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Nicolae TZONE și Gabi SCHUSTER 
 

„Nenăscutul care vorbeşte cu Dumnezeu când îl 

naşte mama sa mă gândesc că vorbeşte în limba lui 

Dumnezeu” 
 

   (Un dialog realizat de GABI SCHUSTER; pentru o înțelegere 
firească a discuției, se precizează că ea pornește de la poemul 
pe care l-a publicat Nicolae Tzone pe pagina sa de pe Facebook 
în data de 9.8.2020: [„aur sau aur pajură sau pajură cap plecat 
sau cap neplecat…”]) 

   *  
   Gabi Schuster: Undeva, pe axa timpului, avem fiecare o 
gară, dar venirea ta pe lume sub presiunea tălpilor lui 
Dumnezeu este un adevărat semn... Un semn de bună-
vestire. 
   Nicolae Tzone: Ştii, cum memorabil zicea Pessoa, anu-
me, EU SIMT CU IMAGINAŢIA... 
   Gabi Schuster: Imaginația o poate ușor lua razna… Tre-
buie bine ținută în frâu, ca pe un superb cal arab. Și nu 
știu dacă este un avantaj să simți atât de îngrozitor! 
   Nicolae Tzone: Gabi, eu cred în imaginaţie mai mult de-
cât în realitate atunci când e vorba de poezie. Din ima-
ginaţie se ajunge instantaneu la viziuni. Şi atunci Dum-
nezeu e viu şi, sper că nu comit o nerozie, vizibil. Nenăs-
cutul care vorbeşte cu Dumnezeu când îl naşte mama sa 
mă gândesc că vorbeşte în limba lui Dumnezeu. 
   Gabi Schuster: Unii spun că poezia este dată de Dum-
nezeu, asta înseamnă că nu avem explicație. Nu înțele-
gem de unde vine și cine îndeamnă poetul să scrie. Poate 
că înăuntrul vrea cu dinadins să iasă afară.  
   Limba lui Dumnezeu? Mă voi gândi cum sună. Intuiesc 
ceva... Dar suna oare? 
   Nicolae Tzone: Ei, CINE, chiar Poezia îl îndeamnă. Şi 
pune şi Dumnezeu umărul. Și aduce şi aer de sus de la el, 
că altfel cel care scrie jumătate în Dumnezeu, jumătate în 
Poezie, ar deveni instantaneu scrum. Poemul cu adevărat 
bun nu e sunet până nu e ră-sunet. E sunetul ră-sunetului 
său, dacă pot spune aşa. Ră-sunetul e sunetul de după ce 
a ieşit, acceptat fiind, din urechea lui Dumnezeu. 
   Gabi Schuster: Desenează-mi silueta poeziei cuibărită 
în aerul Dumnezeului. Ba chiar mă gândesc, acum, că 
Dumnezeu nu are aer. Inima lui este bolnavă, bolnavă de 
poezie... 
   Nicolae Tzone: E uşor, mi-e uşor, dar fiind atât de intim, 
e aproape indecent să o fac. Seamănă foarte mult cu silu-
eta jumătăţii poetului pe pământ, care pământ în poezie 
poate fi numit şi cer nu o singură dată. 
   Gabi Schuster: Poemele trăiesc singure, în desișul cu-
vintelor, în umbra nerostirii. 
   Nicolae Tzone: Un poem singur în sinele său e un non-
sens. Sau hai să admitem că pot trăi o singurătate plurală. 
   Gabi Schuster: Ești maestru. Ai ocolit fata cu plete de 
vânt și floare… 
 

 

   Nicolae Tzone: Cum am ocolit? Orice naştere e 
pentru Cineva... 
   Gabi Schuster: Nu aș zice că este nonsens. Eu mă 
întâlnesc adesea în aerul meu cu tot felul de poeme. 
Mă străduiesc să nu le calc în picioare. Ai sărit ima-
ginea poeziei de prin toate imaginațiile. Aminteam de 
poezia ca fata morgana cu miros de flori de câmp... 
   Nicolae Tzone: Nu fă gesturi inutile. Poemul este 
imediat după Dumnezeu de atât de multe ori... Poe-
zia nu e Fata Morgana. Nu are cum fi. Netrupul lui e 
trup indestructibil. 
   Gabi Schuster: Nu fac gesturi, mă las luată... Dar 
mi se întâmplă tot mai rar. Un sfinx mă privește la-
com. 
   Nicolae Tzone: Înghite-l cu Poemul tău. 
   Gabi Schuster: L-aș înghiți, dar de câte ori mă a-
plec își ridică pleoapele și mă seduce. 
   Nicolae Tzone: Cu atât mai mult. Va avea gustul 
dulce. 
   Gabi Schuster: Cu dulcele stau neprietenos. M-am 
născut repede și tot atât de repede am mușcat ama-
rul... 
   Nicolae Tzone: Poemul e indestructibil. Fiinţele ra-
reori au puritatea lui. Şi integritatea lui. Sunt rarităţi 
asemenea fiinţe. De fapt, de ce scriem poeme dacă 
nu pentru a le căuta pe ele, fiinţele acestea fără sea-
măn, atât de rare că o dată aflate par de-a dreptul 
neverosimile? 
   Gabi Schuster: Știu eu? Există ființe indestructibi-
le? Există începuturi fără început și sfârșituri fără 
sfârșit? 
   Nicolae Tzone: Nu are cum să nu fie. Sunt din al-
tă... imaginaţie decât cea pământească. 
   Gabi Schuster: Sfinxul meu este o astfel de faptu-
ră. Seara își pune luna pe vârful degetului inelar și 
mă invită la o nuntă. De abia atunci pricep. 
   Nicolae Tzone: Nunţile sunt totale în poem. 
   Gabi Schuster: Și încă ceva, stelele se adună în ju-
rul lui și își scot aripile. Cerul se umple cu scări. Fie-
care înger către fiecare stea. 
   Nicolae Tzone: Un Poem e plin de scări invizibile, 
sigur că da. Când eu în poem scriu: “orb aprind/ când 
e furtuna în mediterana mai tare/ farul antic de la ale-
xandria”, totul este adevărat pentru mine. Şi dacă de-
vine adevărat şi pentru cel care mă citeşte, înseam-
nă că avem deja un început de miracol. Observă că 
am folosit cuvântul “adevărat”, şi nu “real”. 
   Gabi Schuster: Nunta asta este fără dar. Sfinxul 
meu nu are casă. Îmi iese în drum și gata. Nu îl văd 
când vine, nici când pleacă. Simt numai că în grădină 
greierii au tăcut. 
   Nicolae Tzone: Nu există întâmplare oarbă în uni-
vers. 
   Gabi Schuster: Te-aș întreba ce este adevărul, dar 
ar trebui să îl leg de libertate și să îl alung din casa 
gândului. 
   Nicolae Tzone: Adevărul ESTE. Sau nu ESTE. Nu 
se află nimic despre el prin întrebări. 
   Gabi Schuster: Când eram copil mă plimbam prin-
tre întâmplări. Viața mea era plină. Cu timpul s-au ră-
rit... 
   Nicolae Tzone: Mai naşte-te o dată. Vezi, prin Po- 
 

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

em se poate. Nu e “ca şi când...”, este chiar Naştere. Eu 
poate că şi de aceea am scris acest Poem, [„aur sau aur 
pajură sau pajură cap plecat sau cap neplecat…], de la 
care am început a vorbi... 
   Gabi Schuster: Adevărul, evident prin el însusi, ne chi-
nuie și în impostura lui ne răpește cuvântul cu care l-am 
putea lua prizonier. Vorbesc adesea singură în odaia un-
de poemele sunt la ele acasă. Ferestrele sunt deschise și 
trag cu urechea la ecou... 
   Nicolae Tzone: Adevărul e unul singur, el nu ia prizo-
nieri. Tu te referi la altceva. Am văzut un film despre Sf. 
Augustin şi acolo am auzit propoziţia aceasta: „Adevărul 
este Iisus Christos”. Tu eşti un om bun şi generos, dacă 
vezi că are ferestre casa ta. Majoritatea nu le mai văd de 
mult, de le-au văzut vreodată, ferestrele. 
   Gabi Schuster: Adevărul nu îl poți lua prizonier... nu îl 
poți rosti, nu îl poți îmbrăca în cuvânt fără ca el să alune-
ce pe o parte sau pe alta. Casa mea este însăși fereastra 
cu care ascult lumea. 
 

 
 

   Nicolae Tzone: Adevărul acesta de care vorbesc este o 
fereastră, să zicem, jumătate-jumătate deschisă în(tre) 
doi îndrăgostiţi... 
   Gabi Schuster: Îndrăgostiții nu au nevoie de adevăruri. 
Își ajung singuri. 
   Nicolae Tzone: Tot aşa bănuiesc că este şi Poemul... 
Păi îndrăgostiţii, da, nu au nevoie, dar adevărul acesta 
desăvârşit, hai să-i spunem aşa, are nevoie de cei doi 
îndrăgostiţi, ca de aer. 
   Gabi Schuster: Poemul… ar putea fi… scorbura în care 
s-au ascuns toate trăirile de la izgonirea din rai. 
   Nicolae Tzone: Nu e scorbură, deşi ştie ce-i scorbura, 
şi păseşte nu o dată prin ea. 
   Gabi Schuster: Atunci de ce încap atâtea în el și de ce 
este întuneric? 
 

 

   Nicolae Tzone: Poemul-poem este doar el însuşi. 
   Gabi Schuster: Pot exista doi „ei înșiși”? Un poem 
și un Dumnezeu? Natura lor nu este cumva contra-
dictorie… sau derivată? 
   Nicolae Tzone: Poemul povesteşte despre şi des-
pre. În el nu încap decât jumătăţile de ferestre din 
îndrăgostiţi. Şi Dumnezeu. Esenţa lumii este Iubirea, 
până şi-n Biblie scrie... 
   Gabi Schuster: Lumea este plină de „noi însine”, 
ființe de sticlă prin care se poate citi nașterea și mai 
puțin moartea. 
   Nicolae Tzone: Te-ai întrebat de ce Poezia nu a 
pierit de-a lungul timpului? 
   Gabi Schuster: Biblia, sau mănunchiul acesta de 
cărți, este o poveste cu har și farmec, dar… După tri-
bunii moderni poezia este pe moarte... o agonie 
asistată. În târg se vorbește tot mai des. 
   Nicolae Tzone: Nu are cum muri, încă nu s-a inven-
tat alt “vas” care să poată conţine atât de multă uma-
nitate în atât de puțin spaţiu.  
   Gabi Schuster: De ce n-a pierit poezia? Hmmm... 
Cu alte cuvinte esența... esența ce aburește din noi 
înșine. Mă trimiți la amforele în care vinul s-a pietri-
ficat, câștigând bătălia cu timpul. 
   Nicolae Tzone: Hai să ciocnim acest vin pietrificat 
şi să le spunem ferestrelor caselor noastre cât de 
mult le iubim... Și să ne bucurăm că am putut vorbi 
pe marginea unui poem. Şi să ne zicem la revedere 
pe ziua de astăzi zâmbind... 
   Gabi Schuster: Trăim prea scurt, prea repede, mici-
le fotograme le scoatem din suflet și le uscăm pe 
crengile gutuiului. 
   Nicolae Tzone: Noroc, Gabi! 
   Gabi Schuster: Cu bine, poete! 
   Nicolae Tzone: Cu bine. Şi pe curând. 
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            Paul SÂN-PETRU 
 
Poezia, perpetuu răsfăţ 
 

Gândul din inima gândurilor: 
„Văd o coală albă 
care pierde timpul! – 
ea, harnică arhitectură de copac 
iat-o acum în rochie 
de hârtie albă şi tuş 
la balul micii mele prietene 
p o e z i a ! 
 

Hei, şi tu ochiule 
cu tentaţiile tale... 
eu, cu a cailor verzi  
pe pereţii albelor coli - 
 

dar iată, vedeţi că acum 
aceasta nu mai este o 
coală albă a timpului pierdut, 
trestie de celuloză 
legănându-şi egreta, 
ci, gândul rânduit 
la marginea gândurilor, 
e chiar mica noastră prietenă – 
poezia răsfăţată a sufletului 
oridincotro ar bătea vântul... 

 
 

Mormânt sfidat 
 

Enoh nu ştiu de-a obosit vreodată 
deşi mergea destul cu Dumnezeu... 
El n-avea când să mai păcătuiască 
şi-a devenit aproape semizeu! 
 

El nu avea nici turme obosite 
cum le păştea de-a lungul şi de-a latul; 
i s-aprindea cu uşurinţă focul 
şi-ntotdeauna respecta sabatul... 
 

Şi-a tot umblat cu Dumnezeu trei veacuri 
c-abia a priceput ce-i veşnicia, 
că trupu-i de prisos înţelepciunii 
şi-i cade-n derizoriu geometria! 
 

Trăise ani cât zilele-ntr-un an - 
cu-n om fu mai puţin în ziua-aceea, 
cum se ivi o peşteră de nori 
şi Cel de Sus îi azvârlise cheia... 
 

De-atunci, s-a mai umblat cu Dumnezeu 
dar nu prea mult, că nu-L aveam de unde! 
Unui Tâlhar, răgaz mântuitor 
i-a trebuit doar două-trei secunde! 

 
Poem de sculptor 
  1 
Sânge rotit prin depărtările trupului, 
alert rotit el în formă 
de inel cu pecete al inimii 
când cioplitorul se revarsă-n sudori 
pe mii de izvoare, fertilizându-şi 
ideea încredinţată braţelor 

2 
Şi ce-o fi căutând el în pădure când 
soba lui lipsită-i de pofte pe căldurile astea, 
când pasărea galbenă-i cântă în pomul 
adunat peste casă 

3 
Dar câtă aşchie pe daltă lunecând 
şi pe viaţa cioplită a lui 
când descoperă arterele trunchiului 
ca pe o sfântă înălţare a sevelor 
peste opreliştea pământului – 
şi câtă aşchie şi pulberi lemnoase, sculptore 
spre a afla inima calmă a unui copac! 

4 
Ce a fost cioplit, nu mai încercaţi! 
De vreţi să-i aflaţi umbletul păduratec 
mergeţi uşor până la prima sculptură 
apoi după statui luaţi-vă până la cea din urmă 
în care chiar el s-a oprit să vă aştepte, 
că cine mai ciopleşte azi la statuia 
sculptorului? 

5 
El niciodat nu a găsit-o de-a gata, 
a rotunjit-o în fibră – 
ba, a mai pus dintr-a lui câte ceva! 

 
 

Poezia ca ispăşire 
 
Poeţii sunt iertaţi prin poezie 
pentru-ndrăzneala de-a iubi în plus; 
ei chiar de-ar mai trăi o veşnicie 
tot n-ar sfârşi ce-ar fi avut de spus! 
Nu e deajuns că moartea nu îi iartă, – 
puteţi voi fi mai rele decât ea? 
Măcar minţiţi-i cu duioasă artă 
când îi serviţi c-o ultimă cafea... 

 
Ploaia de-o clipă şi de-o zi 
 

Aproape din senin câteva clipe 
de-a picurat absurd, preacălător, 
înseamnă că aflând singurătatea, 
o pasăre a străbătut un nor. 
 

Iar dac-apoi s-a pus pe lungă ploaie 
şi se dilată spre zenit uimirea 
înseamnă că nici pasărea nici norul 
unul din altul nu-şi găsesc ieşirea. 
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Antoaneta DOBREANU 
 

Interviu cu poetul Paul SÂN-PETRU 
 

La împlinirea onorabilei vârste de 75 de ani 
(interviul a fost publicat în revista Boem@ nr. 25, martie 2011. Îl 
reluăm azi, în amintirea minunatului prieten și colaborator, care 

în urmă cu doar câteva zile ne-a părăsit, urcându-se la cer!) 

 
   Antoaneta Dobreanu: Pentru cititorii revistei Boema, vă 
rugăm să rezumaţi biografia dvs., cu momentele ei pe 
care le consideraţi semnificative.  
   Paul Sân-Petru: Depinde dacă epoca ne-a oferit un 
semnificant "forte" care să schimbe lumea, sau fiinţa luci-
dă şi sensibilă la schimbări. Eu cred că am fost ca un ac 
de busolă, care nu înţelege, dar se mişcă la orice schim-
bare de direcţie. M-am născut la Galaţi. Oricum, lumina 
zilei am văzut-o mai întâi pe faţa mamei, în timp ce eram 
bine conectat la sursa de lapte la care am fost, se pare, 
foarte sensibil... Pe la cinci ani însă ştiu că aveam o man-
dolină şi am început să imit un trompetist român care 
obişnuia să dea deşteptarea la unitatea militară de peste 
drum. Tot pe atunci, urechea mea se ciulea când treceau 
cântând îmbietor coloane ale armatei germane. De aceea 
mama, vrând să mă dea în clasa întâi la o şcoală selectă, 
m-a înscris la Şcoala Germană, pe strada Gării, din Ga-
laţi. Însă după numai două săptămâni i-am spus mamei 
că eu nu mai merg la şcoală. "Eşti nebun, cum să nu mai 
mergi?...". “Păi nu înţeleg nimic...", i-am răspuns simplu, şi 
ea nu a fost în stare să înţeleagă! În clasă eram doar cinci 
români, restul, fireşte, copii ai ofiţerilor aliaţi. M-au îmblân-
zit cântecele de copii ale acestora (pe care şi azi le mai 
cânt la muzicuţă!), dar am rămas în şcoală pentru că se 
spunea că germana era o limbă de viitor. Şi totuşi, în cer-
tificatul de absolvire a clasei întâi (pe care încă-l mai păs-
trez), am doar calificative de "gut”, “ser gut” şi “ausge-
zeiten”, echivalente cu: “bine”, “foarte bine” şi “excep-
ţional”. Apoi, în marele august din ‘44 au venit aliaţii “cei 
buni”... şi am trecut în clasa a doua la Şcoala de băieţi 
nr.12, unde elevii veneau desculţi, chiar dacă duşumeaua 
era dată cu bradolină (un produs petrolier, n.r.). Înjurau de 
toţi sfinţii, se băteau, chiar programau "acţiuni", dar se şi 
încasa generos la palmă. La alegerile "libere" din 47, tot 
ascultând vocile familiei şi Vocea Americii, m-am apucat 
să pun şi eu umărul la nereuşita partidului de import. 
Purtam, ca toţi băieţii, un briceguţ pentru dezghiocat nuci. 
Atunci l-am pus la treabă: pe unde vedeam pereţii mai 
proaspăt văruiţi, acolo scrijelam, cu ochii în patru, un ochi 
mare al ţărăniştilor şi fugeam iute, mai ales de frica gos-
podinelor... După clasa a patra, am dat admitere în clasa 
întâi la liceul “Vasile Alecsandri”. Acolo l-am întâlnit pe 
Coca Lepădatu, fiul profesorului de matematică, vizitat 
adesea de unii cu ochi albaştri. Prin recreaţii, în loc de fot-
bal, noi doi discutam politică. Ni se alătura şi un altul, Filip 
Stoica. Nici mai mult, nici mai puţin, noi trei puneam la ca-
le răsturnarea guvernului comunist! Vorbeam retraşi şi azi 
şi mâine şi poimâne, până le-am zis într-o zi: "Păi bine, 
măi, şi cât mai vorbim aşa? Hai s-o facem odată!...". “Bi-
ne, băieţi, uite, eu am o bunică în Ardeal, la Beiuş. Mer-
gem acolo, strângem armată, o instruim bine şi pornim 
peste munţi încoace. Vom intra triumfal în Galaţi pe nişte 
cai albi...”. “O să scrie istoria despre noi, măi, Ciori-
ciule!...”. “Bine, ne întâlnim la ora 4 la Palatul Navigaţiei”.  

 

Ne-am întâlnit, dar nu prea ştiam pe unde-i Beiuşul 
acela... şi dintr-odată Coca tresare: “Băieţi, uite-l pe 
tata!...”. Şi fiecare a zbughit-o care încotro. Profe-
sorul mai pregătea şi el nişte elevi la matematică. Şi 
uite-aşa am ratat noi istoria, unde ar mai fi fost ceva 
loc, şi tare mult a mai fost până în ‘89! Nici măcar pe 
rege nu ni l-am putut salva, deşi purtasem chipul lui 
în piept improvizat dintr-o bancnotă bine împăturită şi 
încadrată de bentiţe tricolore...  
   A.D.: De unde şi până unde pseudonimul dvs. lite-
rar Paul Sân-Petru? 
   P.S.P.: Pseudonimul meu? Aproape că nu-i pseu-
do, pentru că de fapt era numele de fată al bunicii 
materne, Aglaia Sânpetru, neam de răzeşi din Be-
reştii Covurluiului. Am făcut o vizită tristă anul trecut 
pe la cimitirul acela al bunicii mele unde am condus 
spre cele veşnice o nepoată de-a mamei. Cred că 
sunt acolo cel puţin 80 de cruci cu acest nume. De 
fapt, până la debutul editorial am semnat în presa 
literară cu numele de medic, Cioriciu, dar după ce re-
dactorul meu de carte, distinsul Mircea Ciobanu, mi-
a spus că referatul lui şi cel extern, al lui Geo Dumi-
trescu, mi-au fost favorabile, mi-a propus să-mi aleg 
repede un pseudonim, că nu-mi scoate cartea cu nu-
mele meu adevărat. I-am spus că o să mă gândesc... 
"Ce să te mai gândeşti, că mâine pleacă volumul la 
Direcţia Presei! Spune numele unui pacient de-al 
tău, ceva, o rudă... Cum îl chema pe bunicul din par-
tea tatei?" Păi, Mătură…". “Ei, Mătură! Dar pe buni-
ca?”. "Pe bunica maternă... Aglaia Sânpetru”. “Da, 
colosal! Ăsta îţi va fi numele literar!". Apoi directorul 
editurii, Vasile Nicolescu, a adăugat cratima unde o 
găsim şi azi...  
   A.D.: În afara scrisului pe care îl practicaţi de mult, 
în viaţa de toate zilele aţi fost medic. Cum credeţi că 
v-aţi exercitat această profesie? 
 

 
   P.S.P.: După absolvirea Universității “Carol Davila” 
din București am fost repartizat în regiunea Bacău, 
raionul Tg.Neamț. Am ales comuna Poiana Teiului, 
pe malul Bistriței, la coada lacului Bicaz. După un 
stagiu de peste 3 ani m-am transferat în judetul Pra-
hova, la un cabinet al Uzinei Mecanice din Plopeni, 
am stat acolo încă 4 ani, apoi la fabrica de becuri 
“Steaua” din Fieni, Dâmbovița, iar din 1976, timp de 
zece ani, am lucrat la Combinatul Siderurgic din  
 

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

Galați (azi ArcelorMitall Steel, n.r.), de unde, din motive 
de criză alimentară de epocă, după 20 de ani, m-am 
întors la Poiana Teiului, unde am crescut, în 6 ani, 14 
capre, 18 oi, multe păsări de curte, gâște și rațe, ca să 
mai anim puțin luciul lacului Bicaz. La sfârșitul anului 1993 
am plecat la Târgoviște. M-am transferat apoi lângă 
Moreni, la un cămin-spital de copii cu handicap sever 
(peste 180) unde, în cei 6 ani am ocupat și funcția de 
director. De acolo am ieșit la pensie, dar din motive fa-
miliale, odată restabilit în Galați, a trebuit să mă reîn-
cadrez în rețea încă vreo cinci ani, medic prin comunele 
din judet: Oancea, Vlădești, Măstăcani, Cudalbi. Sunt 
divorțat, locuiesc în continuare cu chirie plătind 500 lei 
lunar dintr-o pensie de 1260 lei, dar sunt mândru că din 
2006 sunt Cetățean de Onoare al Municipiului, diploma 
conferită de Primăria orașului meu natal!... 
 

 
Premiul literar pentru volumul “Alchimia muzelor” 

 

   A.D.: Cum v-ați implicat ca scriitor în viața culturală, 
înainte de revoluție și după? 
   P.S.P.: M-am implicat chiar din anii de liceu în activi-
tatea celui mai longeviv cenaclu, care scotea periodic în 
câte o culegere “Pagini dunărene” toată recolta aspi-
ranților la glorie, sau la grațiile partidului. Am debutat în 
ziarul “Viața Nouă”, al cărui responsabil cultural era pe 
atunci acum nonagenarul senior Valeriu Gorunescu. Scri-
sesem la 17 ani un "Sonet aviatic", cu vers mobilizator, de 
înscriere a tinerilor la școala de parașutism pe care abia o 
absolvisem. Ca student în București am frecventat faimo-
sul cenaclu al Casei Studenților, pe care îl conducea pe 
atunci studenta Gabriela Melinescu. Acolo am asimilat, 
am legat prietenii durabile sau efemere. După ce se  

 

lectura manuscrisul și se pronunța “verdictul", traver-
sam împreună Piața Operei și mergeam la o bere 
unde sporovăiam, tot literatură, dar și intrigi și can-
canuri. Constant se aflau printre noi: Adrian Păunes-
cu, Constanța Buzea, Virgil Mazilescu, Iulian Neac-
șu, Olimpiu Vladimirov, George Anania, Mihai Elin, 
Ion Crânguleanu și altii, poate pe nedrept nenumiți 
aici. Am debutat pe plan național în “Viața Studen-
țească”, revista care-l avea pe atunci ca redactor șef 
pe Marin Sorescu. La scurtă vreme m-a luat în 
obiectiv și Florin Mugur, acordându-mi un spațiu ge-
neros în revista Amfiteatru, la rubrica “Constelația 
Lyrei”, pentru un substanțial ciclu de poezie și un 
comentariu elogios. În cei șase ani de studenție am 
publicat în toate revistele din capitală și în bună parte 
din cele din provincie. În zilele când nu aveam cur-
suri sau laboratoare mergeam pe la Universitate să-l 
ascult pe George Călinescu. Pe scaun ședea Al. 
Piru, căruia marele profesor i se adresa des ca pen-
tru încuviințare: "Nu-i așa, Pirule?". Mai mergeam și 
pe la facultatea de Filozofie, la cursul de "Psihologia 
personalității" al lui Paul Popescu Neveanu. La Că-
minul de la Podul Izvor aveam cu mine vioara, de 
obicei exersam în baie ca să nu deranjez, deși tot 
mai auzeam de pe câte undeva vreun protest: “Iar ai 
început, măi, Paganini?” Atunci urcam la etajul 6, 
treceam prin pod și urcam pe acoperiș. Odată m-a 
auzit cântând doctorul Nichifor, m-a lăsat să termin și 
m-a abordat: “Domnule student, nu vreți să veniți la 
orchestra medicilor? Dăm concerte reușite și în țară, 
și uneori și pe afară”. Cum era să refuz o așa 
ofertă?! Câteodată se mai lăsa și cu ceva bănuți... 
   A.D.: Ce personalități de seamă v-au fost alături pe 
parcursul vieții? Cu alte cuvinte, cui trebuie să mulțu-
miți? 
   P.S.P.: În primul rând, tatălui meu, care nu mi-a 
citit lucrările, ci mi-a recitat versuri din O. Goga, P. 
Cerna, G.Coșbuc și, desigur, din Eminescu. Cu o lu-
na înainte de a-l pierde, cu glasul aproape stins mi-a 
recitat pentru ultima oară Doina pe care o iubea nes-
pus. La maturitate m-au influențat poate, Ilarie Vo-
ronca, Lucian Blaga, George Bacovia, Voiculescu, G. 
Lorca și mulți alții... 
   A.D.: În care momente anume v-ați simțit cel mai 
inspirat? 
   P.S.P.: Momentele de inspirație? Anotimpul 
fierbinte al juvenilității, cel de transfer al afectului de 
la mamă la iubită, dacă e să-l pomenim aici și pe S. 
Freud. Apoi, contemplația filozofică, esculapică, 
chiar, căci cam totul vine prin contemplație, adică a 
te minuna de toate și de tot și a-ți pune întrebări de 
genul cum de e așa și nu altfel. 
   A.D.: Ce credeți despre creația literară româneas-
că de astăzi? 
   P.S.P.: A-ți da cu părerea despre creația literară de 
azi e ca și cum ai vorbi despre inflație, nu cea actu-
ală, ci despre cea din anii postbelici. Doar că atunci 
cauzele erau obiective, iar ale literaturii, în mare 
parte, subiective. Mă voi servi de o ilustrație. Când-
va, eu, generos, am lansat o carte într-o locație pu-
blică și am refuzat să-mi vând cărțile, preferând să-i 
invit pe cei prezenți să ia câte una după buna plăce- 

