc să 
vorbesc cu Mark care sigur așteaptă dincolo de ușa sălii 
cu numărul trei sute patru, în care mă aflu. Problema este 
că dincolo de ușă mă așteaptă toată familia Stanley. Îl iau 
pe Mark și pe Alice de câte o mână și îi trag într-un colț ca 
să le spun planul meu de a pleca din Hawaii. O implic și 
pe Alice fiindcă știu că ea le va spune părinților ei unde 
pleacă Mark și că nu se știe când se va mai întoarce.  
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(urmare din pag. 30) 
 

cercat să mă protejezi toată viața, dar acum a venit mo-
mentul să o fac singur! Nu vreau să mai fii în pericol și m-
am decis să plec pe cont propriu cu Alice și Mark! spun pe 
nerăsuflate. 

- Bine! îmi răspunde imediat ce conștientizează 
tot, spre surprinderea mea. 

Nu îmi place că de obicei ea vorbește mult, dar a-
cum mi-ar plăcea să spună ceva. Atmosfera este deja 
prea tristă pentru îmbrățișări și sărutări, deci tot ce ne 
rămâne, este vorba. Totuși ea nu vorbește și asta mă face 
să tânjesc după întrebări grijulii de mamă care înainte mă 
scoteau din minți. Aș vrea să vorbească despre orice, 
despre cărți, mâncare, jucători de fotbal, orice. Mă bucur 
să constat că toată tăcerea a fost totuși o pauză mai 
lungă. 

- Înainte să pleci este ceva ce vreau să-ți spun! 
Vreau să știi că acel cod al seifului de acasă reprezintă o 
dată, respectiv ziua pierderii tatălui tău după ce a evadat 
din închisoare pentru prima dată! spune ea și eu mă simt 
dator cu o întrebare. 

- De ce îmi spui asta abia acum?  
- Deoarece, când ajungi înapoi în Israel, căci 

acolo vreau să mergeți, de unde am plecat prima dată, 
când aveai cinci luni, vei găsi șapte pietre ce înconjoară 
locul fostului palat al regelui, care acum a ajuns o atracție 
turistică. Îți amintești că am făcut o cercetare despre acele 
pietre și că am luat un premiu Oscar pentru asta, când 
aveai tu cinci ani? 

- Da, îmi amintesc studiul despre forma desco-
perită de unirea celor șapte pietre prin ”raze de soare”. 
Știu că ai pus oglinzi la fiecare piatră și prin reflexia soa-
relui în ele s-au format niște linii ce legau toate pietrele. 
Îmi amintesc când mi-ai povestit că în punctul în care 
”razele” sunt concurente se află o comoară pe care cerce-
tătorii chiar au găsit-o. A fost împresionant, dar ce este cu 
asta? 

- Mai este ceva ce nu am spus nimănui și pe care 
nu l-am scris nicăieri. În ziua în care am plecat din Israel, 
am inscripționat una dintre pietre cu acea dată care este 
codul seifului. Acea piatră are undeva o scobitură care se 
potrivește perfect cu medalionul găsit printre lucrurile valo-
roase ale comorii. Medalionul este singurul pecare am 
vrut să-l păstrez în ceea ce privește comoara! Pe restul 
am donat-o la muzeu spunând că este toată! Acum, știind 
că ești destul de mare pentru a ști, vreau să-ți dau ție 
medalionul pe care îl port de atunci! Potrivindu-l cu piatra, 
stânca se va da la o parte și acolo vei găsi un tunel 
subteran! Nu am reușit să aflu ce este cu el, dar trebuie 
să-ți spun că sigur este ceva prețios, dacă pentru a des-
chide o veche ieșire subterană, este necesar un astfel de 
pandantiv valoros și bine ascuns. Caută ce este ascuns 
acolo Blake și să știi că nimeni nu poate deschide pasajul 
în afară de medalion, deci odată ce l-ai închis, tu și prie-
tenii tăi sunteți în siguranță și feriți de orice rău! spune ea. 

- Am înțeles, dar apoi mai pot deschide pasajul din 
interior?  

- Nu! Odată ce ai intrat pe acolo și ai lăsat pasajul 
să se închdă, trebuie să ieși prin altă parte! Succes! îmi 
spune ea. 

- Mersi! Îmi va fi dor de tine! spun și îi fac cu mâ-na. 
Ies din camera trei sute patru foarte bulversat și îi 

întâlnesc pe Alice și pe Mark.  
 

 

- Suntem gata să plecăm! Spune Alice. Le-
a fost mai greu să accepte, dar au făcut ce trebuia! 
La tine cum a mers? 

- Mergem spre Israel, să dezgropăm miste-
re antice! răspund eu. 

 - Atunci, haideți să ne facem bagajele! 
spune Mark. 

- Nu, plecăm chiar astăzi, acum! Nu ne va 
trebui nimic fiindcă vrem o viață nouă, ați uitat? Am 
cardul mamei de când a fost răpită! Ne vom 
descurca! spun eu. 

- Să mergem! spune Alice cu telefonul în 
mână. Aici scrie că următorul avion spre Israel este 
în jumătate de oră! 

- În regulă! Când ajungem, ne schimbăm și 
numele! zic eu. 

Începem cu dreptul drumul spre noua 
noastră viață. Mergem în linie, eu fiind în mijloc, 
Alice stând în dreapta mea și Mark în stânga. Așa 
arată noul nostru viitor, acum când suntem mai 
legați ca niciodată! Suntem doar noi trei contra 
dușmanilor tatei și al unui mister ascuns în ruinele 
Israelului. Suntem cu adevărat o echipă de prieteni, 
o familie! 
 
               Premiul I la concursul “Condeiul fermecat”, secțiunea II 
(11-14 ani), concurs organizat de Biblioteca Județeană “V.A. 
Urechia” din Galați cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, 1 
iunie 2020.  


 

Miruna-Elena IGNAT 
 

AVENTURILE LUI MORCOVEAȚĂ 
 
 Trăia odată, acum mult timp, in orașul Mor-
coville, un morcov pe nume Morcoveață. Morco-
veață era un morcov ca toți morcovii: se trezea de 
dimineață, mergea în fiecare zi la școala de mor-
covi, iar când se întorcea acasă, mânca supă de 
morcovi, piure de morcovi și, în cele mai norocoase 
zile ale lui, reușea să șterpelească câte-o felie de 
plăcintă de morcovi. 
 Dar, într-o zi, când clopoțelul de la școală 
anunța începerea orei de fructologie, iar profesoara 
intra în clasă, Morcoveață observă ceva nemaivă-
zut: doamna profesoară ținea în mână un fruct ce-l 
făcu pe acesta să intre în transă. Nu mai întâlnise 
niciodată ceva asemănător: culoarea lui gălbuie îi 
amintea, parcă, de pilaful de morcovi. “Dar, nu... Cu 
siguranță are un gust mult mai bun!”, se gândea el. 
Era un fruct suplu, cu o formă ușor arcuită, ce lui 
Morcoveață i se părea atât de interesantă și ieșită 
din comun, încât uitase total că el avea exact ace-
eași formă. Atunci, doamna profesoară le spuse: 

- Copii, astăzi vom învăța despre banane! 
Deschideți-vă manualele la pagi... 

