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           Nicolae TZONE 
 

[ROTIŢE DE CEAS DIN BLANĂ DE CÂRTIŢĂ...] 
 
rotiţe de ceas din blană de cârtiţă 
înainte şi înapoi 
îmi înfig în cap  
un baobab 
şi azvârl în praf  
fără ezitare 
tot ce era înăuntru 
 

nu a fost nimic  
înainte de înainte 
e firesc să nu mai fie nimic  
înapoi de înainte 
şi înapoi de înapoi 
 

câinele care muşcă  
beragata altui câine 
chiar acum sub privirile mele 
trebuie înţeles 
aceasta este pentru el 
fericirea 
să smulgă cu colţii 
beregata fratelui lui 
în mijlocul străzii 
ziua în amiaza mare 
 

* 
nu mai există zare 
în zare 
 

sarea din marea moartă 
nu mi-a ajuns 
pentru prânzul 
de azi 
 

hei cine-mi mai vinde sare 
să am îndeajuns 
pentru prânzul 
de mâine 
 

* 
prietenul meu 
invizibil 
vechi 
foarte vechi 
fiul fiului  
domnului nimic 
sărbătoreşte 
 

 

mi-a prezis  
că mă voi prăbuşi 
când îmi va fi lumea  
mai dragă 
 

iată s-a împlinit  
cu brio 
previziunea lui 
 

îmi  
spun  
adio 
atât  
de 
plictisit 
de 
parcă 
fiul  
plictiselii 
aş  
fi 
şi  
nu  
fiul  
mamei  
mele 
 

voi  
mai  
trăi  
numai  
să  
pot 
să  
privesc 
cu  
voluptate 
cum  
putrezesc 
 

voi 
deschide  
o  
fermă 
de  
viermi  
la  
mine  
în 
trup 
 

voi deveni fermier 
renumit 
 

voi vinde viermi 
cum vindea rimbaud 
arme 
de contrabandă 
acum un veac  
 

îmi divinizez  
neputinţa 
de azi 
 

există 
un everest al durerii 

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

devastatoare 
în orice bucată de carne 
ce-şi zice 
om 
 

în mine este 
durerea  
cea mai înaltă 
de pe pamânt 
 

binecuvântată  
fie  
durerea mea 
binecuvântate  
fie 
rănile mele 
pline 
de viermi 
bunecuvântaţi  
fie 
viermii din  
rănile mele 
 

iov 
deja  
mă  
invidiază 
 

nu credeam  
să se mai nască  
cineva 
care să sufere 
mai mult 
decât mine 
îmi spune 
tu mă întreci 
îmi recunosc 
înfrângerea 
 

* 
am deja barba 
de-un metru 
din când în când 
merg şi mă bărbieresc 
cu briciul foarte ascuţit 
de pietre 
de pe fundul dunării 
 

s-a îndrăgostit 
atât de tare 
adâncul dunării 
de obrazul meu 
mă îndeamnă 
să zăbovesc 
la nesfârşit 
între valuri pietre 
şi peşti 
 

aici este 
regatul tău 
fără margini 
ştii bine 
te iubim 
foarte mult 
vino repede 

 

foarte foarte repede 
nu mai pleca 
între  
semeni 
 

nu  
te  
merită 
 

* 
nu mi-e frică 
de viermii din mine 
s-au obişnuit  
cu mine 

 

m-am obişnuit  
cu ei 
 

sunt ai mei 
sunt al lor 
între noi 
egalitatea este 
deplină 
îi învăţ cu răbdare 
să-mi citească 
şi să-mi iubească 
poemele 
 

nimeni în univers 
nu este  
mai singur 
ca mine 
 

acum  
şi-n vecii vecilor 
amin. 
 

 
Ilustrația: Nazar Bilyk -„ Rain” 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158719893109776&set=a.10150950196984776&__cft__%5b0%5d=AZX7YeOs16tRyEtsUODcJO_pARpaDn_SadN_T6vghCFHdjzGfm8Zi7tnRYBDvG5zA0TtJOo25K6o_e4a6euIW2c0EaLKhXYRgUEunsQpHKAvdULxcGnp6p-AafvR_fNEowI&__tn__=EH-R
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Iuliu-Marius MORARIU 
 

Gabriel Hasmațuchi - Alternative culturale 

Sibiu, Techno Media, 2018, 215 p. 
 

Un titlu incitant şi un conţinut pe măsură, aceasta este 
ceea ce propune Gabriel Hasmaţuchi în recentul său volum. 
Lector universitar în cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din 
Sibiu, doctor în filosofie, autor de carte, editor şi fondator al 
unor prestigioase periodice precum Saeculum şi prezenţă 
plăcută în spaţiul cultural românesc, autorul este un profe-
sionist al analizelor şi evaluărilor critice ale textelor de spe-
cialitate. 

În cele optsprezece unităţi tematice, precedate de un 
cuvânt ce ţine loc de prefaţă, domnia sa propune o întâlnire 
cu chipuri şi idei pornind de la concepţii exprimate în pagi-
nile unor volume mai vehi sau mai noi. Evaluând critic filoso-
fia românească şi gândirea din acest areal în diferite con-
texte, Gabriel Hasmaţuchi arată în cel dintâi capitol (p. 11-
30), care se constituie într-o adevărată sinteză, faptul că: 
"Întâlnirile culturale și nu „ciocnirile” (S. Huntington) s-au 
dovedit a fi mult mai utile, pentru români, dacă au fost supu-
se unei examinări critice, dacă au fost puse în acord cu spe-
cificul cultural, cu clara intenție de a depăși faza simulărilor 
culturale și de a activa spiritul creativ în toate sferele vieții, 
deoarece cultura s-a dovedit a fi factorul determinant al pro-
gresului de orice fel. Saltul de la o spiritualitate etnocentrică 
la una ce-și asuma o devenire întru alteritate s-a realizat – 
fără îndoială – pe parcursul întregului secol al XIX-lea și a 
culminat cu izbânzile din perioada interbelică. (Pre)facerea 
culturală a societății românești și înscrierea în acel saecu-
lum al modernității s-a făcut printr-o atitudine de rezistență 
prin tradiție sau printr-un spirit conservator." (p. 12) 

Această constatare constituie în fapt premisa unei inte-
resante sinteze, ce-şi propune să arate cum interferenţele 
dintre idei, culturi şi contexte s-au repercutat asupra Româ-
niei şi evoluţiei ei culturale. Este urmată de o trecere în 
revistă a elementelor care au contribuit la "criza lumii mo-
derne" (p. 31-42), ce porneşte de la concepţia actualului, 
însă insuficient valorificatul Ernest Bernea, iar apoi de o 
analiză transdisciplinară, pornind de la concepţia lui Con-
stantin Noica cu privire la istorie şi relevanţa ei pentru gân-
direa filosofică (p. 31-42). 

Periplul dedicat unor nume devenite deja clasice în pei-
sajul cultural românesc este apoi continuat cu o prezentare 
a gândirii lui D. D. Roşca (p. 43-54) şi aspectelor ce definesc 
pragmatismul ei şi cu un interesant studiu ce pune faţă în 
faţă, într-o analiză comparativă, un autor relevant al diaspo-
rei ruse din spaţiul francez, respectiv Nicolae Berdiaev şi un 
filosof, teolog şi poet ce nu a fost încă recuperat în întregime 
de către cultura autohtonă, anume Nichifor Crainic (p. 67-
86). Pornind de la farmecul pe care un alt mare clasic rus, 

 

 
 

respectiv Dostoievski, l-a exercitat asupra amându-
rora, autorul prezintă influenţele ce pot fi regăsite în 
gândirea fiecăruia dintre ei, fără a uita să sublinieze 
însă elementele de originalitate ale celor doi. Apoi, 
într-un mod ce nu este totuşi redundant, revine asu-
pra lui Ernest Bernea (p. 87-100), inventariind şi 
evaluând critic publicistica lui din paginile periodi-
cului Rânduiala, al cărui colaborator constant a fost 
gânditorul. 

Urmează apoi alte cercetări interesante, unele 
realizând o adevărată tranziţie înspre vremuri mai 
apropiate de cele pe care le trăim şi gânditori origi-
nali precum Ion Dur (p. 117-128; p. 183-176), Teo-
dor Vidam (p. 169-176), D. Cristănuş (p. 177-182), 
Ilie Guţan (p. 187-186), Constantin Schifirne (p. 
187-196) sau Florea Firan (p. 207-214). Pe cel din 
urmă îl defineşte astfel, prin prisma uneia dintre 
scrierile sale: "Florea Firan știe să se apropie de 
personaje așa cum deține și știința de a apropia citi-
torul de ele. Soluțiile portretistului sunt variate. E de 
ajuns să ascultăm, de exemplu, vocile - autorul, cei-
lalți și personalitatea asupra căruia stăruie să ne-o 
redea în maxima sa complexitate. E, de asemenea, 
de remarcat cum Fl. Firan folosește anumite proce-
dee pentru a evita monotonia structurală a textelor: 
pe C. Brâncuși ni-l prezintă, pe de o parte prin pro-
pria viziune despre lume ilustrată în aforismele sale 
și, ca o completare, ținând cont de afinități, prin ochii 
lui Mircea Eliade, la medalionul dedicat istoricului 
religiilor; lui Andrei Codrescu îi creionează profilul 
spiritual, îmbogățindu-l și cu un interviu; pe Dumitru 
Radu Popescu îl portretizează moral și profesional 
apelând la genul epistolar, tehnică folosită de D. R. 
Popescu mai bine de un deceniu pentru a-și expune 
opiniile și ideile asupra unor probleme culturale în 
paginile „Scrisului Românesc” la rubrica Scrisori  
 

(continuare în pag. 17) 
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        Gabriela SCHUSTER 
 

Lacul vulcanic din noi 
 

În mijlocul meu s-a instalat o sală goală 
unde ecourile se bat cap în cap 
de pe margini copacii vânjoşi 
se uită cu dispreţ şi ziua întreagă 
cu indiferenţă 
în pântec stau copii de piatră 
de la început 4 
apoi se înfricoşează unul în altul 
întră într-o singură piele 
într-o singură bătaie de inimă 
într-un singur ochi 
cu care privesc timpul pe dinăuntru 
şi timpul îi înghite 
 

tristeţea este ca un lac vulcanic 
rece şi adânc cu faţa spre cer 
din care brusc ies urlete 
răgete grozave 
strigăte de răzmeriţă 
mi-e cald mi-e frig 
îmi caut anotimpul potrivit 
alerg lângă copiii de piatră 
în sala goală din mine 
undeva îngerul decapitat... 
hohoteşte singur 
de râs? 
de plâns? 
de răcorit inima? 
 
 

Sunt pe recepţie  
 

Sunt pe recepţie  
crocodila împunge apele cu dinţii 
prăpădiţii de peşti fug spre mare 
zbătându-se zadarnic în miezul întrebărilor 
absolute 
îmi trag pălăria pe ochi şi îl văd pe Sinatra 
pupându-se în piaţa mare cu Corleone 
de obicei, mama mi-a băgat în cap 
că trebuie să mă spăl pe dinţi dimineaţa 
ca să vorbesc aromat 
şi că adevărul este vrejul 
pe care se caţără discuţii cu citate 
fără drept la replică 
astfel am învăţat să gândesc singură 
de câte ori am două minute libere 
 

şi nu prea am 
 
 
 
 

Univers în alt univers 

 
Univers în alt univers 
 

Moartea parte din întreg 
nu ştiu dacă are margini 
viaţa omului e scurtă 
şi în raport cu ea 
moartea este veşnică 
dar nu ştiu dacă moartea 
şi muritul mor şi ele 
de o altă moarte 
dintr-o altă moarte 
 

mă uit la mine 
separat de univers 
 

mă simt un univers în alt 
univers 
lângă alte universuri 
în multivers 
 
 
Universul nu se sinchiseşte 
 

Interminabile universuri  
se suprapun peste singurele  
particule fulgerate  
de viaţă  
altfel spus întunericul nu poate fi studiat 
doar marginile lui  
şi dacă suntem singuri ce folos  
 

în primele decenii după somn  
ne vom simţi atât de singuri  
cât de singuri se pot simţi  
albatroşii-poeţi cu aripile adunate  
în dreapta şi în stânga pântecului  
deveniţi prea grei, prea realişti  
pentru zbor 
  
catargul străpunge aerul de sub stele  
şi totuşi universul nu se sinchiseşte 
fiecare viaţă este toată viaţa   
fiecare timp este tot timpul  
fiecare moarte este toată moartea 
altfel spus întunericul nu poate fi studiat 
doar marginile lui 
 
 
Muzică 
 

Poate erau pescăruşi 
poate mesteceni 
poate şiraguri de rouă 
 

sau poate gânduri înţelese 
şi poate ne-înţelesuri 
ce se ascund 
ca umbrele 
când vreun nor 
se prinde în joc nebun cu luna 
poate erai tu 
sau reflexia trupului meu 
în zborul de spirală 
cu vârful în nelume 

 

(continuare în pag. 7) 
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păpuşi sătule de alge 
se-întorc cu faţa în jos 
am avut un copil 
scoborât la Rusălci 
 

chiar patul trezit din somn 
loveşte uşa zdrobită 
la geam peştele roşu 
pipăie bulbucat 
părăsirea crâncenă 
dintre ziduri 
 

drumurile înghiţite lacom 
de şuvoaiele ude 
roata căruţei le caută miop 
afurisind blestemele ploii 
 

şi cu pantofii în mână 
satul se refugiază 
în beznă 
 
 

Timp de-un hohot 
 

O văd venind 
arunc un munte 
înainte-i 
se-împiedică 
şi cade! 
 

am câştigat 
răgaz 
 

potecile se depărtează 
în ţărână 
alege pe cea scurtă 
se uită în lături chiorâş 
dobor un gând 
se-aşază 
şi râde cu poftă 
 

am câştigat 
timp de-un hohot 
dar mie îmi trebuie 
încă o viaţă de la capăt 
altfel 
 

o văd venind 
un diavol rău 
pentru că nu există 
diavol bun 
mă-ncumet să plec 
drumul se cască oribil 
jur-împrejur 
 

vreau s-o plătesc 
o văd venind din toate părţile 
arunc mănuşa 
şi-o trage pe degete 
mă înşfacă 
şi mă azvârle 
de unde am-venit 
de unde? 
vidul compact 
se rostogoleşte 
bolborosind 

 
 

 

(continuare în pag. 11) 

 

(urmare din pag. 6) 
 

Se poate evita moartea? 
 

Nu-ţi face griji 
vine neîntârziat 
pe îndelete 
sau 
brusc 
după micul dejun 
 

să intre lumina! 
să înfruntăm orele 
şi orele de după ore 
din dragoste să amâni tu 
sorocul 
în cea mai obişnuită 
dimineaţă a vieţii mele 
fragilă 
stranie 
ruşinoasă 
 

de ce trebuie să moară cineva 
pentru ca viaţa să îşi pună 
inelul cu diamante 
rochia de mireasă 
şi misterul primei nopţi 
 

cuvintele se zbat în zid 
restul 
e 
limpede 
 
 
Perfidie 
 

Să mă fi urcat în carul mai mare 
să fi dat bice calului mai albastru 
în cădere steaua lui Paracelsus 
să fi ars frâul în sute de bucăţi 
de libertate 
 

să fi pus planeta mai roşie  
ca un arc pe fruntea miresei palide 
în căutarea mirelui 
 

să fi ştiut că stelele cad din negura timpului 
purtând toate nălucile începutului 
lăsând printre cuvintele adormite 
boarea apusului următor ca pe o pâine 
mai caldă 
 

să fi auzit calul şoptind copitei de argint 
iubirea nu moare 
se mută perfid în altă mireasă 
 
 
Inundaţiile 
 

Sub burta elicopterului 
se-încaieră harta lichidă 
 

casele crăpate alungă morţii  
străpunse mocirlos 
de apa brutală 
 

taurul negru 
cu coarne de lemn 
înfipte în umerii scărilor rupte 
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Poetul Costache Conachi 

 

ieșise din matcă, creând „mii de gărlițe cu ape“ și, im-
plicit, „ostrovașe cu copăcei“. 
     Decorul specific, care se desfășoară „de o parte și 
alta“ a văii, etalează „munțișori cu pornituri și stânci de 
piatră“ deasupra cărora arborii  predominanți ai pădurii, 
„bradul și fagul să ridică cu mândrie“, în timp ce, „pe 
vârfuri, au crescut mesteacănul, arinul…“. Aflat în pos-
tura „hoinarului singuratic“, precum Rousseau, căruia 
știm că îi plăceau torenții, stâncile și brazii înalți, munții 
și pădurile întunecoase, Conachi se străduie să dea un 
plus de însuflețire peisajului prin care se mișcă dezin-
volt, introducând în descrierea sa și câteva elemente 
generatoare de sunete cum ar fi „pâraiele care sună cu 
țipăt coborându-se în vale cu repigiune“ sau face refe-
riri la repertoriul atât de divers și inconfundabil al unor 
păsări: „g(r)angurul jăluește“, „cucul hăulește“, remar-
când că, aici, „privighetoarea nu doarme“.  
     Pentru că plăcutele trăiri conjuncturale de la Câm-
puri par să fi atins deja coarda sensibilă a sufletului 
său, făcându-l să-și dorească a împărtăși bucuria clipei 
și ființei iubite, în finalul epistolei, el se adresează celei 
ce reușise să-i săgeteze inima: „Unde ești preaiubito, 
(…) unde ești ca să petrec cu tine și să mor în brață-ți 
(?)“8  
     După ce transmite sărutări de mâni Saftei, sora lui 
Petrache Negre, care era căsătorită cu comisul Ștefan 
Catargiu9, precum și soției acestuia, Smărăndița, pen-
tru care începuse, cu trei ani în urmă, să-i nutrească 
sentimente dintre cele mai alese, își atenționează prie-
tenul că îi trimite, alăturat, și „un stih“ în speranța că 
acesta i-ar plăcea nu numai lui, ci și consoartei sale.  
     Încercând să identificăm vreun ecou al acestei de-
plasări memorabile prin împrejurimile satului Câmpuri 
în creația sa, din acea perioadă, am avut plăcuta 

(continuare în pag. 9) 
 

 

 

    Ștefan ANDRONACHE 
 

Prima descriere a peisajului pitoresc din ținutul 

Putnei făcută de C. Conachi într-o scrisoare din anul 

1813 
 

     Costache Conachi în cursul vieții sale a avut numeroase 
legături cu ținutul Putna, județul Vrancea de astăzi. Inițial, 
el a îndeplinit, în cursul anului 1807, dar și între 1 noiem-
brie 1809 și 15 iunie 1810, funcția de staroste (ispravnic) al 
acestui ținut1 Ulterior, a devenit moștenitor al unor proprie-
tăți de pe filiera părintească ori a vândut sau cumpărat câte-
va moșii, din care cauză a avut și unele pricini de judecată 
cu vecinii acestora.2 Demn de reținut este și faptul că 
vornicul Conachi, includea printre licorile sale preferate și 
„vinul roș dulce di la Vârteșcoiu“3 cu care obișnuia să-și 
delecteze musafirii de rang înalt pe care îi invita la ospețele 
organizate în primitoarea sa reședință ieșană din dealul 
Copoului.  
     Totodată, el a mai descins, în câteva rânduri, în pito-
reasca zonă din Țara Vrancii și pentru cercetarea unor mo-
șii. Astfel, în primăvara anului 1813, alcătuiește o hotarnică 
pentru răzeșii din Răstoaca4 după care avea să se depla-
seze ceva mai spre nordul ținutului, la Câmpuri, în vederea 
verificării felului cum se făcuse împresurarea proprietății 
acestui sat.5 Odată ajuns aici, el a profitat de oportunitatea 
ivită pentru a vedea și admira împrejurimile pe care avea 
să le găsească deosebit de încântătoare.  
     Marcat fiind de influența romantismului francez, și mai 
ales de „Confesiunile“ în vogă ale lui Jean-Jaques Rous-
seau, el se angajează în mici plimbări de-a lungul râului 
Șușița ce înconjoară, prin latura dinspre apus, vatra vechiu-
lui sat, demers ce îi permite să descopere frumusețile na-
turii sălbatice. Desigur că, într-o astfel de circumstanță, ini-
ma sa de poet și-a intensificat vibrațiile, determinându-l să-
și dorească ca ființa-i iubită să-i fie alături.  
     Pentru a-și face cunoscute puternicele sentimente pe 
care le-a trăit aici, în acea primăvară de neuitat, el se deci-
de să-i aștearnă câteva rânduri și prietenului său apropiat 
banul Petrache Negre.6 Costache Conachi ține să-i preci-
zeze acestuia faptul că treburile l-au determinat să ajungă 
la Câmpuri, așezare aflată la poalele dealurilor montane 
care a reușit să-i lase o foarte bună impresie: „Ce loc, ce 
zugrăveală a făcut firea lăcașului sălbăticiei, unde amorul 
locuește.7“  
     Prima și cea mai importantă formă de relief care i-a re-
ținut atenția, într-o frumoasă zi de primăvară, pare să fi fost 
„valea, nu lată, întru care în mii de încujbături [îndoituri, 
n.n.] să poartă ca un șărpi Șușița pe un petriș învrâstat și 
așternut cu niște năsip în floarea aurului“. Referindu-se la 
pârâu, observă că în aval acesta, din cauza ploilor, își  
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(urmare din pag. 8) 
 

surpriză de a descoperi, în „Visul amoriului“, versul „Un 
pârâu de apă vie, ca un șarpe în cujbări“10, fapt ce ne 
determină să opinăm că poezia menționată ar fi fost inspi-
rată de descinderea sa la Câmpuri, pe „o vale nu lată întru 
care în mii de încujbături să poartă ca un șărpi Șușița“. 
Așadar, nu este exclus ca „stihul“, la care expeditorul făcea 
referire în scrisoarea sa, să fi fost chiar această valoroasă 
creație poetică. 
 

     Note: 
1. Paul Păltănea, „Neamul logofătului Costache Conachi“, Editura  

Albatros, București, 2001, p. 81-82; Mihail Pohrib, Logofătul Costache 

Conachi (1778-1849) - omul politic. În: „Tecuciul literar-artistic“, I, nr. 