  (continuare în pag. 8) 
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(urmare din pag. 7) 
 

re. Mă credeți, nu a rămas niciuna pe masă! Ba am și 
auzit zicându-se: "Dar ce, dacă tot e degeaba, de ce să 
nu iau?“. Așa și cu cartea de azi. Desigur, excepțiile 
întăresc și regula aparițiilor inflaționiste. De ce să nu scrie 
și un neicanimeni, dacă unul sau altul se dau mari scrii-
tori?!... Editorul, pe de altă parte, intervine și el: "De ce ăla 
cu editura lui să aibă așa câștig, că am aflat eu cam cum 
se face... Duci cartea, se face că o citește cineva, ceva pe 
la început, ceva pe la trei sferturi, în timp ce întreabă cam 
în ce tiraj ai vrea, cam ce dimensiuni și cam pe când ai 
dori-o, eventual mai plătești pe cineva să-ți tragă și o 
prefață ditirambică, timp în care, curajul acumulat îi des-
chide apetitul pentru un alt manuscris cu record de viteză. 
Nu termină unii bine liceul, nici la vremea când ar fi fost 
potrivit și nici peste un lung răgaz, găsind cu cale că inep-
țiile merită să fie cunoscute și peste fruntariile țării. Așa se 
face că nicio notă aparte, nicio nuanță nu dă distincție 
între unul și ceilalți. O aceeași poezie poate fi scrisă de 
către oricare altul. Nici vorba de gramatică, teoria litera-
turii, știința versificației clasice și postclasice De altfel, 
aspiră cu toții la un carnet cu scoarțe cât mai tari care să 
reziste la fluturat și lesne manevrat în fața muritorilor de 
rând, creduli sau flegmatici. Dar lăsând impostorii la o 
parte, că despre ei vorbeam, sunt totuși de lăudat mino-
ritarii care au dat și mai produc încă literatură de calitate. 
Nu dau nume, cum nici pentru ceilalți nu am dat. M-ați 
întrebat mai devreme și de când sunt membru al Uniunii 
Scriitorilor. Prin anii ‘78 aveam trei cărți de poezie publi-
cate. Prietenul și bonomul Ion Chiric m-a surprins într-o zi 
cu următoarea invitație: “Hai, măi, Paule, că tu ai acum 
trei cărți, am și eu două, să mergem împreună la Iași și să 
depunem dosarul să intrăm în uniune, să nu se mai laude 
I.T. că el e singurul membru al USR din Galați. Chiar așa 
am și făcut. Pe 13-14 octombrie 1978, la Iași, președintele 
de atunci, George Macovescu, ne-a înmânat carnetele. 
Nu m-aș hazarda să laud la modul absolut calitatea litera-
turii pre-revoluționare, pentru că atunci impostura se rea-
liza prin maculatura de partid și, în ciuda acesteia, în 
paralel, ca o meritată sfidare, apăreau opere literare im-
portante ce ne mai încântă și azi. Îmi amintesc o scenă 
penibilă: cam la un an după ce devenisem membru al 
USR, am mers la secretariat, la doamna Vâlcu – soția 
regretatului actor - care m-a întâmpinat cu o întrebare: 
“Domnule Sân-Petru, ați adus cumva materialul acela?”.  
Nu terminase însă vorba, când colegul P.B. de alături tre-
sare: “Aaa, bine că ați adus aminte! Poftim, doamnă!", și i-
a înmânat un material. „Și dumneavoastră, domnule Sân-
Petru?". "Păi, eu nu, doamnă!". “De ce, domnule Paul?". 
Jenat și iritat i-am zis: "Pentru că nu m-a inspirat, doam-
nă!". "Da? Bine, înțeleg că nu ați avut timp, desigur...”. Pri-
misem cu câtva timp în urmă o adresă prin care mi se 
solicitase să scriu câteva poezii sau poate o proză pentru 
o carte omagială închinată familiei Ceaușescu... De altfel, 
personal nu aveam deloc nevoie de afirmare pe o aseme-
nea cale... Am făcut zeci de ani apostolat prin patru jude-
țe, de scris o făceam pe apucate în nopțile de gardă sau 
după ce ieșeam din tură, timp în care alții se plasaseră pe 
la câte o revistă, după revoluție și-au tras și câte o publi-
cație, publicându-se reciproc, aura de bolnav palid a 
imposturii a prosperat în voie, netulburată, așa încât într-o 
sublunatică pădure nu mai găsești vreo prăjina cu care să 
le ajungi pe la nas. Dar ce deasă va fi însă sita pos-
terității!... 
A.D.: Ati scris o multime de carti. Spunetine, 
care dintre ele va este cea mai draga si care 
credeti ca este cea mai îndragita de cititori? 
P.S.P.: Cea mai draga carte? Cea pe care o 

 

   A.D.: Ați scris o mulțime de cărți. Spuneți-ne, care 
dintre ele vă este cea mai dragă și care credeți că 
este cea mai îndrăgită de cititori? 
   P.S.P.: Cea mai draga carte? Cea pe care o voi 
lansa pe 17 martie la “Salonul Literar” al Bibliotecii 
V.A. Urechia (din Galați, n.r.), pentru că aceasta e 
încăpătoare și are toate cele peste 20 de cărti ale 
mele, desigur selectiv... 
   A.D.: De fapt, care ar fi mesajul cărților dvs.? 
   P.S.P.: Mesajul? Atât cărțile mele de poezie, cât și 
cele două volume de proză scurtă sau de muzică, nu 
sunt artă pentru artă, nici artă cu tendință, așa încât, 
excluzând extremele, avem de-a face cu Arta, fără 
"adaos comercial"... 
   A.D.: Va amintiti de vreun regret semnificativ? 

   P.S.P.: Un regret semnificativ... Nu am, dar aș spu-
ne că, de dragul înțelepciunii întârziate, aș lua-o de 
la început, fără stagii de sergent sau plutonier... 
   A.D.: Ce gândește un scriitor la 75 de ani? 
   P.S.P.: Ce bine că, măcar acum, sau de ceva ani 
buni încoace, am început să gândesc intuitiv, asocia-
tiv, analitic, spiritual!... 
   A.D.: Care din perioadele importante din viață v-au 
marcat cel mai mult anii în sens pozitiv? 
   P.S.P.: Acum gândesc că, ce bine e că gândesc 
recuperator! Măcar acum!... 
   A.D.: Cum vedeți vârsta senectuții - ca om și ca 
scriitor - de ieri și de azi? 
   P.S.P.: Vârsta senectuții o văd exact cum o preve-
deam. Îmi cad fisele mai ușor ca la bingo - pentru că 
au acum de unde - uneori din abundență, creând blo-
caje vremelnice, ca apoi să curgă ca la baraje, prin 
deversoare de supraplin. O vârstă a senectuții, de 
calm și semiîmplinire, întru binemeritata și binecu-
vântata așteptare și provizorie odihnă!... 
   A.D.: Ce le transmiteți cititorilor revistei Boema, 
acum, la acest moment aniversar? 
   P.S.P.: O aceeași atitudine și vârstă "invidiabilă" și 
productivă. Asta le-o doresc! 
 
 

 
 

O sculptură în lemn și un desen în creion de Paul Sân-Petru 
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        Grigore GRIGORE 
 

Mi‐a rămas dorul în casă 
 

Mi‐a rămas dorul în casă 

Dorul plânge la fereastră 
Că n‐are voie să iasă – 

Dorul pasăre măiastră 
 

Cineva dar nu știu cine 
A dat ordin pentru doruri 

Și se joacă‐acum cu mine 

Și m‐a oropsit de zboruri 
 

Doamne! Dacă pleci departe 
Ia și dorul meu cu tine 
Până dincolo de moarte – 
Dorul meu îți aparține 
 

Mi‐a rămas dorul în casă 

Lacrima lui mă apasă 
 

Ce se întâmplă Doamne nu am știre 
 

Ce se întâmplă Doamne nu am știre 
Presimt că e durere grea pe-un astru 
Și că vine din urmă un dezastru 
Poate că ai și tu o presimțire 
 

Cred că se pregătește un cadastru 
Cu alte hărți spre altă pomenire 
De care să nu ai nici tu de știre 
Pe ce planetă sub alt cer albastru 
 

Sau poate chiar sub steaua mea cuminte 
Pe zaruri nu sunt cifre ci cuvinte 
Nici mai frumoase nu și nici mai sfinte 
Și nici mai pline de învățăminte 
 

Prin care vom avea un alt părinte 
Visat de cei ce vor altă sorginte 
 

Cum trece omul peste toate 
 

Cum trece omul peste toate 
Câte în viață i se-ntâmplă 
Și cum le-nchide el sub tâmplă 
Hrănindu-le cu ce nu poate, 
 

Cum se visează cu uimire 
Peste puterea cea firească 
Sperând prin iarba lui să pască 
Victorios spre nemurire 
 

Așa și eu precum se știe 
Și uneori se înțelege 
Că nu respect decât o lege 
Ce se traduce-n poezie 
 

Și nu doresc decât mânia 
Care sfințește România 
 

 
Tinere, e viața grea se pare 
 

Tinere, e viața grea se pare 
În țara ta și chiar oriunde-lume 
Azi ești un număr, nu mai ești un nume 
Sau poate ești un semn de întrebare 
 

Deși trăim o zilnică mirare 
Pe care nimeni n-o să și-o asume 
Ca pe-o prezență fizică anume 
Care nu e reala pe cât moare 
 

Vorba de sus ajunge până jos 
În forma unor litere frumoase 
Iar noi abia suntem stăpâni în case 
Și profităm de unicul folos 
 

Că-n suflete poate-mpărți oricine 
Ce-a făcut rău, de ce a făcut bine 

 
Vin din semințe razele de soare 
 

Vin din semințe razele de soare 
Și pe măsura lor sunt de fierbinți 
Trăim în raze proprii fiecare 
Pe vârful piramidei din părinți 
 

Și învățându-le prin noi să zboare 
Spre cuibul unui rug de năzuinți 
Din truda lor ne tragem țărmul, care 
Eroii ți-i așează printre sfinți 
 

Am stat de veghe împărțind secunde 
În zile, nopți, în seri și dimineți 
Prin care am trecut cu șapte vieți 
Și totdeauna am știut răspunde 
 
La ceas de bucurie sau tristeți 
Prezent și ca români și ca poeți 

 
Sunt doar un om. Carne și oase 
 

Sunt doar un om. Carne și oase 
Dar sunt și munte de răbdare 
Și-n mine a crescut o floare 
Una din cele mai frumoase, 
 

La cititor mereu datoare 
Să dea trăiri miraculoase 
Din taina literelor scoase 
Ce prin cuvinte știu să zboare. 
 

Sunt doar un om. Precum se vede 
Și floarea mea e POEZIA 
Mai multă decât România 
Cât limba care-n zări se pierde 
 

Și-n sânge își încinge versul 
Să cucerească Universul 
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o strângere de mâini, 
o îmbrăţişare, 
până mai ieri –a afecţiunii manifestare. 
 
Masca o-mbrac... o dezbrac… 
cu sau fără, 
nimic m-ar schimba: 
valoarea transmisă cu laptele matern 
nu o poţi înşela... nici trăda... 
 
Rămân creştinul neasigurat  
de calitatea vieţii de mâine, 
zi în care m-ar descuraja 
pericolul ce-l prezint 
pentru aproapele meu, derutat, 
în confruntarea cu virusul campion... 
 
ceva mai mult însă... contaminarea  
cu cel al robotizării, 
în care numele “OM”  
ar rămâne uitare  
de-a sa energie interioară, 
şi care, nestingherit, 
ne-ar pune  în faţa faptului împlinit  
cu umbra singurătăţii: COVID. 
 
...Mască, nu te doresc, 
şi nici modela nu m-ai putea: 
te port cu demnele calităţi 
pentru lumea dragă ce-mi aparţine: 
fără Fraţi şi Surori, fără Fiice şi Fii,  
fără-acest Neam 
nu ar avea niciun rost  
ziua noastră de mâine... 

 
MAMĂ, TE ROG SĂ MĂ IERŢI...  
 
Mamă, te rog să mă ierţi... 
E soarele sus... tot mai sus, 
Şi tu, -n adormirea de veci, 
Te-nalţi zâmbet cald spre Iisus. 
 
Senina-ţi blândeţe sărută 
Un strigăt sinistru din piept 
Şi în muţenia crudă, 
Rămân crezul analfabet... 
 
...Pe doruri edificate, 
În „jocul de-a moartea”- confuze, 
Flori strigă,  împerecheate 
Sub roţi de maşină, ursuze. 
  
Dar cine ar sta să consulte 
Drama lor plânsă de-a noastră? 
Funebrele zări sunt  insulte 
Retragerii tale sihastre.  
 
Tristeţea plecării, secretă, 
De-un voal de lumină-asistată, 
E-un sprijin al unor regrete 
Şi ele-ale-noastre sunt  - toate! 
 

(continuare în pag. 11) 

 

          Lidia GROSU 
                                               (Rep. Moldova) 

 
ESENŢĂ A BIBLIOTECII DIN MINE 
 
Cu numele acestei Nocturne, 
esenţă a bibliotecii din mine rămâi, 
scris cu litere de seamă, 
draga mea MAMĂ... 
 
Zori pe inima mea vei răsări 
şi zâmbet milostiv 
mă va dărui, 
cărărilor neumblate de tine 
pe care mi le-ai lăsat nou început 
într-un cadru festiv, 
finalizare neprogramată vreodată-a muri. 
Voi păşi... 
şi umbra ta mă va urmări 
cu peniţa de aur a licărului din ochi, 
dăruindu-mi-o  
dictare a  timpul tău, 
şi nu va exista vreun deochi... 
 
Îl voi scrie-n această nocturnă  
nepotolire de vis –   
testament al cărturarului,  
cu ceva ani în urmă...  
şaizeci şi ... conceput... 
Nu, nu  aş fi eu, 
ci tu, dragă mamă,  
cu bunul meu tată – 
un tot unitar 
într-un joc «de-a iubirea »…  
adevărat… 
pentru care, constat cu regret,  
încă nu m-am născut… 
 
Cuvânt rămâneţi, 
trecut în mine durut, relansat... 
în această nocturnă… îndoliat.  
 
 
CU SAU FĂRĂ MASCĂ 
 
La un bal mascat, 
anunţat de o pandemie –  
măşti afli oricâte-ţi doreşti: 
excepţie sunt cele ce ne-ar păstra  
căldura de ani 
printr-un sărut pe obraz,  
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(urmare din pag. 10) 

 

...Previziunea-ţi ocultă 
părea . Căci în noi respira 
Mitul cu moartea-n derută... 
Iar tu în el – veşnică stea... 
  
Într-un adio se ceartă 
Un neînţeles cu-nţeles... 
Unde pleci ? Când revii, mamă dragă ? 
Aştept un răspuns… Recules 
Că vârful de stâncă-al tăcerii 
Se va surpa zâmbet cald… 
Mamă, aştept ÎNVIEREA 
Să-mi iei noaptea nopţii cu-asalt… 
  
Orfan, sunt pe linia-ntâi, 
Din lecţia ta mai învăţ... 
Nu ştiu de ştii... Dar... să ştii: 
Rămâi, MAMĂ, dar fără preţ. 

 
CU A VALORILOR FĂCLIE 
 
Voi râde lacrimii – pătruns 
De plânsul soarelui ce-a spart 
Bezna – în care-a fost ascuns… 
Azi… trei culori cu el împart 
 
Cu zâmbet plin de curcubeu, 
Eu „sfară dau în Țara mea”: 
În trei culori mă simt mai „eu” 
Că-mi protejează aura. 
 
Din enigmaticul albastru 
Îmi iau dozata libertate –  
Să nu mă secere dezastrul,  
Să cad, de sus, lumină-n noapte. 
 
În galben, muza mea-mi dictează 
A rodului, din ea, speranță 
Care îmi binecuvântează 
Sporita mea exuberanță. 
 
Cu-a mea iubire dantelate,  
Dintr-o simțire românească, 
De roșul sângelui dictate –  
Frăția să nu ostenească –  
Poemele-mi se-adună-n ere, 
La spulberări de Conștiință, 
Și nu se rătăcesc, mai speră 
Că pot fi gând de referință. 
 
Voi râde lacrimii - să știe:  
Că nu pot fi-n anonimat. 
Cu a valorilor făclie, 
Ni-i Țara demnă de urmat 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ioan GHEORGHIȚĂ 
 

Ich liebe dich... 
 
Pe strada Aus’stellung din Karlsruhe 
Îmi plăcea să merg uneori, 
Strada era închisă pentru orice tip de maşini, 
Cu stâlpi luminând împrejur, ornaţi în pătrate, 
Ogive de-a lungul vitrinelor  
Cu rodii vaporoase şi flori 
Ca un mic paradis  
În care femei surâzânde 
Cu sâni voluptoşi, 
Cu picioarele albe, marmoreene, 
Cu umerii dezgoliţi  
Cu fesele bombate, sculptate artistic 
De mama natură 
Cu dălţile ei rudimentare, 
Coapse scânteind fantomatic 
Între plăceri şi scâncete 
Cu adevărat din durere, 
Încercau să-şi etaleze tăcerea, 
O tăcere care devenea surdă, apetisantă, 
Însă strigătul cel mai puternic 
Venea dinspre luna ce strălucea 
Ca o făclie, ca un giuvaer viu 
Pe pieptul întins, nesfârşit al cerului 
Din care ieşeau miile de sentimente 
Precum scânteile pierdute-n eter... 
Pe strada Aus’stellung din Karlsruhe 
Am întâlnit-o pe Moni, 
Avea faţa rotundă, 
Buzele roşii parcă-i ardeau, 
Şi la buric un inel ca de logodnă 
Îi împodobea trupul mlădios, 
Ca un arin în adierea vântului, 
Doamne, mi-am zis, asta să fie iubire ? 
Chiar nu ştiam că dragostea poate fi 
O simplă surpriză în viaţă, 
De aceea am privit-o adânc 
Până dincolo de pupilele ei duiose, 
Erau negre, şi-i jucau în orbitele fără de 
margini 
Parcă ar fi încăput toată dragostea mea, 
Am întrebat-o ceva ridicând sprânceana 
dreaptă, 
Palma mea îi mângâia coapsele arcuite 
Şi mai departe de Muntele Venus, 
Şi zadarnic voiam să-mi controlez gândul, 
Sub paşii mei se căsca un viitor 
Cât o prăpastie plină de mistere, 
Ea mi-a spus alergând pe treptele de sticlă, 
Ich liebe dich, cu mâinile întinse, 
Cu faţa ei rotundă, 
Cu părul ud în ploaie, 
Buzele roşii parcă-i ardeau, 
Şi la buric un inel ca de logodnă 
Îi împodobea trupul mlădios 
Ca un arin în adierea vântului... 
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Petre RĂU 
 

Este haiku-ul românesc la el acasă? 
 
Unii comentatori avizaţi susţin că încercările de a 

scrie haiku în alte limbi ar fi sortite eşecului, motivul 
principal fiind acela că nu se poate atinge niciodată natura 
sobră şi concisă a exprimării nipone. Sunt multe aspecte 
care pot face obiectul unor ample discuţii despre poezia 
românească de tip haiku. Unul dintre acestea s-ar putea 
referi la o problemă fundamentală care s-ar putea formula 
astfel: sunt oare acestea haiku-uri? 

În trecut, cele 17 silabe ale unui haiku se scriau 
într-un singur rând. Astăzi, însă, se practică împărţirea 
poemului în trei versuri, de câte cinci, şapte şi respectiv 
cinci silabe. Deci, să recunoaştem, nici chiar japonezii, 
inventatorii de drept ai acestei forme artistice, nu au fost 
consecvenţi cu fixitatea structurii poemului. Constrângerea 
originară impusă creatorului de a-şi esenţializa trăirea într-
un număr fix de silabe pare interesantă şi seducătoare, şi 
ea nu poate fi decât benefică pentru sporirea frumuseţii 
poetice. Numai că, în realitatea creativă literară de sorginte 
românească lucrurile nu stau chiar aşa. 

Noi, românii, ne-am obişnuit, în creaţia lirică, să 
numim haiku-uri micropoemele care sunt structurate pe trei 
versuri, sugerează sau induc o imagine, cu precădere din 
natură şi respectă încă vreo câteva alte mici criterii (unele 
dintre ele inventate cu scrupulozitate de “ai noştri”), impuse 
de unii experimentaţi autori şi preluate cu sfinţenie de mulţi 
dintre discipoli. În acest caz, denumirea poemului a devenit 
oarecum una abuzivă, întrucât haiku-ul adevărat, cel 
originar japonez, are unele restricţii distincte. Cea mai 
importantă se referă la structura fixă a poemului, care la noi 
nu mai este respectată. Desigur, ar fi fost şi absurd să fie 
păstrată tocmai această bizară constrângere, întrucât, aşa 
cum se ştie, în timp ce limba japoneză are o structură 
silabică relativ simplă, nu acelaşi lucru se poate spune şi 
despre limba română. 

Cvasiuniversal, se respectă însă principiul celor trei 
versuri. În rest, poemul nu-şi mai păstrează nici pe departe 
formula iniţială. De aceea, mai potrivit mi se pare a defini, 
aceste micropoeme din limba română, aşa cum a sugerat 
cândva poetul Nichita Stănescu, anume ”în spirit de haiku”. 
Personal, accept mai degrabă acest compromis, în locul 
denumirii originare, căreia oricum nu i se mai respectă nici 
măcar regula de bază a formei fixe. Pe de altă parte, se 
mai poate adăuga şi întrebarea legitimă dacă nu cumva, 
odată înlăturată “tirania” formei, golim haiku-ul de însuşi 
elementul care i-a conferit dintotdeauna esenţă şi unicitate.  

Însă lucrurile nu se opresc nici pe departe aici. În 
varianta din limba română haiku-ul a fost descătuşat de 
multe alte restricţii. De pildă, dacă se cerea ca subiectele 
să refere natura, acum acest lucru nu mai este într-atât de 
dictat. Cuvântul sau imaginea care trebuia să simbolizeze 
anotimpul a fost şi el extins, acceptându-se o plajă mai 
largă de cuvinte explicite sau imagini adecvate, sentimente 
sau evenimente asociate anotimpului ilustrat. 

Pentru cuvântul de tăiere, cel care împarte poezia 
în două părţi, poziţionat de regulă după primul sau după cel 
de-al doilea vers, spre deosebire de limba japoneză care 
deţine diverse particule ce pot fi folosite în acest scop, în 
 

 

limba română, pentru a separa cele două părţi, se 
acceptă să se folosească doar semnele de punc-
tuaţie precum “;”, “...” şi “-“. 

Apoi, ar mai fi încă şi alte reguli minimale, 
dintre care amintim: folosirea a cât mai puţine ver-
be, doar la prezent sau gerunziu, evitarea figurilor 
de stil şi a prepoziţiilor, mai ales în versurile scurte, 
lipsa rimei şi a vizărilor personale. Un haiku trebuie 
să fie original, chiar dacă în el sunt relatate lucruri 
obişnuite, iar sentimentele nu trebuie să fie 
explicite, ci doar deduse din imagini. 

Conform unor stereotipii lesne de desprins 
din noianul de reguli al lumii haiku-urilor - reguli sim-
ple în majoritatea lor - s-a ajuns inevitabil la facilita-
tea ca, în ultimii ani, să poată fi create astfel de 
micropoeme şi multiplele lor versiuni, chiar şi de 
către roboţi sau computere. Eu personal am creat, 
de-a lungul anilor, mai multe programe de calcula-
tor, care pot aborda cu suficientă galantomie şi 
confienţă problema creaţiei în structură fixă a 
poeziei de tip haiku. 

Pe de altă parte, am cunoscut un autor de 
haiku care, proaspăt îndrăgostit de acest gen de 
creaţie - socotit de el profund literară - s-a apucat şi 
a realizat, într-o singură noapte, peste 70 de micro-
poeme dintr-acestea cum am convenit noi să le 
zicem acum în stil de haiku. Rămânea să-şi menţină 
debitul artistic creator încă două sau trei nopţi după 
care, în ziua următoarea, ar fi putut trece la o selec-
ţie a poemelor proaspăt create pentru a constitui un 
volum publicabil. Refăcând socoteala şi bazându-ne 
pe câteva date statistice la îndemână, într-un astfel 
de ritm s-ar fi putut scoate nu mai puţin de o carte la 
numai trei-patru zile (aproape 10 volume pe lună?!), 
performanţă despre care mărturisesc că nu am au-
zit să o fi atins vreodată vreun poet. 

Un alt confrate mi-a împărtăşit de curând 
ceea ce crede despre acest fenomen. El susţine că 
problema creaţiei de poeme în spirit de haiku este 
mai degrabă o problemă de atelier de creaţie, pro-
blema unei şcoli de începători într-ale poeziei, 
deoarece haiku-ul în sine nu este chiar poezie. 
Haiku-ul în sine nu te învaţă să devii poet, ci cel 
mult să asimilezi câteva elemente prozodice. Mai 
spune confratele meu că şcoala de haiku ar fi bună 
pentru începători într-ale versificaţiei, însă nu ar 
sfătui pe nimeni să zăbovească prea mult prin ea. 
Cunoscuse astfel de grupări, a fost la un moment 
dat chiar un animator în mijlocul lor, dar s-a convins 
repede că nu are de-a face decât cu cel mult un 
experiment literar, unul de iniţiere care, cu o oare-
care abnegaţie şi discernământ, poate ajuta în 
carieră un viitor creator de poezie. 

Privind problema din alt unghi, am observat 
şi eu că în poetica de gen nu se prea avântă criticii 
să-i aprecieze pe creatorii de haiku. Mai degrabă îi 
lasă să se laude între ei, tot la fel de bine să se şi 
critice între ei, fără însă a-i lua prea serios în sea-
mă. 

Aşa cum era de prevăzut, încetul cu încetul, 
poeţii români de haiku şi-au creat singuri libertatea 

 

(continuare în pag. 14) 
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tradiționale de lemn, râurile, copacii, păsările, cerul... 
acestea sunt și vor rămâne așa cum au fost dintru 
început. Trebuie doar să reînvățăm să le simțim, să le 
înțelegem și să le auzim, printr-un exercițiu profund 
de interiorizare și conștientizare. Ne înclinăm gându-
rile și trupul în fața măreției timpului lor, căci răsplata 
este pe măsura efortului – ea se numește “Viață”. 

Repere importante ale povestirii sunt credin-
ța, senzația de ocrotire și îndrumare, căci Îngerul de 
veghe, totdeauna aproape, ajută copilul să urce dea-
lul “prin omătul lui februarie într-o noapte înstelată” 
sau “adună lacrimile pozelor vechi și le duce în Ce-
ruri, acolo unde Domnul își va spăla palmele cu 
fierbințeala lor”. A fost mai întâi “o apă sărată care 
curge sub pleoapele unui copil”, apoi “o întrebare 
copilărească pusă în miez de noapte și iarnă”, și abia 
apoi Dumnezeu l-a făcut înger.  

Dialogurile cu mama lui – femeie din Buco-
vina, inteligentă și cu bun simț -, cu Rezuca, Helmut,  
tanti Ema, Brusturache, Soila Pătrunjică, tanti Olica, 
cu Ioana..., redarea vorbirii în dialect cu acel uimitor 
“uăi” care te surprinde prin agresivitatea sa cu sen-
suri multiple, toate acestea se strecoară, deloc timid, 
în bule de tristețe întregindu-le forma și înțelesul. 
Aparentele inversări de situație, de ton și nuanțe, 
sunt doar petele de culoare, să zicem de albastru, 
care desăvârșesc un tablou în care acuarela a creat 
planuri complementare. 

Iată o mostră de umor veritabil, care ne duce 
cu gândul în lumea năstrușnică a copilăriei lui Nică 
Apetrei: “- Vezi poate te înțepenești pe acolo, râde 
mama. Ai făcut armată, trebuie să știi cum să te 
târăști până la ele. 

(continuare în pag. 14) 

 

 

       Silvia CURTEANU 
 

„Mălini”, volumul IV, de Eduard Dorneanu –  

o lecție despre speranță 
 

„Domnul mi-a promis că timpul se va opri, iar că-
rarea mea va trece înaintea tuturor semnelor” – cu sigu-
ranță această cărare pornește din și se oprește în Mălini, 
după un ocol pe cer de Mălini, senin sau de furtună, după 
ascunzișuri în colț de pădure sau pe margine de râu în 
Mălini, sau după câteva popasuri pe prispa unei case 
albastre unde odihnește o pisică neagră și se răsfață 
culorile boabelor de fasole, în gând scuturat din toamnă 
timpurie de Mălini. Da, este casa și satul lui Eduard Dor-
neanu, cu care și-a contopit năzuințele, înfrățindu-și ferici-
rea cu cea a pomilor din livadă care poartă numele oame-
nilor pe care îi înlocuiesc sau a animalelor de pe lângă 
casă, satul pentru care își lasă inima să lăcrimeze, cu 
mâinile și privirea întoarse către Dumnezeu. 

Eduard Dorneanu este un scriitor care aduce în 
fața cititorului problematica satului contemporan ce și-a 
pierdut identitatea specifică românilor din Bucovina și un 
om care trăiește într-un ritual de timpuri trecute, cu sufletul 
fericit în puritate, dar și în durerea unui prezent care nu i 
se potrivește. Cu tristețe și sensibilitate, autorul trece în 
revistă întâmplări ale răutății oamenilor care au distrus 
sistemul real de valori. Suntem tentați să căutăm alături 
de el ingredientele lumii idilice ale satului românesc de 
altă dată: nostalgia blândă, umorul blajin, vorba înțeleaptă 
cioplită în dialect. Nu le găsim, pentru că răutatea săte-
nilor a răscolit durerea pământului cu brazde adânci de 
ignoranță și egoism. Doar copacii mai încearcă cu 
disperare să păstreze în sufletele fructelor lor ceva din 
ele... sau cerul, prin semne încrustate în senin... sau “norii 
cei mari, încruntați, de parcă ar purta tristețea lumii vechi”. 
Și ce durere când mărul pădureț Oblio a trebuit să fie tăiat! 
Astea sunt vremurile, când “trebuie să ne acrim sufletele. 
Să ne înconjurăm viața cu sârmă ghimpată și rumeguș de 
pom tânăr.” 