Dar Morcoveață nu o mai asculta. Două se-
cunde după aceea se trezi alergând în curtea școlii, 
spre casa lui toată portocalie. Când își zări mama, 
abia reuși să-și tragă puțin sufletul. Aceasta, în 
schimb, nu se arăta prea fericită: 

 (continuare în pag. 39) 
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    Alensis de NOBILIS 
 

Aval 
 

În nopțile nunții, fiinţe-n diluvii 
Primesc revărsări în forme neclare, 
Nu apa va curge, ci lumina în fluvii 
Spre mările calde și dulci, fără sare.  
 

În flamura boltei cad muchii de zar, 
Sunt ochii de neguri ai coconilor-fluturi; 
Când jerbele din frunțile apelor sar, 
Orbii adulmecă în aer săruturi. 
 

Năvoade de vânturi apucă, în vrie, 
Pe cel ce ascunde oglinda, trișor, 
În ochii frumoși ai mirilor scrie 
Că noaptea statuile visează la zbor. 
 

Din zboruri fantaste rămâne culoare 
Ce lunecă-n pânze de abur în zen, 
Atât de frumos c-o să scrie-n ziare 
La faptul divers:’’Plecări spre Eden!’’ 
 
Sol din abis 
 

Încă aştept şi-acum adeverinţa 
Că sunt pe-acest pământ un sol trimis 
Să îndulcesc în oameni suferinţa 
Ducând din mine-n oameni un abis, 
 

Iar cusăturile în care-mi este prins, 
Trupul de suflet, astăzi s-au slăbit, 
Dar iată cum o sete m-a împins 
Să mă cufund în râu ca Heraclit 
 

Şi, meditând la curgerea în unde, 
Unde se varsă-n mine tresărind, 
Iar din abisul meu ceva răspunde 
Că sunt la fel cum, poate, nefiind,  
 

Aş mângâia cu raze neputinţa, 
Aş dezmierda iubirea în ecou, 
Aş alinta cu răscoliri fiinţa, 
Eu prinsul veşniciei în lasou.  
 

Şi de dispar în ceţuri (nu, nu doare), 
În urma mea rămâne tot ce scriu, 
Iar tu şopteşti cuprins de-nfiorare 
Şi-n mintea ta abisul o să fiu... 
 
Aripi 
 

Tot aşteptăm minuni să se repete 
Şi să primim din paradis scrisori 
Scrise pe aripi albe de egrete, 
În șoapte prefăcute în ninsori. 
 

Din raze, îngeri-fluturi vor zidi 
Dorinţele-n biserici drept fântâni, 
Să bem agheasmă-n palme de copii 
Cântând poeme-n inimi de păgâni.  

 

Și botezați cu zâmbet făr-a ști 
Îmbrățișarea ne va fi sărut 
Cu îngerii ce ne privesc din fii 
Pe frunți de ape botezate-n lut. 
 

În ceruri ninge. E concurs de miss. 
E nuntă-n noi, acum, şi pe pământ; 
Când fiii în icoane i-am trimis, 
Ne vom culca pe răstigniri de vânt... 
 
Atât 
 

În ochiul tău se-ascunde o icoană 
Pe care s-au pictat cu vânt genuni, 
În palmă-ţi creşte, ca o floare, rană, 
Sub geana ta privesc uimiţi străbuni 
 

Cum se destramă-n galaxie zorii 
În fulgerul culorii de ruini 
Şi-alunecă pe el toreadorii, 
Marii schiori pe fire de lumini. 
 

Şi curg iluzii spre altarul verii 
Să-nalţe-n utopii splendorii turn, 
Ca-n el să cânte liturghii, tăcerii, 
Miraje-n ceţuri orbul taciturn, 
 

Dar dacă-n fulger fluturii nu laşi 
Şi te-ai făcut în tine nevăzut, 
O să dispară urma, de sub paşi, 
Chiar în părinţii ce tresar în lut, 
 

Iar cerul frunţii nu se mai susţine 
Și se topeşte ochiu-n absolut... 
Ca-ntr-o eclipsă, îngropat în tine, 
Şopteşti umil spre veşnicii: atât! 
 
Întoarcerea 
 

Ca-ntr-o reflexie de forme fără croi, 
Cevaul ne absoarbe spre abise 
Cum aburii se-ntorc agale-n ploi 
Urcând în nouri oarbe monalise 
 

Și pâlpâie în urmă linii-absente, 
Oglindă ce-n oglindă-ţi face salt, 
Iar mâini de apă rimelează-accente 
Pe ochiul zării spânzurat de ’nalt. 
 

Ne credem în hipnoză, ori nebuni, 
Cupola frunţii nu mai are rost, 
Căci suntem holograme sau minuni 
Și nu mai ţinem minte ce am fost. 
 

Duşi în eter din acest greu carnal,  
Tăcerea-n ce om fi acum imprimă 
Oglinda minţii deformată-n val, 
Ce se reflectă-n ondulări infimă, 
 

Iar pe pământ din raze curg culori, 
Vopsele ce se scurg peste trotuare 
Și se desfac, să zboare înspre nori, 
Desenele din pânze. Dar nu doare.  
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Şi cheamă să privim de la ferestre 
Cum dintre dealuri se ridică luna. 
 
E calmul nopţii care se aşează 
Pe firea-ncremenită-n ascultare, 
Într-un răstimp din visuri luminează 
Luceafărul alunecând pe zare. 
 
Noaptea-i târzie, liniştea adâncă, 
E clar şi rece aerul sub lună, 
Povara zilei somnul o aruncă 
Lăsând mesajul alteia mai bună. 
 
 
Uşurare 
 

Ce dor mi-era! Am mângâiat 
Firul înalt, fragil de iarbă, 
Până la şolduri înnălţat 
Cu neastâmpăr. Fără grabă, 
 
Pătruns de verdele curat, 
În pori şi suflet deopotrivă, 
Mă consolam c-am aşteptat 
O dezlegare-aşa tardivă, 
 
Cu uşurare şi nădejde, 
Păşind în clipele de soare 
În siguranţa ce răzbeşte 
Din firile încrezătoare. 
 
