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Daniel CORBU 
 

CIORAN. BIBLIILE NIHILISMULUI SAU  

FILOSOFUL DE LA CAPĂTUL FRÂNGHIEI 
 

Considerat astăzi unul dintre marii filosofi ai 
nihilismului, dintre marii eseişti al secolului douăzeci, un 
mare stilist şi unul dintre cei mai importanţi gânditori ai 
modernităţii, Emil Cioran a pornit încă de la început, 
asemenea lui Flaubert, împotriva locului comun. Dacă cel 
dintâi a avut geniala idee de a strânge toate locurile 
comune într-un ,,Dicţionar de idei primite de-a gata”, 
Cioran are o revoltă funciară, detectabilă în fiecare rând 
scris, în faţa a tot ceea ce e loc comun. Gândire cu 
adevărat modernă, Cioran dezice modul de gândire liniar 
cu care ne obişnuiseră un Seneca, Montesquieu, un 
Montaigne sau chiar Gide. Acţionând à rebours (e uşor de 
observat că şi-a făcut o tehnică din acest „în răspăr”), el 
este mereu pe picior de război cu sine, cu lumea şi ideile. 
Astfel, pe acest socratic dezabuzat şi atroce, apostol al 
unui nihilism agresiv care încearcă să pună lucrurile la 
punct, nu ţi-l închipui decât mergând pe dunga prăpastiei. 
Amăgire, amărăciune, disperare, totul în interiorul unui 
fast stilistic original care dă un farmec aparte filosofiei sale 
lirice, apărută în plină epocă de cinism. 

În Schimbarea la faţă a României (1936), Emil 
Cioran spunea despre Eminescu: „Suntem prea obligaţi 
faţă de geniul lui şi faţă de tulburarea pe care ne-a vărsat-
o în suflet. Ce a căutat pe aici acel pe care şi un Buddha 
ar fi gelos?” Prin urmare, şi pentru filosoful Cioran, Mihai 
Eminescu este modelul în absolut de gândire?! Să nu 
ignorăm în acest sens o surprinzătoare frază dintr-o 
scrisoare trimisă fratelui său Aurel Cioran şi datată 24 
martie 1975: „... într-un anume sens eu descind din Rugă-
ciunea unui dac, al cărei ton violent, rostit ca un blestem 
şi nu ca o iertare, mi-a plăcut întotdeauna”. Aceste 
cuvinte. Şi altele! Când Emil Cioran a spus, în 1990, „Emi-
nescu este sursa României. România poate să facă toate 
prostiile şi Eminescu le compensează”, m-am liniştit. Spiri-
tul românismului, cel profund, nu cel exhibiţionist şi ludic 
al unor Tristan Tzara, Braun, Roll sau Ghe-rasim Luca, 
suprarealişti, privitorii deasuprăi, era în buna sa regulă: a 
unui determinism specific românesc. Cioran nu este un  
 

 
 

sistem filosofic (după Hegel se pare că nu mai sunt la 
modă sistemele!), este un stil şi un ton inconfundabil. 

Primit cu reticenţe la început în Franţa, Cioran 
este astăzi tradus aproape în toate limbile Europei, stu-
denţii îl citează şi-i poartă cărţile în buzunare ca pe bi-
blii ale modernităţii. Syllogismes de l’amertume, His-
toire et utopie, La tentation d’exister, La chute dans le 
temps, De l’inconvenient d’être né, Exercices d’admi-
ration sunt cărţi ale amărăciunii, disperării şi incoveni-
enţelor de-a exista, scrise de cel pe care l-am numit în 
mai multe rânduri filosoful de la capătul frânghiei. 

În ultimii ani de viaţă, Cioran a ieşit din claus-
trarea sa de călugăr benedictin sau budhist, a acordat 
interviuri, a apărut la televiziune. Grea povară trebuie 
să fi fost gloria pentru un astfel de om născut cu vocaţia 
singurătăţii. Şi, parafrazând ceea ce însuşi spunea 
evocându-l pe Borges în Exercices d’admiration, spun 
şi eu că mă simt stingherit să vorbesc despre românul 
Cioran (împrumutat de noi culturii franceze), acum, 
când îl sărbătoresc până şi universităţile. 
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         Doina GURIŢĂ 
 

VOR RĂSĂRI LUCEFERI 
 

Să ne luminăm  
sufletele grele de păcate 
cu lumânări îngheţate. 
Să ne pavăm cărările 
propriilor neînţelesuri, 
cu flori de crin şi picuri de nard. 
Lacrimile să se prefacă  
în praf de stele, 
iar oftatul 
în cântec de privighetori 
Atunci în noi  
vor răsări luceferi... 
 
ABANDON 
 

Am hotărât 
îmi exilez liniştea 
în sicriul tăicerii absolute 
sau în pictura ploii 
pentru a debarasa fulgerul 
de rugina luminii 
abandonez  albastrul  rece 
persistent şi obsedant 
Totul îmi pare neverosimil. 

 
POARTĂ FERICIREA ÎN GÂND 

 

Seara se lasă fără sfială peste sat 
Liniştea  acutizează trăirile. 
De acum nu mai contează ieri,  
Orcât de dureros a fost. 
Himerele se pot ivi oricând ... 
 

De vrei fericirea, 
poart-o mereu în gând. 
 
UNDEVA 
 

Vreau răsfăţ de zori 
s-aprind din roşu o lumânare. 
Prin roua neplivită 
Să rechem depărtări 
din aleea de zvonuri orbite dintr-un joc 
un cal la Carul Mare, 
potcovit în galop 
Cuprinsa zare 
se-ntoarce spre mare val după alt val 
galopând cu acel cal roşu, 
o sirenă ursitoare. 
le-a ghicit ghicitoarea 
Într-un port departe 
va putea zburda liber. 
 

 

 
LACRIMILE DIMINEŢII 
 
…și camera albă ascunde urme de tăcere 
absentă. 
Doar nisipul mai curge 
din clepsidră 
iar în iarba de mătase roua se joacă în 
ochi de jăratic… 
Sunt lacrimile dimineţii 
Adun bob cu bob 
roua în căuşul palmei 
şi-mi ud buzele înfometate. 
Absorb din farmecul dimineţii 
zbucium de noapte. 

 
SĂMÂNȚA CHEMĂRII DEPLINE 
 
Blocată în timp şi legată de vremuri 
Mă abat spre cărarea luminii ascunse, 
În galaxii de sânge, de clipiri nepătrunse, 
Spre zvâcniri de azur, ale norilor ramuri. 
Un nerv venin de negru palatinal 
Mă agaţă de cornul neabundenţei 
Lăsându-mă goală în vidul indiferenţei 
Unui trecut absent cu prezentul banal. 
Nu mă plâng de albastrul ce roade din  
mine, 
Nici de absenţa unui liman mai senin, 
Că în abisul oceanului turcoaz de pelin 
Se găseşte sămânţa chemării depline 

 
ÎNGERUL NOPŢII 
 
Un înger a venit astă noapte pe la mine. 
În aşternut sudori şi-nchipuiri de sânge. 
S-a aşezat şi m-a întrebat dacă mi-e bine 
Apoi pe aripi argintii a început a plânge… 
De ce tu, îngere, vei suferi cu mine? 
L-au întrebat nişte suspine 
Picături din ochii mei cădeau zdrobite 
Un albatros păreau când roua îi aşeza 
tăciune 
Iar vârfurile aripilor deveneau cernite. 
Deschise ochii prin care se vedea tot cerul 
străveziu 
Polară era steaua ce-i străjuia sub pleoape 
Iar dincolo de taină era un verde măsliniu 
Şi mi-a şoptit fără cuvinte: hai, vino mai 
aproape 
M-am apropiat. A dispărut în foşnet şi zbor 
Lăsând în urmă amintiri de dincolo de 
vreme 
Dar mi-a lăsat pe masă pentru dureri odor 
O carte-n care lacrimile deveneau… poeme. 
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             A. G. SECARĂ 

Povestiri cu noimă și o fugară deloc proustiană 
 
[ Cătălin Lungu, Povestiri din vremea dropiei, Ed. Proilavia, 

Brăila, 2015 și Fugara, Ed. Proilavia, Brăila, 2017] 
 

Recomandat de către un drag prieten ca autor de 
cărți și literatură pentru tineret, Cătălin Lungu nu este, și va 
fi evident de ce, numai atât… De altfel, astfel de sintagme 
sunt nedrepte! Cărțile bune nu au vârstă și sunt pentru toate 
vârstele, chiar dacă, evident, editurile au politicile lor care, 
ca orice politici, pot fi nefericite, mai ales acolo unde nu este 
har, și, la fel de evident, sunt și cărți scrise pentru copii de 
vârstă foarte fragedă, unde se ține cont, este drept, de alte 
reguli psiho-pedagogice. 

Textul „Noimă”, care precede „Povestiri din vremea 
dropiei”, un text de filosofie a culturii care ne aduce aminte 
de Vasile Băncilă, este exemplar pentru arta sa poetică: 

„Ținut al contrastelor roditoare, pământul Bără-
ganului este străin de truisme și insuficiență. Rumenit de 
trecerea vipiei și încorsetat de apăsarea gerului, udat cu 
măsură de râvnitele ploi și răscolit de goana vântului dezle-
gat, această parte de lume nu contenește să uimească. To-
varăș de veșnicie cu apele Dunării, mărețul răzor împărtă-
șește lumii câte ceva din simfoniile universului: farmecul 
sideral, splendoarea infinitului, dărnicia genezei, curcubeul 
stihiilor.   

Brăila, iubita pruncă a Bărăganului, este acum la 
măsura vârstei când se simte atrasă de șoapta veacului 
corupt. Mintea ei gândește des și în ascuns, la despărțire. 
Vrea un spațiu al ei, cu rânduieli noi, cu zei noi. Dar rupân-
du-se de nemărginire, rămâne zdrențuită, marginală, roabă 
a diminutivelor …   

Să nu fie! Și chiar de va cădea, sătulă de gustul 
roșcovelor și de soarta cea rea a fiului risipitor, curând se 
va întoarce smerită la pieptul dătător de viață al Bără-
ganului, pe care l-a părăsit pentru măștile înșelătoare ale 
deșertăciunii.” 

Surprindem aici și idealism, și romantism, „Fugara” 
ne va purta cu gândul către un neo-sămănătorism sado-
venian din prima parte a creației autorului „Șoimilor” și 
„Neamului Șoimăreștilor”, dragostea pentru istorie spunân-
du-și cuvântul! Toate acestea trecute prin filtrul unei con-
științe atente la decadența vremurilor noastre („șoapta vea-
cului corupt”), o decadență care este posibil să fie un fir roșu 
care trece prin toată evoluția omenirii… 

Și mai este o dragoste, deja ghicită, pentru Brăila și 
Bărăgan, care poate inspira, ca în Almaș sau Geo Bogza 
(acesta din urmă cu măsură… de reportaj care ar putea fi!), 
rânduri precum acestea: 

 
 

„Sub ocrotirea Arhanghelului Mihail și prin truda 
lucrătorilor, orașul va avea un aspect unic în întreaga 
Europă. Semnificația visului, pe care ducele a înțe-
les-o mai târziu, era aceea că orașul ce se va naște 
va fi legat pentru totdeauna de apa cea mare. Dună-
rea era acea fecioară împodobită cu părul fluviu și 
care neîncetat se ruga cu lacrimi. Tânăra îngenun-
chiată lângă ea purta chipul trist și chinuit al Brăilei 
care, după atâta prigonire, nu mai avea putere să 
ridice mâinile spre cer. Zile la rând, sub îngrijirea 
arhitecților militari, muncitorii au lucrat umăr la umăr, 
până când orașul a început să prindă contur. În chip 
minunat, acum majoritatea străzilor pornesc și se 
întorc la Dunăre. Prin mijloc, orașul este străbătut de 
o stradă largă asemeni unui trunchi de copac, care 
își trage seva din matca fluviului și de care se leagă, 
de o parte și de alta, aproape simetric, străzile 
principale dispuse în formă de semicerc.  

Privit de sus, orașul Brăila închipuie tainic 
imaginea unei imense sălcii, care își pleacă cu dor 
ramurile pe malul fluviului de care, așa cum s-a 
rânduit, va fi legată pe vecie. De acum înainte, glasul 
străzilor va coborî neîncetat spre Dunăre, unde se va 
împleti zi și noapte cu șoaptele valurilor purtătoare 
de rugăciuni.  Ca o părere de rău după vremurile de 
glorie, chiar și acum, în nopțile cu semilună, un vânt 
dezlegat și pornit din visteriile Anatoliei, bate ca un 
cal sălbatic cu copitele în porțile cetății, aducând cu 
el, împletit în coama deasă, glasul tânguitor al 
muezinului. Dar nu mai e nimeni care să-i deschidă 
sau să-i răspundă ! Din bisericuța aflată în centrul 
orașului, ce șade smerită sub mireasma florilor de 
magnolie, se ridică spre cer rugăciunile Vecerniei.  
  

(continuare în pag. 6) 
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 (urmare din pag. 5) 
 

Fostă geamie, sfântul locaș trudește acum să răscumpere 
vremea…” (pp.15-17). 
  Ducele din proza „Salcia lui Mihail”, prima din 
carte, este Mihail Pavlovici Romanov, duce și general, fiul 
cel mic al țarului Pavel I, care ajunge la Brăila ca șef al 
armatei ruse, când este eliberat orașul de turci, (1829 - 
Tratatul de la Adrianopol apoi) și este cel care cere 
transformarea geamiei în biserică ortodoxă. „Așa avem -  
aflăm de pe Wikipedia - unica biserică fără turle din 
România, adică ceea ce este azi Biserica Sf. Mihail și 
Gavril, hramul fiind ales și ca mulțumire din partea 
credincioșilor ortodocși. Biserica are și o icoană a Sf. 
Arhanghel Mihai donată de ducele rus.”, icoană amintită și 
de Cătălin Lungu, care îmbină imaginația cu faptele 
istorice, locotenent - colonelul G. Riniviev și capitanul 
baron R. de Borroczyn intrând în umbra ducelui Romanov, 
prezentat aproape mistic ca unul dintre re-întemeietorii 
spirituali ai Brăilei… 

Prozatorul plătește tribut liricului, dar deloc strident 
sau sufocant; prezența Arhanghelului Mihail în „Salcia lui 
Mihail” punctează, cum spuneam, la componenta sacră a 
actului creativ… 

Al doilea text, „Orologiul”, aduce aminte de poves-
tirile despre Galați ale Violetei Ionescu, mediatizând, prin 
literatură, un obiectiv turistic care nu trebuie ratata când 
vizitezi Brăila: albastrul ceas din Piața Traian: „Ceasul 
Public, realizat în 1909 de praghezul Carol Sakar. Este o 
piesă de mobilier urban construită în stil baroc, fiind un 
monument unic în România, deoarece în acea perioadă 
erau preferate orologiile construite în turnurile bisericilor ori 
în cele ale construcţiilor administrative. Orologiul are peste 
11 metri înălţime şi este format din patru cadrane susţinute 
de o carcasă metalică, care ne trimite mai degrabă cu 
gândul la imaginea unui ceas de interior. Cheltuielile pentru 
fabricarea lui au fost suportate de filantropul P. Naum Petru 
căruia, cu siguranță, nu i-a fost străin gândul de a dedica 
un monument Timpului. Da, Timpul poate fi scris cu 
majusculă atunci când pricepi că îți poate fi prieten.” 
(pp.22-23). 

Meditația asupra Timpului cu „t” mic începea așa, 
prin contrast: „După părerea unora, este un nonsens să 
dedici un monument timpului.  Dacă stai să îi asculți, auzi 
tot felul de argumente cum că acesta ar fi cel mai mare 
dușman al omului: un hoț, un insensibil, un încăpățânat cu 
care nu te poți înțelege! Nu ascultă de nimeni și de nimic. 
Știe una și bună: rotește limbile ceasului cu încăpățânarea 
cu care un măgăruș învârte o piatră de moară.” (p.21) 

Eseul și schița quasi-umoristică, quasi-caragia-
lească se îmbină în „Orologiul”, patru personaje, un rus, un 
armean, un italian și un grec discutând despre toate câte-
s cer și-n stele, de la Ural la Salonic, de la Parma la Erevan, 
finalul fiind aproape… fantastic: 

„Întorcându-se spre casă și ajungând în Piața Sf. 
Arhanghel Mihail, amicii Bedrosian, Marco, Dimitri și Ata-
nasie se opriseră pentru o clipă în fața Ceasului public, ce 
privea senin prin cadranele sale, către cele patru zări: - Ia 
te uită! observă Atanasie, privind la ceasul din Piață și apoi 
la cel de la mână. Cred că s-a stricat orologiul. Pe un 
cadran arată ora exactă, iar pe celălalt este cu o oră 
înainte. L-a derutat și pe el primăvara asta sosită prea 
devreme! 

Ceilalți trei au priviră mirați, ridicară din umeri și 
porniră spre casă cu mâinile în buzunare sau trăgând din 

 

țigară. Din păcate, n-au prins șoapta timpului… În 
realitate, ceasul nu era stricat. Pentru a le arăta cum 
timpul ne unește, cadranele orologiului arătau acum 
ora din orașul de origine al fiecăruia dintre ei. Ca o 
dovadă că fețele timpului sunt diferite, dar nu 
despărțite!   

Iar noi, ca niște oameni aflați sub vremi, pu-
tem folosi acest răgaz al vieții, bucurându-ne că 
oriunde și oricând vom avea șansa de a afla un tova-
răș de călătorie alături de care să facem ca timpul să 
rodească.” (pp.28-29) 

Așadar, în primul rând avem ca personaje... 
metafizice, acestea părând a fi mai importante decât 
celelalte, obișnuite, Orașul și Cetatea, aceasta din 
urmă dărâmată în patruzeci de zile, Orologiul, apoi, 
în al treilea text, Hipodromul, entități unele dispărute, 
Nostalgia și Melancolia însoțindu-l pe scriitor, nu 
chiar ca într-o gravură de Dürer, la acestea adău-
gându-se Grădina publică, „Grădina obștească”, cu 
Turnul său de apă și calendarul floral, o anume Insu-
lă a Brăilei, „originala, autentica”, nu cea reamena-
jată, printre alții, și de deținuții politici, Mănăstirea 
Măxineni (în textul „Chinovia”, unde apar și două 
acvile, una simbolică, alta cât se poate de reală!) și, 
nu în ultimul rând, chiar dropiile din titlul cărții, în 
textul „Otis tarda”... 

Practic, Cătălin Lungu nu scrie, în acest vo-
lum, deloc literatură „normală”, povestiri pur și sim-
plu, dewși mai toate textele conțin fragmente care pot 
fi apropiate de ceea ce hermeneutica clasică consi-
deră a fi „proză pură”, semnificative fiind „Hipo-dro-
mul”, „Otis tarda” și, parțial, „Grădina obștească (cu 
emoționanta relatare a unor întîmplări legendare din 
anul 1852, cu un frate și o soră păstori!) și „Chinovia”, 
meta-eseul sau para-eseul putând fi con-siderate 
mărci înregistrate „Cătălin Lungu”, unde meditația 
quasi-proustiană (vezi mai sus Timpul și timpul… 
Orologiului!), cercetarea istorică științifică și arta 
cuvintelor se îmbină pentru „șapte povestiri deloc 
crude”, atent esențializate, decantate, c-un scop clar: 
„Cântarea Brăilei”, Brăila pitorească, de la care ai ce 
învăța, moștenirea pe care spațiul acesta mioritico-
bărăganic, îngemănat cu cel al sudului Mol-dovei, 
Basarabia străveche, de la Siret la Bugeac, o adaugă 
bogăției spiritului românesc, spa-țiu  sfințit și de un 
lăcaș precum Mănăstirea Măxineni, textul dedicat 
acesteia începând așa: „Speriată de zgomo-tul 
neașteptat și pătrunzător, acvila se repezi spre bolta 
cerească. 

Cunoștea bine glasul clopotelor sfintei mă-
năstiri. Cu toate acestea, în fiecare dimineață atunci 
când acestea vestesc Utrenia, vuietul lor o iau prin 
surprindere. Și fără să știe cum, se trezește țâșnind 
în văzduh. În chip tainic, ea simte că tocmai aceasta 
este menirea mărețelor campanule: să ne ridice la 
cer…  Chinovia Măxineni. 

Sălaș clădit cu gând de mântuire, arătând ca 
un uriaș îngenuncheat la rugăciune pe cerga 
Bărăganului.   

Plânsul psalmilor răzbate dincolo de zidurile 
groase ale mănăstirii, chemând frații la sfințirea zilei.” 
(p.73). 

 

(continuare în pag. 7) 

 



    Boem@  (146)  4/2021 7 

                                                                                                                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 6) 
 

Urmează prezentarea istorico-eseistică, pentru ca 
în ultima parte să avem parte și de firul narativ specific unei 
povestiri, precedat și de o istorie mică a hârtiei în Valahia, 
care se făcea din diverse tipuri de pânze, cârpe: 

„La vremea rânduită, căruțele cu cârpe se 
îndreptau spre sfântul locaș, acolo unde aveau poruncă să 
le depoziteze pentru a fi preluate de slujitorii domnești.  

În marginea satului, în fața casei lui moș Nechifor, 
un băietan se pregătea să se urce în căruța cu coviltir, trasă 
de doi boi suri: 

- Hai, Mitruț, stai acolo în față pe rogojină! spuse 
bătrânul tată. Grăbește-te, că de acum se înserează și 
părinții vor închide porțile mănăstirii! Știi că umblă tâlharii de 
turci după prădat… 

- Gata, tată, iau ceva de mâncare pentru pasăre și 
am sărit lângă tine! 

Căruța înainta molcom pe drumul bătătorit. Soarele 
dădea semne de osteneală și își pleca încet fruntea pe 
umărul pământului: 

- Văleu, ce-i asta? întrebă uimit Nechifor. 
Copilul sări iute din căruță și merse în spatele  ei: - 

Tată, o să avem de lucru. S-a rupt o roată.” 
Urmează o serie de evenimente precum în „Stejarul 

din Borzești”, dacă vreți, cu o frumoasă prietenie între copil 
și o acvilă, hoarda de tătari puși pe jefuit fiind înlocuită de 
un anti-Nastratin Hogea (turcii lui Cătălin Lungu sunt cam 
căzuți în patima beției, ceea ce cam contrastează cu învăță-
turile Coranului; a se vedea și personajele din „Fugara”, la 
care vom reveni data viitoare), învins de „râul, ramul”, acvila 
care, în final, se odihnește „sus pe turla chinoviei, așezată 
pe un braț al Sfintei Cruci, stătea ostenită și cu ciocul între-
deschis, tânăra acvilă. 

În lumina rumenă a apusului de soare, părea că 
deasupra Bărăganului răsărea victorioasă închipuirea ste-
mei Țării Românești: Acvila Cruciată.” 

„Hipodromul” aduce aminte de „Câmpurile de 
onoare” ale lui Jean Rouaud (Premiul Goncourt 1990), carte 
plină de nostalgie, mesajul fiind clar: 

„În anul 1962, Hipodromul din Brăila și-a închis 
porțile. Astăzi, urmele copitelor de cai au dispărut. Pe acele 
locuri șade acum un cartier de blocuri al cărui nume 
amintește de frumoasele vremuri: Hipodrom. 

Poate că acest cuvânt va fi sămânța necesară și 
suficientă pentru mult așteptata clipă, când în mintea cuiva 
va încolți gândul cel bun: acela de a pune bazele unui nou 
turf. 

 Până atunci, să răsfoim puțin paginile cărții 
anotimpurilor, aflând cuprinși de nostalgie cum zorii 
copilăriei petrecuți la umbra Hipodromului germinează 
plăcute aduceri aminte ce împrăștie negura tristeților și 
încarcă sufletul cu fragede speranțe…” (p.36) 

În copilul Codruț putem ghici un alter ego al 
autorului, un mare îndrăgostit de cai, așa cum s-a arătat de 
curând și Hugo Mărăcineanu într-un micro-roman remar-
cabil, în același spațiu spiritual al Brăilei („ E un spațiu plin 
de sugestii. ” spune tânărul păstor din „Grădina…” surorii 
sale care observăși ea suprarealist că „Bărăganul este 
cosmic”! - p.50)  

Ambele cărți omagiază, de fapt, și ideea de 
libertate… Poate mai mult Hugo Mărăcineanu și poate mai 
mult și C. Lungu în „Fugara”! Deși se accentuează proble-
ma și în proza cu dropii, care este intitulată după numele 
 

 
 

științific, latin al păsării astăzi greu de găsit, fiind revă-
zută de curând prin Banat! 

Este... „Asfințit de soare, ceva praf, multe 
aplauze și o copilărie fericită …” Este și un asfințit de 
lume, pe care scriitorul speră să o mai poată cumva 
reînvia, nu numai în spirit pedagogic, ci și estetic-me-
tafizic, cum am subliniat la început. Așa cum se gân-
dește, probabil, și la dropiile careâ ar trebui să reapară 
și în spațiul Bărăganului. Finalul prozei-eseu „Otis 
tarda” surprinde și filonul fin moralist: 

„Un cârd de dropii înghețate și speriate, sunt 
gonite către sat de câțiva săteni cu bețe în mâini:  

- Ce fac ăștia? întrebă Tudor contrariat. Le 
omoară?  

- Da.  
- Păi, ce-i cu ei, n-au ce mânca?  
- Ba da. Dar probabil gândesc că nu strică niște 

carne în plus.  Și-apoi, cine sau ce ar putea să îi 
oprească de la mișelia asta?  