Nimic nu mai este ce a fost... satul iși aliniază fața 
la Lumea Nouă care “schimbă visele tinereții în cutii de 
băutură și pachete de țigări”, în care ”icoanele sunt tot mai 
mari și sfinții sunt pictați în culori străine inimii”, în 
supremația ignoranței și a deșertăciunii. Până și nisipul 
din clepsidră își aruncă trecerea cu zguduiri intermitente, 
în oftatul de zădărnicie al timpului nou. În această realitate 
tributară viselor dorite, cuvintele scriitorului țes adesea 
oaze de liniște care te ademenesc pe tărâmul izvoarelor 
cu apă vie. Acolo, se trăiește cu adevărat! 

Și totuși, chiar dacă oamenii dezamăgesc, ceva 
autentic în satul bucovinean mai este: câteva case  
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(urmare din pag. 13) 
 

- Cum să nu? În armată am fost instruiți zilnic ca să putem 
salva găini! Păcat că nu ai cronometru, ca să vezi cât 
durează. 
 - Hai, măi băiatule, că te prinde eclipsa de turul pan-
talonilor. 
 Normal, eclipsele se lipesc de mine, ca muștarul de 
cornele coropișniței.” 

Deși vorbim aici despre “Mălini” IV, acesta nu 
poate fi despărțit de cei trei frați mai mici ai săi și, evident, 
acestea înseamnă Eduard Dorneanu și satul românesc în 
autenticitatea sa – astfel că îmi permit să trimit către sufle-
tele cititorilor invitația de a vizita satul din paginile celor 
patru volume. Vă asigur că acolo veți trăi cu adevărat! 

Cu bune și rele, viața merge înainte... “Întru Slava 
Celui Veșnic Viu. În cel mai frumos loc din Univers. În satul 
cu nume de copac binecuvântat. La Mălini.” 

Orice sat are un personaj emblematic; să fie pen-
tru Mălini Finuțu? La “masa bețivilor”din fața magazinului 
din sat îl găsești mai tot timpul pe “prostalanul de Finuțu 
care e atât de prost, încât dacă îl vede o vacă noaptea își 
înghite coarnele de frică” – zice despre el Abuloi. “Omul 
aista trebuie dus la nebuni. Auzi la el, ba că s-o întâlnit cu 
extratereștrii, ba că o vorbit cu dracu’, amu măi nou i s-a 
năzărit că e medic de familie”. Și în tinerețe Finuțu a fost 
draperist; a lucrat draperii chiar și pentru un Padișah care 
avea “un palat mare în Turcia, chiar în capitală, în orașul 
Țuric”. ”Finuțu mințea cu seninătate. Își făurise o lume 
abstractă, în care el însemna ceva, nu mai era bețivul și 
imbecilul din Mălini, de care râdea toată lumea”.  

Sunt acum la modă cărțile de dezvoltare personală 
care forțează intenția de a ne învăța să ne cunoaștem, să 
evoluăm, să fim fericiți cu noi înșine...și alte asemenea 
deziderate amăgitoare încrustate în celuloză. “Mălini”, prin 
povestea lui Eduard Dorneanu, este o adevărată lecție de 
viață curată, cu rădăcini în simțire și credință. Dar nu 
putem să nu remarcăm o durere răzvrătită în părerea de 
rău după ceea ce este autentic și se pierde, neputința 
transformată în ironie fină, la adăpost de ton șugubăț, în 
glume care-ți întorc, totuși, un zâmbet înecat în “apele 
sărate ale îndoielii”. Căci “râsul unui copil bucovinean are 
în el un amestec de asprime și voioșie greu de explicat. E 
ca și cum ai cânta și plânge deodată, ca și când ai iubi și 
jeli. Din toată inima”. 

Cărțile lui Eduard Dorneanu fac parte din categoria 
celor pe care le recitești, încă o dată și încă o dată, de 
oricâte ori, pentru că ți se face dor de simțirile pe care le 
dăruiește autorul, cu descrierile sale în care cele mai 
simple lucruri capătă dimensiuni de miraculos. Fiecare 
capitol este un preaplin de frumos și sensibilitate, cu 
introducere și încheiere în note de tristețe și regrete, dar 
între care își găsesc locul potrivit amintiri de viață sau 
întâmplări hazlii: salvarea păsărilor de sub cerdac, culti-
varea bureților mexicani pentru tinerețe veșnică, confrun-
tarea dintre Rezuca și Ioana și altele. Din timp în timp ți se 
face dor de povestirile lui Eduard pentru că ele îți arată ce 
înseamnă a trăi cu adevărat! Îți este dor de cuvinte puse 
pe notele unei curgeri de muzică lină: “Umbrele decapitate 
ale regilor care nu și-au iubit țara se ascund sub albie de 
apă neaflată de lăcomia omului din ziua de azi. Semnele 
albe se rotesc în albastru, se pierd și se adună, la început 
în blestem, apoi în binecuvântare și se risipesc în milioane 
de lacrimi care caută obraz de om fericit. Lumina schimbă  
 

 

culoarea de doliu a nopților de iarnă cu albul florilor 
de mălin”. 

O expresie a simplității încărcată de emoție 
și nostalgie, o lecție de nerenunțare și speranță, 
“Mălini” își rostogolește molcom timpul în încerca-
rea de a-și regăsi înțelepciunea de altă dată. Să 
sperăm că autorul ne va mai primi în satul, casa și 
amintirile sale prin “Mălini” V, VI,….pentru că în 
casa, în satul și sufletul lui se trăiește cu adevărat! 




(urmare din pag. 12) 
 

ca, respectând totuşi câteva elemente importante 
din forma tradiţională, aşa încât ruptura să nu fie 
semnificativă, să abordeze aproape orice temă, să 
folosească orice figuri de stil etc. 

În pofida unor adversităţi evidente în lumea 
haiku-ului românesc, poetul Şerban Codrin, unul 
dintre “titanii” şcolii contemporane româneşti de 
haiku, făcea undeva observaţia că se poate vorbi 
azi despre un haiku tipic românesc, departe de cel 
japonez, dar cu aceeaşi forţă în faţa spiritului 
universal. Îmi amintesc însă, fiind invitat şi 
participând la un festival de haiku desfăşurat la 
Constanţa în primăvara anului 2010, cât de rigid era 
domnia sa în a impune regula cratimei în crearea 
poemelor româneşti de tip haiku. Trebuie să 
recunosc, am fost cam contrariat, mai ales că nu 
cunoşteam prea bine această regulă şi că mi s-a 
părut absurdă, sau cel puţin exagerată. Aşa încât, 
am întâlnit nu o dată autori români de haiku-uri 
care, respec-tând cu stricteţe această regulă, au 
ajuns să nu poată justifica rolul cratimei pe acolo pe 
unde o aşază.  

Iată doar câteva exemple de astfel de 
micro-poeme, toate aparţinând unui prolific autor 
din domeniu, al cărui nume nu îl mai expun aici. 
Chiar dacă în substanţa lor poemele pot fi reuşite, 
mi-a fost mai greu să înţeleg rolul cratimei acolo 
unde a fost ea plasată: “Razele lunii - / colorează-n 
auriu / pepenii verzi”, “Aşezată pe - / rochiţa 
rândunicii / o gărgăriţă”, “Lan de nuferi şi - / broaşte 
nicăieri / doar orăcăiala”. Uneori, în pofida faptului 
că, fără cratimă, poemul ar suna mai bine, ea se 
pune totuşi, după o regulă ineptă care îngrădeşte 
libertatea poemului în sine. De ce? Pentru că 
lecturarea unor astfel de poeme de-o clipă trebuie 
să creeze un moment poetic deosebit, în care 
cititorul să se simtă, în intimitatea sa lăuntrică, 
netulburat de nimeni şi de nimic.  
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            Lazăr MAGU 
 

Poeme de toamnă 
 
 
Naufragiu 

 

Mă bântuie toamna cu frunze, 

cu turme pornite la drum. 

Cocorii mi-i mână departe 

spre ţărmuri de ceaţă şi fum. 

 

Îmi tulbură sângele-n vene 

spectacolul morţii, durut 

când iarăşi păduri de cenuşă 

cădea-vor mâine sub cnut. 

 

Pe dealuri rămân doar troiţe 

să plângă cu lacrimi de ploi 

pierdutele râuri în mare 

ce curs-au odată prin noi. 

 

Spre şesuri coboară suflarea, 

sfinţii-n biserici se-ascund. 

Ochii-şi hiperbolizează mirarea 

- galben naufragiu, profund. 

 

 

 

Devălmăşie 

 

Privesc tăcut l-al toamnei spectacol uriaş 

- mirese lungi, în galben, umblă prin oraş. 

Iar norii sar în hamuri ca nişte cai lchizi, 

pescarii prind la gută conserve cu guvizi. 

 

Ard zâne de magneziu-n lumina din terasă 

- în candele tămâie, în cupe tămâioasă. 

Vioara, vestejită, vibrează fără glas, 

însăşi suflarea vieţii ajuns-a în impas. 

 

Pădurea plânsă pare o cruce pe-un mormânt, 

zilieri lucrează-n schimburi la morile de vânt. 

Şi zboară ciori de-avalma prin spaţiile vaste, 

e anotimpul acesta chiar toamna vieţii noastre. 

 

Se îngustează zarea, devine lumea pungă, 

cotrobăie prin lucruri un ins cu mâna lungă. 

 

 

 
Rugă 

 

Şi lasă-i, toamnă, păsării înaltul, 

pădurilor nu le strica brocartul. 

Şi lasă coasei iarba de smarald, 

vopseşte-n verde parii vechi în gard. 

 

Şi lasă-i, toamnă, drumului umblatul 

şi tresttilor în arendă lacul. 

Şi pune pace între cei doi fraţi 

- pădure, vânt, ce veşnic sunt certaţi.  

 

Şi lasă-i, toamnă, apei peştii ei, 

ceaiului lasă-i florile de tei. 

Şi lasă zestre grâului o moară 

şi greierului, casă, o vioară. 

 

Şi norilor fixează-le un jgheab, 

ascultă-i cum îl plâng pe El Zorab… 

Şi lasă-mă să construiesc chiar eu 

moartelor flori – un mauzoleu. 

 

 

 

Galben 

 

Mai galbenă e frunza plopilor în vale. 

Mai galbenă e luna cu toate ale sale 

- maree, clar de lună, halou, imaculare… 

În portul galben, galben a ancorat o mare. 

 

A-ngălbenit drumeţul şi devenit-a drum, 

mai galbenă e zarea cărărilor de fum. 

Mai galbenă-i lumina lămpilor în sat, 

de nuntă, o mireasă, în galben s-a-mbrăcat. 

 

E galbenul acesta culoarea despărţirii, 

culoarea disperării, culoarea nenuntirii. 

A adormit pământul – copil spălat de ploi 

şi-n vis visează galben, cu ochii amândoi. 

 

E migratoare toamna, revine an de an, 

discursul ei îmi pare un lied bacovian. 
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         Ionel NECULA 
 

Petre Rău la o nouă ispravă narativă 
 

  M-am întrebat deseori dacă există o explicație a 
numărului mare de matematicieni adoptați de literatură – 
mulți dintre ei cu excelente rezultate - și mărturisesc că n-
am găsit și nici nu cred că există. Omul e om, indiferent 
de specialitatea aleasă, este traversat de aceleași spaime 
și doruri și simte uneori nevoia să le deverseze, confesiv, 
în exprimări lirice.  

Câtă vreme și-a plimbat făptura inocentă prin E-
den, n-a făcut matematică pentru că nu avea rațiune, abia 
după ce a mușcat din fructul oprit și-a fost alungat din 
Grădina cerească a dobândit conștiință, rațiune și-a deve-
nit apt pentru active intelectuale, deci și pentru matema-
tică. Rațiunea s-a adăugat ilicit la fondul natural inițial con-
stituit din instincte și pasiuni năvalnice. A plătit pentru 
asta, pentru cutezanța de a fi încălcat o interdicție divină, 
așa cum va plăti și Prometeu pentru vina de a fi dăruit oa-
menilor focul. 

N-am avut niciodată vreo reticență față de litera-
tura matematicienilor. Dimpotrivă, i-am citit cu interes, le-
am subliniat strădania, i-am apreciat și, de cele mai multe 
ori, am dat seama public de opera lor.  

Cel puțin Petre Rău, deși a intrat mai târziu în sfe-
ra lecturilor mele, m-a surprins plăcut prin apetența sa 
imagistică, prin felul cum ficțiunea sa surprinzătoare adop-
tă realul și-l încorporează în structuri lirice sau epice. Căci 
scriitorul Petre Rău circulă prin imaginarul liric și narativ la 
fel de lejer și de sporitor, ca printr-un sistem de vase co-
municante și nu-și reprimă cutezanța de a aduce în litera-
tură subiecte și personaje cu oarece impact pentru per-
cepția publică. A ajuns la o maturitate de creație literară 
așa de pronunțată că nu se mai inhibă de eventuale atitu-
dini și opinii abrazive. 

Acum despre carte. Acțiunea romanului Casa cu 
fluturi (Editura InfoRapArt, Galați, 2020) se decontează 
dintr-un fapt biografic petrecut în vremea studenției sale, 
când reputatul profesor Darius Maximian (Max) îi solicită 
colaborarea în cercetarea unei delicate probleme de ma-
tematică. Ceea ce surprinde, cu precădere în construcția 
romanului, dincolo de laborioasele descinderi în subtili-
tățile disciplinei matematice, este spiritul de observație al 
autorului, surprinderea celor mai mici detalii din peisaj sau 
din comportamentul personajelor, ceea ce-i permite să 
realizeze o portretistică așa de veridică încât dacă le-am 
întâlni pe stradă, le-am recunoaște. Profesorul Max, bună-
oară, purta niște mănuși ciudate, nu acoperea decât o 
parte din încheietura mâinii și se termina la baza dege-
telor lăsând descoperită cea mai mare parte din vârful 
acestora. Firele argintii ale bărbii, nerasă de multă vreme 
scoteau un sunet ciudat sub bumbacul imaculat al  
 

 
 

mănușii. Dedesubt apărea gâtul, brăzdat de tendoane, 
ca un acordeon din piele fleșcăită. Era imaginea 
perfectă a unui moșneag aproape inert (p.27).  

Colaborarea propusă de profesor se desfă-
șoară sub forma unor întâlniri vesperale în cadrul că-
rora se discută probleme actuale de matematică. De 
regulă, la despărțire profesorul îi înmânează câte o 
problemă, ca pretext de meditație până la următoarea 
întâlnire, când era așteptat cu soluția. Prima dintre ele 
este extrasă din biografia lui Kant. Având întâlnire cu 
un amic, filosoful, cu exactitatea lui proverbială, con-
stată că orologiul din perete a fost uitat neîntors și a 
stat. La întoarcere și-a pus ceasul la ora exactă, deși 
n-a consultat pe nimeni și n-a avut niciun alt instru-
ment de orientare.  

După altă întâlnire îi înmânează o bilă consti-
tuită din aur și argint. Avea greutatea de 100 de gr. și 
volumul de 9,4893 cm.c. I se cerea autorului să desco-
pere câte grame de aur conține bila. Autorul rezolvă 
dilema, biluța conținea (doar) 1 gr. de aur și restul ar-
gint, dar profesorul, drept mulțumire pentru rezultat, 
refuză să-i mai primească biluța și i-o face cadou. 

Cartea este plină de teorii și demonstrații ma-
tematice, asupra cărora nu insist, dar care, sunt con-
vins că pot fi de mare folos specialiștilor. Una dintre 
întâlniri, bunăoară, este consacrată Teoriei celor patru 
culori (C4C), la care profesorul lucrase un deceniu și 
jumătate fără să fi ajuns la soluții definitive care să-l 
consacre și să-l impună printre specialiști. La curent 
cu tot ce se realizase în lume, în acest domeniu a a-
juns la concluzia că nu poate soluționa această teorie, 
obsesia sa de atâta vreme, fără ajutorul computerului, 
pe care el nu-l stăpânea. Colaborarea pe care i-o pro- 

 

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

pune autorului avea menirea să umple acest gol din pro-
cesările sale științifice. Cei doi trebuiau să conlucreze și 
să se completeze reciproc.  

În intervalul dintre două întâlniri cu discuții științi-
fice, glaciale și oarecum indigeste pentru nespecialiști, au-
torul face descinderi generoase în biografia profesorului și 
în modul lui particular de viață, iar secvențele de tandrețe 
- calde și pasionale - cu fosta lui studentă, Ada Mari-
nescu, edulcorează în mare măsură ariditatea lungilor dis-
cuții științifice. Așa se face că deși textura romanului este 
împănată cu multe incursiuni prin evoluția cercetărilor în 
domeniul matematicii și cu probleme de epistemologie a 
descoperirilor științifice - interesante chiar și pentru un om 
de litere - romanul rămâne o lectură plăcută, ademeni-
toare și crocantă. Mărturisesc că l-am citit cu interes și-l 
felicit pe autor pentru această nouă ispravă narativă care 
se adaugă unei bibliografii de autor deja foarte consis-
tentă. Știu că și la noi și în Europa, în lume se citește din 
ce în ce mai puțin, dar eu îl recomand ca pe o lectură plă-
cută, euristică și folositoare.  

Petre Rău este unul dintre puținii scriitori, pro-
veniți dintre matematicieni, care face melanjul între știință 
și literatură, între specialitatea pregătirii sale profesionale 
și pasiunea pentru literatură. Dincolo de rafinamentul im-
primat textului literar întrezărim pe omul de știință care, 
dincolo de toate ispitele literare adoptate, a rămas conec-
tat și la primele sale iubiri. Departe de a se stânjeni reci-
proc, scriitorul și omul de știință conlucrează și coope-
rează sporitor. Peste toate nesăbuințele acestei lumi 
debusolate, el rămâne neclintit ca un platan din câmpie. 


 

 

Livia Ciupercă într-o monografie ecumenică  
 

 Iată o monografie - cea a fraților Petru și Ioan Gh. 
Savin - semnată de scriitoarea Livia Ciupercă, așteptată 
cu interes și cu ardoare de multă lume. Această familie de 
preoți cu pietate și cu frumoase active cărturărești a scos 
Jorăștii - o așezare rurală uitată de lume - din anonimat și 
i-a ridicat marja de interes cu cel puțin o octavă. 

Am spus-o deseori și-mi place s-o repet ori de 
câte ori mi se oferă ocazia că importanța unei localități 
(sat, oraș, regiune) este direct proporțională cu numărul și 
importanța personalităților (eroi, artiști, sportivi, generali, 
oameni de cultură, de știință sau cercetători) pe care le-a 
generat și le-a furnizat panteonului național de valori. Ele, 
personalitățile, confirmă importanța unei localități și-i fi-
xează locul în istorie și în ansamblul spațiului geografic 
național. Există în satele noastre obeliscuri frumoase, pe 
soclul cărora sunt săpate numele eroilor ridicați din arealul 
pe care îl reprezintă, căzuți în războiul din 1877, din 
primul și din al doilea război mondial. Niciunde nu se 
vorbește și despre celelalte personalități (scriitori, artiști, 
academi-cieni) furnizate culturii naționale. Probabil că la 
vremea când aceste obeliscuri au fost înălțate eroismul 
era consi-derată valoarea supremă, dar între timp scara 
de valori s-a modificat și dacă progresul unui popor este 
totuși posibil, atunci el este posibilizat doar de perso-
nalitățile pe care le-a generat. Nu fac nici ele minuni, dar 
sunt singurele care mișcă evoluția unui popor cu un centi- 
 

 

metru, cu un milimetru, cu un milicron, cu cât permite 
stadiul istoric dat. 
 

 
 

Revin însă la carte. Lucrarea d-nei Livia Ciu-
percă, Petru Gh. Savin și Ioan Gh. Savin (Editura 
Studis, Iași, 2020) este un fel de Saga a familiei 
Savin din Jorăști, (fostul județ Covurlui) – o familie de 
clerici, care a vascularizat viața spirituală a comu-
nității din Jorăști cu învățăturile evanghelice și cu 
îndreptările Predicii de pe munte, așa cum a fost 
rostită de fiul Omului. Nu mai spun că unul dintre 
frați, Ioan Gh. Savin s-a profilat ca un mare profesor 
de Apologetică al cărui curs ținut la Facultatea de 
Teologie de la Chișinău a servit, ulterior, multor serii 
de studenți din învățământul teologal.  

Amândoi frații erau fii cucernicului preot sa-
chelar Gheorghe Savin, care a slujit jumătate de se-
col în aceeași parohie, Jorăști de Covurlui, și ai pres-
viterei Zoița. Au crescut și s-au format intelec-
tualicește în spiritul credinței străbune și ai dreptelor 
învățături creștinești de vreme ce au îmbrățișat, 
amândoi, cariera părintelui lor. Petru n-a avut aver-
gura intelectuală a fratelui său, Ioan, dar s-a integrat 
în mișcarea culturală a vremii, alături de Tudor 
Pamfile, Arthur Gorovei și de alți folcloriști interesați 
de creația populară, de legendele, credințele, poveș-
tile, snoavele și parabolele poporului român, în ideea 
că toate acestea depozitează în substanța lor câte 
ceva din identitatea românească.  

Câtă vreme a ținut parohia din Jorăști s-a  
 

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

remarcat ca un colaborator foarte harnic al revistelor 
vremii, iar în intervalul 1928-1942 a editat,la Jorăști 
revista Doina având o frecvență de apariție lunară – fapt 
temerar, dacă avem în vedere că nici orașele mari nu 
reușeau, decât sporadic și cu mari eforturi să asigure 
apariția unor reviste de cultură. E de mirare că până 
acum nu s-a găsit cineva, dintre intelectualii locului, care 
să îngrijească o ediție anastatică a acestei reviste, 
mustind de spiritul locului și de credințele ce vascularizau 
viața spirituală din Jorăști și din satele limitrofe.  
  Peste tot, pe unde-a trecut părintele Petru Gh. 
Savin a activat tentația editării unei reviste de cultură 
care să paralelizeze prin scris cuvântul din amvon și 
predica parohială. Câtă vreme a funcționat ca misionar, 
la Catedrala Episcopală din Galați a editat revista Cre-
dința strămoșească, proiectată ca Foaie religioasă pen-
tru popor, iar în timpul cât a funcționat în parohia Foișorul 
de Foc din București a editat Foaia parohială, ca organ 
cultural al Parohiei și al Ateneului religios Sf. Pantelimon, 
Foișorul de Foc București.  
  Un apărător al credinței, un mare teolog și profe-
sor, cu studii aprofundate la Heidelberg a fost și fratele 
său, Ioan Gh.Savin care s-a remarcat ca un excelent filo-
sof creștin și-a făcut din disciplina Apologetica pe care a 
predat-o din 1928 o profesie de credință, și i-a rămas 
credincios toată viața. Într-o vreme a făcut parte din re-
dacția publicației Cuvântul, iar în 1920 a fost numit Ins-
pector General la Ministerul Culturii și Artelor. A publicat 
studii și articole prin toate publicațiile serioase și adesea 
era invitat să conferențieze la Universitatea Radio.  

În 1948 a fost pensionat obligatoriu, iar la 5 mai 
1950 a fost arestat și întemnițat la Sighet – mormântul 
atâtor învățați și oameni politici români. Eliberat în 1955, 
a intrat într-un con de umbră și-a trăit aproape anonim 
până în 1973, când a fost chemat la Domnul. Este 
înmormântat la cimitirul Mănăstirii Cernica de lângă 
București și abia în ultimii ani, grație unui nepot al său, a 
revenit iarăși în circuitul public. Totuși, o ediție completă 
cu toate lucrările și numeroasele sale articole și reacții la 
nevralgiile veacului ce i-a fost dat să-l traverseze nu s-a 
încumetat nimeni până în momentul de față. De asta zic, 
cartea d-nei Livia Ciupercă este binevenită și pentru că 
regăsim în paginile ei multe texte reprezentative din 
publicistica lor. Poate n-ar strica să se gândească la o 
ediție integrală a cucernicului Ioan Gh. Savin, să 
dispunem de toată zbaterea cucernicului din Jorăști în 
viața culturală și religioasă a timpului său.  
  Aceasta e cartea. Sobră, serioasă și sporitoare 
pentru cititorii dispuși la cunoaștere. O felicităm pe au-
toare pentru această ispravă editorială, pe care o reco-
mand călduros tuturor celor interesați de evoluția spiri-
tului românesc în timp și în lume.  


 

Ligia Ligioara Stan 
 
      Nu-mi amintesc să-i fi întâlnit numele pe undeva, 
prin revistele de cultură şi nici să-i fi citit vreo poezie 
întâlnită ocazional. Asta înseamnă că cele două volume 
de versuri, primite recent prin intermediul serviciilor 
 

 
 

poştale, mă găsesc, în situaţia criticului ideal - cea 
prevăzută de pontiful junimist, de a judeca opera fără 
vreo intruziune din partea autorului - de a mă pronun-
ţa asupra lor.  
            Ademenind eternitatea (Editura Ateneul Scri-
itorilor, Bacău, 2016), este volumul de debut al autoa-
rei şi se deschide cu o cuprinzătoare prefaţă semnată 
de Lucian Strochi, care i-a descifrat bine esenţa, 
sensurile subcutanate şi bătaia metafizică induse de 
Ligia Stan. Am impresia, conchide distinsul critic, că 
cineva, un mare poet, a scris un text pe care Ligia 
Stan îl recită fără şovăieli, ca pe ceva demult ştiut. Ca 
pe o rugăciune, ce pare ştiută înainte de a fi învăţată. 

E o formă de a legitima intuiţia, rezervorul 
subiectiv din care îşi trage sevele poezia în general şi 
din care Ligia Stan îşi extrage substanţa lirică. Doar 
că autoarea nu recită un text de împrumut, preluat din 
repertoriul unui mare poet, ci-şi exprimă propriile sale 
trăiri şi stări de spirit pentru care caută portativul liric 
cel mai potrivit, aşa cum un buchet de anemone 
reclamă o glastră mai specială în care să fie aşezat. 
De asta spun, diversitatea tematică a poeziei Ligiei 
Stan dă măsura bogăţiei fondului său emoţional şi 
varietăţii sentimentelor de care autoarea e încercată.  
 Un loc important în albumul tematic al Ligiei Stan 
este rezervat invocării divinului şi dialogului cu trans-
cendenţa – teme curente, supralicitate chiar în poezia 
contemporană, după lungile decenii comuniste de 
interdicţie. Învaţă-mă Doamne,/ să visez cu ochii 
deschişi/ clipele dragostei seamănă mai degrabă,/ cu 
o livadă înflorită de vişini,/ mângâiată de palmele lui 
Neculce,/ căuşe albastre de nuferi (Ademenind 
eternitatea). 

Suspendată între Cer şi Pământ, autoarea  
 

(continuare în pag. 22) 
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      Mihaela GUDANĂ 
 
Cuprindere 
 
Peste toate-avute toamna iar scrie, 
și pe trupul verii colorăm plecări 
un mesteacăn plânge într-o poezie 
crengile-n tăcere leapădă-ntomnări.  
 
Vine din departe strigătul pe drumuri, 
la fereastră noaptea va turna timid 
toată ploaia noastră peste-atâtea nuduri, 
apoi amintirea zilelor o-nchid. 
 
Se aud în zare, în livadă merii 
cum își scriu păcatul ce îl poartă-n gând, 
vine de departe, toamna-n trupul verii 
cu un coș de doruri rupte dintr-un crâng. 
 
Peste toate-avute, sufletul așteaptă, 
coaja de mesteacăn sângerează lung, 
peste alb e toamnă, leacul ei se-ndreaptă 
într-un cântec simplu să te mai conjug.  
 
 
Umblet  
 
Pe unde umbli vară, desculță, goală-n vânt? 
Mai ai soare pe-afară, putere în cuvânt, 
Te rătăcesc prin mine, demult, prin trup mereu, 
Simt vene de căldură rămase-n gândul greu. 
 
Pe unde umbli vară? Ți se usucă trupul, 
Azi pielea arămie, se-aseamănă cu lutul. 
Se va uda de ploaie, se va albi de brumă, 
Știu că te doare norul ce va veni în turmă. 
 
Pe unde umbli toamnă? Ce mare ai crescut! 
Îți simt învăluirea dintr-un destin pierdut. 
Ești plină de tăcere, te știu, te recunosc, 
Să mă topești în miere, că-n suflet te cunosc.  
 