 
Menirea                                                      
 
Gândeşte Dumnezeu menirea noastră: 
Din strălucirea soarelui curat 
Desăvârşeşte binecuvântat 
Pământ înfăşurat de zarea-albastră, 
 
Pământul adunat de văi în dealuri 
Cu frunţile umbrite de păduri 
Şi pajişti zâmbitoare între guri 
De ape limpezi şoptind ritualuri 
 
Ce-ndeamnă pe plugar în brazda gliei, 
Cosaşul lama să-ncovoaie-adânc, 
Femeile să coase în braţe cu un prunc 
Albeaţa măsurată în frumuseţea iei, 
 
Să îşi zidească case purtând statornicia, 
În staul pe-nserate s-adune lapte cald, 
Mirosul mămăligii la masă înnoptat 
Să ostoiască truda, să mulţumească GLIA. 
 
Iar Dumnezeu gândeşte în suflete sfioase, 
Din braţe şi din trupuri se-nalţă legământ, 
Bat clopote sau inimi pe rodnicul pământ 
Pe care Domnul nostru decis-a să ni-l lase. 
 

 
(continuare în pag. 34) 

 
 
 
 
 

(continuare în pag. 36) 

 

      Dorian MARCOCI 
 
Un trandafir       
 
Un trandafir şi-adună frumuseţea 
Din limpezimea roşului curat, 
Petală cu petală adunat, 
Iubirii să-i dezvăluie nobleţea. 
 
Nobleţea patimii neîmblânzite, 
Prin colb de suflet călătoare, 
Din vechi adâncuri chemătoare 
Spre năzuinţe împlinite. 
 
Cu limpezimea roşului visează 
Un trandafir răsfrânt în ape-albastre, 
Din seara sufletelor noastre 
Unde iubirea taina şi-o păstrează. 
 
 
Simţind  
 
Soarele-nmoaie în ţărână 
Murmurul colţului de iarbă, 
Deschide-a cerului fântână 
Să potolească zarea largă. 
 
Un foşnet tremură pe ramuri, 
Uitat din toamna cea târzie 
Printre arinii de pe maluri 
Şi buruiana cafenie. 
 
Sfătoşi în haina colorată, 
Câţiva sticleţi, stropi vii de cântec, 
Sporovăiesc pe-o creangă-naltă 
Zburlindu-şi penele pe pântec, 
 
Cu apa rece de zăpadă 
Valul pe Mureş leneveşte 
Simţind că încă-o să mai vadă 
Cum iarna ne mai amăgeşte. 
 
 
Lăsând mesajul    
 
Cu modulaţii-n trilurile pline 
Glasul de mierlă mângâie-nserarea 
În spaţii largi cu notele senine 
Şi-n suflete coboară împăcarea. 
 
Pare un imn al serilor albastre 
Când stelele se-adună câte una, 
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(urmare din pag. 33) 
 

Aş putea  
 

Aş putea să scriu la nesfârşit                   
Întovărășindu-mă cu gândul 
Un deschizător prin labirint  
Din cuvinte așteptându-și rândul. 
 

Aş putea şi pot şi-s fericit 
Când eroii mei, simple cuvinte, 
Reaşează-n versuri la rodit 
Pe substrat de suflet simţăminte. 

 

În gând pereche  
 

Te-am regăsit mereu de veghe 
La ceasu-acesta din târziu, 
Din depărtarea-ţi laşi să ştiu     
Când raza ta-mi va fi pereche. 
 

Reverşi o linişte subtilă 
Pe-obrazul sufletului meu, 
Alint ce îl strecori mereu 
Când îl mângâi filă cu filă... 
 

Scriind nemuritoare stea 
Cu stropi din seva-ţi de credinţă 
Clipe-poem cu uşurinţă 
Punându-ţi raza-n palma mea... 
 

În depărtarea-mi ca să ştiu 
Când raza ta-mi va fi pereche 
Te-am regăsit mereu de veghe 
La ceasu-acesta din târziu. 
 

Pe pleoapa lumii  
 

Câte mierle-şi întretaie glasul, 
Se modulează în albastrul nopţii 
O energie limpede-n răgazul 
Ce-ntâmpină sosirea dimineţii. 
 

O bucurie netăgăduită 
În note fine şi profunde 
Revarsă-n triluri şi-i sortită 
De primăvară să asculte.                            
 

La sânul ei noaptea veghează  
O clipă fremătând de viaţă 
Când zorii încă dormitează 
Pe pleoapa lumii cu speranţă. 


 

 

 

Valentin MARICA 
 

Cuvânt înainte 
Dorian Marcoci, Tuneluri de lumină, editura InfoRapArt, 2020, 

174 pag. 

 
Dacă în clipă cineva „a-nveninat fântânile omului” 

(cum scria Lucian Blaga), vine poetul, cu veșnicia lui, 
mare și singur, să facă legământ întru limpedele fântâ-
nilor, aidoma tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de 
moarte; căci poetul aduce prin bolțile cuvintelor sale ruga 
neîmbătrânirii, a neînnoptării, cu atât mai mult cu cât își 
așează în titlul cărții de poezie cuvântul lumină. Și atunci 
spunem: Ce fericit e timpul literaturii în care se mai scriu 
poeme ale luminii!  

Paginile cărții pe care o deschideți acum for-
mează un TOT inundat de lumină, de unde un lin al ver-
sului, un domol, exprimând împăcarea sufletească a poe-
tului cu sine și cu lumea, după traiecte în care vremel-
niciile au fost sublimate în rodiri ale luminii. Eul liric își 
caută rază-pereche, fascinat de inefabilul luminii dimineții, 
a nopții, a lunii, a ierbii, a mării (raze jocuri de oglinzi) sau 
de lumina amintirilor (raze ale reflecțiilor). Este ceasul 
ideal al poeziei, nici prea devreme, nici prea târziu, o 
bătaie a pendulei în miezul bucuriei unde adastă tainele și 
legea firii. Așa își poate duce poetul binecuvântările îna-
inte, într-un imens alb al trăirilor sufletești (Cât alb! 
Doamne cât alb!) și al antotimpurilor calendaristice (Drum 
alb în față s-a deschis...) care îi devine prag și vis, uimire, 
speranță și sărbătoare. Astfel, poetul trăiește revelația 
sufletului devenind floare, în hiperbola de frumusețe a 
zborurilor spre „înalturi”. Ce greu mi-e sufletul de floare! 
(din poemul „Am strâns”). Poetul e din nou (a se vedea 
poezia din celelate volume publicate) pe pleoapa lumii, 
mai aproape de ochiul lui Dumnezeu. Este consecvent 
probată mizanscena celestă ca neîngrădit hotar al 
iluminării ființei în care „seninul cu senin se înfășoară” 
într-un vals al corolelor de minuni ale lumii. Freamătul 
mării, castanii, dorul, înserarea, ploaia, teiul vibrând emi-
nescian, Mureșul, bătrânul plop îi sunt poetului îngeri 
păzitori, dându-i sentimentul izbânzilor, dar și starea de 
farmec dureros, poetul având nostalgia timpului în care 
era suflet de foc cu gânduri răzvrătite, apărându-și locul 
pe care îl are hărăzit pe pământ. De aceea invocă glia, 
plămada, rădăcina, ieșind în fața lumii cu aceste pulsații 
ale ființei, legându-le, tot în numele luminii, de albăstrimile 
pământului și cerului. Este atât de grăitoare, în acest 
sens, imaginea „pământ înfășurat de zarea-albastră”. Eul 
liric intră ritualic între malurile roditoare ale timpului su-
blim, devenind râu dumnezeiesc (călătorie spre sine în-
suși) în grija Atotputernicului: Gândește Dumnezeu meni-
rea noastră!  

