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Încet se afundă și curge
Odată cu torentul dintre două linii de sare.

Arsenie AUGUSTIN
***
Lacrimi din nopți lungi de uitare
Voi strânge în pumn
Și aripi de poeți fără nume
Am s-așez pe rafturi de-amăgire și trudă.
Cântările nebuniei spuse la-ntretăieri
Și bătăi de pleoape tăcute
Au să răsune asimptotic pe creste
Înainte de căderea clepsidrei în seri
De-ntuneric și plâns.
Nimeni, nimic nu-ngenunchează iubirea
Din vârful peniței-fior,
Cuvinte și pietre vor zdrobi iar povara
Unor inimi închise de porți cu abis.
Nu mă tem de făcliile stinse,
De orizontul legat cu ochi cenușii
Și călcat de-nălțimi cu iz de bazalt.
***
Acolo, în partea aceea neatinsă,
Sub streașina largă a inimii grăbite
Îmi voi pune tăcerea,
Voi îngrămădi nescrise cântări
De război și de seară.
Cu zâmbete surde ascunse în orgi,
Măsurate de ochi triști și stingheri,
Am să-mi las sângele să curgă
Ca-ntr-o ulcică de piatră.
Îl voi bea cu gesturi târzii
Când brațele-mi se vor încleșta împrejurul
Tainei ucise-n pereți de altar.
Mănunchiul de raze secerate alergând
Înapoia unui urlet cât cerul,
Va sta sub aripa morții
Unde degetele de metal și azur
Se-ntind calm mângâind cap de copil.
***
Aici parcă totul e humă:
Soarele târziu din spatele casei,
Trunchiul visului în care-mi zboară
Îngeri imberbi
Și vântul ce clatină tufele de măceș.
La capătul celălalt al tăcerii de sticlă
Se-ascund ecouri tocite,
Umbre-ascuțite de cerbi și elani.
Niciun semn că crestele vechi de bazalt
Ar fi templul unei rugi îmbrăcate
În amintiri de călău.
Doar rugină și tunet, evadare din
Albul obscur al paginii goale,
Căci pulsul silabelor-sânge de azi
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***
Târziu și noapte s-a făcut de ieri
Când numele iubirilor s-au așezat în
Răni ca niște atingeri flămânde
Întoarse din nou
La durerea cuvintelor boante.
Delir și tăcere uscată se-aștern
Ca povară ce frânge pași și destin;
Cad lumini pe zăvoare de-oțel
Iar pământul se preface-n covor de arsuri.
Beznă. Tunet și spini se agață-ntre
Frunzele tari ale nopții
Izbind înălțate priviri de zidurile morții
Ca-ntr-o foame absurdă de sens și trăiri.
Înstrăinată cântare cârmuie cerul,
Dimineața-i răspunde-n sunet și val
Și rouă de sânge
Ca o pradă a ființei.
***
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.
***
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.
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Emilia STAJILA
(R. Moldova)
Ultimul raft…
Când ne naștem nu avem bagaje
Și nici regrete amare sau amintiri
Tăioase, dulci, nemernice ori demne.
Facem primii pași, începem aprig
Să coagulăm emoții și experiențe,
Așezăm neatenți totul în grabă
Pe raftul sufletului nostru ingenuu.
Cu anii, dulapul se umple mai mult.
Nu putem arunca nimic… E imposibil!
Reușim să mai uităm, dar nu totul.
De obicei, lucrurile care zgârie
Nu pot fi amplasate nici măcar
Pe ultimul raft vechi și prăfuit.
Depinde doar de modul original
În care fortificăm dulapul greu,
Nonconformist sau obosit demult.
Această mobilă a ființei noastre
Este atât de stranie și zurlie!
Devine rezistentă și rigidă
Pe măsură ce e distrusă în interior.
Experiențele sunt devastatoare,
Însă aduc o înțelepciune oarecare,
O lecție pentru care plătim din plin
Și reușim să înțelegem în profunzime
Dauna unei naivități copilărești
Ce ne domină toată viața.
Dulapul e atât de obosit și neglijat!
Nu putem să-l deposedăm de nimic.
Circumstanțele, oamenii, destinul
Au pus în el totul fără zăboveală…
Nu ne rămâne decât să utilizăm ceva
La timpul potrivit sau, pur și simplu,
Doar să lăsăm pe ultim raft ceea
Ce ne provoacă suferință adâncă,
Iar pe primul să așezăm cu grijă
Suvenirele bucuriilor trecute.
Acest dulap e singura comoară
Agonisită în vâltoarea clipelor trecute,
Dureroase, chinuite sau atât de fericite!

Simplitate
Ador eu simplitatea omenească
Ce e înfrățită veșnic cu bunătatea,
Cu empatia curată și respectul față
De semenii triști sau osândiți.
Fiind copil naiv, neputincios
Mi s-a spus că trebuie să fii
Simplu, dar nu simplist.
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Și dacă tot a venit vorba
Despre gradele de rudenie,
Mi-am încrustat în minte
Și-n inima care se mai poticnește:
Inteligența e soră cu modestia.
Acum timpul s-a schimbat brusc,
Modestia, pentru neciopliți,
A devenit, peste noapte,
Sinonim absolut al prostiei.
Lentoarea unora e numai o scuză,
E praful aruncat în ochi.
“Nodul gordian” al dușmanilor simplității
Rămâne, de veacuri, Omenia
Care nu mai curge prin sânge,
Ci devine o “maladie” rar întâlnită.
Am un dezgust pentru îngâmfarea
Profundă, machiavelică și pernicioasă.
Sunt un fan avid al modestiei
Călcate inexorabil de bipedele demente.
Îmi plac oamenii simpli, dar nu simpliști…
Pe același drum cu viața
Viața ne poartă pe căi bătătorite
de cei care deja nu mai au nevoie
să vadă harta cu drumuri întinse.
Ne lasă să ne mai poticnim încet,
apoi ne ridică de cuget și inimă,
vede dacă ne-am învățat să mergem
drept, convinși în existența ei veșnică.
Dacă ne mai împiedicăm, ne ia în brațe
și ne duce o vreme până prindem
la curajul pierdut din imprudență.
Ne lasă iarăși să parcurgem singuri
peste câteva riduri de pe fruntea
îngrijorată din cauza fricii
de a cădea din neatenție din
brațele grijulii ale vieții înțelepte.
Ne și mai pedepsește câteodată,
dacă nu am pășit corect pe cărarea
arătată de ea cu multă atențiune.
Suntem prea mici ca să mergem
singuri pe căi necunoscute.
Ne înspăimântă și ne derutează
lumina promisă, undeva, departe…
Când iarna vine pe cărarea noastră
și ninge cu fulgi grei peste inimă,
atunci pășim ferm, fără să mai fim
însoțiți de viață, dar nu mai avem
nici puteri, nici ani în față…
Ajungem la destinație și viața
ne așează cu grijă în brațele Cerului,
apoi face și ea un popas la căpătâiul
nostru, al celora pe care i-a învățat
timp de un drum întreg, plin de necaz,
să ințeleagă odată și pentru totdeauna
cine este ea cu adevărat…
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Iuliu Marius MORARIU
O formă mistică a liricii zilelor noastre
Olimpiu Nușfelean, Unde așezăm plînsul copilului?,
Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021, 140 p.
Scriitor de rezonanță deopotrivă pentru peisajul
cultural bistrițean și cel românesc, domnul Olimpiu Nușfelean are deja un palmares consistent, atât în ceea ce
privește activitatea didactică, cât și în chestiuni legate de
cea culturală și literară. Membru al Uniunii Scriitorilor din
România, începând cu anul 1990, a scris deja mai multe
volume valoroase, care l-au impus între poeții și prozatorii
contemporani. Editor al periodicului Mișcarea Culturală de
la Bistrița, dânsul este când descoperitor de talente, când
truditor pe altarul unui ogor din care satisfacțiile nu curg
mereu din belșug. Își asumă însă cu conștiinciozitate o
muncă frumoasă și onorabilă deopotrivă, care-l face să fie
apreciat în arealul cultural.
Prin antologia Unde așezăm plânsul copilului?,
domnia sa vine să-și confirme valoarea, oferind o interesantă suită de creații lirice mustind a mesaj mistic. Poemele, marcate deopotrivă de un conținut ludic, cât și de
meditație filosofică, vin să vorbească, pe alocuri într-un
chip de-a dreptul șugubăț despre profunzimile lumii, priorități, spiritualitate și alte aspecte conexe. Iată, de exemplu, cum debutează întregul volum:
„Un scîncet de copil la intrarea-n biserică,
undeva sub prima boltă, spre sfîrșitul liturghiei.
Îngerii păzitori au un ceas de relaxare,
profită de priveliștea zilei așezaţi
pe streșinile împăcate…
Pregătit oare pentru nefericire?
Nu extincţia - simpla extincţie - privilegiul eternităţii.
Și nici nu-i ţipătul prim,
ci gînguritul întrerupt între primele silabe ale vieţii.
În ce colţ al inimii așezăm plînsul lui?
Cum să ieși dintre fraze convenţionale și să-l asculţi?
Moartea stă deoparte cuminte și nu-i schimbă chipul.”
(p. 9).
A nu se crede însă că Olimpiu Nușfelean e doar
un scriitor creștin, un mistic ce imită monștri sacri de talia
lui Crainic, a lui Vasile Militaru, sau a lui Radu Gyr, se lasă
pradă fiorului de sentimente și se complace în evadări
stilistice, menite să epateze prin circumscrierea exclusivă
în spectrul unui anume religios. Dimpotrivă, e un om
deschis și un stăpânitor al versatilității condeiului, care știe
să folosească metafora, deopotrivă pentru a ascunde și a
încifra, cât și pentru a da la lumină profunzimi de-a dreptul
uimitoare. Într-o construcție ce poate fi plasară la interferența dintre pastel și baladă, dânsul ține să îmbine accente romantice cu mal du siecle simbolist, într-o plăcută construcție:

5

„Oceanul de chipuri identice
e-o sferă multicoloră
ce sporeşte mereu precum luna albastră
din o sută-n o sută de ani,
nu-i mai încape în inimă,
nici în minte,
striveşte Pămîntul”. (p. 15).
Spiritualitatea nu e o piatră de poticnire și un
motiv de autosuficiență pentru scriitorul bistrițean.
Astfel, de exemplu, lecturând mitul cosmogonic într-o
cheie personală, el se străduiește să redescopere divinul din el printr-un dialog cu Creatorul și în același timp,
să citească parcă, din marasmul cotidianului, gândurie
pe care Acesta ar vrea să i le adreseze:
„Dumnezeu ar vrea să mă alcătuiască din nou.
Frămîntat din lutul
pe care l-am ignorat toată viaţa.
Dimineaţă, la cafea,
îmi mai oferă o şansă
pe care eu o confund c-o ispită.
Citesc semnele zorilor
şi nu le-nţeleg.
Mă agăţ în continuare de barele tramvaiului
ce mă duce la serviciu,
îmi beau paharul de vin
la palavre,
urmăresc ochii însufleţiţi ai divei,
convins că trăiesc.
Dar El ar vrea să mă alcătuiască
din nou din ţărîna aceasta de atît
de mulţi frămîntată,
fără vreun efort din partea mea,
nu prin spovedanie,
nu din sudoarea adîncului,
nu eludînd crugul lumii,
așa, pur și simplu, de dragul nehotărîrilor mele…” (p. 22).
Text scris cu suflet, ce-și propune să treacă
dincolo de clasicele structuri stilistice ce adesea, îmbrobodesc, mai mult decât împodobesc, creațiile poe(continuare în pag. 9)
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Iulia-Maria CIHEREAN
Sâmedru – sărbătoare de toamnă
Sâmedru este o sărbătoare specifică toamnei ce se
celebrează în fiecare an, în data de 26 octombrie. Numele
acestei sărbători provine de la numele popular al “Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie, devenit în popor o divinitate agrară.
El este considerat patronul toamnei pastorale, reprezentând moartea vegetației, venirea iernii și a frigului, în antiteză cu Sângiorgiul (patronul frunzei verzi, regeneratorul
naturii, a primăverii).”1 Sâmedru și Sângiorz sunt “frați”,
care împart anul pastoral în două anotimpuri simetrice: vara pastorală între Sângiorz și Sâmedru și iarna pastorală
între Sâmedru și Sângiorz. Totodată, “Ei poartă la brâu
cheile anului cu care Sângiorz închide iarna și deschide
vara la data de 23 aprilie, iar Sâmedru închide vara și
deschide iarna la data de 26 octombrie. Un sfânt înfrunzește codrul, iar celălalt îl desfrunzește. Între ei este încheiat un rămășag pe viață și pe moarte […].”2
Despre Sâmedru se spunea că face parte din anul
pastoral, apărând în mai multe mituri ca Sfântul Dumitru
cioban, ce era cu turma izolat într-o pădure. Mai târziu,
acesta a intrat în conștiința comunităților ca un păstor sau
un crescător de animale obișnuit, dar și ca un fecior de o
frumusețe rară, “ce se metamorfozează pe timpul nopții în
porc străvechi, simbol zoomorf pentru spiritul grâului.” 3 În
plus, Sâmedru “încuie vara”, desfrunzește codrul și aduce
zăpada pe Pământ, dar lucrul cel mai important “pentru
țăran este faptul că patronează și garantează soroacele
pentru slujbe, încheierile și socotelile făcute cu jumătate de
an în urmă la Sângiorz.”4 Aceste elemente conduc spre
ideea conform căreia Sâmedru depășește cadrul unei mici
sărbători specifice toamnei, devenind un adevărat reper
agrar și pastoral al anului țărănesc.
Sărbătoarea din 26 octombrie va deveni o sărbătoare
plenară a unei comunități întregi, care avea un moment
extrem de important, respectiv Focul lui Sâmedru, privit ca
un scenariu al morții, dar și al renașterii. Focul avea un
caracter funerar și era înțeles ca un ritual ce avea rolul de
a câștiga bunăvoința și asigurarea unui an fertil și bogat al
recoltelor. De Sâmedru, se dădeau de către localnici
diferite ofrande pentru sufletul celor morți, “fiind una din
sâmbetele morților.”5
Odată cu această sărbătoare, se făceau și numeroase
ceremonii funerare, se făceau slujbe la biserică pentru cei
morți, se aprindeau “lumini” (lumânări) la morminte și se
dădea de pomană celor prezenți la ceremonie: țuică, colaci, fructe ș.a. Toate aceste acte ritual de purificare, fertilitate semnificau “îngroparea anului nou care acum va renaște mai bun și cu recolte bogate pentru oameni.” 6
La Focul lui Sâmedru, în trecut, participa întreaga co-
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munitate, după cum ne este relatat și de un sătean,
baciu Gheorghe Buștea din Dumbrăvița, de pe Valea
Mureșului (Hunedoara): “Cu o țără mai 'nainte de Sf.
Dumitru, noi ăi mici meream în pădure și adunam
vreascuri ăle uscate și mai grosuțe mai puneam
coceni, resturi de la cânepă și făceam o adunătură
mare și 'naltă. Sara de Sf. Dumitru ăi dădeam foc,
venea tătă lumea ăi bătrâni, mame și tați, iară noi ne
bucuram și săream peste foc.”7
Pe lângă ritualurile cu ocazia sărbătorii lui Sâmedru și vremea (condițiile meteorologice) din ziua de
Sâmedru erau interpretate în feluri diverse. De exemplu, dacă era iarnă grea la Sâmedru, se prevestea abundența nucilor și a gutuilor. Dacă ziua de
Sâmedru era aspră, se spunea că iarna va fi bună,
iar dacă va fi vreme bună, se credea că va fi o toamnă lungă și frumoasă. De asemenea, și ciobanii au o
interpretare specifică pentru a stabili cum vor fi toamna și iarna în acel an: “Cele mai bune aspecte oculare pornesc de la ciobani: când vor să afle dacă iarna va fi moinoasă (ploioasă) sau geroasă, își aștern
cojocul în mijlocul oilor și se uită să vadă ce fel de
oaie se va culca pe cojoc: oaia de-i neagră, iarna-i
bună, de-i albă, va fi geroasă”.8
1

Mirela Legrand-Stoia, Nicolae Stoia, Ormindea - repere
monografice, Deva, Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei,
2016, p. 256.
2 Ion Ghinoiu, Mitolgie română. Dicționar, București,
Editura Univers Enciclopedic Gold, 2013, p. 244.
3 Marcel Lapteș, Anotimpuri magico-religioase, Deva, Editura
Corvin, 2011, p. 262.
4 Ibidem, pp.262-263.
5 Ibidem, p. 263.
6 Ibidem, p. 265.
7 Ibidem, p. 264.
8 Ibidem, p. 267.
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SONETUL BĂTRÂNULUI BARD
Când inima-ți, tăciune, mocnit arde,
Nu te lăsa, durerii, dulce pradă,
Discreta lacrimă să nu se vadă,
Grăbește-te și stinge-o cu un pahar de

Mihai MERTICARU
SONETUL IUBIRII
Nu poți trăi frumos fără iubire,
Nici să te bucuri de taine, nici să zbori,
Nici să simți tumultul ce îți dă fiori
Și-ți luminează întreaga fire.
Cu dragoste, ne ademenesc splendori
Și, tot cu ea, ajungem la-mplinire,
Că dulce-i, uneori, o amintire,
Extaze, prilejuind adeseori.
Iubește toate ce te înconjoară
Și-i mângâiat de lumina solară,
Că Dumnezeu îți va întinde o scară!
Forțează clipa întâlnirii astrale,
Închină-i vieții fierbinți osanale,
Cioplește-ți, prin stâncă, propria-ți cale!
SONETUL VIEȚII
Domol e veacul, dar clipa-i sprințară,
Ea ne dă, în toate, ton de metronom,
Ne-nvață să ne ducem traiu-n binom,
Să-i descoperim piatra unghiulară.
Perseverând răbdători, reuși-vom
Să scoatem omul integru din fiară.
Când Duhul Sfânt asupră-ne coboară,
În Himalaie schimbăm și un atom.
Putem să facem sărbători din secunde
Și din orișicare colțișor anost,
Sublimitățile să ne inunde,
S-acopere și zonele imunde.
Viața e frumoasă chiar și-n zi de post,
Unde e ? Nu mai e, a trecut, a fost.
SONETUL UNUI PARIU
N-ai strâns comori, n-ai ridicat palate,
Sădit-ai, în fiecare an, un pom,
N-ai vrut să fii decât un simplu om
Și, pentru cel de lângă tine, frate,
Un termen oarecare într-un binom,
S-auzi cum inima de-a lături bate,
Să fii adept al școlii eleate
Și,-n orice împrejurare, un bonom.
Durerea ți-a fost mai mult bucurie,
Năpasta ai primit-o ca pe un dar ,
Deznădejdea te-a învățat a scrie,

Nectar brumat cu clar de lună fadă
Și cântă cum știi tu mai bine, barde,
Că muzica și poezia-s dar de
Zeițe din cea antică Eladă!
Tu ești Sisif ce cară munte-n spate,
Vlăstar din vechea stirpe a lui Homer,
Culegător de iluzii spulberate,
Un rege-n regat de singurătate,
La Masa Rotundă, distins Cavaler,
Pe moșia cuvântului, zilier.
SONETUL CONTRARIETĂȚILOR
Nu ești decât pulberea ce visează,
O amintire în al secundei pliu,
Un chip sculptat ce se închipuie viu,
Printre nimicuri, umbră de sfârlează,
O amăgire dispersă în pustiu,
O rană veche care supurează,
O suferință de-a pururea trează,
Un set de contradicții, un portpuriu.
Tumultuoase fluvii îți curg prin vene,
Albit ți-i sufletul de negre vremuri,
Adulmecat adeseori de hiene,
Ușor sari pragul uitării viclene.
Înfășurat în cețoase totemuri,
Din clipe trecătoare, tu faci evuri
SONETUL DESTINULUI
Se frânge clipa la un capăt de drum,
Se sfarmă piatra, se sparge urciorul,
Se-ntunecă dintr-odată decorul,
Se schimbă toate într-o dâră de fum.
Apare, să-și joace rolul, actorul,
Dar șuvoiu-ntâmplării curge altcum,
Rămân niște zâmbete într-un album,
Prin lume, mai colindă, singur, dorul.
Frumos și mult viteaz a fost odată,
Cu nemurirea, credea că-i logodit,
Trăia într-o poveste colorată
Și-avea,drept strajă, un înger de fată.
Cu daruri alese a fost hăruit,
Într-o secundă, toate s-au năruit.