2, mai 2007, p. 15. 

        2. Paul Păltănea, op. cit, pp. 172, 189.  

3. Biblioteca Academiei Române, București, col. Documente isto-

rice, CCLXXX/219, original. 

4. Paul Păltănea, op. cit, p. 211. 

5. A. Sava, „Documente putnene“, vol.1, Chișinău, 1929, p. 6. 

6. Gh. Gibănescu, Două scrisori ale lui Conachi. În: „Arhiva“ Soci-

etății Științifice și Literare din Iași, XIII, 1902, p. 93.  

7. Ibidem. 

8. Idem. 

9. Paul Păltănea, „Viața lui Costache Negri“, Editura Junimea, Iași, 

1985, p.15. 

10. Costache Conachi, „Scrieri alese“. Ediţie, prefaţă, glosar şi bi-

bliografie de Ecaterina şi Alexandru Teodorescu. Editura pentru Litera-

tură, Bucureşti, 1963, p. 71-75. 

 

 
Vedere din Câmpuri spre Muntele Răchitașu Mic 

 
[Conținutul scrisorii:] 

      [1813] 
             Iubite frate, vere Petrachi 

 

Iată scrisoarea, iscăliț-o și o porniți; numai d-ta și eu n-
am mai schimba iscăliturile; iar alții cănd vin la (a)dică, de 
nu pot cârni, își prefac slovele și iscăliturile. 

Eu mă aflu în Câmpuri [în ținutul Putna, n.n.]. Ce loc, 
ce zugrăveală a făcut firea lăcașului sălbăticiei, unde amo-
rul locuește.  

O vale nu lată întru care în mii de încujbături să poartă 
ca un șărpi Șușița pe un petriș învrâstat și așternut cu niște 
năsip în floarea aurului. Mii de gărlițe cu ape se rătăcesc 
din matcă și iarăși trag la ia, printre ele ostrovașe cu 
copăcei ce petrișul nu lasă să crească mult.  

De o parte și alta de vale, munțișori cu pornituri și 
stânci de piatră asupra cărora bradul și fagul să ridică cu 
mândrie, arinul și teiul le face umbră sub poalele lor. Acolo, 
pe vârfuri, au crescut mesteacănul și se vede ca o pirami-
dă făcută de frunze. Prin mijlocul grădinii ace(le)ia din 
stânci se slobod pâraie care sună cu țipăt coborându-se în 
vale cu repigiune. Acolo, g(r)angurul jăluește și cucul hău-
lește, privighetoarea nu doarme și omul … pătimește. 
 

 

Unde ești preaiubito, strig de mii de ori, unde ești 
ca să petrec cu tine și să mor în brață-ți (?) Dar ea 
nu-i, m-au lăsat, s-au dus. Adio. 

Conachi 
Cucoanei Săftiței, sărut mâna cum și cucoanei 

Smărăndiței.  
Îți trimit și un stih ce cred că-ți va plăcea. 

 
Gh. Gibănescu, Două scrisori ale lui Conachi. În: „Arhiva“ 

Societății Științifice și Literare din Iași, XIII, 1902, p. 93. 
 

 
Râul Tișița la Câmpuri 

 

(Din volumul „Costache Conachi. Repere biografice, biblio-
grafie și documente comentate“ aflat în curs de apariție la 
Ed.„Junimea“.) 
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            Adi FILIMON 
 

 
candy:  
mi se deapănă un fir din creștet 
se răsucește în jurul timpului 
departe de ochii fricoși 
ai mersului înapoi 
numai eu știu cât doare lama fierbinte 
și cum taie din mine cercuri elicoidale 
decojind 
ceea ce era de rămas  
liniile pământului se umflă ca pântecul mamei 
și crapă cedând insistenței atâtor copii 
ce se joacă fiecare cu viermele lui 
fiecare cu somnul lui 
mai e puțin și vin sărbătorile  
vin cerșetorii să-mi ceară un bănuț 
pentru ochii lor nevăzători 
în fiecare an am tot mai puțini bani 
când plouă mă uit după mine 
prin bălțile străzii 
e mare lucru să te descoperi așa 
 
 
second hand:  
gândurile mă percep 
ca pe o vrabie strivită de șoim 
vreau să plâng din plăcere 
durerea să fie o bucurie fără margini  
iar acustica din piept o muzică stranie 
în paradisul nebunilor 
se aruncă trupurile uzate 
azi mă dezbrac și eu de al meu 
nu-l mai vreau  
am alte trupuri second-hand 
 
 

sub iad e mult mai cald:  
ce liniște s-a întins dintr-odată  
peste vacarmul minții  
urechile se rup 
încet în bucăți mici de piele  
cu care acopăr tatuajele vechi  
aerul nu mai transpiră  
cu fetele de la oncologie  
n-am mai vorbit de un veac 
nu mai e timp 
gurile se deschid hăpăind aerul toxic 
sunt pe al nu știu câtelea 
plan sub nivelul vieții 
sub iad e mult mai cald  
(mulțumiri) 
în fiecare zi când ajung acasă 
îmi dau părul jos și mă spăl pe chelie 
 

 

fragmente din milisecunde:  
umbra aleargă în spatele umbrei mele 
e veselă şi se împiedică des 
încă se distinge negru-crud  
între celelalte umbre 
suprapuse unele peste altele 
când le calc piciorul se afundă uşor 
nu se vede dar simt goliciunea 
timpului fără substanţă 
aud vibraţiile tăcerilor 
doar pentru mine se dezmorţesc 
şi vorbesc 
sunt atât de firavă încât 
umerii casei mă împing în afară  
caut şi cer inutile răspunsuri 
la zeci de întrebări despre mine 
 

marița: 
(ce pui de lele îmi ești)  
își clatină capul de păpușă pe arcuri   
ochiul i se umflă ca o mărgică neagră  
când iese pe stradă își pune 
o palmă la ochi  
păpușarul i-a lăsat o mână mecanică  
putea să-i coasă mâna de cap  
sau să-i acopere ochiul  
cu un plasture viu colorat  
(că și viața e la fel  
de veselă și colorată) dar marița  
ar fi banală fără să-și arate din când în când  
ochiul de mărgică neagră  
(și ce ochi frumos avea înainte)  
cu păpușarul trebuie 
să fii în relații cordiale  
să-ți pleci capul când slăbește strânsoarea 
să nu te încurci în sfori  
atunci e sfârșitul  
păpușarul taie mănunchiul încurcat  
și te descoase cu tăieturi fine 
 

teatrul zilnic:  
închide ochii şi uită de tine  
acum eşti altcineva  
joci un personaj pe care nu-l ştii  
dar vrei să arate ca tine  
te rogi mamelor îngropate pe jumătate  
bei din spălăturile pruncilor 
îți plimbi eul în lesă 
ești actor leneș  
tragi de păr o perucă  
de clovn 
 

agonie:  
vorbesc de câteva nopţi cu un portret  
abia schiţat în albul vederii 
leneşă lumină mi se înfige în ochi  
durerea cântă la harfă molatic  
şi-mi gâdilă inima rece  
pulsul se târăşte prin vene  
ca un soldat rănit în tranşee  
dar e aşa de rănit că nimeni 
nu-l mai vrea viu  

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

 
imbus:  
am un pic de invidie față de oamenii 
care plâng de bucurie 
din cauza lor mi se pare prea tragic 
să duc la bun sfârșit un șiretlic numit fericire 
sunt un artist prea prost și needucat 
nu știu să vorbesc coerent 
am acea deformație sentimentală pe care 
n-o pot descrie 
cunosc gândul sângelui când  
o ia înapoi pe arteră 
și gustul dulce al cărnii ce se rupe în piept 
 
 
praful roșu al dragostei:  
deschid ochiul  
doar ca să văd partea mea de întuneric  
aceleași izvoare trec prin mine și tine  
firul vieții se duce în sus și în jos  
(de unde vine și unde se duce) 
alerg prin praful roșu al dragostei  
și-l spulber cu tălpile goale  
adun atât cât pot ține în palme 
să-ți spăl fața  
vreau să văd când îți cade lacrima  
să mă doară  
să lupt cu mila ta 
să-mi înfig în ochi lama tăioasă a vieții  
să nu te plâng niciodată ca pe alt cineva  
ci ca pe o parte din mine 
 
 
tandreţe:  
povestea mea e o cărticică de buzunar 
pe care o citeşti dimineaţa  
când urci în tramvai 
e o lectură uşoară  
uneori zâmbeşti vag 
în colţul gurii  
şi-atunci văd aşa clar ridurile ochilor  
că-mi vine să scot o mână din carte  
să te mângâi pe părul  
cârlionţat ca o blană de merinos 
 
 
ziua femeii:  
ziua aceasta a fost ca multe altele  
însorită pe dinăuntru  
ca un car de nuntă  
plin de flori argintii 
pe dinafară e o zi oarecare  
nici rece nici blândă 
aştept dimineaţa următoare  
să mă curăţ de jegul falsei iubiri 
să mă aduc înapoi din trecut 
sunt oarbă deşi întunericul  
pare albastru 
sunt vie dar mâinile  
nu se mai pot aduna 
 

 
 

dragostea:  
uneori stau de vorbă cu sufletul  
mai ales dacă mă sufocă neliniştea 
îl ascult aşezându-se comod înlăuntru 
şi-mi spune că dragostea  
e piciorul cel bun al ologului 
e fructul măceşului 
râsul copilului 
ploaia de lacrimi 
aripa libelulei 
treptele 
cuibul cocorului 
beţia de gânduri 
nopţi albe 
patima blestemului 
lumina din noapte 
pâinea caldă 
şi multe altele pe care  
nu le văd acum dar le ştiu 
 
 
despărţire de mine:  
vor suferi copacii când  
se vor desfrunzi  
şi vor tăgădui zborul cocorilor 
sunt mort dar nu m-am dus încă  
să dorm în mansardă 
mai vreau să beau un pahar cu mine 
după ce voi pleca tu o să creşti 
umbrele muşuroaielor de furnici 
paiul din văgăunile lor e dulce-amar  
e ca mine cel care cerşeşte sfinţilor 
lacrimi opace pentru tine  
deşi sunt mort nu pot dormi 
mai stau cu mine să beau  
un ultim pahar  
să văd lumina cum se scurge 
subţire prin vene 

 
perfuzia cu alcool:  
încă mi-e frică de oamenii 
goliți de suflet 
de viii cei morți care se strecoară 
pe lângă mine ca șerpii alunecoși 
le simt răceala trupului 
cum mi se înfige în piept și beau 
să uit limbile de foc din priviri 
încă mi-e frică de oameni ținuți 
în case din sticlă 
dimineața au zidurile aburite apoi 
o seninătate din întuneric le acoperă 
trupurile goale 
nu mai trec prin oraș decât  
pe semne de circulație 
eu și câțiva ne ținem de mână 
și păstrăm cadența perfuziei cu alcool 
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regina furnică 
 

martorii cheie au dispărut 
  

dezvăluirile sunt pașapoarte 
temporare 
pe tălpi curajul e lipicios 
 

nu ghicesc cifrul ieșirii  
din acest mușuroi  
fără oră personală  
 

îl despart în silabe 
cu tunuri de apă și fulgere  
de pământ  
 

pe muzică rusească  
strâng nodurile unei trilogii 
 

conflictul este indispensabil 
limbajul devine solemn 
 

la capătul minții  
parola se rostește  
chimic 
 

sssssssssssst 
regina furnică  
și-a pierdut aripile  
 

în liniște pulverizez  
insecticid 
 
 
termometre 
 

în mine s-a deschis 
un spital de noapte 
cu tărgi rupte 
 

întunericul tușește tuberculos 
sub pături geme apocalipsa 
 

frica sparge termometrele 
pe jos zac pete de sare 
și rivanol 
 

afară am pielea 
albă 
ud florile 
 

râzând 
 
 
masa de manevră 
 

niciodată mi-am spus 
și până dimineață 
am rezistat sirenelor 
din artere 
 

aerul se plimbă liber 
într-un spațiu care 
nu mă include 
 

ventilația artificială 
are termen scurt 
 

(continuare în pag. 13) 

 

 

       Carmen SECERE 
 

pardon 
 

îmi torn în pahar șampanie  
din sticla deschisă  
fără niciun motiv  
 

uit numai lucrurile simple  
memoria e un paznic  
viu încă  
 

formulez întrebări  
ecoul îmi spune pardon  
nu răspunsul este cheia  
 

renunțarea ia chipul meu  
mai rămân puțin  
ca într-o viitoare moarte 
  

certitudinea că nu există  
certitudini 
 

mă identific cu prezentul  
leg slăbiciunile de piciorul  
patului  
 
 
selfie 
 

sunt cea mai înaltă femeie   
din orașul catastrofelor  
confuziile mă sufocă 
  

urc la etajul 56 în sky bar  
să văd cum betoanele  
zgârie norii  
 

fac un seflie  
modific saturația  
 

cobor cu picioarele în iarbă  
unde emoțiile nu pot fi controlate  
 

adaptare  la pericol  
curaj 
  

gândirea excesivă  
produce dezechilibre  
 

când filosofez cinic  
îmi cumpăr rochii baby doll  
din jakarta  
 

le tai asimetric  
să pot merge despletită  
pe ape  

 

am cel mai lung păr  
din orașul catastrofelor 
  

în pădurea indiană  de mangrove  
albesc 
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(urmare din pag. 11) 
 

gesturile spontane nu mă sperie 
renegociez decizii 
 

picior peste picior 
stau la masa de manevră 
 

afară un pescăruș scapă 
carnea din cioc 
pisica nimănui 
o înfulecă 
 

sunt multe feluri 
prin care se poate lua frișca 
de pe prăjitură 
 
 
negru 
 

intru în scenă 
cu ochii mari 
 

cadență uitată 
pe un singur picior  
 

penultima voce 
îmi suflă replicile  
 

la piept ţin 
o duminică neagră 
/ rostesc „duminică” bâlbâit /  
 

sunt contorsionistă 
stau la soare într-un con  
de umbră  
perspectivă sceptică 
în contrapunct 
 

îmbrac sfârşitul 
cu pene de struț 
 
 
flăcări  
 

unghiile înfipte în carne 
produc tăieturi adânci  
 

corbii caută ochi 
ochii caută flăcări  
 

în viața cealaltă  
am lăsat o mamă  
care scria amintiri roșii  
din stalingrad 
 

volodya 
e nevoie să știii și să mori 
nu numai să trăiești  
 

vânătorii aleg terenul 
căptușit cu bucăți  
de piele 
 

într-o țară fără ieșire  
stau nemișcată  
ca un lunetist  
siberian 
 

 

 
iris 
 

într-o durere jasmin 
amestec sânge 
cu busuioc 
 

mirosul e iute 
vrăjitoarea despletită  
pune plasturi peste boli  
 

o femeie uitată  
acoperă fântânile  
 

înghit rădăcini de iris 
cuțitul cade strâmb  
 

între verde și roșu  
trag linie 
 

drumul pe care  
nu am pornit niciodată 

 

partea cealaltă 
 

când aduc personaje  
în poeme  
ratez  
 

așa au dispărut  
paznicul de far  
ghicitoarea cu norocul  
și soldații  
 

am rămas fără ghid  
paramedicii aleargă  
în partea cealaltă  
 

cine să care targa  
cu cele întâmplate  
 

sub platoul industrial  
retușez statui  
 

un glonț îmi șuieră  
pe la ureche  
sunt vie  
generale 
 
 
argint 
 

umbrele poartă blănuri  
negustorii sunt vegetarieni 
 

într-un convoi de suferință  
măștile diferă  
 

rai și iad 
o călătorie pe cuie 
un vârtej care înghite cu 9 guri 
9 ceruri 
 

iertarea nu se cumpără  
 

cine poate respira în tristețea  
unei vulpi de argint 
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          Maria FILIPOIU 
 

INVIZIBILITATEA ȘI  ÎNĂLȚAREA ÎN CONȘTIINȚĂ 
 

    Omul devine vizibil prin materializarea spiritului (însu-
flețire) în produsul de concepție, iar prin moartea fizică 
(materială), când spiritul părăsește corpul-gazdă, acesta 
se dezintegrează, în procesul de metamorfozare, conform 
teoriei chimistului francez:  
   „În natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul 
se transformă” - Antoine Laureat de Lavoisier (părintele 
chimiei moderne). 
   În viziunea lui Platon, puterea invizibilității este folosită 
pentru a sugera că morala este un pilon social, cu rol esen-
țial în formarea omului virtuos și onest pentru societate, iar 
dacă ar exista sancțiune la ivizibilitate a omului nevirtuos, 
morala „s-ar evapora” prin execuție spirituală.  
   Ipoteza invizibilității a fost explorată în multe opere de 
ficțiune, cea mai renumită fiind „Omul invizibil”, de H. G. 
Wells, publicată în anul 1897, în centrul acțiunii aflându-
se un cercetător care a reușit să-și modifice indicele de 
refracție al corpului, devenind invizibil. 
    Dispariția fizică este analizată în acțiunea romanului „O-
mul invizibil” și scoate în evidență valorile morale și psiho-
logice ale omului care a traversat perioada modernismu-
lui, dar și apelul la umanitate, când individul este pus în 
fața evoluției tehnologice, științifice și culturale.  
  Astfel, autorul descrie partea întunecată a științei și co-
ruptibilitatea conștiinței umane, aprofundând tema știin-
țifico-fantastică a omului invizibil, în urma experimentului 
îndelungat, în „Omul invizibil” - performanța modificării in-
dicelui de refracție, ce face obiectele invizibile, iar pe cititor 
în absoarbe în acțiunea din lectura captivantă.  
   Eroul principal - omul ivizibil - nu are această particula-
ritate înăscută, ci ajunge să fie perfect invizibil după multă 
strădanie și mulți ani de experimente, când cercetătorul 
reușește să-l facă aproape invizibil, dar impactul psiholo-
gic este infernal pentru personajul detașat material față de 
toți locuitorii sau oaspeții unui han dintr-un cătun distanțat 
de lumea civilizată, locul ales de scriitor pentru acțiunea 
romanului.  
   Astfel, omul invizibil este lipsit de materie fizică și de va-
loare morală - om fără însușiri.  
  Într-o similitudine tematică, scriitorul Robert Musil, în „O-
mul fără însușiri”, anticipează înainte cu o sută de ani, 
epoca în care valorile morale sunt renegate, lăsând prostia 
să iasă în prim-planul scenei din epoca modernistă.  
   Personajul principal Ulrich devine „omul fără însușiri”, 
pierzându-și năzuința pentru evoluție în procesul psiholo-
gic, în momentul când realizează că societate apreciază 
că „geniali” pot fi și caii de curse, și tenismenii și boxerii.  
    Prin atribuirea criteriilor genialității într-o multitudine de 
structuri care înregistrază un record, acțiunea romanului 
se derulează pe tema genialității pierdute în tânărul care 

 

ar fi fost genial, dar a devenit „omul fără însușiri” la 
începutul unei epoci în care își vede idealurile ame-
nințate de o decădere morală, în care specia umană 
părea a fi substituită, prin suprimarea evoluționistă ca 
obiectiv epocal.     
   Omenirea aflându-se pe traiectoria modernismului, 
nici în această perioadă impactul psihologic asupra 
moralității nu s-a schimbat, devenind uzitat cuvântul 
genial la orice lucru banal: „marea e genială”, „mân-
care genială” sau „e genial” orice scamator.  
  Cei doi clasici ai Literaturii Universale, care au trăit 
în aceeși perioadă istorică - H. G. Wells (1866-1946) 
și Robert Musil (1880-1942) - tratează tema psiholo-
gică a valorilor morale de la începutul secolului XX, 
fiind repere după care s-au inspirat mulți scriitori, 
adepți ai moralității, spre a estompa curentul moder-
nist ca preferință pentru tot ce este nou.  
   Ca urmare a procesului de transformare a omului, 
din vizibil în „invizibil”, el își piede calitatea rațiuni și 
moralitatea în aceeași măsură, fizic și spiritual, iar în 
cele două romane, autorii pledează pentru performa-
rea valorilor morale, spre emancipare în evoliția ome-
nirii.  
   „Viața oamenilor, petrecută doar în distracții, fără 
rațiune și morală, nu are nicio valoare” - Immanuel 
Kant..  
    Invizibilitatea rămâne un subiect de ficțiune, ce nu 
este posibil în realitate, aceasta implicând demate-
rializarea fizică și pierderea capacității senzoriale prin 
suprimarea vieții (moartea fizică). 
    De aceea, în operele de ficțiune, eroii devin invizi-
bili, prin metoda „camuflajul”, folosind o mantie sau 
un costum, care îi face imposibil de observat.  
    Mulți psihanaliști au speculat ideea Înălțării Spiritu-
ale spre un nivel de conștiință superior, într-un pro-
ces de expansiune emoțională, datorată abilității 
mentale a omului, în care se implică arbitrul divin - 
Spiritul - coordonatorul stărilor fizice și psihice.  
    El este cel care activează Sinele la o frecvență 
vibrațională superioară - Înălțarea în Conștiință.  
     În moartea fizică, Spiritul se detașează de corpul-
gazdă, când acesta urmează a fi supus procesului de 
dezintegrare, nu înainte de a-i elibera Sufletului ener-
gia mentală și emoțională, necesare integrării în ur-
mătorul nivel de conștiință.  
    Dacă ceva nu se vede, nu înseamnă că nu există, 
așa cum este viitorul-invizibil, imprevizibil și încert.  
    Vizibil este trupul, cu defecte și calități, invizibil es-
te sufletul, ce ascunde suferințe și virtuozitați, iar 
omul este fantoma clipei într-un destin terestru.  
    Cumulând acțiunea din cele două romane: „Omul 
invizibil” și „Omul fără însușiri” se poate spune: Omul 
invizibil își pierde toate însușirile.  
    O societate care nu-și prețuiește tradițiile și valori-
le morale, nu poate să meargă înainte, nici nu poate 
progeresa cultural, când este devansată și devastată 
de tendințele modernismului, adeseori distructive în 
evoluția spirituală. Prin negarea totală sau parțială a 
tradiției și adoptarea unor principii noi, moderniste, 
sunt renegate moștenirea culturală și tradiția identita-
ră neamului românesc.  
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    (continuare în pag. 8) 