Să punem șapte coroane, scria Nichita Stănescu, 
nu pe capul poetului, ci pe verbul versului. Așadar, punem 
cele șapte coroane pe verbul luminii pe care poetul îl 
nuanțează cu o impresionantă dezinvoltură (nu se supune 
canoanelor!), decurgând de aici bucuria fără de care 
poezia nu are veșmânt, adică suflu al vieții și semn al 
crucii. 
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satisfacă exigențele  statutului de om de cultură, nu 
este suficient să aibă o minte instruită, ci trebuie să 
fie și bine instruit, indiferent în ce domeniu, dar 
trebujie să fie înzestrat și cu o mare forță de 
caracter, cu capactatea de a respecta, fără compro-
misuri, normele pe care vrea să le impună celor din 
jur (p. 63-64).    
      Am citat cu mai multă îngăduință din răspunsul 
profesorului Munteanu, nu atât pentru că mă găsește 
în ipostază partizanală, cât pentru că ridică o proble-
mă acută și factuală a vieții noastre publice. Raportul 
dintre instrucție și moralitate la omul de cultură tre-
buie să fie direct proporțional, iar un eventual de-
calaj între cei doi factori indică deja un deficit al 
uneia dintre componente.  
      Dar poate și Sofia Vicoveanca are partea ei de 
dreptate: Singur Dumnezeu ne croiește drumul în 
viață, dar și omul, de vreme ce i s-a dat libertate,are 
posibilitatea să aleagă între alternative. De ce alege 
răul? - este o întrebare la care fiecare răspunde în 
felul lui. 
      Am avut intuiție bună. Marius Manta nu mi-a de-
zamăgit așteptările, dimpotrivă, îmi oferă posibilita-
tea să-l creditez în continuare. Îl felicit pentru aceas-
tă carte, pentru felul cum și-a provocat comilitonii, 
căci deși știe că o întrebare, meșteșugit formulată, 
conține și jumătate de răspuns și-a reprimat cu bună 
știință această oportunitate. Nu și-a pomădat între-
bările cu vanilie, dar puse cap la cap și într-o anu-
mită ordine interviurile lui Marius Manta oglindesc o 
epocă și lumea care a populat-o. Și chiar dacă oglin-
da e spartă, cioburile pot fi așezate într-o ordine care 
să refacă întregul.  


 
 

 
 

 

 

Ionel NECULA 
 

Marius Manta - reporter ocazional  
 
      Despre Marius Manta am luat cunoștință cu mulți ani 
în urmă, când mi-a propus lectura cărții sale, Literatur-
bashn și de atunci n-am încetat nici o clipă să mă întreb 
ce se întâmplă cu acest tânăr scriitor pe care-mi propu-
sesem să-l urmăresc în continuare și să-l țin în grații re-
ceptive. Au trecut de atunci câțiva ani buni și abia acum 
văd că revine în piața cărții cu două lucrări noi, ceea ce 
înseamnă că autorul nu-i cuprins de febra  tinerilor de azi, 
a dornicilor de afirmare, care bat editurile după fiecare 
însăilare diletantă.  
     L-am creditat de la prima lectură și-am rămas cu con-
vingerea că prezența lui în spațiul cultural băcăuan 
înzdrăvenește și mai convingător actul critic și exegetic 
local, cum nu se prea întâmplă în multe localități. Cunosc 
multe orașe, cu o viață culturală bogată, în care actul critic 
și de îndrumător literar este asumat de ingineri, econo-
miști, medici, lideri de bună credință, dar prin lipsa lor de 
orizont, de noime,  de temeiuri, de princiipii estetice  ferme 
țin actul de cultură la nivel de veleitarism stânjenitor și de 
diletantism  adipos și nevolnic. Or, cu Constantin Călin, 
Petre Isachi, Cornel Galben, Grigore Codrescu și, mai 
nou, cu Marius Manta – cultura băcăuană este ferită de 
pericolul căderii în rudimentar. 
      De data aceasta, Marius Manta adună între două 
coperți de carte Interviurile sale cu diferite personalități 
din viața noastră publică și spirituală. Cele 37 de inteviuri  
surprind nu atât prin diversitatea celor intervievați dar și, 
firește, prin varietatea temelor abordate. Regăsim în 
această alcătuire multe dialoguri interesante și tot atâtea 
provocări la care sunt invitați să răspundă personalități 
unanim recunoscute și cu impact în viața publică româ-
nească - de la populara solistă Sofia Vicoveanca și marele 
maestru internațional de șah, Florin Gheorghiu la cunos-
cuta soprană Gabriela Iștac  la iconarul Ciprian Marius 
Ghinescu și de la scriitorii Ignatie Grecu și Valeria Manta 
Taicuțu la Ștefan Munteanu și Nicolae Mihai. Mulți dintre 
intervievați îmi sunt cunoscuți și răspunsurile lor se 
remarcă prin vervă, clarviziune și sagacitate  
      Răspunzând unei abile provocări de autor, Valeria 
Manta Tăicuțu, bunăoară, declară ritos și pe bună dreptate 
că n-are deloc complexul provincialității, că raportul dintre 
centru și periferie – una din problemele astrigente ale 
postmodernismului contemporan – este destul de facil, că 
peste tot în lume asistăm la un asalt al provinciei  asupra 
centrului, că distincția centru-periferie este mai mult o 
moștenire medievală, iar valoarea nu mai este, nici pe 
departe, un atribut exclusiv al centrului.  
      Două dintre interviuri sunt realizate de Ștefan Mun-
teanu, unul dintre cei mai harnici cărturari ai Bacăului care, 
în răspunsul său la o întrebare privind rolul intelec-tualului 
în societate, face distincție între omul de cultură și ținuta 
intelectuală. Din punctul meu de vedere, mărturisește 
filosoful, conceptul de om de cultură trimite la un com-
portament consacrat de istorie, obligând la unitatea dintre 
gând și faptă. Modelul socratic, pe care l-am întâlnit și pe 
care l-am cultivat atât cât am putut,mă determină să  cred 
că, în orice timp omul de cultură se definește  prin trăsături 
de caracter. Vreau să spun că, pentru ca cineva să  
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Şi s-a dus ca o săgeată 
Să mănânce brânza toată. 
 