 
Aceeași limbă 
 
În aceeași limbă înfloresc toți pomii, 
în aceeași limbă ne topim în noi, 
limba verii coace în adânc rizomii 
toamna ne ascunde într-un dor de ploi. 
 
Cu aceeași pace trecem spre-ntomnare, 
în aceeași limbă streșinile plâng, 
vin cuvinte ude dintr-o depărtare, 
în aceeași limbă mâinile îmi frâng. 

 

Și-n aceleași vremuri se răsfiră zile, 
în aceeași limbă coborâm în noi, 
în aceeași limbă sufletul pe file, 
scrie despre toamna pusă-n amândoi. 
 
 
Adăugare 
 
M-adaugă umbra la toate ce sunt 
de-atâta culoare dispusă 
în fața culorii am gândul cărunt 
și-n linia zării sunt pusă. 
 
Mă strâng pe la umeri și cad desuet 
atâtea cuvinte-n concerte 
m-adaugă umbra în visul concret 
și strig unui chip să mă ierte. 
 
Că-n fața culorii o umbră am fost 
mereu cu dispunerea-n urmă 
m-adaugă lumea la toate cu rost 
când vraja în soare se curmă.  
 
 
Toamnă îngerească 
 
Să stai o oră și s-asculți  
Cum vine întomnarea, 
Cum cad lăstunii nopții-n munți  
Să înnegrească zarea. 
Încep aproape, rând pe rând, 
Drumuri să-ngălbenească, 
Să stai o oră doar în gând 
Cu toamna îngerească. 
Într-un târziu, din cer mieros 
Să cadă-n drum poveste 
S-asculți o oră vis frumos 
Când vara nu mai este.  
 
 
La mine 
 

La mine-i rece și-am să-ți scriu 
Pe frunze cu-ncântare 
Să-ți spun că-n semnul auriu 
Se-așează o visare. 
 

Și-n zile blânde, nopți cu frig 
Cu degete stângace 
Într-o poveste să te strig 
Când ploaia se va-ntoarce. 
 

De azi e toamnă peste tot 
Și-n rândul scris pe suflet 
Ninsoarea noastră într-un rost 
Va șterge ploi de plânset. 
  

Și-om asculta cum vântu-n nopți 
Va alerga spre-un nume 
E toamna-ntreagă pe la porți 
Și-n mine-i frig la culme. 
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    Florin LOGREȘTEANU 
 

PANOPTICUM 
 
  Robert Cazan s-a întors în țară cu gânduri mari. 
Vrea schimbare cu orice preț - cuvinte pe care le repetă 
de fiecare dată, când se referă la ambițiile personale. 
Altfel, de ce ar fi revenit în capitala dâmbovițeană pe care 
o părăsise cu mulți ani în urmă fără regrete – afirmase la 
un an după emigrare -, fără gând de întoarcere – antici-
pase, fiindcă avea o vârstă, își aranjase o existență 
suficient de comodă printre cangurii australieni... Nu, nu 
era o metaforă... Înțelesese cu adevărat lumea în care se 
integrase mai greu – susținea – abia după ce studiase 
trăsăturile biologico-sociale ale acestor marsupiale exo-
tice. Și după mai puțin de un an se simțise deja ca într-un 
marsupiu – poate că e o metaforă? – în care descoperise, 
în termeni generali, bucuria de a trăi...; plăcerea de a 
rosti în fiecare dimineață cuvântul magic exist?..., rostit 
înaintea oglinzii, trecându-și lama subțire peste perii de pe 
obraz... După bărbierit, repeta cuvântul aproape fericit: 
Exist?... I se părea un miracol că scăpase viu din infernul 
dâmbovițean... 

În orășelul australian în care se stabilise în urmă 
cu zece ani, Robert Cazan continuase să facă ceea ce 
făcuse și mai înainte la București: ziaristică de investigare 
la o mică gazetă locală, poezie în nopțile de inspirație, 
împărțite cu Erato, din când în când grafică, muzică 
populară cu ocazia vreunui festival folcloric. Pe scurt, era 
un om de cultură într-o comunitate pestriță, cum era cea în 
care trăia, rol pe care-l juca cu măiestrie dâmbovițeană – 
singura legătură cu țara natală -, suportând mai ușor sau 
ignorând singurătatea, în absența unei familii... Exista?... 
 Schimbarea cu orice preț n-are conotații politice. De 
altfel, Robert Cazan n-a cochetat niciodată cu politica, deși 
cândva a fost tentat s-o facă. Astăzi, după Revoluția 
Metropolitană, chiar i s-a sugerat c-ar fi bine să încerce. 
Un fost coleg de Universitate i-a explicat la un pahar cu 
bere: „Dacă intelectualii vor rămâne în turnul de fildeș, tot 
ce-am obținut prin sacrificiile din Decembrie se va duce de 
râpă. Proletarii vor prelua frâiele țării și ce știu ei să facă? 
Se vor întoarce la comunism... Vrând-nevrând... Bine 
intenționați, dar simpli în gândire, ei nu înțeleg termenul 
schimbare... Se vor mulțumi să aprovizioneze magazinele 
cu carne și să aprindă pe străzi câteva becuri în plus... Nu-
i condamn... Până aici merge gândirea lor... În schimb, noi, 
intelectualii...” Robert Cazan nu prea pricepea ce-ar fi 
putut schimba el, un intelectual care a trăit până la vârsta 
aceea cu nasul în cărți?... În trecut, n-a făcut politică 
comunistă, a jucat cum i s-a cântat, ca toți colegii și 
cunoscuții lui, de altfel... Fără convingere... După 
Revoluție... A cerut fostului său coleg un răgaz de reflecție. 
 

 

Agrea schimbarea dar ceva îl nedumerea: apăru-
seră numeroase grupări politice. Din trunchiul 
scorburos al comunismului, bun de aruncat la foc, 
vegetaseră mlădițe noi. Evident, copacul impunător 
de altădată continua să trăiască. Cum să smulgi din 
rădăcini un arbore care încă subzistă?... Realitatea 
i-a dat dreptate: mlădițele s-au transformat în 
ramuri și au îmbrăcat copacul, al cărui trunchi nici 
nu mai conta. Scorburos, aparținea trecutului. Co-
roana lui, în schimb, fascina... Evident, Robert Ca-
zan gândea metaforic. „Cu metafore nu schimbăm 
nimic, frate? l-a avertizat fostul coleg, ajuns șef de 
partid. Poezia este bună pentru vremuri mai bune, 
când țara va fi așezată și mentalitatea oamenilor 
schimbată... Or, rolul principal revine intelec-
tualilor...” În cele din urmă, Robert Cazan a deza-
măgit. A refuzat să se alinieze pe noul front politic 
al schimbării. Motivația lui părea logică: apăruseră 
atâtea formații politice și fiecare înțelegea 
schimbarea într-un anume fel. Și mai era ceva: de 
unde până mai ieri, toate își uniseră eforturile în 
lupta împotriva comunismului, de la o vreme se 
ciondăneau între ele, se negau, se acuzau de 
ipocrizie și câte și mai câte... Lupta pentru schim-
bare se transformase în luptă pentru ciolan. Indirect 
sau direct, fiecare îl acuza pe celălalt de practici 
canine. Metaforic, bineînțeles, gândea Robert Ca-
zan. Iar platourile noilor televiziuni întrețineau circul; 
sau, cel puțin, așa i se părea omului de cultură 
Robert Cazan care, fără reproșuri făcute cuiva, 
ajunsese într-un orășel din Australia, întreținut al 
unor rude înrădăcinate aici imediat după al doilea 
război... 

Dragostea de țară este o trăsătură incon-
fundabilă a europeanului dâmbovițean și Robert 
Cazan, după zece ani de huzur în patria cangurilor, 
a revenit la București. Era autorul a peste o duzină 
de cărți de poezie, proză scurtă, teatru și studii de 
folclor. Aflase pe surse că pe Dâmbovița, cultura nu 
făcuse încă pașii înainte scontați după Revoluție, 
ba chiar dăduse înapoi și exista amenințarea să se 
prăbușească pe un topogan pe care clasicii culturii 
naționale nu-l imaginaseră între războaiele mon-
diale și nici în comunism. „Aici se impune schim-
barea?” declarase retoric Robert Cazan. Și adău-
gase, convins că va reteza nodul gordian: „Cu ori-
ce preț?... Cu orice preț? domnilor politicieni 
dâmbovițeni. Altfel, nu vom putea supraviețui ca 
nație...”  

La București, a fost bine primit. Chiar dacă 
nu se prea mai știa mare lucru despre activitatea sa 
în cultură, înainte de plecarea din țară, faptul că 
venea din diaspora conta. Invitat la sediul Uniunii 
Scriitorilor de către Magician, Robert Cazan a primit 
informații descurajatoare despre audiența literaturii 
dâmbovițene în rândul publicului cu profil intelectual 
mediu sau, cum era numit cu mulți ani în urmă, 
marele public: „Se citește puțin. Literatura nu mai 
reprezintă o atracție pentru tineret și cu atât mai 
puțin pentru intelectualii care au mai rămas. Tine-
retul are alte opțiuni, iar intelectualii cască gura la 
politicieni, încercând să descopere o silabă cât de 
cât inteligibilă în Turnul Babel de la televizor...  

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

Literatura agonizează, domnule Cazan...” I s-a 
vorbit apoi despre edituri și tirajele minuscule, fiindcă 
editorul nu-și permite să investească într-o afacere 
neproductivă (ca și cum cartea ar concura în economia 
de piață cu cartofii din Covasna sau pepenii de la 
Dăbuleni?), iar pe scriitori nu-i mai țin buzunarele să 
plătească prea mult. Era un punct de vedere... A 
acceptat totuși invitația Magicianului să conferențieze 
despre managementul actului de creație, având ca suport 
experiența sa de peste ocean. Fiindcă de ceea ce oferea 
managementul european se cam convinseseră intelec-
tualii dâmbovițeni: librăriile (câte supraviețuiseră), tone-
tele stradale înțesate cu cărți străine ofereau imaginea 
pestriță, dar fidelă, a literaturii de consum importate din 
Vest... Foarte critic Magicianul, dar drept, apreciase 
Robert Cazan, îndreptându-se în aceeași zi, cu un taxi 
spre Academia Metropolitană... 

Fu întâmpinat chiar la intrare de un individ în 
vârstă, cu o privire curioasă de copil mare. Nu-i fu greu 
să-l recunoască... Povestașul îl introduse în biroul său 
înțesat de manuscrise; mai mult manuscrise decât cărți. 
Surprinzându-i privirile contrariate, Povestașul se destăi-
nui: „N-am bani să le public. Academia primește de la 
buget puțin și când reușesc să tipăresc câte ceva, deja 
lucrarea a devenit inactuală... Actualitatea cărții este o 
problemă, domnule Cazan... Gândim și scriem la timpul 
potrivit, dar când cartea apare în librării, constatăm că 
timpul a fost depășit... Și odată cu timpul, interesul pentru 
un anume gen de literatură... Tipografii ne-o spun de la 
obraz, librarii ne-o repetă, în schimb, Academia are un alt 
punct de vedere și nu ne potrivim în opinii...” N-a detaliat 
și nici Robert Cazan nu a cerut mai multe explicații. La 
finalul întrevederii, Povestașul îi propuse să confe-
rențieze în aula Academiei despre artificialitatea recep-
tării culturii în țările cu un marketing hiperdezvoltat. „Efici-
ența economică bazată pe tehnici moderne devine în 
mod imprevizibil obsesie într-o singură direcție și atunci, 
inevitabil și involuntar, conduce la ineficiența receptării 
culturii, a adăugat. Mă înțelegeți, bănuiesc?...” Robert 
Czana confirmă. Îl oripila numai gândul de-a conferenția 
despre ce știa cel mai puțin... 

Acasă, singur în micul său apartament dintr-un 
bloc cu vedere spre Cișmigiu, reflectă la propunerile celor 
doi academicieni. Ce-ar fi putut spune el despre mana-
gementul actului de creație și receptarea culturii în țările 
cu marketing hiperdezvoltat?... Asta se dorea explicat pe 
Dâmbovița?... Promisese celor doi titani ai literaturii con-
temporane (care, în fapt, se ignorau unul pe celălalt) că 
le va oferi un răspuns cât de curând; probabil, pozitiv... 
La puțin timp după întâlnirea cu aceștia, era hotărât să 
nu răspundă niciunei provocări. Bău o cafea rece și tran-
scrise pe hârtie câteva idei dintr-un viitor eseu al cărui 
temă îl bântuia de când revenise în țară: Accesul la 
nemurire... Parafrazându-l pe Eugen Ionescu, ar fi spus 
la fel: Orișice tentativă (a scriitorului) de evadare din 
anotimp este o certă acceptare a efemerității. Singu-
ratic, (scriitorul) e sortit să nu intereseze ca atare: cel 
ce nu se reprezintă decât pe el nu reprezintă nimic 
pentru posteritate... „Altfel spus, adevăratul scriitor este 
o simplă oglindă sau un ecran al socialului?” declamă, 
fără să citeze sursa, în fața grupului de poeți auto-
intitulați: revoltații, care-l invitaseră la o berărie,  
 

 

condamnată să suporte argumentele noii estetici 
literare postmoderniste, precum odinioară Capșa... 

Poeții revoltați se declarară împotriva men-
ținerii pe soclu a tot ceea ce învățaseră la școală că 
înseamnă estetică autentică: retorismul, fluxul inutil 
al metaforelor, hermeneutica ridicolă, devenită bana-
lă, diletantismul poetului filosof și alte câteva con-
cepte inadecvate astăzi, după părerea lor. „Și cine 
este vinovat de această direcție literară, un drum 
care nu se mai termină?” încercă să pună punctul pe 
i Robert Cazan. „Un drum? ridică tonul cel care de-
cretase ceva mai devreme că însăși Uniunea Dâm-
bovițeană este astăzi inutilă. Te înșeli, dragă Robert. 
Nu drum, ci tunel autentic...” „Hai să le spunem pe 
nume, hotărî poeta cu cârlionți, care până atunci îți 
ținuse privirile înecate în paharul cu whisky. Magi-
cianul, Povestașul, încă doi filosofi inventați după 
Revoluția Metropolitană... Mai sunt și alții...” Interve-
niră și ceilalți membrii ai grupării, cu nominalizări 
despre care Robert Cazan nici nu auzise. Este 
adevărat că în Australia, poezia dâmbovițeană nu 
ajunsese; se împotmolise în canalele rătăcite pe 
continentul-mamă. Tot frământându-și mintea la 
soluția care, cu siguranță, se aștepta de la el, Robert 
Cazan avu o revelație: Panopticum... Un muzeu cu 
figuri de ceară... Cu figurile acestor poeți revoltați, 
bineînțeles... Când îi veni rândul să vorbească, le 
spuse ce-i trecuse întâmplător prin minte. Poeții 
revoltați aplaudară. Șeful grupării, cel care candi-
dase cu Magicianul la funcția de președinte al 
Uniunii Dâmbovițene (și pierduse prin tradiționala 
practică de tragere a sforilor), aprecie soluția lui 
Robert Cazan, dar mărturisi că i se pare extrem de 
dificilă aplicarea ei. „De asta mă ocup eu?” îl liniști 
scriitorul abia sosit din Australia. 

Și se ținu de cuvânt. Ministrul Culturii, un 
băiat lipsit de experiență, dar deschis la minte, 
îmbrățișă ideea fără rezerve. „În felul acesta, înche-
iem și tot bâlciul creat în cultură, prin revendicările 
poeților ultrași, inacceptabile pentru vechea gardă. 
Sincer, polemica celor două grupări, cu accente de 
mahala, mi-a dat multă bătaie de cap...” 

Poeții revoltați primiră în custodie vechea 
locație a Circului dâmbovițean, aproape prăbușită, 
dar asta n-a prea contat. Micile economii ale mem-
brilor grupării intrară în amenajări interioare. Însuși 
Robert Cazan contribui cu o sumă substanțială în lei, 
euro și dolari. După o jumătate de an, în rotonda 
interioară au fost fixate soclurile. Statuile din ceară 
au fost create pe cont propriu de fiecare scriitor, la o 
firmă de profil din Banat. Peste o altă jumătate de an 
Muzeul figurilor de ceară fu inaugurat cu mult fast. 
Însuși noul ministru al culturii tăie panglica, binevo-
itorul lipsit de experiență, dar deschis la minte demi-
sionând între timp... 

Evenimentul, în sine, stârni reacții diverse: 
apreciat de tabloide, ironizat de găștile (cam licențios 
cuvântul uzitat de răzvrătiți?) Magicianului și Poves-
tașului, trezind nedumerirea profesorilor de liceu: 
scriitorii expuși în noul muzeu lipseau din manualele 
școlare, clasicii ajunși în istorie sau încă în viață nu 
se regăseau în rotonda cu statui... „Apele se vor  

 

(continuare în pag. 22) 
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(urmare din pag. 21) 
 

liniști cu timpul, își încurajă Robert Cazan prietenii înainte 
de a urca în aeronava ce-l va transporta în îndepărtata 
Australie. Important este că schimbarea s-a realizat. Cu 
ceva eforturi o veți menține, întru aprecierea generațiilor 
ce vor veni...” 
  După douăzeci de ani... Sau poate mai mulți... 
Robert Cazan se întoarce în țară fără niciun alt gând 
decât acela de a-și întâlni prietenii; câți i-au mai rămas. În 
timpul cât a lipsit n-au mai comunicat... La Ministerul 
Culturii Dâmbovițene, ministrul, un bărbat lipsit de expe-
riență, dar deschis la minte, îl primește protocolar. 
„Domnul Robert Cazan?... Scriitor australian?... Ah, dias-
pora?... Măcar de s-ar întoarce în țară valorile noastre, nu 
neapărat din domeniul de care vorbeați... Sunt nou la 
minister, numele dumneavoastră nu-mi spune nimic, dar 
sunt convins...” Habar n-avea ce-ar mai fi putut adăuga. 
„Poeții răzvrătiți?... Sincer, n-am auzit de vreo răzvrătire 
culturală pe Dâmbovița și nici Magicianul și Povestașul nu 
m-au informat... Ei?... Da, tot ei... Sunt valori naționale, 
domnule... Clasici în viața, cum spuneți dumneavoastră, 
scriitorii...” 

Dezamăgit, Robert Cazan dorește să revadă Mu-
zeul Figurilor de Ceară, un panopticum hărăzit eternizării. 
Află clădirea cu ușurință, nimic nu s-a schimbat în această 
zonă din București. La intrare, pe un panou din sticlă, 
înscrisul cu litere negre îl conduce într-o stare de infarct. 
Bâjbîie cuvintele, necrezându-și ochilor: Fabrica de 
lumânări Dâmbovița-Nouă... „Nu se poate, Dumnezeu-
le?... Nu se poate?...” rostește, panicat. Repetă cuvintele 
patronului, un bărbat între două vârste, binevoitor și 
sclipitor la minte. Acesta ridică din umeri: „Am cumpărat 
locația de la niște tipi aiuriți care se credeau... N-am 
înțeles ce spuneau că sunt... Dar lefteri... Mai mult din 
milă le-am oferit un plus la banii solicitați pentru muzeul 
lor...” Robert Cazan lasă lacrimile să i se prelingă pe 
obraji. Omul din fața lui râde, flegmatic: „Bineînțeles că 
mutrele acelea din ceară au fost bașca... Vreau să spun 
că ceara am obținut-o gratis... O ceară de foarte bună 
calitate, domnule... Lumânările făcute de noi sunt căutate 
în toată țara... V-aș fi recunoscător dacă... Acolo unde 
mergeți... Peste hotare... Ne-ați face puțină publicitate...” 

 


 

 
 
  
 

 

 

(urmade din pag. 18) 
 

rătăceşte prin Constelaţia Lirei, ia pulsul tensiunilor 
din artere şi se înfioară de provocările ontologiei 
duale – imanentă şi transcendentă - în care a fost 
distribuită de destin. Altfel, sigur, actul de implorare 
a divinului şi continua pendulare între cele două 
tărâmuri rămân constante oximoronice ale dispu-
nerilor sale lirice. Făpturi uriaşe/ rememorează dru-
mul otrăvit/ care duce la cer (Semn).  

 Există în poezia Ligiei Stan o tentaţie 
ductilă de a-şi transgresa condiţia de fiinţă 
încartiruită în fatidicul cerc strâmt invocat de 
Eminescu, o dorinţă nereprimată de a evada din 
silniciile unei imanenţe devălmăşite. Dar unde poate 
să evadeze din această lume în egală măsură bună 
şi nebună? Mai există altceva în pandant, în 
prelungire sau în afara ei? Nu mai există şi nici nu 
caută pentru că se mulţumeşte cu resorbţia subiect, 
în propriile sale interioare pentru a da seama de 
ceea ce întâlneşte aici. Aşa aflăm de bogăţia fon-
dului său sentimental, emoţional şi empatic, pe care 
consimte să-l aducă în partitură lirică şi să dea 
seama de învol-burările tectonice provocate în 
subteran.  
  Nu trebuie să ne mire că chiar actul poetic 
se resoarbe din aceste trăiri intime, din care cele 
afective, emoţionale, sentimentale şi pasionale trec 
în prim-plan. Ghemuită-n genunchi/ zilnic mă 
spovedesc/ cuvintelor!// Să pot supravieţui/ am 
nevoie/ de câteva secole/ de dragoste (Biografie). 

 Unul dintre florilegiile acestui volum de de-
but este intitulat Măsura tuturor bucuriilor, dar nu 
mai urmează demersul lui Protagoras, care aşeza 
omul în centrul înţelegerii lumii, ci însăşi existenţa, 
lumea în ansamblul ei, cu toată recuzita devenirilor 
aluvionare. Existenţa rămâne/ vârful de sabie,/ mă-
sura tuturor bucuriilor(…) Mai mult ca perfectul înflo-
rii livezilor/ îmi devoră de iubire sufletul!/ Îmi înge-
nunchez, Doamne, cântecul,/ de dor alăutele la pi-
cioarele tale/ cu luceferii pădurilor scrâşnind sub 
sandale/ cerul primordial încrustat pe foi de papirus/ 
îmi cântă din străvechimi şi-acum din chimvale/ ave, 
biruitorule, ave (Măsura tuturor bucuriilor).  
  Cartea este ilustrată de Sorinel Stan, care 
surprin-de prin acurateţea imagistică, prin concor-
danţa deplină cu textul şi împreună cu care reali-
zează o ispravă livrescă exemplară. În ansamblul ei 
cartea este convingătoare şi autoarea poate fi 
creditată ca o voce plină de prospeţime în peisajul 
lirismului feminin actual. 
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Elena NETCU 
 

Cine sare coarda?...  

câteva adnotări privind proza autorului tulcean Ioan 

Gheorghiţă 
                                                                                                                                                       

     Încadrând povestirea în specia genului epic, trebuie să 
admitem ideea conform căreia textele de proză scurtă 
(povestirile) au drept caracteristici expunerea succintă şi 
stilul alert, necesare pentru revelarea talentului autorului. 
Pornind de la tehnicile de ordin estetic, invocăm afirmaţia 
lui Michel Foucault potrivit căreia autorii generează „ noduri 
semantice complexe” prin construcţii mentale intangibile, 
toate extrase din matricea originară a imaginarului. Proza 
scurtă a lui Ioan Gheorghiţă  „Cine sare coarda ?”  (un 
titlu ambiguu, cu multe conotaţii metaforice) reflectă o isto-
rie alternativă, transpunând situaţii de viaţă  contorsionate, 
care înseamnă tot ficţiune, pentru că modelarea materiei 
epice aparţine autorului de un inegalabil talent. Cartea este 
structurată în optsprezece, aşa-zise, povestiri. Le numim 
aşa, întrucât încadrarea în specie este insuficientă prin 
amestecul de lirism, de proză poematică pe alocuri 
întâlnim  pasaje de un neorealism amar. Ioan Gheorghiţă 
recrează o realitate artistică la limita dezumanizării şi 
promiscuităţii umanului. Există un amestec de voci narative 
ce apropie scriitura de “ roman-haiku”, prin concentrare şi 
putere de sugestie. În cele optsprezece texte de proză 
scurtă cu titluri poematice, aproape fără legătură cu conţi-
nutul ideatic propriu-zis, întâlnim un narator omniscient din 
perspectiva căruia se compun două lumi pendulând între 
trecutul comunist  şi prezentul postdecembrist, prin indici 
de spaţiu cam aceleaşi în toate povestirile, de la Cotul 
Pisicii, de-a lungul Dunării până în zona Tulcei unde are 
loc o desfăşurare  de acţiune urbanistică ale aceloraşi per-
sonaje, cu tot atâtea poveşti triste, experienţe dureroase, 
în majoritate cu final tragic. Astfel, într-un sat de lângă 
Cotul Pisicii, localnicii sunt supuşi, în mod brutal,  asaltului 
de schimbări sociale şi politice ce destramă familii, irosesc 
destine, curmă vieţi, degradează umanul, anulează valorile 
tradiţionale, desfiinţează rânduielile, toate relatate printr-o 
suprapunere de voci narative, într-un stil alert, concentrate 
şi de mare încărcătură emoţională. În prima povestire, O 
toamnă ca atâtea altele, autorul ne introduce în firescul 
unei naturi primitoare care se dovedeşte a fi ostilă pentru 
Niki, un copil al Soniei, cel mai mic şi cel mai năpăstuit, 
simbol al condiţiei traumatizante în satul trăind sub spectrul 
sărăciei şi al foametei. Toţi se hrănesc la cină cu bostan 
fiert care pentru Niki pare să fie o pedeapsă. Sunt  evocate 
momente din perioada comunistă când sătenii trăiau la 
limita subzistenţei, cu un singur televizor în sat, al lui Cos-
tică Iusub  în casa căruia  se înghesuiau sătenii ca la iar-
maroc. În rest, trăiau fără lumină electrică şi se mulţumeau 
cu puţinul pe care-l primeau la raţie, în timp ce şeful de 
post Lascu, ‘era mare şi tare”. În alte povestiri, cele mai 
multe, autorul surprinde comunitatea rurală post-decem-
bristă în care ţăranii îşi pierd treptat rânduielile, valorile 
ancestrale, tradiţiile, înţeleg libertatea ca o sursă de căpă-
tuială, intrând în tot felul de reţele cu trafic de droguri, con-
trabandă cu ţigări, cu peşte şi cu icre de ştiucă şi sturion. 
Cei mai mulţi îşi pierd locurile de muncă, îndeosebi  
pescarii îţi pierd singura sursă de trai, în timp ce unii dintre 
ei apucă drumul străinătăţii. Autorul notează cu sarcasm  
 

 

că “ unde-i sărăcie sunt şi cele mai multe cârciumi”, 
unde sătenii îşi înecau amarul şi sărăcia. Pentru a 
ţine pas cu vremea, unii intrau în tot felul de com-
binaţii păguboase şi sfârşeau tragic. Mediul urban 
nu este ferit de aceste schimbări post-decembriste 
care răvăşesc vieţile oamenilor. Este cazul lui Radu 
Zaharescu, personaj din povestirea “Orice limită 
are culoarea neagră”, care după ce-şi pierde şi 
bruma de avere din cauza unui împrumut nesăbuit 
din bancă, este folosit de un oarecare domn Didi. 
Acesta este un mafiot care îl introduce pe Radu în 
afacerea lui, înfruptându-l şi pe el din mici furturi „ 
fură ei, furăm şi noi”. Astfel, trezeşte în el dorinţa de 
a se îmbogăţi peste noapte, după care îl încarcă cu 
toate furturile firmei pentru care face puşcărie, sfâr-
şind în mod absurd în Penitenciar prin înjunghiere. 
În altă povestire Zbor neliniştit la marginea cuibu-
lui de ciori, naratorul apare ca personaj şi martor, 
relatând la persoana întâi experienţa emigrării în 
Turcia, soldată cu un eşec. Autorul creează o gale-
rie de personaje post-decembriste, oameni care şi-
au pierdut busola, intrând în vârtejul riscant al aface-
rilor, în timp ce alţii, exasperaţi de neputinţa de a-şi 
câştiga un ban cinstit, îngroaşă rândurilor beţivilor 
prin cârciumi. Unii dintre ei, neavând ce face, înce-
peau să numere cârciumile din sat care nu se mai 
terminau. De altfel, acest mod de alterare a fiinţei 
umane este surprins în mai toate povestirile. Beţivii 
şi prostituatele populează atât satul cât şi oraşul, 
autorul nelăsând nici o rază de lumină, zugrăvind to-
tul în tonuri închise, exagerând, poate, pe alocuri, 
dintr-un fel de refuz al stărilor de fapt la care el 
însuşi asistă. Prezenţele feminine în proza lui Ioan 
Gheorghiţă sunt pete întunecate ale coborârii în 
Infern. Femei care-şi pun frumuseţea la mezat şi 
care oferă servicii intime contra cost în acceptul tacit 
al soţului sau al concubinului. Acest mod de a 
percepe realitatea pare a fi pentru autor o căutare 
dureroasă a zonelor obscure ale societăţii, dezvelind 
răni adânci, bube fără leac, vicii de tot felul, toate 
anulând parcă omenescul, dar mai ales feminitatea, 
nelăsând nici măcar un sâmbure de lumină. Ni se 
pare cam sceptică această abordare, căci orice 
societate de consum îşi are tarele ei, o societate în 
care individul îşi pierde identitatea, ajungând o mari-
onetă uşor dirijabilă de o mână de oameni care urcă 
impetuos pe lista milionarilor, o societate în care 
supravieţuieşte cel mai puternic, declară autorul, cel 
mai şmecher şi cel mai deştept. Credem că aceasta 
ţine de o anume viziune tragică a autorului, el însuşi 
ipostaziindu-se ca un mare singuratic în tot ceea ce 
scrie. Nu întâmplător în această degringoladă a so-
cietăţii post-decembriste, autorul arată cu degetul 
spre cei din vârful puterii, cei care ar fi trebuit să 
aducă schimbarea în sensul constructiv al evoluţiei, 
şi nu prin alterarea vieţii sociale şi nu prin anularea 
valorilor şi nu prin lipsa de perspectivă a tinerilor. 
Dincolo de toate aceste aspecte întunecate prin 
care omul însuşi îşi pierde esenţa, Ioan Gheorghiţă 
oferă o soluţie salvatoare, cum numai el ştie s-o 
facă, prin natura tămăduitoare care îşi mai păstrea-
ză splendorile şi care, prin frumuseţile ei, oferă un 
  

(continuare în pag. 32) 
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Ovidiu BUFNILĂ 
 

Alegeri parlamentare 
 

Am aşteptat toată vara reîntoarcerea pelerinului 
Baltazar. Domnişoara Elvira a fost de părere că Baltazar 
ne va aduce o mulţime de mesaje importante. Vestea so-
sirii lui s-a împrăştiat în orăşel îndată ce Rudolf, dirigintele 
poştei, a primit o telegramă secretă din Londra. Gângav 
din naştere, el ne-a făcut să credem la început că ar fi 
vorba de venirea lui Mesia. Nu ne-ar fi mirat un asemenea 
eveniment pentru că doctoral Spiridon se lăudase că va 
face primul transplant de creier din lume. Noi, cavalerii 
tomnatici de la Clubul Mâncăcioşilor, de la Grădina Icoa-
nei, ne-am arătat foarte mândri că un membru de vază al 
clubului va înscrie în cartea de onoare a orăşelului o reu-
şită de asemenea proporţii. Ne-am lăudat peste tot. Am 
turnat o grămadă de baliverne oricui era dispus să ne 
asculte. L-am întrecut astfel pe Gaspar, măturătorul. Der-
bedeul avea darul de a minţi extrem de convingător. El a 
povestit mai multora că doctorul Spiridon tranşa cadavre 
într-un cavou părăsit din cimitirul municipal îndată după 
miezul nopții. Aflându-ne într-o seară invitaţi la poetesa 
Carmen, părintele Elefterie ne-a avertizat în fel şi chip: 
 - Dacă-i votați pe socialiști ne trezim cu Moscova 
pe cap! 
 - Părinte, istoria s-a schimbat. Dacă-i votăm pe 
liberali ne trezim cu Moscova pe cap! 
 - Nici una nici alta, nici socialiștii, nici liberalii nu 
conduc lumea, nici Moscova, nici Unchiul Sam, nici 
șamanii, nici tibetanii! 
 - Dar cine atunci? 
 - Zi-ne dragă domnule Marghiloman, cine?! 
 