Din toate ce-au fost, doar iubirea-i vie.
Ai pariat mereu pe un singur zar,
Știind că, iubind, nimic nu-i în zadar.
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Marina COSTA
TREI GĂINI FRANȚUZEȘTI
Carmen voia să pregătească o cină festivă pentru a
sărbători întoarcerea soțului ei, așa că îi ceru lui Cathy
rețete franțuzești.
- Ți-aș recomanda o supă țărănească de pui, o tocăniță
provensală, din moment ce Baptiste e de acolo, și ce
rămâne poate fi combinat după aceea într-un cassoulet
pentru masa următoare. Ia trei găini, jumulește-le, curăță-le
și taie-le, apoi pune bucățile la fiert. Pentru început, nu le
lăsa să fiarbă de tot. Adaugă roșii doar dacă nu vrei supa
prea dulce. Pune o linguriță de tarhon, jumătate de linguriță
de nucșoară, piper și sare după gust…
Bucătăreasa continuă cu explicațiile detaliate, în timp ce
Carmen lua notițe în caiețelul adus special în acest scop.
Desigur, în spaniolă, limba ei maternă, singura în care știa
să scrie.
Carmen gătea ca acasă, în Santo Domingo. Avea emoții
cum îi va ieși prima încercare de specialități din țara soțului
ei. Dacă nu înțelesese bine ceva din explicație, la transcris?
Citi notițele din nou seara, înainte de culcare. Se hotărâse să cumpere găinile a doua zi, de la piață. Vor sta în
curte până se întoarce Baptiste.
Deodată, auzi un ciocănit la ușă. Când alergă s-o deschidă, mirându-se cum de se făcuse deja dimineață, în
pragul ei erau... trei găini franțuzești, albe, elegante, din
rasa La Bresse. Cum ajunseseră acolo?
- E cineva la ușă? întrebă Carmen, mirată.
Cine putea să-i fi făcut acest dar? Cathy era singura
care-i cunoștea intențiile și nu avea posibilități materiale săi ofere trei găini franțuzești.
- Mais oui, suntem aici, nu ne vezi? una dintre găini răspunse, într-o franceză mai fluentă decât a lui Carmen, cu
accent provensal. Sunt Paulette, la dispoziția dumneavoastră, iar acestea sunt surorile mele bune, Pierrette și
Corinne.
Stăpâna casei se miră să audă că găinile puteau vorbi.
Da, aveau nume franțuzești, purtau bonete de dantelă fină,
spre surpriza ei, mărgele în jurul gâturilor albe și se
exprimau frumos.
- Eu sunt Carmen. Nu am mai văzut până acum găini
care vorbesc. Știu doar una, dintr-o poveste, spuse ea, cu
voce tremurată.
- Ți-am adus daruri, interveni cea prezentată sub numele
de Corinne, arătând cu aripa spre o grămăjoară de lucruri
împachetate, aflată în spatele lor.
Dacă cele trei nu s-ar fi îndepărtat una de cealaltă, nu sar fi văzut pachetele.
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- Poftim o baghetă proaspătă din partea mea,
continuă pasărea. O să-ți dau o rețetă, cu ce să ungi
pâinea... dar nu vreau să fierb în supă!
- Eu ți-am adus o sticlă de vin de Bordeaux și îți
voi spune o mulțime de povești, dacă mă primești în
curtea ta. Nu mă face tocană, te rog! rosti Paulette.
- Eu îți ofer brânză franțuzească, gustoasă, deosebită. Îți voi da rețete s-o pui în plăcinte și alte specialități, dacă asta ne ține, pe mine și pe surorile mele,
departe de cratițele și oalele tale, afirmă Pierrette.
Toate trei îți promitem, în plus, ouă gustoase, dacă
ne ții în curte, nu în bucătărie!
- Sper că nu ai găini Sussex în curte, adăugă
Corinne. Or fi englezii aliații noștri, în teorie, dar tot nu
poți avea încredere în ei.
Carmen voia să-i răspundă că mai auzise aceste
vorbe, dar nimeni nu ar trebui să urască pe altcineva
pentru că era de alt neam. Ea era cel mai bun exemplu: spaniolă, mulatră, măritată cu un francez care o
iubea, în ciuda prevederilor legilor segregării rasiale,
de care auzise.
Nu apucă, fiindcă un uliu apăru pe cer, din senin,
cu intenția de a lua în gheare una dintre găini. Carmen o apără, pierzând în schimb bagheta proaspătă,
prada de război a răpitorului. Gheara lui o însemnă la
încheietura mâinii.
O durea încheietura. Se luptă să scape din încleștarea lui… și deschise ochii. Era în patul ei. Zbătânduse în vis, încheietura se izbise de capul patului și o
durea. Pe fereastră se iveau, timide, zorile.
Acum era sigură că va cumpăra cele trei găini albe, franțuzești, chiar dacă acestea nu vor purta niciodată bonete de dantelă, nici mărgele. Le va păstra
pentru ouă. Le va numi ca pe cele din vis - Corinne,
Paulette și Pierrette. Iar pentru cina festivă, o să aducă specialitatea gătită de Cathy în ziua aceea, în loc
să încerce ea feluri de mâncare franțuzești.
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Caliopi-Alina DINU
ZICA
Mă aflam în vacanță pe malul mării, la Constanța.
Obișnuiam să mă plimb, seara, pe faleza Cazinoului. Coboram pe stabilopozi și ascultam vuietul mării. Îmi plăcea
să simt cum stropii îmi răcoreau fruntea de arșița zilei!
Deodată, am auzit un cântec trist. Cineva cânta în apropiere. M-am furișat tiptil-tiptil și am văzut un bătrân care se
afla așezat pe stabilopozi, cu o undiță în mână. Cânta
încet:
-Tu, frumoasa mea,
Departe ești de mine,
Mi-e dor de ochii tăi de stea,
De gura ta, de tine!
M-am apropiat și l-am salutat:
Eu: -Bună seara!
Bătrânul: -Bună să-ți fie inima, tinere!
Eu: -Îmi place cântecul, dar… e trist!
Bătrânul:-Îmi amintește de anii tinereții. Cântecul
acesta are o poveste.
Eu: -Ce poveste?
Bătrânul m-a privit pe sub sprâncenele albe,
împreunate, sub care ardeau doi ochi, ca doi cărbuni
încinși.
Bătrânul: -Cum să-ți explic, tinere? Am iubit o
femeie, în tinerețe! Am iubit-o mai mult decât pe toate
femeile din viața mea!
O știam de copilă. Locuia în apropiere, într-o
șatră. Era o fetișcană săracă, dar muncitoare și frumoasă.
Trecea pe strada noastră, cu coșul cu pește, strigând în
gura mare : -Hai la pește! Hai la pește!
Eu eram un tânăr care lucra ca dulgher, în port.
Mă îndrăgostisem de ea și îi cumpăram tot coșul de pește,
cerându-i, în schimb, o sărutare. Se lăsa greu prinsă și
fugea ca un țipar speriat din brațele mele.
Într-o zi, i-am spus să fie mireasa mea. M-a privit
uimită și m-a sărutat pe obraz. Apoi, a fugit. Nu știam ce
să înțeleg!
Nu a mai trecut o perioadă, pe strada noastră. Am
întrebat niște puradei dacă au văzut-o, însă…mi-au spus
ca a plecat de pe aici. Fusese promisă unui tânăr, de mică.
Familia ei o măritase cu un alt bărbat.
Am simțit că îngheț, deși era o căldură de foc.
Mi-am strâns pumnii, mi-am făcut un băgăjel, mam dus în port și m-am angajat pe primul vapor care pleca.
Am colindat multe mări. Am întâlnit alte femei, ba chiar mam și însurat, o dată. N-am avut copii. Însă, gândul meu
rămăsese la Zica. Așa o chema.
M-am întors la Constanța, mulți ani mai târziu. Am
mers acasă. Se schimbaseră multe. Chiar și părinții mei
erau alții. Doi bătrânei triști și singuri. Mama mi-a spus că
după ce-am plecat, mă căutase precupeața de pește. Îi
spusese că am plecat pe mare, iar ea,…îngândurată, cu
lacrimi în ochi, a fugit, uitând acolo coșul cu pește.
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Am amuțit. Așadar,…mă căutase! Așa-dar…
mă iubea!
Am pornit pe străzi năuc, privind femeile
întâlnite pe stradă, căutând-o în ele…pe Zica. Am
auzit, deodată:
-Pește, hai la pește!
Am tresărit. Întorcând capul, am zărit o copiliță
cu cozile pe spate și ochii de cerneală. Am mângâiato pe obraz și i-am cumpărat tot coșul de pește. A fugit,
fericită!
De atunci… am rămas aici, să o găsesc pe
Zica.
Apoi, bătrânul s-a îndepărtat, luându-și undița
și plasa fără pește, cântând încet, același cântec trist:
-Tu, frumoasa mea,
Departe ești de mine,
Mi-e dor de ochii tăi de stea,
De gura ta, de tine!
Am plecat și eu, cu lacrimile în barbă.
Premiul I la Concursul Național de Creație Literară «FASCINAȚIA
MĂRII » , Constanța, 2020, secțiunea Proză scurtă


(urmare din pag. 5)

tice contemporane, Unde așezăm plânsul copilului?, al
lui Olimpiu Nușfelean, se dorește și reușește a fi o gură
de aer proaspăt în lirica zilelor noastre. Propune o
ieșire din banalul cotidianului și o redescoperire a
misticului, însă nu ca o formă de evadare, ci mai
degrabă ca o împlinire, ca o cheie ce oferă noi
posibilități de lectură și înțelegere a lumii, pe baza unor
elemente care, deși importante, sunt adesea neglijate.
De aceea, nu putem decât să salutăm cu bucurie
apariția unui astfel de demers și să sperăm că el își va
găsi deopotrivă locul în bibliotecile și inimile a cât mai
numeroși cititori.
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Adrian MOCANU
DESAGĂ DE GÂNDURI
Ca de obicei: totul se năruiește. Ființa natură devine.
Și un picior în pășunea oilor raiului sclipește.
*
Ca un voal alb aidoma unui cearșaf, să vin peste
mănunchiul de chimvale tăcute.
*
Poezia 1
Fluviul sincerității să se oprească.
Stâlpii să fie cu caii pironiți.
Da-ți-mi capul de cal de catifea gri.
Visul doririi de mine să izvorască.
*
Răsărit în mintal în care pleoapele-mi-s ...
*
soare pe pleoapa sufletului.
*
Poezia 2
tu, iubito, ești copacul meu roz!
și am fost căzut în mine iar,
ca visul într-un carnaval.
și am stat tăcut - gând ca val
și am cap de cal, gri, de catifea.
*
Ochiul tău de stea, iubito clipește în o frunză de viță.
*
tu, pasăre, din dreapta ai venit. De palma mea stângă teai oprit. Sferă ai construit.
*
Poezia 3
Ca un câine de curte să-l iau în gură pe De Ce.
Lasă-mă Doamne cărăbuș,
așa ca un om fără chip ce-mi sunt acum.
Tu, tărie galbenă-albă
mă readuci în dar,
de pot să respir normal.
02.03.20
*
Poezia 4
Se întunecă cerul și marea minții,
Și gura știrbă a Hidrei o am.
Șezi mumos cap, în culoarea roșu-maro, îmi spun.
Uite, doar cocoșul de munte e în poveste!
Poarta țarcului e deschisă în neant. Să iasă ieduții din
țarc!
Pavăza vieții noastre e păunul =o=.
Tunetul cerului când atacă,
mistrețul va dormi deja în culcuș.
Mâna mea stângă e încă încătușată de cruce!
03.03.20
*
Boem@
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Poezia 5
Atâtea ființe noi suntem deodată în cosmosuri,
încât Voi Ființă trebuie să fiți.
Tronul Lui Dumnezeu este de la "a sta". Și totul stă
intercalat, conectat. Și de fapt Totul e amintirea Lor.
Omule, ai aruncat vreodată zarul
și ai gândit marginea?
L-ai văzut pe guru-mi cum plângând
ieșea dintre sfera-i și vector, înțelegând "a lucra"?
Răutatea e o însumare cu o rază, e gura ce doar vrea,
stând în stânga în locul soarelui gândului.
Asemănarea e doar numărătoarea Lor: 1, 2.
It’ s a stadion to play. It get a church to pray.
Dar lumina de acolo e doar ca norii să se adune.
Și este o navă ca să fie,
ca un cordon ombilical,
to new live.
*
Poezia 6
Totul trebuie să fie ca oastea ce intră în veșnicie.
Ding dangul clopotului să mențină zâmbetul.
Fie chipu-mi ca în tropotul izvorului.
A bea apa din izvor e experiența
spre câmpul de mohor.
Fi vom toți ca îmbrăcați: cu platoșe,
cu arme și armuri, cu coifuri.
Cu toți în vorbă, devotați. În gândul iubirii împilați.
Mână în mână și jurați. Frați.
*
Gândule cu mine bun, ca o creangă de alun.
Blând mi-e norul. Blând mi-e norul.
Să îmi mut în el cuptorul.
Lumea fi va multă iară să se lase înserare.
Numai gura-stea a puiului de cuc mă salvează,
sunt în nuc.
*
Mama divină
I will love you every time. You give my life as present.
You are waitting me.
You are staing calm.
Vocea ta e pân la stea.
Tu cu mine ești într-una.
Mă veghezi maică din spate,
pân la întomnări.
*
Soarele sta peste mine ca o lavă de vulcan.
Gura de pește e deschisă, deschisă să înghită
ca raza soarelui din cer ce-l știam.
*
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De fiecare dată când vreau să plâng
De fiecare dată când vreau să plâng
Mă gândesc dacă plâng doar pentru mine
Dacă mai plânge cineva și cine
Se vrea cu lacrimile mele să‐l strâng

Grigore GRIGORE
De nu‐i iubire ce simt cu ființa
„De nu‐i iubire ce simt cu ființa
Iar dacă e din ce substanță‐i oare”
De ce e ziua tot mai trecătoare
Și tot mai sufocată conștiința?
Și poleiala tot mai sclipitoare
Și către lupte sterpe e tendința
De ce înlăturăm prea des credința?
De ce iubirea a rămas datoare?
De ce nu mai avem acea măsură
Care ne dă puterea din strămoși?
De ce din sufletele blânde scoși
Ne îmbrăcăm costumele de ură?
De nu‐i iubire – lipsa ei se‐ndură?
Iar dacă e, cine de ce, ne‐o fură?
Salvați cuvântul. Țineți‐l în gură
Salvați cuvântul. Țineți‐l în gură
Chiar dacă vi se pare că‐i fierbinte
Chiar dacă nu puteți să‐l țineți minte
Când are‐ncărcătura lui de ură
Chiar dacă literele lui par sfinte
Și cineva credința‐n el o fură
Chiar dacă fraza lui se mai indură
Între atâtea nașteri și morminte
Salvați cuvântul. Nu‐l scăpați din pușcă
Răbdarea voastră va‐ntări aripa
Sub care zboară glonțul cu risipa
De sentimente îmbrăcate‐n cușcă
De‐aceea îndrăznesc acum și sper
Printr‐un cuvânt salvați întregul cer
Nimic nu mă‐mpiedică să fiu măcar
Nimic nu mă‐mpiedică să fiu măcar
Un om care trece prin calendar
Unul care‐și vinde zilnic din har
Cu vorbe meșteșugite ca la bazar
Unul care se ține de brăcinar
Și urcă pe scenă și vorbește‐n zadar
Că‐l văd ascultătorii cât e de bizar
Când știe că textul nu are radar
Ah Doamne! Arată‐mi te rog deci un par
Să‐l prind doar de capătul ce n‐are jar
Să intru cu el să mă rog în altar
Să nu mai existe pe lume amar
Să fiu, să rămân, cel mai blând făurar
Care vinde un clopot unui clopotar

11

Între pleoape. Când secunda ce vine
E‐o za într‐un lanț care‐mi pare nătâng
Pe care să‐l mângâi, pe care să‐l frâng
Cu sângele care pâlpâie‐n sine
Ca între ziduri frumos colorate –
Când vreau să plâng și când nu se mai poate
Să‐nghiți lacrimile – nemestecate
Ale fiului, ale unui frate
Doamne, te rog să mai stai în cetate
Să‐nlocui Ura cu sfânta Dreptate.
E un dezastru Doamne! Un dezastru
E un dezastru Doamne! Un dezastru
Auzi pe‐o stradă sau la o fereastră
De ce să ne mutăm pe un alt astru
Când intră iarna și în casa noastră?
Adică vânt , zăpada până‐n glastră
Care aduce albul ei măiastru
Și‐acoperă durerea cea albastră
Și lacrima cu ochiul ei sihastru?
De ce să ne‐mbătăm cu o tristețe
Că ne mai sapă cineva o groapă
Și pentru asta‐ncearcă să ne‐nvețe
S‐o umplem cu speranța lui mioapă
Care tot minte că putere are
Zice „răsai” și soarele răsare
Vorbe frumoase ni se fac cadou
Vorbe frumoase ni se fac cadou
Am auzit și ieri și azi, din nou
Cel ce le spune nu e un erou
Ascultătorii știu că‐i un ecou
Și că orice cuvânt e ca un ou
Cu care mai jonglează câte‐un bou
Crezând c‐așa aruncă un lasou
Ca să nu se încurce‐n dominou
Vorbe frumoase și mai mult minciuni
Ca să îi păcălească pe cei buni
Și să‐i încurajeze pe nebuni
Că este vremea să‐și pună cununi
Până în ziua când se va‐ntâmpla
Să vină Dumnezeu cu mila sa
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Ionel NECULA
Lina Codreanu într-o ipostază lirică
Am tot scris despre cărțile d-nei Lina Codreanu, care
a devenit așa de prolifică, de parcă și-ar propune să intre în
competiție cu soțul său – a cărui hărnicie a complexat deja
pe mulți dintre confrații săi. Se spune că prolificitatea unui
scriitor este invers proporțională cu valoarea, cu competența
demersului său, ceea ce poate exprima un adevăr atunci
când devine un scop în sine, ceea ce nu se potrivește și
soților Codreanu care n-au ieșit niciodată din paradigma lui
Boileau, aceea de a scrie numai despre subiectele pe care
le stăpânește foarte bine. Nici Theo, nici Lina Codreanu nu
fac din prolificitate un scop în sine și nu țin neapărat să-și
burdușească bibliografia, ci scriu pentru că au, într-adevăr,
ceva de comunicat cititorilor. Altfel, nu s-ar explica de ce
cărțile lor sunt așa de căutate de cititori.
Îmi propusesem să mă abțin de la comentarea
isprăvilor literare semnate de Lina Codreanu, din dorința de
a evita eventualele suspiciuni privind o posibilă înțelegere
între autoare și umilul său comentator. Nu știu să fi existat
asemenea opinii, dar mă gândesc că dacă chiar i-ar fi dat
cuiva prin minte să creadă că există totuși ceva care mă ține
în receptare directă și neîntreruptă a autoarei de la Huși ar
trebui să-i dau dreptate și să recunosc că chiar există ceva.
În primul rând că aparținem aceluiași spațiu spiritual al
fostului județ Tecuci, iar nevolnicul de mine și-a propus să-și
asume rolul de martor umil și comentator despre tot ce se
întâmplă în acest spațiu de istorie și cultură.
Mai este ceva: cum aș fi putut să rămân impasibil la
noua propunere livrescă a d-nei Codreanu care dezvăluie o
ipostază nouă și necunoscută până în prezent.Volumul său,
Vremea de sub gene (Opera omnia, Tipo Moldova, Iași,
2021) nu doar că reprezintă o schimbare de registru, dar și
o imagine de scriitor total, pentru că doar registrul liric și
dramatic rămăsese neabordate de autoare.
Cartea este prefațată de soțul său și nu se poate
spune că reputatul cărturar și-a reprimat obiectivitatea
vorbind despre creația jumătății sale. Într-adevăr, ideea
dominantă în lirica d-nei Codreanu e timpul, cum indică și
titlul volumului, dar nu vremea indefinită și goală de conținut
este vizată de autoare, ci vremuirea cu vraiștile ei
ostensibile, cea ce vremuiește, ceea ce o leagă de empirie,
de ipseitate, de disconfortul realului și generează viața în
toată complexitatea ei – toate acestea dând sensul exact al
dispunerii lirice:
[…]
luna seceră menghina-ndoielii
una câte una înfloresc stelele...
(Și tare-i bine...)
Predomină sentimentul de dragoste, dar e vorba de o
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dragoste plină, pozitivă,ce-și ia substanța din arderea jumătăților care rătăcesc buimace prin lume și
nu încetează să se caute, să se dorească și să
refacă unitatea inițială.
Nici un mijloc nu este prohibit când trebuie să
reconstituie emoția genuină, necompromisă de
adjuvante aleatorii sau artificii improvizate. Balada
tatălui meu nedormit, ajuns acasă după ani lungi de
prizonierat prin stepele vecinului de la Răsărit este
un fel de Ana Sneghinaeseniană, dar mai plină de
dramatism, de suferință,de tragic.
După trei ani,
o carte poștală...
Douăzeci și cinci de cuvinte
legate, scâlciate, răs-numărate
spuneau toată povestea captivului
pradă de război, prizonier
uitat de legi.
[…]
Ajuns în ogradă,
tatăl meu
stătea mai mult pe-afară,
în libertate
Somnolea[…]
(Balada tatălui meu nedormit)
De multe ori, realul este subiectivizat, autoarea refuzând ochiului bucuria privelișții din afară
pentru a scotoci prin tectonica subiectivă, după un
procedeu activat cândva și de Eminescu (Iară
ochiu-nchis afară, înlăuntru se deșteaptă) și pentru
a da seama de ceea ce întâlnește acolo, în subteranele Sinelui
Mă strecor în mine
plutindu-mă în
apa amintirilor.
Înfășurată-n arămiu,
zbor în frunze,
mă topesc în brume,
mă tăinuiesc
sub carapacea firii...
(continuare în pag. 13)
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De sub gene
privesc vremea.
Vine toamna, dragule,
iat-o,
vine, vine!
(Autumnală)
Cartea îmbuchetează în cuprinsul ei două florilegii –
Rotiri și Umbre – de parc-ar vrea să aducă în partitură lirică
eseul lui Noica despre Rotitor și Rostitor. Ca ființe
muritoare, efemere și duale ne rotim, bătătorim firea, lutul
cercului strâmt ce ni s-a dat, iar ca ființe rostitoare suntem
bântuiți de dorința evadării într-un dincolo de circumferință,
în suprafire. Rotirea reclamă senzorialul, viețuirea în empirie, în imanență, rostirea presupune actul rațional, gândul
înalt și adânc, singurul care găsește fisura din cerc prin care
să adulmecăm transcendența. Cel de al doilea florilegiu al
volumului - Umbre, dă seama de dorința omului de a se
rosti, de a evada din real, din cotidianitatea sublunară într-o
altă ordine existențială, cea a reprezentărilor. Una este realul și cu totul altceva este reprezentarea lui schopenhaueriană.
Împreună, cele două diviziuni alr cărții recompun dualitatea umană – cea rotitoare și cea rostitoare – și refac universul uman în dubla lui ipostază. Acolo unde strategic,
simțurile/ mi-au pitit nemărginirea/ după o piatră intervine
rațiunea gândul subțire și ager/ a dat roată creștetului/ cum
barza cuibului de vară (...ca un concediu la mare). Până
la urmă, rațiunea (mintea, gândul)este cea care ne îndrumă
și ne călăuzește. În absența ei. în eventualitatea intrării ei
în concediu, omul devine un naufragiat pe întinderea
oceanului planetar.
-Un salvamar... Un salvamar!...
-Nu știe înota! – țipau.
Un fluierat a sfâșiat apa-n două
și golul din mintea mea
pe cărarea cu scoici și nisip.
-Unde ți-e gândul, nesăbuit-o?
-M-a părăsit, nu-l mai am...
Implicit,
l-am zărit
cum se-ntoarce
din concediu la mare
în găoace
gândul subțire și ager...
Tot mai vioaie
Se lățea lumina sub pleoape.
(...ca un concediu la mare)
Se-nțelege că reintrată în găoace, la loculei, rațiunea
își reia funcția ordonatoare și totul reintră în normalitate.
O remarcă mai specială merită poezia Descântec de
lună, una din cele mai frumoase poezii de dragoste din
literatura noastră. Aș putea să redau un fragment, dar ea
trebuie reprodusă în întregime și renunț în speranța că măcar pentru această poezie, cititorii îi vor căuta și citi cartea.
Cum spuneam, ipostaza lirică a scriitoarei Lina
Codreanu este o surpriză plăcută și neașteptată. Nu știu
cum va continua mai departe, dar autoarea are ceva din
calitățile regelui Midas, ceea ce procesează capătă trăinicie
și duritate de diamant.
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Robert UDREA
Cinabru
sau spune-mi, primăvară înșelătoare
că rochii de cinabru nu atârnă
de ciocul șoimilor de porțelan
să-i pot da mormântului un nume.
Iubito, aș vrea o seară să nu iubesc
nici rozele mizerii, nici umerii goi,
când noi ne creștem, târziul meu amor
să-mi strâng finalul tot mai cald
când soimii vor învăța să zboare.
Neființă
cere-mi un preț, uitării de-o noapte,
căci ochii tăi sunt stânci
și râncezi pașii mei le urcă
e soarele prea greu și frunza plumb,
vreau noaptea să o am
vreau libertate.
De parcă mi-ar calma abisul,
Să-mi fii pustiu de minte
Să lunec pe silozii tăi de buze
În nemărginitul asfințit,
Năprasnic fie un vis cu zâmbet
Departe de iubire.
spune-mi că sunt himeră,
Că din nimic nu poți să simți
dar iată-ți ochii mei oglindă
Ochi de noapte, neîntrerupt coboară,
ca o blândă jale.
Foamete de roșu
De ce se-nscriu în suflete elogiile, toamna,
Iar graurii își cântă foametea - ce nopți sărace
De fructul viu cu lăcomie plângem iară
Când amurgul cade frânt, în răstriști de buze.
Al nostru dor se-aude-n vânt, stă pictat în frunze,
Lugubră-i lumina dimineții, sfârșindu-se deodată
Ce să cer ție, toamnă, de inimă nevoiașă tremuri,
De roșu îndurerat, graurii sunt astăzi corbi.
Și-i simt cum mușcă din ale mele iubiri,
Rămân priponit în largul ei, sunt încă viu
Și vreau cu măruntaiele să-mi acopăr ochii
Iar foametea corbilor de roșu,
va deveni a noastră.
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***
azil în flăcări –
dintr-o odaie păpușa
rostind mama