 
 

     Ionel NECULA 
 

Petre Rău – aforistul 
 
      Abia acum iau cunoștință de această ipostază scriitori-
cească a confratelui Petre Rău, deși, aflu din bibliogafia sa, 
că a mai publicat, cu zece ani în urmă, o carte de aforisme.  
     De când Tecuciul este gazda singurului Festival interna-
țional al aforismului, genul acesta, succint și sprințar, a an-
trenat multă lume, ceea ce este îmbucurător și demn de 
apreciat, ca o gimnastică, rafinată și ademenitoare, a minții. 
     De regulă, scriitorii recurg la această formă laconică de 
exprimare spre senectute, când consideră că a cumulat o 
bogată experiență de viață și-și poate permite sfaturi, îndru-
mări și opinii. Dar nu este o regulă. Blaga, bunăoară, și-a 
conceput aforismele în paralel cu opera sa poetică, filo-
sofică și dramatică. Pentru el aforismul e un simplu grăunte 
de metal nobil, dar care poate avea greutatea unei lumi. Și 
tot el considera că aforismul este o floare în stare de grație, 
aleasă să conceapă Logosul și să-l nască. 
      În ambele tentații de definire a aforismului, Blaga su-
blinia fundamentul lui metafizic, ceea ce este justificat dacă 
avem în vedere că cei mai de seamă aforiști au fost, cu 
precădere, gânditori cu frumoase dispuneri filosofice. Scho-
penhauer, bunăoară, și-a publicat Aforismele despre înțe-
lepciunea în viață, ca ultimă piatră pusă la temelia siste-
mului său de gândire. Ele au fost traduse în românește de 
Maiorescu și-a constituit, pentru multe serii de studenți, o 
bună introducere în sistematica gândirii sale filosofice. De 
asta spun, în sensul său intim aforismul este, sau poate să 
fie chintesența unui sistem de gândire nedezvoltat, ideea 
teorică indusă de Blaga ca intuiție primă și apriorică a unui 
sistem de gândire. Nu-l includem în această categorie și pe 
Cioran a cărui operă este, în întregime, aforistică. Unele 
sunt mai dezvoltate, dau impresia de microeseuri, dar ră-
mân încadrate în cadele genului aforistic. Evident, părintele 
recunoscut al aforismului rămâne Rochefoucauld. 
      Noi, românii, n-am avut, cu excepția lui Blaga, un scri-
itor care să fi cultivat cu prioritate aforismul, deși în scrierile 
multora se găsesc destule panseuri disipate cu dezinvol-
tură. Atât de multe încât cercetătorii  au putut alcătui ulterior 
cărți importante  cu aforismele lor. Așa au apărut cărți cu a-
forismele lui Iorga, Eminescu sau Maiorescu, care rămân 
mărturii evidentge ale abilităților lor aforistice.  
      Dacă admitem că un aforism este un gând sau o frân-
tură concentrată și surprinză-toare de gând, atunci putem 
verifica ușor că cel mai adesea dispunerea lui se poate arti-
cula fie pe structura unui paradox, fie a unei metafore. Po-
eții,mai ales, cultivă cu prioritate aforismul metaforic. Auzim 
adesea că poezia este respirația lui Dumnezeu pe pământ 
- o metaforă dulce și unanim acceptată, de care se folosesc 
chiar și cei care scriu poezie slabă. 
      Cel care a dat maximum de strălucire aforsmului para-  
 

 
 

doxul - opărere care se deosebește de cea curentă și 
uneori vine în contradicție cu bunul simț. Ex. Cel mai 
neliniștit om dintr-o închisoare este directorul ei. Evi-
dent, și acest aforism-paradox, ca și multe altele a stat 
la temelia unei piese de teatru. Toate piesele sale de 
teatru au la temelie un aforism-paradox.  
      Un aforism nu este o operă, dar o poate genera și 
legitima. Dacă un strop de rouă reflectă o lume, de ce 
n-ar face același lucru și un aforism care este tot o 
picătură, o frântură  de gând? 
      Revin acum la aforismele lui Petre Rău. 1001 de 
aforisme (Editura InfoRapArt, Galați,2020) are o cali-
tate mai puțin practicată de aforiști. Autorul le-a grupat 
deja tematic astfel încât cititorul să ajungă direct la 
ideea care îl interesează. De regulă, autorii de aforis-
me preferă devălmășia, obligând cititorul să citească 
tot pentru a găsi ceea ce-l interesează. E o idee, deși 
nu sunt sigur că este și cea mai oportună.  
      Or, Petre Rău, grupându-și panseurile în 25 de 
diviziuni, facilitează prin voie vegheată căutările citito-
rului. Încă ceva: Cuprinsul de la finalul cărții indică 
pagina, cum este firesc, dar indică și mumărul de 
aforisme din fiecare capitol. De pildă, numărul cel mai 
mare de aforisme le găsim în diviziuneea titulată pilde, 
povețe sfaturi (97) ceea ce înseamnă că autorul a 
ajuns deja la o maturitate de gândire și la o experiență 
de viață care-i conferă calitatea de îndrumător volun-
tar celor dispuși să se împărtășească din cumulurile 
parcursului său existențial. Iată câteva: Cere întotdea-
una mai puțin decât poți da. Sau: Ca să fii de neînlocu- 
it, fă ceva să fii diferit. Și încă una de mare adâncime: 
Sufletul este singura pasăre care știe că-i va muri coli-
via. Sigur c-aș putea să consemnez încă multe altele, 
 

(continuare în pag. 16) 
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(urmare din pag. 15) 
 

dar ele trebuiesc parcurse direct și individual, nu preluate 
de la a doua sursă.   
     O altă diviziune generoasă este cea care are ca ge-
neric Umorul (90 de aforisme) și pune în valoare joviali-
tatea autorului Drumul cel mai scurt dintre două puncte e 
mereu accidentat. Sau: Dacă tot plecăm cu mâinile goale 
dincolo, măcar să le avem curate. M-a surprins însă subti-
litatea unuia dintre aforisme: Dacă reușești să culci un opt, 
poți atinge veșnicia. 
      Ca matematician, știința cea mai apropiată de filosofie, 
era firesc să consacre și un capitol și disciplinei metafi-
zicii, pe care o asociază cu filosofia (76 de aforisme). Re-
producem câteva: Când nu mai faci umbră înseamnă că 
nu mai stai în lumină (adică nu mai ești luminat, ad. n). 
Sau: Punctul de intersecție a două sau mai multor gânduri 
se numește idee (e un fel de a spune: gânduri multe, idei 
puține, ad.n). Și aș mai dăuga: Vrei să ai o întâlnire 
serioasă cu metafizica? Nimic mai simplu: provoacă-ți um-
bra la o discuție. 
      Evident, această diviziune se înrudește cu alt capitol 
titulat Gând, rațiune, înțelepciune, în care problemele de 
filosofie sunt la fel de prezente și de incitante. Alte diviziuni 
mai sunt.  

Adevăr, Dreptate, Libertate (30 de aforisme) 
Artă, Cultură Creație (9 aforisme) 
Atitudine, Comportament (51 de aforisme) 
Bine/Rău (19 aforisme) 
Copilărie, Adolescență (15 aforisme) 
Cedință, Religie (45 de aforisme) 
Cuvânt, Limbă, Literatură (52  de aforisme) 
Dor, Melancolie (37 de aforisme) 
Femeie, Frumusețe (28 de aforisme) 
Fericire/Nefericire (35 de aforisme) 
Gând,  Rațiune, Înțelepciune (48 de aforisme) 
Ignoranță, Prostie (37 de aforisme) 
Iubire/Ură (48 de aforisme) 
Matematică (22 de aforisme) 
Minciună, Dezamăgire (14 aforisme) 
Om, Umanitate, Pasiune (44 aforisme) 
Paradox, Politică (37 de aforisme) 
Singurătate, Moarte(15 aforisme) 
Speranță, Îndoială (31 de aforisme) 
Știință,Timp (51 de aforisme) 
Viață, Natură, Realitate (32 de aforisme) 
Vis, Iluzie (23 de aforisme) 

      În total, autorul ne propune 1001 aforisme - toate pline 
de sagacitate, de intuiție  pură și de paradox. Închei aceste 
rânduri marginale reproducând și noi ultimul aforism, din 
volumul lui Petru Rău: Și fiindcă fiecare trebuie să creadă 
în ceva, eu cred că mă voi opri aici. Ne oprim și noi cu con-
vingerea că am lecturat o carte interesantă, înțeleaptă și 
plină de învățături practice. Îl felicităm pe autor și-o reco-
mandăm călduros tuturor celor doritori de literatură bună. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vasile Ghica, În căutarea râsului 
 
      Poate că titlul noii sale cărți de aforisme În căuta-
rea râsului pierdut (Editura pentru Literatură și Artă, 
Chișinău, 2020) cu rezonanțe din Marcel Proust, nu 
este cel mai potrivit. Râsul, ironia, zeflemeaua, bășcă-
lia, hazul, chiar hazul de necaz sunt caracteristici ge-
nerice ale firii românești și nu cred că l-au părăsit 
vreodată în lungile sale treceri prin lume,prin viață, prin 
istorie. Într-o țară marcată de balcanism,  în care Miticii  
au statut prototipal, măsoară zilnic caldarâmul dintre 
Gambrinus și Union, și nu se  oțărăsc de fumul ce se 
degajă de la gratarele cu mititei,  jovialitatea și  buna 
dispoziție sunt esențiale pentru homeostazia  băltirii în 
empirie, în imanență, în rudimentar. 
 

 
 

     În prefața sa, acad. Nicolae Dabija îl consideră pe 
concetățeanul nostru voievod al gândirii aforistice și 
cred că l-a citit bine, dacă avem în vedere numeroa-
sele sale cărți de aforisme, dar și faptul că tot el a avut 
inițiativa unui Festival internațional - special consacrat 
aforismului și-a impus acest gen literar pe harta cultu-
rală a Europei. Vasile Ghica, mai spune prefațatorul,  
scrie o carte valabilă pentru toate timpurile. Are drep-
tate. Aforismele însele nu au vârstă și nu se adresează 
unei categorii speciale de cititori. Ele pot fi citite cu 
aceeași plăcere și cu același interes de cei tineri,ca și 
de cei în vârstă și fiecare găsește câte ceva - o învăță-
tură, o morală, o îndrumare pentru viața cea de toate 
zilele. Căci aforismele lui Vasile Ghica constituie,  
 

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

dincolo de sagacitatea lor implicată, și un îndreptar de înțe-
legere a vieții în comunitate și a relațiilor dfintre oameni. 
      Și tot Nicolae Dabija mai observă că panseurile scriito-
rului tecucean se caracteri-zează printr-o ironie elegantă, o 
luciditate șăgalnică, un umor înlăcrimat. Așa este, sub 
masca unui arlechin pus pe giumbușlucuri, de cele mai 
multe ori, se ascunde autorul sobru, dispus să facă de ve-
ghe la problemele cetății. Fiecare aforism e un kinder cu 
surprize căci de cele multe ori, dincolo de stilistica savu-
roasă și elaborată, se ascund adevăruri dureroase iar ha-
zul, nu este decât substitutul unei sobrietăți mai greu de 
îngurgitat, așa cum pastila amară este prevăzută cu o 
carcasă dulce și amăgitoare. Vasile Ghica este medicul 
curant al acestor vremuri devălmășite, iar terapeutica pro-
pusă de el vizează lumea modernă, încercată de tot felul 
de nesăbuințe, dar și omul cu beteșugurile lui. Este, bine-
înțeles, un medic, dar unul în sensul conferit cândva de So-
crate, care împărțea societatea în medici (cei care lucrează 
cu mintea) și bucătari (cei care lucrează cu brațele). Dis-
tincția era corectă și funcțională, numai că la un moment 
dat a apărut o neînțelegere între ele: - voi stricați sănătatea 
oamenilor, strigau medicii la bucătari, cu bucate voastre 
ademenitoare, picante și cu prăjiturile voastre duci, vanilate 
și gustoase de nu se mai satură bieții oameni consumându-
le! - Ba voi, răspundeau bucătarii, cu pastilele voastre 
amare, cu ceaiurile voastre stătute și fără gust! Disputa a 
ajuns în instanță, dar cum întreaga societate era deja înca-
drată în cele două tabere, n-a avut din ce alcătui un complet 
de judecată neutru și-a recurs la copii, singurii rămași neîn-
cadrați. Evident,năzdrăvamii au dat câștig de cauză bucă-
tarilor și cred că noi purtăm încă și azi consecințele acelei 
decizii nefericite. Vasile Ghica nu împărtășește ideea lui 
Lenin că societatea, statul poate fi condus de o bucătă-
reasă, dar le propune lectura acestor aforisme, în speranța 
că vor înțelege ceva din ele.     
      Iată câteva, din cele multe care ar putea fi transcrise în 
aceste rânduri marginale: Se pare că nici secolul 21 nu 
acceptă să fie mai puțin ticălos decât precedentul. Sau: 
Prostia ar putea contribui la progresul societății umane, 
numai dacă devine impozabilă. Dumnezeule, ce-ar crește 
PIB-ul național! Numai că legislația își are carențele ei și 
până acum văd c-a scăpat din vedere exact meteahna 
umană cea mai consistentă. Sancționăm hoția, beția lene-
via, dar lăsăm neatinsă prostia care proliferează și surcla-
sează restul societății. Tuturor, medici și bucătari, le reco-
mand această carte de învățătură, ca pe o lectură dumini-
cală - cu povețe și îndrumări pentru tot restul săptămânii.  

 

 
 
  
 
 

(urmare din pag. 5) 
 

deschise. Pe I. L. Caragiale ne propune să-l (re)cu-
noaștem prin poezia sa. Iar pătrunderea în labora-
torul creației eminesciene ne-o înlesnește prin cores-
pondența sa. Confesiunile și amintirile, acolo unde  
apar, înviorează medalioanele. Florea Firan nu pier-
de niciun prilej de a dinamiza și contura printr-o îm-
pletire inspirată a variilor informații chipul cultural pe 
care-l supune dezbaterii (p. 211). 

Antologie cu valenţe enciclopedice, lucrarea Al-
ternative culturale a lui Gabriel Hasmaţuchi se consti-
tuie într-o utilă incursiune în cultura română, ce scoa-
te la iveală originalitatea ei, fără a neglija însă modul 
în care interferenţele dintre culturi şi influenţele alo-
gene au contribuit la dezvoltarea scrisului şi ideilor 
din acest spaţiu. Lucrarea este lăudabilă atât datorită 
abundenţei informaţionale, a frumoaselor şi inter-dis-
ciplintarelor sinteze şi a stilului plăcut, cât şi a faptului 
că-şi propune aducerea în atenţie aspecte şi chipuri 
insuficient valorificate anterior, folosindu-se de lucră-
ri şi idei reprezentative, pe care le evaluează cu obi-
ectivitate şi într-un mod atractiv. De aceea, nu putem 
decât să semnalăm cu bucurie apariţia ei şi să 
sperăm că, în viitorul apropiat, se va bucura de 
aprecierea şi utilizarea de care un astfel de text este 
cu certitudine demn. 
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Cătălin RĂDULESCU 
 

A 13-a 
 

          - E, de acum, gata... 
          Nu era chiar gata. După cele câteva sute de oameni 
ajunşi cu crucea la cap în zona Pieptănarilor, împuş-
căturile, devenite ce-i drept sporadice, încă se auzeau pe 
străzile dezrobite de sinistra dictatură şi odioşii ei ciraci. 
Cel puţin aşa credeau cei mulţi şi necăjiţi care începuseră 
să aibă un început de zâmbet în colţurile buzelor, 
constatând că împuşcăturile nu au totdeauna cores-
pondent în realitate căci, dacă chiar toate ar fi fost reale, 
oraşul ar fi trebuit să arate deja ca o sită în flăcări. Asta nu 
înseamnă că chiar totul fusese o contrafacere... nu... 
mărturie stăteau Biblioteca Centrală Universitară şi Pala-
tul Regal, căzute jertfă proaspetei democraţii în care tova-
răşi de bun-simţ ce se consideraseră tot timpul disidenţi 
constataseră că aşa, tovarăşi, nu se mai poate, jertfind în 
numele noilor realităţi ce va să se nască câte ceva din 
marxism-leninismul clasic, apelativul tovarăş şi alte câteva 
adevăruri până nu demult sacrosancte, Biblioteca Cen-
trală Universitară şi Palatul Regal fiind transformate parţial 
în site-torţe, spre a lumina mai bine edificarea unei 
democraţii originale, a economiei de piaţă cu şi pentru 
popor, fără a fi întinate nici idealurile nobile ale socia-
lismului ştiinţific pentru care în ţara asta s-au sacrificat 
oameni, măi tova... - ăsta, domnilor!... 
          Orice suspiciune puteau avea cârcotaşii de serviciu, 
dar era o certitudine că atât autoarea Steriotipizării 
steriospecifice – „ Măi copii, sînteţi ca copiii mei!...” - o 
sfârşiseră urât de tot, ea în văzul colegilor ei, intelectualii 
– el, cântând Internaţionala, spre locul unde viitorii 
protagonişti ai democraţiei sui-generis ce avea să urmeze 
doriseră să-i astupe rapid gura, pe care ar fi putut să iasă 
porumbeii ce le-ar fi stricat idila deocamdată doar teve cu 
poporu’. 
          …o petardă mai puternică decât celelalte, aruncate 
de câteva zile de poporul proaspăt dezrobit - detonă în 
apropierea streşinii, la partea superioară a ferestrei, fă-
când să zăngăne geamurile. Burlanul, care demult era 
şubrezit la toate încheieturile, se desprinse din toate rostu-
rile şi se prăbuşi în stradă cu troncănit de tinichea. Imediat, 
un simulator, bandă de casetofon sau ce naiba o fi fost 
exhibă un răpăit de armă automată ce scuipă o rafală 
lungă. După care se făcu linişte relativă, auzindu-se doar 
efectul îndepărtat al bufniturilor, probabil, de pocnitori. 
          Gazda feminină a casei dădu la o parte imprudent 
draperia, privind la articulaţiile burlanului ce zăceau îm-
prăştiate pe carosabil. Tocmai atunci trecu un camion kaki 
care, producând la rându-i zăngănituri geamurilor, făcu 
una cu asfaltul acele componente nimerite sub roţile grele. 

- Ei, ce să-i faci, atâta jertfă a trebuit să dăm şi noi! 
- Burlanul de la faţadă!..., surâse gazda, exclamând 

cu glas zglobiu. – Aşa-i, iubitule?... 
          - Aşa-i, aşa-i!..., conchise hâtru viitorul soţ, reum-
plând paharele convivilor care râdeau încet pe diverse 
tonuri. 
          - Să fie singura pagubă!, ridică mucalit paharul posi-
bilul viitor naş.  

- De-acu’, v-am spus eu că e gata.  
- În primele luni ale lui 90 ۥ vă căsătoriţi, în sfârşit 

 

faceţi casă – după care urmează: un copil, o maşină, 
o afacere, o vilă... 
         Cei doi viitori proaspeţi căsătoriţi râdeau încet şi 
fără nuanţă. 
         - Las’ că ştiu eu cum o să fie cu tineretul ăsta: nu 
o să se mulţumească niciodată cu puţin; biata ţară!..., 
încheie naşul hazos, necrezând nici dânsul în ultimele 
două cuvinte rostite. 
          Cei doi viitori tineri căsătoriţi – el în vârstă de 
cincizeci şi trei de ani, ea doar de patruzeci şi nouă – 
continuau să râdă încetişor, complice. 
          - De-acum, nu o să mai muncim în întreprinderi, 
ci în firme!... Trai, neneacă!..., conchise viitorul posibil 
naş, sorbind precaut din paharul ce stătea să se verse. 
          - Şi crezi c-o să fie vreo deosebire?, întrebă 
cineva de la masă. 
          - A, fundamentală!..., stabili celălalt, reuşind să 
golească din pahar fără să verse vreo picătură pe faţa 
de masă. – Ia să ne povestească unul din cei doi 
proaspăt-căsătoriţi toate peripeţiile prin care au trecut 
în ultimii 30 de ani până acum, când sunt atât de 
aproape de misterul altarului!... 
          Nu era chiar simplu: se cunoscuseră pe când el 
avea douăzeci şi trei de ani iar ea nouăsprezece; se 
plăcuseră din prima ocheadă; urmaseră înfriguratele 
întâlniri până la urmă totuşi caste, cu săruturi sub bolta 
înstelată-a nopţii şi clar de lună, în parcuri, între două 
legitimări efectuate de inevitabilele patrule de miliţie; 
pentru continuitatea acţiunii, respectivele giugiuleli 
mutându-se la ceas târziu în vreo sală de cinematograf 
prăfuit; tot acolo, nu-şi puteau abţine nici jurămintele 
solemne dar în şoaptă făcute în sâsâiturile nervoase 
şi şuierate ale celorlalţi spectatori; la un moment dat, 
tot insistând, el constatase în întunericul sălii că ea 
este castă; da’ castă de tot; erau la a douăsprezecea 
întâlnire; îşi jurară că la următoarea întâlnire, adică la 
a treisprezecea, lucrurile nu vor mai rămâne aşa, căci 
sosise vremea acelui ceas sortit de lege şi de datini; 
totul se petrecuse la el acasă, de unde ai lui plecaseră 
pentru câteva zile la Hamleu; în faza culminantă, el 
constată că a’ cu castitatea, verificată în sala de 
cinematograf – nu fusese decât o iluzie tactilă; treacă 
de la el, acţiunea o dusese la capăt, dar după ce totul 
se termină, conchise că pentru acea înşelătorie nu o 
va mai lua de nevastă; dacă i-ar fi spus de la început 
ar fi acceptat realitatea, greu, dar ar fi acceptat; aşa, 
n-avea decât să-şi bată joc de altul; sau de alţii – dacă 
ăsta era scopul ei în viaţă – conchise dânsul; cu 
privirea în pământ, plângând încetişor şi suspinat, ea 
părăsi locuinţa cu aer de regină Cleopatra care 
constată că cu tot sacrificiul ei intim, regatu-i tot 
provincie romană va ajunge; după câteva zile, primi un 
telefon unde ea (?!) ţipă isteric: - « - Cum ai putut să 
mă înşeli cu altă femeie?! Tocmai acum !!? - Cum ai 
putut!?... Şi chiar cu sora mea geamănă!?? –  T i c ă  l 
o s u l e!!!»; -  Ce se întâmplase? – Ea chiar avea o 
soră geamănă, de care el nu ştia; erau leite. – Ca trase 
la indigo; şi confidente; aşa că, imediat după consu-
merea celei de a douăsprezecea întâlniri – îi spuse 
gemenei-viitoare-uzurpatoare-de-idealuri-sfinte - ce a-
vea să se întâmple la a treisprezecea; aceea se băga-
se pe fir la propriu şi, fiindcă prea mergea bine acea  
 

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

poveste de amor cam zaharoasă, deloc în ton cu vremurile 
non-conformiste pe care le trăiau – se gândise să dea 
naraţiei o pată de culoare, precum zahărul la raţie ce dădea 
gust ceaiului; motiv pentru care dăduse un telefon viitorului 
pune-capăt de castităţi nubile şi, cu glas de clopoţel, 
stabilise ce era de stabilit... după care se prezentase la locul 
ştiut... apoi povestise totul gemenei neprihănite, cerându-şi 
scuze că cedase avansurilor devastatoare dar ce să-i 
facem, oameni suntem, copii facem...; când adevărul ieşise 
la suprafaţă precum uleiul – era prea târziu: toţi trei se 
căsătoriseră, niciunul cu partenerul cu care ar fi fost firesc 
să o facă, fiindcă până şi cel sortit gemenei şugubeţe aflase 
adevărul făcând ceea ce era firesc să facă: anume s-o lase 
baltă; niciunul nu rămăseseră căsătoriţi, nici el, nici 
geamăna principală, nici cea şugubeaţă care divorţă prin 
deces, non-conformismul dânsei şi al consortului 
extinzându-şi tentaculele şi asupra regulilor elementare de 
circulaţie auto, într-un rând această eternă răzvrătire 
făcând ca autoturismul propriu să zboare de pe rambleul 
unei şosele inter-judeţene spre a ajunge direct într-un stâlp 
de beton, impact după care ea expie pe loc, pentru ca el, 
consortul, după o lungă perioadă de spitalizare, să rămână 
infirm pentru toată viaţa. 
         - Acum trecute-s toate!, încheie zâmbind vesel viitorul 
proaspăt-ginerică, ridicând paharul spre a mai închina o 
dată în cinstea nu-se-ştie-cui. 
          - Aşa e, ridică la rându-i viitorul posibil naş pocalul, 
împreună cu ceilalţi convivi. – Ale tinereţii valuri!... 
          Cei doi viitori miri continuau să râdă în surdină. Afară, 
se înstăpânise deplina linişte, tulburată doar pentru o clipă 
de troncănitul altor componente ale burlanului, ce se 
aplatizaseră sub călcătura grea a altor roţi de camion. 