Anii de liceu 
 

Pe vremea când încă fumam, fumam fiecare țigară 
așa cum am fumat-o pe cea dintâi, în wc-ul liceului zgâin-
du-mă pe după ușă să nu mă prindă vreun suplinitor. 
Adevărul e că aș fi vrut să apară, așa din senin. Să văd 
cum e. Așa vin iubirile, revoluțiile, cometele. Cad din senin 
peste tine și te întorc cu susu-n jos. Ca și cum s-ar schim-
ba axa Pământului. Și n-ar fi frumos? Căci nu se schimba 
axa Pământului în fiecare dimineață de liceu? Parfumul 
liliacului era vinovat în mare măsură de demagnetizarea 
generală, ocheadele fetelor și mingea de baschet care 
țopăia caraghioasă prin sala de sport. O portocală uriașă 
care bubuia ca o inimă, pe bune. Inima liceenilor e unică. 
Nimic nu se aseamănă cu ea. Și tocmai de aceea ne zba-
tem de nebuni, tocmai de aceea hoinărim de colo, colo. 
Pornim vitejește în căutarea inimii noastre de liceeni! Pe 
unde-o fi? Că aici, în realitatea cotidiană, plină de gaze de 
eșapament, plină de măriri și de războaie, plină de teatra-
litate și banalitate, plină ochi de istorii oficiale și de sub-
versivitate încântătoare nu mai e. Rătăcită, inima. Dar rătă-
cirea? Să te rătăcești pe mapamondul de mucava, să te 
rătăcești printre ecuațiile nebune, să te rătăcești printre 
revoluții, printre ruinele de la Pompei, așa, în imaginar. Și-
n plină rătăcire să trimiți bilețele nerușinate fetelor de pe 
rândul al doilea de la fereastră! Și fereastra?! Ah, fereas-
tra! Dar politica!?! Cum mai căram noi panouri de publi-
citate electorală! Cum mai spoiam cu bidineaua afișele 
 

 

electorale! Cum mai trimiteam SMS-uri otrăvite 
votanților din Iași, din Giurgiu, din Simeria, din Ad-
jud, din Bârlad și Covasna! Și cum nu ne duceam 
noi la vot, și cum mai mărșăluiam la mitinguri! 

- Alo, domnu’ android, traversați sau nu 
traversați, că mi se termină benzina! 
 

Arca lui Goe 
 

A plouat în draci, pe 10 mai, de dimineață 
și până seara, de-au închis Metroul, Teatrul Națio-
nal, Parlamentul, Guvernul, Piața Chibrit, Banca 
Națională și Grădina Zoologică. Apoi s-a auzit că 
s-a scufundat sub ape Brașovul, Londra, Cairo, 
întregul Iași, jumătate din Argentina, un sfert din 
Rusia, Berlinul nu se mai zărește. 

Acum, ce să zic? Umbrelă mi-am luat de 
la Cărturești. Am și-un trenci de pe vremea lui Ca-
ragea, cam ros la guler. Galoși am, că mi i-a făcut 
cadou Fifi Baston, prin 1884, am și-un binoclu mili-
tar și-un colac de salvare. Am și două vâsle. Un 
colonel care venea pe la Capșa mi le-a dăruit, 
vâslise cu ele în sus, pe Congo, la vânătoare de 
crocodili.  

De plouat, au zis că plouă vreo duzină de 
moftangii pe Facebook, dar Tătărăscu și cu Argen-
toianu m-au liniștit cumva, zicând că trebuie să fie 
o minciunică bine ticluită de serviciile secrete en-
glitere, în dauna țarului Nikolai, ca să-i prindă pe 
comuniști, ca într-un clește, dincolo de Varșovia, 
pe seară.  

Brătianu a strâns alaltăieri niște liberali de 
frunte să le zică vreo două vorbe despre salvarea 
națională, dar n-a mai apucat, că s-a inundat Ca-
lea Victoriei, ceva de speriat.  

Bibescu l-a sunat pe Sturza, Sturza l-a su-
nat pe Marghiloman, Marghiloman l-a sunat pe Ti-
tu Maiorescu iar Titu Maiorescu m-a sunat pe mi-
ne. Eu le-am transmis tuturor că n-au de ce să-și 
ceară scuze că nu au o barcă și pentru mine dar 
telefonista, și așa speriată foarte tare, n-a avut 
cum să-mi mai dea legătura, că au luat-o apele, cu 
tot cu guvern și cu pompierii din Dealul Spirii, 
mare dandana. În sfârșit, cum îți zic, m-am mai 
liniștit un pic, pentru că mi-a trimis vorbă domnul 
Goe că, în subteran, la Cafe Matrioșka, pe Lute-
rană, a construit o arcă în mare secret, dădăcit de 
mam' mare, mamițica și tanti Mița. 
 

Atacul marțienilor în Piața Matache 
 

 Deși a fost alertat de numeroase vânză-
toare de flori din Gara de Nord, Serviciul Militar de 
Informații nu a luat în serios temerile populației, 
așa că atacul marțienilor ne-a găsit nepregătiți. 
Așa s-a întâmplat și în 1941. Și, se pare, și în 106. 
Și în 1848. Oh, desigur, era să uit, și în 1989. Așa 
merg lucrurile în istoria noastră. 
 Marțienii au făcut ravagii printre tarabe. Au 
înfulecat tot ceea ce se putea înfuleca în Piața 
Matache. Au înfulecat chiar și afișajul electoral. 
Abia asta i-a înfuriat rău de tot pe politicienii care 

(continuare în pag. 25) 
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(urmare din pag. 24) 
 

tocmai se aflau în mijlocul alegerilor prezidențiale. Orban i-
a trimis un SMS lui Dragnea, Hrebenciuc lui Boureanu, 
Becali lui Gușă, CTP lui Pinalti, Gâdea lui Isărescu, Năs-
tase lui Udrea, Coldea lui Dragomir, Firea lui Grindeanu, 
Pazvante lui Pache și așa mai departe, de s-au încins an-
tenele sateliților militari americani peste Mare Nostrum, 
pardon, peste Marea Neagră, draga de ea. 
 Uniunea Europeană s-a arătat și ea oripilată de 
acest caz și a făcut eforturi înzecite să se apere de hoar-
dele de marțieni care începeau deja să forțeze granițele cu 
mic, cu mare. 
 Tunurile magnetice au tras în gol. Dronele au fil-
mat în zadar. Spionii și-au răcit gura de pomană prin pie-
țele din Varșovia, din Berlin, din Paris și Amsterdam. 
 În cele din urmă, un microb, unul mititel, trandafiriu 
și rotofei, le-a venit marțienilor de hac și i-a transformat 
într-un fel de albine care puteau respira în spațiul cosmic. 
Americanii le-au alungat dincolo de planeta Venus cu niște 
impulsuri cuantice. 
 Nu mai știu cine a fost ales președinte, dar n-are 
importanță, pentru că oricum planeta e condusă de Grupul 
de la Bilderberg, așa cum mi-a zis tanti Eufrosina care le 
știe ea pe toate. 
 

Autodenunț 
 

În timp ce fierbeam apa pentru ceai îl cercetam cu 
coada ochiului, mă gândeam, va trăi o mie de ani. Cu 
pumnul în masă. Roşu de furie. Să nu mai auzi, aşa, dintr-
odată, sunetele acestei lumi. Îmi face semn. Mă apropii în 
paşi de vals. Scoate cureaua lată. Mă ameninţă. Nu aude. 
Îmi face semn. Îi strig din răsputeri la ureche, ce fel de 
poezie e asta / aceea, tu care ştii să te joci cu cuvintele te 
vei teme într-o bună zi, poate vei dispreţui cuvintele, le vei 
substitui obiectului, zic bunicule, bea ceaiul, ceaiul, copile, 
vei tânji după continuitate. Să investeşti în cuvinte, surâd, 
aşa de-a valma, unele lângă altele, tensiunea dintre real şi 
imaginar, să-l întreb, să-i scriu pe o coală albă de hârtie. 
Unde-i caietul?! Ca o furtună, izbind uşile, ameninţându-
mă, rugându-mă, aproape plângând, să recupereze, să-şi 
poată aduce aminte, da, da, nu ştii, e ca o naştere 
încercarea asta, adoarme. Ceaşca de ceai ibricul, patul, 
covorul, fereastra basca aragazul ghetele fotografiile 
legătura de chei opaiţul sifonul linguriţa de argint mişcarea 
domoală a pieptului. Îl trag de mânecă. E seară. Aburul 
urcă în văzduh pe deasupra pădurii. Pădurea e galben-
ruginie. Zboară o pasăre. Îl trag de mânecă. Îşi freacă o-
chii. Cască. Mă mângâie pe creştet. Somnul, această dul-
ce / înşelătoare discontinuitate! Băiete, zice bunicul meu, 
arabii sunt aici, la noi de mii de ani, și turcii, și rușii, ăștia s-
au bătut între ei, băiete, în 1989, nici nu erai născut, eu 
eram sub arme, să știi, am împușcat vreo câțiva, acolo, în 
București, națiile astea se cotonogesc de ani de zile pe 
meleagurile noastre, așa, fără să știm, na, că ți-am zis, o 
să mă duc mâine să mă predau la poliție, dar, te întreb, în 
ce limbă să le zic, în rusă, în turcă, în arabă, ai idee?! 

 

Black Friday 
 

- Am vrea un Mustafa Kemal Atatürk! spuse cu o 
voce pierdută șeful delegației de la București, săltând de 
pe un picior pe altul. 
 

 

- Oh, a fost bătaie mare pe el. Thailanda și l-a 
adjudecat acum un ceas.  

- Și nu mai aveți nici o copie? 
- Păi, am vândut tot stocul. Dar ce fel de popor 

aveți? 
- Dacă dați o căutare pe Google sau pe Facebook 

vă puteți da seama. 
- Aha. Da, da, înțeleg acum, chiar că aveați nevo-

ie de un Mustafa Kemal Atatürk. Dar, uite, din păcate, 
nu vă putem ajuta. Și de-abia peste zece ani putem 
relua producția lui de gene și cromozomi. Avem și noi 
limitele noastre. Dar avem la reduceri un Tutan-
kamon, un Kennedy, un Nero, un Napoleon, un Cali-
gula și un Attila. Ce spuneți? 

- N-ar fi rău în condițiile astea un Tutankamon, 
suntem obișnuiți să construim cu mic, cu mare, edi-
ficii grandioase, Casa Poporului, de pildă, o știți, nu?! 

- Casa Poporului? Oh, da, aveți dreptate, o gă-
sesc chiar acum pe Google. Da, e uriașă, exact ce 
trebuie. Cred că Tutankamon vi s-ar potrivi ca o mă-
nușă. Ăsta e certificatul de garanție, aici semnați. Da, 
sunt toate instrucțiunile în cartea tehnică. Sigur, orice 
revoluție e exclusă din start, conform prospectului. 
Însă aveți o mulțime de avantaje. Tutankamon e a-
great la Bruxelles, la ONU, la Washington, de ase-
menea. Și la Moscova și Beijing, nu vă faceți pro-
bleme. În zece ani veți deveni o mare națiune, poate 
chiar o putere regională. 

- Și pe urmă? întrebă cu o voce ușor înviora-tă 
șeful delegației de la București. 

- Păi, peste zece ani la Black Friday din 2050, ve-
niți un pic mai devreme și îl cumpărați pe Mustafa Ke-
mal Atatürk și, în maximum o săptămână, garantat, 
veți fi admiși în Uniunea Cosmică Europeană! 





https://ro.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
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sunt „privilegiaţii” ce poartă, nu de puţine ori, „dulcea” 
cruce a însingurării şi a tristeţii. Totodată, el poate 
îmbrăca forma unei rugăciuni către Creatorul atotvă-
zător, rostită de o inimă credincioasă: „Fug mereu/ 
cuvintele/ între pământ și cer/ se strâng/ și se aștern” 
(Exodul cuvintelor). 

Ca o compensaţie pentru amărăciunea solitu-
dinii şi a dezamăgirilor, aflăm, în continuare, că există 
un „tratament” ce poate face să dispară orice rană a 
sufletului: „Iubirea/ densă/ până/ la durere/ te vindecă/ 
și-n cerul ei/ te piere”. Autoarea „vede” acest senti-
ment nobil ca pe un refugiu existenţial, singura cale 
prin care vocaţia scrisului poate îmbrăca o formă, cele 
două coexistând în mod absolut necesar în viziunea 
sa: „vreau/ să mă așez din nou/ în iubire/ și să mă-
mbrac/ mereu/ în cuvânt” (Dorinţă). Ce este inedit la 
acest din urmă poem (şi la multe altele, pe parcursul 
volumului) este faptul că are la final un post-scriptum, 
care accentuează vizibil mesajul: „Haideți să locuim în 
iubire și va fi ca și cum am locui cuvântul, îndum-
nezeindu-ne!” 

Utilizarea post-scriptumului în poezie repre-
zintă o noutate, atât în România, cât mai ales în Italia, 
exprimând dorinţa de a ieşi din tiparul obişnuit, de a 
ocoli locurile comune, a poetei din Dobrogea. El nu are 
rolul de a explica versurile sau neapărat legătură cu 
acestea, ci mai degrabă subliniază o anumită idee sau 
amplifică trăirea autoarei, având un pronunţat caracter 
gnomic.   

Lumina-călăuză din sufletul Gabrielei Verban 
transpare şi din alte versuri, unde divinitatea, ce 
reprezintă iubirea în cea mai pură formă a sa, „joacă”  

 

(continuare în pag. 27) 
 

 

 

Camelia ARDELEAN 
 

Gabriela Verban – Aşteptând exodul cuvintelor 
 

„Nu toate lacrimile nasc sfinţi, dar este sigur că toţi 
sfinţii s-au purificat prin lacrimi.” (Rugăciune) (Gabriela Verban) 

 
Gabriela Verban nu mai are nevoie, practic, de 

nicio prezentare. Cel puţin în spaţiul virtual, acel tărâm 
fără margini, unde putem călători nestingheriţi şi cunoaşte 
oameni speciali, veniţi pe pământ cu un scop perfect con-
ştientizat şi cu un entuziasm pe măsură, ea este foarte 
cunoscută. Dar lucrurile nu se rezumă la atât. Director al 
editurilor „Verbaniana” din România şi „CentoVerba” din 
Italia, organizatoare a câtorva dintre cele mai importante 
concursuri literare italiene, coordonatoare de antologii şi 
volume colective care se regăsesc atât în librării din Italia, 
cât şi în librării on-line din toată lumea, ea este apreciată 
şi în cercurile efective de scriitori şi/sau pasionaţi de 
literatură de bună calitate. 

Cu mai multe volume de poezii şi eseuri publicate 
în România, dar mai ales în Italia, cu participări constante 
la antologii, alături de nume valoroase ale liricii italiene, 
membră a câtorva asociaţii culturale de renume din 
(această) peninsulă, prezentă cu cărți la diverse Târguri 
de carte, cum este Târgul de carte internațional de la 
Torino (Italia), Gabriela Verban ne reprezintă cu cinste în 
lume, dovedind că nu putem fugi de noi înşine şi de ceea 
ce „trebuie” să fim, că trecutul ne „urmăreşte” ca o umbră 
(în cazul de faţă, în mod fericit), oriunde ne-am afla.  

Deşi trăieşte de şase ani pe meleagurile unde 
Dante Alighieri vedea lumina zilei acum mai bine de şapte 
secole şi jumătate, Gabriela Verban are rădăcini puter-
nice în străvechiul pământ românesc. Născută în Mahmu-
dia (jud. Tulcea), numele ei este cunoscut în ţară de pe 
vremea când tehnologia de acum era, în multe părţi ale 
lumii (în unele mai este încă), de domeniul fantasticului. A 
cochetat de tânără cu literatura, activând o perioadă, în 
anii ´80, în Cenaclul Literar „Mihai Eminescu” al Casei de 
Cultură cu acelaşi nume, din Bucureşti. Laureată a unor 
concursuri importante (naţionale) de poezie de la acea 
vreme, a publicat în reviste literare de prestigiu, în special 
în revista „Ramuri” (care-l avea ca redactor-şef pe Marin 
Sorescu şi redactor literar pe Gabriel Chifu), unde şi-a 
valorificat „îndemânarea” poetică şi harul cu care a fost 
înzestrată. 

Noul său volum, Aşteptând exodul cuvintelor 
(Editura Verbaniana, Craiova, 2020), care a văzut lumina 
tiparului la o tipografie din Italia, reuneşte peste o sută de 
pagini de (micro)poeme, având o prospeţime şi o sensi-
bilitate marcantă, cu un ton alternant, meditativo-elegiac 
sau optimist, ce conturează binecunoscutele teme exis-
tenţiale (trecerea timpului, iubirea, viaţa, moartea, fragili-
tatea fiinţei umane, relaţia omului cu natura, cu universul 
sau cu Dumnezeu), transpuse în versuri într-o manieră 
personală. Titlul inedit conferă o notă interpretativă apar-
te: el poate reliefa atât exteriorizarea („ieşirea”) trăirilor 
ardente ale autoarei prin cuvinte, cât şi deznodământul 
unui capitol din viaţă şi debutul unei noi perioade din 
ciclul maturităţii, probabil la fel de fecundă şi entuziastă. 

Primul poem, care dă şi titlul cărţii, reliefează no-
ema că inspiraţia sau cuvântul este de esenţă divină, iar 
cei care îl toarnă în cupe, pentru a-l împărţi semenilor,  
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(urmare din pag. 26) 
 

uneori rolul de intermediar între om şi cuvânt: ”Fă-mă, dar, 
iubire/ vie/  – cuvânt/ rupt din veșnicie”, cu „menţiunea” (în 
post-scriptum) că „Toate dorurile noastre își au originea în 
dorul de Dumnezeu, Cel Care ne-a creat” (Oarecum 
populară). 

Definind iubirea ca fiind „sărutul cerului/ în noi” 
(Despre iubire), autoarea ni se confesează cu sinceri-
tatea celui care a cunoscut piscurile succesului, dar şi 
gustul amar al căderii, demonstrând totodată o mare 
capacitate de empatie cu semenii săi: „Câte lacrimi de 
cer/ Se răsfrâng/ Din ochiul Tău Drept,/ În ochiul meu 
stâng.../ Din ochiul lumii strâmb,/ Nebun,/ Doamne,/ Câtă 
lacrimă/ Să mai adun” (Doamne, câte lacrimi).  

Ochiul, simbol sacru, este asociat cu lumina şi 
capacitatea de percepţie spirituală, indicând faptul că 
poeta este preocupată (şi) de planuri superioare celui 
fizic. Totodată, el simbolizează inteligenţa, lumea creativă, 
conştientizarea, aceste trăsături (ale autoarei) regăsindu-
se (şi) în versurile cuprinse în volumul de faţă. Nu 
degeaba se spune că ochii sunt ferestrele sufletului; prin 
ei poţi pătrunde în universul interior al celui care îi posedă, 
poţi să-i „vizitezi” cele mai ascunse cute ale fiinţei. 

Cerul, des întâlnit în poeziile Gabrielei Verban, 
constituie simbolul ordinii sacre din cosmos, superioare 
lumii fizice, fiind totodată o manifestare a transcendenţei, 
a perenităţii şi sacralităţii, stări intangibile pentru muritori. 
Prezenţa constantă a acestui substantiv comun pe parcur-
sul cărţii are o semnificaţie aparte, demonstrând apropi-
erea de divinitate a unui suflet (în cazul de faţă, cel al 
autoarei) care, trecând prăpastia dintre lumină şi tenebre 
(sau invers), a hotărât să aleagă lumina. 

În aceeaşi tonalitate nostalgică se încadrează 
poezia Fără tine, iubire, trecând însă din plan astral în 
plan terestru, la iubirea pentru partenerul de viaţă (sau la 
una generalizată, nu ştim exact), de unde ajungem, până 
la urmă, tot în planul astral, atunci când firul subţire al 
existenţei este întrerupt pentru totdeauna, lăsând în urmă 
cernirea sentimentelor: „Fără tine,/ Iubire/ Sunt/ Ca un 
fluture/ Sau/ Ca o pasăre/ Argintie-albastră/ Care/ Nu mai 
găsește/ Nicio floare/ Unde/ Să își așeze zborul”. Post-
scriptumul îşi aduce aportul, uzând de tuşe fumurii, la 
accentuarea imaginii lugubre: „Inevitabilă, moartea vine 
uneori atât de brutal și niciodată nu bate la ușă”.  

Cu o schimbare majoră de son şi tematică, 
„Însingurată-n sine” şi „Închisă în cuvânt” (Solitudine), 
poeta ne îndeamnă să nu uităm niciodată de unde am 
plecat, indiferent cât de departe este steaua spre care 
năzuim sau pe care am atins-o, deoarece timpul ce s-a 
scurs în clepsidră este o „istorie a ta,/ Rădăcina clipei/ 
Care te-a încăput”: „Să nu îți uiți/ Nicicând/ Trecutul/ 
Originea – în clipe/ Și-n cuvinte –/ Și trage-l după tine,/ 
Dar mergi tot înainte”. Finalul de tip aforistic intensifică tot 
ceea ce versurile marchează: „Omul care își uită sau își 
reneagă rădăcinile este un dezrădăcinat, pentru că singur 
se depersonalizează. O nație care își uită sau își reneagă 
trecutul – istoria – este o nație fără origini, este ca și cum 
nici nu ar exista. Se autodesființează...” (Să nu îţi uiţi 
trecutul). 

Revenind la iubire, aflăm din confesiunile lirice ale 
autoarei că, în absenţa acestei trăiri sublime, devenim 
„forme abstracte, goale/ Și cerul/ Își  cerne peste noi/ 
Zăpezile stelare” (Goi de iubire). Dar nici măcar prezenţa  
 

 
ei nu (ne) poate garanta un cuget neprihănit: „M-ai 
redefinit/ Mai pur/ Și mai curat,/ Ca să Te răstignesc/ 
Din nou/ Cu fiecare gând/ Cu fiece cuvânt” (Iartă-mă, 
Doamne). Şi apropo de cuvânt, fiindcă acesta este, 
de fapt, „eroul” principal al volumului la care facem 
referire (în tandem cu iubirea), poeta susţine că el e 
„darul lui Dumnezeu pentru om”, fiindcă atunci când 
„Curge tăcerea”, „Poeme din cer” curg „În inima mea” 
(Inspiraţie).  

Cuvântul (potrivit), condimentat cu iubire, 
este o prelungire a gândului (curat), el îşi 
demonstrează eficacitatea în orice relaţie de dragoste 
(armonioasă), fiind hrană şi pansament pentru sufletul 
celui drag: „Pășesc/ Desculță/ În inima ta/ Configu-
rând/ Un gând/ Înscris/ Într-un cuvânt” (Contur); „Te 
iubesc, iubire,/ Până-n cer/ Și în cuvinte/ Întocmite în 
poeme” (Cuvinte în pulbere de stele). Tot el, 
cuvântul, (ne) poate fi sprijin în clipa cea grea, atunci 
când nimic altceva nu mai funcţionează: „Mă reazem 
pe cuvânt,/ Ca pe trupul unui arbore/ Cu rădăcini în 
cer/.../ Mă reazem pe cuvinte/ Ca pe semnul cerului/ 
Din arbori” (Neputință); „Câte dureri se surpă în 
mine/ Şi câtă iubire/ Îmi netezeşte cuvintele” (În care 
adâncuri); „Mă sprijin pe cuvinte mereu/ Şi-mi pun, 
smerit, nădejdea-n Dumnezeu” (O versiune la 
Psalmul 3) etc. 

Dincolo de reflecţiile existenţiale, în care îşi 
exteriorizează înclinaţia spre contemplare şi reverie, 
Gabriela Verban manifestă o profundă latură religi-
oasă. Convinsă fiind că „Ne naștem/ Robi vremelnici/ 
Ai propriilor patimi” (Căutând  esența), ea este într-o 
continuă cercetare a celui mai sigur drum către 
iubirea Creatorului. Fie că acesta duce “pe verticala 
christică a iubirii” (Spre cer), pe la „Măicuța mea 
Preabună”, „poarta noastră spre ceruri”, care „m-
aduni mereu/ Din urmă-n urmă/ Și zbor mă faci/ Și 
dor/ Dintr-un nimic” (Maicii Domnului), pe sub troie-
nele de mâhniri sau deziluzii cotidiene („Te-aştept/ În 
primele zăpezi/ Ce vor veni/ Noiane peste noi/ Cu 
braţele-ncărcate de flori/.../ Durere mută, neştiută” – 
Aşteptare), pe sub mantia rugăciunii („Îmi reazem 
neputința/ De umbra pasului Tău/ Ridică vălul 
tăcerilor din mine/ Și iartă-mi, Doamne, gândul” – 
Rugăciune), pe sub turlele bisericii (“Clopotele orei/ 
Bătând în nesfârşire/ O, câtă nemurire/ A coborât în 
noi” – Nesfârşită ora) sau prin inima noastră („În ini-
ma mea/ Bat aripi/ De îngeri” (Aripi de îngeri), con-
tactul cu divinitatea ne face mai buni, mai indulgenţi 
cu alţii (dar mai ales cu noi înşine). Fără o călăuză 
spirituală, „Suntem/ Atât de plini/ De iubire/ Și totuși/ 
Goi/ De dorul mut/ Din noi”, (mai) este de părere 
autoarea (Spre cer). 

Poezia în viaţa Gabrielei Verban este des-
crisă în versuri de o răscolitoare vibraţie, în aceeaşi 
manieră cu inflexiuni filozofice, deja familiară citito-
rilor: „Fior/ Mângâiere de lumină/ Care mă tremură/ Şi 
mă cutremură/ Explorând misterios/ Fiorul/ Electri-
zându-mă/ Până la os” (Poezia); „Martor/ Al însingu-
rării mele/ – Poemul –/ Îşi cerne lumina/ Peste hlami-
da nopţii” (Poem solitar). 