Ion CUZUIOC
(R. Moldova)
***
inel de nuntă –
mâna soldatului
pe câmpul de luptă
***
copilul orfan în pat cu geamul deschis
cuprinzând luna
***
sâmbăta morților –
din vatra cuptorului
zboară hulubași
***
aburi spre cer –
în urma plugului
brazde arate
***
singur pe prispă –
în palmele bunicului
răsare luna
***
flori scuturate –
bunica prin livadă
în pantofi noi
***
ticăit de ceas –
în pianul părăsit
carii măcinând
***
citire în taină –
filele pomelnicului
gălbejite de vreme
***
spre sânul mamei –
șirag de mărgăritare
din ochii pruncului
***
în largul mării –
desprinsă de mal barca
transportând luna
***
căpița de fân –
trecută în căruță
luna cu furca
***
noapte cu nouri –
stelele căzătoare
peticind luna
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***
pălăria tatei –
în pânza paingului
cuibul de molii
***
vrăbii în scrânciob –
datina strămoșească
legănată de vânt
***
roadele toamnei –
luna și soarele pe rând
în carul mare
***
daruri de Crăciun –
păianjenii țes pânze
la orfelinat
***
dor de moș Crăciun –
din curtea orfelinatului
plânset de păpuși
***
picuri de lacrimi –
copacul își petrece
ultima frunză
***
târgul de Crăciun –
cu zdrențele în stradă
sperietoarea
***
pe amurgite –
soarele spre orizont
cu dealul în spate
***
postul cel mare –
cerșetorul și porumbeii
din același colac
***
copilul orfan –
pe – o filă de hârtie
desenând chipul mamei
***
moștenire –
ocrotită de – un paing
icoana mamei
***
pe prispa casei –
un scaun și o cârjă
doar amintire
***
surpriza nopții –
soțul de la cazino
în frunza Evei
(continuare în pag. 14)
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***
vreme toridă –
căruțașul dormind
la umbra cailor
***
de gardă la muzeu –
lângă stative motanul
torcând în voie
***
pe ultimul drum –
în urma sicriului
florile călcate
***
degustare –
din butoiul cu vin
târâș buburuza
***
luna peste sat –
doi tineri tot caută
un ascunziș
***
soare cu dinți –
de sub cușma moșului
țurțuri de gheață
***
moda zilei –
ninsoarea abundentă
îmbracă mireasa
***
ninsoare în toi –
făină de la moară
pe fața tatei
***
ultim omagiu –
din cutia viorii
țârâit de greier
***
în jurul mesei –
lipsește musafirul
cu scaun la cap
***
satul părăsit –
clopotul bisericii
plin de păianjeni
***
drum spre cimitir –
coșulețul bunicii
plin cu mucenici
***
noapte veselă –
luna printre rapiță
după doi tineri
***
internet în sat –
tot mai ușoară e
geanta poștașului

15

***
arșiță-n țară –
la umbra sperietoarei
stol de vrăbii
***
horoscopul zilei –
la intrare în piață
un artist cerșind
Ion CUZUIOC: S-a născut la 16 septembrie 1949 în familia intelectualilor Valentina şi Pavel Cuzuioc din comuna Ţareuca, judeţul Orhei, Republica Moldova. A absolvit Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie ,,N. Testemiţanu”. Medic specialist Sănătatea Publică şi Managementul Sanitar (categorie superioară).
Distins cu Ordinul “Gloria Muncii”, Medalia „Nicolae Milescu
Spătarul”, Medalia Academiei de Științe a Moldovei „70 de ani de la
crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei”, Medalia „Ion Luca Caragiale”, Insigna
„Eminent al Ocrotirii Sănătății”, Distincţia ,,Coroana Păcii” (ONU);
Titluri Onorifice: “Ambasador al Păcii (ONU), „Ambasador Internațional al Păcii” (Forumul Literar Mondial pentru Pace și Drepturile
Omului) și „Ambasador al Culturii Păcii”(Asociația Europeană a Societății Civile). Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (2000), (2009),
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019), Premiul UNESCO, Premiul Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație şi numeroase premii şi menţiuni la Saloane Internaționale
de Carte, Concursuri și Festivaluri Literare Naţionale şi Internaţionale.
Membru al Uniunii Epigramiştilor, Uniunii Scriitorilor și Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România. Membru al Uniunii Cineaştilor,
Uniunii Umoriştilor, Uniunii Epigramiștilor, Uniunii Jurnaliştilor şi
Uniunii Scriitorilor din Moldova. Membru al Asociației Naționale a
Oamenilor de Creație din Moldova. Membru al Senatului Asociației Oamenilor de Știință, Cultură și Artă din Moldova. Membru al Uniunii
Internaționale a Oamenilor de Creațoie, Membru al Confederaţiei Internaţionale a Cineaştilor, Membru al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor. Membru al Asociației Canadiene a Scriitorilor Români. Membru al
Academiei Națiunii Române. Membru al Academiei Româno-Australiană. Membru al Academiei Mondiale de Literatură.
A editat peste 50 de cărţi de epigrame, aforisme, proză (romane,
nuvele, poveşti şi povestiri pentru copii, schiţe umoristice), versuri lirice,
poeme stil nipon, publicistică. În toţi aceşti ani publică cronici literare,
eseuri, sfaturi medicale, articole ştiinţifico-populare. Selecţii din creaţia
sa literară au fost incluse în peste 200 de antologii şi culegeri din România, Rusia, SUA, Austria, Australia, Franța, Canada, Coreea de Sud și
Muntenegru, Macedonia etc.
Poemele de sorginte niponă (Haiku, Senryu și Gogyohka) semnate
de Ion Cuzuioc au fost traduse în limbile japoneză, engleză, franceză,
rusă, muntenegreană și macedoniană și publicate în antologii, culegeri și
reviste de profil de peste hotare. Ion Cuzuioc s-a învrednicit de peste 100
de premii și mențiuni la Concursurile Săptămânale și Lunare de Haiku,
Senryu și Gogyohka organizate de către Romanian Haiku, Lyrical flashes, Dincolo de retină, Gogyohka România, Gogyohka SUA etc.
Scriitorul român basarabean, Ion Cuzuioc, care a participat la Concursul Internațional Literar „Literatopia 2020” din Macedonia a obținutde
premiul I la secțiunea Haiku.
Câteva cărți si culegeri:
- Murmur de frunze (Poeme Haiku/Senryu), Ed.Labirint, Chișinău, 2019.
- Ochiul de Veghe.(Replici Haiku), Ed. Ideal, Chișinău, 2020.
- Dansul cocorilor, Romanian Haiku, Ed. PIM, Iași, 2016.
- Pană de cocor, Romanian Haiku, Ed. PIM, Iași, 2016.
- Sharpening the green pencil/Ascuțind creionul verde, Haiku Contest
organized by the Romanian Kukai Group, București, 2016.
- Priroda u ocu (limba muntenegreană) și „Nature in the eye” (limba
engleză); ediție bilingvă, Podgorica, Muntenegru, 2017.
- Cartea Poeziei 2017, Chișinău, Editura ARC, 2017.
- Numărând cocorii, Romanian Haiku, Ed. PIM, Iași, 2018.
- Poeme pe o frunză, București, Ed. Art-Creativ, 2018.
- Prispa cu greieri, Romanian Haiku, Ed. PIM, Iași, 2019.
- Concert cu greieri, Ed. PIM, Iași, 2020.
- Mărgăritare dincolo de Prut, Ed. Amurg Sentimental, București, 2020.
- În jurul coronavirusului, Ed.„Universul”, Chișinău, 2020.
- Ție, floarea mea de cireș, Ed. PIM, Iași, 2021.
- Un pumn de greieri, Ed. PIM, Iași, 2021.
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Și nici nu știu, iată, dacă mai suport
acest întârziat și prea vremelnic apus
în care pretinsu-mi trup pare că-l port
peste cetatea orașului trist, nesupus.
Și nu e singurul meu secret elementar

Coriolan PĂUNESCU

pe care mi-l țin sub haina cea groasă
și peste inima-mi tristă ce bate arar
când văd pe-ai mei ce urcă spre casă?

Povestea mea fermecată

Mă bucur, toamnă, când văd că te pierzi

Doamne, să mă faci o mică planetă,
pe care singur să fiu
şi cu privirea îndreptată-nspre tine,

în asfințitul galben al unor ramuri târzii
pe care puține frunze mai sunt încă verzi
deși pe strada mea nu vreau să mai vii.

ca și când copacul din inim-ar crește-n
conturul blajin al ființei mele,
de prea mult zbor şi visare.
Oare acesta nu țâșnește
din trupul vertical,
ca un stei care tace-n râvna pământului?
Și nu este el copacul cel calm
şi drept, care vine cu semne de iubire
în marginea timpului?
N-o fi chiar el trupul ori triunghiul insular
contemporan cu nemărginirea,
cu nevinovatele stele cosmice
rătăcite-n oglinda lacului fermecat
din lumea mea, ireală,
unde nici iarba nu crește-n calea bulgărului
aruncat în buza nopţii dinspre copilărie?
Doamne, ce păcat că nu ești acum lângă mine
ca să-ți spun povestea mea fermecată o poveste cu luna care a înnebunit
de durere şi de chinul cel sacru,
în galaxiile sufletului meu blând şi rotund,
rotund...ca pământul!

Angoasă de toamnă
Iar ai venit toamnă cu ochii pieziși
și parcă frigurile tale-n mine s-adună!
Dezgoliți, copacii stau ca niște sfincși
și parcă-s gata să mă prindă de mână.
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Renunțare
Eu azi nu mai vreau să trec strada
deși toate în jur au chipuri de om
în iubire cioplindu-și pururi triada
păstrată-n casete de jad şi de crom.
Singur rătăcind pe pânze şi-n spații
voi trece învăluit de mantia stelară
ca să mă lepăd de stridente vibrații
de tot ce-i străin în lumina de-afară.
Iată-mă gravitând pe-a lumii orbită
ca un spiriduș intrat în mecanica ei
retrăind visarea-n viul eter tăinuită
în galbenul vifor al miresmei de tei.
Voi pleca cândva pe argintul cărării
cu mestecenii dalbi și frunzele verzi
închis în turnul înalt şi magic al serii
ca o aripă ascunsă-n aprinse zăpezi.
Târziu suflând într-o veche trompetă
strig că lumea e gata să iasă din rând
și că pe-o stradă vie târziu o flaşnetă
dăruiește sens nou răzvrătirii cântând.


16

Mihaela AVRAM
ORDINE ȘI DEZORDINE
E atâta dezordine
în noi, încât
nu găsim
lacrimile din suflet.
Mimăm zâmbete și
căutăm atingeri
dar aflăm
zbateri de neputință.
E atâta dezordine
în noi, încât
uităm de ce plecăm
și de unde plecăm.
Iubim dar ne trezim
aruncați
printre iluzii
atârnate
de brațe străine.
E atâta dezordine
în noi, încât
ne uităm deseori
punctele cardinale.
Căutăm dar ne trezim rătăciți
între Răsărit și Apus
între noapte și zi
numărând așteptări.
Câte adevăruri
se vor mai ascunde și
câte primăveri se vor mai desprinde
de anotimpuri
pentru ca Dumnezeu
să facă ordine în noi?
FLOAREA CREDINȚEI
E palidă privirea ce cade pe mormânt
Și-un freamăt se ridică spre ceru-ntunecat,
E umbra Ta bătută de spini și de cuvânt,
Purtată-n rugăciune, desprinsă de păcat.
La crucea Ta, o floare își plânge frumusețea
Și plouă cu durere peste pământul sfânt .
Nebănuit ți-e glasul ce va purta blândețea
Când îngerii cu Tine vor face legământ.
Tu ai dormit adânc, uitând de omenire,
De piatra aruncată cu ură-n urma ta.
Dansau în juru-ți brațe purtând spre surghiunire
Și ultima-ți tăcere, ce-n mâna lor va sta.
Intoarce azi, Isuse, privirea spre pământ
Revarsă-ți peste noi lumina delicată
Iubirea să ne fie de-a pururea veșmânt
Iar floarea să răsară din piatra aruncată!

17

PIERDUTĂ ÎN LUME
Mă simt pierdută
în astă lume,
și sufletul
de cer
e dezgolit.
E zbucium greu
în plânsul vremii,
când Dumnezeu
de oameni e gonit.
Îngenunchez
în fata unei vechi icoane,
ce încă mai păstrează
iubirea
pe Pământ.
Și-mpătimit
îmi pare glasul,
când Raiul se ridică
din Cuvânt.
Dar ce păcat că-n astă lume,
zăvorul inimii e tras
și răutatea dintre oameni
e iarna grea
ce ne-a rămas!
PALTONUL CU FLORI
Azi am pierdut un vis.
Exact la fel
cum l-am pierdut pe cel de ieri.
Îl pusesem
în buzunarul de la piept
în partea stângă
de la paltonul
pe care tu mi-l închei
cu grijă, în fiecare iarnă.
“-Ai grijă, mi-ai spus
Să nu uiți paltonul undeva,
agățat de un suflet!”
Ți-am zâmbit.
Era frig și totuși…
din buzunar creșteau flori
în linistea nopților
iar roua lor o regăseam
în zori,
agățată de pleoape.
Le simțeam parfumul
pe zidurile reci
ale cuvintelor
încărcate de ploi.
În fiecare dimineață
îmbrățișam iubiri
cu riduri adânci,
purtate-n umbre cărunte
și le-ascundeam
în buzunarul stâng
de la piept.
Azi…
m-am rătăcit și am obosit,
căutând un vis uitat într-un palton
agățat de un alt suflet.
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Bianca STOICESCU
Piramida Spiridușilor Iubirii
O poveste de dragoste este ca un spiriduș, care pleacă din gura cuiva, către o căsuță cu intrarea în urechea
celui dispus să-l asculte. Căsuța poate avea culoarea roz,
pentru că îi amintește celuilalt de întâmplările prin care a
trecut el pentru iubire, sau culoarea neagră, pentru că,
deși e politicos și dă impresia că îl interesează ceea ce
spune celălalt, mai degrabă e invidios pe cel ce vorbește
- de ce să fie entuziasmat dacă el nu a trăit așa ceva?
Acum, spiridușul care pleacă pentru a duce vestea de
la cel care-l trimite spre cel care îl primește s-ar putea să
nici nu fie foarte interesant: uneori, e îmbrăcat ca un
soldat, semn că toată relația a fost aranjată de părinți sau
de alți cunoscuți. Așa că omul n-a făcut altceva decât să
se supună, ca în armată, la tot ceea ce i s-a sugerat sau
ordonat. Îți vine să-l mângâi pe creștet pe săracul Spiriduș
Soldat, dar cel care nu s-a bucurat de nicio relație, îl invidiază chiar și pe cel ce aduce în discuție o asemenea
experiență.
Bun, bun, e soldat, ceea ce ar putea părea plictisitor
sau chiar neinteresant, dar când tu nu ai avut nici măcar
atât, ai vrea să începi de undeva. Pentru că, să fim serioși,
dacă mama sau oricare altă rudă, îți aranjează o întâlnire,
tot e mai bine decât să trăiești zeci de ani fără niciun
eveniment. Da, da, sunt unii care nu au ieșit în oraș nici
măcar pentru Spiridușul Soldat, cu atât mai puțin pentru
un spiriduș vioi care-a apărut dintr-o scânteie ce s-a
aprins rapid printr-o privire sau dintr-o întâmplare cu două
personaje absolut necunoscute, nemânate de la spate:
- Vezi, că azi trebuie să te întâlnești cu Bonti, fiul
doamnei Mirț. Să te îmbraci cu ce ai la îndemână, este un
fizician care nu are ochi decât pentru cercetările lui. Așa
că nu va vedea dacă ai umerii goi sau ești îmbrăcată
până-n gât. Și, oricum, nu-ți cumpăra o rochie nouă. Sub
nicio formă - dacă îl întâlnești prima oară, oricare dintre
cele vechi ale tale este perfectă, că doar nu are de unde
să știe că e de cinci ani sau de ieri.
Spiridușul Soldat nu aduce în atenția ta prea mult romantism, el e pe locul cel mai de jos în istoria poveștilor
de dragoste. Imediat după el, în construcția piramidală a
poveștilor de dragoste, este Spiridușul Năuc. Năuc, nu
Năsuc. Acesta nu-și face apariția prea des. E ca acele
cărți cu margini aurii din jocurile de copii: poți cumpăra
zeci de pachete cu câte cinci cartonașe, abia în al
treisprezecelea ai șansa unei cărți rare. Sigur, nu prea ai
ce să faci cu ea, o ții pentru colecție, așa cum acest spiriduș nu aduce niciun avantaj, nu duce la nicio nuntă, ba te
mai pune și-n fața realității că cel de care te-ai îndrăgostit
e însurat și chiar ieri și-a părăsit amanta, pentru că, auzi
tu!, aceasta i-a cerut să divorțeze și el nu vrea. Nu-i așa
că tu nu i-ai cere asta niciodată?
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Cum Spiridușul Năuc îți ia mințile, pe moment, spui
Nuuu și intri într-o relație din care vei ieși, la un moment
dat, nu cu nasul ciuntit ca statuile de pe la muzee sau
din parcuri, ci cu inima spartă ori de gheață. După Spiridușul Năuc, s-ar putea să fii atât de rănit încât să nu
mai ai nevoie de povești de dragoste o vreme, dar cu
cât nu ai nevoie de povești rapide de dragoste, cu atât
crește dorința de iubire-roman, într-o sută de volume.
Ce poveste? Aceasta se termină rapid. Romanul
durează și cam asta vrei, să fie până la sfârșit, când
doar moartea vă va despărți. Însă trebuie știut. După
ce un Spiriduș Năuc vizitează pe cineva, rar se mai găsesc alți spiriduși care să îl caute. Li se pare că e prea
mare debandada lăsată de țăcănitul ăla, care-a întors
totul pe dos, n-a mai pus nimic la loc și a mai adus și
mizerie de pe afară, împrăștiind-o prin toate colțurile.
Probabil, dar insist, probabil, doar Spiridușul Tehno
ar putea să aibă puterea să dea peste cap smiorcăiala
de după Spiridușul Năuc. Societatea este tehnologizată, nu? Spiridușii Tehno îi aduc aproape pe cei cu
gusturi comune, de pe diverse rețele de socializare.
Vestea bună este că ei sunt pe cale să se înmulțească.
Acesta e trendul care întărâtă lucrurile.
Spiridușii Tehno te pun alături de un posibilul partener. De pe LinkedIn, dacă ești un bun profesionist. De
pe Facebook, dacă ai depășit cincizeci de ani. De pe
Instagram dacă ești frumoasă, dar pudică și ceea ce ți
se spune prin viu grai te face să roșești. Roșești și la
ceea ce se scrie la pozele tale, însă până întâlnești persoana care ți-a dat mesajul ți se duce roșul din obraz
al timidității și apare roșul fardului, pus special pentru a
arăta că ești la fel de arătoasă și-n viața reală ca în
poză. De pe Tik-Tok, dacă ești jucăuș și-ți miști picioarele într-un dans pe care nu ai ocazia să-l mai faci
altundeva - pentru că cine mai dansează azi așa în
delir ca pe Tik-Tok?
Prin baruri se dansează de parcă ai fi urs, ceva între
joc popular și ”aoleu, fac pe mine și nu mă mai pot ține”:
doar miști piciorul stâng spre stânga, în 30 de secunde
și apoi pe cel drept spre dreapta, în următoarele secunde, până se împlinește minutul de dans. Care, evident,
te-a epuizat și organismul tău mai cere un pahar de
tărie, că, altfel, cum ai putea să mai tragi un dans la fel
de ridicol ca cel de dinainte?
În fine, să nu uităm de Tinder, că și de acolo încep
idilele. Bine, mai mult idile de o seară sau pardon de
jumătate de oră petrecută în pat, însă, sigur, și aceasta
este bună pentru cei care o iau în calcul, pentru cei
care aleargă doar după ceva de acest gen și care au
un carnet în care în loc să scrie ce au de făcut a doua
zi, ca oamenii maturi care-și coordonează viața, scriu
numele celor cu care deja s-au întâlnit, ca să nu le mai
acceseze și a doua oară, fiindcă nu au chef de legături
serioase.
Oricum, în cazul în care ai suna încă o dată pe cineva cu care deja ai ieșit e pericol mare pentru Spiridușul
Tehno să facă implozie, că oricum ceva durabil nu poate aduce. Așa că protejați-l! Este necesar, este ideal,
aduce plăcere fără obligație, deci țineți de caietul acela
până când s-o arăta la orizont Spiridușul de Consolare.
Acesta este cel mai dezavantajat - pentru că, pe cât
de multe pretenții are, pe atât de puțin primește. Mai
(continuare în pag. 19)
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corect spus, nu primește nimic. I se pare că va scoate ceva
bun din relația asta pe care o zgândărește; când colo, de
fapt, îl pregătește pe unul dintre cei doi pentru marea iubire. Acesta ia tot ce e mai bun din prietenia în care intră și
se transformă, din bestia care era și de care fugeau toți,
într-o ființă minunată, care merită să fie păstrată. Totuși,
pentru că absoarbe toată energia de la partenerul care-l
șlefuiește și-l suportă cu toate defectele până acestea
ajung calități, își dă seama că nu poate rămâne cu această
cârpă stoarsă de vlagă care a fost Pygmalionul său și se
duce la cineva care habar n-are de trecutul său jenant, dar
care se poate înfrupta din prezentul său suculent.
Te aștepți ca, după un spiriduș atât de nedrept ca cel
de consolare, să apară un spiriduș măcar omenos, dacă
nu, în sfârșit, care să rezolve problema singurătății, când
colo ce să vezi - Spiridușul Rachetă. Ăsta nici măcar nu
are explicație pentru ce anume ți se pune pata pe cineva.
După ce ai fost părăsit, după ce ai fost dezamăgit și
vezi ce fericită e persoana care ți-a luat capodopera ce
ieșise din mâna ta atunci când ai investit timp și bani, intri
în fel de fel de prietenii stranii, pentru că ai impresia că, de
vreme ce ai putut reuși să dai cuiva valoare o dată, o poți
face mereu. Și începi să ieși cu toți ratații pe care vrei să-i
recuperezi. Bine, nu ieși cu toți odată!
Ieși cu primul, care-ți mănâncă nervii și îți dă papucii.
Ieși cu al doilea, care-ți folosește banii pentru droguri sau
pentru excursii în țări exotice, dar de căutat nu te mai caută
când mai sunt trei zile până la salariul tău și nu mai ai
niciun leu, deci nu ai din ce să trăiești, așa că nu mai ești
interesant. Ieși cu al treilea, care vrea să te impresioneze,
dar, de fapt, o face pentru a ajunge la verișoara ta, cu care
se cuplează chiar când credeai că lucrurile merg bine. Ieși
cu al patrulea, care e bolnăvicios și crezi că faptul că-i porți
de grijă o să-l determine să te respecte și să se poarte
frumos cu tine. Dar vai! La câte asistente sunt pe lumea
aceasta, nu neapărat cu costume de asistentă din spital,
ci cu cele cumpărate de la sex shopuri, chiar și cei de acest
fel te dau deoparte - ”scuze, dar mâna ta nu e așa de
potrivită pentru masaj cum e a ei!”.
Spiridușul Rachetă n-are nicio vină că noi ne aruncăm
cu capul înainte, în speranța că cineva ne-a pus o cască
fără să știm noi, deci nu ne vom lovi, chiar dacă ne ciocnim
de ceva tare. El nu are nicio vină nici pentru că repetăm
greșelile din trecut, din care nu vrem să învățăm nimic. El
aduce explozia noastră, nu pentru că are ceva cu noi, ci
pentru că noi avem un soi de ură față de noi și-i căutăm
detonatorul, vârându-ne cât mai mult în el, atunci când
decidem să ne aruncăm în aer din nou și din nou.
Atenție - el nu pățește nimic la detonare. El se regenerează. Noi suntem cei care devenim praf și pulbere! Dar,
culmea, punem puțină speranță deșartă și ne revenim,
după care tot pe Spiridușul Rachetă îl căutăm.
Bine, dacă totuși vrem să renunțăm la stilul kamikaze,
în loc să continuăm spirala de melc a Spiridușului Rachetă,
putem face un pas la dreapta sau la stânga, ieșind de pe
traiectoria lui. Nu-i plângeți de milă, nu rămâne singur, e
plină ograda lui de astfel de doritori, așa că haideți, chiar
rupeți-vă intenționat de ciclul acesta ce pare o tornadă a
disperării în iubire!
Pfiu, cum v-ați desprins de Spiridușul Rachetă sunteți
pe drumul cel bun spre Spiridușul Voios. N-o să vă vină să
credeți, dar el pune alături două persoane absolut ciuruite
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de tristețe și le face să poată râde împreună. Nu știu
ce poțiune are acest spiriduș, dar îi reface pe cei care
sunt bucăți-bucățele, de zici că nu au fost nici măcar
ciuntiți, iar când îi unește pe cei potriviți cei din jur
strigă:
- Dar cum v-ați găsit, dragă? Și noi ne dorim așa
ceva.
Spiridușul Voios, trebuie să spunem, de multe ori
nu prea poate să ajungă printre oameni, pentru că
spiridușii de dinaintea lui le pun piedici și oamenii ori
rămân în atmosfera propusă de spiridușii mai puțin
cizelați, ce rănesc, ori se scutură de orice dorință de
spiriduși și se închid complet în casa lor de unde nu
mai vor să iasă - să nu mai aibă de-a face cu nimeni
- nici spiriduș, nici persoană! - cu nicio iubire, cu nicio
speranță de fericire.
O poveste de dragoste este ca un spiriduș, care
pleacă din gura cuiva, către o căsuță cu intrarea în
urechea celui dispus să-l asculte. Spiridușul Voios
este de multe ori luat peste picior, pentru că toți ceilalți dau filme mai interesante decât el - cică sunt mult
mai inspirate din realitate. Așa o fi, dar dacă nu i se
dă o șansă Spiridușului Voios să-și afișeze taraba, cu
tot ce are mai bun, normal că toți vor suferi pentru
trecut și vor jindui pentru viitor, fără să trăiască un
prezent plin de iubire.
Oricum, Spiridușul Voios vine cu tolba lui de înțelepciune în fața lumii. Cum știe că oamenilor trebuie
să li se repete și să li se repete și să li se tot repete și
nici atunci nu înțeleg, cu atât mai puțin dacă nu le spui
mereu, încearcă să țină discursuri pentru a ne trezi la
realitate.
- Nu vă descurcați cu Spiridușul Soldat, pentru că
nu mai suntem ca pe vremuri, când tot ce vedeai era
chipul celui care muncea pentru a aduce pâinea pentru masa copiilor sau al celei care legăna copilul. Acum avem Spiridușul Năuc la fiecare pas: nu trebuie
să cauți prea mult, că sună la ușă și-ți cade cu tronc
cel ce-ți livrează pizza sau te uiți în tramvai și vezi că
cineva nu are mască, dintre toți cei care poartă mască și cum e singurul chip pe care îl vezi în totalitate,
hodoronc-tronc! se pune de-o iubire eternă… cam
până la prima stație. Apoi nu ne merge bine cu Spiridușul Tehno, din cauza blestemului pisicii.
Haideți, nu pretindeți că nu știți despre ce este
vorba! Vă rog, nu insistați pe ideea asta, pentru că
blestemul s-ar putea adânci. Pisicile nu știu de glumă. Ele s-au supărat pe noi, pentru că n-am păstrat
calea dreaptă a socializării.
Păi, pentru noi erau rețelele de socializare create?
Să ne atârnăm noi pozele, din călătorii sau din fața
oglinzii? Să ne spunem noi ideile cu privire la politică
sau la economie? Să îndrăznim să deschidem vorba
despre vreo carte citită? Bine, peste asta chiar ar
putea să treacă pentru că se face din an în Paște și
ar da dovadă de îngăduință. Serios acum, cum să nu
se înfurie pe noi felinele, acești zmei ai zilelor noastre, care conduc societatea prin ceea ce induc în stăpânii lor ce administrează lumea? Cum să nu se enerveze, când ceea ce le era loc dedicat le-a fost furat? Nu știți că dacă iei locul din frunte, vei fi trimis pe
ultimul rând pentru că - asta este! - cei ce organizea(continuare în pag. 20)