 

 
 

Indice „Q” pe planeta Skatto-Fagges 
 

           Pe Aleea Slobozeniei, în Parcul Juvenililor, din ora-
şul-capitală Skkatto de pe Planeta Skatto-Fagges, se plim-
bau alene cei doi suýny, reprezentanţi ai vârfului lanţului 
trofic al acelei lumi, beneficiind de lumina astrului zilei 
skattofaggesice, pur-maronie. Caracteristica băncilor acelei 
alei era că toate, aflate de o parte şi de alta a căii, erau 
pirogravate cu cuvântul „slobozenie”, în toate dialectele 
importante ale acelei lumi concretizată într-o singură ţară 
ce se întindea pe întreaga planetă, unitatea acesteia fiind 
scindată doar de mulţimea de dialecte ce descindeau din 
corpul unui grai ce fusese cândva comun pentru toţi suýnyy. 
Singura particulă care amintea de unitatea de odinioară a 
idiomului era particula „groh”, ce însoţea aproape fiecare 
cuvânt al tuturor dialectelor, provenite din acea limbă, 
cândva unitară. 
            Despre ce puteau vorbi cei doi amici trecuţi de o 
vârstă, aflaţi în pragul patibulaţiunii? Căci aceasta era 
echivalentul pensionării pământene, care era un mister 
pentru orice candidat cu vârsta apropiată de această etapă 
a vieţii, pe care o aştepta înfrigurat şi fericit, abia ajuns în 
faţa Comisiei ce constata că a atins vârsta necesară 
accesării acestui binemeritat, după o viaţă de muncă ( şi 
acolo exista această caracteristică a speciei inteligente, 
munca, fiindcă şi acolo, cândva, suýnyy primordiali 
 

 

fuseseră izgoniţi dintr-un fel de Rai, fiindcă fuseseră 
iresponsabili muşcând dintr-un fruct cu un aspect, 
miros şi gust din care n-ar fi muşcat niciun pămân-
tean) - drept. Tocmai despre dreptul la patibulare, 
după o viaţă de muncă. Drept evocat cu tremolo în 
glas, deşi nimeni nu ştia în ce constă, decât o dată 
ajuns în faţa zisei Comisii, de la care nimeni nu se 
mai întorsese, spre a-i evoca deliciile. Iar unul din cei 
doi, chiar a doua zi, urma să se prezinte în faţa 
Comisiei, spre a cere dreptul la patibulă anticipată. 
            Era o după-amiază liniştită şi maronie. Şi 
deşi nu ştiau în ce consta, dreptul la patibulare 
continua să fie evocat de cei doi amici cu glas suav 
dar entuziasmat, un entuziasm reţinut, de suýny 
instruiţi şi cu un indice de inteligenţă ridicat. 
          Unul din cei doi îşi aranjă casca din material 
compozit pe care o avea în dotare pe cap. Era 
obligatorie purtarea ei fiindcă, printr-un avertisment 
al Ocârmuirii dat la insistenţele suýnylor de ştiintă, 
care prevăzuseră cu o aproximaţie de un un mileniu 
posibilitatea explodării unui meteorit în proximitatea 
planetei, cu posibilitatea trimiterii de schije pe 
Skatto-Fagges. Locul în spaţiu unde s-ar fi putut 
petrece sinistrul se preconiza a fi la o distanţă relativ 
mică de planetă, doar 12.000.000 de kilometri 
(întâmplător această unitate de măsură coincidea cu 
valoarea ei în centimetri cu cea de pe Terra). – Şi 
având în vedere şi posibilitatea schimbării în orice 
moment a polilor magnetici a Skatto-Fagges-iei, o 
îndatorire cetăţenească era şi existenţa la purtător a 
unei busole, orice cetăţean suýn având obligaţia 
obştească de a avea aşa ceva la el, în scopul de a 
nu greşi drumul către casă. Respectivele accesorii 
trebuiau reînnoite imediat, prin achiziţionarea altora, 
periodic, astfel încât Ocârmuirea, grijulie, să fie cât 
mai sigură că oricare dintre cetăţenii ei, pe banii lui, 
vor fi cât mai în siguranţă în ambele situaţii critice, 
respectiv explodarea unui meteorit la o distanţă atât 
de apropiată de planeră (12.000.000 de kilometri ) – 
respectiv schimbarea inopinată a polilor magnetici 
ce i-ar fi pus pe cetăţeni în situaţia delicată de a fi 
rătăcit drumul spre domicilii. 
           O a doua chestiune atacată cu glas de astă 
dată ferm de către cei doi amici era entuziasmul 
vizavi de problema slobozeniei planetare ai cărei 
beneficiari erau şi dânşii. De câte secole de suferinţe 
nu fusese precedată fericirea de acum! Câte jertfe! 
Câţi eroi! Câţi martiri din prima linie!... – Enumerarea 
se opri temporar aici căci, la avertismentul scris al 
unei plăcuţe de pe marginea Aleii Slobozeniei, erau 
anunţaţi că trecătorii aveau obligaţia să facă câte trei 
tumbe, cu casca pe cap, iar dacă erau mai mulţi 
indivizi în grup aveau obligaţia umanitară de a-şi 
trage câte un şut în dos unul altuia, în scopul 
efecturii mai rapide de către fiecare a manevrei ce 
avea ca rol evitarea eventualelor schije cosmice, ce 
ar fi rezultat din ipoteza explodării în chiar acele 
momente a amintitului meteorit la acea distanţă 
ridicol de mică de planetă – doar 12.000.000 de 
kilometri, acestea fiind locurile de pe Skatto-Fagges 
unde se presupunea, în urma unor calcule rigu-
roase, că ar fi putut ajunge schijele mai mari din  

(continuare în pag. 31) 
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     Alexandru SFÂRLEA 
 

Selecție din viitorul volum „Recurs la haiku” 
 

*** 
Nu încerc să uit 
neiubirile toate, 
mi-ajunge UNA . 
 

*** 
Mulți știu cine-i SING: 
ningeau prin vis cuvinte 
în răstimpuri verzi … 
 

*** 
În gându-mi, amplă-i 
imaginea iubirii 
neîntâmplate … 
 

*** 
A fost odată 
o zi-nsorită de Ea, 
astrul nu știa … 
 

*** 
Când ți-au înjunghiat 
din priviri cuvintele, 
te-au dat dispărut ... 
 

*** 
Îmi e dor de noi, 
când nu știam că suntem 
dincoace de vis ... 
 

*** 
Când mai poți spune: 
gând pedepsește alt gând, 
instanță-i visul. 
 

*** 
Suflet sfâșiat: 
și-a-nfipt raze-n el o stea 
în timp ce urca. 
 

*** 
Există un timp 
al lăuntrului fragil, 
neîmbătrânind ... 
 

*** 
Celui neiubit 
liniștea-i sângerează 
în noaptea albă ... 
 

*** 
Viață târzie : 
lampă blând micșorată, 
dar ne mai vedem... 

 

 

*** 
Chiar mi s-a urât 
cu nedreptăți în trombă: 
de mai cine-ntrebi?... 
         
*** 
Dița și Ela 
sunt sfârlezice comori, 
departe-aproape ... 
 

*** 
Ceva empiric, 
altceva spontaneic: 
altundele-n risc. 
 

*** 
Plapuma-i rece 
nu sub piele de șarpe: 
ci, mângâind-o ... 
 

*** 
Înmiresmat e 
tot lăuntrul grâului: 
pâinea triumfă! 
 

*** 
Al emoției 
van Gogh terifiantic: 
haiku-ul galben ... 
 

*** 
Cuvânt tăcerind 
se descuvântează prompt: 
asculți mierea-n vânt ... 
 

*** 
Fortificații 
și ziduri pentru Ane, 
sorb artificii . 
 

*** 
Tăcerițele 
pun la fiert fructe de nori, 
înstelându-se. 
 

*** 
În mare, stele 
parcurg distanțe cerești, 
ce traseu de-argint! 
 

*** 
Iubind Morgana, 
împustiirea-n sine 
suferă, parcă ... 
 

*** 
Inadvertențe 
plonjând din crugul șoaptei 
tăcerițelor ... 
 

*** 
Își sugerează 
că ambiguitatea 
corupe sensul. 

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

*** 
Dezmărginirea 
exclude vreo sincopă: 
când simți enigme. 
 

*** 
Copt miez de vară: 
zbateri aurii când smulgi, 
vezi coaja urmei. 
 

*** 
Privighetoarea 
nu cântă cu-n guguștiuc, 
iar cucul știe! 
 

*** 
Dor mi-e de-acei nori 
care s-au pătruns, subit, 
de-abstracții svelte. 
 

*** 
Esența arsă 
în a stelei privire: 
esoteric sens. 
 

*** 
Prea mult dincolo 
de-un balans metafizic: 
de neatinsul ... 
 

*** 
Cosmicitatea: 
trecere-n idealul 
vid perspectival. 
 

*** 
Sub aripi strânse: 
tăifăsuiește zborul 
cu fixitatea. 
 

*** 
Onticitatea  
din muzica sferelor: 
virtuoz astral. 
 

*** 
Norii dansează 
ca paingii-n ritual: 
își presimt starea. 
 

*** 
Zici c-a ieșit brusc 
din pielea târîtoarei: 
sâsîie versuri. 
 

*** 
Strălucitorii 
stând în capul meselor, 
surâd emfatic. 
 

*** 
Picior pe picior 
stă masa mutilată: 
poeții-s matoli... 

 

*** 

Suflet hărțuit: 

visează-apropierea 

 

*** 
Em Ma surâde: 
la masa cu liliac 
traduce criptici. 
 

*** 
Nepăsătoarea: 
cu ghirlandele roze 
strânge-aplauze. 
 

*** 
Om cu suflet gri: 
înveninează vorbe 
și-n leșin cade. 
 

*** 
Dac-ar avea har: 
ar scrie cu satârul 
pe gâturi de miei. 
 

*** 
O, lopățică 
din gropița cu nisip, 
te-ai maturizat!... 
 

*** 
Îi este lene 
să pară satisfăcut: 
ar scoate-un muget. 
 

*** 
Pann și Mureșan 
făcători de imn țării, 
nedeșteptata... 
 

*** 
Pleoapa zorilor 
pe ochiul interior, 
iar clipește des... 
 

*** 
Pielița stelei 
ce-n curând va urca, 
transplant la divă. 
 

*** 
Act științific: 
porumb fiert de cu seară 
într-o apă grea! 
 

*** 
Să scrii sfârlezii 
pe-un sicriu pentru critic, 
sub pom lăudat. 
 

*** 
Dus de val să fii 
cocoțat pe el în vârf, 
elit(r)istule!... 
 

*** 
Stau într-un cerc alb 
cioclii indignărilor, 
plini de-un extaz roz! 
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    Cezarina ADAMESCU 
 

POEME ÎN FORME DE VIORI 
(Alensis De Nobilis, Omul poliflor, poezii, Editura 

Absolut, București, 2019) 
 

Ca un veritabil făurar de frumuseți, Alensis De Nobilis 
și-a legat culorile în gânduri ”în forme de viori”, în timp ce 
”forme blânde picură cu mir, / Stropi de răcoare-n miezul 
poliflor” (Povestea ta). 

Acest volum continuă viziunile realist-fantastice ale 
poetului, deschizându-ne poarta spre lumea lui de miraje. 

Un menestrel modern ”tolănit pe-o strună de vioară” dă 
startul avalului de gânduri. Și pentru aceasta, se agață de 
unele formulări inedite: ”călărire de vânturi, ”o zare beată 
peste-o zare trează”, ”mătăsi de strune”, ”calești de aer”, 
”albii de-ntâmplări”, luzii, alahambră, etc. În lumea creată 
de poet, trec calești de aer venind din legendă.  

Magicianul poet transfigurează realitatea care pare un 
truc: ”De umbra mea din preajmă o să fugă, / Eu nu-s aici, 
ce vezi e doar un truc” (Liniștea apelor). 

Călătorul care a pornit spre gândul lui e de fapt, ”fiul 
visului”:”Un călător pornit spre gândul lui / A călărit pe-o 
zare ca pe-o arcă / Și-a apucat pe-un drumm al nimănui, / 
De unde stihii să îl fure-ncearcă. // Oglinzi pe-o parte și 
zăpezi pe alta / Se reflectau în ochii-i de fantasmă, / Ca un 
miraj de împletiri în ’nalta / Urcare-n sine-a formei de 
mireasmă, // Iar într-un clinc, când drumul se topi, / Și-
oglinzile-n zăpezi se adunară, / Un ochi de cer din stele îl 
privi / Că de pe tâmple visele-i scăpară // Și-o adiere dintr-
un turn de ambră / Vărsă culori în forme să tresară, / Dar 
din adânc vorbi o alahambră / De gânduri pure, vise care 
zboară:” (Călătorul). 

Adept al formei perfecte, care se reflectă până și în 
gândurile pure, autorul caută cu asiduitate rotundul ideii, 
un ”hotar de-absoluturi”, ca să-l modeleze după realitatea 
visului său. Însă, într-o poezie, autorul spune: ”Să mă 
desfac de formă ca pulsarii, / Cuvântul meu să-nchid în 
negrăiri.” (Fictiv). Așadar, o poezie a formei: ”Din nenăs-
cute forme, spre forme care ning”; ”Alunecând din formă 
pe derdeluș de Logos”; etc.  

O poezie picturală, curcubeică, pastelată, autorul 
descoperindu-se a fi un zugrav de cuvinte.  

Și tot poetul ne spune cum e atunci când ai ”Eclipsă 
de gând”:”Gândurile plecaseră cu toate de-acasă, / Pe 
garduri uitaseră un rest de culoare, / Oamenii erau trași 
într-o ceață mieroasă, / Bolțile cerului zăceau descuiate și 
goale. // Zările purtau pe frunți fulgere de azur, / Inimile 
tresăreau că în loc ar mai sta, / Dispăruse din lucruri orice 
fel de contur, / Împrejurul acesta era difuz și-adormea. // 
Întinderi inerte ponderau depărtarea / În lucii și stranii 
absențe de vânt, / Ci numai o umbră, amintirea ei, marea 
/ Leagănă întrebarea: Dar fiii mai sunt?” 
 

 
 

Între adâncul de sus și adâncul de jos, gânduri, 
zâmbete și tăceri ”Zburând peste zări ca un foșnet 
frumos”. 

O proprietate a poeziei din acest volum este că în 
ele persistă o ceață mieroasă, lucruri fără contur, 
imagini difuze, întinderi inerte, zări (”Cum zarea ia în 
brațe-o zare”),  oameni care se arată din neguri, 
eclipse de gând, fluide umbre, sau ”aval de gânduri”, 
”un gol de timp”, ”pășind spre abur”; cădere-n uitare, 
negura minții, ”stranii înălțări”; ”o beznă increată”;”un 
fel de-abis în vintre”;”împrejurul difuz”; ”Șoptești 
poeme-n goluri”,”umbli pe fumuri”; ”Într-un miraj de 
aburi, iluzii și de fum”;”nuri de aburi”; ”câlții reci ai 
ceții”; ș.a.  

Dar poetul are și răspunsuri la toate aces-
tea:”Atunci înțeleseră oamenii tâlcul, / Că gândul e 
bun și în felul himeric, / Lipsirea de gânduri te face-a 
fi nul / Și cazi fără știre în gropi de-ntuneric...” (Eclip-
sa de gând). 

Fantezia poetică e populată de îngeri, de frumoasa 
Lorelei și de alte personaje mitice.  

Alensis De Nobilis este un poet care fără să 
folosească vreun tipar preexistent, a reușit să fie 
original, prin stilul deja format, prin bogăția mijloace-
lor de expresie, căutate cu atenție și minuțiozitate. 

Versuri remarcabile și sintagme deosebite: ”Te-
lurii florii umblă în crescânduri”;”Cu mâna dreap-tă-n 
aerul de miere”;”Se-ntinde-n lume cântecul aflării”; 
”Pe flăcări albe un altar plutește”; ”Un înger de mi-
reasmă să-ți lumineze-n jur”; ”eșarfe de candoare”;  

 

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

”năvoade de tăcere”; ”Duminici de ninsoare”; ”Parfumul 
îngeririi”; ”pe fruntea zării”;  ”vitralii de lumină”; ”mirat de 
susur”; ”o curgere de vrere”; ”Ochi de stele-nsingurate”; 
”dorm frunți pe șolduri de vioară”;”Mă vărs din mine, o 
fântână, /În amforele lumii, pline...” (Vecie și uitare); ”Ca-
n răsuciri în son de harpe”; ”Lunec din muzici, o vioară / 
Căzută-n mine ca o umbră...”; ”Pășești în simfonie ca 
umbra în statuie”;”În sânul ei de abur petale de poftire”;”ca-
n paștele-nfloririi”; ”În tine infinitul să se așeze vatră”; ”Cum 
mai încape-n tine de-atâta vis un cer?”; ”Pe suflet de 
izvoare pășind din sori în sori”; ”jocul îngeriu”; ”Înfremătări 
de sclipăt în jururi ce se zbat”; ”cristalul nur să-ți fiu”; ”Și de 
pășești din bolgii de vis pe frunți solare”; ”în zorii amurgirii”; 
”Înjunghiat de lumină”;”Pronia de rouă”; ”Labirint de mantre 
cu-nfloriri corole”; ”Pe rug de trup ființa arde-n flamuri”.      

Cuvinte argotice, fără să fie licențioase: moft diliu, ”o 
dușcă din vinul de tutun”, fraier, o hârcă, hoața, hârjoana, 
e slută, ”cu aiurire”, sau interjecții scurte precum familiarul: 
”na”.      

O situație neobișnuită pe care poetul ne-o dezvăluie: 
”Inima cerului e-n locul inimii tale, / Astăzi te scalzi chiar în 
sufletul apei, / Gândul îți speli în altare-abisale, / Porți pe 
frunte gândirile papei. // Lunecă tandru în visul de fluture, / 
Zări te-au adus în roiuri aici, / Florile stelelor polenul să 
scuture / Genelor tale strălucind a duminici. // Știi, respirația 
din daruri te ține, / Pusă-i în flacăra dorințelor tale, / Umbli 
pe fumuri de pârguri depline, / Fiu al  minunii din fluvii 
astrale. // Parcă-nțelegi ce spun și îți place, / Bine-i în tine, 
respiri, ai mai crește. / Vino pe ape, pe vânt, hai încoace, / 
Șoaptă spre ceruri, iubit, mulțumește...” (Mulțumește). 

În periplul său liric prin inimile noastre, autorul a chemat 
în ajutor: ruga, harul, sfâșierea, apa, un flutur orb, lerul, 
dorul preaplin, florile de vânt, un ”mugur cald până-n miez”, 
muzici sfinte, magii care n-au cuvinte, flori de zori, și cu un 
pahar cel puțin, de ”vin de poezie”. 

O sumă de elemente spirituale care țin de religie apar 
în poezii: catedrale, icoane (”Coboară îngeri din icoa-
ne...”),  biserici, strane, altare lucii, ”mătăsuri, harfe, aur, 
orologii”, litanii, Edenul, sacristii, sinod, candele, îngeri, 
lumini fulgurante, amvoane, paradisul diurn, vecernie, 
prelat, ”închipuiri de sfinți”, heruvimi (”Apar heruvimi cu 
ulcioare de aur, / Cu aripi întinse pe râuri de ambră, / Să 
ducă ambrozie sfințirii în faur, / Să curgă prin noi o dragoste 
tandră”, ”Am murit?”).   