Meditând asupra menirii poetului, simţi mai  
 

(continuare în pag. 28) 
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calvarului. Acest lucru se confirmă şi în cazul Gabrielei 
Verban, care, chiar şi „Cu multă iarnă/ încrustată-n 
suflet”, când “până și umbra/ mă părăsise/ și moartea” 
(Erai cu mine, Doamne), a reuşit să cresteze cu dalta 
cuvântului mici bijuterii lirice. 

Poeta al cărei nume de familie poartă „verbul” 
cu cinste versifică sentimente şi trăiri sublimate, “Din 
frământări-fărâmări adunându-mă/ Laolaltă strângându-
mă/ Într-o nouă rostire” (A câta dragoste), convinsă 
fiind că iubirea este singura cale spre desăvârşirea 
spirituală sau că adevărata fericire presupune o ridicare 
în transcendent. Poeziile sale, ermetice pe alocuri, sunt 
considerate în Italia o noutate, având nuanţe din 
Giuseppe Ungaretti, poetul său preferat. 

Asociată, de asemenea, în ce priveşte simpli-
tatea exprimării şi profunzimea trăirilor, cu Giovanni 
Pascoli şi Alda Merini, Gabriela Verban are toate 
atuurile pentru a purta cu succes făclia scrisului în orice 
colţ al lumii. Având atâta (foame de) iubire în ţesătura 
versurilor, ea este conştientă de preţul pe care trebuie 
să-l plătească pentru a atinge, prin rodul talentului său, 
mătasea veşniciei, asumându-şi-l cu seninătatea experi-
enţei şi a conştiinţei lucrului bine făcut: “Eu sunt poetul 
singur/ Ce toate-n dor le duce/ Am numai nemurirea/ Și-
un colț de stea pe cruce” (Epitaf). 


  

 

 

(urmare din pag. 27) 
 

intens „Cât gol” este „În jurul copacului/ Jefuit de 
frunze” şi „Ce mută nemișcare/ În noi/ Îndepărtați/ 
Împietriți fiecare/ În cercul lui polar”, realizezi, indubi-
tabil, că „omul, fără roade duhovnicești (sufletești), 
trăiește în zadar” (Neîmplinire). În canonul unei iubiri 
destrămate, poezia este singura punte care mai poate 
uni două râuri ce curg în direcţii opuse: „Pe o latură eu/ 
Pe o latură tu/ Poli magnetizaţi în aceeaşi durere/ Nu 
ne putem atinge/ Există doar un punct/ Poemul/ 
Răstignit pe un cuvânt” (Despărţire). 

Apropo (din nou) de iubire, remarcăm că eul 
liric pendulează, de-a lungul volumului, între o dragoste 
împărtăşită, armonioasă, ce conferă optimism şi împli-
nire sufletească („Te salut, dragoste/ – cu toate ono-
rurile,/ oficial – / pentru că-mi umpli/ sufletul/ cu toate/ 
dorurile lumii” – Te salut, dragoste; „Eu/ Te locuiesc, 
dragoste” – Dragoste şi crini; „Ești soarele/ Gândurilor 
mele” – Tu; „Surâsul tău filtrat prin pleoapa serii/ Nes-
fârşit de albastră” - „P.S. Surâsul tău – un ochi mic de 
cer” - Surâsul tău; „...glasul tău/ Din care/ Aş putea 
face/ perne/ Zorilor mele/ Pe care să-mi odihnesc gând-
urile” –  Câte doruri) şi una ireală, după care tânjeşte 
sau care s-a risipit prin cenuşa timpului ori a uitării 
(„Așază-te/ Dragoste/ În inima mea/ Ca-n dimineața 
lumii/ Lacrima” – De dragoste; „Doar secunda/ Mi te-a 
adus în cale/.../ Între noi/ liniştea/ Nemişcarea/ A ceea 
ce am putea fi” – Aparenţe; „Un cer întreg/ Statornicit 
între noi/ Prăbușit/ Într-o cupă de crin/ Prea semeț 
înflorit/ Din plete lungi/ De ploi” – Interpuneri etc.). 

Între căutarea şi găsirea iubirii într-o lume 
tulburată şi confuză, se derulează viaţa, cu înălţările, 
prăbuşirile şi angoasele ei, cu singurătatea şi îndoielile 
aferente, adiacente unui spaţiu temporal limitat („o 
temporalitate din care numai moartea ne poate scoate, 
pentru a ne arunca în veşnicie” – Zăpezi stelare), 
transpuse de poetă în plăsmuiri lirice de mare 
profunzime: „Doar moartea/ Dă o valoare vieții/ Toți o 
purtăm în noi/ Ce teamă absurdă ne tremură/ Ce 
adâncimi întunecate/ scormonim” (Doar Dumnezeu 
există); “Mă nărui/ În grea însingurare/ Mesteacăn 
solitar, visător/ Fântână secată de apă/.../ Eu/ Doar 
urma,/ Semn solitar al trecerii deşarte/ Din naştere spre 
moarte” (Un semn); „Sufletul/ Rănit şi-nsingurat/ În 
micul lui declin” (Scrisoare); „Sufletul/ Ocean răzvrătit” 
(Întristate magnolii) etc.  

Partea a doua a volumului, mai redusă ca 
întindere, intitulată Scurtissime, include micropoeme 
cu tematici sinonime celor din prima parte, însă 
condensate în picături aforistice cu răsunet adânc, ce 
dovedesc veridicitatea vechiului proverb „Esenţele tari 
se ţin în sticluţe mici”: „Cât întuneric/ Sub pleoapa 
cerului/ Unde nu eşti” (Unde nu eşti); „Câtă 
însingurare/ E-n fiecare pom/ Neroditor” (Mister); 
„Umărul meu înflorit/ Sub povara infinitului” (Existenţă); 
„În aşteptarea ta/ Am plâns/ Acest poem de lumină” (În 
aşteptarea ta); „Gândurile/ Fântâni/ Scăldătoare de 
stele” (Meditaţie); „Palma rotită în jurul unui gând” (Arc 
de cerc) etc. 
 Se spune adesea că cele mai reuşite creaţii 
(poezii, în cazul de faţă) sunt realizate în momentele de 
grea cumpănă, când stânca lui Sisif ne apasă fiinţa şi ni 
se pare că nu mai există nicio ieşire din cătuşele  
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monstrul, Ionel se feri cum putu mai bine din faţa lui, 
sprijinindu-se într-un genunchi şi ocolind colţii înfri-
coşători care se îndreptau vijelios spre pieptul său. 
Sări iute în picioare şi aruncă plasa de frânghii în-
spre botul animalului. Se încordă şi trase cu putere, 
dar porcul se opinti şi încercă să-l muşte. Se rotiră 
un timp, îl agăţase în laţ şi simţea cum fiara tur-
bează de furie. Se luptaseră aprig, răscolind iarba 
uscată şi înroşită. Într-un târziu, pricepu că puterile 
pocitaniei au mai slăbit. Încercă să-l răstoarne, dar 
haidamacul era prea greu şi se ţinea bine cu burta 
pe arătură. Smuci însă de câteva ori din laţ, înţele-
gând că dacă ar trage mai tare, l-ar fi putut culca pe 
o parte şi atunci poate ar fi avut prilejul să-l loveas-
că în plin cu lama cuţitului (p.50).  

„Dorul meu după locurile de baştină, adevă-
rate minuni ale lumii pentru ochii mei şi pentru me-
moria mea veşnică, tresaltă necontenit”, declară Pe-
tre Rău în excelentul eseu Verde vale de rai, care 
dă valoare întregului volum, sentiment pe care-l 
evocă autorul şi într-o temeinică monagrafie a locu-
rilor natale, „Născut în zodia Nicoreşti”. Lui Petre 
Rău îi place chiar să filozofeze pe tema DORULUI, 
considerat atribut nepereche, exclusiv al românului, 
deşi „dorul - scrie acesta, se manifestă la fel oriunde 
în lume, chiar dacă oamenii îl numesc altfel: nostal-
gie, alean, melancolie etc.”. Dorul, continuă autorul, 
este „ca un plâns pe dinăuntru”, exprimare cu largi 
reverberaţii şi trăiri greu de exprimat în cuvinte. „Do-
rul meu, scrie metaforic Petre Rău, se manifestă ca 
o petală în dans de fluture pe aripile inimii. Dorul mi 
se întâmplă când prea plinul existenţei mele sufle-
teşti începe să se reverse în prea golul inimii mele”  

(continuare în pag. 32) 

 


 

               Ghiță NAZARE 
 

STUDIU ÎN CLAROBSCUR 
 
 Matematician, informatician, scriitor şi editor, gălă-
ţeanul Petre Rău a semnat, recent, o nouă carte, a două-
zeci şi cincea, Studiu în clarobscur*. De la debutul edito-
rial, care a avut loc în anul 1996, cu volumul de poeme 
Anul cub, Petre Rău a abordat forme diversificate de crea-
ţie: roman (Mogoşoaia - istoria unei tragedii, Evanghelia 
după potop, Orologiul de nisip), versuri (Întârziata vestire, 
Eden în cădere, Comisele iubiri), eseuri (Oglinda lui 
Eminescu, Autograf etc.), critică literară (Portretul cărţii 
româneşti/ Destinul cărţii româneşti/ Prefaţa cărţii 
româneşti, trei volume), umor (Softangiul român), mono-
grafie (Născut în zodia Nicoreşti) etc. În recentul volum, 
Petre Rău realizează o construcţie literară inedită formată 
din 15 nuvele şi eseuri (Umbra lui Dionisie, Blestemul, 
Mistreţul, Îngheţul, Verde vale de rai, Sergiu, Devoraţiuni 
pe portativul sufletelor, Bunicul Constantin, Iarna tragerilor, 
Suflare lină, suflare divină, Bătrânul, Salt în gol, Tăcerea 
paşilor în doi, Semnătura corporală şi Strop de suspin), 
conturând un tablou de viaţă reală cu lumini şi umbre, îm-
prumutând parcă, chiar în titlu, ideea din pictură şi grafică, 
clarobscurul.  

Primul text, intitulat Limba lui Dionisie, ne lasă să 
înţelegem că şi trimisul lui Dumnezeu pe pământ, preotul 
Dionisie, este şi el om, cu bune şi cu rele. Pe lângă trebu-
rile sfinte săvârşite de preot, pentru care „lumea îl ştia de 
preot bun”, care avea acasă o preoteasă tânără şi frumoa-
să şi doi copii minunaţi, nutrea o iubire pătimaşă pentru 
Nataliţa, femeie de serviciu la şcoala din sat, săteancă 
evlavioasă, „un model de comportament desăvârşit de 
bună creştină”, al cărei bărbat era însă „cam molatic şi ur-
suz, care nu prea îi purta de grijă”. (p.19). Pe urmele preo-
tului şi ale Nataliţei, pe post de „spion”, era paraclisierul 
Toader, prin intermediul căruia aflăm întâmplările lumeşti 
din cuibuşorul de iubire dintre cei doi, săvârşite fie în plină 
zi, fie în întunericul nopţii sau sub clar de lună. Moş Toa-
der, om cu multă experienţă la viaţa lui, „era convins că 
demonul din duhovnicul satului se întărea din ce în ce mai 
mult” şi „desluşea în ochii Nataliţei chemarea spre păcat”. 
(p.21).  

În Blestemul, autorul surprinde o trăsătură adesea 
caracteristică lumii rurale, vrăjmăşia, cearta dintre o familie 
rău famată, rea, duşmănoasă, familia Pazvante, „în casa 
căreia se aciuase necuratul” şi restul consătenilor, fapt 
pentru care „pe toţi aceştia i-a ajuns blestemul” şi „mai toţi 
s-au prăpădit rău de tot”. „Nu scoteau două vorbe din gură 
fără să ne înjure, fără să ne scuipe şi să ne batjocorească”, 
se lamenta unul dintre vecini. (p.32).  

Dintr-o altă povestire, Mistreţul, aflăm despre lupta 
pe viaţă şi pe moarte dintre locuitorii unei comunităţi şi o 
turmă de mistreţi care adesea făcea prăpăd printre culturile 
şi animalele oamenilor, temă permanentă de discuţie la 
crâşma satului, precum odinioară se dezbătea politica la 
fierăria lui Iocan din „Cel mai iubit dintre pământeni” de 
Marin Preda. Un exemplu este edificator: “Când năvăli  
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aduc aminte cum într-una din zile a intrat pe ușă o 
huidumă de femeie, cu rubașcă și nădragi de ostaș, 
cu arma la spate, cu păr bălai și înfocată la chip, mă, 
s-a răstit ea la mine, tu de ce nu ești mai mare, am 
tăcut chitic, m-am înspăimântat peste măsură, mă 
găseam singur acasă, tata era dus pe front, iar 
mama, la o cumnată să împrumute o cupă de mălai, 
greu se găsea fărină pe-atunci, și dacă aș fi cutezat, 
ce să-i fi zis, că atâta am crescut, caut bărbat, s-a 
întors iar cu vorba către mine, apoi și-a văzut de 
drum, n-am priceput, după cum m-a lămurit mama, 
era rusoaică, însă știa graiul nostru, ce-a vrut să 
spună cu bărbatul nu m-a dumirit mama, m-am 
dumirit eu mai târziu, ce căta ea eu nu-i puteam da, 
și cum ziceam, am aflat de starea de urgență de la 
vecina din gura ulicioarei care-mi aduce o glajă cu 
lapte dulce tot la trei zile, și eu am avut vacă, chiar 
mai multe când eram de seama ta, cu muierea 
făceam la fân de ne săreau capacele, să nu uit cu 
vecina, eu stăteam la soare în târnaț, intră pe portiță, 
și, când dau cu ochii de ea, o văd cu colțurile 
năframei legate peste gură, tulai, Ravecă, dar ce-ai 
pățit la obraz de te-ai îmboldorit în așa hal, numai 
de-ai căzut cumva, că al tău nu te mai poate albăstri, 
că o bătea nebunul când trăiau laolaltă, acum s-au 
despărțit, că el s-a dus la cele sfinte, mai degrabă la 
cele drăcești, că hain om a fost, taci, nu mă lua în 
răspăr, mi-a zis, că nu pății nimic, tu n-ai auzit, cică 
e covrig, ce covrig, femeie, da, da, e o boală, se ia 
când ți-e lumea mai dragă, nici nu știi de unde te 
pricopsești cu ea, din văzduh, de pe lucruri, a spus 
la televizor, trebuie să purtăm mască, măști de 
unde, că nu-s nicăieri, așa că e bună și năframa, și 
eu, dacă-s nevoit, ce să-mi pun pe față, clopul, ți-i 
pune mască de-or aduce la boldă ori la potică, dacă 
nu te vei lega cu ceva, numai că nu te poți duce 
nicăieri decât seara, cum așa, bătrânii atunci au 
voie, doară nu-i cu bilet de voie ca la oaste, cine 
aprobă, trebuie să ai o țidulă iscălită, scrii cum te 
cheamă, unde meri, pentru ce și ești gata de 
preumblare, bine că n-am de mers afară pentru mine 
cu aprobare, și dacă n-am țidulă, dacă n-ai scoți 
banul, poliția stă la pândă, dumneata să nu te 
superi, oamenii așa grăiesc, și s-a dus Raveca, de 
starea de urgență nu m-am speriat rău, mai rău m-a 
speriat ea când mi-a spus că s-ar putea să nu-mi 
mai aducă lapte, da ce s-a întâmplat, o întreb, ți-a 
murit vaca, pușchea pe limbă, cum să-mi moară, nu 
mai pot veni că nu-i trecut drumul cu lapte la vecini 
în țidulă, și s-a dus ca din pușcă, ferindu-se pe lângă 
garduri să nu fie luată la ochi, multe n-am priceput, 
norocul meu că n-am apucat să ațipesc, așa cum 
mai fac câteodată la căldura soarelui, că trece 
televizorul pe ulicioară, după cum te uiți a mirare îmi 
dau seama că nu înțelegi, televizorul e vecina din 
vale, de lângă apă, așa a poreclit-o satul, nu pentru 
că are televizor, cine n-are în vremurile astea, batăr 
că eu n-am, ci pentru că, hirișă și horeană cum e, 
umblă prin tot locul, de parică îi arde jăratic la tălpi, 
află una, alta și vine pe laviță cu știrile, când eram 
holtei, mi-a fost drăguță o vreme, m-a lăsat ea, și 
bine a făcut, doi tari în gură nu se pot, ajung să se ia 
 

(continuare în pag. 31) 

 

     Leon-Iosif GRAPINI 
 

Țăranul asimptomatic 
  

Ia stai dumneata colea pe scaun, să schimbăm o 
vorbă, trage-l mai aproape de pat, să te aud și să te văd 
mai bine, că la etatea avută m-au lăsat toate, gura ce mă 
mai ține, mulți zic că am o gură cât o șură, apoi dacă mi-a 
dat-o mama mi-a dat-o ca să mă folosesc de ea, spun și 
eu una, alta ca tot omul, în sat îmi zice lumea de-a lui 
guruță, că așa îl ocăra pe tata, nu din pricină că avea gura 
largă, îi plăcea să-și facă gura pâlnie, înțelegi dumneata, 
adică mai trăgea la măsea, bag de seamă că tot cu boala 
asta te-au adus în spital, și nu te doare nimic ca și pe 
mine, amu nu te vei supăra că am întrebat-o pe domnuca 
asta ce ne aduce leacurile cine ești și ce hram porți, a zis 
că ești polițist, faină meserie și bănoasă, din câte știu, așa 
și trebuie, cu atâția nebuni în ziua de azi, greu-i în haina 
statului, nu vezi că-și dau în cap la drumul mare, nu mai au 
lege, dacă au nu se țin de ea, cineva trebuie să-i pună la 
punct, mai greu vă este amu, cu tărășenia asta, tu să fii 
sănătos și să te ții de slujbă, să te ții și de capul 
nelegiuiților, eu alta am vrut să-ți spun, sunt singur, nu am 
pe nimeni, copii nu mi-a dat Cel de Sus, baba, odihnească-
se-n pace, s-a dus dincolo înaintea mea, cum sunt trecut 
de optzeci, nu mă descurc cu toate celea, domnul primar 
din sat, Dumnezeu să-l ție, bun om, îmi trimite primăvara 
lemne de foc și niște băietani să le taie, să le crape și să le 
așeze pe poarta șurei, acolo se uscă mai lesne, că dă 
soarele pe ele mai toată ziua, încolo mă descurc eu cu 
celelalte, mai cumpăr de la boldă câte ceva, o țâră de 
pensie am, Doamne-ți mulțam, multe nu-mi trebuie, că nu-
s fandosit, m-am învățat cu greutățile și cu lipsurile de mic, 
pe mine brânza și slănina m-au ținut în putere, astea-s 
sănătoase, nu drăcoveniile ce se pun azi în blid, îmi 
cumpăr un caș ori două și am brânză tot anul, ehei, când 
eram eu baci la oi, ce brânză făceam, se bătea lumea pe 
ea, bună-i și acum, în viață te înveți cu de toate, un vecin 
îmi vinde câte-o dărabă de slănină, când mi se gată, îmi 
aduce alta, are de unde, taie trei, patru porci pe an, de te 
sâcâi și te bat la cap, îmi astup gura, iartă că mă jeluiesc 
dumitale, nu prea am cui, domnul doctor parică are limba 
cusută de cerul gurii, iar domnuca pare a fi bună de gură, 
dar pesemne îi este târșală ori rușine să se întindă cu mine 
la vorbă, cu legătoarea pe obraz mai că nu-ți vine să-ți 
dezlegi limba, dacă zici că nu te zăhăiesc prea tare cu 
spusele mele, atunci mă bucur că am cui mă destăinui, 
însă m-am luat cu altele, voiam să-ți spun cu totul altceva, 
eu, când am auzit întâiași dată de starea de urgență, mi-
am făcut cruce, Doamne păzește-ne de război, că am prins 
războiul, eram intrat la școală când a început, satul a prins 
nenorocirile războiului de două ori, când a trecut frontul 
spre răsărit și când s-a întors dinspre răsărit înapoi, îmi 
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(urmare din pag. 30) 
 

de cap, când doi s-au cununat, dacă vor să trăiască laolaltă, 
când unul grăiește, celălalt trebuie să tacă și să asculte, 
mă, strig la ea, ia fă-te-ncoa, ce-i cu povestea asta cu 
starea de urgență și cu boala neștiută, atât i-a trebuit, a 
venit în târnaț, și-a tras scăunelul lângă laiță, baremi că 
avea loc alături de mine, și m-a pus la curent cu tot ce știa, 
auzi acolo, ca să scapi de boală e bugăt să te speli pe 
mânuri, păi eu dacă mă spăl dimineața, de fieșcare dată 
înainte de a mă așeza la masă și când, iertați, am fost 
pentru mine, mă mai betejesc, a zis că da, că trebuie să 
facem asta când venim de undeva, de la boldă, bunăoară, 
când mi-a spus că nu mai am dezlegare să dau mâna cu 
prietenii ori cu vecinii, am zis că-i ciufalnică, dar nu era, nu 
vezi că se întâlnesc flăcăii și își dau binețe cu picioarele, de 
parică ar avea mânurile spurcate, ori când trec doi unul pe 
lângă altul, se dau la o parte, ca și cum ar fi ciumați, a zis că 
până și conducătorul țării apare seară de seară la televizor 
și ne îndeamnă să ne spălăm pe mânuri, păi el altă treabă 
n-are decât grija ca poporul să aibă mânurile spălate, vorba 
aia, țara arde și baba se piaptănă, nu zic bine ce zic, doară 
ești polițist, ar trebui să-mi pun lacăt la gură, tânăr cum te 
văd, cred că multe nu ți-s pe plac nici ție, însă nu te lasă 
legământul și băgarea de seamă să le scoți pe gură, să vezi 
lucrul dracului când m-am dus la boldă să-mi iau oareșce, 
era spre seară, că atunci aveam voie și nevoie, la ușă 
stătea una voinică, tinerică, mulți ani nu avea, dar era multă 
cât încape, pusă anume acolo, care, când am întins mâna 
spre clanță, a zbierat ca din gură de șarpe, nu-i voie fără 
mască, păi, fata tatii, am încercat să o îmbunez cu o șagă, 
dacă nu-i voie, slobod îi, ce să se-mblânzească, arunca 
uitături în stânga și-n dreapta ca speriată de bombe, numai 
o pită aș voi și o sticluță de vișinată, nu mă ascund, mai 
beau câte-un păhărel, să-mi îndulcesc viața, oricum lumea 
îmi zice de-a lui guruță, ea nu și nu, fata moșului, eu când 
purtam mască pe figură la oaste, părinții tăi nu erau pe 
lume, dară adă-mi tu una dinlăuntru, o plătesc, nu se 
găsesc nici la farmacie, cum s-ar găsi la noi, în magazin, păi 
dacă nu-s la voi, de unde să-mi procur, de unde știi, nu-i 
treaba mea, nici nu era treaba ei, a cui treabă este știi 
dumneata mai bine ca mine, nu m-am luat în gură, mă 
vântura de nu se alegea nimic din mine, nu întâmplător i-au 
dat în pază ușa, hotărâtă fetișcană, ar fi bună de strajă la 
hotare, cum m-am dus, așa m-am și întors, bine că n-am 
lungit vorba, că oameni de-ai dumitale patrulau pe drum, 
câte doi, și luau la întrebări lumea, puțină, de altfel, cum nu 
aveam țidulă, eram bun de plată ca popa, până la urmă m-
am dumirit și eu ce-i cu înscrisul ăsta, ne-au dat câte-o foaie 
de la sfat, cu un lucru tot nu-s lămurit, de mă duc la prașilă 
pe tarlaua de peste apă, eu ce număr să trec, că tarlaua n-
are număr ca la casă, doară n-oi mere la sfat să-mi dea 
numărul din cartea funduară, ori dacă am de sapă la 
porumbiștea de sub deal, cum scriu, mă duc să dau cu 
sapa la mălaiul de sub deal că-l înădușește buruiana și fac 
cale întoarsă, cum ne-a dat o singură foaie, poate să dea 
buruienișul în mălai, că ți-ai stricat hârtia cu tarlaua de peste 
apă, poți scrie alta cu răsplaiul, însă de greșești, om te-ai 
făcut, nu-ți ajunge pensia pe întregul an ca să plătești 
greșeala, văd că râzi, sigur că-i de râs, nu te întreb ca să-mi 
răspunzi, zic și eu ca tot omul care se bagă în seamă, asta 
ca asta, te apucă râsu-plânsu de alta, bunăoară, tu, de te 
însori, intri în mare încurcătură, iartă că te întreb, ești 
însurat, nu, mai bine, încă nu te lega la cap fără să te doară 

 

cine se însoară cu buricul neuscat, iute dă înapoi, 
așadar, la cununia din sfânta biserică nu pot lua 
parte mai mulți de opt, cum se descurcă, doi miri, 
doi nănași și patru părinți, gata-i socoteala, popa 
n-are ce căta, fără popă, ce să cate ei în fața 
altarului, nu puteau să hotărască batăr nouă, îi 
durea mâna să mai treacă unul, că diacul poate 
lipsi, și așa unii cântă pe nas de te-apucă deranjul 
la urechi, bine-i să nu mori amu ori e tocmai bine, 
tot opt, la înmormântare, cu popă cu tot, păi numai 
purtătorii copârșeului sunt câte șase sau opt, după 
cât e de greu mortul, dar să-i lăsăm pe ei, te pot 
duce cu dricul, dacă de-ai răposatului sunt patru, 
puțini oricum, cu popa-s cinci, cine îl sloboade în 
groapă, că e nevoie de patru gropari, doi țin de o 
parte, doi, de alta, numai dacă dă o mână de 
ajutor și cucernicul, greu de crezut, el îi învățat să 
țină cădelnița, nu funia ori lanțul, eu, dacă mă scot 
din spital cu picioarele înainte, mă duc de-a dreptul 
în țintirim, ce priveghi, ce alte rânduieli, oricum, și 
de mor acasă, cum nu am pe nimeni pe lângă 
suflet, ca să iasă opt la înmormântare trebuie să 
mă puie și pe mine la socoteală, ziceam că e și de 
bine, nu tu speze cu pomana mortului, că cei avuți, 
măcar că au strâns averi de pomană, la pomana 
lor se cheltuie mult, cică să aibă ce băga în gură 
dincolo, îmbuibați au trăit, îmbuibați vor să 
veșnicească, rău îi și de altceva, amu, cum 
strănută unul că i-a pătruns un goz în nas ori 
tușește că i-a intrat dumicatul pe calea cea 
hicleană, de te aude vecinul și te pârăște, numai 
ce te trezești cu salvarea și cu sicriul la poartă, că 
izoleta, cum am aflat că-i spune, e tot un fel de 
sicriu, te bagă în el, te acoperă și te duc ca pe 
mort, pe mine nu m-a pârât nimeni, m-am dus eu 
la doctorul din sat, că o răceală a pus stăpânire pe 
mine, mi-am plivit grădinuța de zarzavat pe ploaie, 
și gata am fost, ce vrei, ani mulți, trup slăbit, 
doctorul din sat a și dat telefon după salvare și m-a 
trimis aici, la spital, a doua zi nu mai aveam nimic, 
dar doctorul ce mă grijește mi-a spus că am, că 
mi-a ieșit nu știu ce test pozitiv, și mă lasă când va 
fi negativ de două ori la rând, eu am crezut că e de 
bine, școală multă n-am, însă știu că pozitiv e de 
bine, și negativ e de rău, i-am zis doctorului, dar 
mi-a dat de înțeles că la boala asta lucrurile stau 
taman pe dos, eu am înțeles cam așa, când 
Dumnezeu îți pune mâna în cap e negativ, când își 
bagă dracul coada e pozitiv, apoi nepotrivirea asta 
să o priceapă cine vrea, dumneata cum ai ajuns 
aici, doară nu te-o fi dat în vileag vreun tovarăș 
dușmănos, nu, cine știe cum ai luat-o, bine-i că n-
ai dușmani la locul de muncă, nu știu ce să mai 
cred, la mine când e pozitiv, când negativ, batăr că 
nu mă doare nimic, minteni se fac două săptămâni, 
și tot aici pierd vremea, l-am rugat pe domnul 
doctor să mă lase acasă, că n-am niciun fel de 
beteșug, însă mi-a zis că nu poate, că-s asimp-
tomatic, cum așa, am întrebat, așa bine, până la 
urmă am priceput, sunt beteag fără beteșuguri, și 
că eu pot betegi pe alții, hicleană boală, nu mă 
roade, dar nici nu mă lasă, stă ascunsă cu gând 
 

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

să sară asupra altuia care-mi stă prin preajmă, tot așa 
asimptomatic ești și dumneata, altfel nu te băgau cu 
mine în salon, când m-au luat cu salvarea m-au întrebat 
cu cine am venit în contact în ultimele zile, m-a pufnit 
râsul, apoi cu cine să fi intrat în contact la anii mei, au 
râs și felcerii din dubă, câte-o ghidușie mai fac, că doară 
mi-am dat seama ce vor să afle, le-am zis de Raveca și 
de televizorul satului, cică amândouă vor sta la scuteală 
în casă două săptămâni, nu-s îngrijorat tare de 
sănătatea lor, cât de mine, mă întreb dacă Raveca își 
face griji ori mânii și nu-mi mai aduce lapte, alții care mai 
vând stau departe, nu li se plătește drumul până la casa 
mea, de vecina de la apă nu mă dăolesc nici cât negru 
sub unghie, dacă dă ortul popii nu o face din cauza 
covidului ăsta, ci de inimă rea, că nu mai poate bate 
satul cu zvonuri, să-ți mai spun una și te las, că-i vremea 
să vină cu leacurile, batăr că nu știu de ce ni le mai dau, 
eu mai cred așa, boala asta e printre noi, că nu-i nicio 
tăgadă e bugăt să te uiți la doctori și la felceri cum sunt 
înfofoliți de parică ar zbura pe lună, însă cei puși să ne 
conducă mai bagă lumea în sperieți ca să-și poată face 
făcutele, no, dară îmi pun stavilă la gură, când ai drum 
vreodată prin satul nostru și ai chef de pisălogeală, cată-
mă, dacă nu-ți place vișinata, am în pivniță o butelcuță 
cu țuică de pere, o țin de leac, dar un domn așa ca 
dumneata merită o cinste pe măsură, gata, că și așa ți-
am făcut capul calendar.   