- Cum cine? Legea, Dumnezeu, conștiința! Ce 
suflet trebuie să ai să ucizi bietele păsări? 

- Da, Tudore, ai dreptate. Numai că atunci când 
omul ține cont doar de voia lui cea strâmbă, așa 
ajunge: un ticălos… Acum ai înțeles ce înseamnă să 
tânjești după libertatea lumească? Mai ales, înainte să 
înveți să discerni între bine și rău?  

- Da. Îmi aduc aminte: libertate și respon-
sabilitate. Dar, oamenii ăștia sunt adulți! Nu au învățat 
nici până acum să aleagă?  

- Dragul meu, șoapta conștiinței este tare gin-
gașă! Dacă o ignori, se retrage și te lasă să-ți îm-
plinești pofta.  

- Viața e puțin mai complicată decât am crezut, 
 

(continuare în pag. 13) 

 
 



Boem@  (146)  4/2021                8 

                                                                                                                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Iulia-Maria CIHEREAN 
 

Înlănțuirea temporală în romanele „Iluminări” 

(Alexandru Ivasiuc) și „Țara îndepărtată” (Sorin Titel) 
 
            Alexandru Ivasiuc a fost un prozator și eseist, originar 
din Sighetu Marmației, care a debutat editorial în anul 1967 
cu volumul „Vestibul”. Acest roman este „amestecul de 
senzorialitate și de speculație concretă a  trăirii și de analiză 
împinsă până la cazuistică.”1  
           În anul 1968 a apărut romanul „Interval”; în anul 1969 
a apărut romanul „Cunoaștere de noapte”; în 1970, a fost 
publicat romanul „Păsările”; au mai urmat alte scrieri, cum ar 
fi: „Radicalitate și valoare” (1972); „Corn de vânătoare” 
(1972); „Iluminări” (1975); „Racul” (1976) și alte câteva. Ale-
xandru Ivasiuc a fost distins cu premiul Uniunii Scriitorilor 
(1976, 1970) și cu premiul Academiei Române, în 1970.  
           Maniera de scriere în proză a lui Alexandru Ivasiuc se 
aseamănă cu unii scriitori ai deceniului al patrulea, precum: 
Mihail Sebastian, Anton Holban și Octav Șuluțiu. Toți aceștia 
„au făcut deopotrivă proză și publicistică, reformând romanul 
românesc dintr-un unghi intelectual.”2 
           Alexandru Ivasiuc a fost „un romancier original, cu 
imaginația ideii, modern în obsesiile sale, preocupat de înnoi-
rile de substanță și de structură ale prozei contemporane.”3  
           Sorin Titel a fost un prozator și eseist, originar din 
comuna Margina, județul Timiș. După absolvirea Facultății de 
Filologie din București, a fost redactor la revista „Orizont” din 
Timișoara, între anii 1962 și 1971. Mai apoi, a fost redactor la 
revista „România literară” la București.  
           A debutat în anul 1957, în revista „Tribuna”, iar debutul 
editorial a avut loc în 1963 cu volumul de povestiri „Copacul”. 
Îi mai apar alte scrieri, precum: proza de mică întindere: „Val-
suri nobile și sentimentale” (1967); nuvele: „Reîntoarcerea 
posibilă” (1966); „Dejunul pe iarbă” (1968); „Noaptea ino-
cenților” (1970); „Mi-am amintit de zăpadă” (1973); romane: 
„Lunga călătorie a prizonierului” (1971); „Țara îndepărtată” 
(1974); „Pasărea și umbra” (1977); „Clipa cea repede” 
(1979). Sorin Titel a obținut premiul Uniunii Scriitorilor în anul 
1977 pentru creațiile sale literare.  
           Critica a afirmat despre Sorin Titel că: „Nimeni, între 
prozatorii mai noi, n-a scris mai bine decât prozatorul acesta 
bănățean despre melancolia lucrurilor ce pier. Sorin Titel este 
un spirit cultivat și o inteligență în febră. Asta se vede și în 
eseurile sale („Herman Melville, fascinația mării” (1975), 
„Pasiunea lecturii” (1976), bine scrise cu disocieri fine. Pe 
Sorin Titel îl interesează scriitorii care au suflet și preferința 
lui estetică este pentru opera care are inimă.”4 Totodată, tot 
critica îi clasează opera lui Sorin Titel ca fiind una autentică 
și inedită: „opera sa impunând un stil original și un univers 
epic ușor de diferențiat în geografia imaginară a literaturii 
postbelice.”5 

 

           În ceea ce privește romanul „Țara îndepăr-
tată” a lui Sorin Titel, se remarcă în mod cert și aici 
o țesătură interesantă de temporalități. Titlul trimite 
la o îndepărtare, adică la anii copilăriei și ai adoles-
cenței, având ca voce narativă un băiat, pe nume 
Andrei, relatând diferite momente ce au loc imediat 
după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. 
Se observă încă din incipit amestecul de povestiri, 
de timpuri și moduri narative, dar și voci care preiau 
cuvântul. Schimbul de voci narative pare să fie cheia 
întregului roman, căci „într-o singură pagină se aud 
două sau chiar trei voci.”6  
           Romanul debutază cu scena petrecută într-o 
gară minusculă de provincie, când un grup de 
școlari și mamele lor așteaptă trecerea trenului: 
„Erau înghesuiți într-un vagon de marfă (se călă-
torea și cu astfel de vagoane în anii aceia de după 
război), tineri liceeni care se întorceau la școală, la 
sfârșitul vacanței de primăvară.”7 Astfel apar primele 
repere temporale. Asemănător cu imaginile din 
romanul „Zmeura de câmpie” (Mircea Nedelciu), se 
regăsesc și la Sorin Titel numeroase mențiuni tem-
porale vagi/vide în text, precum: „acum doi ani”8; 
„dimineața aceea”9; „vara trecută”10 și altele. Ano-
timpul predominant este vara, fiind evocat cu regula-
ritate în replicile personajelor. Aceste replici se reiau 
adesea după câteva pagini de la replica inițială. Citi-
rea romanului necesită o bună concentrare și me-
morare e timpului evocat anterior, a întâmplărilor 
pentru a ține socoteala și a nu omite detalii. Timpul 
perfect simplu utilizat are ponderea cea mai ridicată, 
exprimând o acțiune terminată exact în momentul 
vorbirii.  
           Astfel, romanul „Țara îndepărtată” „impune o 
lume tragică și frumoasă în același timp, pierdută în 
memoria unui copil.”11 Este un roman ce are la bază 
o structură solidă de elemente temporale, dar care 
și are o structură narativă neobișnuită, interferența 
replicilor diferitelor personaje atrăgând atenția din 
primele momente. 
           În romanul „Iluminări”, scris de Alexandru 
Ivasiuc se regăsește la fel ca în celălalt roman ches-
tionat, o importantă țesătură de temporalități. Este 
un roman scris la persoana a-III-a, în care prota-
gonistul, Paul Achim, e un specialist în știință, un 
savant și un om foarte puternic. Totodată, acesta 
este un intelectual care e lovit brusc de revelația 
mediocrității studiilor sale, un arivist care voia să se 
elibereze de responsabilități, dar și de compro-
misurile față de persoanele de la institutul de cerce-
tare unde activa. Se realizează o „opoziție între 
necesitate și libertate, care constituie miezul conflic-
tului filosofic în Iluminări.”12 Drama protagonistului e 
în final a politicianului, ci nu a omului de știință. 
           Toate aceste manifestări ale acțiunii au loc 
într-un cadru temporal, în care individul își reme-
morează trecutul de multe ori, îl confruntă cu timpul 
prezent, ducând la apariția de noi crize. Aceste 
rememorări ale trecutului se întâlnesc cu regula-
ritate în scrierea „Iluminări”, pentru că tot timpul se 
evocă ani trecuți: „acum mai bine de 20 de ani”13; 
„20 de ani de atunci înainte”14; „cu 30 de ani în  

 

(continuare în pag. 13) 
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        Tatiana SCURTU 
 

Nicolae Dabija ne-a lăsat „Tema pentru acasă” – 

dovadă a Credinţei, a Nădejdii şi a Iubirii 
 

Nicolae Dabija (15 iulie 1948, Comuna Codreni, Cimișlia 
- 12 martie 2021, Chișinău) - poet, prozator, publicist, eseist, 
istoric literar și om politic din Basarabia, membru de onoare 
al Academiei Române, membru corespondent al Academiei 
de Științe a Moldovei, Doctor Honoris Causa – nominalizat 
de mai multe universități din Basarabia și Țara Mamă, 
redactor-șef al săptămânalului „Literatura și Arta”, editat de 
Uniunea Scriitorilor din stânga Prutului, ne-a lăsat ultima sa 
„Temă pentru acasă” la Limba și Literatura Română, 
intitulată „A fi om – o artă sau un destin?!”.  

Cu peste 80 de volume de poezii, romane, nuvele, ese-
uri, publicistică, istorie literară, manuale, povestiri și poezii 
pentru copii, traduse și publicate în numeroase țări, Nicolae 
Dabija a fost un ambasador al românismului, iar dacă ar fi 
scris doar romanul „Tema pentru acasă”, ar fi fost suficient 
pentru a-i oferi Nobelul pentru Literatură sau pentru Pace. 

Opera dezvăluie, până în străfundurile sale, până la nivel 
atomic, existența Iubirii, a recunoașterii ei pe pământ, ca o 
fărâmă a sfințirii dumnezeiești. Sufletul, încercat de cele mai 
grele cazne, de așteptare, de deznădejde, de umilire, de 
dezrădăcinare și împingere până la granița cu Infernul, se 
recunoaște în Dumnezeu printre oamenii de lângă el. Au-
torul ne întărește prin această lucrare, încredin-țându-ne că 
îngerii și-au construit lăcaș în oameni, că pute-rea noastră 
de a simți este dincolo de perceptibil și terestru, iar că ocara 
la care au fost supuși românii basarabeni, alături de alți frați 
în credință și încredere, de către regimul stalinist, nu le-a 
surpat Omenia. 

Romanul prezintă destinul profesorului de Limba și Lite-
ratura Română din satul Poiana, Mihai Ulmu, proaspăt 
absolvent al Facultății de Litere din Iași, șef de promoție, ca-
re le preda elevilor săi de clasa a XII-a întreg anul pe Emi-
nescu și doar câteva ore le vorbea de ceilalți scriitori. El 
însuși precum un Eminescu avea cabinetul de literatură ca 
un muzeu, ca o cameră de oaspeți, împodobită cu portrete 
de scriitori, covoare tradiționale, expoziții de reviste și cărți. 
Pentru dăruirea sa cuvântului românesc, meseriei sale, lite-
raturii române și oamenilor, Mihai Ulmu este condamnat la 
25 de ani de închisoare și deportat în Siberia, la muncă 
silnică în “Lagărul Morții”. Ultima sa lecție de literatură, îna-
inte de arestare, răspunde la întrebarea “Ce e iubirea?”, pro-
fesorul subliniindu-le elevilor că “neamul nostru e condam-
nat să iubească“. 

Dus într-o închisoare pe roți, în vagoane pentru vite, 
cu pasageri care aleseseră să tacă, Mihai Ulmu traversează 
Nistrul pe la Tighina, apă de la care își ia rămas-bun ca de 
la un bun prieten, iar apoi Uralii. Sute de bărbați înghesuiți 
într-un vagon încercau acum sentimental de teamă, de  

 
 

resemnare, de înduioșare, de sclavie consimțită sau 
de încăpățânare, pentru o nevinovăție transpusă pe 
chip și pe suflet. Mihai devine M1-315. 

Urmează treisprezece ani de gulag printre sfinți, 
intelectuali și răufăcători, care încercau a se ține cu 
toții de o singură funie a vieții, pentru a nu fi doborâți 
de necruțătoarea Siberie.  

Personajul cunoaște Iubirea în libertate, atunci 
când este ajutat să evadeze de Maria Răzeșu, fosta 
sa elevă din Poiana, care ajunge la capătul pămân-
tului pentru cel căruia îi era sortită. “Mulți dintre oa-
meni nu-și află niciodată împlinirea pentru că n-au 
răbdare nici s-o caute, nici s-o aștepte”, dar Mihai și 
Maria, fugari prin taigaua nesfârșită, și-au recunoscut 
sufletele care se știau parcă de mii de ani, au recu-
noscut Iubirea, “o iubire ca un cutremur, ca o spaimă, 
ca o cădere într-o fântână adâncă sau ca o prăvălire 
în cer.” 

Dacă cineva mai crede astăzi că în ideologia co-
munistă a existat măcar ceva uman, benefic, prolific, 
mie mi-e suficient doar atât din această teorie: “numai 
cretinii mai iubesc”, iar de aici s-au născut toate 
dezastrele și urgiile săvârșite de călăii regimului. 

“Omul devine tare prin suferință” și multe au de 
îndurat personajele acestui roman: interogatorii, în-
temnițare, evadare, epuizare, singurătate, neputin-
ță…, dar toate au fost parcă incomparabile cu puterea 
iubirii. Mihai avea de executat în total 240 de ani, 8 
luni, 3 săptămâni, 2 zile, 8 ore și 30 de minute, iar “a 
atrage după tine în iad sau într-o mare nenorocire 
care-i numai a ta, o ființă care te iubește și care nu se 
gândește la moarte pentru că se gândește la tine, 
înseamnă a fi iubit vreodată.” 

 Aș vrea să ne putem bucura astăzi de ceea ce 
avem, ca urmare a lacrimilor, a sudorii, a îndârjirii, a 
luptei, a credinței și nădejdii, dar mai ales a iubirii față 
de aproape a tuturor celor care n-au lăsat să ne 
moară graiul, tradiția, bunătatea, omenia, a celor care 
nu L-au lăsat pe Dumnezeu să moară în sufletele lor 
și care ni L-au trimis reazem pentru vremuri mai bune 
sau mai grele. “Gulagul” nostru de astăzi este diferit 
de cel de acum o sută de ani, pentru că ei s-au 
încăpățânat să treacă peste suferințele fizice și nu le-
a fost doborâtă nici destoinicia, iar nouă ne rămâne 
să luptăm doar cu noi înșine, fiecare în fața propriei 
ființe, pentru că viața neîntemnițată este zborul, zâm-
betul, îmbrățișarea... Și să nu uităm: „iubirea îi sfințeș-
te și pe cei sfinți”. 
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     Leon IOSIF GRAPINI 
 

Sicriul 
 
Se simțea tot mai slăbit, lipsit de vlagă, picioarele 

mai mult îl împiedicau, decât îl ajutau la mers, mâinile nu-i 
mai ascultau voința, vederea i se încețoșa de la o zi la alta, 
după un timp și pofta de mâncare l-a părăsit, lua ceva în 
gură cât să scape de gura soției, nu avea poftă de mâncare, 
dar nici flămând nu era, doar însetat, câteodată, atunci lua 
câte o înghițitură de apă, îl părăseau puterile, cum să nu-l 
părăsească, fără hrană de atâtea zile trupul își pierde tăria, 
dar pricina nu era aceasta, ci bătrânețea, gata, și-a spus, 
moartea îmi dă târcoale, nu mă slăbește deloc, se ține scai 
de mine, cum să nu se țină, e vremea, mi-am trăit traiul și 
mi-am mâncat mălaiul, cu toate acestea nu se putea plânge 
de vreo suferință, bolile l-au ocolit până acum, dacă stă să 
se gândească bine, în afară de măsele, care l-au mai 
supărat, nu a avut alte dureri, însă cum îl supăra una, cum 
o scotea și se lipsea de ea, i-au mai rămas două și dinții, 
are cu ce mesteca, numai că nu are tragere de inimă spre 
bucate, nici măcar o neînsemnată durere de cap nu l-a 
necăjit, a îmbătrânit sănătos, dar a îmbătrânit, nevasta a 
fost tot așa, teafără și zdravănă, însă cam pe când au 
început firele albe de păr să i se ițească la tâmple, au apărut 
și chinurile, o chinuiau ba șalele, ba capul, ba o mână, ba 
un șold ori amândouă, ca acum să o vadă mai mereu 
suferindă, nu se vaită, merge, vine, face, drege, nu stă o 
clipă, dacă se vaită e numai din cauza lui, că el va pleca, iar 
ea va rămâne de izbeliște, după ani și ani trăiți laolaltă, cu 
bune și cu rele, despărțirea e amară și neîndurătoare. A 
trecut mai bine de o săptămână de când a căzut la pat, gata, 
muiere, i-a spus cu glas stins, mi s-au încheiat toate 
socotelile, a fost cât a fost, oricum, îi îndeajuns, eu mă duc, 
fă bine și du-te la tâmplar, roagă-l să-mi croiască un 
copârșeu, ești bolund, a sărit ea ca friptă, doară încă n-ai 
murit, ce-ți veni, iaca, îmi veni, ori amu, ori atunci, totuna-i, 
Doamne, iartă-mă și păzește, ce-o să zică lumea, de lume 
nu mai pot eu, la ce ți-i bun, încă ești pe pat, viu, mult n-oi 
mai fi, fă-mi hatârul ăsta, să văd și eu în ce voi sta, lasă, că-
i avea vreme să tot vezi, asta e ultima mea dorință, alta n-
am, fie, dară, cum dorești, s-a învoit consoarta, ștergându-
și cu năfrămuța ochii înlăcrimați, nu-i destul că rămân 
singură, trebuie să trăiesc și cu rușinea asta. 

S-a dus biata femeie la tâmplar, i-a zis ce și cum, l-
a rugat ca pe Dumnezeu din cer să nu spună nimănui, altfel 
ajunge de minunea lumii, omul s-a învoit, și să-i facă sicriul, 
și să-și pună lacăt la gură, s-a ținut de învoială, într-o 
noapte, sicriul fiind gata, l-a pus în căruță, l-a adus acasă la 
bătrân și, împreună cu nevasta acestuia, l-a dat jos din car, 
unde-l ducem, cum unde, în casă, lângă el, să-l vadă, că nu 
se poate ridica din pat să umble, l-au așezat într-un colț,  

deasupra, le-a așezat pe pat, și straiele lui, 

cămașă, ițari, curea și pălărie, cizmele o să le ia de după 

dulap, s-a îmbrăcat la repezeală, a ieșit din casă, a intrat 

 
după o perdea, de data asta netrasă peste sicriu, ca 
muribundul să-l zărească și să-l poată admira, fain 
copârșeu, meștere, tâmplarul, mai tânăr cu ani buni 
decât moșneagul, îi răspunde, bine că ți-i drag, să-l 
stăpânești sănătos, râd amândoi, ba, cu tot necazul 
și cu toată supărarea, zâmbește și bătrâna. Era un 
sicriu ca toate sicriele, din scândură de molid, geluită 
și finisată, dată cu vopsea, fără prea multe înflorituri, 
tu, muiere, îi fain, nimic de zis, pot sta mult și bine în 
el, dar oare îi pe măsura mea, nu-i cam scurt, nu dară, 
o trecut de mult vremea în care erai înalt ca bradul și 
fălos, acum te-ai împuținat, numai făloșenia ți-a 
rămas la fel, de nu cumva îi și mai și. Se mai 
împungeau cu câte o vorbă, ca toți bătrânii, dar s-au 
luat din dragoste și au trăit tot așa, certuri au fost, ca 
la orice casă, însă nu mari, au știut să treacă peste 
greutăți și necazuri, mai puțin peste necazul cel mai 
mare, nu au copii, dacă el se duce, ea rămâne în plata 
Domnului. 

Când avea chef de sicriu, îi spunea, muiere, 
dă la o parte ferhangul, să-l mai văd o dată, bătrâna 
îi făcea pe plac, trăgea perdeaua ce ascundea sicriul, 
n-avea niciun rost să-l mai contreze cu vorba ori cu 
fapta, n-are decât să se uite la el, dacă asta vrea, ea, 
după un timp, ori era ascuns vederii, ori nu, trecea pe 
lângă sicriu fără să-l vadă, ca și cum nu ar fi fost 
acolo, dar acolo era, nu pentru mult timp însă. 

Cam pe când a crezut că i-a sosit ceasul, era 
pe înserate, a chemat-o pe babă și a rugat-o, fii bună 
și aprinde-mi lumânarea, lumânarea aștepta de 
câteva zile pe o măsuță la căpătâiul lui, ea, nestăpâ-
nindu-și lacrimile, a luat chibritul și a aprins-o, no, mă 
duc, fă bine și mă iartă. L-a prins de mână și și-a 
așezat capul pe marginea patului, tânguindu-se. Zo-
rile zilei i-a găsit tot așa, el întins pe pat, ea cu capul 
culcat pe marginea lui. Sare ca arsă, înfricoșată, când 
îl aude, scoală, muiere, că s-a făcut de ziuă. El s-a 
ridicat și umblă, ea a rămas pe loc uluită și încă îngro-
zită, abia după momente bune a reușit să îngaime, o 
minune de la Dumnezeu lăsată, așa o fi, i-a dat 
dreptate înviatul, amu, de te-ai ridica și mi-ai da ceva 
să îmbuc, n-ai face rău, că tare-s flămând, el umblă 
ca înainte, nu ca înainte de a cădea la pat, ci ca 
odinioară, când era în putere să meargă și să vină, să 
facă una, alta pe lângă casă, așa ca bătrânii care-și 
duc bătrânețile pe picioare. 

O minune e o minune, nu ai cum să-i dai de 
capăt, s-a tot muncit el cu mintea să găsească lămu-
riri, în cele din urmă s-a convins că nu Dumnezeu a 
făcut asta, ci sicriul, cumva, prin cine știe ce putere a 
lui, l-a readus la viață. Dacă tot s-a însănătoșit, e ca-
zul să-l scoată din casă, a hotărât bătrâna, degeaba 
a încercat s-o convingă că sicriul, pentru darul făcut 
lui, merită să stea nu ascuns după perdea, ci chiar la 
vedere, în zadar a rugat-o, hotărârea ei era de 
nezdruncinat, bine, să-l scoată afară, și unde să-l 
ducă, doar nu l-or arunca, odată și odată tot va fi de 
trebuință, alegeri multe nu au, cel mai nimerit e în 
șură, după peretele fostului staul, cine intră, însă n-
are cine, nu-l vede, la câte sunt aruncate prin șură nu 
l-ar vedea nici dacă nu l-ar piti după staul, când a venit 
noaptea, l-au luat de capete și, cu sforțări și cu mai  

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

după o perdea, de data asta netrasă peste sicriu, ca muri-
bundul să-l zărească și să-l poată admira, fain copârșeu, 
meștere, tâmplarul, mai tânăr cu ani buni decât moșnea-
gul, îi răspunde, bine că ți-i drag, să-l stăpânești sănătos, 
râd amândoi, ba, cu tot necazul și cu toată supărarea, 
zâmbește și bătrâna. Era un sicriu ca toate sicriele, din 
scân-dură de molid, geluită și finisată, dată cu vopsea, fără 
prea multe înflorituri, tu, muiere, îi fain, nimic de zis, pot sta 
mult și bine în el, dar oare îi pe măsura mea, nu-i cam 
scurt, nu dară, o trecut de mult vremea în care erai înalt ca 
bradul și fălos, acum te-ai împuținat, numai făloșenia ți-a 
rămas la fel, de nu cumva îi și mai și. Se mai împungeau 
cu câte o vorbă, ca toți bătrânii, dar s-au luat din dragoste 
și au trăit tot așa, certuri au fost, ca la orice casă, însă nu 
mari, au știut să treacă peste greutăți și necazuri, mai puțin 
peste necazul cel mai mare, nu au copii, dacă el se duce, 
ea rămâne în plata Domnului. 

Când avea chef de sicriu, îi spunea, muiere, dă la o par-
te ferhangul, să-l mai văd o dată, bătrâna îi făcea pe plac, 
trăgea perdeaua ce ascundea sicriul, n-avea niciun rost 
să-l mai contreze cu vorba ori cu fapta, n-are decât să se 
uite la el, dacă vrea ea după un timp, ori era ascuns vede-
rii, ori nu, trecea pe lângă sicriu fără să-l vadă, ca și cum 
nu ar fi fost acolo, dar acolo era, nu pentru mult timp însă. 

Cam pe când a crezut că i-a sosit ceasul, era pe 
înserate, a chemat-o pe babă și a rugat-o, fii bună și 
aprinde-mi lumânarea, lumânarea aștepta de câteva zile 
pe o măsuță la căpătâiul lui, ea, nestăpânindu-și lacrimile, 
a luat chibritul și a aprins-o, no, mă duc, fă bine și mă iartă. 
L-a prins de mână și și-a așezat capul pe marginea patului, 
tânguindu-se. Zorile zilei i-a găsit tot așa, el întins pe pat, 
ea cu capul culcat pe marginea lui. Sare ca arsă, înfrico-
șată, când îl aude, scoală, muiere, că s-a făcut de ziuă. El 
s-a ridicat și umblă, ea a rămas pe loc uluită și încă îngro-
zită, abia după momente bune a reușit să îngaime, o minu-
ne de la Dumnezeu lăsată, așa o fi, i-a dat dreptate 
înviatul, amu, de te-ai ridica și mi-ai da ceva să îmbuc, n-
ai face rău, că tare-s flămând, el umblă ca înainte, nu ca 
înainte de a cădea la pat, ci ca odinioară, când era în 
putere să meargă și să vină, să facă una, alta pe lângă 
casă, așa ca bătrânii care-și duc bătrânețile pe picioare. 