Dar pisica cea isteaţă 
I-a ieşit deodată-n faţă. 
Vai sărmanul şoricel 
C-a şi pus laba pe el. 
 

Morala: 
Totdeauna este bine  
Să cunoşti şi limbi străine. 
 
Fabula şoricelului 
 

La fermă un şoricel 
Trăgând cu urechea el 
A aflat chiar de la sursă  
Că se cumpără o cursă. 
 

Fermierul e aproape 
De şoarece ca să scape. 
Şoarecele a mers iute  
La prieteni să discute. 
 

S-a dus pe sub gărduleţ 
La găina din coteţ. 
Dar găina îl pasează: 
Nici nu mă interesează. 
 

Şi s-a dus la porculeţ 
Care doarme în coteţ. 
Fugi de-aici măi şoricel 
Nu-s interesat defel. 
 

Fuge-apoi, că o cunoaşte, 
Şi la vaca care paşte. 
Vaca s-a uitat la el 
Şi n-a scos un cuvinţel. 
 

Punând cursa, o belea, 
Că s-a prins un şarpe-n ea. 
Fermierul când să-l scoată 
L-a muşcat aşa deodată. 
 

După-această întâmplare 
Făcând febră nu prea mare  
I-au făcut o supă grasă 
Din găina cea frumoasă. 
Şi-apoi o friptură mare  
De la porcul din dotare. 
 

Dată fiind depărtarea  
Până să vină Salvarea 
N-au ştiut să acţioneze 
Şi pe om să îl salveze. 
 

Şi-au venit vecinii toţi 
Chiar şi rude şi nepoţi 
S-au vorbit rudele toate 
Lăcrimând şi dezolate: 
Vaca tăiem ca atare 
Şi facem pomană mare. 
 

Morala: 
E bine, măcar un pic, 
Să-l asculţi şi pe cel mic. 


 
 

 
 

 

  Constantin BIDULESCU 
 

Fabula cercetătorului 
 

În toate zilele senine  
În faţa unei vizuine  
Pe o vreme călduroasă  
Un iepure scria la masă. 
 

Vieţuitoarele grăbite  
Se uitau cam buimăcite. 
- Ce scrii tu acolo oare?  
- Fac muncă de cercetare  
 

Cum un iepure mai mic  
Omoară un urs voinic, 
Că voi fi eu adulatul  
Dacă-mi iau şi doctoratul. 
 

Animalele cu toate  
Fac un haz pe săturate, 
E frumos ca un discurs  
Dar cum să te pui cu-n urs? 
 

Într-o zi mare stupoare 
Blana ursului la soare  
Se vedea din cărăruie  
Prinsă într-un pom, în cuie. 
 

Animalele mirate  
Au căzut toate pe spate. 
Mândru iese iepuraşul  
Părăsind ţanţoş lăcaşul. 
 

În urma lui din vizuină  
Iese-un leu cu burta plină. 
 

Morala:  
Nu contează autorul,  
Contează îndrumătorul. 
 
Fabula şoricelului prostuţ 
 

Azi un şoricel mai mare 
Vrea să caute mâncare. 
Înainte ca să iasă 
Ochii a rotit prin casă. 
 

Vede pe-o măsuţă mică 
O bucată de brânzică, 
Se uită la ea cu frică 
Să n-apară vreo pisică. 
 

Pisica să-l păcălească 
A-nceput să hămăiască. 
Când ham-ham a auzit 
Şoricelul a ieşit. 
 

Bietul nostru şoricel 
A crezut că-i un căţel 
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        Fănica TĂNASE 
 

Arșița crește în pântec 
 

Roua veselă pe viță, lunecă între cârcei, 
Parfumează bobii-n veacuri, îndulcește agurida, 
Scoate colții pălămidei, spală perii pe omida 
Ce a nădușit pe-o frunză, gurmandă în felul ei. 
 

Vrăbii mici, gălăgioase, saltă pe pământul cald, 
Ciorile vor să-nvârtească orizontul într-o roată, 
Un fazan pestriț, fălos, drege glasul ziua toată 
Pe-o movilă aburindă, arcuindu-și coada-n fald. 
 

Salcâmii-mpletesc perdea cu lumini și umbre-n franjuri, 
Vara își ascunde pulsul în aguzii toropiți, 
Câmpia-și omoară timpul prin ciulinii înfloriți, 
Unde cerul bumbăcos întinde sineli drept gajuri. 
 

Tălpi desculțe simt dospeala și zvâcnirea din țărână, 
Fruntea strânge brobonele, truda zilei dă târcoale, 
Crește arșița în pântec, naște prunci setoși în poale, 
Îi răsfiră-n patru colțuri, slobodă este de mână. 
 
Cu un tremor glazurat 
 

Noaptea a-nflorit în stele, plăsmuind o panoramă 
Şi-a brodat nemărginirea, s-a gătit cu ornamente, 
A desprins tăceri din bucle, le-a împrejmuit c-o ramă, 
A-nvelit tot orizontul, fremătând prin sentimente. 
 

Luna plină de tupeu a pătruns firesc în cadru, 
Chibzuită de o lege, are mersul conturat, 
Se compune după plac, ceru-mi pare-un policandru, 
Mă complac şi gust magia, cu un tremor glazurat. 
 

Integrată-n taina nopții, împletesc cuvinte-n rimă, 
Muza-şi lasă trena lungă, eu mă leg de dâra caldă, 
Mă înghesui în secunde, timpul firu-şi decomprimă, 
Amintiri trase de colțuri, cad pe creştet şi mă scaldă. 
 

Fac o punte din răgaz, mă aşez pe prispa vieții, 
Am chemat toți licuricii să îmi lumineze-n cord, 
Încarnez în Univers clocot dulce-al tinereții, 
Sorb cu sete nostalgia, apă vie şi racord. 
 