 (urmare din pag. 29) 
  

(p.83). Inspirat parcă din Radu Gyr, Petre Rău continuă 
în acelaşi spirit: „dorul meu de fericire se confundă 
aproape mereu cu dorul după valea mea de rai şi aş-
teaptă orice prilej de împlinire vremelnică. Dorul meu e 
mereu în căutare de alint, sperând că îmi (re)aduce liniş-
tea sufletească” (p.85).  

Multe dintre cele 15 texte, în special din partea a 
doua a volumului, reprezintă amintiri de suflet din copi-
lăria autorului (Bunicul Constantin, Bătrânul, care prin 
felul de a fi seamănă cu bunicul Constantin, Tăcerea pa-
şilor în doi etc.) sau mărturisiri din dragoste, dovedite 
prin semnăturile ultimelor texte, Semnătura corporală şi 
Strop de suspin: Cu multă dragoste, Umbra ta cea de 
toate zilele şi Al tău plâns.  

Şi acest volum pune în valoare un scriitor consa-
crat, autentic, Petre Rău, care stăpâneşte foarte bine 
rigoarea şi valoarea cuvântului, realitatea timpului pe 
care-l trăieşte, care dovedeşte polivalenţa formelor de 
creaţie abordate de autor, stilul captivant, ideatic al 
acestuia, fapt relevat şi de prefaţatorul cărţii, Constantin 
Oancă, şi el un artist al cuvântului: „Volumul de faţă se 
încadrează la realism, pentru că vine din lume, lume ca-
re gândeşte mai mult prin efecte, după cum şi moartea o 
spune şi bine-i pare, că altfel nu-şi va mai avea rostul pe 
lume, pe când aşa, între toţi morţii, numai ea rămâne 
vie” (p.8).  

Drum bun spre lectură cărţii semnate de gălă-
ţeanul Petre Rău!  
 

*Petre RĂU, Studiu în clarobscur, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2019 


 

            
 

 

(urmare din pag. 23) 
 

inivers compensatoriu. Acolo în singurătatea bălţilor, 
în întinderea infinită a lanurilor de stuf şi ţipirig 
“pescarii împingeau (bărcile) cu ghionderul din lemn 
de frasin, lung şi drept ca lumânarea printre bujorii 
sau brădişul deltei” (în povestirea “Acolo unde 
prejudecăţile înoată ca peştii”). Uneori natura se 
dezlănţuie ieşin-du-şi din matcă. Tabloul ploii şi al 
furtunii pe baltă este demn de pagina antologică a 
Furtunii lui Calis-trat Hogaş: ”cerul se întunecă dintr-
odată, acope-rindu-se cu nori negri în tunete şi 
fulgere tot mai dese (...) ploaia şiroia neîncetat (...) un 
copac ardea cu-prins de flăcările unui fulger galben-
albăstriu, sălciile se plecau în bătaia furtunii până la 
pământ, trosneau, scârţâiau cu vaiete prelungi şi 
nemaiauzite “(în “O toamnă ca atâtea altele” ). 
     Alteori Dunărea devine martora unei tragedii de 
proporţii ca în povestirea “Palmele uneori nu se mai 
întorc niciodată”. Atunci, într-o zi de septembrie ce-
ţoasă, vasul Mogoşoaia se scufundă în mijlocul Du-
nării, fără niciun răgaz de salvare. Scena pare ruptă 
din Titanic, căci pe fundalul unei nunţi în care pasa-
gerii îţi trăiau bucuria dansului şi a dragostei de viaţă, 
afară domnea ameninţarea iminentă a morţii. Cartea 
de proză scurtă „Cine sare coarda?” este construită 
printr-un amestec de burlesc şi gotic, într-un amestec 
de voci narative greu de ţinut în frâu, căci nu ştii care 
şi cum intervine în naraţiune. Autorul taie parcă cu un 
bisturiu în adâncul rănilor, aducând la suprafaţă vieţi 
ciuntite, mutilate, minciuna, lăcomia, ipocrizia, vicii de 
tot felul, dar şi foamete şi sărăcie, dezamăgire şi 
neputinţă. Cele mai multe personaje cad victime ha-
zardului, altele sfârşesc pentru că au crezut în mirajul 
îmbogăţirii peste noapte, întrând singure în tot felul 
de capcane. În această lume se frâng vise, se pierd 
idealuri. Autorul dezvăluie faţa hâdă a unei societăţi 
în care omul pare să-şi fi pierdut esenţa. În ciuda 
lipsei de coeziune a textelor, aparent fără legătură 
între ele, autorul foloseşte tehnica evocării, aducând 
la acelaşi numitor o lume care stă să se prăbu-
şească, coborând uneori în abisal, prin fluxul memo-
riei involuntare, pornind de la aceeaşi matrice a ima-
ginarului. Textele în proză sunt de factură specială, 
prin infuzia de lirism şi prin descrierile care susţin 
epicul în mod strălucit, dar, mai ales, prin pasajele 
care par a fi adevărate poeme în proză, moderne şi 
actuale. Prin curajul de a aborda o tematică care 
pentru unii n-ar intra în sfera artei, nădăjduim că 
proza lui Ioan Gheorghiţă va intra în orizontul de 
aşteptare al cititorului, chiar dacă uneori vrem să 
ieşim din balastul cotidian care ne invadează în mod 
nefericit vieţile. Proza este atractivă prin oralitatea 
stilului, prin folosirea limbajului colocvial şi prin 
abundenţa de termeni argotici, desemnând un anumit 
mediu social al personajelor. Toate aceste dominante 
stilistice ne duc cu gândul la Povestirile din Chan-
terbury ale lui Geoffrey Chaucer şi chiar la Deca-
meronul lui Boccaccio. Ioan Gheorghiţă rămâne în 
proza şi poezia nord-dobrogeană un punct forte de 
referinţă prin tot ceea ce a scris şi va scrie. 
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             Simona ȚÎRU 
 

Vecernie bizară 
 

Un clopot s-a pornit în piept să bată, 
s-anunțe o vecernie bizară, 
de subsuori mă trece pragul iară 
copilăria lui ,,a fost odată". 
 

Ce caldă-i mâna ta, o pâine-n vatră, 
aceea care-n spice-mi prinde părul, 
din pumnii tăi deschiși sorb adevărul, 
cel scurs înspre fântânile de piatră. 
 

Îți venerez în gând hegemonia, 
o stăpânire intimă și sfântă, 
cu păsări călătoare ce se-avântă, 
păstrând în amintire bucuria. 
 

Știi, mamă? Te-am visat nemuritoare, 
întârziind zăpada pe coline... 
Eu nu știu cum să mă despart de tine 
și nici să-ți picur viață în ulcioare. 
 

Ești mult mai înțeleaptă și smerită, 
așa încât vorbește tu cu sfinții, 
să-ntinerească lângă noi părinții, 
fie-le-ar tinerețea fericită... 
 
Sonet osândit 
 

Cu sufletul ștrengar m-aș lua la trântă, 
Să-l duc la sfânta Ta adăpătoare, 
Din arșița cuptoarelor de soare 
Să beau lumina caldă ce cuvântă. 
 

Dar fie voia Ta! Încăpătoare 
E inima în care se împlântă 
Pumnale ruginite de osândă, 
Din care se trăiește și se moare. 
 

Alunec înspre pantele abrupte 
În care cresc mormane de cenușă. 
În mine se petrec atâtea lupte 
 

Și-oricât m-aș strădui să stau pe tușă, 
Vin corbi din ochii mei să se înfrupte 
Și văd un nou abis pe post de ușă. 
 
Pași mici 
 

Deretică-n suflet cuvântul zburat 
cu-aripile moi din găoace, 
pe brațul luminii cioplite ciudat, 
râd îngeri încolo și-ncoace. 
 

Mă-ntâmpină ziua cu norii de smalț, 
albiți, depănându-și geneza, 
iar ploaia mă pleacă-n genunchi să mă-ncalț, 
să-mi caut în grote asceza. 

 

Ies flăcări din mine și-ncep să îndrug, 
din lacrima zilei, povestea, 
rugina dospește un nou vicleșug, 
mușcând din grădinile-acestea 
 

Rămase privind lângă recile-alei 
versanții urcați laolaltă 
cu toată verdeața crescută în ei 
ca sfinții-ntr-o turlă înaltă. 
 

Și-n turla aceea stă liniștea mea, 
hrănită cu tisă și zadă 
și urcă pași mici, lăsând urme pe nea, 
dar nimeni nu poate s-o vadă. 

 
Cheia sol 
 

Am dat cu dorul meu de toți pereții, 
m-am prăvălit într-un ocean de lume, 
să fac cumva ca să te uit... anume, 
parcă-mi cântau de tine toți poeții. 
 

Am căutat femei mai deocheate, 
să fug cu ele-n voluptăți deșarte 
și-n trupul lor, aproape și departe 
mă întorceam la sfânta-ți simplitate. 
 

M-am judecat și mi-am dictat sentințe, 
să port costum vărgat, de colivie, 
mi-am pus străjeri la gânduri, câte-o mie 
și-am invocat o sută de credințe. 
 

M-am înfrânat, să nu-ți păstrez sub geană 
surâsul fin ca o caligrafie 
și pielea ta, când neagră, când mierie, 
sidef de statuetă egipteană. 
 

Și după-atâta timp de osteneală, 
se zvârcolesc dorințele feline, 
să te dezbrac de fusta cu buline, 
să-ți scriu un cheia sol pe coapsa goală... 

 
Sonet necopt 
 

Prin mahalaua plină de hârtoape 
A inimii cu aripi de frunzare, 
Trec sacagiii apelor amare, 
Cu lacrimile lor să mă adape. 
 

Din când în când, un țânc pe uliți sare, 
Cărând copilăria mai aproape, 
În râsetele ei să mă îngroape 
Și-n brațe de măicuță iubitoare. 
 

De ce-ai dat, Doamne, ora înainte, 
Să-mi lepăd anii tineri într-o noapte 
Și-ai pus cucută-n viață și-n cuvinte? 
 

În toamna mea cu fructele necoapte, 
Mai pune Tu lumini și umbre sfinte 
Și-ntoarce-mi ceasul iernii către fapte. 
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inițial. Poezia sa are o anumită febră a nerăbdării 
începătorului, comportându-se asemenea unui copil 
care a descoperit versificația ca pe un bun prilej de 
exprimare și, adunând (haotic, uneori!), toate temele 
rezultate din trăirile sale intime, le pornește pe drumul 
cuvântului scris, scoțându-le la plimbare pe câmpia 
poeziei. Să se joace, să zburde, chiar dacă uneori 
șireturile ritmului și ale rimei nu sunt corect legate la 
papuceii versurilor sale. Aceasta este explicația unor 
nuanțe ce par incorecte ca formă. Se grăbește, deoa-
rece a învățat din pictură că o singură volută de penel 
poate duce la descătușarea tainei unor trăiri presante, 
sperând că, expunerea lor în atenția publicului, le va 
cuminți, le va vindeca, le va înfrumuseța și se vor 
întoarce în sufletul său îmbogățite și curate.  Ca o altă 
cale de înțelegere și iertare…    
          Versificând, autoarea își compune un balsam 
pentru sufletul neliniștit, ce suferă după toate câte ar 
fi putut fi aproape de ea. Un soț iubitor, copii împliniți 
și dornici de a împărți împreună bucuriile zilnice, o 
viață mai puțin singură. Purtând în suflet o  puritate a 
copilăriei, Tincuța Gherghiceanu se întoarce încă în 
lumea amintirilor: „Trei fete și vreo trei băieți, / E-
ram așa de mititei, / Dar, înarmați cu clopoței, / Fă-
ceam și pârtii prin nămeți.” și, de acolo, aterizează 
în lumea contemporană, nu întotdeauna împodobită 
cu florile dalbe ale bucuriei. Spune autoarea: „Mă 
gândesc ce va fi mâine, / Căci nu știu ceasul când 
vine, / Să mă duc în altă lume / Tot sărac și fără 
nume”. Este o conștientizare a faptului că viața trece, 
noi plătim prețul ei, mângâindu-ne cu speranța unei 
alte vieți, mai bune, mai împlinite, deoarece, 
deocamdată: „Și dacă vrei, și de nu vrei, / Ea,  

(continuare în pag. 35) 
 

 

 

          Lucia PĂTRAȘCU 
 

Un gând ca floarea câmpului 
(Reverie…, de Tincuța Gherghiceanu) 

 
„Cărţile sunt albinele care poartă polenul însu-

fleţit de la o minte la alta.“  spunea poetul, criticul literar 
american James Russell Lowell (1819-1891), înțelegând 
iubirea adevărată ca pe un fapt de viață cotidian, armo-
nios întocmit, iar dragostea pentru cuvântul scris, mai 
presus de acesta.     

Cartea „Reverie…”, semnată de Tincuța Gher-
ghiceanu, publicată la Editura Lucas, Brăila, 2020 este un 
de-but editorial, fapt ce aduce o nouă ipostaziere a 
acestei persoane sensibile, care iubește frumosul și-l ara-
tă lumii prin tușele penelului său neobosit în exprimări 
poetice pline de culoare, dorind să îmbogățească lumea 
artelor.  

Mai există în orașul nostru asemenea oameni ta-
lentați, apropiați nouă și, păstrând cu respect proporțiile, 
ne vom mulțumi să amintim numele pictoriței Constanța 
Abălașei Donosă (să dăm întâietate doamnelor!), care de 
ani de zile statornicește frumosul pe simezele expozițiilor 
de artă vizuală din țară și din străinătate, dar și prin edit-
urile ce-i prețuiesc lucrările literare pe care le publică. De 
remarcat este numele pictorului Hugo Stelian Mărăci-
neanu, omul ex-cepțional, care, de atâția ani, poet, proza-
tor și dramaturg, ne bucură sufletul cu frumuseți neîm-
păcate încă. Mai pot fi citate nume de oameni minunați 
care mânuiesc penelul și condeiul cu aceeași pasiune în 
încercarea de a prinde bucuria creației în zborul unei 
clipe. Ori Anca Ciutacu, ori Gelu Iordache, ori Bobi Lazăr, 
ori chiar Virgil Andronescu, despre care puțini oameni știu 
că se așează uneori în fața șevaletului și își descarcă 
sufletul cu patima unui răzvrătit. Toți acei care, într-o 
comuniune de sentimente înălțătoare, scriu și pictează 
sau sculptează. 

Ce legătură are Tincuța Gherghiceanu cu toate 
acestea?  

Această carte ar putea părea o filadă, ce cuprinde 
un număr mic de poezii, puțin peste 50 de titluri, însoțite 
de picturile, desenele autoarei și unele reproduceri, în 
care aceasta își expune nonșalant universul sufletului său. 

Unduirea penelului pe pânza albă îi aduce în 
imaginația cuprinzătoare un univers plin de volute colo-
rate, ce împletesc realul cu imaginarul. Veți vedea în pic-
turile sale, ce însoțesc versurile din această carte, un mi-
raj al încercării de a ieși dintr-o buclă a timpului. Flori fru-
moase, cuminți, adiind a liniște, a pace și un fluture mare, 
ce stă alături de ele într-o expectativă înșelătoare. Culoa-
rea sa verde intens aduce bănuiala unui gând de elibera-
re, de zbor până dincolo de câmpul plin cu flori? Înfloriri și 
clipe de răgaz…Și icoane…Icoane și evlavie… 

Dar iată că, într-un fel, autoarea acestui volum 
face călătorii în alt plan decât cel pe care și l-a propus  
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pământul  / De durerea-acestei drame.” // Arde su-
fletul din ea, / Sufletul plin de durere… / Cine-i dă 
o mângâiere, / Ori îi șterge lacrima? // Plânge 
mama, că e mamă / Cu nepoți peste hotare, / Fără 
nicio alinare / Mereu glasul ei îi cheamă”. Aceleași 
lacrimi de mamă, duioase până la durere nevinde-
cată: „Cum de m-am îndurat, oare, / Pe copii să-i 
las să plece / Departe, peste hotare? /De-acum, 
inima mi-e rece…”, alinată numai de speranța în 
milostivirea lui Dumnezeu: „Adu-mi, Doamne, fiii-
acasă! // Nurorile și nepoții, / Care cresc precum 
stejarul. / Fă-ne, Doamne, astăzi darul, / Să trăim 
aici cu toții!”. 

La fel de sensibile par a fi versurile ce expri-
mă nostalgia, pe care o trăiește Tincuța Gherghi-
ceanu  ori de câte ori se reîntoarce pe plaiurile nata-
le. Nici amintirile, nici noile realități nu pot estompa 
comoara păstrată în inima sa pentru totdeauna: „Tre-
cut-au anii mei…Cu drag mi-aduc aminte / De 
casa părintească, de locul meu natal, / Privesc pe 
vechiul drum, privesc tot înainte / Și îmi apare-n 
minte livada de pe deal. /… / Și pașii iar mă poartă 
pe mica ulicioară, / La casa părintească cu florile-
n ferești… / Cât le-am iubit de mult în vremi de-
odinioară, / Doar amintiri rămân din vechile 
povești. ”  

Sunt unele poezii, ce par scrise pentru copii, 
în care autoarea se joacă alături de amintirile sale. În 
fapt, este vorba despre  nostalgiile sale... Este foarte 
puternică impresia sărbătorilor de iarnă, cu zăpada 
cea mult așteptată și cu tradițiile ce se vor împlinite 
mereu: „Un singur gând aveam, doar unul, / În 
fosta mea copilărie, / Zăpezile, o feerie, / Atunci 
când așteptam Crăciunul.”. De fapt, Tincuța Gher-
ghiceanu se joacă în leagănul copilăriei sale, în care 
zburdă încă fluturii gândului la vremea plină de 
mirajul prezent în memoria sentimentală a fiecărui 
om, în copilul de odinioară: „Focul dogorea în vatră 
/ Mirosind a sărbători. / Parcă-aud și azi cum latră 
/ Câinii la colindători. //… // Ce frumos era 
odată!... / Simți c-ai vrea din nou să vii, / Chiar de-
i vârsta înaintată, / Să te pierzi printre copii.”. 

Între titlurile din carte întâlnim versuri cu temă 
religioasă, prin care autoarea își exprimă credința în 
Dumnezeu și mulțumește cu recunoștință pentru 
ajutorul primit în clipele grele, versuri ce aduc 
mărturia că Tincuța Gherghiceanu este o persoană 
profund credincioasă. Iată ce spune în poezia Crezul 
meu cu care începe acest volum: „Cred în ziua 
luminată, / Cred în noaptea-ntunecată, / Cred în 
naștere de prunci, / Și-n cele zece porunci. // Cred 
în tot ce mă-nconjoară,/ Cred în suflet și-n afară, / 
Cred că acesta-i rostul meu, / Cred în bunul 
Dumnezeu. // Cred în Domnul, că El poate, / Cred, 
din rele, că ne scoate, / Cred din tot sufletul meu, 
/ Cred că este Dumnezeu.”  

Cu poeziile, ce au ca temă iubirea este o altă 
poveste! Oarecum nesigură, deoarece nu întotdea-
una din ghemul de simțăminte se deșiră armonios 
firul poveștii. Ori este vorba despre iubirea pentru 
copiii, care-și trăiesc viața departe, ori este vorba  

 

(continuare în pag. 36) 

 
 

 

(urmare din pag. 34) 
 

însăși soarta, mână carul, / Nici nu contează cum ai 
darul…/ Viața își are cursul ei…”. Întotdeauna s-a vorbit 
despre caracterul vindecător al poeziei. Dacă unii oameni 
se mulțumesc să citească versurile poeților, trăind, cu 
fidelitate, alături de aceștia, aceleași sentimente, vinde-
cându-și astfel aleanul sufletului cu lirismul acelora, sunt și 
alții, care, cu preaplinul inimii împovărat de tristețe, caută 
o descătușare dincolo de traiul cotidian. Tincuța Gherghi-
ceanu a plecat la început pe calea culorilor, realizând 
tablouri în care emoțiile se dezvăluie cu glasul neauzit al 
penelului, într-un lirism neașteptat și cu o expresivitate ce 
vorbește de la sine. Repertoriul tablourilor sale cuprinde 
portret, peisaj, imagini cu temă religioasă sau compoziții și 
naturi statice cu flori, reproduceri sau originale. Privitorul 
va observa în majoritatea tablourilor cu flori o adevărată 
explozie de culoare, tonică, provocatoare adesea, ca un 
contrast și ca un protest față de trăirile, pe care cititorul le 
va descoperi în poeziile sale. Avem în această carte pic-
turi despre care nu știm prea multe. Suportul este de pân-
ză sau de carton, aflăm că penelul nu a fost singurul in-
strument folosit, vopseluri întrebuințate au fost diferite 
(ulei, guașe, acrilice). Însă alăturarea unui roșu incendiar, 
lângă un verde intens, alături de celelalte culori vii și pline 
de viață, conturează o anumită consistență picturală și 
naște întrebări. Deoarece, tablourile sale spun povești! Ce 
nu-i sunt îndestulătoare! De parcă n-ar ști să facă alchimia 
înfrângerilor, să cedeze, atunci când este cazul, ori să le 
considere victorii, atunci când se vădesc a fi, caută iar dru-
mul vindecărilor, lasă penelul, ia pana și... atunci scrie.  

Desigur că versurile sale pot părea simple. Prea 
simple, chiar! Chiar așa și sunt!… Versificații desfășurate 
cu un meșteșug încă plăpând, în ceea ce privește măsura, 
ritmul, rima, dar explodând în trăiri adânci, în realități 
asumate. Chiar dacă nu multe poezii excelează în 
metafore extraordinare, sinceritatea exprimării îl va cuceri 
pe acel cititor, care nu caută combinații alambicate, 
mulțumit că i se oferă o lectură pe înțelesul său. Uneori 
versurile sale exprimă o acută confruntare cu sine, directă, 
fără simboluri încifrate, misterioase, fără abstractizări 
inutile. Floarea este floare, cerul este cer, stelele sunt 
stele…  

Mai complicat este cu însingurarea aceea unică, 
personală, trăită de autoare în intimitatea sa, din care 
perspectiva interioară a sufletului nu se limpezește încă: 
„Ce tristețe mi-a fost scrisă / Singură să fiu în casă? / 
Mi-a fost soarta așa zisă, / Cu străini să stau la masă!”. 
Autoarea caută. Are nevoie de o regăsire. Cum spuneam, 
în lumea copilăriei, ori în brațele mamei, nu îndestulător 
conturată, deoarece chipul mamei, idilic exprimat în toate 
versurile poeților noștri, nu-l veți găsi în această carte 
decât într-o notă subliminală. La fereastra casei părintești 
florile frumos mirositoare, îngrijite, fără îndoială, de mâna 
mamei, zâmbeau ademenitor, așteptând oaspeți. În casă, 
întotdeauna, miroseau preparatele de sărbători, la care tot 
mama era mare meșteră, fericită să-și bucure copiii cu 
parfumul cozonacilor pufoși. Desigur, chipul mamei este 
prezent în această carte, însă, astăzi, când rosturile vieții 
s-au schimbat și copiii părăsesc țara, căutându-și destinul 
în altă parte, lacrimile acestei mame, care scrie (nu cea de 
demult!), rămân scăldate în durere și dor: „Când plâng 
ochii unei mame, / Parcă se oprește vântul, / Se 
cutremură  
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Treceri, treceri… Prin viață. prin anotimpuri… 
Înțelepciune și acceptare… „Cu flori de gheață 
geamul se îmbracă / Și păsări zboară-n zările 
albastre, / Urmând ca primăvara să le-ntoarcă…/ 
Dar pân-atunci ne bucurăm de iarnă, / De marea-
albă-a fulgilor de nea, / De norii ce ușor încep să 
cearnă / Cu gingășia dintr-o mică stea.” 

O adevărată filozofie de viață a unui om care 
acceptă cu înțelepciune trecerea prin această lume, 
în care vrea să lase un semn din ceea ce știe și poate 
face: „Și mă rog, așa să fie!... / Să nu capăt vreo 
dojană, / Iau cu mine-o poezie / Și-o pictură… O 
icoană.” 

Aceasta este, în câteva tușe subțiri și fugare, 
prezentarea unui debut poetic în care neliniștea 
Tincuței Gherghiceanu, o neliniște legată de timpul și 
locul în care își trăiește viața, tinde să conducă spre o 
poezie fără obscurități și complicații expresive, cu un 
vocabular simplu, ce vine din emoțiile năvalnice, țâș-
nind nestăvilit dintr-o necesitate imediată și tempe-
ramentală, cerând hotărât dreptul la viață, pe care 
cititorul îngăduitor i-l va acorda ca pe un credit 
sentimental, cu speranța că proaspăta debutantă va 
dovedi în viitoarele sale cărți un potențial poetic din 
ce în ce mai bine structurat și la fel de înmiresmat cu 
parfumul florilor de câmp.  


 
 

 
 

(urmare din pag. 35) 
 

despre o iubire ce a existat în viața autoarei, ori iubirea 
față de natură, față de oameni. Iubirea ideală, cea care 
încununează tot! Mai degrabă, putem considera că este 
vorba de iubirea gândului bun, cu care toate acestea s-ar 
putea  împlini, spălând singurătatea în duioșia bucuriei: 
„Iubirea este-aripa / E darul cel divin, / Iar când-ți 
atinge clipa / Alungi orice suspin. // Iubirea-i libertate / 
Și vrei s-o simți mereu / Căci ea îți dă de toate / Atunci 
când este greu.” 

Tincuța Gherghiceanu este peregrin prin banali-
tățile cotidiene, chiar și cele biografice, atunci când aduce 
în versurile sale o realitate a trăirilor proprii, pe care 
încearcă să le transfigureze liric în stropi de poezie. Există 
în poezia Tincuței Gherghiceanu acumularea unei tensiuni 
pe aceeași notă dominantă, tristețea, singurătatea, dorul, 
nostalgia după un spațiu geografic idilic al copilăriei, spe-
ranța pentru împlinirea unor idealuri râvnite, încât dilemele 
existențiale rămân retorice și, totuși, în concordanță cu 
frământările și reacțiile unei conștiințe afectate de 
incertitudini. Are o atitudine declarativă lipsită de răbdare, 
în care nevoile imediate (liniște, iubire, mângâiere) își cer 
prioritate în jocul rimelor (cel mai adesea facile, primare), 
ce zburdă în caruselul cuvintelor jucăușe. 

Așa cum am mai subliniat, Tincuța Gherghiceanu 
face parte din categoria poeților grăbiți, deoarece într-o 
încăpățânare admirabilă, schițează fugitiv sentimente, 
prinde în hora rimelor gânduri și trăiri esențiale, așezându-
le într-o poezie în care figurile de stil nu abundă prin etalări  
elaborate, fie pentru că autoarea a preferat să exprime 
direct ceea ce simte, fie pentru că nu stăpânește încă 
subtilitatea necesară. Vom afla în timp dacă Tincuța 
Gherghiceanu a renunțat deliberat la buchetul de epitete și 
metafore, scriind o poezie simplă, ori dacă acest fel de a 
scrie versuri este deocamdată stilul său personal. 

Reîntorcându-ne la temele poeziilor sale, ne între-
băm curioși: Ce poet care se respectă poate fenta tema 
anotimpurilor? Niciunul!… Nici Tincuța Gherghiceanu nu o 
face. Pornește în pas vioi să întâlnească natura și 
frumusețile ei și, într-un ritm de vers popular, cântă: „Multe 
flori sunt pe câmpie / Ce-ți ademenesc privirea” sau: 
„Vara lunca înverzește, / Peste tot e numai floare”, 
fiind, totuși, conștientă că vine vremea toamnei, ce va veș-
teji toate aceste prospețimi. Și, deodată, face marea des-
coperire! Totu-i trecător!… „C-așa-i viața omului, / Ca și 
floarea câmpului!”. Curajoasă, primește rânduielile pe 
care viața și anii i le așează în drumul său: „De tine, 
toamnă, nu mi-e teamă, / Chiar dacă-aduci furtuni și 
ploi. // Dacă la tâmple-s ghiocei / Eu, totuși, cu o 
nerăbdare / Îmi număr, toamnă, anii mei, / Ce-s 
bucuroși de-a ta splendoare.”   