O minune e o minune, nu ai cum să-i dai de capăt, s-a 
tot muncit el cu mintea să găsească lămuriri, în cele din 
urmă s-a convins că nu Dumnezeu a făcut asta, ci sicriul, 
cumva, prin cine știe ce putere a lui, l-a readus la viață. 
Dacă tot s-a însănătoșit, e cazul să-l scoată din casă, a 
hotărât bătrâna, degeaba a încercat s-o convingă că si-
criul, pentru darul făcut lui, merită să stea nu ascuns după 
perdea, ci chiar la vedere, în zadar a rugat-o, hotărârea ei 
era de nezdruncinat, bine, să-l scoată afară, și unde să-l 
ducă, doar nu l-or arunca, odată și odată tot va fi de 
trebuință, alegeri multe nu au, cel mai nimerit e în șură, 
după peretele fostului staul, cine intră, însă n-are cine, nu-
l vede, la câte sunt aruncate prin șură nu l-ar vedea nici 
dacă nu l-ar piti după staul, când a venit noaptea, l-au luat 
de capete și, cu sforțări și cu mai multe popasuri, acolo l-
au dus, să stea aici până l-oi mai căuta eu, a zis moșul, 
dar îl va căuta în scurtă vreme. 

Tâmplarul și-a ținut limba legată, vecinii nu au văzut 
sicriul nici când a fost adus, nici când l-au băgat în șură, 
dovadă că nu s-a auzit nicio vorbă prin sat, nu s-a auzit un 
timp, apoi a vuit satul, când a aflat bătrâna mai să dea în 

 

boală de supărare, râde lumea de ei, cine oare să fi 
aflat întâi și cum, se întreba ea, vecina, prietenă 
bună, mai mult o încurca decât o descurca, ba că 
așa, ba că altfel, ba că acolo, ba că dincolo, ba că 
ăla, ba că celălalt, ar fi putut-o lămuri chiar moșul, el 
știe, dar e mai bine să-și țină gura, nu l-ar ierta veac, 
de parcă ar mai avea de trăit atâta, primul care a aflat 
e prietenul lui de-o viață, camarad de arme, a avut 
doi din sat, însă unul s-a prăpădit pe front, cu el se 
întâlnește când și când, mai schimbă o vorbă, mai 
beau un păhărel de vinars, mai bat o carte, chiar el i-
a spus prietenului, și cum e, a fost întrebat, cine, cum 
cine, copârșeul, cum să fie, ca toate copârșeiele, ce, 
tu n-ai mai văzut la alții, ba vezi bine c-am văzut, 
socoteam că-i altcumva când te uiți la al tău, altcum-
va cred că îi, cum așa, m-a pus pe picioare, fugi de-
aici, cum poți crede una ca asta, uite așa, cred, eram 
mort, cu lumânarea la cap, și iată-mă, nu știu ce tâlc 
să fie, însă nu copârșeul te-a înviat, el te îngroapă, 
bine, să o lăsăm moartă, eu așa cred, tu crede ce 
vrei, să te întreb, te-ai băgat în el, nu. 

Gândul de a se băga în sicriu nu-i de-acum, de la 
discuția avută cu prietenul său, e chiar din clipa în 
care i-a fost adus, poate și mai de demult, când se 
afla în priveghi la unul sau la altul, privind mortul se 
întreba dacă încape în sicriu, dacă nu cumva stă 
strâmtorat, o fi el mort, dar tot trebuie să aibă parte 
de un loc încăpător, gând și mai aprig după ce i-a 
încolțit bănuiala că sicriul lui e cam scurt. S-a tot 
întrebat, să facă sau nu acest lucru, să se întindă în 
copârșeu, părea un gând anapoda și rușinos, însă, 
când prietenul i-a pus întrebarea, a socotit că, de 
vreme ce și alții au în cap asta, nu are de ce să-i fie 
rușine, de el însuși nu-i era, de alții da, chiar și de 
nevastă se rușinează, că încape în el ori nu încape e 
una, dar poate vedea astfel cum e să stai fără suflare 
în sicriul tău, când te-ai dus de tot, n-ai cum te vedea, 
și, dacă tot îl are, de ce n-ar încerca. Prima dată când 
s-a hotărât să intre în șură cu acest gând, nevasta 
era dusă cu rufele la râu, a renunțat înainte de a 
scoate sicriul de după staul, ce rost are să se întindă 
în el înțolit de toată ziua, trebuie să se îmbrace cu 
straiele cele bune, de sărbătoare, cu care îl va 
îngropa muierea, când va fi să fie. Nu prea are când 
să facă ce și-a dorit, ea e mereu prin preajmă, unde 
merge nu stă mult, poveștile nu-i plac, zăbava, nici 
atât, iar lui, ca să se primenească, îi ia timp, nu are 
decât să aștepte ziua prielnică. 

Ziua prielnică e astăzi, e zi de târg, ca un făcut, 
bătrâna i-a spus că s-ar duce la iarmaroc, mai mult 
să vadă decât să strice banii, nu a mai fost de mult, 
i s-a făcut dor, să se ducă, el va desfăca porumbul 
coborât aseară din pod, să mai aibă grăunțe la orătă-
nii. Până merge, până se preumblă printre tarabe, 
trăgând cu ochiul la lucruri, până se întoarce, e timp 
berechet să facă ce și-a pus în gând și, apoi, să lase 
totul așa cum a fost înainte. Cum a văzut-o ieșită pe 
poarta curții, cum s-a repezit să deschidă lada cu 
straiele de sărbătoare, a ridicat capacul, a scos, pe 
rând, catrințele ei aflate deasupra, le-a așezat pe 
pat, și straiele lui, cămașă, ițari, curea și pălărie, ciz-
mele o să le ia de după dulap, s-a îmbrăcat la  

(continuare în pag. 13) 
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Virginia CHIRIAC-DIMOFTE 
 

Petre Rău - Eros și geometrie 
 

Vorbind despre distinsul om de cultură Petre Rău, 
este emoționant să descoperi sub armura de oțel a logicii 
infailibile ce caracterizează personalitatea unui matemati-
cian, prin formație și vocație, infinite rezerve de sensibilitate, 
generatoare de poezie. Sigur, istoria literaturii ne-a dovedit 
adesea că pe raționamentele pure ale gândirii abstracte, un 
spirit deosebit de imaginativ cum a fost cazul altui matema-
tician celebru, Ion Barbu, poate proiecta universuri fabu-
loase, printr-o conjuncție fericită între minte și suflet.  

În volumul de poezie, „Comisele iubiri”, Editura „Info-
RapArt”, Galați, 2017, Petre Rău face loc privirii indiscrete, 
în intimitatea vieții sale lăuntrice, pentru a scoate la suprafață 
cele mai subtile pulsații ale inimii, transcrise apoi în modula-
țiile versului cu exactitatea unui seismograf. Siguranța mâ-
nuirii materialului poetic, generat sub impulsul unei liminare 
dorințe a Eului liric de a se înfățișa pe sine cu maximă 
sinceritate, vădește acumulări impresionante de erudiție, de 
asimilare valorică prin cultură.  

Scrisul lui Petre Rău mizează pe eleganța și subtili-
tatea limbajului artistic, de a transpune într-o formulă este-
tică șlefuită cu finețe, indigența contingentului. 

Eleganța protocolară a rostirii inhibă emanația afec-
tivă, căci sentimentele se ordonează în echilibrul perfect al 
unei viziuni geometrice asupra universului înconjurător, în-
cremenit într-un decor imuabil: Iubito, suntem un triunghi/ Cu 
laturi perfect neegale/ Eu, tu și noi/ Tu, noi și eu/ Noi, eu și 
tu/ Fiecare cu fiecarele sale/ avem unghiuri ascuțite și lungi 
în care/ Amestecăm/ Încordate clipele noastre// Vinovat 
fiecare avem câte-un colț/ Iar noi amândoi avem două/ În 
fiecare depunem câte o speranță/ Abia învățăm să fim/ Pe 
singura latură a noastră imposibilă/ Și ne rostogolim ca o 
roată / Curmând cuvinte mirific/ Pe ipotetice vârfuri perfecte// 
Cine va descoperi oare/ Primul din noi ortocentrul iubirii? 
(„Iubito,suntem un triunghi”) 

Uneori, unghiul de proiecție asupra universului se 
modifică, printr-o relativizare a proporțiilor și ca într-un joc cu 
mărgelele de sticlă, distanțele în timp și în spațiu se apropie 
sau se depărtează: Din ce haosuri s-a rotunjit iubirea aceas-
ta/ sunt încă plin de incertitudini albastre/ inima-i ca o sferă 
desfășurată pe bolți / aprinse/ c-un ochi cuprinzând numai 
stele/ scânteietoare stele/ cu păsări albe zburând împrejur/ 
le-aș aduce pe toate în dormitorul meu/ și-n vis dimineața, 
voi înălța curcubee// de ce iubire dai iară năvală în mine/ hai, 
vino/ de data asta îți voi număra/ mai atent restul de zile/ cine 
poate stăvili risipirea aceasta / prea multă iubire, iubito, 
iubite. („Prea multă iubire”) 

Discreția și decența rostirii nu anihilează intensitatea 
trăirii, căci dincolo de protocolul conceptualizării ideilor, 
palpită zbuciumul unui suflet neîmplinit în iubire. Spaima de  
 

 
 

singurătate își clamează în subsidiar nevoia acută 
de afecțiune, într-un decor rarefiat, proiectat din 
contururi părelnice, din siluetele eterice ale unor 
umbre pierdute în spațiile vaste ale ordinii cosmice, 
ce amintesc de priveliștea unui eden abandonat: 
iubito, de mâine vreau să am/ cerul meu personal/ 
acesta al nostru de acum nu mă mai ajunge/ s-a 
mulat după/ cureaua aceea a mea pe care/ îți 
plăcea atât de mult să mi-o desfaci/ de fapt nimic nu 
mă mai ajunge acum/ de aceea/ îmi trebuie mult 
aer/ de necredincios ce sunt/ de aspirator viticol/ 
vezi tu frunza asta lată în cădere/ se zice că e din 
eden/ și că prevestește nemurirea/ nu mai vreau 
dimineți incoerente/ epuizate în cearceafuri moto-
tolite/ nu te mai vreau în ceașca mea de cafea/ în 
țigara mereu aprinsă/ precum o lumânare în bise-
rică. („cerul nostru mulat”) 

Scenariul imaginar al liricii lui Petre Rău 
construiește trepte de inițiere către un univers al 
esențelor pure, intens spiritualizat, iar iubirea neîm-
părtășită este o reminiscență a unui paradis pierdut, 
ce funcționează în prezent ca reper al năzuinței de 
idealitate. Plasată în acest context, poezia erotică 
ne apare ca o încercare de a reclădi din cioburile 
unei experiențe unice, universul edenic al începu-
turilor: cicloidice umbre se prelungesc în clepsidre/ 
stropi de mulțimi se aprind argintii/ cu glas de aridă 
trahee mă-ndeamnă/ un dor de cohorte pustii// țin 
ramuri în minte și salt de fecioare / pe umeri cuibare 
de păsări apar/ mireni umblă liberi să sature dealuri/ 
sub cer năucit de amar// în fereastra-mi stropită se-
aciuiesc curcubee/ nu-s patimi mai dulci pentru  

 

(continuare în pag. 13) 
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(urmare din pag. 12) 
 

sufletul meu/ de ce nu mai vii tu iubire supremă/ să mă 
ocrotești ca un zeu. (De ce?) 

Niciun sentiment de revoltă nu pare să tulbure 
armonia calofilă a versificației, tributară unei percepții 
unitare impecabile, care așază erotismul în paradigma 
unei ordini universale, disciplinate de logica pură a 
raționamentului matematic. Departe de a-și găsi liniștea, 
spiritul iscoditor al poetului scrutează dincolo de orizontul 
imediatei cunoașteri, în căutarea unei împliniri totale în 
ordinea superioară a exitenței virtuale: coordonatele mele-
s ciudate/ nu mai corespund cu acest univers/ simt asta/ 
și-mi curge monotonia prin sânge/ către universul acela 
nici paralel/ nici/ perpendicular/ nici măcar secant cu mine 
ci doar invers/ conceput de mintea mea viageră. („scriu 
povești de amor”) 

Poezia acestui volum celebrează iubirea, ocolind 
excesele și efectele facile, așezând sentimentele sub egi-
da unui Eros blând, perfect armonizat cu austeritatea do-
minatoare a spiritualității poetului, îndelung șlefuită sub 
cenzura implacabilă a înțelepciunii. 

 
 
 
(urmare din pag. 7) 
 

spuse Tudor îngândurat. Hai, acum să ne întoar-cem aca-
să, căci ziua de-abia a început și avem multe de făcut…  

Ceața se ridică, lăsând în urmă chipul umed și trist 
al Bărăganului. Mărinimia și noblețea lui suportă cu greu 
lăcomia și viclenia.   

Aproape că îi auzi glasul: Pântecele și sânul meu 
preaplin vă poate crește pe toți! Lepădați fraților, urâciu-
nea…” 

 
 

 
(urmare din pag. 11) 
 

repezeală, a ieșit din casă, a intrat în șură, nefiind sigur 
dacă a fost sau nu văzut de cineva, a tras sicriul de după 
peretele de scândură și l-a așezat în mijlocul șurii, cu 
capacul alăturea, s-a întins în el pe spate, și-a aranjat 
poala și mânecile cămășii, pălăria și-a așezat-o la cap, în 
partea dreaptă, și-a împreunat mâinile pe piept, ochii nu 
i-a închis, cu ei trebuia, atât cât se putea, să se privească, 
și s-a privit. 

Întoarsă de la târg, bătrâna, când dă cu ochii de 
lada deschisă și de catrințele așezate pe pat, înțelege din 
capul locului ce s-a petrecut, fără grabă iese și se 
îndreaptă spre șură, deschide portița și-l vede întins în 
sicriu cu ochii deschiși. Om mai bolund ca tine n-am văzut, 
zice înainte de a descoperi că nu-i bolund, că e mort de-a 
binelea. Ce-și face omul cu mâna lui e lucru bine făcut, 
sicriul a dat, sicriul a luat, își spune în gând și se pune pe 
bocit. 

 
 
                                                                                                

                            
 

 

(urmare din pag. 8) 
 

urmă”15; „după 20 de ani”16; „amintirea unei excursii 
la munte a lui Paul Achim pe care a făcut-o cu tatăl 
său”17; „ acum, după  aproape 30 de ani”18; „cândva, 
cu o jumătate de secol în urmă”19; „încolo, 25 de ani 
păreau că au trecut fără amărăciune.”20  
           Astfel, se poate afirma că timpul în romanul 
politic a lui Alexandru Ivasiuc este un timp al evo-
cărilor, al amintirilor și al raportărilor prezentului cu 
umbrele trecutului de care personajele nu pot să se 
desprindă sub nicio formă. 
           În concluzie, în ambele romane politice româ-
nești dintre 1965 și 1989 predomină o rețea diversă, 
dar complexă de elemente care alcătuiesc timpul. 
Forma acestor romane „se naște din interiorul unui 
partaj ce depinde de locul și de timpul în care se des-
fășoară.”21 
           În acest sens, am încercat să exemplific (dar, 
desigur, nu exhaustiv) țesătura complexă de tempo-
ralități conținute într-un moment istoric specific. Întot-
deauna va exista o țesătură de temporalități multiple 
în aceste microsocietăți prezentate în romane.  
 
   1 Mircea Zaciu (coord.), Scriitori români, Editura Științifică și 

Enciclopedică, București, 1978, p. 279. 

   2 Ibidem. 

   3 Ibidem, p. 278. 

   4 Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicționarul scri-

itorilor români, Editura Albatros, București, 2002, p. 566. 

   5 Ibidem, p. 563. 

   6 Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Op.cit., p. 564. 

   7 Sorin Titel, Țara îndepărtată, Editura Eminescu, București, 

1974, p. 5. 

   8 Ibidem., p. 9. 

   9 Ibidem., p. 11. 

   10 Ibidem., p. 26. 

   11 Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, op.cit., p. 565. 

   12 Mircea Zaciu (coord.), op.cit., p. 279. 

   13 Alexandru Ivasiuc, Iluminări, Editura Eminescu, București, 

1975, pp. 38-41. 

   14 Ibidem., pp. 53-54. 

   15 Ibidem., p. 55. 

   16 Ibidem., p. 93. 

   17 Ibidem., pp. 134-135. 

   18 Ibidem., p. 182. 

   19 Ibidem., p. 218. 

   20 Ibidem., p. 280. 

   21 Suport curs, p. 1. 
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     Coriolan PĂUNESCU 

 
Singur, întrebându-mă 
 

Eu singur am rămas pe zidurile vremii, 
 

eu singur patrulez 
cu arma cuvântului în mâini, 
gata să spulber dușmanele care de luptă. 
 

Voi doar fugiți din calea celor 
ce noaptea ne cotrobăiesc prin viscere. 
Aveţi oare habar pe unde vă sunt acum 
armele iubirii? 
 

Aveți habar cum ţipă pădurile tăiate 
prin lunatecii noştri Carpaţi? 
 

Şi cum mai umblă urşii bezmetici 
prin luminile ochilor voştri bolnavi 
şi simetrici, 
ca roţile plugurilor trase de cai înaripaţi? 
 

Şi unde-i ţăranul care ţinea de pământ 
cu dinţii, ca de-o stâncă-ndărătnică, 
precum un veac plumburiu de istorie? 
 

Şi ce l-aţi învăţat, egalitarilor, să facă 
cu ţărâna, cu braţele şi cu iubirea de neam?  
 

Şi cum, Doamne, orice venetic ce dă iama la stână,  
acum poate pleca cu ţara mea în bagajul  
dintr-o singură mână ?... 
  
Nicicând nu pot Șeherezada 
 

Să fii fericită măcar în visul tău alb 
 

iar eu să-ți culeg lacrimi de aur de pe obraz. 
Și vezi, nu cumva să ieși din inima mea, 
ca dintr-o casă pustie, sărind peste pervaz…   
 

Ce contează că nu mă mai vezi ascuns 
 

într-o pierdea de fum plumburie 
și mă cauți orbecăind pe sub porțile lumii 
de parcă aş fi o planetă pustie!  
 

Ai tu habar că azi nu mai sunt pietre prețioase  
pe reverul hainelor mele de gală 
pe care să le pipăi semnificativ  
când te alint cu mâini tremurânde? 
 

Acum știu că seara vii în poemele mele, 
 

ca un foșnet de frunze,temându-te,  
că nu vei mai avea unde să te-ascunzi  

 

când, sub luna purtată de vânt 
vei pluti ca o lebădă tânără-n valuri. 
 

Și nu te mai speria de vocea mea aspră, 
de vocea mea gravă,  
de vocea mea baritonală!  
Nicicând eu nu pot fi Seherezada  
care te-așteaptă cu toate poveștile-n poală! 
 
Îngrijorare 
 

Măi, măi, tare vă mai dați voi 
cu stângul în dreptul 
 

când e vorba să trageți vreun capăt de lume 
dinspre planeta cea plină de apă – 
striga bunica cu ochii sclipind 
ca o lamă de-oțel, aproape 
fără să deschidă gura-i avană 
de care satul fugea scăpărând din călcâie 
și parcă mușcând cu anasâna  
pământul cel viu.  
 

Nu vedeți, mai spunea ea ca un tunet, 
că s-a întors veacul ca dracul,  
mereu presărat cu flori de otravă? 
 

Cum o să mai faceți dragoste-n poiană 
ca niște vrăbii înfricoșate de ploile albe  
cu piatra cât oul de gâscă? 
 

Și, iată, voi râdeţi oprindu-vă la marginea 
grădinii 
de unde, spre seară, bunica ne chema  
precum puii cei galbeni și slabi,  
 

de numai trei zile. 
 
Interzisa iluzie  
 

Când zorii de lapte vor răsări  
împărătește pe cer, 
apele lumii se vor spăla 
  

de-a stelelor salbe, 
 

iar tu vei trece spre nadir  
prin lumina roșietică și rece  
ca un vesel și roz trandafir  
în mâinile-ți dalbe…  
 

Vei zbura, clipă a lumii, 
ca o fantasmă ușoară 
venind din înalturi 
cu strigătul de iubire al lunii  
 

dintr-o lungă și rară cunună 
de sunete închise,  
 

parcă venind dintr-o furtună  
ori dintr-o adâncă mare de vise 
pe țărmul pe care  
eu sunt îmbolnăvit de un semn 
 

interzis de-ntrebare.  
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Vasile FILIP 

 

Poemele ierbii 
 

 Scriitorul Coriolan Păunescu a încheiat anul 2020 
cu o nouă carte de versuri: “Impulsurile ierbii”, Editura TIPO 
MOLDOVA, colecția OPERA OMNIA – poezie contempo-
rană. Este cel de al 25-lea volum de poezie, dintr-un total 
de 29 de titluri publicate până în prezent. Un traseu literar 
parcurs cu multă râvnă și har, menit să împlinească un 
portret în tușe durabile: ,,Alergam pe cărările înalte și sacre 
/ ca o umbră a unui străvechi luminiș (...) Necunoscut mă 
pierdeam printre arbori (...) Infinitul mare mă durea-n stele 
plecat / norii mă-nveleau cu pătura grie și rară / de sus ochii 
lumii mă priveau ne-ncetat / în seara cu floare de tei și zile 
de vară”. 
 Cu toate că iarba nu este prezentă în mod exce-
siv în cele 59 de poezii, ea rămâne în memoria cititorului 
ca fiind eroul principal al cărții, în acest fel și titlul acesteia 
căpătând un atestat pe deplin justificat: ,,Și ierburile țipă 
oglindite-n geam”, ,,Iar flacăra ce urcă iute din adâncuri (...) 
îmi aține calea-n iarbă și în smârcuri...” Iarba este un 
simbol al perenității, alături de multe alte daruri pe care 
marele Creator le-a oferit omului prin intermediul Naturii. 
 Iarba nu moare niciodată. Ea se duce doar, 
toamna, să se odihnească sub hlamida zăpezii, pentru ca 
în primăvară să răsară din nou și să umple apoi 
pretutindenea cu verdele ei sănătos, alături de codrii cei 
merei (doar în doine și balade). Și nu în zadar se întreabă 
poetul, cu durerea strecurată odată cu cerneala: ,,Și 
Doamne pe unde astăzi mai umblă / ucișii paltini de un tot 
mai crud destin...?” Răspunsul este rostit în chip tăios și 
acuzator: ,,Și deodată se petrece un zvon / și noaptea-
nvață să plângă amar / peste înaltele coline ale firii. / De-a 
latul, trece pădurea virgină / tăiată de criminali cu blazon / 
care-n fiecare zi rămân fără suflet / și fără ceva din chipul 
de om”. 
 Nu o singură dată am auzit cuvântul ,,nostalgie”, 
slobozit pe căile vocale ale unor “analiști/moraliști” care nu 
au nici o vagă idee despre substanța conceptului. Dacă ar 
avea curiozitatea să se uite într-un dicționar, ar putea afla 
un lucru esențial: “Sentiment de melancolie provocat de 
dorința de a revedea persoane sau locuri dragi, de a retrăi 
un episod din trecut; dorințe pentru ceva greu de 
îndeplinit”. Similar cu dor sau alean. Prin urmare, nimic 
măcar reproșabil, necum condamnabil. Mai ales atunci 
când este vorba despre Istoria neamului românesc. Și prin 
această carte, Coriolan Păunescu ne dovedește că așa 
stau lucrurile și nu altfel. “Pe mine, Satul nu m-a iubit / ca 
pe un fiu ce pleca în armată (...) Iar mama, Sofia cea-
nțeleaptă, / era frumoasă ca o biserică...” Lărgind sfera de 
cuprindere a nostalgiilor, poetul armonizează în chip fericit 
emoția cu raționalul: “Ea, Sarmisegetuza Regia, / este 
binomul arhaic al neamului, / piatra fundamentală a marii 
trăiri / și legea sfântului nostru pământ.” Precum se știe, 
dragostea este izvorul nesecat al nostalgiilor de toate 
felurile și nuanțele. Și nu doar poeții devin nostalgici atunci 
când le tresar în memorie asemenea, de cele mai multe ori 
duioase, aduceri aminte. Coriolan Păunescu o vede astfel 
pe “Fata cu plete muiate-n zeama / verzilor frunze de nuc / 
are ochii de culoarea florii de in. / Pe unde trec, pe unde 
ajung / ea cere s-o mângăi și-s gata să vin / în brațele mele  
 

 
 

s-o strâng.” 
 Nu numai lucrurile concrete pot fi repere în 
existența cotidiană a omului, ci și cele ce țin de viața 
lui spirituală. Poate chiar mai ales acestea, pentru că 
sufletul este, uneori, mai puternic decât trupul, 
alteori mai slab. “A murit de inimă rea” – se spune în 
popor. Adică decedatul nu era un cardiac, ci unul 
care punea totul - bucurii / neplăceri - la inimă. În 
cazul lui Coriolan Păunescu, fiorul emoției este când 
unul tonifiant: “M-am dus atunci, în sus către zori / 
ca un copil atras de nevăzutele fire / dar mă prindeau 
iar străvechii fiori / când mă înălțam între cer și 
iubire”. Când unul derutant, nesigur: “Și eu din somn 
greu deșteptat / ca dintr-o veche piuă de piatră / mă 
revedeam pe un cer înghețet / oscilând în oglinda 
mea spartă”. 
 Scrie argumentat Ioan Holban în “Cuvânt 
înainte”: “Poezia din Impulsurile ierbii crește din po-
vestea ființei strivite a ,,a vremii povară”, când, în 
dez-batere, poetul constată că nimic din cele ale 
timpului său - vârsta, numărul, graba (pe)trecerii sub 
valțurile roții acestuia – nu mai este decât o povară, 
un balast care retează zborul “săgeții încordate” spre 
culmea luminii și plutirii “păsării vieții” înspre Hiper-
boreea, spre nesfârșitul miază-noapte: poezia lui 
Coriolan Păunescu este una crepusculară, a amur-
gului “prin timpuri grăbite”, lăsând, totuși, speranța 
firavă a se-mințelor ierbii de la boturi de deal. 
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     Arsenie AUGUSTIN 

*** 
Cum să mă așez pe muchia timpului  
Să văd când vârful de istorie-redută  
A lutului înveșmântat în var, 
Când verdele etern trecut sub vălul  
De întuneric cald  
Fără să ridic tăcerea ca velă salvatoare? 
Ce sterp e gestul ochilor privind  
Fereastra spre taine neatinse  
Decât de-un înger istovit de rugi! 
Sunt uimit de surâsul celor ce-și caută  
Schimbarea pe corzile chitarei  
Lăsate să cânte căderea muzelor 
Din frânturile cerului.  
Am iubit pașii pierduți printre cuvinte 
Ca apele revărsate între malurile  
Neuniforme ale plângerii. 
De aceea am spart cojile, scutul negru  
Și-am pus foc umed 
Să ardă huma din trupul de sânge.  