Arhetipuri: harpa, zarea, zorii, depărtarea, fântânile, 
șarpele, taina, umbra, nălucile, lumina, nuferii, Paradisul, 
lumânarea, crucea, logodna, celest lăstar, zâna.    

Cuvinte rare, arhaisme: cel vechiu, hurii, mantre, hia-lin, 
”încoaci și-ncolo”; osârdie, pulsarii, îngeriu, înfremă-tări. 

Între timp se constată ”Evadarea din taină”, ca să 
înțelegem mai bine dimensiunea fantastică a poeziilor 
acestui autor: ”Un strop de depărtare ochii cheamă, / Cine 
pătrunde-n murmur l-ar afla; / Alunecând din frunte pe-o 
liană, / Plutești pe gând s-ajungi acel ceva. // Se-ntinde 
zarea și te-apucă-n zorii / Să te răsfețe-n forme de fruntarii, 
/ Să vezi cum curg fântânile culorii, / Dintre adâncuri 
răsărind lăstarii. // Balanțe suie-n vânturi clătinare, / Pe 
legănări de tulburări mai stai, / Dar dintr-odată vrei să fii mai 
mare / Și zările-ntr-o parte-ai vrea să  
 

 

dai, // Pășind spre abur unde susur curge / Aripi de 
flori din flutur fermecat, / Dar puritatea stinge jaru-n 
sânge, / Iar tâmpla zării albe a oftat. // Se-ntinde 
umbra după tine, voal, / Cum vine pruncul după 
mama sa, / Pe bolți pășește ca un Hanibal / S-apuce 
steaua de un colț, s-o dea // Unui copil ce-ar vrea poet 
a fi, / Unei miresme pitulate-n șarpe, / Bătrâ-nului 
căzut în ochiul gri, / Vreunei muzici adormite-n harpe, 
// Dar umbra-n zori pășește iluzoriu / Și-n locul ei 
rămâne loc de hurii; / Doar tu, nălțat pe pisc 
incantatoriu, / Cobori smerit în sufletul pădurii, // 
Cerând să pleci din taină fără știre, / Să te ascunzi în 
luminișuri stranii, / Unde năluci cu forme dulci de lire 
/ Înalță-n vânturi mantre și litanii. // Cum din oglinzi de 
ape fugi cu norii, / Să duci scrisori la îngeri ce-s visați, 
/ Se-ntinde-n lume cântecul aflării / Spre cei ce-i 
cheamă-n vis imaculați. // Plecat cumva, din mine, 
mai departe, / Vă mai salut din cercuri de ninsori / Pe 
cei ce uneori vă dați deoparte / Și vă uitați spre zare, 
visători...” 

O poezie completă care-l definește pe autor și 
creația sa. Ea poate fi socotită și un fel de Crez 
artistic. Completat în altă poezie: ”Ce dacă alții 
ponegresc ce-i sfânt / Și suferind se căinează-ntruna! 
/ Tu ești minune pe acest pământ / Și vei trăi o viață 
ca niciuna” (Recunoștință). 

Și iată ce visează autorul: ”Întoarcerea în albii 
sacre, prime, / Mă va primi cu alb din penitență; / Tu, 
pelerine, de mă chemi din rime, / Mă poți iubi la fel și 
în absență. // Zăpada-mi cere într-un fel iertare / Că 
nu m-a vrut al ei definitiv; / Mă-ntorc în mit și albul nu 
mai doare, / Iar adevărul lui vă pare doar fictiv.” 
(Fictiv). 

Multe elemente demonstrează cosmicitatea 
poeziei lui Alensis De Nobilis. Astfel sunt: căile lactee, 
novele, soarele, aurora, astrale muzici, ”fluturi astrali”, 
galaxii, lună, vântul cosmic, zenitul.  

O poezie cosmică, stranie se intitulează: ”Visul de 
necredință” și este o viziune proprie despre Univers 
și om: ”Văd zări îmbătrânite ce duc albite vânturi, / Iar 
paznicul căderii dă cheia vieții sorții; / Pe creștetul 
Ideii, stă sprijinit de gânduri / Chiar Dumnezeu, în 
abur ce amețește morții. // Cum părăsea speranța și 
ultima furnică, / Iar năucind, temerea părea că sori 
înghite, / O mamă, numai una, spre cer mâna ridică, 
/ Dar raze pier în colburi cu firele-ofilite. // Pe fundul 
galaxiei, un hău nu se termină, / Doar ciutura uitării 
se bâțâie pe-o brâncă, / Iar tâmplele luminii sunt pline 
de rugină, / Chiar liniștea-i căzută în apa sa 
adâncă...// Un fir de îndreptare se pune într-o rână, / 
Culorile-s retrase din vulturi și din sori, / Tresar în fiii 
apei, ce duc planete-n mână, / Și-ar da ca să răsară 
iar viața din culori, // Dar bezna se îngroașă și 
rătăcesc pe unde / Vechi, ancestrale spaime că ni se 
face frig, / Chiar umbra ei, planetei, de sine se 
ascunde, / Iar vlaga din suflare e trasă de-un cârlig...// 
E beznă, greu, în hulă un clipocit pendulă / Pe osiile 
lumii din care plec deodată, / Dar lacrima îmi curge în 
vis și prind o bulă, / Respir, respir, Părinte, și viața-i 
minunată, // Și mă trezesc din hăuri, și mă întorc în 
mine / Din  

 

(continuare în pag. 24) 

 

 



Boem@  (141)  11/2020 24 

                                                                                                                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 23) 
 

groaznica plecare unde-am simțit că-s nul, / Nu îmi mai pasă 
unde și când, darmite cine, / Sunt o făptură vie, trăiesc și 
mi-e destul...” 

Verbe cu forme inedite: mă-nsumă, imponderezi, 
împarfumat, a îngeri (vei îngeri).  

Și făpturi fabuloase se regăsesc în poeziile sale: elfe, 
iele, feciorul visului, fiica apei, harpiile, un fiu de vis, elfii care 
adoră pământene, fiul vieții, ș.a.  

Personificări: apa râde, floarea de privire, liniștea de 
zinc, ”Iar tâmplele luminii sunt pline de rugină”; ”s-au 
cununat privirea și cu gândul / și au rămas mereu 
îmbrățișați”; ”ni-s ochii flori de gând”;”un râu de buze 
coapte”; ”cu pulberea luminii îți scriu și plâng strivit”;”timpul 
călărește”; ”pe frunți de negrăire”; ”Un turn de gând”; ”șolduri 
de vioară”, etc.  

De la concret la abstract, de la real la fantastic, poezia 
lui Alensis De Nobilis oferă cititorului un bun prilej de 
reflecție și bucuria unor imagini inedite, cât se poate de 
poetice, autorul fiind un virtuoz al metaforei și al sintagmelor 
încântătoare. Structural, poezia lui respectă cu strictețe 
regulile de teorie a versificației, rimele sunt bine alese, fără 
locuri comune și fără asonanțe. De asemenea, autorul e 
scrupulos în folosirea semnelor de punctuație, în special 
virgula. Romantic lucid, poetul nu se dezminte. ”Și pitulat de 
tine în gânduri de copil, / Întrebi nedumerirea: Umbra de sus 
a cui e?” (A cui e umbra?) 

În sintagma ”Omul poliflor” sunt adunate o serie de 
atribute în care-l recunoaștem pe autor: ”divin și tandru”, în 
triumf, în rost, cu lumina, crinii, argintul pur din inimă.  

La Alensis De Nobilis iubirea nu e provocatoare, 
violentă, nu produce traume, ci e cât se poate de discretă, 
plină de suavitate și tandrețe delicată:”Am geana ta pe 
frunte și mă mângâie tandru / Când mă privești din vise, așa, 
un pic suspect; / Te-aștept seară de seară să vii în flori de 
leandru / Ce-au înflorit pe fruntea sub care te aștept...” 
(Femeia pe care o aștept). 

Și o poezie aproape testamentară:”Atât vă scriu, e vreme 
de plecare, / Am luat din stele roba cu-mprumut, / Și v-am 
cântat această-mbrățișare / C-un ochi aici și unu-n Absolut. 
// Terestre căi sunt date spre vecie, / Trecem pe-aici cu toții, 
stagiari, / Dar de deschideți cartea, este vie / O melodie 
sacră din pulsari, / Ce vă redă ființa-n gând pierdut, / Și o 
transformă-n viață-melodie, / Trup și ființă ca într-un sărut, / 
Ca trecerea prin floare dar să fie.” (Ultimul sărut). 

Și chiar mai semnificativă e poezia de final, ”Adresa 
mea”: ”O să citești când plouă sau când stă, / În murmurat 
de gânduri psihedelic, / Ai vrea să-ntrebi de luminări îmi dă, 
/ Din hăuri, noaptea sau al stelei sfeșnic. // Eu am plecat, tu 
cauți și ți-e greu / Când vei citi, mi-ai cere-adresa mie.../ 
Adresa mea e simplă, Dumnezeu, / Iar casa mea se cheamă 
Poezie.” 

 
 

 

Cezarina ADAMESCU 
 

LA RĂSCRUCE DE DORURI ÎNTR-O SOCIETATE OSTILĂ 
 

Iată că pentru a doua oară, Veronica Popescu, 
autoare de versuri, își încearcă iscusința condeiului în 
proză, de data aceasta, în opt scurte schițe, cu inserții 
referențiale. Ea abordează o lume tristă, învin-să de 
viață, învinsă de sistem, lumea celor oropsiți, suferinzi, 
părăsiți, înșelați, la un pas de prăbușire. De 
asemenea, insistă asupra relațiilor familiale, îndeo-
sebi cele dintre soți și dintre părinți și copii. 

Prima proză are drept protagonistă o femeie 
nefericită, ajunsă pe patul spitalului, silită de viață să 
facă o întrerupere de sarcină, într-un spital-materni-
tate în care personalului medical prea puțin îi pasă de 
cei săraci și incapabili de a le oferi ”recompense”, 
pentru actul criminal de a le ucide pruncii în pântece. 
Și fiindcă Iulia, o tânără din salon, de numai 26 de ani, 
nu dispunea de suma necesară, deși avea dreptul 
legal de a face avort, este măcelărită de doctori, abia 
când trupul său, slăbit de boală și hemoragie și 
aproape putrezit, intră în septicemie. Atunci, doctorii și 
asistentele intră în priză, o duc de urgență în sala de 
operație, dar era prea târziu. Iulia a rămas în memoria 
colegelor de suferință din salo-nul maternității, ca o 
femeie nevinovată, o adevărată victimă, care a dorit să 
nască un prunc și pentru acest lucru a plătit cu viața. 

Și ca o coincidență stranie, cea care relatează 
acest caz, dintre milioanele cazuri din vremea ante-
rioară regimului actual, după câteva zile, la ieșirea din 
spital, întâlnește cortegiul sărăcăcios al decedatei. 
Poate că Iulia a dorit să-și ia, în felul acesta, rămas 
bun de la colega de salon, impresionată de soarta 
acestei femei nefericite, fapt care a marcat-o în așa fel, 
încât, chiar și peste câteva zeci de ani, să-și 
amintească de ea, cu tristețe și neputință. 

Este vorba de condiția femeii ajunsă la discreția 
regimului care pune stăpânire chiar și pe trupurile 
femeilor, obligându-le când și câți copii să nască. Titlul 
este mai mult decât edificator, pentru că, femeia care 
intra cu o problemă pe poarta maternității era ca și 
condamnată la moarte, într-un regim nemilos care 
stătea parcă la pândă să prindă și să pedepsească 
aspru, chiar cu închisoare, pe femeile care făceau 
întreruperi de sarcină, ca și pe cei care le ajutau să 
facă acest lucru. Miliția stătea la ușa saloanelor și pu-
teai fi condamnat, fie și pe baza unui denunț, astfel 
încât, multe cadre medicale au plătit cu libertatea lor 
pentru orice intervenție interzisă. 

Faptul că se ocupă de cazuri disperate nu este 
întâmplător. Ea cunoaște, s-a informat, a trăit unele din 
experiențele nefericite pe care le prezintă, ori a auzit 
de ele. Impresionată până la lacrimi sufletești, 
autoarea nu se poate elibera de aceste povestiri, 
cazuri adevărate, de imaginile care-i stăruie încă 
dincolo de retină, decât dacă le așterne pe hârtie, să 
fie spre folosul tinerelor femei care trec prin aceste 
momente dramatice. Și în acest sens, povestirea 
”Condamnată la moarte” este un instrument peda- 

 

(continuare în pag. 25) 
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atenționa persoanele care văd în străinătate o 
posibilitate de a trăi mai fericiți și constată că nu e deloc 
așa și în cele din urmă, se întorc mâhniți acasă, la fel 
cum au plecat. 

”Din lumea tăcerii” - se numește cea de a treia 
povestire a Veronicăi Popescu, având ca personaj tot o 
femeie de condiție modestă, Tanti Lilica, mamă a șase 
copii, dintre care o fată, mezina, pe nume Lina. Și 
pentru ca nenorocirile și sărăcia în care se zbătea să nu 
fie de ajuns, într-o seară de iarnă îi luă casa foc și în 
urma acestui incendiu, îi muriră doi băieți mai mici. În 
plus, mezina ei, Lina, căzu bolnavă și tanti Lilica hotărî 
s-o ducă la spital, la Bacău. Când o scoase din spital, 
fetița avea un diagnostic complicat, era surdo-mută și 
cu o debilitate severă, deplasându-se foarte greu.  

Pe măsura trecerii timpului, Lina crește, complet 
dependentă de mama ei, este purtată în spinare, apoi, 
pe măsura creșterii, într-o cotigă trasă de o văcuță, iar 
femeia ducea din greu gospodăria, mai ales după ce, 
băieții ei, toți trei, muriseră în război. 

Într-o zi, la câmp, în timp ce Lilica ațipește, văcuța 
familiei dispare și femeia pleacă în căutarea ei, 
disperată, lăsându-și fata, acum mare, în cotiga 
transportatoare. Avea în mână o monedă de trei lei. 
Întrucât fata nu vorbea, nu auzea nimic și nici nu se 
putea apăra, Lilica nu a bănuit nimic, dar, pe măsura 
trecerii timpului, văzu că fata ei se îngrașă. Dusă la 
moașa din sat, aceasta constată că în curând avea să 
fie mamă. 

Când îi veni sorocul, Lina născu o fetiță sănătoasă, 
la spitalul din Bacău. Autorul oribilului act de viol era Ion 
al lui Crăcănatu, care se lăudă la cârciumă că el este 
tatăl copilului. 

Fetița fu dată la orfelinatul din Bacău. Peste ani, la 
poarta lor poposește o învățătoare tânără, căutând 
gazdă pentru că fusese repartizată la școala din acest 
sat. Lilica și Ioana, se înțeleg bine și fata o ajută pe 
bătrână la treburi. Dar într-o zi, Ion al lui Crăcănatu 
suferă un accident în curtea școlii, în timp ce curăța 
pomii. Din neatenție, îi alunecă piciorul și cade pe o 
grămadă de pietre. Accidentul îi este fatal și, simțind că 
i se apropie sfârșitul, acesta recucoaște în fața 
comunității că el este tatăl copilului Linei, că a necinstit-
o pe câmp și acum nu poate pleca din viață cu 
asemenea povară. Viața le adusese împreună, pe 
bunică, mamă și fiică. 

 
 

 

(urmare din pag. 24) 
 

gogic, un îndrumar de apărare și prețuire a vieții pe care 
ne-a dat-o Dumnezeu și nu avem dreptul s-o irosim și s-o 
întrerupem după cum vrem. 

Cea de a doua povestire, ”Lacrimi străine, lacrimi 
amare”, are drept protagoniste două femei, mamă și fiică. 
Aici este vorba despre mirajul străinătății care le atrage tot 
mai mult pe tinerele fete, astfel încât își părăsesc familia, 
școala, prietenii, tot rostul și fug, de cele mai multe ori, fără 
știrea părinților, într-o țară (sau în mai multe țări) 
necunoscute, unde se avântă în munci istovitoare sau, și 
mai rău, cad pradă unor proxeneți care le exploatează și 
uneori le vând fără scrupule, devenind stăpânii lor absoluți 
și îngrădindu-le orice drept de comunicare cu familia sau 
cu alte persoane. 

În căutarea mirajului fericirii și al bogăției dobândite 
foarte ușor, fetele ajung foarte rău și uneori sunt chiar 
victime, fiind ucise ori, pierzându-li-se urma.  

Bieții părinți rămân cu o durere nespusă în suflet că și-
au pierdut copiii pentru care s-au sacrificat întreaga viață, 
să le fie bine, să-i dea la școli, să le ofere un trai decent și 
să le asigure viitorul. 

Irinel și Andreea sunt astfel de cazuri disperate. 
Părăsită de soț, Irinel mai primește o lovitură groaznică: 
într-o zi, fata ei, Andreea, dispare de acasă și ia drumul 
străinătății. Cum, când, în ce fel? Sunt întrebările mamei 
care se consideră într-un fel, vinovată fără vină pentru că 
nu greșise cu nimic în fața fetei ei. 

Andreea dă dovadă însă, de un suflet de gheață, când 
îi scrie mamei că a plecat din țară. 

Între un tată absolut indiferent față de soarta familiei și 
o mamă prea devotată, fata de 19 ani, alege să plece de 
acasă, crezând în mirajul străinătății. 

Desigur, între părinți și copii intervine la un moment dat 
o ruptură, nu se mai înțeleg, nu mai comunică și ast-fel, 
copiii fac ce le trece prin cap, sub presiunea grupului din 
care fac parte, fără niciun aport din partea părinților sau 
rudelor aproapiate, educatorilor, profesorilor. 

Andreea fuge în Spania, mințindu-și mama că e la 
Brașov cu iubitul ei, și acolo se angajează într-un club de 
noapte. Telefonul primit de mamă lămurește situația, dar 
sporește spaima mamei că fiica ei a ajuns într-un loc rău 
famat și că ea nu poate s-o ajute cu nimic, s-o scape din 
ghearele aceluia sau acelora cărora le căzuse victimă. 

În cele din urmă, cele două țin legătura prin telefon, prin 
internet și mama se hotărăște să se ducă în Spania pe 
urmele fetiței și s-o aducă acasă. 

Ajunsă în Spania, fata nu vine la locul de întâlnire, pe 
aeroport. Noroc că venise nașa fetei la aeroport s-o 
întâmpine, în țară străină, unde nu cunoștea pe nimeni. 

Fata ei nici nu se gândea să vină s-o preia de la gazda 
unde stătea mama. După o perioadă de o lună și o 
săptămână, în care mama a făcut nenumărate apeluri 
telefonice, fiica a venit și a stat cu ochii pe ceas. 
Întrevederea a durat cca. o oră după care Andreea pleacă. 
Mama reușește să-și găsească un post de îngrijitoare a 
unei persoane paralizate. Când fiica ei îi spune că nu mai 
are rost să stea în țară străină, că ea tot nu poate veni s-o 
vadă, mama înțelese că viața ei se sfâr-șise. Fiica îi trimite 
bani de avion și Irinel se întoarce acasă. La întoarcere, a 
găsit acasă hotărârea de divorț înaintată încă înainte de a 
pleca ea în Spania. Cazul acesta nu este singular. 
Autoarea l-a semnalat pentru a  
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George NICA 
 

A cincea pseudoglossă  naivă a unui anonim 
în care constată că viața nu trebuie trăită aiurea 
și morții nu trebuie să-i dai motivul împlinirii, 
citită confesional părintelui Pamfil 
 

Eu mi-am lăsat tinerețea oriunde, 
Pe nimicuri și pe vinuri acrite, 
Zilele toate îmi sunt răvășite 
Și-un frig selenar în oase-mi pătrunde. 
Îmi sfârtec cu ură a mea rătăcire 
Ca totul, de mâine, din nou să înceapă, 
Purtat sunt mereu de valul de apă 
Când plouă-a blestem pe lume-n neștire. 
 

Mă-neacă tristețea, pierdut e-al meu grai, 
În doruri de ducă îmi arde-al meu piept, 
Obrazul mi-e ars, de vânturi uscat, 
Cu ochii în larguri corăbii aștept. 
Și gândul îmi pleacă rătăcind peste ape, 
Peste golful uitat cu cheiuri rotunde, 
E seară și-n cârciumi la mese-i pustiu, 
Eu mi-am lăsat tinerețea oriunde. 
 

Și toamna aceasta cu mine se trece, 
O urmă de clopot mai sună-n urechi, 
Pe deal înserarea cade din nouri 
Și eu rătăcesc pe potecile vechi. 
Sunt singur și mereu de mine mi-e dor, 
Mă tulbur în ape de vânt încrețite, 
Ah, cum toate au fost risipite-n zadar 
Pe nimicuri și pe vinuri acrite. 
 

Mi-e trupul în ierburi și sufletu-n rai, 
Noapte de noapte mă despart de-al meu trup, 
Un fulger viața mi-am dorit-o să fie 
Ca negura-n două pe ceruri s-o rup. 
Mă cheamă uitarea și nimeni nu strigă, 
Sau moartea mă vrea în păduri părăsite, 
Furtuni se pornesc în desfrâu peste mine, 
Zilele toate îmi sunt răvășite. 
 

Prin ziua aceasta pustie și rece 
Mă văd tot mai singur și fără vreun rost, 
De mult neîmplinirea în trupul meu veșted 
Fără să știu, șireată, și-a găsit adăpost. 
O, Doamne, ce gând de sfârșit mă apasă 
În noaptea aceasta care-n mine se-ascunde, 
Durerea trufașă să-mi fie mai aspră 
Un frig selenar în oase-mi pătrunde. 
 

Sufăr adânc, în mine e-o fiară, 
Moartea cu nimeni nu pot s-o împart, 
Vouă, zile sfârșite, în grija voastră mă las 
Cu greu de-al meu suflet acum mă despart. 
Chiar de mi-e altfel, eu nu-mi plâng de milă, 
În mine e-o noapte cu zăpezi în venire, 
Să pot fi altul într-un timp care doarme, 
Îmi sfârtec cu ură a mea rătăcire. 
 