Boem@ (149 - 7/2021)

(urmare din pag. 19)

ză spectacole, păstrează locurile bune pentru ai lor, nu
pentru tine, care vrei să vezi de aproape?
- Așa și cu noi, continuă spiridușul, normal că am dus
la blestemul pisicii, de vreme ce, în loc să ne lăudăm cu
pisicile pe net, ne-am apucat să ne lăudăm cu noi înșine…
Rușine! Rușine! De trei și de zece ori rușine, după care
mergeți 100 de metri cu capul plecat. Nu cumva să întoarceți spatele pisicilor atunci când mergeți cei 100 de metri!
Să mergeți cu fața la ele, chiar dacă vă împiedicați. Cerețivă iertare cu umilință la fiecare metru și părăsiți sensul
giratoriu al gafei monumentale pe prima la stânga, unde
vă așteaptă Spiridușul Consolării. Șșșșt, nu-i dați atenție,
că, dacă tot vorbește cu Spiridușul Rachetă puteți să vă
considerați norocoși – poate nu vă prind urma și sunteți
scutiți de ei, de trăiri tumultoase și jenante, în cele din
urmă, trăiri de care vă aduceți aminte cu privirea în pământ și furie din degetul cel mic de la picior până în creștetul capului. Și dacă tot treceți de ei, îndreptați-vă spre mine!
- Da, da, îi răspunde fiecare, sceptic și absolut disprețuitor. Normal că vrei să ne ai pentru tine, că suntem atât
de…
- Atât de?
- Atât de valoroși…
- Valoroși? Păi văd că cei de care vă îndrăgostiți nu
dau doi bani pe voi, iar voi nu dați niciun ban pe voi de
vreme ce vă faceți timp pentru unii care nu vă merită.
- Exagerezi.
- Nu mă laud, dar pot demonstra că doar eu dau șah
eșecului în dragoste. Blestemul – al pisicii sau oricare altul
- nu contează, nu va avea puterea să vă pună la pământ.
Povestea de dragoste fără nebunie este adusă doar de
mine. Iubirea se trăiește cu voioșie, nu cu tânguiri și umilință.
...O poveste de dragoste este ca un spiriduș, care
pleacă din gura cuiva, către o căsuță cu intrarea în urechea celui dispus să-l asculte. Căsuța poveștii Spiridușului Voios are întotdeauna culoarea fericirii.



Ion ȚUȚUIANU
Iubita mea
Poate în vieţi ce vor veni
Că-n asta n-a mai fost să fie
Te-oi regăsi iubita mea
Ca să-ţi dedic o poezie
Pînă atunci, eu ţi le scriu
Şi, le trimit prin lumi celeste
C-aşa-i credinţa mea e veci
Tot ce a fost, va fi şi este
Şi-acum, te văd cum mi-ai şoptit
Într-un tîrziu de înnoptare
Periplu nostru s-a sfîrşit
Şi-a fost chiar ultima plimbare
Ne-am luat adio amîndoi
Cum iţi dictase ţie vrerea
Şi de atunci între noi doi
Ce mult s-a aşternut tăcerea
Dar dintr-un colţ de lumi secrete
Şi tu te zbaţi asemeni mie
Şi-ai pregătit un portativ
Ca să-mi dedici o melodie
Şi-aşa ne-om duce-n veşnicie
Da, tot în locuri separate
Tu în şeol pentru pedeapsă
Şi eu în rai întru dreptate
Şi-acolo, ca două năluci triste
Noi ne vom căuta mereu
Şi cîte lumi or să existe
Tu, vei fi tot odorul meu.
Dorința
Mi-e dor să te aud o dată
Și în timpan vocea-ți să-mi sune
Așa cum făceai altă dată
Chiar de n-aveai ceva a-mi spune
Și câte-un tril, scărița-mi miște
Ce s-antreneze vreun ventricul
Ca să-mi sporească bucuria
Ce mi-ai transmis prin auricul
Iar, de n-ai vrea și te-ai reține
De la dorința ce-o aștept
Voi invoca puteri divine
Să porți în viaț-o rană-n piept.
Iar când ți-o fi lumea mai dragă
Și-ai vrea să fii în amonie
Grupuri de demoni, te cuprindă,
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Poveste

Gelu DRAGOȘ
Privim în aceeaşi direcţie
Motto: „Dacă tu eşti o pasăre, sunt şi eu o pasăre”

Noaptea trecută am visat un poem
lung cât o pagină de revistă
scris cu litere caligrafice
motiv pentru care nu-l pot reproduce
îl povestesc pe scurt
Descrie-mi, Doamne ţinuturile
în care nu am călcat
şi înfăţişarea Ta
deşi exprimarea-Ţi nu o voi pricepe
poate
iar tu, Doamnă desenează-mi
un tablou care să-mi ţină de cruce
seara la culcare
Fiindcă eu am fost îndrăgostit
doar de cuvintele mai lungi ca
Ecuatorul
motiv pentru care alaltăieri
le-am trădat
Pe tine, nu
deşi prin venele mele
nu curge sânge
ci trec doar vânturi
amirosind a toamnă târzie
Iar într-o noapte chiar a venit
toamna

Craii nu-s doar în legende
Au avut şi au neveste
Necurate se tot spune
Oricum nu le putem da nume
Vin din vremi trecute
Şi merg nu se ştie unde
Până la marginea gândului
Ori a Pământului...

Lumea începe cu tine
cum mergi, cum păşeşti,
cum râzi şi respiri,
cum îţi aranjezi părul
totu-i perfect la tine
deci, lumea eşti tu;
lumea începe cu tine
şi se termină la tine:
ea începe în zorii zilei
se termină în buza nopţii,
ea începe în luna ianuarie
se termină în 31 decembrie
deci, lumea eşti din nou tu;
lumea poată să înceapă
de pe terra sau jupiter,
de pe marte ori cosmos
lumea poate să înceapă
de oriunde din univers
când suntem amândoi
deci, lumea suntem noi;
respiraţia şi lumea noastră
începe cu o stea călăuzitoare
continuă cu câteva stele mici,
apoi cu un întreg cer înstelat
ce mereu ne învaţă să-i dăruim
inimile noastre de îndrăgostiţi!

Din dragoste
Când sângele nostru
Va fi înflorit
Pe buze străine
Lasă-mă să cad
Lângă nopţile lungi
Ca să te pot trezi
Cu o bătaie de inimă.
Şi tu, femeia mea...
Un clopot ce veghează schitul,
Un val tăcut ce-mbrăţişează Marea,
Un stol de pescăruşi ce întretaie zarea
Şi tu, femeia mea, cu ademeniri deşarte.
Un baldachin ce ne invită-ntr-însul,
Un soare cald ce ne surâde galeş,
Un ropot scurt de ploaie ce ne înfăşoară
Şi tu, femeia mea, cu unduiri fecioare.
Un asfinţit de mai ce ne cuprinde,
O lună ce ne umple de iubire,
Un cer înfloritor de stele,
Şi tu femeie, pântec de dumnezeire.
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Femeia – Poarta Raiului
la lumina zăpezii apar ghioceii lui martie
îi dăruim mamelor şi iubitelor
ca un zid împotriva nepăsării
zăpada e supusă
albeşte sufletul
gesturile simple sunt poarta raiului
răsăriţi din zăpadă şi frig
ghioceii încălzesc inimile
în preajmă veţi găsi oricum multă singurătate
şi miros de cenuşă
poate şi un crin
ca oglindă a tristeţii depline
voi pleca în pădurea bavna
să adun ghiocei
îmi iubesc zăpada
cum ziua-şi iubeşte noaptea
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Alexandru CAZACU
Ciné- véritè
În zilele când fiecare își tulbură
felul său de întoarcere acasă
ca un reporter de la fața multor locuri
de conflict și abandon
cu inima în pericol mai mare
decât aș putea crede eu însumi
când putem numi tot ce se întâmplă
drept o sâmbătă sau un mâine

și beat-ul versurilor din boxele atârnate
pe stâlpii de iluminat încercau să păcălească
ori să amâne o melancolie ciudată
care deconsolează și ne menține treji
așa cum stau animalele acvatice
într-o mare ce scade de la o zi la alta
Cămașa păstrează parfumul trupului îndepărtat
în acest final de Iunie
când la miezul zilei singuratice
pe obrajii încă tineri
stropiii de ploaie urcă
în direcția opusă lacrimilor

Pentru o vreme

În zilele când se aude o melodie de film
de la inceput la sfârșit
la ore mici şi exotice prin încăperi şi piețe de flori
când mă gâdesc la echivocuri și asimetrii
precum Ulise legat de catarg

Zăpezile de la începutul iernii
când totul pare că se termină blând
cu ultimele fructe răscoape
pe crengile vișinului asemeni rănilor
și adevărul revăsat pe strazile reci
odată cu pulberea de omăt
sub acordurile unui piano jazz
când nopțile și femeile iubite nu se mai întorc
Diminețile au culoarea
oaselor de pește prădător
Lacurile se strâng în sine
cum vinul in paharele de plastic
Sângele amar ale neîntâmplărilor
pulsează în lucruri
ce nu doresc și nu așteaptă nimic
Soare alb împrăștie frig peste drumuri
şi pentru o vreme vom fi singurul bun
pământesc
al unui înger

Tot ce a fost

Alb-albastru

Tot ce a fost de necucerit rămâne la fel
Victoria înaripată din Samotrace va aminti
și de această mică înfrângere
când primăvara se întoarce în magnolii
precum un autor la locul faptelor sale
fascinante si periculoase deopotrivă
care lasă cicatrici în inima multora
și cu gesturi fragile
cartografiezi teritorii rareori prietenoase
unde totul trebuia ascultat,trăit si făcut să traiască
lângă fiarele îmblânzite de profeți
când tot ce este indestructibil
ne strânge în chingi
așa cum se îmbrățișează involuntar cu furie
boxerii în ringuri

O gară părăsită pe plajă
ca un punct de frontieră interioară
şi o cursă de cai
peste un nisip albit de teama mării
ce câștigă în albastru
un timp ce nu a fost al nostru
mărunțit de sunetul unei chitare ce îndeamnă
să ne întoarcem să putem aduna
mai puțin de zece la sută din cât am risipit
la orele limpezi când
pe luciul valurilor se descompune anotimpul
Totul devine fluid si confundabil
precum luminile intr-o plimbare pe roller coaster
în satul de vacanță zgomotos și puţin lugubru
spre dimineața
ce ne prinde stând cu sufletul la gură
neliniștiți pentru tot ce avem să nu ne spunem

În zilele când pe străzile secundare
ale unui cartier dormitor
din orașul sudic și mereu învins
se poate întrezări pe zidurile
clădirilor din cărămidă şi beton
ca o inerție a imaginii slow motion
zâmbetul deopotrivă proaspăt și plin de trecut
al actriței ce amenință blând

O viață secundară
Nevoia secătuitoare de celălalt
când o viață secundară preia controlul
zilelor noastre
în piața cu statui unde mâinile tremurânde
ale bătrânilor hrănesc porumbeii
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Petre RĂU
Ermetism sau matematică
Nu pot fi de acord cu cei care, încercând să ne
explice o poezie încifrată, ne spun că versul, expresia sau
sintagma cutare “ar putea”, “ar părea”, “e posibil” să
însemne nu ştiu ce. Asta nu echivalează deloc cu
asigurarea că ei, chiar ei, ar fi găsit cifrul pentru a descifra
poezia cu pricina.
Asemenea greşeli sunt amplificate şi de faptul că
aceştia nu se opresc la o înţelegere proprie, la apropierea
lor de poezie, ci vor să explice şi altora ce au “descoperit”
ei, impunând astfel viziuni şi repere noi care bulversează mai mult decât luminează - minţile unor neiniţiaţi. Unde
mai pui că unii dintre ei reuşesc să se strecoare prin cărţi,
manuale şi ghiduri educative, pătrunzând - simplu dar
fraudulos - în accepţiunea colectivă.
Când e vorba despre poezia încifrată, cel mai
indicat mod de a te apropia de “cheia” rezolvării este acela
de a înţelege mai bine întreaga operă a autorului, de a te
apropia de concepte aşa cum le-a înţeles şi folosit el,
nicidecum altfel. Pornind de la ideea că niciodată poetul
nu îşi plasează un concept în poezia sa decât aşa cum îl
înţelege el, o abordare şi o apropiere de opera acestuia nu
înseamnă altceva decât înţelegerea conceptelor exact în
sensul în care le înţelegea şi le utiliza însuşi creatorul de
poezie. Nerespectând acest principiu - simplu, poate chiar
banal, dar absolut util - riscăm să aducem interpretări distincte, derutante şi deseori eronate ale aceluiaşi concept.
Multitudinea de interpretări reprezintă ea însăşi un pericol,
prin aceea că nu face altceva decât să complice şi mai
mult lucrurile, iar câteodată conduce la riscul trimiterii la
coş a unor opere literare autentice.
De pildă, este surprinzător să constaţi că nimeni
nu sesizează clar că una din cheile elementare ale “descifrării” poeziei lui Ion Barbu este oferită, în multe din poemele sale, chiar de titlul acestora. Întâlnim des explicaţii
care neglijează sau chiar exclud pur şi simplu semnificaţia
dată de titlul poemului. Ca să exemplificăm aici, este vorba
despre poeme precum: Din ceas, dedus..., Dioptrie, Grup,
Timbu ş.a.
De exemplu, în poemul Dioptrie, titlul, dar şi versul
“ochii împietresc cruciş” relevă pur şi simplu afecţiunea
vizuală în care ochii împreună nu mai au capacitatea de a
focaliza aceeaşi imagine în acelaşi timp. De la acest
concept, foarte limpede, ar trebui să înceapă “descifrarea”.
Sau, în poemul Grup se foloseşte un concept (ne)
pur matematic, acela de grup, adică o mulţime structurată
ale cărei elemente se pot însuma (opera) conform unor
rânduieli interne specifice. Iarăşi ar trebui ca, această
cheie, şi nu alta, să fie prima luată în seamă la “descifrarea” poemului.
Acelaşi concept îl regăsim şi în poemul Din ceas,
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dedus... Versul “În grupurile apei un joc secund mai
pur” trimite invariabil la proprietatea de grup a
mulţimii apelor. Să detaliem puţin acest concept,
exact aşa cum îl foloseşte Ion Barbu (să nu uităm
că, în matematică, conceptele sunt definite foarte
exact).
Mulţimea apelor este un exemplu de mulţime nevidă. Deşi matematica nu are nevoie de aceste precizări, vom menţiona că o mulţime nevidă precum cea a apelor este totuşi o realitate întruchipată,
concretă, care are “conţinut”, deci nimic închipuit.
Pentru această mulţime însumarea (compunerea)
este o operaţie internă, oricare două ape care se
compun conduc tot la o apă care face parte din
aceeaşi mulţime a apelor. Însumarea apelor este o
operaţie asociativă, adică însumarea a trei ape se
poate face la fel de exact, indiferent de ordinea
perechilor în care acestea sunt luate în calcul. În
plus, ne putem imagina o apă unică pe care o putem
însuma cu oricare alta fără a afecta rezultatul. Pe
aceasta o vom numi apa nulă, concept imaginar
strict necesar. Pe deasupra, pentru fiecare apă în
parte există o apă unică, tot imaginară, numită, de
pildă, apa opusă, pentru care însumarea celor două
ar conduce la elementul neutru, adică la apa nulă de
care vorbeam mai sus. Toate aceste atribute
definesc exact şi justifică utilizarea noţiunii de grup.
Dacă am adăuga şi o proprietate de comutativitate, adică de însumare exactă a unei perechi
de ape indiferent în ce ordine dorim, atunci am avea
de-a face cu un grup comutativ al apelor, sau grup
abelian.
Mulţimea care are o lege de compoziţie
internă şi doar proprietatea de asociativitate se
numeşte semigrup. Dacă operaţia de comutativitate
nu ar fi posibilă, putem avea de-a face cu aşanumitele grupuri stângi sau grupuri drepte, după
cum operaţiile descrise mai sus sunt valabile numai
de la stânga la dreapta, respectiv numai de la
dreapta la stânga. În poezia lui Ion Barbu întâlnim şi
astfel de concepte, de pildă în versuri precum: “clăile
de fire stângi”, “De dreaptă ziua-aceasta suitoare”,
“Stângi cuburi şubrede” ş.a.
Este oare de justificat şi de înţeles ca atare
ermetismul lui Ion Barbu? Să nu uităm că, însuşi
poetul - într-una din însemnările sale explicative spune despre ermetismul de care este acuzat că
”este un mit pe care l-a creat ignoranţa. Dificultatea
se pulverizează prin iniţiere, iar iniţierea se realizează prin cultură”. Lumea spirituală a lui Ion Barbu este
o lume matematică, geometrizată, o lume în care,
pentru a avea acces liber, iniţierea este mai importantă decât intuiţia. Cheia ermetismului în poezia lui
Ion Barbu poartă mai degrabă numele de matematică. Deci să-l înţelegem pe poet aşa cum a fost el,
şi nu cum am fi vrut noi să fie.
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Lucia PĂTRAȘCU
VASILE PONEA
MICI ISTORIOARE AFECTIVO-VERIDICE
Volumul „Mici istorioare afectivo-veridice”, semnat de scriitorul Vasile Ponea, publicat la editura PIM,
2020, are o Prefață semnată de Ion Popescu-Brădiceni,
care iată ce spune despre acest volum: „Noua invenţie
ponească este delicioasă, şarmantă, seducătoare, dezinvoltă, ludică, dă impresia că e scrisă dintr-o suflare, dintrun entuziasm neîntrerupt, dintr-un imbold interior de
neînfrânat”. În această prefață, pe care o intitulează Minunatele povestiri ale lui Vasile Ponea, Ion Popescu-Brădiceni mai precizează: „Povestind mici istorioare veridice,
Vasile Ponea îşi (re)localizează discursul simulat naiv
sentimental dar de-o autenticitate şi verosimilitate nichitastănesciană şi totodată argheziană.” Ilustațiile semnate
de Valer Neag se alătură paginilor volumului, înseninândul cu armonia lor. Așa cum arată scriitorul, publicistul, criticul
literar Ion Trancău: „Vasile Ponea, poet și autor de aforisme sau cugetări oroginale cu un bogat conținut filozofic –
literar” a început a scrie proză și, iată, în acest volum
descoperim „abundența regionalismelor din satele moldovene.”
Cuprinsul volumul, o adevărată carte a amintirilor,
este țesut pe șase capitole, fiecare cu un titlu bine precizat:
Povestiri din copilăria de la sate; Diverse instantanee
comice; Despre școală, facultate și armată; Amintiri din
facultate; Diverse șotii la Cenaclul Columna Târgul Jiu;
Istorioare diverse.
Capitolul întâi, intitulat „Povestiri din copilăria de
la sate” are bogăția memoriei, ce ne rămâne definitiv în
zestrea fiecăruia, cu mici întîmplări, cu mici poante, cu tot
ceea ce face farmecul copilăriei. Asemeni scrierilor marelui povestitor Ion Creangă, întâmplările încep cu amintiri din
copilărie, cărora nu le lipsește farmecul, tandrețea și aplombul. Întâmplările pot fi obișnuite sau pline de neprevăzut, insă expresiile au nuanța neaoșă, ce face specificul
limbajului moldovenesc, învăluindu-l cu frumusețea sa
perenă. Semănătorul arunca în pământul reavăn al câmpului proaspăt arat „puii nenăscuți ai viitoarei primăveri”,
semințele viitoarei recolte; femeile participau la clăci de
„bătut răsărita din pălării”, deoarece nimic nu se risipea,
nici măcar „bețili de răsărită folosite la tors cânipă și
lână”; la clacă toată lumea era servită cu bragă preparată
după o rețetă anume. Despre cânepa „tochită” vreo trei
săptămâni, în râul Vasluieț, după ce se aduna sămânța
mare pentru anul viitor și cea obișnuită pentru „uleiul di
cânepă”, apoi uscatul la soare și melițatul ei, rezultând
fuioarele de cânepă, dărăcite, toarse, bune de țesut și câlții
folosiți în gospodărie. Sau scoteau gheață din fundul gropii
la ghețăria lui Katz Haim din Codăești, o cărau cu căruța, o
depozitau în beci și se ospătau timp de două săptămâni cu
înghețata, pe care o pregătea zilnic tanti Mărioara,
preoteasa. Sigur că întâmplările cele mai hazlii se petrec
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în satul bunicilor, la Sărbotești, în răsfățul bunicii „cu di
tăti bunătâțili”, unde copiii erau prinși în joaca lor „dea oili și ciobanul”, când cei „nici” învățau mersul
„tăcmitului ” la târguieli, vânzând cioburi colorate ce
închipuiau oi. O vreme de basm, cu vacanțele petrecute la bunici, bine organizate de bunica, „femeie
harnică și pricepută, nu stătea locului tătâ zîulica”,
care dădea de lucru fiecărui nepot, după putere și
pricepere, iar seara înainte de culcare „bunica ne
povestea mereu altă poveste” despre oamenii din
sat. „Pentru noi oamenii din sat erau eroi din poveste”.
Și întâmplări sunt multe. Cu măcinatul de la
moara Domnească și întâlnirea cu „lupchii” pe drumul
de întoarcere; cu stafia din dulapul mătușii Mărioara.
Iar paguba făcută în harbuzăria lui moș Macarie, om
„de o zgârcenie dii povesti” amintește de copilul
humuleștean și năzbâiile acestuia prin cânepa altei
mătușă Mărioara, de unde rezultă că toți copii au
aceeași poftă de hârjoană. Întâmplările cu cai și, mai
ales, cu „iapa Jănulesei”, iute și năbădăioasă. Descrierea iarmarocului, a mărfurilor aduse spre comercializare și, mai ales, „lanțurile lui Iuju” de diferite mărimi,
în care flăcăiandrii învârteau fetele până le amețeau,
ori „bărcile ce se dădeau peste cap”. Dar și jocurile
diferite, specifice fiecărui bâlci. Sau pățania cu iapa
sură, nărăvașă și neînvățată la ham. Istorioare, ce
păstrează încă gustul copilăriei petrecute, mai ales, în
preajma bunicilor. Cu povestirea „Găina me ce-i pestriță” din capitolul întâi se descâlcește șirul întâmplărilor
de mai târziu, când cei mici au devenit oameni cu
responsabilități familiale, cu alte drumuri în viață, însă
tot împreună cu bunicii își petrec și întâlnirile de suflet.
Apoi vine rândul nepoților să-i plimbe pe mama, unchiul
și bunica la mare și să se bucure de surprinderea
acesteia: „- Văleleu, ci di-a apă albastră”. Primul capitol, intitulat „Povestiri din copilăria de la sate” se
(continuare în pag. 25)
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(urmare din pag. 24)