*** 
Strâng în pumn taine amorțite, 
Frunze târzii din arțarul de lut, 
Le sărut dungile mute 
Și-aștept firul de cer să coboare 
Pe tâmplele clipei. 
Îngeri încremeniți cu ochii ațintiți  
Spre oameni și fapte  
Se perindă cu sfâșietoare atingeri 
Dând durerii lumină și haină tăcută.  
Spre moarte se-ndreaptă trecerea firii 
Așteptând să ningă viața cealaltă  
Cu foșnete tandre, 
Cu răni îmbăiate în vin. 
Înaripații se-ascund în pliul uitării, 
Se pitesc după urne de câlț, 
Rugă sub beznă ridică  
Închinând veacului veșnic ieșirea.  
 
*** 
Cât noaptea își caută naufragiul  
Gonind spre lumină, 
Am să dansez printre clipe 
Strângând bezna în pumnul cu care 
Voi strivi pliul nebun din tăceri.  
Atunci am să întreb moartea  
Din spatele zidului de ceață nocturnă 
Dacă văpaia din sângele păsării  
Se stinge odată cu zborul. 
Nu! Nimic nu rămâne pur 
Ca albul ochilor privind în sus 

 

 

La tunetul ce stă pe frontispiciul lumii. 
Se colorează cu nuanțele absurdului  
Gol și stingher, tăiat din  
Maculatul ger lăsat pe-oglinzi. 
Și zace tot dospind  
În taine nedescoperite încă... 
 

*** 
Aș prefera să fiu orizontal un timp, 
Să traversez tăcutul sol  
De la o margine a trupului la alta 
Apoi să mă ridic pe vârful tainelor 
Spre cer și-acolo să trasez  
Culori de viu. 
În fiecare martie voi lumina prin frunze 
Frumoase gânduri plămădite-n lut 
Dar zugrăvite clandestin  
Pe alb abis cu semne fără chip. 
Nimic nu poate sta pe fruntea  
De scrum a norilor târzii; 
Ei țes din umbre palide cărări de foc  
Ce le aștern pe creste mari 
Prin frontiere inutile de cuvânt.  
Și clipe-turn rotesc în ceas 
Oficiul unui naufragiu cald deși uitat... 
 

*** 
Nu sta în camera de întuneric cald! 
Se poate să auzi suspine, pași întârziați  
Gonind spre ceruri neaflate încă.  
Vei fi silit să-ți legi și plânsul  
Și surâsul negru 
Cu chingi de foc împletite-n patru. 
Taci atunci! Aruncă firele de zbor 
Cât mai departe-n ploaie 
Să nu-ți devină piedici. 
Cazi singur cum nisipul din clepsidră  
Se face timp numai sub 
Urmele de humă albă.  
Durerea mersului spre mâine fi-va 
Uitată în moartea roditoare  
De întrebări pe care nimeni nu le-a pus. 
 

*** 
Dorm. Par trup de arbore  
Uitat la soare 
Să-și pună treptele spre cer 
Apoi, uscat, să ia al morții drum. 
Pe fața mea de lut 
Trec umbre, păsări tot venind 
Din alte emisfere cu aripi de țărână.  
Sunt calde iar liniile de fier  
Ce-acoperă tăcerea eterului străin. 
Cât gol aprins sub coaja nopții  
Înconjurând iubiri abrupte și lumini! 
Și simt cum vrea să-mi soarbă viața  
Lăsând în urma lui un licăr de pământ.  
Uitați-vă și credeți! Așa rămâne  
În spate absența de abis, 
Un nume, o ascunsă taină și-un incert  
Destin de humă albă.  
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           Maria IEVA 
 

Apel 
 

Am rămas femeia născută din vină, 
Cu palme de vânt şi buze de dor, 
Dar apa din pleoape e tot mai puţină 
Şi braţele crucii de-o vreme mă vor. 
 

Zăpada din gânduri se cerne-n cuvinte, 
Trecutul rămâne presat între foi, 
Pe drumul uitării ne-aducem aminte, 
Căci sufletul trece de margini, vioi... 
 

Un nor îşi dezbrăcă veşmântul de rege 
Şi stropii iubirii priveşte-i cum curg; 
Dar mările toate încep să se-nchege, 
Ca foşnetul zării în ochiul demiurg. 
 

În visele tale dorinţa mea geme, 
Tu ştii cum mă doare azurul din piept? 
Să cer altă viaţă? E mult prea devreme... 
Să cer o tăcere? E poate nedrept... 
 
Greva zăpezilor 
 

Te tot rănesc de-o vreme şi mă dor, 
Zadarnic fug că iarna-mi țipă-n sânge 
Ca fulgerul din ochiul de condor, 
Când marginile zărilor îl strânge. 
 

Primesc de veste că ar fi un vraci 
Ce vindecă metafora din faşă, 
Dar mai întâi îți cere să dezbraci 
Toți fluturii ce-i porți pe sub cămașă. 
 
Strig licuricii să aprind un rug, 
Că rimele de-o vreme sunt cam rare, 
Iar verbele pe care le conjug 
Nu mai au timp de încă o mirare. 
 

Dar licuricii mă privesc trufaşi, 
Ei nu mai vor ca rugul să-l aprindă 
Şi au trimis degrabă doi arcași 
Să le plătesc lor golul din oglindă. 
 

Cum nu mai am nici rime, nici arginţi, 
Metafora cuprinsă e de febră, 
Renunţ la vraci şi mă întorc la sfinţi, 
Că au intrat zăpezile în grevă. 
 
Rănile uitării 
 

Am fost un strop de apă, iar tu un însetat; 
Pe dosul unei umbre, în zori, cum m-ai aflat? 
Ce înger fără formă, din ceață, te-a creat, 
Când eu credeam că viața în mine a secat? 
 

Sub scăpărări de astre cresc nuferii pe lac, 
La balurile vremii te-ai îmbrăcat în frac 
 

 

Şi ca o floare albă desprinsă de rever, 
Eu am venit spre tine să-ţi fiu un giuvaer. 
 

Dar când prin căi lactee dorințele-au irupt, 
Zăgazurile vremii în piepturi ni s-au rupt 
Şi apele celeste s-au revărsat spre stele, 
Ca rănile uitării din gânduri să le spele. 
 
Absențe 
 

Zadarnic e să strig, nu-i nimeni să m-audă, 
S-a răsucit o umbră cu faţa la perete 
Şi strigătul se pierde ca un ecou în undă, 
Lăsând în urma clipei iubire și regrete. 
 

Din marginea oglinzii privește vinovată, 
O amintire vie pe care o respingi, 
Dar poarta dinspre soare rămâne încuiată 
Şi-absențele de-o vreme sunt parcă tot mai lungi. 
 

Plecările spre stele sunt astăzi clandestine, 
Respir un colţ de lună căzut de pe perdea 
Şi-aştept să vină ora când se împart destine, 
Poate primesc o carte, un semn de undeva... 
 

Perdelele de vânturi sunt încă translucide, 
Ferestrele spre ceruri încerc să le deschid, 
Împing încet o zare şi nu mă pot decide, 
Să mă întorc în mine ori să păşesc în vid? 
 
Haihui prin țara nimănui 
 

- Tu ştii că uneori plec la plimbare 
De parcă hotărât aş fi să mor, 
Să mă-ntâlnesc cu mine, în schimbare, 
Haihui prin ceruri, ca un voiajor. 
 

- Şi dacă ştiu că dor îți e de moarte, 
Cum aş putea aici să te reţin? 
Chiar de-aş aduce raiul de departe, 
Tu ai să-mi spui că tot e prea puţin. 
 

- De ai privi lumina cum creează, 
Nu ţi-ai întoarce faţa spre trecut, 
Ci ca un înger care stă de pază, 
Tu ai veghea cuvântul nenăscut. 
 

- Prin sărbători nescrise-n calendare, 
Haihui, prin ceruri, ca un voiajor 
M-am întâlnit cu mine... Ce schimbare! 
Am tot murit, dar tot voiam să mor... 
 
Întoarcerea umbrei 
 

Împachetează-mi umbra, sunt gata de plecare, 
Așaz-o între stele ca foaia-ntre coperți, 
Când tălpile se-afundă-n nisipuri mișcătoare, 
Redând tăișul gheții, plecarea să mi-o ierți. 
 

Cu lacrimile verii să nu plătești luntrașul, 
El a primit simbria de când am fost născut; 
Botezul și cu nunta le-a achitat arcașul, 
Dar drumurile crucii vor lutul desfăcut. 
 

Și dacă vântul suflă, împrăștiind cenușa, 
Să mă aduni, iubite, din murmur de visare, 
Că umbra se întoarce când se deschide ușa, 
Redeşteptând trecutul din viața viitoare. 
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            Petre RĂU 
 

MUZICA LUI BACOVIA 
 

Există o credinţă adânc înrădăcinată că muzica este o 
formă fundamentală de artă cu acces nemijlocit la sufletul 
nostru. Ea atinge zona senzorială aproape fără intervenţia 
intelectului. Pe de altă parte, poezia, ca expresie a frumo-
sului idealizat, guvernată fiind de cuvinte, are forţa de a 
sugera imagini, sunete şi alte reflectări sensibile care, tre-
când prin minte sub formă de senzaţii, percepţii sau 
reprezentări, ajunge să ne stimuleze. 

Muzica se bucură de o apreciere unanimă, prin carac-
terul ei înălţător şi prin emoţiile intense pe care le declan-
şează în sufletul uman. Prin cântec, omul îşi manifestă 
atât stările sufleteşti de natură afectivă, cât şi preocu-
pările, gândurile, ideile. Muzica este un limbaj universal 
de care beneficiază din timpuri preistorice întreaga ome-
nire. 

Poezia, ca formă de manifestare a sufletului, este şi 
ea una dintre cele mai frumoase arte. Este o creaţie sau 
chiar o invenţie. Ca artă, ea este cea mai apropiată de 
muzică: de pildă, în ambele întâlnim măsura şi cadenţa. 

În forme mai simple sau mai evoluate, fiecare dintre 
noi am luat contact cu muzica şi cu poezia. S-ar putea 
spune că atât poezia cât şi muzica exprimă, cu mijloace 
diferite, aceeaşi realitate a spiritului şi existenţei noastre. 

Când vorbim despre poezia lui George Bacovia nu pu-
tem să nu consemnăm originalitatea de necontestat a a-
cesteia. Universul său liric ni se impune prin monotonie 
profundă şi pesimism. În cvasitotalitatea ei, poezia baco-
viană conţine referiri la muzică, melodie, cântec, sunet, 
instrumente muzicale, acorduri şi sonorizări de tot felul. 
Obsesia sunetului, a zgomotului, a cântecului dezacordat 
sau a pustiului sugerat de muzică, sunt doar câteva ele-
mente care conduc la sugestia deznădejdii, a unei vieţi 
lipsite de repere, la efecte tulburător de dureroase. Consi-
derat astăzi un pseudo-simbolist şi un avangardist de 
marcă al literaturii noastre, George Bacovia a fost în tine-
reţe mai mult subestimat decât preţuit. Poeziile sale erau 
publicate rar, poetul fiind obligat sau preferând să trăiască 
la umbra unui anonimat provincial, iar primul volum de 
versuri se încheagă abia la vârsta de 35 de ani. 

Simboliştii sunt primii care atribuie muzicii mai multă 
importanţă decât culorii. Însuşi Paul Verlaine recomanda 
în vestita sa ”Arta poetici”: ”De Ia musique avant toute 
chose”, considerând arta muzicală demnă de a trezi cele 
mai variate sentimente. Simbolismul francez reuşeşte să 
introducă în poezie o nouă sistematizare muzicală a pro-
cedeelor sonore. În manifestul lui Jean Moréas se procla-
mă că poezia trebuie să sugereze şi nu să descrie. Iar 
muzica, din acest punct de vedere, se potrivea ca o mă-
nuşă. Odată cu sugestia muzicii sunt introduse şi o serie 
de instrumente muzicale, pentru a crea senzaţia de eufo-
nie. 

”În poezie m-a obsedat totdeauna un subiect de culoa- 
 de orgă stricată” (Miazăzi de vară), sau 

din amintire şi recunoştinţă: “Iată, sunt clipe 
când toate le am… / Viaţa se duce în şir de 
cuvinte - / Un cântec de mult… înainte… / 

 
 

re. Pictura cuvintelor, sau audiţie colorată, cum vrei s-
o iei. Îmi place mult vioara. Melodiile au avut pentru 
mine influenţă colorantă. Întâi am făcut muzică şi după 
strunele vioarei am scris versuri. Fie după note, fie 
după urechea sufletului, acest instrument m-a însoţit cu 
credinţă, până azi. Am făcut şi compoziţie pentru mi-
ne”, mărturiseşte Bacovia într-un interviu acordat lui I. 
Valerian în anul 1929. 

Aşadar, George Bacovia a scris, pentru multe din 
poemele sale, mai întâi muzica, apoi versurile după 
strunele vioarei. Trebuie să ne imaginăm astfel că, trăi-
rea ontologică a durerii, sentimentul de pustietate şi 
singurătatea sunt elemente expresioniste realizate de 
poet prin corespondenţe între sentiment şi culoare, 
sentiment şi muzică. Gama de culori, de altfel foarte 
concentrată în poezia bacoviană, are adânci corespon-
denţe în lumea instrumentelor muzicale care, la rândul 
lor, sugerează diferite stări sufleteşti. 

Alexandru Macedonski, promotor al simbolismului 
românesc, susţinea că poezia are o muzică interioară, 
care este altceva decât muzicalitatea prozodică. A-
ceastă idee a fost reluată şi în ”Poezia viitorului”, mani-
fest apărut în 1892 în revista “Literatorul”, unde se afir-
mă că poezia este melos şi imagine, ”formă şi muzi-
că”, iar originea ei ar trebui identificată în misterul uni-
versal. Pentru Macedonski, ”arta versurilor este arta 
muzicii”. 

Pentru simbolişti versul clasic a devenit în genere 
insuficient, rima a fost considerată o simplă convenţie. 
De aceea ei au ajuns la concluzia că strofa asimetrică, 
cu versificaţie liberă, în ritm variabil, corespunde mai 
bine unei muzici interioare. Versul liber produce efecte 
muzicale deosebite, susţineau ei. Totodată, poeţii  sim- 

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

simbolişti au dat importanţă problemelor de formă, ritm, 
creând cele mai savante armonii verbale, pauze, asonanţe 
şi refrenuri. Tot ei au plasat în lumea de obiecte şi feno-
mene starea de inefabil, de taină, care nu poate fi descrisă 
şi expusă, ci numai sugerată; astfel, arta simbolistă se 
apropie şi mai mult de muzică. 

Pasiunea muzicală a lui George Bacovia este dovedită 
şi de existenţa, în opera sa poetică, a diverselor instru-
mente muzicale care ar putea alcătui o orchestră în adevă-
ratul sens al cuvântului. Poate ar mai trebui subliniat şi 
faptul că poezia sa are o armonie interioară care asimi-
lează muzica, în sensul că ea sugerează stări de spirit.  

Într-o enumerare fără pretenţie de exhaustivitate, ele-
mentele muzicale care apar frecvent în poezia bacoviană 
sunt instrumentele muzicale, muzica propriu-zisă şi sune-
tele sub diferite forme, muzicale sau nu. Toate însă există 
într-o gamă restrânsă, la fel ca şi culorile preferate de poet. 
Astfel, întâlnim, instrumente precum vioara, clavirul, armo-
nica, fanfara, orchestra, violina, flautul, piculina, acorde-
onul, lira, harfa, buciumul, chitara, fluierul şi naiul, muzica 
(instrumentală şi/sau vocală), serenada, doina, balada şi 
diverse sunete cum ar fi: struna, talanga, plânsul, râsul, 
zgomotul. 

Sinestezic vorbind, transpunerea coloristică a senza-
ţiilor auditive reprezintă un motiv permanent în poezia ba-
coviană. Conţinutul verbal al creaţiei este perfect adaptat 
unui instinct auditiv. 

Biografia lui George Bacovia îl prezintă de mic copil ca 
pe un pasionat de muzică şi desen, lucru certificat de altfel 
şi în versurile sale. În “Deznădejdi provinciale” Bacovia 
nota: ”Nu am nici un crez poetic. Scriu precum vorbesc cu 
cineva, pentru că-mi place această îndeletnicire. Trăind 
izolat, neputând comunica prea mult cu oamenii, stau de 
vorbă adesea cu mine însumi, fac muzică şi, când găsesc 
ceva interesant, iau note pentru a mi le reciti mai târziu”. 

De altfel, soţia sa, Agatha Grigorescu-Bacovia, recu-
noaşte şi ea această identitate a poetului într-un interviu 
luat de V. Netea, în 1943: “...soţul meu fiind şi o fire muzi-
cală. Unele din poeziile sale mai înainte de a fi scrise cu 
litere au fost ţesute pe caiete de muzică, pe portative, 
melodia sufletului pre-cedând apariţia poeziei”.  

Muzica este unică între toate celelalte arte şi nici o altă 
artă nu poate reda trăirile extatice inte-rioare mai bine ca 
muzica. Poetul acompaniază totul, de aproape sau de la 
distanţă, precum un mare dirijor al esenţelor muzicale şi 
sentimentale ale lumii: “Muzica sonoriza orice atom… / Dor 
de tine şi de altă lume, / Dor… / Plana: / Durere fără nume 
/ Pe om... / Toţi se gândeau la viaţa lor, / La dispariţia lor. 
/ Muzica sentimentaliza / Obositor, - / Dor de tine, şi de altă 
lume, / Dor... / Muzica sonoriza orice atom” (Largo). 

“Când plouă prin părţile acestea-i atât de trist!... Triste-
ţea urcă de pretutindeni. Mai poţi fi vesel? Singurătatea te 
pândeşte din toate colţurile. Poţi să nu te simţi singur?”, 
mărturiseşte Bacovia despre atmosfera sumbră din oraşul 
său provincial. Ploile, necontenite şi iritante, au o vibraţie 
care umileşte şi întristează: “Da, plouă… şi sună umil / Ca 
tot ce-i iubire şi ură - / Cu-o muzică tristă, de gură, / Pe-
aproape s-aude-un copil” (Plouă). Sub imperiul ploii senti-
mentul este unul de dezagregare a lumii şi a individului. 

Muzica reprezintă şi un mod de comunicare elibera-
toare de eros spiritual, în care pot fi regăsite toate treptele 
devenirii, de la speranţă şi iubire la dor şi deznădejde,  

 

 
 

coborâre şi înălţare, suferinţă şi moarte. În poemul 
“Vals de toamnă” muzica induce sentimentul conso-
nanţei omului cu veşnicia şi se transpune în ritmul 
diafan al unui vals sinistru: “La geamuri, toamna cân-
tă funerar / Un vals îndoliat, şi monoton… / - Hai, să 
valsăm, iubito, prin salon, / După al toamnei bocet 
mortuar”. Ambianţa generează o stare de nevroză 
mascată în simboluri ale disperării: ”Auzi, cum mu-
zica răsună clar / În parcul falnic, antic, şi solemn, - / 
Din instrumente jalnice, de lemn, / La geamuri, toam-
na cântă funerar”. Muzica, deşi auzită de oriunde, es-
te plasată la distanţă, în tabloul inofensiv al unui parc 
provincial. Valsul provincial, un dans cu mişcări vioa-
ie, provoacă melancolii puternice şi-l imobilizează pe 
poet într-un plâns ascuns, numai de el ştiut, aşa cum 
întâlnim în poemul “Dormitând”: “De sună-n ziduri 
ninse, vreo muzică de bal, / Mai stau, şi plânge-n mi-
ne un vals provincial”. 

“Muzica este felul divin de a spune inimii lucruri 
frumoase şi poetice”, spunea marele dirijor spaniol 
Pablo Casals, iar renumita cântăreaţă de operă şi de 
lied, Lotte Lehmann, sublinia şi ea: “Muzica este ca-
lea strălucitoare pe care poetul călătoreşte pentru a 
aduce cântecul său lumii”. Ambii au fost contempo-
rani cu George Bacovia.  

Poetul îşi regăseşte tonusul în poemul “De-aş fi 
artist” pentru a ridica în prim plan efectul miraculos 
al muzicii: “Ca muzicant / Eu te-aş şopti / Cu flaut, / 
Sau cu struna,- / Din al meu dor / S-ar povesti / De 
tine-ntotdeauna”. Muzica, pe acolo pe unde se pe-
trece, manifestă adevărate puteri vindecătoare: “Un 
gând mă biruia / La nesfârşit, - / O trâmbă muzicală 
/ L-a destituit. // Şi trâmba muzicală / Plecă în infinit, 
- / Găseşte mai aproape / Un gând obişnuit” (Verset 
ideal), ba chiar are darul de a linişti amărăciunea şi  

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

dezolarea: “Muzica calmează / Un suflet trist, / Devenit 
pretenţios” (Spleen). 

În poemul “Nocturnă”, registrul acut al piculinei, instru-
ment asemănător cu flautul, cu tonuri şi acorduri împru-
mutate de la alte instrumente precum clavirul şi violina, si-
mulează, în dulcele ambient al toamnei, o noapte liniştită, 
dar transfigurată într-un marş funebru des întâlnit în poe-
zia bacoviană: “E-o muzică de toamnă / Cu glas de piculi-
nă, / Cu note dulci de flaut, / Cu ton de violină… / Şi-acor-
duri de clavire / Pierdute în surdină; / Şi-n tot e-un marş 
funebru / Prin noapte, ce suspină”. Muzica este arta cu 
materialul cel mai imaterial, spunea Platon. Melodia lui 
Bacovia este însă funebră, când ea “sună” şi nu cântă: 
”Şi-n geam suna funebra melodie” (Marş funebru), iar ”fu-
nerară” este însăşi melodia vieţii: ”Viaţa-i melodie funera-
ră”, sau melodiile trecute şi şterse, confruntate cu propriile 
creaţii ale tinereţii: ”Citesc ce-am publicat / Cu ani în urmă: 
/ Melodii duse, / Trandafiri ai copilăriei.” (Restituiri). 

Muzica nu înseamnă o seamă de armonii disparate. Ea 
este o structură de sunete legate prin sens, exprimând 
idei, sentimente, dorinţe, idealuri, aspiraţii. Un individ 
înzestrat muzical manifestă, din punct de vedere afectiv, 
o sensibilitate deosebită pentru muzică, printr-o trăire pu-
ternică, de mare intensitate, simţind nevoia de a percepe 
şi de a simţi emoţii variate şi profunde. Lipsa unor astfel 
de calităţi necesare receptării muzicii, sau imposibilitatea 
ridicării spirituale la nivelul acestui reper de simţire, oferă 
deseori prilej de regrete: “Cântec deasupra cetăţii, / Îmbă-
trânire?! / Eternităţii i-am zis: / La muzica asta frumoasă, / 
Sunt lipsuri / În sângele meu” (Idei). În adierea veşniciei 
oraşul îmbătrâneşte sub ochii nedumeriţi ai poetului. Deşi 
sublimă în mai toate ipostazele ei, muzica poate deveni 
prilej de regrete tardive şi nu de fiecare dată îi putem a-
decva dispoziţia necesară.  

Un cântec, indiferent când a fost ascultat prima dată, 
dacă revine în amintirile noastre poate schimba complet 
starea sufletească a momentului: “O, la ţară, / Cu amintiri 
burgheze, / Într-un conac… / O simfonie / De pe stradă / 
M-a deviat muzical” (Excelsior). De altfel, o atracţie de 
acest gen aproape că impune reluarea: “Să revenim în 
felul / Cum se destinde / Prin muzică, / Solemn / Şi rar, - / 
Un cântec pentru toţi” (Jurnal). Melodia unui clavir prăfuit, 
lentă, dar stimulată şi provocată, uneşte în poezia “Poemă 
în oglindă” un plâns discret al timpului universal: ”Zi, finala 
melodie din clavirul prăfuit”. 