Îmi e zarea vicleană și gura mi-e mută, 
Nu pot să mă-ncheg între două cuvinte, 
O altfel de viață îmi doream să am mâine 
Dar eu mă tot pierd rătăcind prin morminte. 
Cu ochii-n desișuri mă caut în umbre, 
Un licăr de aripi îmi mișcă sub pleoapă, 

 

 

Aștept dimineața să-mi alunge-nnoptarea 
Ca totul, de mâine, din nou să înceapă. 
 

Se trece-a mea viață ca norul de vară, 
Ca roua pe ierburi când ziua se-așează, 
Liniștea mea de o furtună se-ntunecă 
Și-un amurg căzând peste deal sângerează. 
Se scurge în ochi o ultimă vreme 
Și văd cum pământul sub tălpi mi se crapă, 
Nu știu unde-aș mai putea fi mâine, 
Purtat sunt mereu de valul de apă. 
 

Pierzându-se-neguri, de toți neștiută 
Mi-e clipa aceasta și eu mi-o petrec, 
Cu gândul că mâine voi sparge-ngrădirea 
Ca floarea din mine în fructe s-o trec. 
Cu fruntea înfiptă în cer ca un munte, 
Norilor singuri le aduc mulțumire 
Că-mi poartă spre doruri frumosul din mine 
Când plouă-a blestem pe lume-n neștire. 
 

Mă-neacă tristețea, pierdut e-al meu grai 
Și toamna aceasta cu mine se trece, 
Mi-e trupul în ierburi și sufletu-n rai 
Prin ziua aceasta pustie și rece. 
Sufăr adânc, în mine e-o fiară, 
Mi-e zarea vicleană și gura mi-e mută, 
Se trece-a mea viață ca norul de vară 
Pierzându-se-n neguri de toți neștiută... 
 

Când plouă-a blestem pe lume-n neștire, 
Purtat sunt mereu de valul de apă, 
Ca totul de mâine din nou să înceapă, 
Îmi sfârtec cu ură a mea rătăcire. 
Un frig selenar în oase-mi pătrunde, 
Zilele-mi  toate îmi sunt răvășite, 
Pe nimicuri și pe vinuri acrite 
Eu mi-am lăsat tinerețea oriunde. 
 
 
Pseudorondelul iluziilor înecate 
  

Îmi înecam,cu ură, iluziile toate 
În băi acide din adâncul meu, 
Dar mă rugam de mine, ca de-un zeu, 
Să-mi mai păstrez doar una, de se poate, 
Dar eu le înecam, pe rând, pe toate, 
Că nu găseam niciuna, de suflet mai aproape. 
  

Aveam o ură-n mine ca de zmeu 
Şi-o voce mă-ndemna, venind din spate, 
Să nu-mi înec iluziile toate 
În băi acide din adâncul meu, 
Dar eu le înecam pe rând,pe toate, 
Cu-o ură ne-mpăcată, ca de zmeu . 
  

De-acum aripile, ca fulgul, uşurate, 
M-au ridicat pe cer - un curcubeu, 
Şi m-am simţit mai bun, ca Dumnezeu, 
Curat şi singur, fără de păcate, 
Când mi-am ucis iluziile toate 
În băi acide din adâncul meu . 
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sunt veseli 
ca și când acesta le-ar cere 
să le intre în sufletul deschis ca o rană, 
schimbă între ei cărți de vizită 
de parcă ar schimba identități. 
 
Orasul  mut 
 

este singurul oraș ce are 
împărați la fiecare capăt 
 

la capătul sudic un cezar 
spânzură 
timpul în undiță 
momeala o dă apelor adânci 
să-i încarce năvodul cu răbdare 
 

la capătul opus într-un maldăr de cărți 
ce-i umplu singurătatea 
un crai găseste înțelepciunea 
în diminețile reci 
judecă blând melancolia 
 

ca doi lorzi fără melon 
cei doi nu se văd nu-și vorbesc 
 

își trimit cărți poștale 
pe care nu le citesc  
 
Cu tata în jurul lumii  
 

Cu tata în jurul lumii 
tata ţinea cuvintele 
în lăzi de campanie 
în care mama aşeza 
cu migala gestului repetat 
gândurile 
stivuia lăzile lângă 
soarele său palid 
pe care părea că-l vopseşte 
cu inima 
lăzile pline purtau 
replici din şantierele 
agolmerate cu rime 
pentru munca obsedantă 
a deceniilor aurite 
subjugat ideii de dezarmare 
repeta cu metodă pasaje 
din lecţii de binecuvântare 
pentru apă păsări şi deseori 
fluturi 
sub diagonala din piele 
lustruită cu petice de cer 
purta sufletul 
unica sa salvare de sub 
cenzura ameţitoare 
din grija de a iubi 
răsăritul îşi pregătea paşii 
spre noaptea de catifea 
ce i se aşeza treptat pe umeri 
din piesa aceasta lipseam eu 
plecat în călătoria de optzeci de zile 
în jurul pământului 

 
 
 
  

 
 

 Cristian Ovidiu DINICĂ 
 

Poemul 
 

până la poartă 
poți alerga, 
o singură petală este suficientă 
să-ți aduci aminte trupul său 
așa cum lumina te-a ajutat să-l admiri cândva, 
întotdeauna ai spus privirea ce alunecă 
pe un corp de femeie nu-i un păcat 
devine exercițiu de contemplare a creației, 
te prinde 
la timp să-i afli respirația, parfumul 
dacă neliniștea nu te-ar pierde 
odată cu simțurile scufundate în propria piele 
ca într-o apă ce te renaște,  scrii cu 
iubire poemul pe care ea nu-l va citi niciodată.  
 

El   
 

el este obositor, 
este mai obositor decât coborârea scărilor 
de la metroul 
ce duce în toate direcțiile, 
el te poate întârzia 
trenul tău să nu ajungă la peron, 
te poate plămădi 
într-o formă nouă necunoscută, 
te poate întinde pe țărm 
să cauți adăpost umbrei 
ca și când aceasta ar fi un câine 
ce te însoțește pretutindeni, 
ești doar oglinda în care el își 
face freza mestecând gumă 
cu aromă de pepene galben 
într-un orizont din care tu lipsești, 
poți fi însă umbra spânzurată 
de cuiul în care Dumnezeu își ține 
obsesiile. 
 

Frumoșii nebuni   
 

sunt liberi în fața verbelor 
pshihoza identității veșnice 
nu-i face mai tristi, 
se aprind ca un foc de artificii 
și ard în jurul obsesilor, 
la un pahar de băutură recreează universul 
pe care par să-l scoată din buzunare 
mușcă cu invidie din ghergheful 
lumii vegetale, 
aruncă urina în flori 
dar nasc libertate, 
din plictiseală se și sinucid 
când le poposeste în piept soarele 
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Ionel NECULA 
 

Sonetul și funcția lui terapeutică  
 

      După ce vreme de câteva săptămâni la rând m-a delec-
tat și m-a supus unei sone- toterapii, de-am scăpat neatins 
de infecția care a îngrozit omenirea, acum am primit cartea. 
Dacă până acum mi se servea câte o pastilă pe zi, acum 
mi-a trimis tot flaconul. 
      Nu știu dacă datorită sonetoterapiei, administrată într-o 
ritmică diurnă de Adrian Munteanu, am scăpat neinfectat, 
știu doar că sonetoterapia devenise un fel de ritual matinal; 
cafeaua de dimineață o serveam în cadența unui nou sonet 
preluat din Imboxul zilei anterioare. 
      Acum, dacă autorul și-a închis demersul său terapeutic, 
mă consider lipsit de protecție și expus izbeliștilor de tot 
felul. Am, bineînțeles, cartea,dar lipsește ritualul. 
      Paingul orb (Editura Arania, Brașov, 2020) nu este o 
carte ca toate cărțile, este o bijuterie, un pandantiv, pe care 
nubilele pot să-l arboreze în zile de sărbătoare, să zăpă-
cească flăcăii. Nu știu dacă autorul figurează în antologia 
regretatului Radu Cârneci, dar cred că dacă ar fi dispus de 
timpujl ncesar și și-ar fi propus să alcătuiască o antologie 
primenită, lui Adrian Munteanu i-ar fi rezrvat un loc privi-
legiat. 
     Cititorul a înțeles că Paingul orb este o carte de sonete 
și, dac-ar fi să-i detașez o idee dominantă, o temă cu mai 
pronunţată frecvență înansamblul dispunerlor sale, aş 
menţiona la loc de frunte erotismul, dorinţa dezinhibată de 
împreunare a două trupuri flămânde şi cu sângele-n clocot,  
deşi nu lipsesc nici dezamăgirile acestei lumi, plină de 
sminteli şi neîmpliniri. E arvunită leafa viitoare/ cu greu pe-
acasă ne mai ducem traiul/ se tín belele si dureri ca scaiul 
      Nu mai insist. Prin grafică, prin formatul de carte ales şi 
prin lirismul cald pe care-l degajă, volumul lui Adrian Mun-
teanu este o realizare deosebită şi-l felicităm pe autor 
pentru această frumoasă ispravă literară. 

 
 

Ingrid Beatrice Coman-Prodan 

O mie de ani fără o zi 
 

     Procedural, dar numai procedural și ca tehnică narativă, 
romanul O mie de ani fără o zi, semnat de scriitoarea In-
grid Beatrice Coman-Prodan - cunoscută mai mult în afară 
decât în țară - amintește de romanul Geniu pustiu a lui 
Eminescu, unde personajul principal, Toma Nour, tot așa, 
străbate veacurile printr-o multitudine de întrupări succesi-
ve și devine martorul-intrus a mai muiltor medii și întâmplări 
despre care autorul admite să dea seama prin  expunerea 
lor într-o partitură narativă. E un mod de a sparge crusta 
dură și protectoare a realului și de a produce fisura prin 
care să pătrundă fictivul, fabulația, prin care subiectul să 
intervină cu funcția lui constructivă, fantezistă și imagina-
tivă. 
      Sunt în ființa noastră predispoziții care nasc idei, 
notase tânărul Eminescu la cursul de filosofie ținut de Ed. 
Zeller la Universitatea din Berlin, dar nu doar idei poate 
genera Eul creator, ci și trăiri, stări de spirit și manifestări 
pasionale afective, temperamentale, emoționale care pot fi 
aduse într-o dispunere epică rezolubilă și ademenitoare.  
 

 

Nu trebuie să ne surprindă că tânăra autoare tecu-
ceană, devenită între timo ieșeană recurge la această 
modalitate, mai puțin tatonată narativ - de a face loc 
fantasticului în actul compozițional, de a conferi 
acestui pretext epic, al reîncarnării, funcții arbores-
cente, de ax cardanic și de structurare al întregii 
construcții româ-nești. Cu bogata sa experiență edi-
torială, cumulată în Italia și în Malta, unde s-a bucurat 
de numeroase recunoașteri publice, autoarea și-a 
edificat o bibliogra-fie invidiabilă pentru mulți scriitori 
români care bat la porțile afirmării scriitoricești. Este 
autoarea mai multor romane publicată în limbile 
italiană și engleză și-a contribuit, în calitate de edi-
toare, la difuzarea multor scriitori români în limbile 
italiană și engleză.  
     A făcut, cu alte cuvinte, destule exerciții la sol până 
la această aventură narativă care, sunt convins, o va 
propulsa printre cei mai rafinați prozatori români con-
temporani. Când Editura Eikon îi va publica cele două 
volume traduse în limba română se va vedea că au-
toarea chiar induce în mediul epic românesc un suflu 
nou și o abilitate mai puțin încercată în matricea noas-
tră spirituală, de a imprima partiturii epice un mare 
efect emoțional, cel mai adesea decupat din drama 
emigranților români, plecați la mari depărtări și bâm-
tuiți de tot felul de melancolii, dar și din desnădejdea 
și din nostalgiile  celor rămași în țară, a restului des-
compus al familiei.  
      Am creditat-o de la început și-mi face plăcere s-o 
regăsesc la fel de proaspătă și surprinzătoare și în 
această temerară tentativă ramanescă. Este, orice s-
ar spune, o scriitoare împlinită, cu mari șanse de afir-
mare în peisajul literaturii românești actuale. și-o pro-
pun cititorilor ca pe-o autoare subtilă și de mare pers-
pectivă.  
      Acum despre carte. De multe ori spiritul trebuie să 
ocolească prin stele pentru a da seama de ceea ce se 
petrece pe pământ. Numai prin stele? Numai prin 
nemărginiri cosmice? Dar istoria, devenirea diluvică a 
lumii nu este oare la fel de oportună și demnă de a 
constitui pretextul unei construcții narative mai 
pântecoase? Cu temeritatea sa deja cunoscută, Ingrid 
Beatrice Coman-Prodan, Invocând cunoscuta teorie a 
reîncarnărilor succesive, se revendică din această 
ultimă modalitate, Eroii săi  transgresează veacurile și 
epocile dincolo de barierele crono-topice (cronos-timp, 
topos-loc). și de imperativele de spațiu și timp înscrise 
în codul oricărei dispuneri romanești. Recentul său 
roman, O mie de ani fără o zi, sunt convins, va în-
semna un moment referențial în recunoașterea autoa-
rei și în evoluția epicii românești.  
     Acțiunea cărții se desfășoară în plin ev mediu și se 
deschide cu o execuție în spirit medieval - arderea pe 
rug -  în care cei doi tineri, Singrid și Darl, în așteptarea 
supliciului suprem se abandonează într-o ultimă 
împre-unare ca mod de salvare și de transgresare a 
timpului. Momentul este datat cu exactitate: 16 martie 
1243, când Europa era bântuită de numeroase secte 
religioase, iar necruțătoarea  Inchiziție folosea arderea 
pe rug ca o pedeapsă curentă, și ca spectacol public, 
pen-tru descurajarea oricărei credințe neomologată 
oficial. 

(continuare în pag. 29) 
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literele, semnele şi tot ceea ce ţinea de scris. Cu 
toate acestea, omul s-a adaptat repede la noua for-
mă de lectură. Aşa încât, în timp scurt, s-a putut 
constata că niciodată până la acest moment n-a 
domnit o asemenea frenezie pentru lectura sonoră.  
 Ceea ce a uimit cu precădere, a fost faptul 
că se întâmpla des să-i vezi pe mulţi analfabeţi vo-
luntari că stau în faţa librăriilor sau chioşcurilor de 
ziare pândind ultima carte compusă în această ma-
nieră, adică vorbită, şi nu scrisă. Aproape că lumea 
începea să se obişnuiască să nu mai vadă litere în 
faţa ochilor. Şi aşa mulţi nu le sufereau. 
 O nouă dilemă se născuse aproape spon-tan 
în rândul celor ce aşteptau de multă vreme moartea 
cărţii tipărite: descoperirea îngăduia cărţii să moară 
fără să dispară. 
 Din nou lectura alesese abstracţia, de data 
asta refugiindu-se în urechi. Auzeai direct cu ure-
chile tale ce au mai gândit scriitorii. Şi astfel, auzul, 
şi nu spiritul ca altădată, declara vii creaţiile noilor 
creatori. Sunetele se substituiseră cuvintelor scrise, 
devenind purtătoare ale tuturor sensurilor atribuite de 
placul ascultătorului. Alfabetul era în pericol.  
 Năucită în faţa acestei revoluţii a textului, lu-
mea întreba pe partizanii îndârjiţi ai acestor cărţi 
vorbite, de ce se cufundau atât de adânc în lectura 
cărţilor vorbite, iar aceştia răspundeau invariabil: 
pentru că sunt frumoase şi pe înţelesul nostru. 
 Totul a devenit mai simplu: nu se mai citeş-
te, ci doar se ascultă, ceea ce convine de minune 
celor cu carte puţină. Desigur, nu mereu vocea po-
vestitorului este cea a autorului. Dar asta nu con-
tează aproape deloc. Ignorantul nu are nevoie de 
glasuri lirice inconfundabile. E limpede că adulţii, fie 
ei şi neştiutori de carte, au nevoie de poveşti spuse 
aproape de auricule, în plină activitate cotidiană, 
chiar şi atunci când sunt la volan, sau când sparg 
seminţe în faţa televizorului, sau, de ce nu, chiar 
înainte de culcare, într-un fel de alintat „Noapte bu-
nă, copii!”.  
 Lumea lecturii vorbite, deşi în plină eferves-
cenţă, aşteaptă încă împlinirea unei ultime dorinţe, 
pentru care deja a înaintat câteva demersuri: să 
apară, cât mai repede, ziarele şi revistele vorbite. 

 
 
 
(urmare din pag. 28) 
 

      Totuși atunci, în vălmășagul acelui moment 
sinistru, Singrid n-a fost predată rugului. O forță 
nepământeană a sorbit-o înapoi cu atâta putere și 
disperare încât n-a avut timp decât să zărească 
muchiile zidurilor înnegrite de umezeală în labirintul 
de case printre care era trasă spre chilia subterană 
din spatele cimitirului, acolo unde, în întuneric și 
nimicnicie se consuma încă un act din partea 
nescrisă a istoriei, cea destinată să rămână pe veci 
nemărturisotă și nepedepsită.     

 
 

                Petre RĂU 
 

Cartea vorbită 
 
 Nu încape îndoială că, inventându-se cartea vor-
bită, nimeni nu şi-a închipuit că ea va elimina lectura cărţii 
scrise. Mai întâi, oamenii serioşi au crezut că descoperirea 
e doar un simplu amuzament, deşi au recunoscut originali-
tatea ideii. Ba chiar au trecut-o în categoria divertismentului 
monden, aşa cum se întâmplase cu alte asemenea desco-
periri dinainte. 
 Cum adică să citească omul un volum în care nu e 
nimic de citit? Adică îl citeşte altul în locul lui şi îl scuteşte 
astfel de o lectură pentru care deseori nu are nici timp şi nici 
chef? Mulţi nu au înţeles de ce trebuie să-i spună carte, atâta 
timp cât nu arată deloc aşa. 
 Primii care au profitat au fost orbii. Dar aceştia e-rau 
puţini şi câştigul nu era îndestulător pentru inventatori. Cel 
mai mult, însă, s-au bucurat analfabeţii. Mai văzuseră ei tot 
un fel de cărţi dintr-astea “scrise” electronic, dar şi pentru 
acelea, ca şi pentru cele clasice, trebuiau să-şi strice ochii şi 
să cunoască literele. Pe când la astea vorbi-te, totul era 
mură în gură. Doar apăsau, ca la radio, pe un buton, când 
aveau sau chiar şi când n-aveau timp, ascultau cartea, cu o 
ureche sau cu ambele şi, a doua zi puteau povesti confraţilor 
de la muncă ce au mai citit. 
 Aşadar, împotriva aşteptărilor sumbre, prevăzute de 
unii şi de alţii (probabil, invidioşi), aceste noi tipuri de cărţi şi-
au găsit imediat publicul. La început au fost expuse în 
vitrinele expoziţiilor de curiozităţi, apoi au circulat în cer-
curile artistice, ca să se convingă lumea bună că are ce 
pierde dacă nu se adaptează din mers, apoi au fost atrase 
grupuri restrânse de teoreticieni care visau să găsească 
suficiente argumente de promovare a noii revoluţii în lectu-
ră. Astfel încât, numai la un an de la apariţia cărţilor vorbite, 
acestea se cumpărau şi circulau cu frenezie, mai ales în 
rândul celor care nu ştiau să citească. Le găseai peste tot, 
pe la chioşcuri cu regim de librării, prin gări şi staţii de me-
trou, pe acolo pe unde, sub lumina slabă a tuburilor fluores-
cente, călătorii consultau sonor orare şi traseuri, dar mai 
ales pe internet, puse la dispoziţie de o mulţime de firme de 
nedescifrat.  
 Nimic nu mai semăna cu vremea când oamenii 
citeau concentraţi o carte în metrou, în tren sau în autobuz, 
trebuind doar să fie atenţi să ridice la timp ochii din ea ca să 
coboare în staţia de destinaţie. Pe vremea aceea, mulţi se 
rătăciseră în acest mod, ajungând la destinaţii insolite, sau 
coborând, fără voia lor, în locuri îndepărtate, acolo pe unde 
lectura, la forma ei tradiţională, încă nu devenise ana-
cronică. 
 Desigur, în rândul unor teoreticieni apăruse deja 
îngrijorarea că nu poţi citi cărţi nescrise, pentru că aceste 
cărţi vorbite nu se vedeau deloc. Oamenii nu vedeau  
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    Ștefan Radu MUȘAT 
 
Florile tac printre ruine... 
 

Plec și sosesc nicăieri, undeva în urma mea  
trebuie că a rămas un mugur verde, un deget de apă,  
o pasăre care să-și mai aducă aminte de zbor. 
Timpule, ieși din orbită – 
ochiul tău aripă se zbate în carnea păsării. 
 

Cât de fericit aș fi să văd iarba de sus legănându-se, 
umbra ei intrând în pământ; 
câtă viață mi-ar bate în aripi, suindu-mă dincolo  
de aceste ruine care mă lovesc din toate părțile cu frig. 
 

Unicul refugiu ar fi zborul să mă ascund de umbră,  
să mă întorc 
la soarele de cretă pe care l-am lăsat neterminat pe asfalt; 
m-am grăbit să cresc și nu mai știu câți ani au murit în mine. 
 

Azi la amiază a ars ultimul nor de foc, 
moartea soarelui m-a făcut să plâng la o ultimă gură de aer, 
Pământul a devenit un gol prăbușit în faceri radioactive, 
iar noaptea e bântuit de fluturul selenar cu aripi de liliac - 
atât a mai rămas din lună. 
 

Am uitat să iubesc, în schimb am învățat să plâng; 
ca să trăiești ai nevoie de flori care să-ți umple speranța. 
Planeta de foc nu mai este inima cerului,  
florile tac printre ruine și moartea e complicată aici: 
în singurătate e nevoie de singurătate ca să râzi  
ca un copil slab în fața dorințelor. 
 