încheie cu cele douăzeci și două de sfaturi de bunăcuviință,
pe care bunica, femeie cu credință în Dumnezeu, le transmite nepoților, pe care i-a crescut în dragoste de oameni,
cu respectarea cinstei și a adevărului.
Capitolul al doilea, intitulat „Diverse instantanee
comice” cuprinde trei povestiri (Coana Floarea şi teatru;
Ileana şi colesterolul; Cu Liviu pe motocicletă), povestiri, ce
au șarmul lor și nu puteau lipsi din carte, titlurile însele
făcând trimitere la bănuite întâmplări comice: Coana Floarea
deranjează cu remarcile sale un spectacol de teatru; Ileana
nu înțelege cum unii, în jaful lor de cuceritori, doreau să
mănânce numai gâște pline de colesterol; Sau despre
călătoriile pe motocicletă, în tinerețe, cu prietenul Liviu, când
surprizele sunt inevitabile.
Capitolul al treilea, „Despre școală, facultate și
armată” se depărtează cumva de miezul Moldovei și în cele
trei titluri (Cum am făcut școala și facultatea, Cum am ratat
eu de două ori pilele la facultate, De-ale armatei necazuri),
povestirile devin mai lungi, cuprind arii mai mari de
cuprindere și personaje noi. Mama autorului, văduvă, după
ce tatăl băiatului a murit împușcat la Țiganca, refugiată în
satul Greci, din Olt, se căsătorește cu directorul școlii din sat
și copilul are înlesnirea de a se afla mereu alături de școlari.
Astfel, că la cinci ani citește, iar bucuria lui cea mare este
să-i deslușească noului bunic tainele știrilor din ziare. În
povestire apar alte neamuri decât cele cu care ne-am
obișnuit în capitolul întâi. Întreagă această partea a cărții
descrie drumul prin școlile vremii, cu tot ceea ce însemna
acest lucru și oamenii de o anumită vârstă știu acele lucruri,
nume de profesori noi, apoi armata și continuă până la
absolvirea facultății. Oameni noi, caractere diferite și consecințe pe măsură.
Capitolul patru, intitulat „Amintiri din facultate”,
cuprinde cinci titluri (Te doare sfera?, Frate studentule….,
Linia dreaptă…., Haraga și matematicile speciale, Am intrat
în paranormal și nu discutăm), ce aduc în fața cititorului
întâmplări din timpul facultății.
Capitolul cinci, intitulat „Diverse șotii la Cenaclul
Columna Târgul Jiu”, cuprinde patru titluri (Caut o „Dilemă”,
Premiul la Festivalul de Literatură Tudor Arghezi, Poeme
lesnicioase, Fiul Gorjului de la Vaslui), ce relatează
activitatea de scriitor, om de cultură gorjean, columnist,
redactor șef la Revista Caietele Columna și susținător al
activității Cenaclului Columna și al Atelierului Național de
Poezie - Serile de la Brădiceni. Toate arată dragostea
scriitorului Vasile Ponea pentru cuvântul scris și pentru
condeierii care trudesc pe câmpia lui.
Capitolul șase, intitulat „Istorioare diverse”,
cuprinde două titluri (Un erou de la Ţiganca - Comuna
Stoianovca, Raionul Cantemir, din 1941, Sergent T.R. Vasile
Ponea și Potecaşii de la Slătioara - Vâlcea). În prima povestire este vorba despre tatăl autorului decedat în vremea
războiului, fără să-și fi cunoscut feciorul, care se va naște la
șase zile după această pierdere. Autorul mărturisește: „…ca
să nu rămână dator nimănui, nici ţării, m-a dat pe mine
poporului, să-i port numele, amintirea și datoriile întru
cinstirea lui. Eu l-am întâlnit pe tata doar în fotografie.”
Cea de a doua povestire este o întâmplare cu grănicerii,
care-și fac datoria verificând linia de graniță.
Volumul se bucură și de prezența unor gânduri
exprimate în versuri, ce însoțesc sentimentele autorului
despre eroii neamului: „Altarul patriei este pretutindeni, /
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De aceea eroii noștri odihnesc în altar.” Și
despre sfânta datorie de a lăsa urmașilor cinstirea
mărturiilor trecutului, pe care: „Le-m mutat cu
băgare de seamă și sfială, în camera bună, / Ca
fii și nepoții să le aibă în grija străbună, / Să
păstreze fiorul de dragoste pentru țară și
natură, / Cu pioșenie și sfințenie, urma trecutului, drept arvună.”
Descinzând parcă dintr-un Ion Creangă al
poveștilor, autorul face o acoladă prin timp, pornind
de la copilăria petrecută pe malul Vasluiețului, cu
apa sa, sigur, tot atât de „frumos curgătoare” și
ajunge în contemporaneitate la activitățile culturale,
cenaclu, reviste, lansări de carte, festivaluri, pe
care Vasile Ponea le onorează cu prezența sa. Un
volum bogat în amintiri, relatări pentru toate
vârstele și pentru toate gusturile, volum în care
toate personajele sunt reale, ori, cel puțin, așa
deducem din întâmplările povestite, deci, fără
dubiu, viabile și cu un anumit limbaj plin de farmec.
Cel puțin în prima parte, toți vorbesc în paginile
cărții ca în ograda aminirilor. Și, iată cum, un scriitor
remarcabil, de altfel, creează din lucruri simple,
aparent mărunte, scurte povestiri memorabile. „Miam impus să prezint graiul neaoş, din satele
moldovene din zona de mijloc: Iaşi – Galaţi...”
mărturisește Vasile Ponea în Cuvântul autorului,
într-un moment de duioasă sinceritate, aducând în
acest nou volum, autobiografic la urma urmei,
frânturi, întâmplări din viața proprie. Partea rustică,
brodată cu regionalisme moldovenești se bucură
de generozitatea autorului, care, la subsolul paginilor, face „traducerea” termenilor, dând explicații
pentru cei nefamiliarizați cu limbajul local.
Trăirile autorului, un personaj omniprezent
în paginile acestui volum, nu au nimic ambiguu,
confuz, constituindu-se, în fapt, într-un bilanț a tot
ceea ce a existat, expus într-un limbaj confesiv de
mare nostalgie. Așezate cu autentică emoție în
culcușul vorbelor, evocările aduc în fața cititorilor
strălucirea amintirilor rămase în memorie ca o rara
avis, ce nu trebuie lăsată să dispară în neantul
trecerilor. Volumul „Mici istorioare afectivo veridice”, semnat de scriitorul Vasile Ponea, este
o carte a bucuriei că amintirile sunt acolo, la locul
lor, păstrându-și prospețimea și el, autorul, este
încoronat cu puterea de a se desfăta cu ele: le
caută, le scutură de praful trecerilor, le întreabă, le
admiră, le scoate la plimbare în calea cititorilor. Le
are, le iubește și le păstrează!
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dantelă fină, neagră,
desparte lumea de acum
de cea în care am fost.
În câmpul nesfârșit de alb
îngenunchez și-aștept:
în palma mea s-a sinucis un fulg.

Ana-Mirabela DIACU
Până azi

`

în suflet port
ninsori și flori de măr;
mi-e viața bucurie și blestem
eu râd și plâng
mi-e totul efemer
privești nedumerit
neștiind
de câte ori, până azi,
eu am murit!
Cântec de primăvară
Vântul și-a păstrat șoaptele pentru tine;
cine îți mai scrie despre dragoste,
cine te mai poartă în suflet
ca într-un cuib cald?
Aici au înflorit narcisele
te așteaptă râuri cu ochii la drum
și păsările îți cântă despre bucurie.
Am pus la fereastră margarete
și cuvinte de dor.
Inima mea, cetate necucerită,
și-a deschis porțile în fața ta,
ca înaintea unui rege;
intră! Sufletul meu, încă din alte vieți,
te așteaptă!
Cărări
Sufletul meu își face cărări prin zăpadă:
una către copilul care-am fost
și alta către brațele tatei.
La capătul gerului
mă așteaptă și poveștile mamei
la gura sobei;
o pisică toarce leneș
în poala bunicii.
Unde sunt, Doamne,
cei pe care i-am iubit,
pe lume cel mai mult?
Cu mâinile dorului
caut să cuprind bucuria;
în depărtare, copacii brodează
linia orizontului;
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La sfârșitul zilei
La sfârșiul zilei
vreau doar să urmărești
pașii mei prin zăpadă,
să mă ajungi în lumea
în care nu există cuvânt.
Să asculți cum vântul
te strigă la geamul meu
și să înțelegi
îmbrățișarea umbrei.
La sfârșitul vieții
vreau doar
să curgem împreună
spre alte lumi
cu toate torțele aprinse;
dintr-o dată bătrâni
dintr-o dată nebuni.
Părinți
Fragili, cu degete de sticlă
şi inimi ca florile de tei,
copiii noştri îşi visează viața.
De sub un liliac înflorit,
aşezat pe băncuța lui din lemn de nuc,
tata priveşte cum îmi fac loc printre câini,
prin viață,
speriată şi naivă.
Mă privește cu ochi umezi şi calzi,
privește şi se roagă.
Ca părinți,
suntem uneori spectatori,
de pe pământ sau din cer.
S-a făcut târziu în viață,
Raiul ne cheamă părinții la culcare.
În timpul acesta,
nesigur, temător, copilul meu
a făcut primii pași;
de pe băncuța mea,
l-am privit şi m-am rugat.
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Ovidiu BUFNILĂ
INIMA
Nu știu exact. Oare cum s-a întâmplat? Poate că
trebuia să se întâmple. Întâi a fost așa, o mișcare. Când
m-am întâlnit la metrou cu mai mulți oameni, am aflat că
a fost la fel. Mișcarea aceea ne-a adus acolo. Da,
dimineața a fost o mișcare stranie în corpul meu. S-a
mișcat acolo, ceva. Nu m-am gândit ce anume. A fost o
dimineață însorită. Asta îmi aduc aminte. Se anunța o zi
obișnuită. În întreaga lume erau tot felul de evenimente.
Nimic neobișnuit. Știrile curgeau ca niște valuri. De
pretutindeni. Rețelele de socializare trepidau.
Oamenii își exprimau temerile, bucuriile, victoriile, supărările. Mișcarea s-a produs la ora 10. Am verificat. S-a întâmplat peste tot în lume la aceeași oră. Asta
a fost de neînțeles pentru mine. M-am dus la supermarket
să-mi cumpăr țigări. Acolo toată lumea vorbea despre
mișcarea aceea ciudată. Toți de acolo o simțiseră. Foarte
puternic. Așa am înțeles că eram cu toții la fel. M-am
așezat pe bordură la trotuar. Am fumat o țigară. M-am
gândit. Se întâmpla ceva în lume și eu nu puteam să-mi
explic. M-am uitat la un televizor de dincolo de stradă.
Televizorul era pe terasa restaurantului de acolo.
Lumea râdea, vorbea tare, se simțeau bine. M-am gândit
să mă duc să-i întreb și pe ei. Am traversat strada. M-am
bucurat că pot fi sprinten. Bună ziua. Bună ziua și ție, au
spus ei. Ați simțit mișcarea? Oho! Sigur că da. A fost ceva
frumos. A fost o mișcare frumoasă. Eu nu m-am gândit la
fel ca ei. Dar ei aveau dreptate. A fost o mișcare frumoasă. Ceva s-a mișcat frumos în trupul meu. Și în trupul
lor a fost aceeași mișcare frumoasă. Acum eram la fel
deși nu ne cunoșteam. Ei mi-au spus același lucru. Ceva
se mișcase în trupul nostru și asta ne făcea să fim la fel.
A doua zi a plouat. A plouat ușor, fără fulgere și tunete.
Am văzut multe umbrele pe stradă. Atunci am simțit alte
mișcări în trupul meu. Foarte ciudat. Am stat de vorbă cu
vecinii mei. Și ei au constatat același lucru ca și mine. Mam uitat la televizor dar nimeni nu vorbea despre acel
fenomen.
Poate că nu era încă timpul să se vorbească
despre el. Pe rețelele de socializare erau doar două, trei
mărturii. Mi-ar fi plăcut să găsesc mai multe mărturii. Leam căutat. Nu am găsit. În a treia zi am avut o impresie
ciudată. Am început să am niște gânduri care nu erau ale
mele. Precis nu erau. Sunt sigur de asta. Am început să
inventariez gândurile mele. Am încercat să le deosebesc
de gândurile noi. Gândurile acelea erau fie vesele, fie
triste. Semănau cu gândurile mele. Am înțeles acest
lucru. Putea fi gândurile oricui. Era ca și cum cineva îmi
dăruia gândurile lui. În a patra zi, a fost o avalanșă de
gânduri noi. Erau foarte multe. Chiar foarte multe gânduri.
A fost un moment impresionant. Dar am început să am și
alte senzații decât cele obișnuite. Am ieșit pe stradă. Am
stat de vorbă cu mulți trecători. Fiecare avea propria lui
poveste. Fiecare începu să simtă în mai multe feluri.
Aveau gânduri care nu erau ale lor. Eu i-am întrebat dacă
se simt bine. Ei au spus că e o experiență nouă și foarte
interesantă. Le plăcea această nouă experiență. Unii
dintre ei începuseră să vorbească despre această
experiență pe rețelele de socializare. Era un subiect din
ce în ce mai căutat de oameni din întreaga lume. Așa am
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aflat că și jurnaliștii au început să scrie despre acest
fenomen. Am stat de vorbă cu câteva femei. Am stat
de vorbă cu un polițist. Am stat de vorbă cu o
vânzătoare. Toți au spus același lucru pe care îl știam.
M-am gândit să mă plimb cu mașina.
Dar trebuie să umplu rezervorul cu benzină. Mam dus la benzinărie. Acolo era multă lume. Toți
vorbeau despre fenomen. Spuneau că își citesc gândurile unii altora. Era un lucru nou. Eu nu m-am gândit.
Dar era real. Oamenii își citeau gândurile și râdeau. Nu
se supărau.
Râdeau. Am citit și eu gândurile unui domn
care era profesor universitar. Apoi cineva a citit
gândurile mele. A fost un moment foarte interesant. Am
mers cu mașina mai mulți kilometri. Am ieșit din oraș.
De acolo se întindea deșertul. În depărtare erau niște
munți. Munții erau plini de zăpadă. Ceva m-a atras
către acei munți. Am ajuns repede. Erau munți înalți. Și
atunci am simțit gândurile cuiva. Era un om care avea
nevoie de ajutor. Am coborât din mașină. L-am găsit
repede. Omul căzuse într-o groapă. Nu putea să iasă.
Se lovise la mână. L-am strigat. El mi-a spus că și-a
dat seama că voi veni să-l ajut. O parte dintre gândurile
mele erau deja în mintea lui. L-am ajutat să iasă din
groapă. Mi-a cerut o țigară. Se plimba pe acolo și a
alunecat în groapă. Mi-a mulțumit. Am fumat apoi
amândoi, în tăcere. Gândurile mele erau acum ale lui.
Gândurile lui erau acum ale mele. L-am întrebat ce
crede despre fenomen. E un fenomen frumos. E straniu
și frumos. Va fi în întreaga lume?
Cred că va fi peste tot în lume. E un fenomen
frumos. Toți oamenii simt aceeași inimă. Asta era explicația. Într-un fel anume, dintr-odată, în întreaga lume
se năștea o singură inimă. E un adevăr frumos. Indiferent de ideile fiecărui om, toți oamenii aveau acum
aceeași inimă. Când am ajuns acasă, m-am întâlnit cu
o femeie care lucra la primărie. Ea era speriată. Mi-a
spus că nu poate citi gândurile nimănui. Era foarte
supărată. Eu am încercat să o liniștesc. Hăi să vorbim
despre asta. Cum este? Nu simt nimic. Atunci tu trebuie
să-ți deschizi inima. Poate că ai fost prea supărată.
Poate că ți-e frică. Ea a surâs. Am fost prea supărată.
Am avut câteva probleme. Dar acum pot privi
lucrurile altfel. Dă-mi mâna ta, i-am zis. Acum simți? Ea
a început să râdă fericită. Acum simțea că este ca noi
toți, că este cu noi toți într-o singură inimă. În zilele
următoare am întâlnit și alți oameni care nu simțeau
inima. Am stat de vorbă cu ei și ei au înțeles. Nu mai
ploua. Era soare. Era foarte mult soare. Acum nu mai
știu dacă era primăvară sau toamnă. Știu că era foarte
mult soare.
Astronomii au spus publicului, le televiziune,
că sunt niște fenomene cosmice. Dar eu știam că inima
era cea care modificase gândurile oamenilor. Inima
avea ea o mișcare a ei. Doctorii au încercat să clarifice fenomenul în întreaga lume. Mulți oficiali au încercat
să adopte măsuri de siguranță. Dar oamenii de pretutindeni le-au spus că nu e necesar. Noi toți simțeam
acum cu o singură inimă. Era un fenomen unic în istoria
lumii. Nici nu ne-a mai interesat dacă era legat de
fenomenele cosmice. Poate că nu era legat de asta.
Inima avea o evoluție a ei. Inima evolua în univers
(continuare în pag. 28)
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independentă de mișcările soarelui sau de exploziile stelare din alte galaxii. Eu m-am dus la cafenea să mă întâlnesc cu alți oameni. Era ca și cum am fi fost un singur om.
Ne cunoșteam acum grijile, dorințele, bucuriile. Eram cu
toții convinși că va urma ceva extraordinar. Probabil că
avea să vină un nou fenomen. Am stat de vorbă despre
asta. Am băut cafea. Am râs, am glumit. Dincolo de râu,
erau alți oameni ca și noi. Pe râu treceau vapoare. Pe
puntea lor erau oameni ca și noi. Și noi toți eram o singură
inimă. Dar, într-o dimineață, s-a întâmplat ceva neobișnuit.
M-a oprit un vecin și mi-a spus că nu mai știe care este
numele lui. Era foarte îngrijorat. Eu am încercat să-l liniștesc. I-am adus aminte care e numele lui. El mi-a mulțumit
vreme de zece minute. Apoi a plecat fericit. Eu am crezut
că e o întâmplare singulară dar nu a fost așa. Au fost tot
mai mulți oameni care aveau probleme. Erau tot felul de
probleme. Doctorii au pregătit un tratament adecvat pierderii de memorie. Dar nu era asta. Nu putea fi asta. Nu era
o pierdere de memorie obișnuită. Evenimentele s-au
precipitat. Oamenii au început să se teamă. Eu am vorbit
la cafenea cu câțiva oameni și le-am spus părerea mea.
Am scris și pe rețelele de socializare.
Peste câteva zile, fenomenul s-a oprit așa cum a
apărut. Eu nu am mai primit alte gânduri în mintea mea. Și
nu am mai avut decât senzațiile mele. Nu știu să spun ce
s-a întâmplat. Fenomenul a fost repede uitat în întreaga
lume. Oamenii și-au continuat să-și trăiască viețile lor. Eu
m-am dus la cafenea. Am încercat să vorbesc cu cei de
acolo. Dar nimeni nu a vrut să mă asculte. E trist. E de
neînțeles. Trebuie să fie o încurcătură. Poate că nu înțeleg
eu ce se întâmplă. Întreaga omenire a avut aceeași inimă
și aceleași gânduri. Am trăit asta. E adevărat. Dar nimeni
nu-și amintea. S-au uitat la mine amuzați. Eu am renunțat
să mai vorbesc despre asta. Mă plimb cu mașina deseori
de atunci. Călătoresc prin multe locuri. Cunosc oameni noi.
Încerc să le citesc gândurile dar nu reușesc. Încerc să le
simt inima dar nu reușesc. Cred că a fost un fenomen foarte
ciudat. Într-adevăr, foarte ciudat.
Poate că noi, oamenii din întreaga lume, am primit
un semn. Poate că noi trebuia să învățăm ceva din acel
fenomen. Aseară m-am plimbat prin parcul care nu e
departe de casa mea. E un parc frumos, luminos, plin de
flori frumos colorate. Are alei largi și bănci foarte comode.
Eu mă așez pe o bancă și mă uit la bărcile care plutesc pe
lac. Parcul are un lac foarte frumos, limpede, sclipitor.
Adeseori pe acest lac vin lebede. El bat cu putere din aripi,
elegant, și se așează pe apă stârnind valuri. Lebedele mă
impresionează. Mă uit la el și încerc să înțeleg ce e în
mintea lor. Probabil că lebedele au o minte elegantă. Ele
au mișcări suple. Și zboară atât de frumos și de puternic.
În parc sunt și veverițe. Veverițele sunt simpatice.
Țopăie peste tot. Sar din creangă în creangă. Vin
la tine dacă le chemi să le dai nuci și alune. Veverițele sunt
foarte sprintene. Așa trebuie să fie și mintea lor. Mă gândesc la gândurile pe care le au veverițele. Cred uneori că
veverițele se gândesc în mintea lor numai la nuci și la
alune. Dar sigur nu este așa. Cred că ceea ce gândesc eu
despre mintea veverițelor este greșit. Și neadevărat. Ieri mi
s-a întâmplat ceva extraordinar. M-am așezat pe o bancă
în parc. Pe o alee a trecut un prieten de-al meu din
copilărie. L-am invitat să stea cu mine pe bancă. Ne-am
amintit tot felul de întâmplări frumoase din copilărie. Ne-am
jucat de multe ori împreună. Am văzut multe filme. Am
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mâncat vată de zahăr. Toți copii din lume vor să
mănânce vată de zahăr. Ce poate fi mai bun decât
vata de zahăr? Dar și ciocolata e nemaipomenită.
Desfăceam ciocolata cu emoție. Ne umpleam gura cu
ciocolată. Ne murdăream de ciocolată până la urechi.
Mâncam și înghețată. Ce amintiri frumoase! Prietenul
meu lucra acum la gara centrală. Dirija trenurile.
Trenurile veneau și intrau în gară și oamenii alergau
fie să se urce, fie să le întâmpine. Cred că este o
meserie frumoasă. Și foarte importantă. După ce am
rămas singur, am simțit ceva ciudat. Nu știu să explic
cum trebuie. A fost ceva uluitor. Eu nu m-am așteptat
la asta. Nici nu m-am gândit vreodată că mi s-ar putea
întâmpla. În studenție am avut câteva premoniții dar
eu nu le-am dat atenție. Acum însă înțeleg importanța
lor. Poate că trebuia să le iau în seamă. Poate că
trebuia să fiu mai atent. Adevărul este că sunt cam
distrat. Sau poate neatent. Îmi pare rău pentru asta.
Sper ca într-o bună zi să nu mai fiu așa. Aș putea să
spun și eu glume sau aș putea și eu să mă angajez la
gara centrală să dirijez trenurile. Aș putea să fac și alte
lucruri importante. De ce nu? Mulți oameni fac lucruri
importante. Mulți oameni gândesc lucruri importante.
Și eu ar trebui să fac asta. Aș putea să mă gândesc
serios la aceste lucruri. Stăteam pe bancă și mă
gândeam la asta.
Oamenii se plimbau pe aleile parcului. Râdeau, se țineau de mână, își spuneau tot felul de povești. Mă uitam la ei cu bucurie. Se plimbau pe alei și
râdeau. Ce frumos. Lebedele coborau pe lac. Veverițele țopăiau printre tufe. Un cățel fugea după ele. Un
copil mergea cu bicicleta. Cineva lansase un balon
colorat care zbura repede pe deasupra parcului. M-am
uitat după balon. În copilărie lansam și eu baloane pe
strada mea. Baloanele urcau repede după curenții de
aer cald. Era frumos colorate. Mi-am adus aminte de
ele. M-a bucurat să-mi aduc aminte de ele. Adevărul e
că, acolo, pe bancă, mă simțeam bine. Cândva, mi-am
adus aminte, am avut o bicicletă. Mi-a plăcut mult să
mă plimb cu bicicleta. Era o bicicletă portocalie cu mai
multe viteze. Au fost momente frumoase. Treceam
printre oameni în mare viteză. Unii se dădeau la o
parte amuzați. Nu se supăra nimeni. Eu treceam cu
bicicleta și nimeni nu striga la mine. Adevărul e că miar plăcea să mă plimb cu bicicleta. De ce nu? Aș putea
să mă duc la magazinul din apropiere să-mi cumpăr o
bicicletă. Desigur, dacă-mi cumpăr o bicicletă și vin să
mă plimb pe aleile parcului, trebuie să fiu atent să nu
lovesc veverițele. O să fiu grijuliu cu veverițele. Ele
sunt atât de simpatice! Și sigur au tot felul de gânduri
frumoase! Mi-a plăcut să mă gândesc că-mi voi
cumpăra o bicicletă. M-am ridicat de pe bancă pentru
că amorțisem. Am pornit la drum. Aleile era însorite.
Flori parfumate inundau aleile cu parfumul lor. Mam îndreptat spre ieșirea din parc. Acolo sunt tufe de
liliac. Ele au un parfum puternic. Am văzut tot felul de
fluturi frumos colorați. Erau fluturi galbeni. Erau fluturi
roșii. Erau fluturi albaștri. Și atunci s-a întâmplat ceva
extraordinar. N-am crezut că se va întâmpla. Am simțit
ceva ciudat în mintea mea. Era ceva foarte ciudat.
Parcă era o melodie.
Da, sigur, era o melodie foarte frumoasă. Sunt
(continuare în pag. 33)
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Constantin BEJENARU-BECO
Cornoratule, paşol na Turbinca!
Pamflet antisatanic
Cornoratule, la-nceput mi te-ai arătat cu aripi de
înger, bătându-ţi joc de bunătate-mi proverbială de rămâneam prost, generos. Te aflai acolo unde mă aşteptam mai
puţin şi dădeam nas în nas cu tine, Împieliţatule, chiar şi
când te evitam. Îmi deranjai soneria telefonului cel puţin de
trei ori pe zi şi de ziua-mi onomastică îmi ofereai daruri
scumpe atât din punct de vedere material, cât şi spiritual.
Păreai atunci, (când ne străduiam să edităm prima revistă
de cultură în arealul cultural-sapienţial post revoluţionar al
Dobrogei de Nord) purtătorul unui vis al unei Idei, la flamme
d’une chandelle. Cornoratule, acest pamflet pe care ţi-l dedic reprezintă la modul aluziei şi al metaforei aureola care
supravieţuieşte imperisabilă ca o durere de dinţi tuturor
intemperiilor. Tâlcul măreţiei şi derizoriului se refugiază în
el. Dar nu e numai atât, Împeliţatule! Poeţii au creat de-a
lungul vremii tărâmuri fabuloase, infernuri himerice precum
cel al lui Dante Alighieri şi paradisuri artificiale precum ale
lui John Nwton şi Madsch Imre însă nimeni în afară de tine,
Cornoratule, nu s-a gândit până astăzi să ia drept bune toate aceste descrieri meticuloase şi ironice. Infernul veritabil,
Sheolul, cel de care trebuie să ne fie teamă se află totuşi,
Împieliţatule, în mintea ta diabolică de literat hiperintrovertit
care ai prăbuşit tot ce ai construit şi ai prăduit tot ce ţi s-a
oferit (din partea mea colecţiile publicaţiilor din municipiul
şi judeţul Tulcea editate între anii 1990-2000, orologiul de
buzunar din argint care a aparţinut bunicului din partea
mamei, iar din partea unei doamne profesoare din Isaccea,
Memoriile lui Ştefan Ignat, tatăl Domniei Sale). De aceea
suferi, Cornoratule, de insomnie, resentimente şi invidie şi,
deşi n-ai nici 70 de ani, arăţi ca de 80-90. Convingerea
mea, Împieliţatule, este că din resentimente şi ură înfloreşte
doar o înfiorătoare Singurătate! Ura ta izolându-te într-un
abis întunecat. Aşadar, Cornoratule, paşol na Turbinca –
Amin !