În opera poetică bacoviană cântecul vine de pretutun-
deni. El apare deasupa oraşului: “Cântec deasupra cetăţii” 
(Idei), sau direct deasupra omului: “Îngerii deasupra noas-
tră / Vor cânta un imn divin” (Noapte de vară), din harfe 
vechi şi uitate: “Din cupe, vin de uitare, / Fie-a virtuţii eşar-
fă - / Trezeşte un cântec bătrân / Din antica harfă” (Legen-
dă), dintr-o orgă alterată: “Duminică simplă, burgheză… / 
Cântec de orgă stricată” (Miazăzi de vară), sau din amin-
tire şi recunoştinţă: “Iată, sunt clipe când toate le am… / 
Viaţa se duce în şir de cuvinte - / Un cântec de mult… 
înainte… / Momente când toate le am” (În fericire), dar şi 
din sursele moderne ale epocii: “Cântau / La Radio / Popu-
lare” (Modernă). Cântecul bacovian este mereu dureros: 
“Lângă strune de vioară / Cântul trist / L-am ascultat” (Stu-
diu), sau întristează: “Ce trist este pe lume / Un cântec, / 
Un cântec, ce-l tot aud (…) // Un cântec / Ce l-am uitat cu 
anii (...) / Un cântec de viaţă / La uşa părăsită” (Un cântec),  

 

George Bacovia – de Walter Toscano - Peru 
 

poate curge emoţionant dintr-o veche melodie de 
dans: “Un tango mai trist / A cântat undeva” (Verset 
slav), dar poate fi şi plin de vigoare atunci când emană 
sentimente vii, patriotice: “Ţara / Cu cântec viguros: / 
Înainte / Şi-apoi, oriunde” (Stanţă la Bacovia), poate 
aduce mult aşteptata reînviere: “Deşi, cu iarna care-a 
trecut / Poate părea c-am murit - / Şivoaie se duc din 
grele zăpezi… / Cântări, şi cântări m-au trezit” (Curaj), 
sau speranţa reîntoarcerii în normele destinului: “Să 
revenim în felul / Cum se destinde / Prin muzică, / 
Solemn / Şi rar, - / Un cântec pentru toţi!” (Jurnal). 

Prin faptul că se adresează direct spiritului şi prin 
natura sa vibratorie, muzica induce stări sufleteşti 
speciale. Rezonanţa între compoziţia vibratorie a mu-
zicii şi mintea ascultătorului induce o stare psihică 
specială aflată şi ea în rezonanţă cu timpul muzicii. În 
poemul ”Seară tristă” cântecul devine motiv de uitare 
şi mijloc de eliminare a plictisului, dar şi de coborâre 
pe scara decadenţei. Într-o cafenea mizerabilă din 
oraşul provincial o femeie cântă ”barbar”. Elementul 
cotidian prezent în poem induce stilistic un mesaj care 
comunică o stare de suflet: “Barbar cânta femeia-
aceea, / Târziu, în cafeneaua goală, / Barbar cânta, 
dar plin de jale, - / Şi-n jur era aşa răscoală... / Şi-n 
zgomot monstru de ţimbale / Barbar cânta femeia-
aceea”. Cântecul femeii, petrecut într-un local public 
de calitate reprobabilă, neascultat şi neînţeles, nu fa-
ce decât să-i întristeze pe cei prezenţi. Tristeţea aces-
tora poate semnifica senti-mentul copleşitor al păca-
telor proprii, mărturisite sau nu în spaţiul searbăd al 
petrecerii: “Barbar, cânta femeia-aceea… / Şi noi 
eram o ceată tristă - / Prin fumul de ţigări, ca-n nouri, 
/ Gândeam la lumi ce nu există… / Şi-n lungi, satanice, 
ecouri, / Barbar, cânta femeia-aceea. // Barbar, cânta 
femeia-aceea, / Şi-n jur era aşa răscoală… / Şi nici nu 
ne-am mai dus acasă, / Şi-am plâns cu frunţile pe 
masă, / Iar peste noi, în sala goală, - / Barbar, cânta 
femeia-aceea”. 

O noapte devine cântătoare şi îmbie la somn liniş-
titor atunci când ne privim mai întâi în oglindă şi nu ne 
displace ceea ce vedem: “Să ne vedem în oglindă, / 
Şi noaptea cântătoare / Să ne-adoarmă / Pentru uita-
re”, iar invitaţia finală este nu pentru reverie, ci una 
dedicată uitării: “Să-mi cânt / Cine sînt... / Beat, / La 
sfîrşit de leat. // Ani, ani s-au dus - / Sună cântul meu,  
/ Ani, ani stau, / Meditez să beu” (Revelion). 

 

(va urma) 
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         Silvia CURTEANU 
 

Baloane de litere 
 

A scânteiat o idee din culcuș de cuvinte, 
A răzbit dând din coate spre ușa deschisă 
Drum nou întinzând vedeniei de început, 
Cu preaplin conținut. 
 

A încercat în speranță o mare aventură 
Așteptând cu nerăbdare împlinirea, 
Cu siguranță deplină și trufie sporită 
De iminentă reușită. 
 

N-a priceput deloc nedefinirea, 
N-a simțit că hainele-i lipsesc 
Precum încrezătorului împărat din poveste 
Demascat fără veste. 
 

În final, și-a amintit solidaritatea, 
Și responsabilitatea – în existență duală, 
Înveliș necesar pentru miez, 
Măsura unei scări în diez. 
 

A revenit, spășită, la cuib, 
Să se repună-n ordine firească  
Ce-a fost dintotdeauna, în sprijin de axă, 
Semantică și sintaxă. 
 

Dar, lipsite de necesarul sens,  
Cuvintele erau dezintegrate, 
Baloane sau sunete în văzduh, 
În jale de litere moarte. 
 
Definiții de iarnă 
 

Culori uitate în zile de toamnă, 
Răceală de alb răsturnat în tristețe. 
 

Ger vesperal prelungit în neființă 
Sub apăsare feroce de neputință. 
 

Muzică-n șuier aspru de melopee 
Ridicând în văzduh volute violacee. 
 

Fum petrecut în dezolantă amețire 
Sub poală de viscol în stăpânire. 
 

Hibernare neînțeleasă de insectă exotică 
Rătăcită în trepidare de mișcare haotică. 
 

Oameni împietriți în sihastru veșmânt 
Prelucrat pe ață subțire de gând. 
 

Și poate, uneori, o pâlpâire de speranță 
În fulguire de nea pierdută-n ignoranță. 
 

Singurătatea tristeții...pe vreme clădită, 
De tristețea singurățății...amarnic năpădită. 

 

 

Închisoare 
 

Gânduri clipesc prin fante de creier 
În roi amețit de furnici în mișcare, 
De la 1000 la 10000 într-o zi, 
Albe, negre, roz sau gri, 
Altoite sau pădurețe, 
Unele plângărețe, 
Altele petrecărețe. 
 

În celule ordonate, selecția-i asigurată. 
Singulare și înălțătoare 
Sau grupate și neînsemnate. 
Deținutul 1001 cară într-o găleată 
Vreo douăzeci,  
Înfipte-n teci. 
Rebuturi de aruncat. 
 

Deodată, agitație se stârnește, 
Un zumzet ascensional pornește 
Pe trepte de amintiri în derivă, 
Devălmășite în străfulgerări metalice, 
Fără motiv sau cu știință, 
Cu sau fără îngăduință, 
În sala de mese. 
 

Zboară farfurii și perfuzii, 
Carnivor sau vegan, 
Pe cărări sangvine rătăcite. 
Neuronii înfruntă gândurile 
Într-o luptă de grai infanticid, 
În încercare de os îndoit. 
E o răzmeriță. 
 

Deținuți rătăciți se trezesc puși la zid 
De o întâmplare dezastruoasă 
A unui plan ancestral. 
Oxigenul își ține răsuflarea 
Sau aleargă cu puteri dezlănțuite 
Să salveze situația, 
Respirația sau halucinația. 
 

La fel ca începutul, 
Deodată, e liniște deplină 
În încremenire nescrisă 
De ordine cosmică.  
Tăcere de gând singular 
Eliberat în psihedelică închisoare. 
E meditație. 

 
Avertismente 
 

Își scutură din plete apă și pietre 
În circumvoluțiuni și scrâșnet de tsunami. 
Urletu-i urcă pe coamă de munte 
Zdrobind neuitarea în bulgări de gheață. 
Bucăți de foc dăltuind imense hotare 
Îi zădărnicesc prin strigăt nemurirea. 
Se îngustează spațiu-i de verde și culoare 
În rugă prelinsă pe stâncă-n tortură. 
Mugetul trupurilor eutanasiate 
Cu schije de agonie îi poartă ruga. 
Molimă și foamete năpădesc neputința 
Disperării-n sincopă de ghilotină. 
Nisipul clepsidrei își aruncă trecerea 

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

 
Cu intermitente zguduiri de teamă, 
În oftatul de zădărnicie al timpului nou. 

 

Și strigă, și urlă... 
Clopotul din turlă. 
Despică cerurile, crapă pământul... 
Sfărâmând legământul. 
Amenință și imploră... 
.................................... 
 

Dar omul e orb prin necredință, 
Lăsând în urmă doar suferință. 
În ucis contratimp se strămută calea 
Și-n ochi închis se adună jalea 
PLANETEI. 
 
 
Fantezii macabre în umbra nopții 
 
Pe-un fundal de imagerie decăzută 
O bufniță suflă într-o trompetă nevăzută, 
Scăldând cu jale ritmul anemic 
În stilul său apatic, endemic. 
 
Lumina își înșurubează vârsta-nșelătoare 
În colțuri atinse de umbre apăsătoare, 
Cu timp după timp în deșertăciune 
Și stăruință alterată de slăbiciune. 
 
Nuferi pe-un lac de apă albastră? 
Derizorie enigmă de utopie sihastră. 
Poate doar broaște pe nisip gloduros 
În sunet stupid de dans buburos. 
 
Zburături prin veștede pânze de aer 
Sufocate în reverberații de ritual auster 
Se zbat pe teritoriu de libelulă diafană, 
Captivă în schizofrenie de membrană. 
 
Grotești afirmații de lemn în contorsiune, 
Cu sau fără frunze, în foșnet de mortăciune, 
Întinează demonic atmosfera umorală 
Revenită temporar din traumă cerebrală. 
 
Visele, stelele, luna, prezente în poezie 
Sunt absente din această fantezie 
Care, la rându-i, lipsește din poezie. 
 
Există doar cuvinte pustii în știrbă indiferență 
Cârpind o amintire în timp de turbulență, 
Năpădită de vise preistorice 
Cu false conotații erotice. 
 
Din liniștea nopții cea fără de poveste 
Se filtrează toxic adrenalină 
Cu irepresibil miros de naftalină. 
 

 
 

 

 

Eugenia Rada IONIȚĂ 
 

 

Nimic nu seamănă 

 

Munţii învăţau pădurile 

Să nu fure cântecul 

Din ciocul privighetorii. 

Pe cer, roata mare a soarelui 

Făcea cu ochiul 

Că se pot păstra în buzunar 

Biletele pe care apa le scria  

cu limbă de moarte. 

Nimic nu semăna 

Cu  lacrima ce dăltuia mărgăritarul 

Pe masa primăverii. 

La o cafea, 

Unde de una, de alta, 

Se mai amintea 

De sufletele  plecate. 

 

 

Ochii 

 

Te fenta beţia zambilelor, 

Să nu disperi la concursul ochilor, 

Unde soarele putea răsări sau apune 

În funcţie de furtună 

Sau de răsăritul de lună. 

Ca la poarta norocului, 

Presimţirile toamnei 

 

Ghiceau în ghiocul după marginea mării, 

În loc de o rază, venea câte un val  

de brumă. 

Bănuiam totuşi 

Că pomii pot înflori în perechea de ochi 

Cu scântei de lumină. 
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   Ionel NECULA 
 

Nina Elena Plopeanu și itinerariile sale spirituale 
 

      Știam despre această carte, (Itinerarii istorice și 
spirituale, Editura PIM, Iași, 2017) și chiar mi-am dorit s-o 
citesc. Știam că în cuprinsul ei există și câteva pagini 
consacrate Parcului central din Tecuci, pe care autoarea l-
a vizitat în vremea când era administrat de Pazvante (Cine 
mai știe numele lui adevărat?) și eram curios să văd cum 
arate această oază de verdeață în ochii unui turist 
ocazional – străin de învolburatele noastre patimi și 
interese mărunte. 
      Autoare l-a vizitat într-o zi de duminică din luna Iunie,  
spre sfârșit deci în plină vară, când parcul arăta bine și 
reprezenta o atracție turistică  demnă de văzut și de 
admirat. Autoarea are cuvinte de laudă pentru Pazvante, 
care a pus ceva din sufletul lui aici. De inspirație exotică și 
autohtonă, parcul este o simfonie florală cu note stridente 
pe alocuri. Într-un spațiu relativ redus se etalează ochiului 
straturi cu flori, trandafiri, azalee, pasiflora, magnolii, bujori, 
liane căță-rătoare, cascade artificiale, papagali multicolori  
și are cuvinte de laudă față de colecția de minerale și față 
de felul cum este administrat  (p. 91-92).  Aleele răcoroase, 
adevărate tunele vegetale, copie în miniatură ale celor din 
Cișmigiu – de fapt întregul parc  seamănă de departe cu 
cel bucureștean, îndeamnă la odihnă. 
      Ceea ce surprinde în relatările autoarei este vibrația 
indusă textului,, starea emoțională de care e încercată, 
atunci când ajunge în fața unor vestigii. Așa se întâmplă 
când vorbește despre toposul transilvan, despre 
celbasarabean și, firește, despre ținutul vrâncean. În felul 
său, reface traseele bătătorite cândva reportericește de 
Geo Bogza și poetic de Ion Alexandru -  pentru a le încrusta 
în substanța imnelor sale. 
      Un lucru e sigur; de ori unde am privi cartea d-nei 
Plopeanu, trebuie să recunoaștem că prin conținutul ei 
răspunde unei nevoi evidente, aceea de a ne încredința, 
încă odată,  pe cei ce nu sunt încă convinși, că chiar dacă 
nu avem o Niagară sau o Vale a Regilor, avem destule alte 
frumuseți care așteaptă să fie descoperite și si să fie 
introduse  într-un circuit turistic sporitor în frumuseți. 
      Încă ceva: Cartea nu conține doar reportaje, locuri și 
priveliști încântătoare, dar și evocarea unor momente și 
personalități cu mare impact în devenirea noastră istorică.   
Evocă, bunăoară,  personalitatea Martei Bibescu  martoră, 
dar și implicată direct în culisele diplomatice,  care a servit 
interesele poporului său folosindu-se de relațiile sale 
personale cu Churchill și cu alți oameni politici ai vremii și 
care a fost într-o strînsă amiciție cu scriitorul Marcel Proust 
și cu alți scriitori de notorietate din Franța și din Marea 
Britanie. Apoi poartă un lung dialog cu Rodica Maria 
 

 

 
 
Medrea – strănepoata lui Avram Iancu și evocă lungul 
drum al destinului nefericit urmat de frații basarabeni, 
pe care România i-a abandonat  de mai multe ori în 
ultimile două secole: în 1812, în 1878, în 1917, în 
1940 și în 1989.  
      O singură remarcă ar fi de făcut: Anul și momentul 
1917 a fost singurul care a însemnat ceva în  recu-
perarea teritoriului înstrăinat prin vânzare și vicleșug. 
Dar atunci a fost Constantin Stere care n-a părăsit 
Chișinăul și tratativele până nu s-a ajuns la Actul final 
care prevedea unirea pe vecie a Basarabiei cu 
România. Și mai precizez că de-am fi avut un Stere și 
la 1989 nu s-ar fi pierdut momentul unei alte unificări 
pentru o altă unire pe vecie. Se vede de la o poștă că 
n-a existat voință politică, nici din partea politrucului 
Iliescu și nici din partea dandy-lui Roman. 
      Mă  opresc aici și subliniez apăsat că lucrarea d-
nei Nina Elena Palopeanu chiar este interesantă și-o 
felicit pe autoare pentru această ispravă livrescă, pe 
care-o recomand călduros tuturor amatorilor de 
literatură bună. 
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nilor căsătoriți și rigoarea cu care au fost respectate 
datinile și tradițiile acestui moment în conștiința 
satului românesc. Toți nuntașii au băut și mâncat 
pe săturate, au jucat și au cântat pe săturate, s-
aubucurat și s-au veselit pe săturate, așa cum se 
întâmpla în Ursoaia, ori de câte ori doi tineri  își 
uneau destinele în decorul mirific oferit de tărâmul 
de vis al munțilot Vrancei (p. 194).                
      Observator atent al realității  vrâncene, autorul 
nu trece cu vederea nici smintenile mai noi care 
tulbură mioriticul plai vrâncean, jaful oamenilorde 
lemn, a celor meniți să apere și să protejeze pădu-
rea - bunul cel mai de preț al ținutului vrâncean. A 
apărut și în Vrancea, ca  peste tot în regiunile mun-
toase ale țării, o șleahtă de salariați silvici – briga-
dieri, pădurari, ingineri silvici sau șefi de ocoale  
care vând, de multe ori sub preț dar cu comisioane 
generoase, cea mai importantă avuție națională – 
brazii și stejarii pădurilor românești. Indig-marea 
scriitorului crește cu o octavă când vede că acești 
neisprăviți provin din cadrul celei mai ignare 
tipologii, care nu este interesată decât de propriile 
lor conturi bancare. Unul dintre ei, un fost coleg de 
școală cu autorul,care nu exccela decât prin 
indolență și oroare de carte, nici măcar nu-și mai 
ascunde norocul care a dat peste el. În fiecare zi, 
în jurul orelor 12, când lumea se retrăgea să-și 
porolească foamea, el se urca pe o movilă din 
ochiul pădurii strigând din toți rărunchii: NU MAI 
POT DE BINE, MĂĂĂĂĂĂ! (p.158).  
      Întâmplarea a făcut ca ziua când țara a întors 
foaia, adică ziua de 22 decembrie 1989, ziua 
căderii regimului de dictatură să-l prindă la 
Odobești și să fie martor la toată descătușare de 
frică a oamenilor care au luat cu asalt sediul miliției 
din oraș. O bușitură scutură geamul ușii de la 
intrare. Cioburile se rostogoliră peste tot în fața 
mulțimii. Milițienii tremurau pentru întâia oară. Aburi 
calzi se ridicau din piepturile lor, pline de spaimă 
(p.83). 
      Cel din urmă volum al trilogiei – Ultima cruce – 
subîntinde intervalul de viață de după înstrăinarea 
autorului de acel Macondo al copilăriei sale și 
plecarea lui la oraș. Regăsim în aceste pagini 
aceeași tristețe copleșitoare, ca și Creangă când s-
a despărțit de Humulești sau Cioran de Rășinari. 
Dar aici, la autorul nostru nu este vorba de o înstrăi-
nare singulară, ci de un exod, de o plecare în masă, 
la oraș sau oriunde în lume. Sub privirea lui nepu-
tincioasă satul se  depopulează, îmbătrânește și nu 
mai freamătă, ca altădată, de hărmăllaia copiilor.  
      Sigur, fenomenul este general, a cuprins toate 
satele românești, dar fiecare dintre noi îl resimțim 
altfel, distinct și cu doze diferite de patetism.            
       Una din diviziunile acestui ultim volum al trilo-
giei se decontează din sctul Desprinderii de pă-
mânt a autorului, din iureșul implicării lui în dinami-
ca economiei de piață și deschiderea unei firme de 
construcții – moment de prosperitate și de eșec la-
mentabil. Prea era mare numărul rechinilor pe care 
trebuia să-i ducă în spate și-a trebuit să renunțe. 
Dar nu pierde prilejul de a denunța nevralgiile și  

(continuare în pag. 28) 
 
 
 

 

Ionel NECULA 
 

Gh. Mocanu- un continuator al tradiției narative 

vrâncene 
 

      Îmi amintesc bine că atunci, când a apărut volumul de 
debut editorial Borta  - un debut triumfal, care i-a și facilitat 
intrarea în U.S. pe ușile mari, din față – i-am sugerat să 
confere continuitate subiectului, să revină cu alte  întâmplări  
insolite din viața oamenilor de la munte, cu alte  portrete, cu 
alte amintiri din universul magic al ontologiei muntoase .   
Descoperise o mină de aur și-ar fi fost păcat să nu-i 
exploreze  toate cotloanele și să nu-i extragă întregul nutri-
ment narativ.   În comparație cu ontologia campestră, care s-
a coagulat în dispuneri referențiale – de la Duiliul Zamfirescu 
la Sadoveanu și Marin Preda și de la la Zaharia Stancu la 
Paul Anghhel și, mai recent la Ștefan Mitroi - cea muntoasă 
n-a ispitit prea mulți scriitori și n-a generat o literatură la fel 
de bogată și rafinată.    
      Așadar, prin abordările sale, Gh. Mocanu umplea un loc 
rămas gol, și în mare parte  ocolit de prozatorii noștri mai 
vechi și mai noi.  Nu spun că orizontul muntos lipsește în chip 
absolut din tematica scriitorilor români, de vreme ce homeri-
cul Calistrat Hogaș, care l-a bătut cu pasul, spun  doar că 
balanța a rămas serios dezechilibrată în raport cu universul 
rustic, că ontologia muntoasă rămâne în continuare un izvor 
neepuizat, care poate încă alimenta multe dispuneri epice.   
      Nu știu cât a contat sugestia mea la luarea hotărârii de a 
reveni la toposul de început, cel care i-a adus atâtea cronici 
favorabile și atâtea satisfacții printre cititori. E în firea noastră 
să revenim la lucrurile dragi, așa cum tinerii, după rătăciri 
nefericite, obișnuiesc să revină la dragostea dintâi. Cred mai 
degrabă că dragostea pentru munți și pentru orizontul 
copilăriei sale, nostalgia paradisului muntos, pierdut ireme-
diabil și prin voie vegheată a fost argumentul decisiv în 
continuarea vechiului angajament scriitoricesc.   
      Mai direct spus, trilogia reconstituie itinerariul de viață al 
autorului – de la copilărie la adolescență și maturitate insis-
tând asupra acelor momente  revelatorii și de o semnificație 
mai deosebită. Trec peste volumul prim asupra căruia m-am 
pronunțat la vremea respectivă și insist asupra volumului 
Ursoienii, circumscrtis perioadei adolescentine a autorului 
cu o suită de povestiri despre unele întâmplări mai deosebite,  
purtând în pântecul lor câte ceva din firea mocanilor, dar și 
mirozna de rășină a brazilor de munte. Toate au indepen-
dența lor, unele au și fost publicate în volumul Pe ulța 
vântului, și dacă autorul le regrupează în această proiecție 
romanescă, înseamnă că aici, în această alcătuire livrescă le 
este locul.  
      Aceeași geografie, aceeași personaje, doar situațiile, 
întâmplărle menite să optimizeze cunoașterea firii omului de 
munte sunt diferite. Paralizat de la gât în jos, Ilie Boroghină, 
bunăoară, omul temut de odinioară, cel mai puternic din toată  
comunitea,  pendulează  între vis și realitate și substituie rea-
lul cu iluzia, Todiraș,lipsit de cele necesare pentru înțepe-
neală în căsnicie se profilează ca un om fără noroc  la neves-
te, iar Marin Budacu este măcinat de regrete înfricoșătoare 
pentru că și-a abandonat cățelușa Laica departe în târgul 
Focșanilor, într-un moment greu, când se chinuia să aducă 
pe lume alți cățeluși. 
      Dar momentul de vârf al romanului îl constituie  specta-
colul nuntirii autorului, ceremonia intrării lui în rândul oame- 
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îmi crește ușor, ușor, apoi tot mai rapid, până se 
transformă în șerpi uriași. Ce caută să muște. Stai 
departe de mine! Nu vreau să-ți fac rău. 

Ai nevoie de mine. Sunt singura ta legătură 
cu lumea reală. Doar aici ai putere. Și doar eu te 
înțeleg. Dar tu? Spune-mi, cum cum e Dincolo? 
Taci? De ce taci? 

Uneori simt că nu mai pot. Doar pisica pare 
să mă înțeleagă. Se cuibărește pe pieptul meu. Și 
simte. Știe unde mă doare. 

Brrrr... mi-e frig. Aprind focul, dar nu-i simt 
căldura. Oare viața se scurge din mine? Îmi amor-
țesc mâinile și picioarele. Ochii îmi lăcrimează fără 
motiv. Mă uit afară. Mașinile trec grăbite, iar oame-
nii..., oamenii sunt conduși de o mână invizibilă, de 
gândurile lor. Dar timpul lor este limitat. Ca și al meu, 
ca și al tău. 

Știm când ne naștem, dar nu știm când 
plecăm. Tot ce putem face, e să ne pregătim. Amat 
victoria curam.  

Încerc să citesc. Știi, așa am devenit mai 
puternic. Cei din vechime ne-au transmis ceea ce 
știau. Azi nu pot. Pur și simplu nu înțeleg ceea ce 
citesc. Privirea îmi e tulbure. Cel ce mă privește din 
oglindă pare obosit. Cearcănele de sub ochi și barba 
nerasă de o săptămână asta spun. 

Ce ciudat, cu cât corpul decade, cu atât mai 
mult creștem în spirit...Știi, e ca o balanță veșnic în 
echilibru. Cândva, corpul meu funcționa optim. 
Picioarele mă duceau în locuri pe care le vedeam în 
vis. În vis și în forme pe cer.  

Voi credeți în semne? De multe ori am avut 
premoniții. Poate că am pășit în viitor pentru o clipă. 
Sunt locuri unde spiritul și materia se despart. Crezi 
că eu sunt doar materie? Chiar asta crezi, prietene? 
Uneori cred că ești mai mult decât un spirit. Dar 
poate mă înșel. 

Mă plimb prin casa goală. Pereții se sprijină 
pe mine. Nu mai pot sta în pat. Camera se învârte 
odată cu patul. Trebuie să urc. Trebuie să urc! E un 
fel de revoltă. Pământul mă cheamă spre el. Dar eu 
mă opun. 