Îi las timpului plânsul și rănile din ochi să fugă de mine, 
să rămână o prăpastie între noi care nu mai poate  
schimba nimic. 
Uite, alunec în copilărie și nu mă pot opri la atât – 
învăț din nou să râd cu soarele de cretă pe asfalt. 

 
Frunza galbenă 
 

Am văzut-o căzând, 
murind cu soarele în ea. 
Îndulcise fructul dându-și tot aurul pentru asta, 
acum e o aripă moartă a unui fluture învins. 
 

Ecoul ei se îngână  
cu cel al gutuiei rămase în copac: 
Mă  cufund în pământ, 
pâmânt pentru iarbă, 
de iarbă, 
iarbă... 
 

Eu din ram voi poposi 
la fereastra omului 
să hrănesc ochii însetați ai copilului 
cu lumina mea, 
cu lumina, 
lumina... 
 

 

 
Auzi cum umblă vântul? 
 
Culcă-te, copilă, satul doarme  
de aproape două ceasuri.  
Coboară luna în ferești - 
nu crezi c-ar trebui  
să crești 
pe aripile norilor?!... 
Ești rodul lor.  
 
Vezi tu?... Satu’ e credința strămoșilor. 
Când oi simți moartea mi-e destul să-i văd 
ridicându-se din arginții nisipului 
sau flăcările pietrelor 
ca duhurile doinelor... 
 
Poveștile așteaptă alți copii. Bunăoară,  
copiii vin din ceruri crude. 
Îmi aduc aminte când eram fecioară... 
umblam printre paparude: 
 
„Paparudă-rudă,  
vino de ne udă   
cu galeata-leata 
peste toată ceata;  
să pornească ploile, 
să ude pământurile 
ca să crească grânele, 
toate cât porumbele”… 
 
Știi?... omul e pulbere în vânt - viața - 
o clipire de pleoape a păsării  
care urcă la apusu’ lunii în marginea cerului  
să vestească dimineața. 
 
Ce curată e luna!... Uite,  
îi picură lumina de pe frunte; 
face punte  
visului, 
întunericul nu poate fi decât adăpostul  
sufletului 
vândut 
necuratului. 
 
În noaptea asta stelele ard ca florile raiului, copilă! 
Gutuile plutesc 
de parcă ar fi cristalele nopții  
și se rumenesc 
în flăcările lunii... 
Eh!...  Ne dorm străbunii. 
 
Vremea lor odată 
era așa de naltă – 
coborâseră stelele și ceru-n vatră: 
A fost odată... 
 
Dar acum, ei dorm...  dorm 
înfășurați în anii lor de aur - dormi, 
puiule de om... 
 

(continuare în pag. 31) 
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Camelia FLORESCU 
 

De ridici o piatră 
 

Să gândești tot timpul, dincolo de cerul 
Care ne îmbracă mai mult decât  haina 
Să nu tai cu vorba, fii precum dulgherul 

Ce măsoară lemnul să-i audă taina 
 

Să te uiți în urmă, doar cu șoapta minții 
Ca să iei din toate ce te-a alinat 

Să nu-ți uiți la poartă, casa și părinții 
Fără ei nimica n-ai fi însemnat 

 

Să nu uiți că viața e mai grea ca fierul 
Ce se mai topește dacă-l știi topi 

Să-ți aduci aminte, viscolul și gerul 
Primăverii pasul, nu i-l pot opri 

 

Și să ierți tot timpul, chiar pe cel ce mușcă 
Să-i întinzi o mână, nimeni nu-i curat 
Pentru mulți iubirea a fost ca o cușcă 

De ridici o piatră, fii fără păcat! 
 

Îți las de-acum 
 

În mine stă o ploaie să irumpă 
Și înverzesc din creștet până-n zare 

Se răsucește-n carne o-întrebare 
Și iar plătesc povara cea mai scumpă 

 

Atâtea nopți n-au reușit din toate 
Să ne adune într-una pe-amândoi 

Și ziduri de iubire fără noi 
Croiesc blestem din visele uitate 

 

Cu rădăcini bătrâne ca pădurea 
Înfipte-n ceasul sfintei însoțiri 

Răstoarnă brazda vieții amintiri 
Și caut cuib ca să-mi îngrop securea 

 

N-am să mai plâng tot ce putea să fie 
Îți las de-acum amarul ăsta ție... 

 

Se rup bucăți de cer din noi 
 

Se rup bucăți de cer din noi 
Puțin câte puțin 

Și drumuri pentru amândoi 
Se duc și nu mai vin 

 

Se rup din sânge și din sori 
Din carnea de pe os 

Iubiri țesute-n vechi scrisori 
Din tot ce-a fost frumos 

 

Se pierd pe buze și din ochi 
Luminile de ieri 

Țigănci descântă de deochi 
Trecute primăveri 

 

Nu știm ce vrem cât ne iubim 
Doar timpul știe tot 

Și pentru tot ce suferim 
Nu este antidot 

 

Se rup bucăți de cer din noi 
Puțin câte puțin 

Și drumuri pentru amândoi 
Se duc și nu mai vin. 

 
 
 
 

Camelia Florescu 
04.06.2020 

 

(urmare din pag. 30) 

 
La primul ochi de lumină,  
ne facem drum  
cu pâinea și ulcioru’ de lut 
pe podul de salcâm 

 
să -mpărțim boabe de năut 
păsărilor cerului  
întru pomenirea răposatului... 
Nu în “Piatra Călugărului Mut” 
a rămas inima râului? 
 
Sufletul apei  tremură prelung  
în lumina roșiatică a lunii -  
spală păcatele ielelor până dispar în nisipuri,  
de cu miezu-nopții și  
pâââ-nă când întunericul e strivit de zei 
 
în flăcările zorilor 
la porțile norilor... 
 
Știi? Ielele se hrănesc cu distihuri... 
 
Auzi cum umblă vântul? 
Toamna a îmbrățișat pământul. 

 
 

 
(urmare din pag. 19) 
 

presupusa explozie cosmică. 
         Se lăsa amurgul. Cu al său minunat crug maro-des-
chis. Cei doi amici îl admirau tăcut, cel destinat a apărea a 
doua zi în faţa Comisiei pentru Stabilirea dreptului la 
Patibulă – secţiunea Patibulă Anticipată - având în suflet o 
doză de animare în plus; era firesc: peste câteva ore, avea 
să afle marele mister a ceea ce însemna a fi patibulat, 
urmând ca, după ce totul se va fi sfârşit, să se reîntâlnească 
pe trotuarul din faţa instituţiei cu amicul ce avea să-l aştepte 
acolo mult şi bine, urmând apoi să sărbătorească prima oră 
post-patibulă a celui proaspăt cadorisit, cât şi confirmarea 
Indicelui „Q”  care pe o scară de la 1 la 5.000 în mulţimea 
numerelor iraţionale, dânşii ocupau de multă vreme, la 
concurenţă, valoarea 4.999 # - respectiv 4.999 ф. 
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          Dorian MARCOCI 
 

Ipoteze 
 

Vântul a apretat cu nori pânza albastră 
Ce desfășoară bucurii la nesfârșit 
Lăsând să ne-ntâlnim acum neîngrădit 
Privirile cu ușurarea noastră. 
 

Cât de departe vom ajunge nu contează, 
E spațiu pentru fiecare-n infinit, 
Doar să pornim, va fi un drum nestingherit 
De renunțări ce-n umbră dormitează. 
 

Nu are vârstă cel ce poate să viseze 
Doar energia sufletului generos, 
Pășind, pășind până la stele doar pe jos 
Și de la ele pe-alte ipoteze. 
 

Încă o seară 
 

Acolo unde din portocaliu 
Tocmai își face locul seara, 
Pe culmea dealului într-un târziu 
Răcoarea domolește vara. 
 

Se netezește spațiul amplu 
În claritatea depărtării 
Parcă sub mâna-ntinsă tandru 
Pe fruntea calmă a-nserării... 
 

Tremură-acum, se-aprind întru-nceput 
Scântei. Timid vor crește-n stele 
Lăsând pământul arhicunoscut 
Pentru celestele mistere. 
 

Cum stam așa am adunat tăcut 
Încă o seară lângă alte seri 
Și nu mă mir dacă-a mai încăput 
În sufletu-mi un dor cu cel de ieri. 
 

Surâde clipa                                         
 

Frunze de plopi și sălcii se-mpletesc, 
Așa sunt proiectate pe albastru 
De raze blânde care consfințesc 
Încă o zi a punților spre astru. 
 

Încă o zi, lumina e mai coaptă, 
Se împlinesc mirosuri dinspre toamnă, 
Parcă nesiguri vara pași-și poartă 
Prin verdele ce juru-l mai înseamnă. 
 

Trec rândunele-n zbor c-o nostalgie, 
Se sfătuiesc în stoluri adunate, 
Chemarea depărtării întârzie 
Pe frunzele-așteptării resemnate. 
 

În suflet mă întorc cu luare-aminte. 
Să mă întreb de timpul care zboară? 
Surâde clipa-n toamnă de cuvinte 
Cu rostul semănat în primăvară. 
 
 

 

Legământ 
 

Inimi galbene sau frunze 
Lipesc urechea de pământ 
Fără nădejde și confuze 
Parcă adâncul ascultând 
 

Într-un mister al existenței. 
Răspund doar pulberi și-amintiri, 
Mărturisirile clemenței 
Din ancestrale rânduiri. 
 

Copacii rămân tot mai singuri, 
Pe vârfuri caută-un ungher 
Din care vor să fie siguri 
Că află steaua lor pe cer. 
 

Și-așa cu frunțile spre stele 
Și inimile pe pământ 
Copaci-adună între ele 
Lumi trainice în legământ. 
 
În seara toamnei 
 

Cât ați crescut! Erați niște lăstari 
Și-acum vi-s nucile povară. 
În umbra digului lângă cărări 
A pașilor de-odinioară 
 

Mă tot feresc vreuna să strivesc, 
În fiecare-i o-amintire 
Și poate-n locul nou unde-ncolțesc 
Va fi mai multă fericire. 
 

Sau poate... vânturi ce se răzvrătesc 
Vor duce fructul dincolo de gând... 
În seara toamnei stau și zămislesc 
O așteptare simplă, contemplând 
 

Când Mureșul dospește în tăceri 
Din umbrele strivite împrejur 
De cerul coborât din patru zări 
Iar visurile-n stele prind contur.  
 
Buchetul alb de trandafiri 

Poeta Mihaela Rașcu la mormântul 
scriitorului Lazăr Lădariu 

 

Țineai cu mâini înfrigurate 
Buchetul alb de trandafiri, 
Un gest pentru eternitate 
De sincere călăuziri 
 

A gândului curat, din suflet 
Pentru un suflet înnălțat 
În miez de iarnă, un poet 
Și un român adevărat. 
 

Țineai cu mâini înfrigurate 
Albele flori și cu sfială, 
Sub pleoape-ți lacrimi înghețate 
Acoperind clipa amară. 
 

Din abur se-nchega o rugă, 
Din chipu-ți blând atâta greu, 
O groapă se căsca în fugă... 
Să-v-odihnească Dumnezeu!  
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  Alexandru Valentin PETREA 
 
 
Carantinare 
 
Una este dorinţa de a 
aprinde focul, iar 
alta este ruina cocioabei 
incendiate acum un secol. 
 
Dar ambele trebuie 
de la un timp să stea 
numaidecât în casă, 
obligate fiind să-şi 
ispăşească vina pentru  
plastilina din care, 
mereu cu apocalipse  
în stomac, 
şi-au confecţionat miturile doar 
dându-se cu capul de pereţii 
niciodată goi. 
 
S-au adunat prea multe roluri 
jucate corect, terenul de nicăieri 
zăcând pregătit pentru naşterea 
unor sfinţi despre care nu se 
va şti nimic niciodată, 
impresionând numai prin 
uitătura cu care ne vor confirma 
dorinţa de a ieşi din casă 
fără chiar nicio mitologie 
în mână. 
 
La urmă de tot, carantina 
va naşte un nou Goliat sau 
Tezeu, folositori numai pentru a 
ne distruge zidurile propriilor 
case şi a ne învăţa că libertatea, 
precum orice abur util, 
se naşte din cuvinte amestecate 
în stradă şi pe paturi aşezate direct 
pe groapa de gunoi.  
 
 
Împrejurare lichidă 
 
Toate lucrurile căpătaseră 
urechi, dar nimeni şi nimic 
nu mai reuşea să audă nici 
măcar cum se rup bombele 
pentru a trata inutil nişte 
fabrici sau vânzătoare. 
 

 
Nici seismele nu mai treceau 
deloc prin urechi, se luau 
direct la harţă cu frica de 
frontiere ale fiecăruia 
dintre plămânii noştri. 
Strategii în formă de organe 
la orizont! 
 
Telefoanele nu mai sunau, 
embrionii vorbelor se  
prefăceau în scoici pe care 
nostalgicii le vor aştepta mereu 
înainte de botezul focului, 
pricopsindu-se după aceea cu 
grăsimea ce iese din toate  
tragediile în care nu există 
nicio replică. 
 
La urmă de tot, ne dădeam 
seama că oricum lumea nu  
s-a schimbat absolut deloc, 
căci şi înainte plictiseala era 
tăcută atunci când ne obliga 
să ardem pozele în care,  
mai muţi decât până şi în  
faţa tribunalelor în formă 
de microfon ori puşcă, 
apăream sărmanii de noi 
cu o carte în mână. 

 
Întrebări în aşteptare 

 
A nu ştiu câta Lume Nouă 
se ascunde în genele sau în 
pumnii noştri fertili, încât 
nu vom da de ea nicicând, 
preferând să asistăm orbi 
la geneza 
sticlelor care nu vor fi  
umplute niciodată, în care 
nici întârziaţii istoriei nu-şi 
vor trimite mirosurile. 

 
Teatrele se vor refugia în 
dulapuri abia evacuate,  
comediile rămânând doar 
cu misiunea de a dezvălui 
cum reuşeşte praful să urce 
pe scara socială. Singurul  
erou de tragedie va fi stropul 
de vin scăpat din pahar în 
mijlocul scandalului. 

 
Iar la urmă va fi detunată  
bomba care va pune capăt 
tuturor numelor şi fantomelor 
cu care se droghează sinapsele, 
întrebările din totdeauna  
ascunzându-se în ziduri şi  
prefăcându-se în licheni pentru 
a supravieţui. 
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           Iulia POP 
 

DRAGOSTE-NTRE DOUĂ LUMI 
 

Iubirea lor cea pură  
Și nevinovată  
S-a născut odată...  
 

Chiar dacă el s-a dus 
Pe un drum fără de-ntoarcere 
Ea stă seară de seară  
Și așteaptă o dulce mângâiere  
Sufletească...  
 

Săruturile scurte din lumea lui 
Devin dulci ca mierea pentru ea,  
Îmbrățișările lui reci ca stânca 
Sunt calde pentru cea care a rămas.  
 

Așa e dragostea-ntre două lumi,  
Sinceră și nevinovată,  
Dar mai presus de toate 
E adevărată!  
 

UMBRE 
 

Sub privirile bătrânului Soare 
Eram noi! 
 

Pe vârful muntelui, 
Unde vântul aducea cu el 
Stropi de dragoste 
Îmbibați în suferință, 
Mâinile noastre făurite 
Și corpurile lipite 
Se lăsau purtate 
De muzica ce răsuna de nicăieri 
Însă… 
Când Soarele a plecat 
Și muzica a pierit, 
Am rămas doar două  
Umbre îndrăgostite… 
 

AI FI? 
 

Ai fi o scrisoare?  
Ai fi pământul unde sufletul meu 
iubește?  
Ai fi cerul unde visele mele 
se-nalță?  
Ai fi pădurea unde sentimentele mele 
se pierd?  
Ai fi oceanul unde dragostea mea 
se îneacă?  
Ai fi locul unde gândurile mele 
prind viață?  
Spune, ai fi o scrisoare?  
 
 

 
DRAGOSTEA PIERDUTĂ 
 

În frigul dureros al iernii 
Și nemilos, ce spintecă totul în jurul lui 
Așteptând Trenul-Destinului, 
La câțiva pași în spatele meu 
Este el... 
Îi simt privirea rece de vampir 
Pe creștetul meu; 
Îi simt mâinile puternice 
Trăgând-mă spre el; 
Îi simt vocea interioară 
Pășind ușor spre mine; 
Dar eu...la fel de confuză. 
 

După 20 de ierni 
La fel de reci, 
În aceeași gară 
Mă aflu eu în spatele lui 
Îl strig...nu îmi răspunde 
Îl ating...nu mă simte 
Îl îmbrățișez 
Și-mi dau seama 
Că e doar 
O umbră... 
 
VIITOR RĂPIT 
 

Sângeriu apus de soare 
Iarăși pleci în depărtare?  
Marea încet te răpește  
Te-neacă, te copleșește...  
Tu rămâi la fel de viu 
Dar în suflet lași pustiu.  
 

Pulbere de foc mocnesc 
Revărsându-se în cer.  
Strigăte de ajutor 
Se aud adânc din nori.  
 

Stelele se prăbușesc,  
Lumile se contopesc  
Iar noi stăm pustii și goi 
Așteptând un viitor... 
 
SPERANȚĂ 
 

Să fiu floare, să-mi fii vânt  
Să mă iei departe-n gând.  
Să fiu ploaie, să-mi fii nor 
Să ne pierdem în decor.  
Să fiu stea, să-mi fii văzduh  
Să ne iubim la apus.  
Să fiu vers, să-mi fii poem 
Și să dăinuim etern.  
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pe lângă porţi înlănţuite şi lacăte ruginite  
pe uşi cât nu mai încape imaginaţia  
 

După cel de- al treilea cântat al cocoşilor  
e rândul clopotelor de aramă şi bronz sadea  
de prin suburbii 
Dimineaţa-şi desface arcadele  
stoluri de porubei ridicând peste câmpuri  
cu feţe sfinte de floarea-soarelui    
ce contemplă cum soarele steagul  
îşi fluturâ-n vânt – zile anoste    
Cu animale bolnave în noi aşteptăm  
ca rănile lor să se cicatrizeze  
 
Lotca  
 
Când orice se da în numele vieţii 
se potoliseră şi caii aprinşi de sălbăticia lor 
şi verva păsăretului apelor  
şi nici valuri repezi lotca să salte 
Imperceptibili curenţi mişcau plaurii  
cum rătăcesc epavele   
În amestec de nuferi şi miasme de mâluri  
eterul stins aducea a peşte  
a iarbă fumurie – toate sub zarişte  
vesperală ca cărămizile vechi zidului plângerii  
din care brusc s-a iscat Hesperus  
În luntre nu contenea glasul lilial de prunc  
înfăşat ca de danie dar nu plânset  
mai curând o chemare părea  
Cine-ar fi ştiut exact ce l-a stârnit pe luntraş  
să vină în toiul nopţii să-şi vadă lotca  
 
***   
Noaptea prin glie  
a suflat un zefir   
Printre fire de grâu  
căzură fără ecou  
picături de maci sălbatici  
 

Dimineaţa pe-acolo  
a trecut şi buldozerul –   
răni deschise pe şenilele lui   
 
Şotron cu capra roşcată                                        
 
Bat vânturi vremelnice 
Arborii devin transparenţi precum  
înţelepţii prelaţi dezbrăcaţi spre culcare.  
Nu că ar fi obosiţi ci este un semn –   
la orizont s-a stins ultimul unghi de cocori  
Discretul crepuscul stă să tragă obloanele  
şi potopesc amintirile...   
Capra noastră roşcată din copilărie  
joacă şotron pe frunzele tapisate pe jos  
de-a dreptul prin metafore: 
„capra calcă piatra,  
piatra crapă-n patru,  
crape capul caprei  
cum a crăpat piatra-n patru” –  
ce nostalgii anacronice!  

 
 

 
 

 

       Dumitru BĂLUȚĂ 
 
Cu gândul la van Gogh                                                                   
 
Când văd pe cineva sub căşti  
îmi dau seama că omul încet-încet   
se retrage din realitatea lumească însă   
o fi şi scuze: nu poţi introduce simultan   
ambele receptoare în una şi aceeaşi ureche  
ca pe cealalta s-o laşi liberă destinaţiei fireşti  
Creatorul nu prevăzuse evoluţia tehnologiilor digitale  
altfel cu siguranţă ne-ar fi plăsmuit  
cu 3 sau 4 urechi ba chiar multifuncţionale  
Nu pot să nu mă gândesc şi la Vincent van Gogh  
Să fi cuprins talentul lui şi aceea intuiţie   
(în momentul nestăpânirii firii) nu şi-ar fi pus  
sub lama briciului propria ureche şi să-şi lezeze  
portretul pentru toată istoria artelor frumoase   
Mă duce gândul la tine van Gogh pentru că  
de la o vreme unii poeţi (în pană de inspiraţie)  
se agaţă de urechea ta lipsă şi nu mai ştiu exact 
ce se petrece în jur lor la fel ca şi cei ce îşi găsesc  
refugiu sub căştile samsung 
 
Cavalerul umbrelor   
 
Calm sau mai curând tăcut precum umbra  
şi mereu aşteaptă să-i dea cineva  
o claritate de circulaţie   
Incertă destinaţie dar nu se grăbeşte  
cum nici nu prea refuză să trăiască  
un vis ce se perindă aievea pe sticlă  
Din canioane curge o linişte atât de fragilă  
atât de înceată încât face să tremure flacăra  
Lumina prinde să se topească în deviate hublouri  
când roata soarelui striveşte iarba  
ca de bazalt rubiniu  
Şi roata aceea uşor-uşor intră cu obedienţă   
în aria umbrelor proiectate la picioarele lui  
nu se ştie de unde şi de pe ce suporturi 
Cândva o fi ca cineva să-şi aducă aminte 
cum umbrele se agăţau ca iedera  
iar cavalerul lor le ghida pe înălţimi   
şi liniştea părea o încercare doar 
de a parcurge itinerarul acestui spectacol  
 
Zile anoste  
 
Lampioane uitate aprinse  
pe terase cu mese şi scaune goale  
Havuzuri decorative irositoare de apă 
când şi maidanezii sunt la culcare 
Paşii ne poartă pe caldarâmuri cu amintiri tumultoase  
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Plasa-Timp 
 

Din Plasa-Timp, pariată 
la roata norocului 
ce ţese iţele într-o sarabandă 
a informaţiilor ghiduşe când schimbă  
aleator prezentul pe firmamentul 
iluziilor reflectate în oglinzi stelare, 
cu bagheta  fermecată a galaxiei, 
viitorul relativ dospeşte 
cu iubire… 
 
Coperţi de rouă-nouă 
 

Sub mângâieri solare 
gândul îmi zburdă în tărâmul minunilor. 
Doruri îmi croşetează taina viselor 
din eternul palpabil al rimelor 
animate prin pagini filigranate, 
ce mă cuprinde… 
Pe alei sublime, toarse pe răscrucea 
zorilor, se deschid coperţi de rouă nouă 
într-o colecţie-cunună ce-mi alintă 
clipele… 
 
 

În muzeul metaforei 
 

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

Ofranda prezentului 
 

Închin ofranda prezentului… 
trecut cu folos prin anotimpurile 
stagiare, prinse în cununa făcutelor 
pe calendarul cerului… 
 roade contabilizate de un 
 scrib astral ce înclina balanţa 
la întâlnirea cu judele 
care meneşte ascensiunea 
către noi dimensiuni… 
 
 

Raze-magi 
 

Răsar din irişi raze-magi 
Pe-a zorilor descătuşare 
Lumină, rouă, triluri dragi 
Vise trezite-n încântare… 
 

Parfum suav din inviere 
Însămânţatele geneze… 
Perenă feerie-n ere, sfere 
Din răsărituri…siameze… 

 
  
 
 
 
 

     Valentina BALABAN 
 
Strop… 
 
Strop divin prins  
din seninul trezit peste ape, 
tocmit de Cronos şi Logos 
rotind zările prin impulsul  
căutărilor misionare 
prin ispite şi lecţii 
ce bifurcă dilemele 
decriptate în intuiţii, 
sau rătăcirile diversului 
dintr-un strop-fantezie… 
 
Răsărituri stereotipe 
 
Într-o manifestare continuă 
spre apusuri de culise şi o epuizare  
obscură prin buimăcia Selenei 
ce agonizează din vise…  
în răsărituri stereotipe 
omagiate de mândrul Helios, 
liderul curcubeului dominator 
peste nebuloasele ploii 
trâmbiţând izbânda. 
 