Iulia-Maria CIHEREAN
Căldură
E o zi toridă afară
Și eu nu mai am răsuflare
Aud și simt tot ce zboară
De parcă-aș fi direct sub soare.
Natura-i amorțită,
Îmbătată de-atâta căldură,
Ce pare tot și tot mai dură
Aproape e clar obscură.
Vântul nu mai adie,
Iar eu stau ca o stafie
Nemișcată și surdă ca-ntr-o melodie
Fără nicio chimie.
E o zi toridă afară,
Iar eu stau într-o ghemuită,
într-o poziție circulară,
Mă gândesc și-analizez
Dar și cataloghez totul în juru-mi.
Apăsare
Simt o mare apăsare
Ce nu-mi dă nicio scăpare
Și pare tot mai mare
Și mă tem că nu am scăpare …
Simt o mare apăsare,
Peste tot și toate-n lumea asta mare,
Ce nu mă lasă-n pace
Și continuă să m-atace.
Simt o mare apăsare,
O văd cum tot răsare,
Și nu pare că vrea să se ducă
Și efectiv mă usucă …
Drum

P.S. Este întâmplătoare orice asemănare cu personaje din viaţa înconjurătoare. Şi pentru că, vorba egumenului EMIN dintr-o scrisoare „unde-i Grec e şi Trădare”.Balada Graţioasei Căprioare de Paul Cortez pare edificatoare:
„Graţioasă Căprioară / Din culcuş se furişează /
Trădând cerbul prima oară /. El visează, / Cum trece Ursul
înspre ape / Cu Graţioasa să se culce - / Cornorate fie-ţi
drăcuşorii aproape, / Somnul dulce /. Într-a nopţii feerie /
Coarnele răsar cunună, / Totu-i vis, ipohondrie, / Cornorate,
noapte brună!...”
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Constat cu mare tristețe
Că nu mă mai pot întoarce la tine,
Că tu nu mai vrei să știi de mine,
Că nu mai vrei să-mi dai povețe.
Constat cu mare înverșunare
Că ne-am îndepărtat prea mult,
Că mă doare sufletul ce stă ca mut
Ce așteaptă o luminare sau poate o
răzbunare.
Constat cu mare uimire
Că ți-ai găsit deja o alta drept mulțumire,
Că m-ai uitat definitive și irevocabil
Și tot ce simt pentru tine e inexplicabil …
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Constantin BEJENARU–BECO
Balada Inimii mele
Mare de candoare şi suferinţă –
Inima mea!
Dunărea se pictează pe Cer
Doar cu ea.
Uneori dezlănţuită, tocată
Cu sânge o mie unu mă-mbată,
Alteori, când mi se face urât
O simt precum nodul în gât.
Carte de Aur, deschisă la propria-mi Viaţă
Inima, să Trăiesc, să Iubesc şi să Mor
Mă învaţă!
Dor de Eminescu
poetului Ioan Gheorghiţă

Candoarea răsare din patima Clipei
Vrajba osândei se transformă-n sidef,
Când Muza mă topeşte-n torţa ispitei
Şi mi-s Eu în Timpul Gerghef.
Ador focul tainic în jar bejenar
Topind anotimpuri sub fulgi de lumină De zeci de ani Tu eşti Aedul Stelar,
Iar Eu, rana ce-nfloreşte din vină.
Ajută-mă Arhanghele Mihaie, ca spiritual să nu morSunt al Tău în Poem, Duh şi Ţărână
Hic et nunc rostesc prima şi ultima oară Cuvântul
DOR,
Cuvânt existent doar în Limba Română!
Balada Vorbei lu’ Fănuş
In memoriam Fănuş Neagu

Fănuş vorovea – ce Vremuri, ce Voroave! –
Cum că-i plăcea
Să se spele cu horincă
Să nu-i ruginească obrajii,
Apoi prin mlaştinile Bălţii Brăilei
Să prindă cu sacul vipere cu corn
Să le înece în câte-un păhăruţ
Pe care să-l dea duşcă-n
Steaua luminii mă-sii
La cărciuma Bot de peşte
Unde hălăduiau- beau odinioară
De parc-ar fi fost ieri,
Fraţii Jderi!

Pastel marin cu Întrebare
Lui Tănase Caraşca’ 69

Stăteam pe un dâmb de pământ –
Capul Doloşman ot Jurilovca –
Cu iarba uscată de arşiţa zilei
Şi mă uitam pe mare la orizontul înroşit,
Unde trebuia să răsară Dumneaiei Luna.
Un câine ciobănesc mioritic s-a apropiat,
Mi-a dat târcoale, apoi mi s-a aşezat la picioare.
M-am aplecat şi mângâindu-l pe Cap
L-am dezmierdat cu : Cuţu-Cuţu,
Doloşman-Câne de cioban mioritic,
Ortoman, cuantic hiperboreean!...
S-a răsucit şi şi-a ridicat privirea spre
Mine şi în lumina amurgului, care persista
I-am văzut Ochii încărcaţi de-atâta căldură
Şi recunoştinţă încât mi s-a înmuiat
Suflarea. DOAMNE, de ce nu se-ntâmplă
Asemenea înfrăţire şi cu oamenii!...
Balada Electronului Faimos
Fantezie cuantică din vol. Revolta Electronilor

Sunt Faimosul Electron
De pe planeta Micron,
Din Galaxia Xorazon;
Nepotul lui Pozitron,
Cel mai mare campion
Când e vorba de xenon
Şi coniac Napoleon
Consumat la Stadion
Cu amanta-mi Zizilon,
Nepoata lu’Odicolon
Din Galaxia Zincron.
Duşmanul meu e-un poltron
Bâlbâit, dar cu rezon
Cum că-i brend de avorton,
Bastard de sinucigaş
Fără caracter de laş,
Dar cu ditamai melon
Garderoba Mangeron,
Muzicant fără sclipici
Zis de dame Zdrăngănici –
Cine-i cornoratul, ghici!
-Păi, pe fundul lui fudul
De care Moţul era sătul,
Că e... Priap Sadaul!

Pe zi ce trece...

Florian Pittiş, actor-mason bisexual notoriu era
dezmierdat de amanţi şi amante cu cognomenul
Moţu.

P e zi ce trece-n
Tineresc în loc să-n
Bătrânesc, fiindcă
Iubesc, iubesc, iubesc...

Din volumul în curs de apariţie Poeme sapienţiale
asemeni Cobrelor Regale.
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Flori BUNGETE
DADA
(o Doamnă de poveste)

natura serviciului, au împândărat țara românească,
niciodată nu au uitat de unde au plecat.
Căci, a dat neamul acesta, țării, din tată în fiu
ofițeri de armată, maiștrii oțelari, învățători, maiștrii
sondori, doctori, activiști de partid, funcționari onești,
C.F.R.-iști de frunte, C.A.P.-iști harnici, care la rândul
lor, au avut urmași profesori, asistenți medicali, ingineri, informaticieni, contabili, avocați, muncitori de bază ai societății, de ce nu? În neamul lui Dumitrache
munca a fost o virtute, nu o rușine. Nimeni din neamul
lui nu a plecat capul în fața cuiva decât din respect. Și
au fost, și sunt, oameni respectați. Toți au plecat pe
drumul fără de întoarcere, atunci când le-a fost sortit,
în fel și chip. Dar plecarea Dadei la cele sfinte, modul
în care a părăsit această lume, a făcut ca pomenirea
ei să se transmită, în adevăratul sens al cuvântului,
din neam în neam. Am auzit de atâtea ori această
poveste, a scurtei ei vieți, încât ...
Dumitrache Rada, Dada, după cum îi spuneau surorile mai mici, și mai apoi mai toată lumea,
avea să devină, în câțiva ani de la discuția dintre cei
doi, de la începutul povestirii, Domnișoara, învățătoarea satului Broșteni, sat aparținător comunei Produlești.
Din ziua în care popa Mitică, preotul satului,
cumătrul și vecinul lui Dadin, îi smulsese acestuia
promisiunea că o va trimite pe Rada, după terminarea
celor șapte clase (lucru ce avea să se întâmple în vara
anului următor), să se pregătească pentru meseria de
“dăscăliță”, au început și pregătirile. Dar nu mai
înainte de a discuta ce și cum, cu cine altcineva decât
cu cel care îl bătuse pe tatăl fetei la cap zile întregi ,
bineânțeles.
- Părinte, cu iertare! zicea Dadin, Rada mea e
fată de la țară. Cum să pună ea cu fetele de la oraș,
cu cele de oameni umblați prin lume, ori cu cele cu
școală mai multă? La noi...ca la noi, știi și dumneata!
- Asta să-ți fie grija, Dadine! Se descurcă, îți
spun eu. Altfel, nu-mi puneam obrazul pentru ea. Țiam zis, am tot discutat și cu copiii mei, și cu coana
preoteasă, și cu unul, și cu altul, dar...uite ce e!
Să pună Puica de vreo două cămăși de
noapte, bărbătești, din pânza a mai bună și să le
coasă numa-n râuri și șabac. E timpul scurt, așa e, dar
o să-i dea o mână de ajutor și preoteasa mea, asta e
treaba lor, se descurcă ele.
Tu, să lași neumblate două ulcele de miere.
Și-apoi cu niscaiva ouă, brânză și ceva țuiculiță, de la
prietenii tăi, mocanii, am să umblu eu la cine trebuie,
în primăvară, să o înscriu. Atâta îmi este grija, să văd
negru pe alb numele ei pe registru, că la cât e de
deșteaptă, bate trei de la oraș!
- Așa să fie, cum zici dumneata! zise Dadin
răsuflând ușurat (una era rezolvată). Dar, continuă el,
e cam departe, la marginea țării, printre ape și după
școală încă un an prin lumea mare, or trece câțiva ani
buni...Și dacă n-o să fie nevoie de ea, aici în sat?
Încotr-o va apuca, biata de ea?!
- Dadine, Dadine! Atât mă cunoști? Păi mă fac
luntre și punte, și tot o aduc învățătoare în sat.

-Părinte, așa am să fac, cum zici dumneata. Acu, o
fi bine, o fi rău, ce o vrea bunul Dumnezeu! Dacă El așa o fi
orânduit, ca Rada mea să iasă din sat, să apuce căi
necunoscute nouă, așa să fie...
- Să fie, Dadine, să fie voia Celui de Sus. Că El le
orânduiește pe toate. Iar lucrătura Lui e prin oameni! Mi-a
fost mie rânduită încreștinarea ei, dator sunt să-i port de
grijă, spiritual, toată viața. Vezi tu, Dadine? A adus Puica,
femeia asta a ta, pe lume, alături de un băiat, nu mai puțin
de opt fete. Una, încă de la naștere, i-a fost rânduită cerului,
dar celelalte, să ți le ție Dumnezeu sănătoase, care mai de
care mai mândră și mai frumoasă, și din alea mai mari, și
din alea mai mici. Dar dintre toate, Rada, fata asta născută
între primele, parcă are ceva aparte. Are o chemare către
cunoaștere. Mă uit la ea, când îți calc bătătura, numai cu
cartea în mână o găsesc. Celelalte forfotesc în jurul ei, iar
ea nici habar n-are. E într-o lume în care nu mulți pot
pătrunde, Dadine! Oamenii ăștia sunt dintr-un început aleși
de Dumnezeu, și oricât ai încerca să te împotrivești, ce este
să se împlinească, se împlinește. Pe ea nu o poți obliga tu,
Dadine, să facă peste voia ei. Treburile gospodărești și
munca câmpului nu sunt pentru ea.
Căci Dadin, pe numele lui Constantin, din neamul
lui Dumitrache, căsătorit cu Gherghina (Puica, cum avea săi zică toți după numele de alint pe care i-l dăduse el, fiind
mică de stat, dar vioaie ca o puică de toamnă), dintr-o
comună învecinată, avea o gospodărie bine încherbălată.
Înlăuntrul gardului, pe care abia îl puteai cuprinde
cu privirea,întinzându-se pe colțul a două uliți, încăpuse lejer
casa, șopronul, grajdul vitelor, cotețul porcului, poiata
găinilor, o polată mare la spatele casei și tot mai rămăsese
loc de-ntors căruța-n bătătură. Și mai încăpuseră, cum
spuneam, opt copii.
Și socotindu-se Dadin, ca om chibzuit ce era, că
numai câte două pogoane de pământ dacă avea să dea
fetelor de zestre, pe lângă cele ale casei, ăhă, cât i-ar fi
trebuit...Așa că pe lângă ce avea, s-a pus el pe cumpărat
până a făcut nu mai puțin de douăzeci de pogoane de teren
arabil și patru de zăvoi.
Ajusese om de vază în sat, pui de chiabur, socotind
după agoniseală, dar și demn de un loc în Sfatul Comunal,
de pe lângă Primăria Produlești.
Da, Produleștiul de acum aproape o sută de ani. (La
data la care scriu, început de toamnă, 2020, fiica lui cea mai
mică, bunica mea e pe cale de a îmbrățișa al nouăzeci și
nouălea an). Cum ziceam, o sută de ani în care neamul lui
Au trecut anii de învățătură, și cum promisese
Dumitrache a rămas adânc înrădăcinat în talpa acestei popa Mitică, fata lui Dadin, a venit învățătoare în sat,
așezări de câmpie, chiar dacă unii, mânați de soartă ori prin
(continuare în pag. 32)
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spre bucuria familiei și admirația sătenilor.
A plecat de-acasă, fată de la țară, timidă, retrasă, îmbrăcată într-o rochie cusută la mașină de coana preoteasă, încălțată cu pantofi mocănești, cu baretuță și șosete albe de bumbac, cu alte câteva lucrușoare de lână, dimie și pânză topită
în casă, și s-a întors... Domnișoară de Pension! Elegantă,
manierată, cu încălțăminte și îmbrăcăminte cumpărate de la
București, căci avusese Dadin grijă să se ocupe de ceva vânzări de produse să-i trimită bani să-și cumpere cele necesare,
de ce nu? noului statut social pe care și-l dobândise cu greu.
Și “Domnișoara” avea să învețe copiii de la școala din
satul Broșteni, Iubea copiii și era dornică de a le deschide
căile cunoașterii, fapt pentru care școala, devenise a doua ei
casă.
Trecuse de treizeci de ani, dar de căsătorit nici gând să se
căsătorească.
Dintre surorile ei, una se prăpădise, pe la vreo douăzeci
de ani, de plămâni. O chema Dumitra. Nemăritată. A fost voia
Celui de sus, ce altceva puteau să zică? I-au făcut toate
rânduielile, și și-au văzut de ale lor. Aveau de însurat, de
măritat...Și se măritase și Maria, și Stănica, și Ioana, și Silica,
și Florica (Neacșa, pe numele de botez), se însurase și
Petrică...
Toți, în afară de Florica, cea măritată la București, au avut
copii. Care băieți, care fete, dar niciunul amestecați, după
cum a poruncit Dumnezeu.
Maria și Stănica, au plătit, cu viața bărbaților lor, tribut celui de-al doilea război mondial. Toate fetele au fost înzestrate
cu câte două-trei pogoane, o bucată de zăvoi, țoalele casei,
câte o junică sau trei-patru oi, după înțelegere. Băiatul a
rămas în curte, ca după orânduiala veche, iar Radei îi făcuse
Dadin casă la șosea, pe deal, partea a mai înaltă a satului.
Avea casa aceia o odaie mare spre drum în care, un timp, a
funcționat grădinița, până la găsirea unui loc potrivit. Și tot în
casa ei, o bună bucată de timp, au fost cantonați soldați ruși,
după semnarea tratatului de alianță.
Se scurgea, cum ziceam, vremea și multe se schimbau,
numai Dada rămânea la fel de devotată școlii și copiilor,
impasibilă, ca și în copilărie la tot ce se întâmpla în jurul ei.
Asta până când...
***
Era pe la începutul verii. Sub polata mare din spatele
casei, adumbrită de un păr stufos, Puica și Dadin discutau
de-ale lor:
-Ție nu ți se pare, Dadine, că Rada noastră nu mai e cum
era?
- Păi tu, Puică, ai crede că ușor îi este și ei după atâțea
ani de când își bate capu cu copiii satului? Te-ai întrebat vreodată: ai putea face față?
- Aș putea, dacă aș fi deșteaptă așa ca ea, dar nu de asta
e vorba, Dadine. Vezi tu, ieri când a venit încoace, era cu
mănuși în mâini. M-am mirat, dar n-am zis nimic, să nu o
supăr. Că și așa, se uita la mine și căutătura îi era departe...
- Păi, mai zisei, i-o fi ajungând, timpu trece, omu se
schimbă, ce vrei să cânte pe drum?!
- Dadine, Dadine, cu tine nu poate vorbi omu’ ce-l apasă.
Păi nu să cânte, dar să fie și ea mai, mai nu știu cum să zic...
- Mai ca tine, așa, să toace omu la cap. Apăi dacă ți-ai pus
în minte, fă cum oi face și află ce are...
- Oi afla, că mă doare sufletu s-o văd așa, of, of, of, numai
mamă să nu fii...
A doua zi, până-n prânz, luă Puica un toiag, să se apere
de câini, dacă i-or ieși în cale, o tăie pe uliță pe la Trandafira,
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ieși pe la ai lui Dumbărău în șosea, și ținu drept la
Rada.
Știa că este la școală, dar asta nu o împiedica
să intre în curte. Câinele o cunoștea, doar era adus,
la deal, de la ei din ogradă! Se uită atentă prin curte
și merse spre grădină. Abia trecu de poartă că o
văzu pe Maria, a lui Spârc, vecina din spatele casei,
noră în curte.
- Bună ziua, Mario!
- Bună ziua, lele Puică. Bre, bine că ai venit, că
mă gândeam să-mi fac eu drum până la matale.
- Până la mine? Da de ce? Că nu-mi aduc
aminte s-mi fi călcat vreodată bătătura, chit că erai
la o aruncătură de băț.
- Bre, e vorba de Rada. Dar să nu te superi pe
mine. Eu îți spun ceva: cred că nu e toată...adică nu
e în apele ei. Vine de la școală, intră în casă, și-n
casă râmâne. Nici lampa nu o mai aprinde, ea care
ședea și citea toată noaptea... Și, nu mai știu de
când n-ai mai dat pe aici, dar câinele, n-am mai
văzut câinele de...vreo două săptămâni, după ce ne
speriase cu lătratu și urlatu zi și noapte. Pleca ăsta
al meu cheaun, la cursă, dimineața. Și stai că mai e
una. Bre, umblă cu mănuși în mâini, de parcă ar
avea râie, Doamne ferește!
Pe Puica o trecu un fior rece pe șira spinării. Nu
de râie îi era teamă ei, acum când auzise ce auzise,
ci de ceva mult mai cumplit. Câinele, sigur avea o
legătură. De ce plecase de-acasă? De ce lătrase și
urlase fără rost??? Câinii fac așa numai când...
- Lele Puică, ce ai bre, te-ai albit toată?!
- Nimic, Mario, nimic, să dea Dumnezeu, mai
zise ea șoptit și se întoarse fără o vorbă.
A ieșit apoi val vârtej pe poartă, și parcă
necălcând pământul ajunse acasă, mai mult moartă
decât vie.
- Dadine, unde ești? A, acolo ești? Stai să-ți
spun. Și îi povesti de-a fir în păr tot ce auzise de la
Maria, tot tângiundu-se: să nu fie, Doamne, așa, să
nu fie. Dar a fost...
***
După ce se mai liniștiră, spre seară, cumpănind
bine lucrurile, au mers la Rada. Aceasta se miră săi vadă pe-amândoi, în fapt de seară, când erau
atâtea de făcut acasă, veniți, aparent fără nicio
treabă.
- S-a întâmlpat ceva, ce va apucat să plecați pe
drum la ora asta? Îi apostrofă ea, ascuzând mâna
dreaptă, înfășurată cu o batistă, la spate.
- N-am auzit câinele, zise Dadin? Pe unde o fi
umblând?
- Câinele? De asta ați venit, să întrebați de
câine?!
- Nu, Radă, îi răspunse el, calm și cumpătat. Am
venit să te întreb ce ai la mână? Te-ai lovit?!
-La mână... Ia lăsați-mă în pace și plecați... plecați... lăsați-mă! Începu ea să-și iasă din sărite,
lucru care nu-i ședea în fire.
În cele din urmă reușiră să o calmeze și să afle
de la ea tot ce se întâmplase.
O mușcase câinele. La început nu a luat în
seamă. Era o mușcătură superficială. Și doar era
câinele ei, nu s-a gândit la nimic rău. Apoi, când a
(continuare în pag. 33)
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văzut comportamentul ulterior al câinelui, și-a dat seama
că acesta era turbat. Dar era și târziu să mai facă ceva.
Nu era proastă, știa multe despre această boală, boală
ce avea să-i fie fatală.
A mers Dadin chiar în acea noapte la popa Mitică,
povestindu-i tot ce s-a întâmplat. Unul din copiii lui
ajunsese doctor. Au făcut tot ceea ce se putea face la
timpul acela pentru a o salva, dar totul a fost în zadar.
Încet, încet, psihicul ei a cedat. Mulți au pus asta pe
seama deșteptăciunii ei, spunând: - I-a sărit mintea, de
prea multă carte! Nimic mai neadevărat. S-au poate
totuși...din dragoste de carte, de școală, de copiii, coroborat cu simptomele turbării, mintea ei a luat-o razna. La un
moment dat, au dus-o la sfatul unora și al altora, la Băleni,
să-i taie sub limbă. Se părea că ar fi fost o schimbare în
bine, așa că au mai dus-o și a doua oară. Cu căruța au
fost. A doua oară i-a fost rău, așa că Dadin a rugat femeia
să vină cu ei acasă să o supravegheze o zi două. Regula
principală era să nu mănânce sărat două-trei zile. Dar ca
un făcut, Puica lăsase pe masă o strachină cu gogonele
murate. De cum a deschis ușa, Rada s-a repezit, a luat o
gogonea și a mușcat din ea cu atâta sete, încât femeia a
zis: “- Nea Dadine, du-mă acasă. Nu mai pot face nimic
pentru ea. Și Dadin a dus-o, și s-a resemnat. Ce o vrea
Dumnezeu!
***
În toamnă, în locul Domnișoarei, a fost adus un
învățător. Tot fiu al satului, dintr-ai lui Dumbărău. Vecini.
Se ducea Dada, în fiecare zi la școală și îl ruga să o lase
în clasă cu copiii. Asta până când devenise, în nebunia
ei, incomodă. Se făcuse iarnă. Nu o mai primea, domnul
învățător încuia ușa. Dada, se chircea pe coridor, lângă
ușă și aștepta plecarea copiilor. Apoi pleca și ea.
“- Îmi aduc aminte, îmi povestea Dumitra lui Gene,
(Gene fiind unul din băieții lui Petrică, căsătorit cu
aceasta, din neamul lui Borțilică), că intrasem în clasa
întâi. Învățase pe surorile mele, pe Floarea și pe Stana.
Urmam eu, dar ea n-a mai venit. Se îmbolnăvise. A venit
altu, și apoi a început să vină și ea, dar n-o primea mereu,
zicea că îl încurcă. Și o dădea afară. Când ieșeam din
clasă, treceam pe lângă ea. Se uita luuuung după noi și
plângea. Îmi era milă de ea...
S-a dus, Dada, la școală și pe drum, și pe unde o mai
fi umblat ea, până nu a mai putut merge. “I-a luat
picioarele!”, zicea lumea. Paralizase de la brâu în jos.
Boala își spunea cuvântul! Dar încă se putea târî din pat
până la ușă. De ce? Ca să-i deschidă mamei mele, peatunci o copilă de patru anișori, care nu ajungea nici până
la mânerul ușii. Era singura ființă pe care o mai accepta
în preajma ei. Și de la ea primea și cele câteva înghițituri
de mâncare pe care binevoia a le mai pune în gură.
Era nebuna-bună, care își trăia ultimele zile în compania unui copil.
-Du-te, Nicule, du-te, zicea bunica în murgul serii. Dute că se întunericește și nu mai vede Dada să-ți deschidă.
Târâș venea să-i deschidă Luminiței. (Nicu era numele de
alint pe care i-l dăduse bunica).
Cred că între ele era o legătură aparte. Un fel de liant,
numit suferință. Căci la doi ani și jumătate, Luminița a
avut un accident cumplit. Fiind singură în casă, a luat foc
de la lampa de iluminat. Cum a reuși să o ia din cuiul din
perete de deasupra patului și să o răstoarne, nimeni nu
șie. Cert este că un picior i-a fost ars, arsură de care a
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tras o viață întreagă.
Am întrebat-o: “- Nu îți era frică să dormi cu ea?”
“- Nu, mă învățasem, nu-mi era frică!” Acum stau și
mă gândesc: păi, după ce treci prin foc, de ce să-ți mai
fia frică? Te călești, devii mai puternic...Și poate legătura
de sânge și-a spus cuvântul, cum altfel îngăduia bunica
să o lase în preajma ei, dacă nu credea în sora sa chiar
bolnavă, ca în propria-i persoană?
Au trecut mai bine de șaptezeci de ani de la moartea
Dadei. Dar de ea tot se mai vorbește. Chiar și în
Monografia comunei Produlești, ca învățător al satului
Broșteni, iar în 1941 făcea parte din Sfatul Comunal,
alături, printre alții, de Constantin Dumitrache, tatăl, și
Dumitru Popescu, preotul și părintele ei spiritual.
Aceasta a fost DADA, din neamul lui Dumitrache, iar
pomenirea ei va trece din neam în neam!