Auzi? N-ai ce face, trebuie să mă asculți. 
Chiar dacă nu-ți place.  
  Ai mei sunt toți dincolo. Doar tu mi-ai mai 
rămas. Pe mânerele ferestrelor atârnă vestigii din 
vremuri de mult apuse. Medaliile pe care le faci să se 
miște. Cântecul lor spune povestea mea. Una dintre 
ele, probabil. 
   Am obosit. Am ajuns la etaj. Gâfâi. Deschid 
fereastra. Vântul înghețat al iernii mă izbește în față. 
Deschid gura. Energia lui mă patrunde. Păsări de 
noapte zboară haotic. Orașul e în ruină. Fantome ale 
trecutului latră în fața caselor obosite. Doar câteva 
luminițe pâlpâie în depărtare. Acolo mai este viață, 
încă. Lumina este Viață! 
acum te voi bântui eu pe tine...  
 

 
 
 

 

        Cristian MLADIN 
 

Dincolo de viață 
 

Deasupra mea, păianjenii țes vise, prinzându-mă 
iremediabil în plasa lor. E noapte. Știu doar privind la cifrele 
roșii ale ceasului digital, ce mă fixează ca ochii unui animal 
de noapte. Draperiile sunt trase tot timpul. Mă protejează și 
mă izolează în același timp de lumea de dincolo. 

Bănuiesc că sunt un fel de Gulliver al casei, ce 
bântuie neostenit prin cotloanele ei, alături de celelalte ființe 
ce o locuiesc. 

Trupul îl simt slăbit, ca un soldat care e pe cale să 
își încheie misiunea. Ce ciudat, suntem două ființe simbiotice 
ce locuiesc concomitent în acest plan al timpului și al 
spațiului. Gândul prinde formă și străbate spațiul camerei, 
apoi al casei, urcând spre înalt, unde se întâlnește cu alte 
gânduri, în lumea de deasupra lumii. 

Se spune că un singur lucru e mai rapid decât 
lumina. Și acela e întunericul, care e peste tot. E deja acolo, 
înainte de a deveni mesaj. Oare gândurile au fost acolo de 
la început? Mă chinuie o durere de cap îngrozitoare. E un 
punct în ceafă ce îmi amintește că sunt viu. 

De o vreme, zgomotele casei nu mă mai înspăi-
mântă. Becul ce se aprinde fără să fi apăsat întrerupătorul a 
devenit banal. Privesc la focul ce ia forme ciudate. Culorile 
lui dansează. Mă aud strigat pe nume. E noapte. E noapte, 
prietene spirit, nu știi? Dorm. Nu vezi că dorm? Nu e frumos, 
să știi. 

Am avut o zi grea... 
Știu că aici a fost casa ta, dar nu sunt vinovat eu că 

ai plecat. Sau ai murit. Știu că ai murit. Pentru că altfel nu te-
aș simți. Dorm! Azi dorm, auzi? Te-am simțit ca o boare 
deasupra mea. Ești o ea sau un el? Cred că ți-e dor. Știu. 

Am grijă de acest loc de când am venit. Continui 
munca ta, să știi.  

Uneori visez că zbor. Dau din brațe ca și cum aș 
înota. Braț după braț, ca la piscină. Alteori cad în canale fără 
de capac. Și fără de fund. Mă simt ca o minge de ping pong 
pe o masă de joc controlată de Energia Supremă. Și de 
ajutoarele sale... 

Stăpânii tăi știu ce faci aici, Jos? Sau ești vreun 
rebel, izgonit dintre ai lui? 

Ah, simt cum mă descompun în atomi, în protoni și 
electroni. În bosoni și neutrino, spune-le cum vrei. Dispar 
într-un roi de stele. Apoi mă recompun. Durerea a reapărut. 
Aprind lumina. Știu că nu îți place Lumina. Nu te pot 
învinovăți. 

Întunericul și lumina nu sunt compatibile. Aprind și 
televizorul. Muzica clasică se revarsă în camera neagră de 
obicei, dar care acum e învăluită în lumină. Cearșaful este 
ud, la fel ca pijamaua. Uneori visez cu ochii deschiși. Părul 
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creației literare, dorind să învețe a înota cu talent și 
perseverență. Așa cum Perpessicius, în analizele sale, 
obișnuia să coboare la iarba măruntă a câmpului 
literar, după cum specifică scriitorul și criticul literar 
Viorel Coman, tot astfel, iubesc și scrierile ce ar putea 
trece neobservate, rătăcindu-și firele de frumusețe în 
nepăsarea timpului. Este și cazul acestor doi condeiri, 
care, așa cum arătam și mai sus, au început să publice 
în volum destul de târziu, hotărând instantaneu că 
pasiunea lor creatoare poate și trebuie să însoțească 
povestea lor de iubire, rezultând o carte surprinzătoare, 
enigmatică pe alocuri. Cele optzeci și opt de poeme, 
scrise în versuri cu timbru clasic, exprimă o creație 
lirică fără obscurități, fără complicații de exprimare, 
ocolind prețiozitățile, iar vocabularul simplu vine din 
emoțiile ce izbucnesc imediat, năvalnic, tempera-
mental și apar în fața cititorului în forma cea mai 
onestă: „Nu ne judecați prea aspru, că înrăgostiți 
suntem,/ Poate-a vrut  eternitatea să sfidăm un 
vechi blestem, (... ) Și, printr-un superb miracol sau 
o taină a magiei, / Să descoperim iubirea pe tărâmul 
poeziei,  (...) Nu avem nimic de-ascuns, nu păstrăm 
niciun secret...” Uneori versificația are o formă frustă, 
dorind a se mărturisi celorlalți pentru a fi înțeleși, 
acceptați și ocrotiți, uzitând maniera comunicării 
directe, enunțiative, fără broderii metaforice, în care să 
primeze prețiozitatea stilistică. Joaca versurilor rămâne 
instrumentul prin care un suflet vorbește dezinvolt 
celuilalt suflet și așază sentimentele în caruselul iubirii 
reciproce. Iar maniera în care sunt așezate poeziile, 
consecutiv, ca într-un dialog țesut între doi oameni care 
se iubesc și au luat hotărârea de a-și exterioriza 
sentimentele cu sinceritate și duioșie, umanizează și  

(continuare în pag. 32) 
 

 

    Lucia PĂTRAȘCU 
 

SUFLETE ÎN OGLINDĂ 

Ionel  ARĂDOAIE & Marilena  RĂGHINARU 
 

  O carte de poezie, intitulată „Suflete în oglindă”, 
semnată de Ionel Arădoaie și Marilena Răghinaru, 
publicată la Editura Editgraph, Buzău, 2018, 140 de pagini, 
ca un roman de dragoste, în care, comprimat într-un timp 
relativ scurt, dar hotărât să se păstreze pentru totdeauna, 
se așterne drumul unor vieți. O aripă a clipei, ce a atins 
pentru eternitatate sufletele a doi oameni îndrăgostiți de 
poezie, de ei înșiși și de povestea lor de iubire. O poveste 
a înțelegerii și a creației, cu atât mai impresionantă, cu cât, 
deși vârsta îi așază pe fiecare în rândul oamenilor copți, 
iubirea celor doi are inocența începuturilor, timiditatea 
juvenilă a sentimentelor, transferată apoi în clipe arzătoare 
și pătimașe, mustind de pasiune și gingășie: „Îmbrăcați în 
ceara dorinței vinovate / Ardem ca o torță, păstrând 
dulci amintiri...” Numai umbrele trecutului mai pot veni să 
estompeze seninul trăirilor, pe care le exprimă versurile lor: 
„M-ai comparat cândva c-o zână rară / Ce locuia-n 
palate din povești, / Dar mai contează când, în prag de 
seară, / Doar cu trecutul vrei să mai vorbești?” 
 Surprinzător este faptul că niciunul dintre cei doi 
autori nu are o vechime marcantă, declarată, în domeniul 
creației literare publicate. Ionel Arădoaie a semnat prima 
carte „Zbor spre steaua singurătății” în anul 2018 și Marile-
na Răghinaru a început mai devreme cu un an, „Frânturi 
de suflet”, în anul 2017 și  „Te-am zidit în cuvânt” în anul 
2018. Deci, nu cu mult timp înainte de a se întâlni în acest 
experiment literar, „Suflete în oglindă”, ce poate părea 
total neobișnuit în creația lirică, chiar dacă, păstrând cu 
reverențioasă distanță îndrăzneala de a apropia aceste 
versuri de celebrele scrisori de dragoste dintre Mihai 
Eminescu și Veronica Micle, încercând să facem o parale-
lă, vom constata că acele cuvinte de iubire, celebre și 
nemuritoare, au fost adunate postum în zestrea literară a 
poetului, de către eminescologi renumiți, dându-li-se locul 
binemeritat în pajiștea creației eminesciene...Cerem ierta-
re pentru această impietate, dar nu puteam să nu notificăm 
faptul că această carte este o întreagă declarație de 
dragoste, în care, într-un dialog neașteptat, vorbele de 
iubire se caută, se tatonează, se întâlnesc, se împletesc, 
se despletesc, se reîntâlnesc, țesând, pentru sufletul celor 
doi autori îndrăgostiți, un miraj, în care bucuria sentimen-
telor calde și duioase, ce au înflorit într-o clipă anume, 
specială, a condus la publicarea ei, în forma aceasta mai 
puțin obișnuită. Lecturând aceste poezii, nu vom ști ce 
parcurs ar putea avea povestea de iubire, însă faptul că 
duelul liric le-a prilejuit celor doi protagoniști un zbor spre 
căutarea și împlinirea acelui vis unic și irepetabil, dragos-
tea împărtășită, arată că este inutil să căutăm răspunsuri 
la întrebări despre ce a fost, ce este și ce va fi. Viața va 
așeza lucrurile în matca lor. 
 Întotdeauna am iubit începuturile. Mereu m-am 
bucurat atunci când un nume nou se arunca în valurile 
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Rochia s-a umezit de la atâtea lacrimi! 
Cauți o rază de soare pentru a-i scade din tristețe. 
Nu te înduri s-o lași să mucezească! 
Vrei să-i salvezi culorile aprinse ale decorului… 
Apoi, cu fiecare pumnal aruncat de viață, 
ea se istovește, devine ca o zdreanță. 
E roasă mereu de șobolani vicleni 
care poftesc doar rochii noi. 
Începi să peticești cu greu ce a mai rămas. 
Doare fiecare conexiune cu acul, 
însă coși mai departe! 
Rochia ta trebuie să fie mereu ca în zilele de 
sărbătoare! 
Apoi iarăși șobolani și cuțite! 
Cineva mai șterge și praful cu ea… 
Doar e atâtea petice încât s-a putea de dat foc! 
Nu se vede pe ea că e nouă! Nici nu prea a fost 
purtată, ci roasă în continuu… 
Nu mai poți lupta nici cu molia. 
Doar mai dai cu niște otravă rochia 
ca să poată avea imunitate… 
Poate și din sobolani vor mai pieri… 
Nu știi care e soarta rochiei tale. 
Cunoști doar că într-o zi va fi așezată pe un raft… 
Pe veci… 
 
 
Să nu-mi ucizi încrederea vreodată... 
 

Să nu-mi ucizi încrederea vreodată  
Pentr-o clipă de dulce trădare! 
Nu voi simți nimic și nu voi fi mirată,  
Doar sufletul va fi în lentă mutilare. 
 Să nu-mi tai carnea naivității mele! 
 S-o lași așa, plăpândă, sângerând! 
 Oricum voi tinde să aspir spre stele 
 Cândva sau, poate, câtuși de curând. 
Voi hoinări prin crânguri doar cu gândul,  
Plângând închisă într-o colivie, 
Dar să știi că-ți va veni și rândul 
Să te înneci și tu în inimă pustie. 
 Iar de vei rămâne lângă frântul dor 
 Să mă privești în ochi neîncetat, 
 Și neoprindu-mă din linul zbor 
 Să vezi cum ultima lacrimă a secat. 
Să nu-mi ucizi încrederea vreodată! 
Și nici din aripi să nu-mi tai cum vrei! 
Știi că lașitatea-i târfă devotată,  
Iar sentimentul nu se vinde cu doi lei! 
 Să nu-mi tai carnea liniștii mele! 
 S-o lași așa! În cadența unei ploi, 
 Să nu-și mai amintească ea de rele 
 Și nici de tunet sau plumbul șuvoi. 
 
Duelul cu Hypnos 
 
Când se lasă Nyx peste tărâmuri, 
Vine cu ea la braț și fiul adorat 
Care-ţi propune o alianță sublimă, 
Dirijată de Morfeu sau Euterpe… 
De vrei să plângi cu elegii profunde, 
Îl provoci la un duel pe înaripatul Hypnos. 

(continuare în pag. 28) 
 

 

Emilia STAJILA 
(Rep. Moldova) 

 
Inimi catifelate  
 

Inimi catifelate, osândite și rupte 
Bat încontinuu-n ritm demodat, 
Trecând prin nenumărate, amarnice lupte 
Ba mai grăbit, ori cu pas sacadat. 
 

Ele au trecut demult Rubiconul 
Ce limitează pacea de un jalnic chin, 
Ba și-au țesut din ruine blazonul 
Făr-a recurge la tristul suspin. 
 

Au izbutit să-nvingă și vântul, 
Zbuciumul neîncetat din trecut, 
Nu le ajutase nici bietul - cuvântul  
Au înghețat, însă tot s-au zbătut. 
 

Acum nu mai simt, doar trăiesc, 
Își doresc o liniște și-o nepăsare 
Însă nicidecum nu izbutesc  
Căci flacăra amintirii tot tresare. 
 
 
Refulare... 
 

Refulez tot ce-a fost oribil 
pentru sufletul meu făcut 
din cioburi adunate iscusit. 
Mai șterg din praful lăsat 
peste bătrânele mele speranțe... 
Am rupt acele vechiului ceasornic! 
Mai bine așa, decât să le găsesc 
înfipte adânc în trista mea inimă. 
E miezul nopții. Aud cum sună 
ora pribeagă, pierdută în cugetul meu... 
Refulez clipele care mi-au adus 
oameni nepotriviți și lacrimi amare. 
Scot câte un gând răzvrătit 
pentru a merge mai departe,  
fără a-mi arunca privirea  
către ceasul năpăstuit de mine. 
Și așa mă gonește timpul  
către răni și cicatrici. 
Doar privirea cea de altădată 
îmi rămâne amică fidelă. 
Refulez pumnalele care m-au învățat, 
cândva, să-mi oțelesc duhul și mintea. 
Netrebnice păpuși viclene! 
Mi-au adus teatrul tot mai aproape, 
ca mai apoi, ajuns la piept, să-mi străpungă  
și ultimul fir de încredere umilă. 
Ceasornicul s-a uzat bine de-atunci. 
Și inima, și sufletul meu... 
Am rupt acele demult! 
M-am învățat să trăiesc și fără refulare! 
 
 
Rochia mea 
 

Inima e ca o rochie ce-a fost meșterită cu drag, 
timp îndelungat pentru a o purta la orice ocazie… 
Și la bucurie, și la durere… 
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(urmare din pag. 27) 
 

Dacă te vei arunca în vals cu el, 
Nu vei cunoaște decât vise absolute 
Sau imagini proiectate în neantul inimii. 
Te vei împiedica de nori aglomerați, 
Apoi vei căuta Calea Lactee. 
E dificilă o luptă nemărginită și cruntă 
Ce se prăbușește la fel ca zăpada 
De pe muntele rece și nestatornic… 
Eos nu te poate salva, ea nu vine, 
Nu se coboară peste ochii tulburi 
Care l-au privit cu dușmănie pe Hypnos. 
O lavă se erupe din sufletul plin 
De litere, fraze, poeme, emoții… 
Nu e o tragedie când somnul 
Te părăsește ironic în dezolanță! 
E doar o cale urmărită de geneza 
Gândului contemplativ ce căuta isteric 
Un vers pentru a se renaște din scrum 
Sau a se stinge ușor în acordul veciei. 
L-am jignit pe Hypnos cu indiferența mea, 
M-a chemat la duel chiar de nu-i place 
Să lupte cu ființe efemere precum clipa. 
Secundantă a fost suferința aspidă, 
A fost răzbunată onoarea șifonată 
A somnului profund cu vis bizar. 
Neutru a rămas doar cugetul dorit de vers, 
Camarad fidel al nopții fără de sfârșit… 

 
 

Va fi... 
 

 
Totul va fi în momentul potrivit 
sau, mai lesne, când obosești s-aștepți... 
Apoi, vei ieși din frica-nvechită, 
spulberând niște fire de-ntuneric... 
Totul va fi odată, altfel 
decât și-a imaginat mintea  
de pământean supus deșertăciunii... 
Vei traversa ca altădată, însă un pic mai trist, 
cărarea uitată în zile reci și solitare. 
Vei ridica ochii spre Cer și vei prinde 
în zbor un gînd în care suspiciunea 
îți va tăia din frumusețea cotidianului... 
Nu mai ești obișnuit cu frumosul de cândva... 
Ai renunțat să speri la miracol și livezi înflorite. 
Ți se pare ciudată orice rază de soare 
și tot aerul proaspăt ce te-a așteptat un timp 
nedeterminat și melancolic. 
Ai ajuns să înțelegi că fiecare clipă trebuie  
cerșită cu smerenie de la Cer... 
Totul va fi.. Aici sau Acolo... 
Totuși, va fi cu tine, indiferent de gândul tău 
și de iubirea sau ura față de această lume... 
 
 

 
 

(urmare din pag. 24) 
 

relele năravuri balcanice, care tulbură și descurajează 
acest gen de activitate, de fapt însăși sistemul vascular 
al economiei românești. 
       O mare parte din acest volum, circa o sută de pa-
gini, este consacrată problemelor de sănătate de care 
au fost încercați cei doi tineri – autorul și Ilinca, soția sa. 
Multe pagini amintesc de înfrigurările celor doi prota-
goniști din romanul lui Erich Segal,dar autorul nu 
rămâne cantonat în frisonări subiective, evidente și ele, 
ci se folosește de această năpastă pentru a vorbi 
despre medici și despre sistemul nostru sanitar. 
      Câteva concluzii provizorii. Obișnuim să evaluăm 
valențele unui roman după doza de fabulos inserată 
textului narativ, după fisura din real prin care se strecoa-
ră fantezia, imaginația și după varietatea motivelor 
ficționale. Este, firește, una din modalitățile de abordare 
critică a fenomenului epic, deși nu cred că trebuie 
absolutizată.  Cum romanul lui Gheorghe Mocanu este 
memorialistic prin excelență, ficțiunea este din capul 
locului dislocuită de real, de veridic, de concordanță 
deplină cu faptul de viață supus tratamentului narativ. 
Este o memorialistică literaturizată, mai apropiată de 
Hronicul lui Lucian Blaga decât de amintirile lui 
Petrovici sau a altor memorialiști. Nu e singura operă ce 
se decontează din fenomenologia reminiscenței. De 
fapt, toate marile romane conțin în pântecul lor și câte 
ceva din învolburările biografice ale autorului. Mai mult, 
viața oferă uneori atâtea situații neobișnuite în care 
realul, situația concretă  depășește cu mult capacitatea 
imaginativă a omului Nu spusese chiar Balzac, cu o 
franchețe mai puțin obișnuită, une nuit d^amour, un 
quart de roman? Ce altceva înseamnă această  simțită 
recunoaștere decât  o confirmare a statutului de placă 
fotografică a faptului narativ? 
      În ansamblul său, romanul, prin cursivitatea lui, prin 
dialogurile vii și sprințare, prin stilistica sa catifelată și 
prin imaginile lui surprinzătoare, se irizează ca o lectură 
plăcută, rafinată și contribuie, cred, la relansarea 
plăcutei zăbave a cititului, de care ne-am cam 
dezobișnuit.   
      N-aș vrea să închei aceste succinte comentarii 
marginale înainte de a sublinia ilustrațiile care încheie 
sfârșitul fiecărui volum. Le-aș fi dorit distribuite în 
pântecul cărții – fiecare la locul ei, dar nu mai contează, 
autoarea lor chiar dovedește talent și un har care nu de-
rivă, cun s-ar crede la prima vedere, din trecerea sa prin 
lume, ci din interior, dintr-o dispoziție artistică nativă.  
      Am insistat mai mult asupra acestui ultim volum 
pentru a-l convinge pe autor că chiar am citit cartea 
pagină cu pagină și orice capcană mi-ar întinde, mă 
găsește pregătit. N-am fost ipocrit și nu l-am driblat nici 
pe autor și, bineînțeles, nici pe mine, nevolnicul cititor al 
acetei prețioase dispuneri narative. Gheorghe Mocanu 
continuă o frumosă tradiție romanescă vrânceană, de 
acolo de unde o lăsase Duiliu Zamfirescu, dar, firește, 
cu alte modalități și cu alte mijloace epice și cred că 
Uniunea Scriitorilor va ști să recunoască valoarea - 
acolo unde se întâmplă să apară.   

 
 

 
 

(continuare în pag. 29) 
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    Cristian Ovidiu DINICĂ 
 

Decor hibernal  
 

mirosul proaspăt al cărnii stăpânește  
cu virilitate centrul orașului  
ca un praf de pușcă ce ocupă străzi câștigate în bătălii 
fără nume și fără de timp,  
câștigătorii poartă măști stranii par copiate  
din cărți cu zmei  
dar sunt locatari banali nu -și găsesc papucii  
și nici halatul de casă 
în care și-au lăsat iubirea să zacă precum în scrisori 
uitate în cerdacul toamnei,  
se pregătesc să intre în decorul fierbinte ca într-o 
incursiunea în falsa beatitudine,  
sunt precum spectatorii ce nu găsesc  
logica după-amiezii când ploaia este stăpâna armoniei,  
martorii naufragiului urban veghează dezorientați 
deodată ei cer să se facă liniște, 
 au găsit rațiunea, întârziata într-un tramvai blocat între 
liniile paralele ale traseului la capătul căruia  
mame sinucigașe își valorifică laptele acrit,  
feții lor lepădați la naștere  
sunt făcuți să devină copiii vântului 
 

tranzacție  
 

i-am cerut vânzătoarei de talismane să-mi 
împacheteze inima sa, pe care să o port doar la 
sărbători legale, să-i cânt până-i dispare stresul, să-i 
întru în voie, în locul ușilor dispărute să-i vânez 
cuvintele, pe acelea care se lipesc de suflet ca într-o 
rugăciune repetată și nu sfâșie decorul, ea a zâmbit, 
cu ochii căutând ambalajul unei blânde împachetări 
când fereastra s-a închis brusc și mi-a căzut internetul 
 

liniștea din spatele furtunii 
 

odată ce strada te-a înghițit 
nu te va mai restitui, ca un trubadur înveți în 
orașul ce te supune experiențelor 
că nimic nu este gratis, chiar și îmbrățișările 
necesită o prealabilă pregătire 
astfel încât să nu-ți rupi sufletul 
dacă infuzia de lumină este de joasă frecvență, 
cu fiecare pas te maturizezi 
chiar dacă trenurile au un mers întârziat 
precum întârziate 
sunt strângerile de mână 
ce nu au nimic de spus, 
doar o atingere 
și totul este ca înainte 
nici mai aproape, nici mai departe 
tot vei ajunge la capătul drumului. 

 
 

 

 

 

Camelia OPRIȚA 
 

Cascadă de flori 
 

Cascadă de flori,  
râuri de culori 
ploaie parfumată 
limpezi pământul. 
Răsări deodată 
floarea delicată 
să-mblânzească vântul. 
Strălucire vie, 
cu parfumu-i  nobil, 
mica iasomie 
cu umbra curată 
are stele-n pleoape, 
legendară aproape... 
Florile fecioare 
cu petale-soare 
frunze netezite, 
curg în zori grăbite 
cu ochii de rouă. 
Limpede văpaie - 
cascadă de flori, 
râuri de culori 
e grădina mea, 
sâmbure de stea. 
 
Culorile, clătinându-se, lovesc clipele 
 

Gândurile mele 
cad în pacea amurgului; 
culorile, clătinându-se, lovesc clipele, 
auzindu-se o rază a Lunii 
cum străpunge întunericul, 
şi din nou tăcere. 
Gânduri independente 
de clipe urcă miezul nopţii 
în căutara altui adevăr 
decât cel care a fost azi 
pentru că vreau să mă sprijin 
de cuvintele tale care sunt viaţa însăşi. 
 
Dorul meu e fără vină… 
 

Când noaptea-nvăluie zenitul 
În liniștea de nepătruns, 
Sub bolta lunii iar ascuns, 
Se-ntrevede răsăritul. 
 

Raze nalte de lumină 
Le întâmpin pe balcon. 
Dorul meu e fără vină, 
Somnul meu a fost un zvon. 
 

Se trezește dar pământul, 
Toamna este mai domol. 
Frunza-i ceară, bate vântul, 
Lacrima îmi dă ocol. 
 
Cu visul… 
 

Cu visul care spre ziuă dispare, 
Speranţa rămâne într-o noua visare. 
Şi veşnic departe şi aproape mereu, 
Rămâi una cu sufletul meu. 

 
 

Camelia Oprița 

https://literapentruminteinimasisuflet.wordpress.com/2020/09/09/dorul-meu-e-fara-vina/
https://literapentruminteinimasisuflet.wordpress.com/2020/05/11/cu-visul-2/
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    Valentina BALABAN 
 
Povestind trecuturi 
 
Prinse-n corzi solare, 
stele rebele, învârtind inele 
ticăind Lumină pe-a dorului vină 
povestind trecuturi prin cununi cu scuturi 
toarse în fuioare din matricea mare… 
lotus incantat, vânt descătuşat 
prin vama privirii, laserul iubirii 
într-a Lui chemare… 
mare. 
 