Eu ţi-am împletit doar puntea 
 

Un sindrom ţi-ascute tâmpla, te închide în tristeţe, 
Îngerii cad prin zăbrele, ţi se zbat în ochiul stâng, 
Gol ţi-e sternul de-armonie, mâzga se depune-n beţe 
Pe limba ce pişcă rece, ca gheaţa pe ram în crâng. 
 

Câtă vorbă de prisos! Umbrele-ţi fac plecăciune, 
Te cuprind în dans de iele, să le fii stăpân hoinar,  
Te-ameţesc între dungi negre, să-ţi găsească-o slăbiciune, 
În vârtej cu scobitură, îţi pun haine de hornar.  
 

 

Îţi pliezi respir pe tremur, hăituit în răvăşiri, 
Orologiul se desface, ruginit şi inutil, 
Cumperi plumb să-ţi faci inele şi începi să le înşiri 
Într-un lanţ ce-ţi înfăşoară neputinţa-n mod ostil. 
 

Poate vrei să-ţi torn lumina, leacul sării pusă-n rană, 
Poate-o rugă la icoană, va fi torţa ta spre Rai, 
Poate îţi dezleg iubirea şi ţi-o cos ca o membrană, 
Poate-am să-ţi prefac ciulinii, în bujori deschişi de mai. 
 

Le-am strâns toate în mănunchi, legate cu primăveri, 
Ţi le pun sub perna moale, să îţi liniştească fruntea, 
Ai s-adormi în frământări, somnu-ţi macină poveri, 
Mâine ziua-ţi va surâde...eu ţi-am împletit doar puntea. 
 
Lângă paparude șuie 
 

Gând zburdalnic și-un îndemn,  
mi-au bătut un drum de cuie, 
Am pășit fără vreo teamă, nu am refuzat chemarea, 
Tulburând undele nopții, precum o furtună, marea, 
M-am prins într-un ritual, lângă paparude șuie. 
 

Prin magie-am atras Luna, i-am stors picuri de iubire, 
Dintr-un sân ce alăptează hoții-n foame de tandrețe, 
Mi-au cerut în vis bolnavii din spitale cu tristețe, 
Să le ung buze-nțepate de seringi și învrăjbire. 
 

Am scos timpul din orbită, molfăind clipe uscate, 
I-am lipit tăceri pe tâmple și l-am arcuit în stele, 
Raiul toarnă mirodenii peste suflete-n atele, 
Oameni triști râd printre gesturi, cu măști și fețe tărcate. 
 

Stau cu brațele întinse și șoptesc o rugăciune, 
Chiar de noaptea se destramă și sunt mulți cei nevoiași, 
O să molipsesc tot cerul, să-i cheme pe uriași,  
Piedică să-i pună Lunii, să trimită-afecțiune. 
 
 
Timpul mi-a suflat clipele 
 
Timpul mi-a suflat clipele, 
aşa cum  face cu o păpădie... 
o parte a purtat-o  
pe tărâmul copilăriei, 
acolo unde jucăriile sunt vii 
şi zâmbesc într-un colţ al inimii. 
O alta a căzut în pământ fertil, 
s-a înmulţit şi a crescut 
în fluieratul vântului, 
udată cu apa din fântâna viitorului... 
mi-am strâns-o la piept 
ca pe o lumină a vieţii, 
ca pe o primenire în neam, 
împlinind speranţe, 
chiar şi în primăveri întemniţate... 
va învinge valurile secundelor 
din fiecare generaţie, 
pasageră în vălătucul vremurilor. 
A rămas o ultimă parte, 
agăţată de paşii mei, 
pe firul mosorului 
şi nu ştiu când sau unde se va termina. 
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„rege” al poemului, amurgul, poate simboliza, fără 
îndoială, o metaforă a marginii de curcubeu, a 
căderii din lume în cer, în abisul ființei, „trestie 
gânditoare”, mângâiată de „un artist cu grație 
divină”. Tot o metaforă a acestei margini de curcu-
beu este corăbierul din Pe chipul tău... Un text de 
dragoste, suav, desprins dintr-o „lume de mister”, 
dar „purtat la piept precum un giuvaer”, scăldat în 
albastrul mării, semn al reveriilor, al visării, al tre-
cerii într-o altă zonă de intimitate, feerică, cereas-
că, paradisiacă: Plutesc frenetic – un corăbier,/ Ce 
şi-a găsit în tine-o nouă mare/ Şi smulge perle de 
trăiri din sare;/ Desprinse din sinapse, toamne 
pier./ Ne-aşteaptă luna la debarcader;/ Pe chipul 
tău e-o lume de mister... 
 În acord cu titlul cărții, Poem cu azalee ne 
conduce într-o lume a spiritului, profund ancorată 
în cer, în lumea de deasupra, în splendoarea clipei 
ce înalță, ce adună „muguri de stele” și cioburi-
nestemate din marginea divină a curcubelui, semn 
al Legământului, al continuității vieții pe pământ, al  
seraficelor grădini suspendate din inima omului: 
Păşeam încet prin boarea de-azalee/ Din mica 
mea grădină suspendată;/ Purtând în cuget ciob de 
nestemată,/ Strângeam în suflet muguri de Lac-
tee./ M-am rătăcit de magica alee;/ Mai reflectez şi-
acum, debusolată,/ La oaza mea cu stele mobilată/ 
(Strângeam în suflet muguri de Lactee). 
 Interesante sunt poeziile-haiku, o specie 
lirică des întâlnită în literatura română (promovată 
îndeosebi de Al. T. Stamatiad, Dan Florică, Șerban 
Codrin, Florin Vasiliu, Dumitru Ichim, Paula Roma-
nescu, Mircea Petean, Emilian Galaicu-Păun, Lo- 
 

(continuare în pag. 39) 

 


 

 

 