Din ieri… 
 
Truditoare informaţii 
prin livemotivul întrebărilor 
în chemarea declic-ului luminător 
ce dilată imaginaţia onirică 
prin ofranda prezentului…trecut 
şi ritualul muzelor discrete 
pe piedestalul scripturii 
decriptată din hipnoza  
zorilor pasageri din ieri… 
spre nicăieri… 
 
 
Primenind clipa 
 
Programul destinului 
în beţia rostitelor asimilate 
într-o simbioză imagistică 
primenind clipa prin  
labirintul ruinelor demolate, 
 înnoind temelia pângăritelor,  
zidind pe-un hei-rup 
reprogramat din crepusculul 
conştientizării iubirii 
adoptate într-un firesc  
descătuşat spre Tine. 

 

Spre vama cerului… vibrez 

Pe splaiul norilor… valsez 

În rădăcina stelei, evadez 
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Discernem ploi de-oţeturi în echipă, 
Nu ne-mbătăm cu iz de tescovină. 
(Din ornice aştept să îmi parvină 
Un boţ de rai ce zburdă în tulipă)  
 
Îmi creşte pulsu-n crengile de humă, 
Când orele(-mi) adorm cu nori pe buze; 
La cercul zilei vidul se rezumă – 
 
Hemera-şi toarce ghemele confuze. 
Mă ţese versu-n el cu fir de brumă; 
Pe drumul spre Tartar m-atacă muze... 
 
 
Rondelul viselor  
 
Din moárul meu de vise, 
Ce păşesc tiptil pe lame, 
Mi-am cusut vreo trei năframe, 
Le-am tivit cu nopţi rescrise. 
 
Şi cu râvna lui Ulise 
Am ales un sac de scame, 
Din moárul meu de vise, 
Ce păşesc tiptil pe lame.  
 
Benevol, un hohot mi se 
Răsuceşte-n anagrame; 
Gem simţirile de foame, 
De pe sensuri interzise. 
Din moárul meu de vise... 
 
 
Sub ghilotina verbelor pizmaşe 
 
Sub ghilotina verbelor pizmaşe, 
Mă simt, de-un timp, ca peştele în apă, 
Când pofta mea de stele mă adapă 
Cu „găuri negre” suple, nărăvaşe.  
 
Mai am un colţ de férigă sub pleoapă 
Şi-n piept un set de vise mai poznaşe – 
Le-ngrămădesc cu sârg pe trei făraşe, 
Atunci când luna gri în sâmbur crapă. 
 
Dedaţi cu bătălii şi filipice, 
Nu mai discernem mierea din petale; 
Să fii normal – în cască ţi se zice – 
 
E să-ţi îmbraci simţirile în zale 
(Adeseori neghina, printre spice, 
Se crede-nconjurată de rivale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Camelia ARDELEAN 
 

Purtăm ca proscrişii... 
(blagiană) 
 
Purtăm ca proscrişii „o boală în strune”, 
Pocalul de fiere mai joacă un rund; 
Cu nordul în glotă, când sudul apune, 
Ni-i scâncetu-n colţuri şi zarul rotund. 
 
„Un vifor nebun de lumină” se-mbarcă 
În cugetul nostru acum decrepit – 
Se-nghesuie îngeri şi demoni în arcă, 
E pacea din sine utopicul hit. 
 
„O sete de lume şi soare” ne-ncearcă 
Izvorul de lacrimi, rămas desfrunzit; 
Ne-mpunge văzduhul în ceafă, de parcă 
O iarnă în fibre se-aşterne subit. 
 
„Mocneşte copacul.” Tulpina se-opune 
Căderii-n neantul parşiv ori fecund; 
Cont(r)actul cu Styxul atent recompune 
Traseul ce muşcă vorace din prund... 
 
 
Duşman atroce...  
 
Duşman atroce. Ţipete-n tranşee. 
Priviri piezişe. Nopţi debusolate. 
În trupul minţii, ziduri de cetate. 
La poli de dor, cenuşi de orhidee. 
 
Cămăşi de forţă. Vid. Anxietate. 
Un pâlc de nori la margini de idee. 
Furtuni de ego. Zloată. Ambardee. 
Exces de groază-n munţii de păcate. 
 
Plămânul Terrei fírave-n apnee.  
În goană, umbre spre eternitate. 
Clespidre frânte-n corturi şi palate. 
Delir. Cărunte inimi pe alee. 
 
Doar colbul viu, de „optâşpe” carate. 
Prezent infirm. Amară epopee. 
Arheu sleit. Inaptă paidee. 
Parnás în comă. Plumb. Veracitate. 
 
 
Pe drumul spre Tartar m-atacă muze 
 

Cu patima înfiptă în retină, 
O iau pe Geea, grijnic, de-o arípă; 
Un înger calp în mine se-nfiripă 
Şi toarta minţii vrea să mi-o susţină. 
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      Elisabeta BOGĂȚAN 
 

MIHAI MERTICARU—CÂNTĂREȚUL IUBIRII 
                                                                                                          
     Fascinat de arhitectura desăvârşită a sonetului, de 
muzicalitatea şi frumuseţea sa aparte, Mihai Merticaru se 
supune cu succes „probei de foc” a rigorilor lui, așa cum o 
dovedește în volumul „Vis și abis”, publicat de Editura 
Mușatinia, Roman, 2018.  
     Cartea se deschide cu suita de sonete „Parisul (în 14 
sonete)”: „Zi și noapte, Parisu-i feerie, / Un ocean de culori 
și de lumină”. Poetul reînvie momente importante din istoria 
orașului, din viața sa culturală: literatură, pictură, muzică. 
Atmosfera de înaltă elevație a Parisului are capacitatea de 
puternică transfigurare lăuntrică : „ Risipă de frumusețe-i 
prea multă.”. Finalul suitei, după etalarea splendorilor 
Parisului, este neașteptat, o afirmare a atașamentului față 
de locurile natale: „Rob nu vreau să-ți fiu, rămân ce-am fost, 
pietrean !”  
     O odă poeziei închină autorul în „Sonetul unei pasiuni” : 
„Te-am îndrăgit de tânăr, POEZIE,/ Ca pe un zvon de 
împrimăvărare/ (...) Te-am cinstit ca pe-o mare sărbătoare,/ 
Te-am sorbit ca pe-un strop de apă vie”. Ca un adevărat 
Meșter Manole, poetul dăruiește poeziei tot ce are mai 
scump, pentru o construcție de durată: „Am ars pe-al tău 
altar în ape stinse,/ Urcând pe Golgota tot înainte,? Nopțile 
ți le-am ținut mereu aprinse, // La picioare ți le-am depus 
învinse”. 
      De fapt, acordurile de odă revin în mai multe sonete, ca, 
de exemplu: „Sonetul ochilor tăi”, cu o frumoasă paralelă 
între izvorul iubirii și izvorul luminii:( „De unde-i lumina ce 
mă inundă,/ Scăldându-mi sufletu-n apoteoze,/ Cu câmpuri 
nesfârșite de mimoze / Ce îmi prefac, în veacuri, o 
secundă?”) ori „Sonetul unicității”, „Sonetul unei povești”, 
dedicat de asemenea iubirii: ( „În  mine, astăzi, stele cântă 
în cor,/ Planetele toate se aliniază,/ E soare,-n miezul nopții, 
de amiază,/ Luminile, Paradisului izvor.”), „Sonetul unui 
portret”, „Sonetul Poetului urgisit (I, II)”, dedicat lui Publius 
Ovidius Naso, 
     Uneori versurile poetului amintesc, mutatis mutandis, de 
acordurile antice ale lui Homer, din Iliada sa, de exemplu, 
cu invocația: „Cântă, zeiţă mânia ce-aprinse pe-Ahil Pele-
ianul”. Mihai Merticaru invocă: „Zeiță, vino tu și mă inspiră” 
(„Sonetul muzei”). 
     Deseori inspirația poetului este livrescă și însuși poetul 
subliniază aceasta, oferind, într-o suită de poeme, mottouri 
din Pierre de Ronsard, Wiliam Shakespeare, Omar Khay-
yam, Francesco Petrarca, Publius Ovidius Naso, Cântarea 
Cântărilor, Sapho, Li Tai Pe, Dante Alighieri, Theodor 
Damian, Nicolae Dabija, Saadi, Vasile Romanciuc, Mihai 
Eminescu, Alexandr Pușkin, Ana Ahmatova ș.a. 
     Meditând la curgerea și la tumultul timpului, la hazard, 
(„Să fii bilă într-un joc de biliard”), în „Sonetul unei alegeri” 
se simte ecoul acestui tumult: „Iubiri ancestrale în sânge îmi  
 

 

ard,/ Pierdute taine de început de lume,/ Otrăvuri, răni, 
himere și cutume ”. Tot la curgerea implacabilă a 
timpului meditează poetul în „Sonetul unei nedumeriri”: 
„Când vieții-i dedic odă idolatră / Amurgul tenebros de 
ce mă latră ?”  
     Mare parte din sonete sunt dedicate iubirii, pe care 
autorul o consideră forța universului: „Iubirea, a 
Universului axă” spune el în „Sonetul sublimității”. De 
altfel, și alege în „Sonetul reviviscenței” un motto, care 
confirmă această idee, din Theodor Damian: „Univer-
sul vine nu din explozie atomică, / Ci din explozie de 
iubire.” Pe ideea timpului ciclic, poveștile de iubire sunt 
repetabile: „O altă Isoldă și un alt Tristan,/ Aceeași 
dorință-n rărunchi ne taie”. De fapt și alte mottouri sunt 
alese pe aceeași idee, de exemplu: „tu vezi, eu nu 
respir decât iubirea” (Saadi), sau „Te cunosc de azi,/ 
Te iubesc de un veac” (Vasile Romanciuc) ori din 
Alexandr Pușkin: „Cu frumusețea-i, chiar și-n sfinți / 
Trezește roiuri de dorinți.”. Iubirea este prezentată sub 
diferitele ei aspecte, de la jocul șăgalnic, („Din priviri 
scapără roiuri de scântei, (...) / Îți tot trimite ochiade 
râzânde” - în „Sonet pentru atei”) până la iubirea cople-
șitoare (Mereu îi bate gândul meu în poartă, / Bolnav 
de frumusețea-i maiestoasă” - în „Sonetul unei frumu-
seți”). Alteori, ia forma unei iubiri statornicite: „Mi-aduci 
apa vie din tainic izvor,/ Lumina speranței ce arde-n 
zare, / Iarba de leac de mare căutare, / Aurora cerului 
multicolor” („Sonetul soției iubite”). 
     Prin iubire, afirmă poetul, se poate atinge 
transcendentul, veșnicia: „Cuprins ți-e sufletul de 
nemurire,/ Arderile de-o clipă-s veșnicie”. Mai mult, 
iubirea devine izvor de cântec și de poezie: „Tot ce 
atingi se face poezie” („Sonetul creatorului”).  
     Văzând în el un arheu, Mihai Merticaru închină o 
adevărată odă lucrătorului pământului  în „Sonetul 
țăranului român” :„Pe dealul argintat, bade Ioane,/ Vii 
din sau pășești spre eternitate?/ Ce amintire-n tâmpla 
ta se zbate? / În templul sfânt pari una din coloane”. 
     Meditația poetului devine alteori auto-reflexivă, el își 
sondează adâncimile propriei ființe, contrariat de 
propriul său alter-ego: „Scrutează orizonturi mai seni-
ne,/ Poezia-i călăuzitoare stea,/ Marea bucurie ce-n 
viață-l ține,// Dăruind tuturor, uitând de sine. / Citind și 
visând, el are tot ce vrea. / (Cine-i străinul ascuns sub 
pielea mea?)” -  („Sonetul străinului”). 
     Umorul nu lipsește acestei poezii. De exemplu, în 
„Sonetul muzei ambițioase”, prezintă cu un umor ușor 
melancolic relația sa cu muza poetică și imboldul de a 
scrie: „Un spin în inimă mereu îmi coace, / A auzit, 
scumpetea de ființă, / Că arta se naște din suferință.”. 
Sau în „Sonetul istoriei”: „Pentru Mircea e prea strâmtă 
o odă, / Postura asta i-ar fi incomodă.” 
     Poetul privește cu nostalgie schimbările din 
societatea românească, îndepărtarea generală de sat: 
„Văd casa natală stând într-o rână, / Ograda, o bălărie 
fără gard, / Candelele sub icoane nu mai ard, / Ruina 
și pustiirea se-ngână,// Un singur par în picioare, drept 
stindard. / În sat mai trăiește doar o bătrână / Fără 
biserică, fără fântână, / Sătenii-s, azi, orășeni pe 
bulevard” („Sonetul satului natal”). 
     Motivul sic transit gloria mundi apare și el corelat cu 
motivul vanitas vanitatum („Și-o voce cântă: «e-n  

(continuare în pag. 39) 
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Când vei veni 
 
Când vei veni să îmi aduci 
Aroma buzelor tale, 
Roua dimineților tale, 
Apusul zilelor tale și 
Parfumul nopților tale. 
 

Când vei veni să îmi aduci 
Zâmbetul tău, privirea ta tandră, 
Buzele tale cu aroma de cireșe, 
Frumusețea chipului tău. 
 

Când vei veni să îmi aduci 
Sufletul diafan și clar, 
Sentimentele tale curate și adevărate. 
 

Când vei veni să îmi aduci 
Ființa ta învăluită de mângâierile iubirii mele. 
 

Sunt prizoniera miracolului dragostei tale. 
 
 
Am 
 
O inimă prinsă în dorința infinită  
de a fi descoperită; 
O iluzie ascunsă în fraza unui „te iubesc”; 
O melodie de dragoste în poezii  
care și-au pierdut detinul; 
O poveste de iubire care așteaptă  
să fie povestită; 
O speranță care nu se consumă în timp; 
O credință care se străduiește să rămână; 
O încredere care stă agățată; 
 
Cerul privește cum tristețile trec goale  
în fiecare seară 
Când plânsul mă inundă  
și speranța mă abandonează... 

 
 
(urmare din pag. 38) 
 

zadar, poete”): „Vagi amintiri din vremuri depărtate, / 
Ne-guri, fumuri și hoardele păgâne, / Turbatul vânt, din-
spre toate, mai bate, // regrete, aducând, nenumărate, 
/ Cetăți mult prea vestite zac sub grâne, / Doar cartea 
înțelepților rămâne.” („Sonetul apuselor glorii”). Este 
afirmată încre-derea în carte, singura care poate rezis-
ta timpului, pe linia acelui exegi monumentum aere 
perennius lansat de Horațiu. 
     Atingând marile teme ale sonetului, iubirea, viața, 
moartea, meditând la trecerea timpului, la sursele efe-
mere de bucurie ale omului, la eternitate și la divinitate, 
Mihai Merticaru își cizelează poezia pe linia horația-
nului dicton: exegi monumentum aere perennius, 
convins că nimic nu poate fi mai durabil decât arta. 
 

 
 

      Deea STATE 
 
 

Muzica sufletului tău 
 
Trezește-mă cu  
Muzica sufletului tău. 
Fredonează-mi melodia 
Ta preferată, 
Atinge-mi corpul 
Într-un dans grațios, 
Du-mă în lumea ta 
Plină de iubire 
Și hai să călătorim  
În spațiul timpului. 
Străbate-mi trupul 
Cu sărutări catifelate, 
Cu șoapte nemaiauzite, 
Apoi îmbracă-mă  
Cu inspirația ta. 
Dezbracă-mă într-o poezie, 
Sărută-mă într-un vers 
Și dacă dorești,  
Inventează-mi încă o poezie  
Ca să te simt prin toți porii. 
 
 

 

Unde erai 
 
Unde erai când gheața  
Singurătății îmi congela 
Sufletul și Inima sângerândă 
Striga încet vântului 
Cât de mult te iubeam?! 
 
Unde erai când sentimentele mele  
Agonizau în mormântul uitării, 
Dacă știai că sufletul meu se asfixia în 
Marea suspinelor?! 
 
Unde erai când cerul meu 
Era complet tulbure, dacă 
Erai soarele care îmi nutrea  
Biata Inimă care de tine era 
Complet îndrăgostită?! 
 
Unde erai când steaua mea 
Nu strălucea în mijlocul 
Întunericului, când nopțile mele erau 
Amare învăluite în întuneric?! 
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         Marian HOTCA 
 
Furnicuța și rucsacul 
 

Furnicuța roșioară 
Nu mai duce grâu-n sac,  
Are viața mai ușoară 
Că și-a cumpărat rucsac. 
 

Sprintenă ea trece valea 
Cu rucsacul mare-n spate,  
I s-a ușurat și calea 
Cu un ceas și jumătate. 
 

Repede macină grâul  
La a noastră moară-n sat,  
Parcă-n zbor ea trece râul 
Cu făina din rucsac. 
 

Acum tare bucuroasă 
Și-ncărcată cu făină,  
Mi se-ntoarce către casă 
Furnicuța gospodină. 
 

Ea, ajunsă-n mușuroi, 
La micuții ei copii, 
Frământă acum în toi 
Și plăcinte, și lipii. 
 

Dacă și tu ești furnică  
Și nu te-ai modernizat,  
Îți mai spun la o adică:  
Ia-ți rucsacul de cărat!  
 
Un concert în stufăriș  
 

Trei broscuțe cântărețe 
Au pus afiș în dumbravă 
Și se țin așa mărețe 
C-au o trupă de ispravă. 
 

Iar la șase jumătate  
Vor avea în stufăriș,  
Un concert cu-nsemnătate 
Pentru-ntregul zmeuriș. 
 

Gâzele se-adună droaie, 
Iar țop-țop iepurii vin,  
Să asculte și de-i ploaie 
Cântecelul, vai ce chin!  
 

O broscuță zice-n strună 
Alta cântă la un pai,  
Tot zăvoiul îmi răsună 
Când broscoiul suflă-n nai.  
 

Note muzicale zboară,  
Vai de linie, de bemol, 
Gama urcă și coboară 
Și tot cade în nămol.  
 

 

 

 

 

Dragi broscuțe, voi, vedete,  
Dacă vreți să concertați, 
Învățați pe îndelete,   
Iar pe public, nu-l speriați!  
 
Broscuța gospodină 
 

La râu, pe o piatră mare,  
Strălucind ca un smarald, 
O broscuță stă la soare 
Și tot cântă că i-e cald. 
 

Oac, oac, oac... nu se oprește 
Din concertul minunat,  
Racul din râu o zărește 
Și-o ascultă încântat. 
 

De-ar avea și o chitară, 
Lunca toat-ar răsuna,  
De cu zori și până-n seară 
Ar cânta și s-ar distra. 
 

Oac, oac, oac că-i vremea bună 
Stau în apă ori la soare 
Și mai spun câte-o minciună 
Când pe baltă-ntind fuioare. 
 

Eu torc lână groasă-n apă 
Cât s-ajungă de-un covor,  
Valea toată să priceapă 
Că îi sunt de ajutor. 
 

Oac, oac, oac, mai zic o dată 
Și-apoi plec la înotat,  
Gospodină-s lăudată 
C-am țesut și-am și cântat! 
 
Veverița 
 

Veverița gospodină, 
Ghidușii face-n stejar, 
Iar desaga-i este plină 
Cu ghinduțe ca de jar. 
 

Sprintenă și strângătoare 
Strânge pentru ai săi pui, 
Nucile coapte la soare  
Cu miez dulce și gălbui. 
 

Ea le pune în cămară 
Pentru iarna ce-o să vină,  
Dintr-o creangă-n alta zboară,   
Iscusita gospodină. 
 

Cât este ziua de mare 
Face multe-acrobații 
Și adună de mâncare 
Pentru gingașii copii. 
 

Iar codița ei stufoasă 
Dintre frunze o zărim,  
Este tare curioasă, 
Noi, copiii, o-ndrăgim!  
 

Și-am voi să vină-ndată, 
Să se joace-n-dumbrăvioară,  
Veverița acrobată 
Cu blănița-i roșioară.  
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