(urmare din pag. 28)

convins că nu am mai auzit acea melodie vreodată. De
unde venea ea? Ce era acea melodie? M-am uitat în
jurul meu. Nu era nimeni. Aleea era pustie. Dar cineva
cânta o melodie pe care eu o auzeam acum în mintea
mea. Ce frumos! A trebuit să mă uit în jur. M-am uitat în
jur foarte atent. Melodia venea parcă din toate direcțiile.
Așa era. Venea din toate direcțiile. Nu m-am speriat.
Eram contrariat. Poate că cineva făcea o glumă. dar nu
era nimeni în jur. Soarele se pregătea de asfințit. Poate
că era ceva legat de asta. Eu am văzut de multe ori câte
un apus de soare care era ca o melodie. Am fost în munți
și am văzut asta. Am auzit melodia soarelui. Dar nu era
ca melodia pe care o auzeam acum.
Mă simțeam bine. Îmi era bine. Nu era un miraj.
Era o melodie frumoasă pe care o auzeam în mintea
mea. Am respirat adânc. Melodia nu venea dinspre
oamenii de pe trotuarul din fața parcului. Melodia nu
venea dintr-un radio. Melodia avea ceva straniu. Nu
avea ceva omenesc. Nu era cântată de un instrument
sau de o voce umană. Am vrut să mă întorc la banca pe
care am stat. Poate că era ceva acolo. Trebuia să caut
acolo. M-am decis. M-am întors. Lebedele zburau peste
lac. Veverițele mă priveau curioase. Nu, nu era melodia
lor. Acum, mă întreb, lebedele cânt? Acum, mă întreb,
veverițele cântă? Nu pot să știu. Dar am simțit că nu era
melodia lor. Apoi, dintr-odată, am simțit un gând care nu
era gândul meu. Trebuia să fie un răspuns. Eu căutam
răspunsul. Trebuie să fie un răspuns imediat. Nu mai
aveam răbdare. Nu vroiam să aștept răspunsul.
Eu vroiam un răspuns atunci, acolo. Eu aveam
nevoie de acel răspuns, oricare ar fi fost. Am considerat
că sunt pregătit să primesc răspunsul. Și atunci am auzit
inima fluturelui bătând în inima mea. Și fluturele a venit
din văzduh și s-a așezat pe mâna mea.
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Și iată-mă

Adrian RACARU

Și iată-mă ajuns pe căile cărunte
Să pun de-acum a-murgului și zăbăluța
Să-l țin domul în trecătoarea ce s-ascunde
Am zările în traistă și la oblânc baltagul
Sub cumpănă mă așteaptă zaraful și căruța
Mă țin în pinteni că-i agățat în slavă pragul
Privind homeric trec prin vecie huța-huța
La noapte mă așteaptă clondirul și drăguța
Sufleorul

Extaz
Nu negreșit nu este șarpele
Deși pielea este lunecoasă
În răcori
Și în mângâieri se lepădă toată
Încins este învelișul cuprinzător al ispitei
Nu negreșit nu este șarpele
Nu negreșit tu ești
Tu ești patrimoniul înflăcărării
Pe buzelor mele clocotește
”Cântarea cântărilor”
Clocotește
Până în vârtejul
Judecății de Apoi
Se încinge șipotul vrerii
Pe buzelor mele clocotește
”Cântarea cântărilor ”
Clocotește
Și mărul maleficul
„Malus ecclesia”
Îmi mușcă privirea
Cu sănii tăi aprinși pe tipsia
Dorințelor învolburate
Furtunos este învelișul cuprinzător al ispitei
Pe buzelor mele clocotește
”Cântarea cântărilor”
Clocotește
Iată-mă revărsat
În dragostea mea
Clar vânzătoare
Lacom este învelișul cuprinzător al ispitei
Irezistibil penitența
Ne ademenește
În abatoarele timpului
Pe buzelor mele se astâmpără
”Cântarea cântărilor”
Se astâmpără
Nu negreșit vinovat nu este șarpele
El este doar prezicătorul
Că izgonirea din rai
Este extazul împerecherii
Cu moartea
Pe buzelor mele
”Cântarea cântărilor”
Mă contenește
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Mi-am înnodat cuvintele-n batistă
Să văd s-aud să tac m-am ferecat
Sufleorul are șoapte c-o artistă
În piesa atractivă a marelui păcat
Scena are replici posesive
Prin repetiții cu aromă tristă
Sufleorul integral e-n cușca unei dive
Să nu vorbesc de daruri agresive
Mi-am înnodat cuvintele-n batistă
Dispută apocrifă
Poeții sunt râvniți de demoni și de îngeri
Doamne ce balamuc
Urmăresc disputa de mai bine
de jumătate de veac
Și mă amărăsc de cătă frumusețe
se risipește-n nepăsare
Iată
Timpul și cărțile
Coasa și otava
Ce să zic
Visez uneori că se face că
Poeții nu mai sunt
Cum așa mă mir
Uite așa nu mai sunt
Decât niște boabe de grâu
Le strâng
Îi strâng
Într-un suflet de sac
Pe care îl leg ca tata peste
Umăr sub braț
Și pornesc
La semănat
Dar ogorul e plin
Nu de ciulini
De îngeri și demoni
Pârguiți într-o cultură bizară
De pe prispă
Peste hârtoapele cerești
Presărat e un căuș de făină
Pitite semne puse
De întoarcere la vatră
Prin vremuri erodate
Așa se vede
De pe prispa casei
Calea Lactee
(continuare în pag. 37)
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Maria IEVA

Privind presimt că
Toate prispele
Vor fi sorbite
Întra colo
Rămân golit
Și sare nostalgia gardul
Ca amintirea la scăldat
Acolo unde pentru ploaie
Se ocărăsc acum
Ca între rude
Broaștele
Îmi bate inima în coronița
Stejarul ce-a crescut
În lipsa voastră
Tresar înfiorat
Cumva să fi venit
”din margine de codru…”
Dintr-un poem de Blaga
Privesc sălbăticirea ierbii
Sunt furios și nu știu ce să fac
Nu știu nici când și cum
Dar s-a întâmplat
Că s-a furat de-acasă
Coasa tatei
La mărul care l-am păzit ca în basme
Eu am bătut-o chiar sub tâmpla nopții
Și-am răcorit-o în căderi de rouă
Da mă crucesc deodată că presimt
Cine putea să fure coasa
Sunt vinovat
C-am ascuțit-o
Era ușoară ca o pană
Tăia frumos


Mihai HORGA
ILUZIA DIN STICLĂ
Avu Hefaistos o ideie
S-o pună-n sticlă pe femeie
Mări și oceane să parcurgă
Timpul pe lângă ea să curgă
Iar după ani s-o pescuiască
Tot tânără ...s-o regăsească
Din spuma mării, pe-a sa divă
Luptând cu valul în derivă
Dar, vai ! acum, bătrâne șchiop
Putea -o -vei ști fericită
De orice tânăr zeu, dorită?
Nesocotite mizantrop
Nu vezi? E-aceeași Afrodită
De ce-ai mai scos al sticlei dop? ...
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Sosia
Prin labirintul de la colţul zării,
Nu se zăresc nici vise, nici fiori
Şi-am coborât spre temnița uitării
Ca pe o apă plină de vâltori.
Cu îngerul pe pleoape desenat,
Încerc în beznă să găsesc magia,
Dar îngerul în lacrimi s-a-necat
Şi i-am văzut în treacăt doar sosia.
Îmi face semn o mână din zăpadă.
- Am de plătit pentru visul de ieri!
Strig și alerg spre un capăt de stradă,
Unde m-aşteaptă un tren cu tăceri.
Pășesc și plutesc, fără rost, fără vise,
Alunec pe o stradă paralelă cu mine...
- Ai fost aici mai demult pare-mi-se,
Şopteşte o rază ce schimbă destine.
M-opresc și privesc spre cel ce împarte
Uitarea ascunsă în darul de-a fi,
Dar ceva îmi spune să merg mai departe,
Să ies pentr-o clipă din șirul de fii.
Margini
Trage o zare un pic mai aproape,
E sărbătoarea golului extins,
Din marginea uitării vor să scape
Durerile pe care le-am învins.
Secundele din ornic se deșiră
Și vânturile umblă alandala;
Străin de clipe, clipele se miră
Că depărtarea și-a pierdut croiala.
Ieșit din formă, timpul se dilată,
Ca mai apoi un punct s-absorbă tot,
Lăsând în urma lui o pată
Ce sângerează, încă, în chivot.
Dar scăpărarea clipei nu așteaptă
Ecoul umbrei prinse sub eclipsă
Și punctul, care-i răstignit pe dreaptă,
Își regăsește marginile lipsă.
Bigamie
Vezi? Trenul trage la peron
Şi inima goneşte ca nebuna,
Iar a umblat în tolbă Cupidon
De a iscat în pieptul meu furtuna.
Se-aude vântul suspinând pe şine,
Privirea umblă printre călători,
Dar nicio mână nu te mai reţine,
Oricât ai sta peronul să-l măsori.
Sub streşinile zării, înserarea,
Ca pasărea cu ochii mici, rotunzi,
A cuibărit sub aripi întrebarea
Şi m-a pierdut în gara cu oglinzi...
Azi te aștept și mă cuprinde-o teamă
Că secundarul merge înapoi,
Dar uneori chiar viața e bigamă,
C-a adunat prea multe morți în noi.
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Maria Bianca MANOLE
PRIETENI PE VIAȚĂ!
CAPITOLUL 1.
-Mami, te rog mult de tot!
-Te rog, înțelege! Pentru a avea o astfel de rasă de câine, trebuie o îngrijire specială, costă prea mult și nu avem
de unde să luăm.
-Mami, dar știi cât de mult îmi doresc un PitBull.
-Da, știu, dar ți-am zis de ce nu îți pot cumpăra. În plus,
este o rasă foarte periculoasă...
-Dar să știi că totul depinde de cum îi crești.
Diandra iubea tare mult cățeii. Dar prefera doar o anumită rasă de câini, aceea fiind PitBull-ul. Părinții ei însă nu
erau de acord cu această rasă.
Stând în camera sa, fata se documenta despre Pitbull
și se gândea cum să facă așa fel încât părinții ei să-i
cumpere un cățeluș dintr-ăsta.
-Mami, uite ce drăguț este puiul ăsta de Pitbulleț! (așa
îi alinta ea).
-Offf, oftă mama ei, numai la Pitbulli te gândești, altceva nu mai știi, dacă vrei îți iau un Bichon Maltez.
-Dar nu vreau Bichon, sigura rasă pe care mi-o doresc
din tot sufletul este PITBULL!
-Încetează! Nu o să-ți luăm rasa asta, înțelege odată!
Din cauza ta nu o să-mi mai placă niciodată câinii!
Văzând că nu îi merge cu mama, Diandra se duse la
tatăl ei.
-Tati, uite ce pui de pitbullaș drăguț!
-Iar începi? Nu vreau să te mai aud cu câinii tăi, gata.
Deci nici nu pot să stau liniștit că tu vii și te apuci să îmi
povestești despre câini...
Fata se duse în camera sa și se simți dezamăgită, că
nici de data asta nu i-a mers cu părinții ei.
Trecu o lună mai „liniștită” pentru familia Diandrei, dar
pentru ea nu a fost așa de ușor. -Mai trecu ceva timp, era
ziua ei, împlinea 12 ani. Copila tot spera ca măcar de ziua
ei, părinții să îi aducă un cățeluș.
-La mulți ani, iubita mea! Să fii sănătoasă! îi ură mama
sa.
-La mulți ani! continuă și tatăl ei.
-Mulțumesc mult!
Trecu și ziua aceea, dar nu primi niciun cățel, primi
doar o carte, o bluză, pantaloni și mai multe altele.
Până la urmă renunță să se mai gândească la faptul
că părinții ei îi vor face cadou un PitBull. Chiar dacă și celelalte cadouri pe care le primea erau superbe. Și iată că întro zi...
-Vaaaaiiiiii!!! Nu-mi vine să cred!...
Fata nu se mai opri din plânsul de bucurie. Era chiar
un pui de PitBull!
-Hai, cuțu, cuțu, vino! Vă mulțumesc, mami și tati!
-Cu plăcere draga noastră!
-Văd că e fetiță și vreau să îi pun numele Hera.
Diandra primi în dar de la părinții ei un puiuț de PitBull
femelă, de toată frumusețea. Hera era de culoarea maro
deschis, avea ochii verzi și era foarte simpatică și irezistibil
de drăguță. Avea doar două luni.
Diandra încercă să o dreseze, dar Hera voia doar să
se joace, familia o ținea pe cățelușă prin casă, dar când și
când o mai lăsau și prin marea lor curte să o exploreze.
Când Diandra vedea ce fel arăta Hera (era foarte drăgăla-

Boem@ (149 - 7/2021)

șă) îi sclipeau ochii cei albaștri. Nu exista zi în care
Hera și Diandra să nu devină din ce în ce mai apropiate. Lunile treceau și fata, în sfârșit, reuși să o dreseze pe Hera. Cățelușa nu era rea deloc pentru un PitBull, deoarece familia îi dădea o educație foarte bună.
Cățeaua, care acum împlinise 6 luni, avea toate vaccinurile făcute, știa să dea lăbuța, să aducă bățul (deși
rasa PitBull nu e o rasă așa de jucăușă și naivă, precum un Labrador sau un Golden Retriver), știa și comenzile: STAI, ȘEZI, CULCAT. Era ca orice alt câine,
deși vecinii lor o considerau pe cățelușă o bestie, din
cauza rasei din care provenea.
Într-o zi Diandra o scoase la plimbare, cu tot ce
trebuie, botniță și lesă. Era a treia plimbare a Herei de
când se afla în această familie. Fata nu o prea scotea
la plimbare, pentru că avea o curte foarte mare în care
PitBull-ul putea să se joace și să alerge. Când lumea
trecea pe stradă, se uita cu dipreț la Diandra și la Hera,
dar cățelușa dădea din coadă în semn de bucurie, nu
știa ce credea lumea despre ea.
CAPITOLUL 2.
Se tot plimbau ele așa, până au ajuns la intrarea
într-un parc de căței. Copila se gândi să o sune pe
mama ei să vadă dacă o lasă în parc.
-Alo, mami...
-Da, Diandra, ce este?
-Mami, când mă plimbam cu Hera am văzut un
parc de căței, pot să mă duc acolo cu ea?
-Bine, dar ai grijă să nu o scapi pe Hera, să nu
vorbești cu necunoscuți, iar la ora 17:00 să vii acasă,
să nu întârzii! Ai înțeles?
-Da, bine, pa!
-Pa!
-Hai să mergem în parc, Hera!
În parc erau foarte multe rase de câini: Malamute
de Alaska, Husky, Dalmațian, Ciobănesc german,
Amstaff, PitBull Terrier american (rasa Herei) etc.
O fată care avea Malamute de Alaska se apropie
de Diandra, iar PitBull-ul încercă să latre prin botnița
sa strâmtă.
-Bună!
-Nu am voie să vorbesc cu necunoscuți.
-ROOF, ROOF, WOOF, WOOF!!! le întrerupse
Hera.
Acea fată plecă la auzul lătratului.
Deodată se apropie colega și cea mai bună
prietenă a Diandrei.
-Bună, fată!
-Bună! răspunse Diandra.
-Ce faci?
-Bine, am venit cu Hera în parc.
-Vaaaiiiii, Hera, ce drăguță ești!
Cățelușa o aprobă, dând din coadă fericită.
-Sincer nu înțeleg de ce rasa PitBull trebuie să
poarte botniță, spuse prietena Diandrei.
-Pentru că e considerată o rasă “periculoasă”, îi
răspunse copila.
-Așa e, dar Hera este o excepție, îi explică Maria,
prietena sa. Bine, eu trebuie să plec. Pa, Diandra, pa
Hera!
-Pa!
(continuare în pag. 40)
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CAPITOLUL 3