 
În şarada prezentului 
 
Spre noi orizonturi creatoare, 
ochiul divin, rulează infinitul 
trecând punţile misionare 
în şarada prezentului continuu 
rostogolit, prepovestit prin ţărană 
luminată pe-o suflare 
arsă din calendare 
într-o căutare 
cu dor… 
 
 
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. 
 
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… 
 

 

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… 
 
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… 

 
Fee-Geto-Gee 
 

Geneză din Calea-Lactee, 
Străbună Fee-Geto-Gee 
Vestind pădurii seculare 
În hora Ielelor solare. 
Trecutul Liei-Ciocârliei, 
Cusut pe fote, în pieptul iei. 
Corole galbene în plete, 
Magia șoaptelor discrete 
Din taina energiilor 
Spre frumusețea fiilor. 
Românu-i sacru-n gene... 
Din Feți-Frumoși, Ilene, 
Din hora veseliei lor, 
Din Geto-Geea Lupilor. 

 
În dor, doină și colind   
 

În dor, doină și colind, 
Limba sacră o alint, 
Din izvoare cristaline, 
Șlefuiesc din rimă-n rime. 
 

În dor, doină și colind, 
Marea, Dunărea cuprind, 
Prin munți, Crucea Neamului 
Pe altarul Sfinxului… 
 

În dor, doină și colind, 
România mea…Olimp… 
Urlă-n Lup Zamolxian, 
Salvând graiul dulce-n neam. 
 

În dor, doină și colind, 
Praf de stele tot aprind, 
Praf de rai aș presăra 
Să trezesc, să pot salva! 
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           Mihaela AVRAM 
 

LUMINA STELARĂ 
 

Am atins stelele cu mâna. 
Mă ardeau palmele de atâta lumină 
și ochii mă dureau de atâta înserare. 

Aș fi vrut să îi acopăr cumva, 
dar degetele adormiseră întinse spre cer. 

Nici amorțeala lor nu o mai simțeam... 
Era târziu în mine și  frica încă pândea  

ascunsă prin hăuri. 
Au rămas adânc înfipte în inimă,  

doar visele care de-abia pâlpâiau.. 
 

,,N-a mai căzut demult nicio stea,,-mă gândeam 
De aceea am atins stelele cu mâna. 

 
ANOTIMPURI 

 

Brațele noastre, 
rădăcini crescute-n adâncuri 

mai încolăcesc câteodată 
alte brațe înălțate spre cer. 
Nici legănarea lor nu mai 

sprijină albul florilor de cireș 
căzut în noroiul 
tălpilor noastre. 

Cu fiecare zi trecută, 
orice cuvânt devine pasăre 

agățată de brațe 
și orice floare devine 

primăvară, 
născută din cuvânt. 

Brusc, oamenii devin copaci, 
într-un absurd al vieții 

în care dispar anotimpuri. 
 

DIMINEAȚA DIN OCHII TĂI 
 

Din ochi îți picură stelele 
iar genele încă le poartă lumina. 

In irisul din ochiul stâng 
stă înfipt sărutul nopții 

iar de ochiul drept 
se agață timid, zorile. 

E atât de devreme 
încât Răsăritul 

 

 

rămâne încremenit între secunde. 
La final de vis, 

îți rostesc șoptit numele 
și atunci realizez 

că în ochii tăi s-a făcut dimineață! 
 

DRUMUL 
 

Cel mai greu drum 
e al lacrimei desprinse din ochi 

către suflet. 
E gârbovită de doruri și oameni 

de tăceri și suspine 
ținute sub pleoape, 
forțate să se închidă 

în noapte târziu. 
 

Cel mai greu drum 
e al cuvântului desprins din tăcere 

către  țipăt. 
E înghesuit de atâtea litere 

mari și mici 
învârtite-n cerul gurii 

forțate să se zdrobească 
sub dinți ascuțiti. 

 

Dar cel mai greu drum 
e al sufletului desprins de întuneric 

către lumină 
E împovărat de lacrimi și cuvinte 

de vini și păcate 
înghesuite-ntr-un om, 

forțate să se zbată 
sub semnul Iubirii. 

 
TE-AI NĂSCUT ODATĂ CU PRIMĂVARA 

 

Te-ai născut odată cu primăvara! 
stiam că iubirea 
nu poate învia 
în singurătate. 

 

Mă priveai  tăcut iar 
din pământ se iveau 

muguri albi de lumină. 
stropi de ploaie 

cădeau peste visele mele 
în nopțile reci, 

când brusc dispăreai , 
iar umbra ta 

rămânea încă lipită de mine. 
Mă simțeam înmugurind 

cu fiecare zi, 
grabnic dorind a înflori 

în mâinile tale... 
Era timpul să închei 
ultimul dor de iarnă! 

 

Mă simțeam fericită că existi, 
iar în sinea mea 

credeam că pot fi, Primăvară! 
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(urmare din pag. 26) 
 

dă autenticitate trăirilor și împodobesc această carte cu flori 
de primăvară. Bărbatul, îndrăgostit și ocrotitor, se simte 
puternic: „Să te ascund de rău și beznă, / Și de vorbe, și 
de lume, / Și să te sărut pe gleznă, / Zburătoare fără 
nume.” Femeia visează și dorește întâlnirea cu el: „E un vis, 
ce o doamnă-ntr-o noapte / Stropită cu lacrimi de dor, / Îl 
avu printre gânduri și șoapte, / Văzând ireal...Zburător.” 
 Sunt versuri de o frumusețe deosebită, rotundă, în 
care sensibilitatea este atît de grăitoare, încât femeia, dornică 
și visătoare, vede iubirea lor ca pe o împlinire: „Mi-aș dori, în 
prag de seară, ca în ochii-mi de smarald, / Răvășiți de 
pasiune, să vezi doruri care ard / Și-nvelindu-mă cu 
fluturi, când în brațe ai să mă ții, / Îmbătați de sacra Lună, 
să compunem poezii.” O împlinire, ce nu poate înflori 
frumos, decât împletită în poezie. La urma urmei, indiferent 
care va fi parcursul acestei povești de iubire, din 
desfășurarea ei va rămâne o casetă plină cu poezie de 
dragoste, ascunsă în această carte, pe care cititorul romantic 
o va deschide mereu cu grijă, pentru a nu tulbura gingășia ei. 
Un dialog al sufletelor cuprinse de mirări, de neliniști, de 
temeri dubitative, de visări și speranțe. De tot ceea ce 
înconjoară sentimentul de iubire în desăvârșirea împlinirii 
sale, rămâne o împlinire ce merită chiar și numai strălucirea 
unei singure clipe magice, ce poate dăinui o eternitate. 

 
 

Lucia PĂTRAȘCU 
 

INTERVIURI CU SCRIITORI DUNĂRENI 

Cornelia  VÎJU 
 

Volumul de „Interviuri cu scriitori dunăreni”, sem-
nat de scriitoarea Cornelia Vîju, publicat la Editura Pim, din 
Iași, în anul 2021, a deschis caseta cu bucurii înflorite în prag 
de Mărțișor. Este al patrulea volum de gen, din „Colecția 
INTERVIU”, un dar pe care autoarea îl face tuturor cititorilor 
săi, consecventă dorinței sale de a aduce, de data aceasta, 
în lumina tiparului, noi nume de oameni speciali prin ceea ce 
au scris. După „Interviu cu un aviator Marian Covache” – 
2011, „Interviu cu femei politician brăilene” - 2017 și „In-
terviu cu oameni de succes” – 2018, autoarea acestui nou 
volum, scriitoare cu vechi preocupări literare, care a scris în 
decursul a zece ani, 2010 - 2020, fix alte zece cărți cu poezie, 
eseuri, povești și istorie – monografie, a adus în lumina tipa-
rului modelul a șapte scriitori dunăreni. Prin prezența lor în 
această carte, aceștia continuă seria celorlalte personalități, 
care onorează paginile celorlalte cărți de interviu. Ei răspund 
cu acuratețe la cele treizeci și patru întrebări meșteșugite 
adresate de intervievatoarea - scriitor Cornelia Vîju. Este o 
formă interesantă de a-i cunoaște pe acești oameni și altfel 
decât prin scrierile lor. Deducem și înțelegem că întrebările și 
răspunsurile, care constituie interviul, sunt ale unor scriitori cu 
larg orizont cultural-literar, cunoscători ai literaturii naționale 
și universale, cu discernământ selectiv și artistic. Intervieva-
toarea se arată dornică să afle primul pas către lumea 
scriitoricească, pe care l-au făcut aceștia, fapt ce le prileju-
iește tuturor scriitorilor intervievați, care se găsesc acum în 
plină maturitate creatoare, reîntoarcerea în amintirea începu-
turilor, atunci când creația literară își făcea loc discret și cu 
timiditate, urmând apoi o cale fructuoasă și sigură, rezultând 
 

 
 

în această carte asemenea răspunsuri confesive, 
adevărate pasaje de virtual și veritabil bildungs-
roman. 

Dintre cei șapte scriitori intervievați și îi voi 
numi, în ordinea în care apar în carte, pe Lucia Pă-
trașcu, Dumitru Anghel, Georgeta Muscă-Oană, 
Dan Bistricean, Vasile Mandric, Valentina Balaban 
și Sterian Vicol, nu toți sunt nativi dunăreni, însă și-
au împletit soarta și talentul literar cu valurile Du-
nării, tainice și mereu umblătoare, ducând și adu-
când povești știute și neștiute, închizând și deschi-
zând, iată, prin titlul acestei cărți-interviu, cărări de 
aflare și de cunoaștere. 

Asemenea modalități de comunicare lite-
rară, prozastice, vădesc vocația și talentul Corneliei 
Vîju de a adresa întrebări binevoitoare, ce incită la 
răspunsuri pe măsură, iar acestea dau impresia de 
idealizare paseistă a originii dunărene și a copilă-
riei, aparentă, atenuată de amintirile unei persoane 
… dunărene. Întrebările sunt judicios concepute și 
formulate, într-o succesiune monografică, cu scopul 
de a-l introduce pe cititor în universul dat / creat / 
sugerat de personalitatea și opera fiecărui intervie-
vat, oferind acestuia prilejul unor răspunsuri auto-
biografice și autoexegetice ample, sincere și utile 
pentru cunoașterea vieții și operei sale, niciodată 
parcimonioase și inexpresive. Este o cunoaștere 
folositoare, binevenită, pentru a estompa ideea de 
literatură de provincie, ce mai populează incă cer-
curile literare. 

Scriitoarea Cornelia Vîju este, prin exce-
lență, un condeier interesant. A citit, a scris cărțile 
proprii, a participat la câteva antologii literare, la 
activități culturale. Până aici nimic neobișnuit pentru  

 

(continuare în pag. 39) 
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umbla cu îngerii prin lume / și petice oamenii cu poeme 
/ Pe aceia al căror suflet / fusese tatuat încă de la 
naștere / întunericul... / Era clipa aceea când treceam 
din om în poet‟ (Schimbarea).  

Pentru autoare poezia pare a fi și un fel de 
aggiornamento prin care trecutul este participant la 
ceea ce se întâmplă aici și acum. Însă nu vorbim 
despre o exprimare aulică cu una participativă în 
sprijinul și cu sprijinul componentelor vernaculare ale 
spațiului locuit unde viitorului îi va fi foarte greu fără 
suportul moral al unui panteon . Aici vedem influențe 
(preponderent în intenția mesajului) din Octavian 
Goga și Aron Cotruș  încercând-se o continuitate 
firească prin oferirea  trecutului relevant drept sursă 
sapiențială „Izvoarele au repetat plânsul / La fel 
păsările. Pruncii. Strămoșii. /.../ Lumina intrată / prin 
țigla casei pictează jucării / Lutul din prispă își lungește 
urechea / să prindă din urmă șoaptă fântânii / fugărită 
de umbra / unei lumânări rămasă aprinsă / de la 
înmormântarea de ieri‟(Melancolii). 

O atemporalitate tocmai vorbind despre timpul 
prezent apare în versuri unde este preferată viziunea 
în locul ideii și spontaneitatea înaintea reflecţiei totul 
anvelopat într-o sensibilitate arhaică în sens  blagian 
și eliadesc: „Undeva ar trebui să fie/ pământul subțiat 
sub pleoapă/Prin bulgări de țărână/tăceri se dau ca 
merele/de-a dura dura/Nicio aromă nu-mi arată 
calea/niciun clopot nu anunță ora exactă/când aș 
putea da peste cap brazdele/ crescute în ochii orbi ai 
măceșilor‟ (De-a dura dura) Apare și un dialog cu 
epoca de pe poziții militante ce se strecoară în discurs 
cu discreție dar ferm iar uneori timpul social și cel 
estetic se contopesc „Ninge cu flori de sare/cu fulgi de 
sare/cu lacrimi de sare //Într un veac de sare/brațe de 
sare/flutură semețe /stindard de sare/Până când‟ 
(Iluzii). 

Esența poeziei oferite de Mihaela Aionesei în 
 

(continuare în pag. 34) 
 
 

 

    Alexandru CAZACU 
 

Curajul albatroşilor 
  

O nouă culegere de versuri aparţinând  poetei 
Mihaela Aionesei cu două versiuni română și franceză 
intitulată  „Albatrosul cu aripi de sare/L'Albatros aux 
ailes salée‟ a apărut în 2020 la  Editura Antim Ivireanul 
din Râmnicu Vâlcea . Dl Jean-Yves Conrad s-a ocupat de 
tălmăcirea poeziilor în limba lui Voltaire iar scriitorul Horia 
Gârbea oferă cititorului o prezentare pe coperta patru a 
volumului. 

Revendicată fără dubiu din familia acelor autori 
născuți nu (auto)construiți, poezia  propusă de Mihaela 
Aionesei nu se poate ataşa  prin  maniera de scriitură 
unui tipologi anume care se desfășoară în peisajul extrem 
de baroc al scenei lirice din ultima vreme. De ani buni 
autoarea, locuind într-o zonă din țară unde limba română 
coabitează cu o alta, practică un lirism lipsit de epatare 
atemporal cu inoxidabile liniști și neliniști ce-și găsesc 
ecou în sensibilitatea oricărui cititor :„Iubirea este la fel ca 
tăcerea/aspră a mării/când se încăpățânează să între 
într-o scoică//În urma ei foșnesc/mătăsurile de sare/ale 
miresei care aleargă /să găsească /liniștii un țărm‟ 
(Fugară). 

Găsim în multe din poeziile scrise în această car-
te, pusă sub un semn marin cu trimitere mai degrabă la 
versurile lui Labiș și mai puțin la cele scrise de Bau-
delaire, o tensiune rural-urban a lumii de azi, mizând-se 
în contracurent pe o mai bună adecvare la natura umană 
a primului: „Toamna și-a pogorât toate cețurile din pod/ 
Munții parcă scot din rărunchi flăcări/Plini de năduf brazii 
se apleacă spre râul/ ce curge ca o binecuvântare peste 
rănile vremii‟ (Stare de fapt) în condițiile în care polisul 
oferă peisaje urmuziene ce infricosaza: „Pe strada mea 
trecatorii/fac tumbe prin zăpadă /... /Sunt tot mai străin în 
orașul acesta /ca un ochi speriat de albatros/în fața unui 
glonț sunt‟ (Orașul ca un ochi speriat de albatros).  

Să transformi o stare beligerantă cu propriile 
îndoieli, într-o conlucrare este unul din obiectivele au-
toarei „Țipetele albatroșilor/înclină farul din larg/ce spai-
mă să nu vezi calea/ce teamă să nu ști călca apa // 
Desenez în colbul ferestrei/o ieșire. Marea se înclină/o ia 
la vale ca o lacrimă/pe obrazul rotund al unui pește‟ 
(Jocul inimilor).  

Est modus in rebus pare să ne reamintească mul-
te din versurile  volumului doar că această măsură justă 
depinde de fiecare din noi. Uneori se propune  asceza ca 
formă de minimalism iar între concept și afect primează 
fără dubiu afectul căci se mizează preponderent pe o 
structura spiritual-religioasă unde compontelele cerebrale 
sunt îmblânzite contribuind ele însele transfigurate la rele-
vanţa mesajului. „Trăiam clipa aceea când Dumnezeu /  
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(urmare din pag. 33) 
 

această culegere de versuri este un mesaj pentru uma-
nism înțeles, asumat, practicat și exprimat lato sensu. 
Françoise Lefèvre vorbea despre cum „On voudrait avoir 
ce courage des oiseaux en hiver". Autoarea ne dovedește 
și cu acest volum biligv, curajul (la adăpostul unui scut 
care coincide cu inima) de a  trimite albastroși către ma-
rea cea mare a lumii unde identitatea individului, colec-
tivități și locului din care provine are un rost bine deter-
minat. Indiferent de anotimpuri social-istorice și striden-
țele unei gloria mundi. „... Și un ultim semn / mă aștepta 
într-o stea / fără anotimp /... / urma mea va fi loc de veci / 
dimineții fără lacrimă // La capătul ei un albatros / 
scrijelind cu aripa / zâmbetul unui / nesfârșit fericit / fericit 
/ fericit... ‟(Spre marea cea mare). 

 
 
 

Despre comuniune 

 
Nu atât despre religie,ci mai degraba despre un 

efect religios,îndrăznim a crede că este vorba în volumul 
„Litanii‟ propus cititorilor de doamna Iuliana-Poloda-
Popescu şi tipărit de editura RawexCom către sfârşitul 
anului 2020 .Cartea beneficiază de prefaţa distinsului 
profesor preot şi poet Theodor Damian şi este într-o 
perfectă continuitate cu scrisul reprezentativ  al autoarei. 
Încet dar nu lent ni se relevă trăiri  într-un ritm deopotrivă  
specific poeziei cu această tematică dar şi unei sensi-
bilităţi particulare care caută  şi găseşte cu bucurie ceea 
ceea ce ştie de la bun început că există şi că se va afla 
până la urmă dacă aventura căutării este asumată cu 
ardoare, „iar la marginea / visului mă rugam pentru / 
sănătatea Pământului, pentru cei / plecaţi, pentru păsările 
/ ce înfiorau mările!... // Lângă Schitul de rouă / căutam 
Crucea şi aflam Chipul / Tău, sângele  din care se înălţau 
/ macii şi Litania-ntâi,a iubirii!...‟ (Litania-ntâi a iubirii). 

Marele teolog Dumitru Stăniloaie scria că „”Tim-
pul înseamnă pentru Dumnezeu durata aşteptării între 
bătaia Sa de la poartă şi fapta noastră de a deschide‟ şi 
cum altfel decăt sub auspicile acestei definiţii poate fi 
interpretate versurile „Este prea târziu să mai sper, îmi 
șopteai, / uite, lacrima Lunii tremură-n Cer, / visul meu 
piere pe un țărm / călător!... // Niciodată nu este târziu, /  
dragostea pleacă și vine pe ape, / visul îți cerne lumina 
sub pleoape – spuneau / Îngerii, pe când eu încercam să 
te văd, / să m-apropii de tine și cu pana de / aur scri-am 
pe o cupă de crin / Litania încrederii oarbe!...‟ (Litania 
încrederii oarbe). 

Discursul liric este impregnat de dialog pe dura-
te  mai mici sau mai mari de timp interior.Interval în care 
autoarea relevă cititorului ipostaze în care nu se reflectă 
autorul sau întâmplările ci acea parte relevantă a lor care 
ţine de epifania difuză şi discretă dar prezentă în fiecare 
aventură lirică a poetei: „În amurgul de foc, / vânătorii 
hăituiau vietățile câmpului, / strigătul lor străbătea râul, / 
pădurea și înfiora / vântul... ochii mei legănau stelele, /  
vălul alb de mireasă luneca peste ierburi, / ca un cântec 
șoptit în Litania toamnei!.. ‟(Litania toamnei).  

O conservare și o (re)descoperire a lumii pre-
zente nu o înlocuire a acesteia. O preluare și o continuare 

 
 

a tradiției laolaltă cu străduinţă de„ trasformare a uma-
nului într-o ofrandă şi un imn de slavă‟ cum spunea 
Paul Evdokimov Asta şi pentru că tot invocatele cetățile 
ideale nu pot exista pe pământ decât cu prețul concret 
și adesea sângeros pe care îl cere o utopie ab inizio 
sortită eșecului. De câte ori s a încercat, și în ultimul 
secol s-a încercat destul, înlocuirea divinității cu un 
panteon fie el politic,material sau sau de altă natură 
lucrurile au eșuat în derizoriu sau chiar în tragedie. 
„vietățile sălbatice ale câmpului alergau și înfricoșate / 
se-ascundeau în trunchiuri bătrâne / de arbori, pentru 
că oamenii / ucideau oameni, sângele lor înroșea câm-
pul, / ninsorile grele ce cădeau pe turnul / dreptăţii, 
unde domniţa cu pletele / albe păstra de un veac lângă 
sân / floarea de crin a speranţei și / însingurată aștepta 
zorile!‟ (Litania florii de crin). 
   Ludicul este substituit cu brio de un anumit tip 
de reflexie care degrevrează mesajul de solemni-
tăți sau ceremonial care ar fi putut aduce o greutate 
apăsătoare și mai greu gestionabila poetic. Soluția 
aleasa este mai adecvată proiectului propus și ţine 
evident și de structura autoarei.Deaemnea pateticul 
sau convenționalul este evitat cu brio. „și vedeam cum 
un Înger / pribeag îți scria numele pe o sferă / de aer 
ce plutea între Cer și Pământ, / o himeră ieșea din 
aburul Lunii, uneori / părea verde, alteori de un roşu 
profund, / iar din coama ei adunam cuvintele vii, / 
cuvintele rotunde, care se întețeau / în amurgul pustiu, 
ca niște / ploi de aur!‟ (Litania cuvintelor). 

Se propune o reformă în spirit individual și 
colectiv prin care te valorifici aducând laude cadrului 
oferit de creator și creatorului însuși dar și ieșind în 
întâmpinarea celuilalt. Spiritul agapic în sensul meselor 
luate în comun de primii creștini este în permanentă 
pre-zent odată cu bucuria de a căuta individual și 
împreună acel adevăr de care spunea Nikolai Berdiaev 
că "nu este un dar obiectiv cu o cucerire creatoare".  

Renunțarea la autoindreptățirea reflexă, la tri- 
umfalism, suficiență, sau autosuficientă căci cu toţii 
mer-gem spre direcția istorică comună. În acest fel 
putem privi aceste litanii care vorbesc indirect despre 

 

(continuare în pag. 35) 
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(continuare în pag. 36) 
 

bucurii chiar şi atunci când emoţia poate copleşi sau poate 
mai degrabă atunci: „din mărul înflorit / a doua oară, iar eu 
privindu-I / pe părinţi, îmi pare că-n grădina / noastră văd 
o icoană cu doi sfinţi, / când tata-mi pune-n braţe flori / şi 
mama îmi oferă mere, dar / nu-nţeleg ce vor să-mi spună 
/ fiindcă în taină / /îmi şoptesc, / iar mama-mi pare mai / 
frumoasă când pașii-i tremură / ușori, sub mărul care se 
roteşte şi / înfloreşte-n ochii noştri deschişi în / cântece de 
îngeri înălţate-n zori / şi-n ruga mea dintru această / carte 
gătită parcă pentru / sărbători!‟ (Litania merelor). Notații 
lirice aflate în sincronie e cu importantele convingeri ale lui  
Mircea Eliade care după decenii întregi dedicate istoriei și 
filosofiei religiilor declara către finalul vieții: "Am înțeles că 
sacrul este un element din structura conștiinței nu doar un 
stadiu al ei. A trăi ca ființă umană este în sine un act reli-
gios".  

Acest volum se adaugă onorabil altor forme 
artistice, care, prin eleganţa,decenţă  și bunul lor gust 
constituie  un adaos la acel  preparatio evangelica  al 
începutului de secol douăzeci și unu. Prin comuniunea 
dintre noi și ce este în jurul nostru asemeni   rugăciunii 
spusă alternativ de preot și credincioși la rostirea unor 
litanii. 