Interesantă este tentația către genul muzical, în 
special, romanța, ce se leagănă în versurile  sale, aștep-
tând acompaniamentul unei bătrâne viori și, poate, autoa-
rea nici nu a conștientizat această nuanță: „Îți amintești 
de frunzele de toamnă, / Ce ne cădeau pe umerii-
amândoi? / Ai devenit atunci suprema doamnă, / Ce-a 
pus pecetea legăturii dintre noi.”. Și încă un exemplu, 
ce poate convinge cititorul de muzicalitatea întâlnită în 
versurile acestei cărți de poezie, fapt ce conduce la 
așteptări ulterioare: „E timpul teilor-împovărați, / Pur-
tați de vreme și de anii grei, / Ce-și plimbă ramurile 

încărcați / Cu-al lor parfum de tei, parfum de tei.”. 
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Nu-i prea nerăbdător să strivească cu forţa-i de 
apăsare  
Doar cu unghia te-atinge, pe linia vieţii în palmă,  
fâlfâiri de lumânare 
În odaia ta cochetă cu parfum de beţişoare  
Încă soba duduie, lemnul încă mai trosneşte 
Însă el e hipotermic, că e un pic cardiac, te-
mbârligă, te-ameţeşte 
Înşiră banalităţi până se crapă de ziuă,  
o dă de gard, te-abureşte  
Dar ghemul nu se măreşte 
Şi pelteaua nu se leagă 
Şi iei ghimpe, cazi de bleagă 
A-nceput să bage texte? Eşti superbă, eşti divină! 
Ajută-l să ţină ritmul, suflă-i în ureche: ia-mă!  
Și l-ai aşteptat să vină 
Moartea-l caută pe-acasă  
Avenit doar să-i miroasă 
Insistă, nu te lăsa, cu degetele tale lungi  
condu-i capul între sâni, dă-l la carne de muiere 
Rozalie, crudă, caldă, dă-i lu’ ursu’ hodorog, îmbie-l 
să guste miere 
…………………………………………………. 
Timpul i-a cam încreţit pielea de pe feţişoară 
Precum capia pe sfoară 
Lu’ ăsta-i trebuie doctori, fete’n alb, infirmiere 
Cu ecuson la vedere 
Descărnat şi hăcuit, de halat să le ciupească,  
să se-ncânte că mai este 
Ce a devenit poveste  
Şi pune pe noptieră, adu nitroglicerina 
La îndemână bulina 
……………………………… 
Se face că nu-şi dă seama?  
Umblă să-ţi recite Glossa? 
Nu-l mai tulburi ca femeie,  
parcă stă în pat cu mă-sa  
E transportat şi absent 
Cuprins de melancolie ca un spelb adolescent 
Hai, aţâţă-l, condu-i mâna - şemineul se răceşte 
Şi căţelul se trezeşte 
Cu ochii cârpiţi de somn, cu labele amorţite 
Şi urechile blegite 
Ca tâlharul de-ntuneric pâş-pâş, pe nesimţite 
 
Să nu-l înspăimânte cuţu’, să-l mângâi molcom  
pe frunte, să-i faci de sperietură  
Şi să-i dai căpşuni cu frişcă cu linguriţa în gură 
Şi să îi spui Tatăl nostru - să nu-ţi facă vreo figură 
Ai grijă la monoxid, să se ducă pe pustii  
în imensa atmosferă  
Aşează-l ca pe păpuşă, sprijină-i cifoza-n perne  
de-a latul pe somieră  
Dar nu prea spre teracotă 
Să nu-l ia tare dogoarea să leşine sub pilotă 
Sau, când zăreşte dulăul la lumina pâlpâindă,  
să nu-ţi facă pocinogul, să nu facă vreun infarct  
Şi să-l vezi cum se chirceşte  
pe cuvertura de brocart...  
 


 
 
 
 
 
 

 

Dan Ion SANDA 
 

AȘTEPTARE 
 

Ariană! Ariană!  
Pleată blondă platinată, precum liţa de aramă 
Care le eşti simultan fiică, însă şi mamă  
Prietenoasă şi blândă, cu aer de fetişcană 
Şarmantă şi năzdrăvană 
Frumuşică şi bălană  
Să te uiţi în astrogramă 
Că vine o telegramă 
Că-ţi cade la drum de seară 
În această primăvară 
Un bădie de bărbat 
Crai de tobă grizonat 
Cam răscopt, cam afectat 
Să-i faci o cafea amară  
Vine hotărât să-ţi ceară 
Mucenici cu scorţişoară 
Dă-i patruzeci de pahare 
Să le bea de e în stare. 
 

Şi ca să ai ce da jos 
Când devine de prisos 
Să te îmbraci mai cochet 
În deux piece-ul tău cel mov, şi ai grijă cum te-aşezi 
Suge-ţi burta arcuind, înalţă sânii-n văzduh,  
torsul să îţi subţiezi 
Mlădios să-l îngustezi 
Şi să gemi şi să oftezi  
Că altfel îl inhibezi 
Nu cumva să fi strâns blana din faţă de la cămin, 
leu frumos 
Întins pe jos 
Că vine cel albinos 
Tătâne lui Făt Frumos 
Cu gipandu’, nu pe jos 
Ca să faceţi prostioare  
Când luna în nori dispare. 
……….………………………………………… 
Vine din ţări scandinave, aduce cu el mister 
Prospeţime, aer rece, parcă umbli-n frigider 
Neştiute ciudăţenii, ca lumina prin ferestre,  
îţi pătrund deja în minte  
Murmure vagi şi cuvinte 
O misterioasă stare precum magii aduc veste 
Din ţinuturi de poveste 
Din lumea stranie care 
Are alte calendare 
Tundre, nopţi albe polare 
Viscole sălbatice şi zăpezi copleşitoare 
Din tainica şi din imensa, neştiuta depărtare 
Şi ţi l-ai dori feroce ca lupii  
când înfig colţii în pulpe de căprioare 
Roşu sânge, resemnare 
Pe-a zăpezilor sclipire tainică, tulburătoare 
Şi ai să vrei să fii o ciută 
O iadă de ren pierdută 
Şi rătăcită de turmă 
Şi el lupul cel hulpav - însă el până la urmă 
Vlagă n-are, nu e-n stare 
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           Ion ROȘIORU 
 

O POETĂ ÎN TOATĂ PUTEREA CUVÂNTULUI 
Curcubeul muzelor, de Sibiana Mirela Antoche 

 
        Curcubeul muzelor, primul volum în vers liber, al 
poetei Sibiana Mirela Antoche (după mai multe volume 
scrise în dulcele stil clasic), propune o poezie care se 
năpusteşte în sufletul autoarei prin toate simţurile, inclusiv 
prin cel de al şaselea care este, după cum se ştie, cel al 
perceperii speciale a curgerii timpului. Din această 
perspectivă, A muşcat frigul nopţii, poemul cu care 
demarează cartea de faţă, este ilustrativ: „a mușcat frigul 
nopții/ ultima frunză spânzurată-ntr-un plop/ pământul albit 
o adoptă/ oferindu-i vitregit adăpost// doldora, butoiul de 
vin ispitește/ ca o cadână la porțile sultanului/ miroase-a 
castane-n cuptorul bunicii/ și-a scorțișoară-n plăcinta cu 
mere/ a parfum de gutuie-ngălbenită devreme// mișcări 
agitate de aripi/ zvârcolesc/ cenușiul de plumb al 
văzduhului/ soarele ascuns odihnește// e rândul zăpezilor 
să-mprăștie lumină...” 
        Poeta are o predilecţie deosebită pentru a admira şi a 
regiza spectacolele firii înconjurătoare, regretând sincer 
atunci când nu se poate implica efectiv în aceste 
evenimente, cum ar fi nunta celor doi porumbei din 
Absenţi nemotivaţi. Uneori autoarea preferă decoruri 
exotice, pe urmele parnasienilor parcă, precum în amplul 
poem-reportaj Oraşul de smarald. Sibiana Mirela Anto-
che vede dragostea ca pe un al cincilea anotimp şi, ca 
urmare, îi consacră numeroase poeme. Tema iubirii este 
greu separabilă, ca la Eminescu, de pildă, de aceea a 
naturii antitetice, ori ca actanţii binomului erotic: „suntem 
plusul și minusul aritmeticii elementare/ înmatriculate 
paradoxal în ADN/ ca pașaport indescifrabil spre Calea 
Lactee” (Antiteze). 

Lirica erotică a poetei este un elogiu adus iubirii 
pasionale, fiind trăită de fiecare dată în chipul cel mai 
paroxistic cu putinţă, ca o contopire de trupuri ce tânjesc 
după reîntregirea androginică dintâi: „adormisem în hama-
cul trupului tău/ transpirat de fiorii sălbatici ai iubirii/ gingă-
șind crengile mâinilor tale/ răsfățate de aburii săruturilor 
fierbinți” sau „nu-mi puteam dezlipi retina/ de cireșele cati-
felate ce-ți înveleau buzele/ arzânde ca jăraticul șemi-
neului încins” (Contopire supremă). 

Portretul iubitului este conceput ca o sinteză a tot 
ceea ce natura are în ea mai frumos şi mai desăvârşit: „îţi 
asemăn genunchii/ cu trovanții rotilați și-n crustă văcsuiți/ 
de șmirghelul nevăzut al vântului/ umerii, cu stâncile ple-
șuve ale lunii/ tălpile, cu brazda învârtoșată a cerului/ bra-
țele, cu razele fervente ale soarelui/ ochii, cu afinele zețui-
te-n pădurea fermecată/ părul, cu spicele grâului aurit” 
(Colivia cu iluzii). Este convinsă că trăirea în bună înţe-
legere şi armonie cu natura înconjurătoare îi va fertiliza 

 

 
 

destinul poetic de excepţie: „caut stingher/ printre 
frunzele moarte/ un ghem de mătase și rouă fierbinte/ 
să pot aluneca/ pe marginea prăpastiei/ în hăul numit 
Nemurire...” (Curcubeul muzelor). 

Teribilul poem de dragoste, Parfumul primă-
verii, dezvoltă un scenariu erotic în care trupul îndră-
gostitei îl asimilează pe al bărbatului: „a rămas în noi 
inegalabilul parfum al primăverii/ în ceștile de cafea 
am oprit un strop să îmbăiem fericirea/ mi-e cald, atât 
de cald în brațele tale deschise ca două aripi/ c-aș 
putea topi ghețarele lumii privindu-ți ochii însetați de 
iubire// jilavele palme caută amprentele prin ploaia de 
lumină/ izvorâtă din aburii vulcanici ai euforiei/ ți-
apleci umerii peste bătăile repezi ale inimii/ lipindu-ți 
pieptul de mugurii timizi ai bustului meu// îmi desple-
tești înzăpezitele fire ale părului/ colorându-le în 
splendorile curcubeului ceresc/ te-ascunzi misterios în 
venele mele/ să oprești ispita la poarta gândului meu// 
îmi alinți buzele îmbibate de-amor/ cu petalele îmbujo-
rate ale trandafirilor sălbatici/ îți arcuiești trupul peste 
mătasea fină a pielii/ contopindu-ne sub nebunia 
pasională/ într-un singur ciorchine de strugure”.  
         Scenele de iubire sunt cu atât mai pătimaşe cu 
cât actanţii sunt mai conştienţi că timpul nu aşteaptă 
şi că orice clipă viitoare ar putea trece fără ei, de unde 
un sentiment acut de disperare care-i face să se 
bucure intens de prezent, hic et nunc: „fiecare atin-
gere, fiecare privire, fiecare respirație/ se contopea în 
surdină/ odată cu tic-tacul ceasornicului/ neobositul 
ambasador al timpului…/ mercurul termometrului 
explodase/ sub ferventa lavă a iubirii…” (Părtaşa cli-
pei de amor). Tema iubirii fiind prezentă și în poezia 
Tropotul bătăilor de cord: „mă-mbrac cu tine-n 
fiecare noapte/ să-mi ții de frig și de urât/ să nu mă  
 

(continuare în pag. 39) 
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omagiu neprecupeţit adus poetului care a avut, prin-
tre altele, şi harul însufleţirii maselor de admiratori: 
„născuți spre-a fi contemporani cu Poezia-I/ nu ne-a 
păsat că viscolul rupea bucăți de zahăr/ nici că sub 
recea ploaie lăcrimam muzică folk/ năvăleam 
stadioane bătătorind gazonul fraged/ și nu ne-nfiera 
gerul și nici canicula nu ne topea/ îngenuncheam în 
fața altarului de îngeri/ ascultând vocea gravă a 
Maestrului/ și vivacele acorduri ale chitarelor...// 
miroseam adrenalina și transpirația aproapelui/ era 
mirosul nebuniei extreme/ și-a trăirii dincolo de 
bariera cosmică/ era candela a cărei flacără n-a 
stins niciodată// din pocalul preaplin al iubirii/ mai 
sorbim și astăzi miraculoasa licoare/ îndulcindu-ne 
zilele cu aduceri aminte// jinduim după unicul 
cocktail/ ce suda inimi într-un singur acord/ cu 
puterea minții și-a atracției magnetice// Păunescu a 
dat clipelor sens...” (Păunescu a dat clipelor 
sens…). Poemele marine, deloc puţine la număr, 
se situează pe aceeaşi linie a integrării poetei în 
peisajul expresionist a cărui nelinişte o împărtăşeşte 
cu oarecare resemnare ineluctabilă: „zorii au crăpat 
dimineața/ trezindu-mă cu soarele în brațe/ și 
stelele nopții/ căzute pe podeaua putrezită din 
lemn// geamătul mării-l aud din adâncuri/ galopul 
furtunii îmi șuieră-n piept/ caut resemnată o toamnă/ 
să ruginească stihiile vremii...” (Geamătul mării…). 

Poeta este o neliniştită care-şi caută stropul 
de pace în acest veac învolburat, în care semenii 
grăbiţi nu mai au timpul necesar de a-şi scruta nici 
propriul lor sine nici pe al altora: „divulgând seceta 
viitorului incert/ nu-mi găsesc tihna în pântecul vea-
cului/ dar caut în carnetul de note să nu fi rămas/ 
repetentă la-mpăcarea sinelui”  (Smalţul ochilor de 
tablă). 
        Poezia practicată de Sibiana Mirela Antoche în 
acest volum, tumultuos prin excelenţă, are prospe-
ţimea reconfortantă a amiezilor de după ploile re-
pezi de vară, când praful drumurilor de ţară ami-
roase a vanilie şi a iasomie: „mă cațăr pe firul de 
iarbă/ să simt/ adierea vântului/ și roua dimineții/ să 
simt/ laptele din ugerul vacii/ și glasul pământului/ 
sub talpa de lut/ să simt apa-n izvor cum dospește/ 
și fluturii ce zăbovesc pe-un pistil/ să simt/ aerul ce-l 
respir și/ albina cum zumzăie/ să urc treptele răb-
dării/ una câte una/ să nu pierd nimic/ din labirintul 
vieții/ fără de moarte// e scris în stele/ și desenat pe 
pământ/ drumul ce naște răbdarea...” (Treptele răb-
dării). Fire de artistă până-n cele mai adânci fibre 
sufleteşti (a învăţat să cânte încă din cea mai 
fragedă copilărie la mai multe instrumente), Sibiana 
Mirela Antoche este o poetă în toată puterea 
cuvântului. Volumul de poeme Curcubeul muzelor 
este rodul unei fantezii debordante şi acest lucru o 
obligă la ridicarea necontenită a ștachetei poetice. 
Să nu uite asta! 
 




 

 

(urmare din pag. 38) 
 

lepezi până ce focul/ va stinge și ultima scânteie...// în pliul 
cămășii de borangic/ ținem ascunsă iubirea/ îi auzim 
fâlfâitul agitat al aripilor/ și tropotul bătăilor de cord...”  
         Natura întreagă pare a se erotiza, ca în poemul Şi 
păsările se iubesc…, inspirat de două păsărele care 
coboară la geamul poetei spre a fi hrănite de aceasta:  
„preferă să aștepte până ce voi trage jaluzeaua verticală/ 
atunci e sigur că masa nu-i va fi tulburată.../ lângă el i se 
alătură jumătatea/ n-ar fi putut înfuleca niciun bob/ fără să-
și știe consoarta alături// și păsările se iubesc...”. Tema 
iubirii îi prilejuieşte poetei trăiri paradoxale de zile mari, 
efemerul devenind peren, iar fragilul căpătând atributele 
indestructibilului: „dezleagă din hățuri iubirea/ și-nhamă 
herghelia de fluturi/ la trăsura bălaie din poiana narciselor/ 
e nuntă-n seraiul cu flori” (Herghelie de fluturi). La iarma-
rocul de vise, femeia cochetă le alege pe cele şlefuite, „cu 
iluzii asortate vremurilor”. 

Poeta are harul personificărilor rare şi al meta-
forelor pe cât de proaspete pe atât de şocante: „o viespe 
ciupeşte din pulpa umbrei”;  „liane arteriale coboară din 
pâlnia vâscoasă/ trecând prin labirintul difuz al aortei/ 
dezlănțuind aritmii congruente...” (Aritmii congruente); 
„ploaia are cearcăne”; „cerul asudă” , „talpa de safir a 
cerului” (Gânduri…) etc. 
       Poemele sale sunt de o stringentă actualitate socială, 
precum cel inspirat de pandemia care, în primăvara anului 
2020, a declanşat şi a întreţinut o stare de panică greu de 
gestionat în spitalele din întreaga lume (Asediu în 
camera de gardă).    

Autoarea, care într-un poem intitulat Ce-ar fi 
propune un fastuos congres al poeţilor, este fascinată de 
rolul social şi uman al făuritorului de versuri şi îi atribuie, în 
siaj romantic, puteri magice pe care le exercită în 
dominarea naturii ce-l integrează organic în miracolele ei: 
„ce dulce ți-e versul/ ce rotundă ți-e strofa/ ce leac dumne-
zeiesc plămădești/ pentru rănile dureros înmugurite…// îți 
legi ochii de felia de-argint a lunii/ și-i deschizi când curcu-
beul ți-a tăiat respirația/ plouă cu soare în inima ta…// 
condeiul ți-e șuvoi de lumină/ ce pâlpâie în mucul unde-
lemnului încins…” (Clocotul cerului). Natura-mamă o ins-
piră neîncetat şi o fascinează prin spectacolul ei  unic şi 
ireversibil cu fiecare anotimp, primăvara ocupând un loc 
predilect printre acestea: „roiesc razele soarelui prin 
ochiurile ferestrelor/ neîntinând candoarea firului de praf/ 
niciodată n-a dansat atâta floare/ în poiana-mpânzită de 
aura dezrobirii/ niciodată cocorii n-au cântat din flautul 
trestiei/ trezind zorii deltei în splendidul spectacol” (Dezro-
bita primăvară) 

Sibiana Mirela Antoche îndrăgeşte poezia lui Ni-
chita Stănescu, izvodul acesteia fiind vizibil în trama unor 
poeme: „zării în jăraticul ochilor tăi/ scânteia ce s-a lăsat 
aprinsă/ de tăciunii pupilelor încinse/ am ațipit sub talpa 
inimii tale/ între poamele sânilor tăi parfumați// ce minune 
că-mi ești/ jucăușul arcuș al viorii/ și-alergi peste trupul 
meu/ ca un fluture în galop// ce-ntâmplare că-s sunt/ 
jumătatea crudă a feliei de lut// am înfiat clipele din lanul 
de maci/ și le-am urcat în gondola amurgului/ e baie de 
abur în șaua iubirii…” (E baie de aur în şaua iubirii).  

Un alt izvod, declarat explicit, de data aceasta, es-
te tumultuosul Adrian Păunescu, cu care poeta brăileancă 
a avut fericirea să fie contemporană. Evocarea atmosferei 
de la festivităţile Cenaclului „Flacăra” rimează cu un  
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 Nu poți spune niciodată “nu-mi pasă” în loc de 
“mi-e dor”. 
 Când încerc să o sun pe mama, îmi tot zic ce 

bine ar fi fost dacă ar fi avut telefon! 
 Nu exagera niciodată cu durerea ta! Lumea nu 

se va opri în loc pentru ea. 
 E bine să râzi și să plângi, dar ai grijă de pro-

porții. 
 Nu pierdem decât ceea ce iubim. 
 Femeia pe care o vrei e aproape imposibil să 

fie a ta. 
 De când femeia a dăruit focul, bărbații se a-

prind una-două. 
 Mila e feminină, de aceea bărbaţii o practică 

mai rar. 
 Există multe clipe de fericire. Problema e să nu 

zăboveşti prea mult între ele. 
 Trebuie să înțelegem bine: Internetul este o 

nouă religie! 
 Înalță cuvintele, nu vocea cu care le spui! 
 Cuvintele frumoase și sincere sunt de regulă 

scurte. 
 Poezia este o mare nevoie de îmbrățișare. 
 Filosofia unui popor se regăseşte, cel mai bine, 

în poezia pe care o lasă. 
 Scriitorul nu spune numai ceea ce spune, 

precum zice criticul Alex Ştefănescu. Scriitorul spune, 
mai ales, ceea ce nu s-a spus. 
 Scriitorul este neputincios în fața cuvintelor, 

până câștigă avantajul inspirației. 
 Un poet care n-are răbdare pentru cuvânt nu e 

pe inima mea. Le-am spus asta câtorva prieteni şi m-
au părăsit. 
 Niciodată un scriitor nu va deveni celebru 

pentru ochii săi albaștri, dar poate accede la 
celebritate pentru ochii albaștri ai personajului său 
memorabil din opera sa. 
 Când scrie, un scriitor se scrie pe sine. 
 Dacă un scriitor nu are amintiri traumatizante, 

atunci le va căuta în altă parte. 
 Nu-ţi lăsa muza să se plictisească. 
 Înainte de a reciti o carte, asigură-te că ai mai 

citit-o. 
 Dacă lectura nu te face neapărat mai inteligent, 

cu siguranţă nu te lasă prost. 
 Unii scriitori îşi trăiesc atât de intens viaţa 

literară încât își neglijează opera literară. 
 Deseori căutăm într-o carte cum ar fi trebuit să 

fim. 
 Nu-i nimic rău să citeşti ce-ţi cade în mână. Mai 

rău ar fi să citeşti tot ce-ţi cade în mână. 
 Scrisul este arta de a lăsa gândul să 

vorbească. 
 Fiecare roman este pentru autor o pro-fundă 

analiză a propriei vieți. 
 Poezia se scrie numai dacă nu reușești să 

trăiești altfel (după R. M. Rilke). 
 Motto: aş fi vrut să dedic acest eseu clipei de 

acum, dar am constatat că e la fel ca toate celelalte. 
 
(din volumul „Alte 1001 de aforisme” aflat sub tipar) 


 

               Petre RĂU 

 
 Adevărul - cea mai dulce incertitudine. 
 Adevărurile istorice sunt cele mai vulnerabile ade-

văruri. 
 Adesea confundăm punctul nostru de vedere cu a-

devărul. 
 Câte realități există, atâtea adevăruri există. 
 Adevărul nu poate fi întotdeauna demonstrat (după 

Kurt Godel). 
 Frica ne împiedică adesea să rămânem drepți până 

la capăt. 
 Ştiţi pe cineva care iubeşte puterea altuia? 
 Cultura este cel mai blând mod de supraviețuire. 
 Prin artă omul bate mereu la poarta paradisului. 
 Dacă deja ai început să depui efort, nu mai aştepta 

inspiraţia. 
 Sentimentele se schimbă odată cu interesele. 
 Un zâmbet poate dăinui o viață de om. 
 Nu aștepta să se schimbe ceva dacă tu nu schimbi 

nimic. 
 Dacă vrei ca cinstea să treacă şi pe la ceilalţi, fă-o 

să pornească de la tine. 
 În fața infinitului cea mai bună atitudine este aceea 

de a te considera centrul lui. 
 Dacă părăsești pe cineva și nu-ți spune să te în-

torci, atunci ești pe drumul cel bun. 
 Războiul cu tine îţi poate aduce cea mai frumoasă 

pace. 
 Fii pregătit să nu-l dispreţuieşti pe cel din oglindă! 
 Ai tot dreptul să râzi, dar nu de oricine sau de orice. 
 Nicio faptă bună nu ar trebui să scape procesului 

de multiplicare. 
 Nu știi ce să faci? Ține trena binelui! 
 Nu fă din bunătatea ta o slăbiciune! 
 Toți oamenii pot fi răi, dar numai unii sunt. 
 Copilul pune multe întrebări, intuind că viaţa nu-i va 

ajunge să găsească răspuns la toate. 
 Numai când eşti copil ţi se îngăduie să poţi fi o clipă 

Dumnezeu. 
 Totul a început de la o joacă de-a mea de copil și 

iată unde am ajuns! 
 Dacă vrei să semeni cu Dumnezeu, începe prin a 

ierta. 
 Faptele bune sunt mai sigure după mărturisirea ce-

lor rele. 
 Și cei care vorbesc cu Dumnezeu ajung în cele din 

urmă să tacă. 
 Numai în linişte se poate ierta. 
 Fără alinare dorul nu are sfârşit. Iată încă un exem-

plu de infinit! 
 Dorul începe cu o amintire. 
 Ce contează cât de departe eşti, dacă nu eşti a-

proape! 
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         Camelia OPRIȚA 
 

Povești din călimară 
 

În belşugul de lumină, 
Rândunel și rândunica 
Făcură o rochiță fină 
Împreună cu furnica. 

 

Cătălina lor cea creață 
Are o hăinuță care 
E cârpită cu o zdreanță 
Dintr-un bulgăraș de soare. 

 

Așteptând și vrând să știe, 
Rândunelul nostru mic 
Se juca într-o cutie 
Cu broscoiul Siminic. 

 

Adunau cuvinte multe 
În crenguța de cerneală, 
Însă chiar povestea noastră 
A rămas în călimară. 
 
Prințesa de Iasomie 

 

Florile de păpădii 
Își făcură pălării 
Din mătăsuri albe, șic, 
Și din fir de borangic. 

 

Una-i dulce ca o rază 
Și adesea se visează 
Zână, prea frumoasă fată, 
Răsărită-n val de apă. 

 

Dar cum galbenă-i chilia, 
Se trezește păpădia 
Cu un fluture albastru 
Și tăcut ca un sihastru. 

 

Și acesta o mângâie 
Cu mânuțe și călcâie. 
Păpădia iar tresare 
Când se vede miez de soare. 

 

Îi e dat acum să fie 
Prințesa de Iasomie 
Sub o tufă ‘naltă, albă 
Unde soarele-o desmiardă. 

 

Mai târziu, la asfințit, 
O furnică a-ndrăznit 
Să-și făcu culcușul moale 
În inima de petale. 

 

Nu vă spun ce a visat, 
Dar furnica e-mpărat 
Cu coroană aurie 
Și pietre de iasomie. 

 

Păpădie, iasomie, 
Vreți să-mi spuneți ceva mie? 
Care-i zână, care-i stea, 
Ca să scriu povestea așa. 
 
Trei furnici cu pălării 
 

Roua toată risipind 
În tufiș de levănțică, 
Pisicuța noastră mică 
Are blană de argint. 
 

Vai ce straie lucitoare, 
De l-ar ține-ntreaga zi 
Să se joace cu copii, 
Motănelul meu de soare. 
 

Trei furnici cu pălării 
Umblă-n sus și umblă-n jos 
Cu un bob aproape ros 
În palat de păpădii. 
 

Haide, trage, surioară, 
Zise sora cea mezină, 
Vine ceasul pentru cină 
Și ne facem de ocară. 
 

Greierașul cu vioară, 
Cântă câtorva gângănii 
Care trag la două sănii 
Încărcate cu povară. 
 
Păianjenul și toamna 
 

Noaptea este de grafit, 
Tot mai galben e pământul. 
Semn că toamna a venit, 
La fereastră-mi bate vântul. 
 

Ploile mărunte umblă 
Dintr-o frunză-n altă frunză. 
Unde ieri era și umbră, 
Stropii albi atârnă-n pânză. 
 

Biet păianjen s-a ascuns 
Unde scoarța e desprinsă. 
Unde ploaia n-a pătruns, 
A rămas o frunză prinsă. 
 
Vine Moșul cu povești... 
 

O steluță-ntârziată 
Ce din nouri s-a desprins, 
Umblă pe un vânt de gheață... 
- Vezi, copile, cât a nins?! 
 

Văd, bunico! Parcă-i vată 
Și sclipește în lumină, 
Iar steluța-i fermecată, 
Lunecând peste grădină. 
 

Umblă-n sus și îndărăt 
Și se uită spre ferești, 
Iar pe dealuri de omăt, 
Vine Moșul cu povești. 
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