Maria-Daniela PĂNĂZAN 
 

Camelia Ardelean, La margine de curcubeu 
 

O carte ce leagă cerul și pământul, scrisă... la 
margine de curcubeu. Simbol al legământului dintre 
Dumnezeu și Noe, curcubeul devine simbol poetic, liant 
între suflet și minte. Dedicată mamei, scriitoarea Marioa-
ra Ardelean, această carte stă sub semnul preferinței 
autoa-rei pentru poezia cu formă fixă și a apărut la 
Editura Armo-nii Culturale din Adjud, în 2018. „În volumul 
intitulat La margine de curcubeu, Camelia Ardelean se 
arată cititorului ca o poetă a bucuriilor pasagere, rămasă 
în cheia unui orizont cu suișuri și coborâșuri, dar împă-
cată cu tristeţile zilei care tocmai a trecut prin viața ei. 
Natura cvasipesimistă a poeziei (din cap. IV – Vers cla-
sic), cu suflu puternic pentru accentul liric al acesteia, 
macină fiinţa poetei capabile de un „optimism” interior as-
cuns, dar pornit să înfrunte această imagine dezolantă a 
unei perspective de „anotimpuri în infern”, reinventat în 
rondeluri, sonete ori ronset”, spune Tudor Cicu în Prefa-
ță. „Suișurile” și „coborâșurile” sunt marginea de curcu-
beu a cuvintelor. Sunt limita dintre bucurie și tristețe, 
dintre speranță și suferință.  
 Structurată în cinci părți (I. Rondel, sonet, pan-
túm, schaltinienă, ronset; II. Fabulă; III. Haiku; IV. Vers 
clasic; V. Parodie/ Pamflet), fiecare dintre acestea conți-
nând o explicație a formei fixe alese, dar și un scurt 
istoric, pe înțelesul cititorilor, cartea de față surprinde prin 
reîntoarcerea la formele clasice ale poeziei, deși postmo-
dernismul are ca trăsătură fundamentală reinterpretarea 
clasicilor, reinventarea lor într-o formă parodică. Adina 
Velcea închide cartea cu o postfață interesantă, în care o 
plasează pe autoare „În sanctuarul poeziei”, conclu-
zionând că volumul este: „O minunată călătorie prin poe-
zie, prin genurile mai puțin cunoscute sau adoptate as-
tăzi, iată ce ne propune Camelia Ardelean în acest volum 
de versuri, pe care îl văd asemenea unui sanctuar al 
trecutului modelat în prezent”.  
 Dacă rondeluri, sonete sau haiku se întâlnesc și 
în alte volume publicate de Camelia Ardelean, fiind evi-
dențiate în alte recenzii, cele mai interesante texte din 
acest volum sunt cele subintitulate ronset (poem cu for-
mă fixă creat de Horia Bădescu; îmbinând rigorile 
rondelului cu cele ale sonetului, ronsetul este alcătuit din 
14 versuri dispuse ca-n sonetele shakesperiene – trei 
catrene compacte şi un distih deplasat spre dreapta, ca 
un refren – cu trei rime alternative, după cum urmează: 
abba/ abba/ acca/ aa. Primul şi ultimul vers sunt identice, 
tot aşa ultimele versuri ale celor două catrene). Iată, de 
exemplu, Scântei pe ramuri, ronset al reînvierii naturii, al 
reveriei umane în mijlocul unei naturi protectoare: Scântei 
pe ramuri au pornit să crească,/ Mimând luceferi în 
miniatură/ (Pitite-n frunze, florile conjură);/ În zbor palpită 
focuri fără iască. Sau ronsetul intitulat Coboară-amur-
gul..., în care Camelia Ardelean se raportează la miraco-
lul înserării, ca moment sensibil de reîntoarcere spre 
sine, de contemplare a lumii și așteptare a liniștii, cadru 
propice pentru creație: În lumea sa, magia este lege,/ Pe 
şevalet, nuanţele combină –/ E un artist cu graţie divină;/ 
Deasupra unui deal se reculege./ Preocupat culorile a-şi 
drege,/ Coboară-amurgul mândru, ca un rege… Acest  
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(urmare din pag. 38) 
 

rinczi Francisc-Mihai, Florentina Loredana Dalian etc). În 
acest volum, tematica haiku-urilor este diversificată, 
acestea fiind metafore ale simplității, ale naturii, ale 
iubirii. De exemplu, melcul este o metaforă a spiralei, a 
cercului, a perfecțiunii (el face legătura între Pământ și 
Cer prin cochilia lui, iar la Dumitru Ichim este un simbol al 
mormântului gol, al Învierii): căutări în van – melcul 
făcând popasuri/ printre băltoace. Metafora legăturii 
primordiale cu cerescul este cea a mamei, o imagine 
simbol a curcubeului-culcuș, a prezenței divine în om: pe 
fața mamei – cârduri de nori cenușii/ așternând culcuș. 
Vântul, suflul ceresc, este plasat în sfera visului, a hime-
rei: vânt prin mesteceni – vis de toamnă târzie/ la înnop-
tare. Floarea de colț, simbol al unicității, al rarității spiri-
tuale, apare în imaginea emblematică a amurgului, a în-
serării ce aduce inspirație: pe culmi răzlețe/ mijind o floa-
re-de-colț –/ amurg sângeriu.  
 Un volum dens, mustind „la margine de curcu-
beu”, încercând să aducă inspirarea, cum ar spune Al. 
Macedonski. Un volum ce dovedește certe calități poe-
tice. Felicitări autoarei și reușite frumoase în conti-nuare! 


 

 

 

(urmare din pag. 31) 
 

- Morcoveață, ce faci aici? îl mustră ea. Nu 
trebuia să fii la ora de fructologie? 

- Mamă, spuse Morcoveață după ce reuși 
să-și regleze ritmul respirației. Mamă, de 

mâine vreau să mâncăm banane! 
- Ce te-a apucat? se arătă și mai surprinsă 

mama. Nu știi cât de greu se găsesc bananele? 
Sunt niște fructe exotice și, oricum, morcovii nu mă-
nâncă altceva decât morcovi. 

- Da, dar nu știm până când nu încercăm, 
nu? Nu putem ști ce gust au dacă nu le-am gustat, 
nu-i așa? 

- Bine, dar dacă te mai prind că lipsești de 
la ore pentru că vrei să guști nu știu ce fru... 

Dar Morcoveață nu mai auzi urmarea, căci 
plecă mâncând pământul la piață. Nici nu ajunse 
bine, că la geamul unui magazin văzu o plăcuță pe 
care scria: ”Am adus marfă! Banane la un leu buca-
ta!!!”. Morcoveață nu mai stătu pe gânduri, ci intră 
imediat în magazin. Lângă o tarabă stătea un ne-
gustor morcov destul de bătrân. Avea coaja scoro-
jită și purta o pălărie roșie. Într-adevăr, acolo erau 
sute de banane ca cea a profesoarei. Se auzi o vo-
ce răgușită: 

- Flăcău, vezi bine ce faci cu bananele as-
tea, că tare-s neobișnuite! grăi negustorul. 

- Cum adică ”neobișnuite”? vru să știe Mor-
coveață. 