-De unde știi? Poate că minte. Te rog nu i-o da
pe Hera, mai bine o aducem la noi.
-O să i-o dăm!
-Nu, te rog!
-Ba da!
-Bună ziua! spuse mama.
-Bună ziua!
-Da, puteți să o luați pe Hera, dar să aveți grijă
de ea.
-Nu, vă rog, nu o luați! se auzi pe fundal Diandra.
Mama opri microfonul de la telefon și o certă pe
fată:
-Încetează, o să i-o dăm! Când vorbesc la telefon nu mă întrerupe! Uite, știu că o iubești tare de tot
pe Hera, dar trebuie s-o dăm, pentru că acest om
are condiții bune să aibă grijă de ea. Doar nu vrei so ținem la adăpost, nu?
-Nu vreau s-o ținem la adăpost, dar nu vreau
nici s-o dăm altcuiva. În plus, încă este pui, are doar
6 luni, dacă o să ne uite? Măcar putem să o vizităm?
-Nu o să ne uite și nu știu dacă putem s-o vizităm, pentru că o să fie în alt oraș, dar dacă vrei o să
îi zic omului să ne trimită poze cu ea, spuse mama.
- Bine, spuse Diandra cu o mare dezamăgire în
suflet.
Fata se gândea doar la Hera în fiecare zi, iar
Hera se gândea doar la Diandra.
-Scuzați-mă, voiam să vă zic că puteți să o luați
pe cățelușă, îi transmise mama Diandrei.
-Bine, mulțumesc! Promit să am grijă de ea!
Mama fetei îi propuse tatălui:
-Dragul meu, nu ai vrea să îi luăm fiicei noastre
un alt cățeluș pe care îl putem ține în apartament?
-Ce cățeluș? Până la urmă și pe Hera o puteam
ține aici, dar tu nu ai vrut, că ai zis că e prea mare,
că nu știu ce, spuse tatăl.
-Da, dar Hera e prea mare, în fine, mă gândisem la un Beagle, ce zici?
- Da, bună idee, dar de unde îl luăm?
-Păi, am găsit pe internet niște pui de Beagle,
și am vorbit cu doamna respectivă care îi avea, și
mi-a zis că puiuții au 1 lună, și peste 2 zile poate să
înceapă să îi vândă.
-Bine, spune-i că am vrea și noi unul!
-Ce să-i zic că vrem, fată sau băiat?
-Spune-i să ne dea o fată, pentru că așa poate
îi va mai alina Diandrei dorul de Hera.
-Bine, o voi suna, răspunse mama.
Fata nu își putu lua gândul de la Hera. Se gândea că și-a dorit dintotdeauna un PitBull, dar când a
primit unul s-a întâmplat povestea asta, cu mutatul
și...
(fragment)

Între timp fetița și cățelușa, porniră și ele spre casă.
Când au ajuns, văzură toată casa răvășită.
-Mami, tati, ce se întâmplă?
-Draga mea, ne mutăm! Du-te și strânge-ți tot din camera ta! îi spuse mama sa, cărând ceva în brațe.
-Dar de ce? Mie îmi place casa noastră...
-Ne mutăm, pentru că am găsit condiții mai bune altundeva. Dar din păcate nu o să putem să o luăm și pe Hera,
pentru că o să stăm la apartament, mergem în alt oraș...
-Poftim?! Nu o luăm pe Hera? Cum? întrebă Diandra
cu ochii în lacrimi și complet nelămurită.
Până și cățelușa își dădu seama că e ceva trist și că
se vorbește depre ea. Fata se duse în camera ei și începu
să plângă. Veni și Hera după ea și o lingea pe mânuțe, de
parcă voia să-i zică să se liniștească.
-Hera, o să îmi fie dor de tine! Știi cât de mult mi-am
dorit un PitBull? Mi-aș dori să înțelegi ce îți zic acum.
Singurul lucru pe care îl făcea acum PitBull-ul era să o
lingă pe mânuțe.
-Tati, unde o s-o lăsăm pe Hera?
-La un adăpost de căței.
-Nu, te rog, vreau să rămână cu noi! se rugă fata.
-Nu! Mâine la prima oră plecăm, așa că ai face bine să
îți iei rămas bun de la Hera.
Necăjită peste poate, Diandra plecă în camera ei și
toată seara stătu numai cu cățelușa în brațe. A doua zi,
familia o luase pe cățea în mașină să o ducă la adăpost.
Diandra, care își dorise dintotdeauna un PitBull, se
simți groaznic. În sfârșit, Hera înțelese ce s-a întâmplat dar
nu știa de ce familia ei dragă o părăsește.
Fetița îi făcu o ultimă poză cățelușei și o mângâie
pentru ultima dată. În acel adăpost deodată se lăsă întunericul și se auzi doar scâncetul Herei după plecarea famiiei.
-De ce m-au părăsit? De ce au plecat fără mine? se
întreba biata cățelușă.
-Mami, dar o s-o mai vedem pe Hera?
-Nu știu!
-Dar de ce nu o putem lua? Îmi este foarte dor de ea!
-Te cred că îți este dor de ea, dar un PitBull nu poate
sta într-un apartament.
Între timp, în adăpost discutau doi bărbați:
-Uite ce PitBull drăguț! De ce l-or fi părăsit?
-Nu știu! răspunse celălalt bărbat.
-Stai, îi voi suna pe proprietari.
-Alo, Bună ziua!
-Bună ziua! R[spunse mama Diandrei. De ce m-ați sunat? S-a întâmplat ceva cu Hera?
-Nu, nu s-a întâmplat nimic cu ea, dar aș putea să o iau
acasă la mine? Îmi este tare milă de ea, dar stați liniștită
doamnă, am condiții bune și în plus mai am un cățel cu care
se poate juca și locuiesc la curte.
-Domnule, trebuie să întreb pe cineva mai întâi, o să vă
sun mai târziu.
-Bine!
Premiul I la concursul “Condeiul fermecat”, secțiunea II (11-14
-Mami, ce zicea omul acela de Hera?
ani), concurs organizat de Biblioteca Județeană “V. A. Urechia” din
-Mă întreabă dacă poate s-o ia pe Hera acasă la el, că Galați cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, 1 iunie 2021.
are condiții bune, mai are un cățel cu care se poate juca și
va avea grijă de ea.
-Să o ia pe Hera? Nu! Mami, te rog, nu i-o da pe Hera!
-Diandra, în adăpost nu sunt condiții așa de bune, dar
la acel om cred că sunt.
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Oana TRANDAFIR
Primăvara
Într-o pădure din inima continentului trăia un pitic ciudat.
Piticul avea statura a trei mere coapte puse unul peste celălalt. În mână ținea un săculeț pe cât de mic, pe atât de misterios și ce nu știau vietățile din dumbravă era importanța acestuia. Piticul scoase din săculeț un pumn de semințe și le
aruncă în juru-i. Nu se întâmplă nimic și nici nu avea cum să
se întâmple prea curând. După alte câteva semințe aruncate
pe pământul amorțit și fără de verdeață, se putea vedea iarbă încolțind și flori răsărind, la fel cum răsărise și piticul, din
pământ. După ce aduse primăvara, piticul dispăru la fel de
misterios cum apăruse. Animalele care se aflară de față la
acest eveniment ce se petrecea doar o dată pe an se
bucurară că aveau în sfârșit cu ce să-și potolească foamea
după trei luni grele și aprige. Cu toate acestea peisajul de
primăvară putea să fie remarcat doar dacă priveai către
pământ, dacă priveai în sus puteai să crezi că este încă
iarnă, deoarece copacii erau încă goi și fără viață. Piticul
grăbit uitase să îi facă pe aceș-tia să înflorească. Panica se
instală în dumbravă. Era nevoie de copaci treziți la viață, nu
de niște statui împietrite. Care era soluția rezolvării acestei
dileme? Soluția era simplă. Piticul trebuia să se reîntoarcă
și să aducă toată dumbrava la viață. Așa puneau proble-ma
o parte dintre bufnițele bătrâne și înțelepte, iar celelalte
animale aprobară. Toate vietățile hotărâră că pentru acestă
misiune este nevoie de cele mai cura-joase dintre ele.
Echipa care avea ca scop să găseas-că piticul era formată
din cinci cerbi tineri, o vulpe, două veverițe, patru iepurași si
bineînțeles multe pă-sări ce puteau să vadă de sus tot ce se
afla pe pă-mânt. Astfel, aceste vietăți erau hotărâte să aducă
primăvara peste întreaga dumbravă. În ziua plecării o lumină
blândă se văzu la orizont. Această lumină se apropia cu
eleganță de pământ, iar când ajunse jos de tot se dovedi că
acesta nu era altceva decât o fată tânără și frumoasă cu
bucle de aur și o rochie ce era făcută din praf de stele.
Acestă tânără, străină celor ce se aflau de față, sărută pe
rând fiecare copac, iar aceștia începură să înmugurească.
Ce frumos! Ce spectacol mirific de văzut măcar o dată în
viață! Toți copacii se trezeau ca dintr-un somn abrupt. În
aceeași zi animalele din dumbravă înțeleseră că natura este
stăpână peste toate, că ea știe întotdeauna ce trebuie făcut
și că nimeni nu o poate schimba.

Copacul

umbra acestuia și să ceară, când era nevoie, sfaturi.
Cu timpul mai mulți copii au aflat de existența mărețului arbore. De atunci copacul nu a mai fost niciodată
singur. După mulți ani satul s-a extins. În centrul acestuia stătea acum bătrânul copac. Datorită poveștilor
lui locuitorii trăiau în pace și înțelegere, iar tristețea
copacului a fost astfel dată uitării.
Premiul revistei literare BOEMA la concursul “Condeiul fermecat”, secțiunea II (11-14 ani), organizat de Biblioteca Jud. “V.
A. Urechia” Galați cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului.



Maria-Elena TROFIN
Zâna Codrilor
Codrul de smarald al dorințelor are o aură fermecată când pășești pe potecile șanselor, căci fiecare
dorință ți se împlinește. Zâna Codrilor este foarte timidă. Se ascunde în apele tainice ale Izvorului de Diamant când vede un călător.
Făt-Frumos a plecat în căutarea Nufărului Fericirii,
care oferă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de
moarte. Însoțit de inorogul magic, a observat Codrul
de Smarald și a decis să caute Nufărul Fericirii în acel
loc minunat. După un timp, prințul a văzut o strălucire
eternă venind din pădurea tainică. A urmărit lumina
și, uimit, a zărit-o pe… Zâna Codrilor! Avea părul cu
bucle de aur, ochii albaștrii ca bolta imensă a cerului
de azur, buzele roșii ca sărutul florilor de mac, rochie
albă din catifea fină brodată cu perle de mărgăritar...
Aripile de cristal reflectau panglici de lumină pe apele
liniștite ale Izvorului de Diamant. Zâna l-a observat pe
prinț, dar nu s-a ascuns, deoarece l-a recunoscut ca
fiind Prințul Încrederii.
Și astfel, eroul a pornit împreună cu Zâna Codrilor
în căutarea Nufărului Fericirii. Au urmat cărarea de
cristal, pavată cu pietre prețioase și au ajuns în fața
unei case din ametist șlefuit, cu acoperișul din obsidian. În interiorul casei se afla un labirint iar lângă intrare un ghem de ață albă. Lângă ghem era un manuscris pe care scria: “Firul Ariadnei de-l vei urmări, tot
ce îți dorești vei găsi!”.
Făt-Frumos a luat-o pe Zână de mână și au folosit
Firul Ariadnei pentru a nu se pierde în labirintul de
ametist. Au ajuns cu bine la capăt, unde au găsit trei
lădițe cu comori: prima era din lemn, a doua era din
argint, iar a treia era din aur. Făt-Frumos a ales-o pe
cea din argint strălucitor. A deschis-o, folosind cheia
prieteniei și a găsit Nufărul Fericirii!
Zâna Codrilor era tristă, pentru că prințul urma să
se întoarcă în regatul său, iar ea trebuia din nou să
rămână în brațele singurătății... Îngrijorat, însă, prințul
a decis să o ia cu el la Palatul Încrederii.
Nufărul Fericirii a fost plantat în grădina fermecată
a palatului de cleștar. Acolo, cei doi au trăit fericiți
până la adânci bătrâneți...

A fost odată ca niciodată un copac foarte înțelept
care avea puteri neobișnuite. Acest copac se afla pe un deal
înflorit și împrejmuit cu maci roșii ca focul. Copacul era
special deoarece era primul copac care înverzea primăvara,
rodea vara, se vestejea toamna și rămânea fără frunze iarna. Prin urmare era un copac al anotimpurilor. Era frate cu
anul, de aceea era foarte bătrân și înțelept. Cu toate acestea
era foarte singur. Niciun copac nu se afla în apropiere și nicio pasăre nu-și făcea cuib între crengile lui. Această singurătate îl măcina foarte tare. Se plictisea repede pe dealul în
vărful căruia se afla. Anotimpurile treceau unul după altul, iar
Premiul II la concursul “Condeiul fermecat”, secțiunea II
cu timpul, în apropierea copacului, apăru un sătuc. În sat
copiii învățau într-o școală mică, iar după ore aceștia explo- (11-14 ani), organizat de Biblioteca Jud. “V. A. Urechia” din
rau împrejurimile. Într-o zi un copil a descoperit falnicul co- Galați cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, 1 iunie 2021.
pac. Copacul era foarte fericit că în sfârșit avea cu cine
comunica. În fiecare zi, după ore copilul venea să asculte
poveștile pline de morală ale copacului, să-și facă temele la
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singurătatea poetului

George IONIȚĂ
eu/tu
de-o parte eu tu de cealaltă
şi între noi un zid transparent
de care ne lipim mâinile
buzele
mimând o îmbrăţişare
un sărut...
doar privirile ni se întâlnesc
ca şi cum zidul nu ar fi
uitându-ne aşa ore întregi
poate chiar ani
până ce ochii ni se golesc
am putea crede atunci
că niciunul dintre noi nu a fost
adevărat
dacă.n-am avem fiecare lacrima
celuilalt...
bogat de singurătate
îţi aprinzi iar o ţigară bătrâne
şi tragi adânc fumul
înecându-ţi plămânii
ai făcut un drum lung
şi ai lăsat în urmă bucurii
tristeţi
multe iubiri
pe unii prieteni
şi cu cât ai pierdut mai mult
cu atât ai devenit mai bogat - de singurătate
acum eşti unul din bogaţii lumii
chiar dacă te simţi mai singur printre toţi
printre toate
şi iar îţi aprinzi o ţigară
trăgând adânc fumul
te uiţi cum arde tutunul
cum rămâne doar scrumul...

te-am aşteptat să vii întreaga noapte
pe-aceeaşi bancă doar de noi ştiută
ploua şi vântul mă izbea-ntr-o parte
din toamna abia începută
dar tu nu ai venit
şi-am strâns la piept numai regrete
spunându-mi trist
abia şoptit
eşti singur iar poete…
într-o gară
stau ascunşi călătorii
peronul e gol
şi abia de mai picură norii
o ploaie deasă
măruntă
cui îi mai pasă de ceasul
care nu mai arată orele
că iar întârzie acceleratul
trenul acesta care trece
numai o dată
în care mulţi n-or să încapă
şi vor rămâne aici să se petreacă
în gara asta mică şi roşie
de toţi uitată
plină de praf şi de noapte
înecându-şi amarul
într-o cinzeacă…
noaptea
noaptea mă învăluie
cu întunericul ei
punându-mi în ochi coşmarul
mă dor genunchii zdreliţi
şi-n gură simt amarul
mi-s paşii nesiguri
obosiţi
că nu mai ştiu care e drumul
nici până unde hotarul
un strop de lumină aş vrea
în palme s-adun
de o umbră măcar
să mă pot rezema...
dialogând la ora cinei

la o ţigară
să te trezeşti în fiecare dimineaţă
doar cu perna în braţe
cu toate visele nevisate
să-ţi faci singur cafeaua
şi să-ţi aprinzi o ţigară
să tragi adânc fumul în piept
ca pe o îmbrăţişare
uitând să mai respiri
apoi alta şi alta
până se umple scrumiera
abia atunci poţi mormăi
scrâşnind printre dinţi
mama ei de viaţă!
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e ora cinei...
ne aşezăm în jurul mesei
cei care am mai rămas
eu
gândurile mele
şi nelipsitul invitat
tic-tacul bătrânului ceas
să mai pot schimba şi eu o vorbă
el tic
eu tac...
asa dialoghez în fiecare seară
şi am un motiv să mai beau o votcă
să-mi mai aprind o ţigară…
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Petru JIPA
Loreley
În imensitatea unui râu pustiu,
pe Rin.
Supravieţuitorii stau pe plută.
Un infern plutitor,
în care totul e oribil şi pasiv
iar moartea a devenit sfântă.
Privirea nu se poate opri
pe nici un amănunt consolator.
Căci…
morţii sun aşezaţi lângă vii
iar vii sunt ca şi morţi.
Veşmintele, trupurile, scândurile,
sunt de aceeaşi culoare cu cerul
culoarea speranţei…
sau lipsa de speranţă din ceruri.
Prin vocea ce străbate misterul.
Loreley surâde şi cântă,
ea încă aşteaptă iubitul plecat
-Hai vino iubite,
hai vino…
şi vasul se pierde-n adânc
ca o nălucă. Amfitria din iad.
Loreley și o poveste
Alături de ţărmul înalt…
pete de albastru, portocaliu şi cu alb.
Deasupra nisipului,
frunzişul de jad
întins ca o rază de foc spre înalt,
ce cuprinde un loc de poveste
în care Loreley ne vrăjeşte.
Culoarea e crudă, sălbatecă, dură.
Adică ne pervertită, inocentă, pură.
Imagine albastră scăldată în vis
adaugă forme de alt paradis.
Paradisul prinţesei din turn ce aşteaptă
să vină un prinţ să o facă mireasă.
Aşteaptă prinţesa alesul să vină,
o reverenţă… la soare se-nclină
şi cântă un cântec duios.
-Hai, vino la mine prinţule frumos,
să facem din viaţă o verde grădină
cu flori de iubire în dor de lumină.
Dar ceasul tot trece şi orele cad,
bucuria din suflet devine oftat
şi trece şi noaptea , iar dimineaţa toată
se scurge în lacrimi curate de fată,
ce încă aşteaptă un prinţ, ce nu vine,
şi încă mai crede în ziua de mâine.
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Loreley și visul
Vrăjitor prin tinereţe,
Cerul, bolta de albastru,
Peste Rin cu frumuseţe
Se aprinde ca un astru.
Glasul care se aude,
Vocea ei, miracol, dar.
Ce ne spune o poveste
A lui Lore, spre altar.
Prinţul aşteptat să vină,
Mare prinţ, frumos şi tandru.
Ca o rază de lumină
Prefăcută-n copilandru.
Cântece, o sută, o mie
Incantaţii se aud,
Un poem, o simfonie.
Iar vapoarele se duc.
Lore, Loreley fecioară.
Frumoasă, din rouă născută,
Adiere de miresme-n seară
Şi dorinţe legănate-n undă.
Se cunună, Lore. Iată…
-Vântule tu eşti dator
Ca să porţi a ei solie
Peste globul rotitor.
Lore plânge şi visează
Visul se transformă-n dor,
Cu pas stins merge prinţesa
În stingherul dormitor.
Loreley și Rinul
Trezită din somn, rătăcită-n destin,
Zâna frumoasă de la cetatea Berg Katz
De pe Rin,
Priveşte-n oglindă cu lacrimi în gene,
Priveşte cum viaţa se scurge prin vene.
Un gând ca o drojdie se lasă în cuget
- Ce este viaţa fără iubire şi zâmbet,
- Dar moartea ?
Să fie… mângâiere sau eternitate,
Pe lângă iluzie, bătrâneţe şi dreptate.
Şi Rinul şopteşte…
- Coboară în răcoarea mea din ape.
Acolo cerul este oglindit peste ale undei
şoapte,
Ziua şi noapte sunt despărţite prin mister
Sufletele plutesc peste albastrul din cer.
Norii sunt recunoscuţi ca viaţă,
Viaţa-i iubirea, ce topeşte orice gheaţă.
Vino la mine căci… Te iubesc !
De aceea eu vorbesc.
Loreley, ascultă cum Rinul o-ncântă,
Un pas şi ajunge la stâncă.
Priveşte la cer.
Dar cerul este oglindit în veci,
În apele primitoare şi reci.
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Crengile se-ndoaie,
Inima se-nmoaie,
Simfonia lor vrăjeşte clar.
Iubită pădure,
Faci omul să-ndure,
Sălbatica viaţă, chinul amar!
Adevărul nu are dualitate

Árpád TÓTH
Obosit, dar fermecat de vraja pădurii
Obosit mă așez pe un buștean în plină pădure
Făcându-i loc unui gând să stea lângă mine.
Greutățile vieții au început să se dezbine…
Neantrenate urcușul muntelui să îl înfrunte.
Se prăbușesc neputincioase la picioarele mele!
În frunzișul ce ocolește câteva floricele
Vântul desenează proiecția norilor pe pământ.
Au înghețat clipele dulci în brațele pădurii,
De nu mai știu, sunt eu, miile de stele sau suflul
naturii.
Pentru moment orice se spulberă în bătrânul vânt,
Iar susurul izvorului spală orice diferență.
Mă ridic, reluând sfânta luptă pentru existență.
Șerpuind, cărarea își arată planul printr-o reverență!
Umil
Umil stau o clipă,
Sub bolta umbrită,
Ea mă alină îmi pare un har.
E ca o iubită,
O floare-ndrăgită,
Uit zilele de chin şi-amar.
Nu mă satur de soare,
Nu mă satur de-o floare,
Mă chinuie de ani un monoton coşmar.
Se uită vecinii,
Se strâmbă străinii,
Se scurg zilele primite în dar.
Dar pădurea de fag
O privesc cu drag,
Prin ea mă plimb cuprins de har.
Gust licoarea,
Împrăştiind savoarea,
Vrăjitului potir al verii.
Făgetul cu-n zumzet,
Şi-al paşilor umblet,
Se-nşiră în aroma serii.
Cerbii se-adună,
Goarnele sună,
Pe poteci ascunse e ca-n rai!
Privirea senină,
E Iubire divină,
Dar vântul îndoaie crengile şi-n mai.
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Zâmbete meschine, replici de-o clipă…
O dușmănie astfel se-nfiripă.
Adevărul nu are dualitate,
E unul singur, pentru orice frate!
E atât de greu să spui adevărul?
Acesta îți dezvăluie caracterul!
Oamenii “fără coloană vertebrală”…
Sunt ca bulele de apă minerală!
Prin natură pribegind, ascult vântul iar doinind
Stau și ascult vântul cum își deapănă povestea,
Privesc cum crește pădurea de-i va merge vestea,
Cerbii falnici stau pe creste, au coarnele-n soare,
Pășesc ușor pe frunze… să nu calc pe vreo floare.
Diamantine raze de soare dau culoarea
Pădurii, mă orbesc, dar vreau să găsesc cărarea.
Prin natură pribegind, aud vântul iar doinind,
Au trecut anii, pădurea și Divinul slujind.
Albastru cer își cerne splendoarea peste fagi,
Un cârd de căprioare îmi dăruie clipe dragi,
E liniște și pace, natura îmi zâmbește,
Divinul face munca vie, iar omul greșește!
Merg îngândurat, prin natura miraculoasă,
Vreau să plec acasă, dar pădurea nu mă lasă,
Mii de păsărele concertează, vrăjindu-și
perechea…
Iar briza răcoroasă îmi încântă urechea!
S-a spart clepsidra
S-a spart clepsidra și curge nisipul,
Timpul își împrăștie veninul,
Tumultuosul val nu se oprește,
Urlă Pământul, disperarea crește!
Foarte calm Divinul, opera-și privește,
Se chinuie omul, dar mereu greșește,
Iadul peste oameni pune stăpânire,
Haosul e mare, nu este iubire!
Mintea nu ajută, bunul simț dispare,
Moartea nu discerne, nu are hotare,
Stăpân pe Pământ, omul vinde Divinul…
Roadele-și culege, de aici tot chinul!
Mor oamenii-n masă, pe Divin îl lasă,
A făcut religii, nu-L mai au în casă,
Îngerii dispar, căci omului nu-i pasă,
Doar banii și puterea… asta-i soarta noastră!


Boem@ (149 - 7/2021)

Boem@ (149 - 7/2021)

42