 

 
 

 
 
 

Gabriela GRIGORE          
 

Tinerii de azi și lectura 
 
 Din păcate, pentru tinerii de azi, lectura nu mai 
reprezintă o activitate utilă, o preocupare interesantă 
sau un mod plăcut de petrecere a timpului liber. Tot 
mai des, lectura este percepută de tineri ca o activitate 
obositoare, plictisitoare, cartea fiind uşor înlocuită cu 
televizorul sau calculatorul. Totodată, lectura este pri-
vită şi ca o pierdere de timp, din moment ce subiectul 
operelor literare poate fi cunoscut rapid prin vizionarea 
ecranizărilor acestora sau prin citirea rezumatelor din 
cărţile de comentarii. 
 În absenţa contactului direct cu opera literară, 
limbajul şi gândirea  tinerilor nu se pot dezvolta. Astfel 
se explică exprimarea deficitară a elevilor, vocabularul 
acestora redus, incapacitatea formulării şi argumen-
tării propriilor opinii sau imposibilitatea adaptării regis-
trelor stilistice la situaţiile de comunicare în care sunt 
implicaţi. Limbajul multor tineri abundă în  pleonasme, 
cacofonii, anacoluturi, dezacorduri şa. Exprimarea 
scrisă lasă, de asemenea, de dorit. Sunt frecvent întâl-
nite în lucrările elevilor greşelile ortografice grave sau 
formulările confuze, ilogice . 
 Lectura operelor literare trezeşte în noi o di-
versitate de emoţii, de sentimente, de trăiri puternice, 
îmbogăţind cu siguranţă fondul nostru afectiv. Este 
bine ştiut că lectura dezvoltă imaginaţia, curiozitatea 
intelectuală, gândirea, creativitatea tinerilor. Limbajul 
acestora devine treptat corect, expresiv, armonios. 
Experienţele personajelor literare îşi găsesc ecou în 
fiecare dintre noi, oferindu- ne lecţii de viaţă sau mo-
dele de urmat. 
 Lectura contribuie în mod decisiv la formarea 
unei culturi generale, la modelarea personalităţii, la 
pregătirea tinerilor prntru viaţă. Consecinţele absenţei 
lecturii sunt multiple şi lasă urme adânci în profilul 
spiritual al tinerilor. Din păcte, nu doar şcoala poate 
îndrepta comportamentele nedorite ale acestora, ci şi 
familia. Aceasta ar trebui să acorde o mai mare 
importanţă educaţiei şi să susţină mai puternic iniţiati-
vele şcolii de a-i reîntoarce pe tineri la cărţile care au 
format atâtea generaţii. 
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      Elisabeta DRĂGHICI 
 

Incursiuni reflexive - „Dulcea mea, amara mea” de 

Cătălin Lungu 
 

Cătălin Lungu este prozator și poet, născut în spa-
țiul brăilean. A publicat volume de proză, dintre care amintim 
câteva: „Când din rădăcini cresc aripi” (2014), „Povestiri din 
vremea dropiei” (2015), „Nicodim sau căderile din cer” 
(2016). Pentru copii a scris: „Norișor” (2014) „Pescărușul 
Tomis” (2015) „Zefira” (2016) și nu numai. A publicat și carte 
de poezie: „Muguri de brad” (2015) și „Între oglindă și 
fereastră sau între Eu și Dumnezeu” (2020).  

La finele anului 2020 Cătălin Lungu scoate un nou 
volum de poezie ce surprinde prin mărimea delicată și 
conținutul reflexiv. „Dulcea mea, amara mea” este pigmen-
tată cu catrene, cele mai multe dintre ele cu un iz aforistic. 
După cum mărturisește autorul titlul face trimitere la cele 
două „gusturi” ale vieții: dulce – amar. 

Fiecare poezie din acest minion volum ne duce cu 
gândul la natura umană, la duplicitatea sa, față de care poe-
tul își trăiește bucuria existențială sau amărăciunea unor 
trăiri dureroase. Structura umană, în complexitatea ei și 
varietatea indivizilor, cu fațete ale bunătății, ale dăruirii dar 
și cu fațete marcate de trufie, ură și orbire la sensibilitatea 
celor din jur este ilustrată liric în fiecare catren, ca niște 
ecouri ample într-un spațiu propriu. 

Pare că C. Lungu și-a pus sufletul în fiecare vers și 
l-a lăsat la voia înțelepciunii cititorului. Numai o aplecare 
intelectuală și afinitatea pentru existențialism a celui ce 
citește pot da sens sau nu fiecărui catren, nici unul neavând 
titlu. De altfel, tocmai lipsa titlului lasă loc pentru persona-
lizarea interpretării. Primul catren, atât de sugestiv, are un 
rol premonitoriu pentru ceea ce ar urma în următoare pagini 
- aproape că intuim viziunea poetului asupra vieții: „Pe 
frunte, câmpia e arsă / De dorul de rouă și ploi. / Metanii o 
cumpănă face, / Fântâna e dar, la răscruce, precum setea 
din noi”. 

Relația cu semenii este impregnată cu suferință 
căci rănile pe care le produc unii semeni asupra altora sunt 
adânci; însă poetul le ascunde: „Am sufletul zdreanță pe 
dedesupt, / Însă închei până la gât sclipitoarea-mi cămașă. 
/ Cu nasul pe sus și cu plete în vânt, / Rănit sunt pe obraz 
de o minte trufașă” - denotă fragilitatea poetului, ca ființă 
umană, pe care o ascunde sub fetișuri sclipitoare. 

Deșertăciunea posesiunii materiale, a abundenței 
(prin lipsa sa de valoare spirituală) este contrabalansată de 
bogăția puținului sub imperiul măsurii: „Sunt zile în care 
puținul e mult, / Iar bogăția e seacă. / Să cerem un gând din 
averea măsurii: / De jalnic preaplin și de-amara lipsă ne  
 

 
 

scapă”. 
Chiar dacă viața oferă momente întunecate: 

„Când umbrele reci dansează împrejur / Și norii își 
aruncă înspre soare cenușa, / Te înalță căzând în 
genunchi / Și află spre viață, cărarea și ușa”, însă 
orice situație oferă și o ieșire, o speranță pentru mai 
bine, iar căderile anterioare sunt resurse pentru 
„înalțarea” interioară.  

Încheierea, ca o resemnare în fața neputinței 
propriei ființe, rezervă poetului un loc lângă inima 
îndrumătorului biblic: ”Visez că nu pot să alerg... / 
Atunci mă avânt și iată zbor! / Din depărtări de Polul 
Nord, / La pieptul dragului păstor”. Cătălin Lungu este 
un poet ce reverberează la fiecare caracteristică a 
lumii și în fața oricărei manifestări umane. Versul său 
este ecoul sufletului ciupit de degetele vieții. 
 

(Lungu, Cătălin, „Dulcea mea, amara mea”, 
Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila 2020) 
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           Timur CHIȘ 
 

Fețele poetice ale lui Ion Iuga 
 

Ion Iuga s-a născut la data de 10 ianuarie 1940, fiul 
lui Vasile și Anuța Iuga. Absolvă liceul (1959) și Facultatea 
de Filologie la Cluj Napoca (1964). Devine pentru o scurtă 
perioadă redactor al ziarului local Pentru socialism, din 
Baia Mare și ulterior redactor la revista Familia, din Oradea 
(1964-1968). 

După 1968 se transferă la București unde îndepli-
nește funcția de șef secție Agerpres, director la cinemato-
grafele Cotroceni, Moșilor, Doina și Capitol. 

Debutează în ziarul Pentru socialism (1959) si cu 
poezie în Luceafărul (1963). Debutul editorial are loc în 
anul 1968 cu volumul Tăcerineprimite. 

A publicat volumele de poezie  Almar, 1970; Țara 
fîntînilor, 1971; Irosirea zăpezilor, 1974; Camașa Patriei, 
1975; Din Marmația, 1977; Binecuvîntata, civilizație, 1980; 
Ieșirea din vis, 1982; Fîntîni pentru bronzul eroilor, 1983; 
Casa poemelor, 1984; Povara umbrei, 1987. De aseme-
nea a beneficiat de o antologie literară Bărbatul din nord, 
2010 și de un studiu literar care a cuprins și cele mai 
frumoase poezii în lucrarea Cel mai frumos bărbat din 
nord, 2010. 

Considerat un urmaș al poetului Aron Cotruș, Ion 
Iuga a trecut în cele 10 volume publicate prin patru stări 
ale compoziției poetice, funcție și de întâmplările petrecute 
în viața personală. 

Astfel în primul volum se definește ca fiind  “cel mai 
frunos bărbat din nord” și descrie virilitatea pură a poeziei 
reflectată în albastrului spălăcit al ochilor săi: „Sunt cel mai 
frumos bărbat din nord, / latin la vorbă, tulbure în sânge; / 
cânt și păduri boreale hăuie / sufletul meu printre stâncile 
țării” (Bărbatul din nord-Tăcerineprimite).  

 

 

   
  

Iubește viața și fetele crescute în umbra lui. 
Acest volum este un afrond adus realității de zi cu zi, 
trecând printr-o metafizică deschisă și unde liber-
tarea de expresie este lăsată să zburde.   

În aceea perioadă acest lucru era permis 
datorită schimbării politicii guvernului de a se des-
prinde de politica Moscovei. 
 În opinia criticilor poetului Ion Iuga, acest vo-
lum este tratat ca o parodie prin excesul de serio-
zitate. 

Următorul volum publicat sub titlul Almar se 
înscrie în aceeași literatură aspră, trecând de la 
lirismul lui Lucian Blaga spre ardelenismul satului 
din literatura lui Aron Cotruș. 

Trece de la o poetică dedicată iubirilor gin-
gașe spre o descriere a vieții aspre a unor membrii 
marcanți ai literaturii din acea dată (Emil Bota): “Pus-
tie cetatea-n iluminare / Ruguri ard albastre coame / 
Spre crucea mântuitorului la mijloc scrisă / În ruga 
de clopote / Acea femeie / Din mine izvodită negru 
jar revărsat” (Polare cețuri-Almar). 

În Maramureș, legenda spune că clopotele 
se distrug atunci când se spune că sufletul celui 

(continuare în pag. 38) 
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indiene. 
   Este primul poet român care descrie India ca 
o poezie erotică și plină de suspans: „Ca un dovleac / 
de gânduri / mi-e capul / cald până-n sâmburi / pe sânii 
tăi / lustruiți de cântecul lunii / după truda zilei” (După 
truda zilei - Casa poemelor). Prin această carte autorul 
se răzbună împotriva cenzurii comuniste (după ce timp 
de 10 ani a trebuit să își mascheze versul și în poezii 
așa numite patriotice), publicând și două poezii care 
descriau India (dar și România) acelor vremuri. 

„Neomenească-i foamea / În acel exil al gu-
noaielor lumii / Aceste divizii de cerșetori / Într-un vaiet 
al neputinței / Îmbrăcându-ți calea / Îmbrăcând tarabe-
le împovărate de flacăra fructelor / Sub ochii lui Shiva 
/ Nepăsătorii lui ochi de piatră” (Eu și seceta prin Delhi) 
 “Gheața din ochi urcă din floare / Spun cuvin-
tele betege de picioare / Pe uliță fără fizionomie / Și 
polițiștii în afara umilinței” (Capriciu Oriental - Casa 
poemelor). 

Apropierea de vârsta maturității în poezie, Ion 
Iuga publică ultima carte de poezii în anul 1987, ca un 
testament poetic. Este prezentată o nouă față a auto-
rului (după perioada erotismului, a patriotismului și pe-
rioada hindi) și anume așa numita perioadă a regre-
telor târzii (sau a reântoarcerii  la origini). În acest vo-
lum descrie satul prin poeziile: „Prin Tunelul Drăguia-
sa / Urc pe drumul păstrăvului de argint / Rănindu-mi 
văzul prin soarele sfărmat / În oglinzile Izei / Și uit 
spaima izvorului alb. // Bezna se taie în două / Pe 
scara de fier / Sub munte când intru pe scara de apă / 
Piezișă turlă dinspre cer în piatra de apă. 

a. Pictorii desculți / Prin Săliștea umblă pictorii 
desculți / Copii se desculță în brumă / Și-și pictează 
tălpile cu frunze de nuc / Strâng fetele frunza și o 
deapănă în urzeală. 

b. Povara umbrei / În zori de zi mă strivește me-
reu / Povara umbrei / Niște bufnițe albe-mi atârnă pe 
mâni / Prin întunecate orașe / Încerc să le vând. 

c. Amurgul valea și eu / Pentru albia râului 
mișcăm pietrele / Pentru lamele de argint lunecoase 
șopârle / Prin sparte oglinzi / Pentru ideile care-mi 
lovesc fruntea / Sub roșul flăcării pe apă / Și-mi așază 
deal și amurg / Pe coapsele văii. 

Analizând creația poetică a lui Ion Iuga, viața 
apare ca o boare a duhului, senzațiile și emoțiile trăite 
în acest areal fiind interiorizate la maximum. 

De asemeni autorul trăiește în cele patru stări 
ale poeziei o împăcare cu sine și nu prevede o uitare, 
tocmai de aceea este util să ne aducem aminte de el 
ca fiind și cel ce de la București încerca să țină aprinsă 
candela speranței menținerii Maramureșului  în poeti-
ca națională: ”Aşază-mi în palme ţărână / dragostea 
mea / apele-o sărută să-nflorească / aur printre degete 
aşază-mi candela / cu ochi de strămoşi / şi ierburi săl-
batice / pămîntul ne caută-n izvor / să le purtăm nume-
le / de nu-l mai ştiu / aşază-mi în palme scriptura /să 
ne rostim oameni ţărînei” (Numele-Din Marmația). 
 

 

(urmare din pag. 37) 
 

În Maramureș, legenda spune că clopotele se 
distrug atunci când se spune că sufletul celui înmormântat 
este cuprins de neliniști existențiale, fiind vândut diavolului. 
Tocmai de aceea, cuprins de dorul după bunicul său plecat 
la cele veșnice, poetul încearcă să definească drumul spre 
somnul de apoi: „Somn ușor ostenitul ochi de lună-i / Foa-
me de nisipuri Doamne / Doarme albul câmp dor ușile-n 
tărâmul meu / Somnul îmi fură pânzele / În verzile fete 
nespovedite le-neacă / Fetele se ridică prin cer / Somn 
ușor ostenitule Doamne” (Nocturne-Almar). 

În iulie 1972, alături de Ion Nicolescu, Mircea Po-
pa, Dumitru Stancu, Gabriel Iuga-Brînzoi și Grișa Gher-
ghei, poetul Ion Iuga provoacă primul protest al tinerilor 
autori (declarând greva foamei în grădina Uniunii Scrii-
torilor din B-dul Calea Victoriei). Ei cereau dreptul de a fi 
publicați, de a primi pașapoarte pentru a cunoaște alte țări 
și dreptul de a lucra în ziua de 23 august. 

Fiind cunoscuți ca și tineri dornici de petreceri și 
mai ales fără a contesta tezele din iulie, protestul a fost 
trecut în tăcere, autorii fiind dați afară din Fondul Literar 
(acel mijloc de împrumut al autorilor în contul viitoarelor 
lucrări). 

Acest fapt îl face pe Ion Iuga să își schimbe 
poetica, atât pentru a fi privit ca un demn scriitor al 
orânduirii de atunci, cât și a scrie fără a-și știrbii idealurile. 

Urmare a acestui pact cu diavolul (editorii de la 
acea dată), în 1974 îi apare volumul Irosirea zăpezilor, 
descriind odihna poetului prin poezia: “Locuiesc în raza 
plânsă peste țărm / Lângă umbre-râu planează duhul / 
Miruită-i tâmpla de lumină / Să vezi calea unde-așteaptă / 
Malul smuls din mine să-ți cuprindă / Trupul tău de ape 
necurate”. În „Cămașa patriei” apare pentru prima oară 
imaginea mamei sale: „Pe obrazul măicuței roua poartă 
grădini / Înflorite omături / Cu fiecare an o fântână / Prin 
care privim / Și ne întâlnim cu ziua / Luminate semne 
înainte / Și mâna ei / Blândă catifea lângă frunte” (și toate-
Cămașa patriei). 

În 1977 după cutremur, poetul se apropie de de 
Maramureș fiindu-i publicat volumul Din Marmația: “Bă-
trânii satului la cină / Pe masa de lemn douăsprezece blide 
de lut / Au tăcut / Paznicii au furat ziduri de suflet / Și ard 
legile” (Bărbații-Din Marmația). „La plai de apă / În grâu / 
Ne aprindem / Legați de pământ de noi / De nemargini / Ca 
spicele ne rostim / În aria țării (La plai de apă-Din Marma-
ția). „Nevăzut pe subt râuri / Tălmăcit de fântâni / Coboram 
mii de vârste / Izvorândul meu munte / Fereastră întoarsă 
la cerul țărână” (Marmația- Din Marmația). 

În „Binecuvântata civilizație”, Ion Iuga aduce un oma-
giu și lui Ion Șugariu, cel care a fost poetul căzut la datorie 
în al doilea război mondial: „Fluturi de seară / Ieșeau din 
tranșee / Gulere murdare aripile lor / Biciuite de foc învață 
dreapta cădere / Copaci subțiați prin tranșee” (Graiul de 
vară). 

Minierii, parte a comunității locale maramureșene, sunt 
descriși în cartea Fântâni pentru bronzul eroilor: “Din 
nelumină din adânc / Cu aer de cărbune-n sânge Copaci 
sub două geruri gând / Culori din văz / Noi rând pe rând / 
Să-i dăm viață sub pământ / (Chipul minierului-soldat - 
Fântâni pentru bronzul eroilor). 

În 1984, poetul primește dreptul de a vizita și locui în 
India pentru 6 luni. Este perioada când își va schimba din 
nou modul de a scrie și din poetica asemănătoare lui Aron 
Cotruș trece la un mod de expresie asemănător liricii 
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   Mihai MERTICARU       

 

UN LIRISM EXPURGAT AL SINELUI 
                                                                                                            
        Cristian Gabriel Moraru ( n. 23 octombrie 1985 ), 
poet, critic și istoric literar, eseist, fondator și redactor-
șef al revistei “Teleormanul cultural”, autorul a șapte 
cărți de versuri și a patru cărți de critică și istorie lite-
rară, a ieșit pe piața literară cu un nou volum de ver-
suri, „Libertatea sinelui unic”, alcătuit din 29 de cicluri 
care aparțin genului liric (pasteluri, imnuri, epigrame ), 
genului epic (balade, fabule, legende), dar conține și 
poezii cu formă fixă ( acrostih, limerick, rondel, sonet, 
triolet, pantum ) și multe altele, toate scoțând în lumină  
„o personalitate cu o cultură generală remarcabilă”, 
după cum apreciază și criticul literar Nicolae Dina în 
postfața cărții. 
     Cartea beneficiază de o prefață entuziastă, semna-
tă de poeta Domnița Neaga, din care reținem: „Temele 
lirice, extrem de diverse, sunt prezentate printr-o sub-
tilă textură poetică, printr-un joc aluziv de finețe. Unele 
versuri au ceva din filonul ce se degajă din folclorul 
magic. Îngerii și sfințenia sunt în elementul lor. Umorul 
picurat cu discernământ creează o stare de bine în 
sufletul cititorului”. 
     Un punct apăsat pe i pune și criticul literar Iulian 
Bitoleanu, pe coerta a lV-a a cărții: „Extrasele din so-
cialul maculat al mileniului 3 vituperează frivolitatea 
femeii, corupția, superficialitatea, politrucismul sau ar-
ta escaladării profesionale, stearpa făptură, hoția fru-
mos ambalată, libertinajul etc.” 
     Cu pasaje gnomice și intertextuale, cu îndrăzneală 
imagistică incluzând și ludicul, cu ușurința de a trece 
de la versul liber la cel tradițional, cu băgăția lingvistică 
a discursului liric, poemele din volumul lui Cristian 
Gabriel Moraru ne apar ca un strigăt de bucurie, ca o 
pledoarie pentru trăirea plenară a clipei, ca un strigăt 
de disperare mută, ca o investigare a sensurilor și 
semnificațiilor existențiale, ca o laudă adusă vieții în 
ifinita ei desfăurare. Fără să-și  încarce versurile cu 
artificii stilistice, poetul teleormănean urmărește să ex-
prime adevărurile - unele chiar dureroase - în formule 
delicate care să declanșeze interogații în așteptarea 
răspunsurilor, atitudine poetică provocată de lumea 
actuală în care creatorul se simte tot mai agresat de 
materialismul ce ne invadează existența, poetul prefe-
rând trăirea întru spirit. 
     Vitalitate bine temperată, Cristian Gabriel Moraru 
oscilează între contemplația senină și exuberanță, 
comportându-se confortabil  în ambele. Cartea sa se 
hrănește din marea cultură a lumii, reflexele intertex- 
  

(urmare din pag. 32) 
 

un om pasionat de literatură. Citind celelalte cărți ale sale, 
cititorul intră în intimitatea sa spirituală, înțelegându-i trăirile, 
speranțele și dezamăgirile, împlinirile și eșecurile, tăria de a 
merge mai departe. Însă atunci când același cititor se 
întoarce la cele patru titluri din colecția INTERVIU, nu poate 
să nu constate anumite nuanțe ce definesc personalitatea 
autoarei. S-ar putea numi curiozitate, imboldul ce a îndem-
nat-o să facă interviuri, asemeni unui ziarist conștiincios, și 
apoi, asemeni unui scriitor veritabil, să le publice cu 
acuratețe în cărțile sale, intervenind numai cu mici portrete 
prezentative, pentru fiecare scriitor intervievat și oferindu-le, 
ca un mărțișor, o succintă caracterizare: Lucia Pătrașcu, un 
scriitor al cărei condei revarsă iubire, Dumitru Anghel, 
un neobosit ziditor al cuvântului scris, Georgeta Muscă-
Ooană, un amestec de noblețe și extremă emoție, Dan 
Bistricean, o voce autentică a literaturii române, Vasile 
Mandric, cel mai bun autor de sonete al Brăilei, Valentina 
Balaban, ...dincolo de fereasta de cristal a poeziei și 
Sterian Vicol, ...pe treapta cea mai înaltă a valorilor 
scriitoricești. De fapt, este vorba despre generozitate, o 
generozitate ce naște uimire și admirație. Nu este puțin 
lucru să rupi din timpul tău și atunci când valurile închipu-
irilor te cheamă, precum apele Dunării, să îndrăznești, să 
întrebi, să afli și să povestești despre viața altora, ori, mai 
concret, să-i inviți pe ei, oamenii de lângă tine, să-și amin-
tească, să povestească și să se instaleze în cartea ta ca pe 
lavița de la poartă, unde întotdeauna încep poveștile, ce nu 
se mai sfârșesc. Este o încântare atât pentru cel care a 
pornit acest demers, cât și pentru cel care își deschide 
sufletul și mărturisește. Dar mai ales pentru cititorii care se 
adapă din apa creațiilor literare! Și iată că, achiesăm la 
părerea jurnalistei Georgeta Istrate, care semnează prefața 
cărții și o încheie într-un mod aproape socratic: „În conclu-
zie, cartea Corneliei Vîju trebuia să se întâmple!” Și se va 
mai întâmpla, ori de câte ori oameni și locuri, întâmplări și 
destine vor capta atenția scriitoarei Cornelia Vîju, îndem-
nând-o la noi și noi fapte literare, ce nu sunt întotdeauna la 
îndemâna oricui. Va mai apela, cu siguranță, la efectuarea 
unui astfel de demers literar pentru care are perseverență, 
vocație și talent. Să fie cu noroc!  
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tuale colorând aproape fiecare pagină : „A fost odată ca în 
basme/ Un om care i-a sfidat pe zei :/ Fiul lui Zeus și-al 
Alcmenei,/Netemător nici de fantasme.// Atins de gelozia 
Herei,/ Într-o zi e cuprins de spasme/ De furie și, cu 
cruzime,/ Își ucide copiii mititei.// Pentru ispășire, Heracles/ 
Consultă oracolu delfic,/ Apollo dându-i de înțeles// Că 
lașului Eurystheus,/ Al Micenei rege nevrednic,/ Îi va sluji tot 
anul cosmic. ” 
     În capitolul intitulat „Muncile lui Hercule”, sunt resuscitate 
multe din miturile Greciei antice: leul din Nemeea, hidra din 
Lerna, mistrețul din Erimant, căprioara din Cerinia, grajdu-
rile lui Augias, păsările stimalfide, taurul din Creta, iepele lui 
Diomede, cingătoarea Hippolythei, cirezile de boi ale lui 
Geryon, merele de aur din grădina Hesperidelor, prinderea 
Cerberului, care, prin unele adăugiri, ar fi putut constitui 
obiectul unui singur volum. 
     Iubirea „cea cu o mie de nemărginiri ” e sentimentul tute-
lar care structurează cele mai multe poeme: „iubire, prin tine 
trăiesc veșnic, „o femeie cântă la pianul vieții simfonia inimii”  
„doar Credința, Speranța și Iubirea/ sunt calea de a dobândi 
Nemurirea”, „Credința, Nădejdea și Dragostea/ dansează 
ca flăcările pe dealuri”, „este inima ca un foc / ce nu poate fi 
stins deloc, este inima ca o stea/ în care dăinuie dragostea,  
de-abia așteptam să vii/ frumoasa mea, frumoasa mea, „ în 
amurgul înstelat / visele se-ncheagă / din fantasticul aluat/ 
al iubirii, dragă”, „de-aș fi pictor, / ți-aș picta chipul răvășitor 
/ cu penelul muiat în paleta inimii/, de-aș fi sculptor,/ te-aș 
modela din lutul cutezător/ ca pe următoarea Evă a 
omenirii”,„ misterul / iscat în viață de acel înger sfânt,  Amo-
rul”,  „mi-e inima portal spre zările secrete/ și-n ea te port ca 
pe un vis nemuritor”, „părul tău de vrăjitoare/ rugul inimii 
aprinde, / trupul tău de amazoană, / l-aș iubi o veșnicie”. 
Sunt multe alte poeme care ar merita să fie citate în  
 

 

integralitatea lor. 
     Tematica volumului este destul de eclectică, 
determinată fiind de disponibilitățile multipe ale 
autorului. Cu un firesc ce derivă din esențializarea 
gândirii și din intensitatea trăirii, poetul se angajează 
într-o încercare temerară de a crea  alt fel de poezie. 
Poemele lui Cristian Gabriel Moraru aparțin unor 
limbaje destul de variate ca tonalitate și registru 
stilistic, de la lirismul confesiunii directe sau apare-
nta narațiune la absurdul de tip suprarealist, de la 
stilul aforistic la ermetism și la imagini poetice para-
doxale, de la poezie la filosofie, de la puritatea ima-
ginii la țipătul revoltei, de la seninătate la încrânce-
nare, de la expresionism la confesiune netrucată. 
     În ansamblu, volumul pare o istorie ilustrată a 
poeziei românești, autorul reușind să se impună ca 
o conștiință neliniștită, intrigată de spectacolul dez-
gustător al lumii contemporane. 
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