Bătrânul se uită când în dreapta, când în 
stânga și zise: 

- Sunt fermecate! Pot vorbi! 
Din spatele tarabei se auzi un glăscior sub-

țire: 
- Da, noi putem vorbi! De asta nimeni nu 

vrea să ne cumpere! Toți morcovii de-aici cred că 
mâncarea n-ar trebui să vorbească. Dar, vai, ce mi-
ar plăcea să am un tovarăș cu care să mă pot juca 
toată ziua! Ne plictisim teribil aici! Plus că nu-mi 
mai simt codița, la cât de înghesuite stăm! 
 La această replică, mai multe banane au 
aprobat dând din cap. 
 Lui Morcoveață i se făcuse milă de ele. Nu 
credea că au o viață atât de grea. După ce s-a 
gândit un pic, i-a spus moșneagului: 

- Aș vrea să cumpăr una, dacă se poate! 
La auzul veștii, bananele s-au cutremurat. 

Negustorul i-a spus să-și aleagă una dintre cele ex-
puse, iar Morcoveață s-a îndreptat către cea care 
vorbise. Când au ieșit din magazin, i-a spus: 

- Să nu-ți fie frică! Nu vreau să te mănânc! 
O să ai un prieten, așa cum ți-ai dorit mereu!  
 Cei doi au rămas nedespărțiți, iar, de a-
tunci, toate bananele își lasă ciorchinii să crească 
înspre pământ, de unde răsar morcovii, pentru a-și 
aminti mereu de prietenul lor. 
 
               Premiul I la concursul “Condeiul fermecat”, secțiunea I 
(7-10 ani), concurs organizat de Biblioteca Județeană “V.A. Ure-
chia” din Galați cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, 1 iunie 
2020.  
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            Petre RĂU 
 

 Cel mai bun răspuns la o întrebare prostească este o 
ignorare deșteaptă. 

 

 Când rămâi fără nimic, gândește-te că totuși ți-a mai 
rămas răbdarea. 

 

 Când începi să ai totul, singura grijă care ar mai trebui 
să-ți rămână este cum te vei comporta. 
 

 Și riscând poți avea șanse să devii fericit! 
 

 Dacă îți place o femeie nu trebuie să fii interesat să fii 
primul ei bărbat mai mult decât aceea de a-i fi ultimul băr-
bat din viața ei. 

 

 Unii ar vrea ca și lumina să poarte o umbră. 
 

 Nu fă din bunătatea ta o slăbiciune! 
 

 Furia este motorul care frânează disperarea. 
 

 Majoritatea revenirilor sunt crunte amăgiri. 
 

 Zborul tău nu va fi complet dacă nu împrumuți o aripă 
de la partenerul de viață. 

 

 Religia mea este creierul meu. 
 

 Prostia este specialistă în autogoluri. 
 

 Cea mai mare frică umană: singurătatea. 
 

 Oricât ar fi prostul de prost, tot găsește pe cineva mai 
prost decât el. 

 

 Fiecare roman este pentru autor o profundă analiză a 
propriei vieți. 

 

 Chiar și cu un trecut dezastruos poți spera la un viitor 
luminos. 

 

 Când începi să uiți trecutul înseamnă că ai văzut ceva 
în viitor. 

 

 Ceea ce lași în urmă ești chiar tu care mergi înainte. 
 

 Nu căuta să ai nimic din toate. 
 

 Când cauți, marea surpriză vine abia la urmă. 
 

 Fiecare crimă are în spate o mare trădare. 
 

 Ai grijă, în calea ta întâlnești oameni, nu îngeri! 
 

 Recunoașterea păcatelor noastre este direct proporți-
onală cu apropierea de Dumnezeu. 

 

 Nu urăsc nimic, dar nici nu iubesc tot. 
 

 Chiar dacă ai încredere în tine, consultă-i și pe ceilalți! 
 

 Binele pe care îl caut eu e și la tine. 
 

 Deocamdată meriți numai ceea ce ai, nu și ceea ce 
vrei! 

 

 Nu uita! Lumii îi va păsa de tine doar dacă îi poți oferi 
ceva! 
 

 Se spune că smerenia este proporțională cu harul 
divin. 

 
 

 De multe ori poveștile adevărate sunt cele care 
nu se pot spune. 

 

 Cartea a devenit ca vinul: cu cât este mai ve-
che, cu atât este mai bună. 

 

 Faptele bune încep abia după mărturisiurea 
celor rele. 

 

 Sunt unii care mi-au întors spatele fiindcă le era 
rușine să-și arate fața. 

 

 Nu poți fi bun dacă nu iubești! 
 

 Nu uitați! Minciuna poate fi un capăt de drum. 
 

 Dacă ești prost, tu nu ai nicio grijă, ceilalți au. 
 

 În spatele liniștii mele te poți auzi și tu. 
 

 Femeile care nu cer nimic îmi plac cel mai mult. 
 

 Nu există nicio femeie care să nu ceară nimic. 
 

 Nu uita că mâine devine azi, și încă foarte repe-
de! 

 

 Când ierți, ameliorezi viitorul. 
 

 Cu toată blândețea mea, așa i-aș mai da o pal-
mă morții! 

 

 Religia care te invadează, își pierde menirea. 
 

 Dacă simți că ești tras în jos, simte-te bine, ești 
sus! 

 

 A trebuit să mă declar jumătatea ei fiindcă nu 
părea deloc întreagă. 

 

 Prostia este în exclusivitate a proștilor! 
 

 E bine întotdeauna să înțelegi ce întrebi un filo-
sof. 

 

 Logica e știința care n-are legătură cu verbiajul. 
 

 Unii au venit în epoca noastră direct și cu apu-
căturile din epoca de piatră. 

 

 Dacă nu poți săruta altfel persoana iubită, să-
rut-o cu un zâmbet. 

 

 Dacă te trezești în fața unei comori, nu înseam-
nă că ești bogat. 

 

 Dacă nu-ți dorești nimic, nu mai încurca lumea. 
 

 Când arăți pe cineva cu degetul, vezi/asigură-te 
că degetul acela e curat. 

 

 Unii se simt exact așa cum sunt atunci când se 
simt. 

 

 Dacă arăți respect cuiva care nu merită, carac-
terul tău urcă imediat cel puțin un nivel deasupra 
caracterului persoanei respective.  

 

 Greșelile pot fi răzbunate, dar e de preferat să 
fie reparate. 

 

 Miră-te des, dar nu te minuna oricând! 
 

 Multe personalități reușesc să facă un mare gol 
în jurul lor. 

 

 Cei care aruncă cu pietre în tine nu-și dau sea-
ma că ar fi putut să-ți facă cu ele o statuie. 

 

 Depinde de sufletul tău cât de frumos poți arăta 
la senectute! 

 
(din volumul în pregătire “Alte 1001 de aforisme”) 
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