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          Nicolae TZONE 
 

[CEASUL BUN ÎMI LINGE FAȚA  
CU LIMBILE LUI DE PISICĂ LENEȘĂ...]  

lui gelu iova 

 
ceasul bun îmi linge faţa cu limbile lui de pisică leneşă  

adormită pe jumătate 

ceasul rău mă străpunge cu limbile lui reci şi metalice  

şi mai presus de toate insomniace 

timpul bun mi se pune dulce ca mierea şi ca laptele  

sub limbă şi deopotrivă sub pernă 

timpul rău mă îmbracă-n pămîntul lui negru şi aspru  

de la creştet pînă în tălpi  

cînd timpul e rău nu mai am nevoie nici de miere  

şi nici de lapte dulce sub limbă sau deasupra de limbă  

sub pernă în pernă sau deasupra de pernă 

cînd timpul e rău dumnezeu îmi întoarce spatele  

şi mă părăseşte-n pustiu 

cînd timpul e bun iisus îmi întră în casă  

şi-mi arată rănile lui de pe cînd zăcuse pe cruce  

în cuie bătut acum două milenii 

cînd timpul e bun pot fericit să port  

şi papuci de miere şi cămaşă de miere 

şi pantofi de lapte şi haină de lapte 

cînd timpul e bun nu-ntorc nimănui spatele  

şi mai cu seamă nu-mi ascund nimănui faţa 

cînd timpul e foarte bun  

cînd timpul bun e cel mai bun  

sînt pregătit să muşte din mine cu drag 

toate poemele mari de pe suprafaţa pămîntului 

* 

sînt tăbliţa de lut pe care poemele  

de acum cinci mii de ani  

sînt mai vii şi mai tulburătoare decît oricînd 

sînt vulturul pe care poetul român nichita stănescu  

l-a privit în ochi atunci cînd a scris poemele lui  

despre domnul vultur 

sînt tăbliţa de lut pe care fără să mă-ntrebe  

poemele de acum cinci mii de ani mi-au scris numele 

* 

tzone e un nume rar în poezia română tzone  

e un nume far 

în poezia română 

 

 

tzone nu e tzara tzone nu e naum zis şi gellu  

nu e luca zis şi gherasim 

tzone e stăpînul limbii române tzone este zeul 

bătrîn  

al poeziei române 

tzone e un butoi cu vin care are în el în loc de vin 

dinamită 

tzone e singurul poet antic care s-a păstrat viu în 

magma vulcanică  

de la poalele muntelui vezuviu 

tzone e sicriul capodoperă cu singurele poeme 

capodoperă  

ale limbii române şi-ale literaturii române 

tzone e zăpada de pe munţii carpaţi şi de pe 

hymalaia  

tzone este pluralitatea munţilor carpaţi şi hymalaia  

în poezia română 

tzone nu e tzara nu e eminescu zis şi mihai  

nu e mazilescu zis şi virgil 

tzone ca să nu-l vedeţi voi niciodată dormind  

doarme în adîncul dunării într-o ştiucă  

lungă de o sută de metri şi lată de o sută de metri 

şi concomitent în adîncul nilului  

în burta uriaşă a împăratului crocodil  

sau mai poeticeşte spus a faraonului crocodil 

tzone nu e vinea tzone nu e păun zis şi paul  

nu e nici mugur zis şi florin 

tzone este singurul cimitir marin doldora de 

capodopere  

de pe întinderea statului român  

şi de pe întinderea continentului europa 

şi de pe întinderea continentului numit america 

tzone e singurul călător stelar în viaţă  

de după venirea răstignirea şi învierea lui iisus  

tzone e singurul poet român care doarme  

de gît cu poemele lui 

deopotrivă pe întinderea văzduhului pămîntean  

şi pe întinderea tuturor celorlalte văzduhuri  

subpămîntene şi suprapămîntene 

tzone e ceasul de aur cu ore de aur  

cu minute de aur şi cu secunde de aur  

care ţine în viaţă poezia română 

tzone e poetul care se spală pe mîini  

şi pe faţă numai cu apă de lună 

şi care bea ori de cîte ori i se-ntîmplă  

să moară apă de lună 

tzone nu e celan tzone nu e foarţă zis şi şerban  

nu e popescu zis şi cristian 

tzone e un vulcan activ şi foarte periculos  

pentru limba română de ieri şi de azi  

dar mai ales de azi şi de mîine 

tzone zi de zi căptuşeşte cu capodopere  

limba de foc şi limba de carne 

din gura de foc şi din gura de carne  

(continuare în pag. 4) 
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Dumitru BĂLUȚĂ     

 
Oameni diferiţi 
 

Desfaci tot felul de cutii de-ale Pandorei  

teancuri de publicaţii cu iz de papirus  

sau buletine cu fake news şi afli  

că lumea totuşi e convenţională –   

un zodiac arhetipal în care oricine  

are rezervată o nişă   
 

Unii se oglindesc şi în intemperii  

zâmbetul păstrându-şi-l nevinovat pe chip   

Alţii nu văd nimic nici prin sticle  

rotunjite cum orele fixe  

Restul deocamdată învaţă viaţa atroce  

după manualele digi  
 

Unii – cu  floare roşie  

la butonieră – captivează mulţimi  

cu una şi aceeaşi mască  

alţii – mai puţin barbari – abia de-şi  

revendică partea din presupusul întreg  

iar restul stau în aşteptare...                                

 
     

***                                            

Lumea telurică nu mai e ce a fost  

pe când libertatea era scrisă  

prin manuale doar ca să fie citită 

Vedem şi noi dar mite o râmă sensibilă  

cu contorsiuni undulate ieşită la lumină  

din lumea ţărânii descătuşate  

de sub betonul armat...  
 

Un vecin de bloc munceşte de zor  

zguduie curtea  

E una cu ciocanul pneumatic  

sfărâmând trotuarul adiacent fundaţiei casei  

cât să facă şi el un loc de parcare  

pretenţioasei sale limuzini  
 

Râma cu uitătura ei sui-generis  

şi spirituala-i zicere  

trădându-şi invidia o fi să replice:  

vai cum este ea libertatea la suprafaţă  

Ce mai duduie!                                                   

(continuare în pag. 5) 
 

(urmare din pag. 3) 
 

a limbii române 

tzone e numele care nu are nevoie  

de laudă dreaptă sau strîmbă de gură românească  

aproape ori departe de el 

ca să înflorească şi să strălucească 

tzone e poezia română care creşte înaltă pînă la lună  

direct de pe străfundul mării negre 

cum creşte iarba verde pe cîmpia română aşa creşte  

poezia lui tzone de pe lună pînă pe dedesubtul  

mării negre 

tzone nu e tzara tzone nu e vinea  

tzone este ţara lui tzara şi a lui vinea 

mai degrabă din cer decît de pe pămînt  

tzone este poezia supremă din ţara lui tzara  

şi a lui vinea mai degrabă din cer 

decît de pe pămînt  

* 

iisuse leagă-mă la ochi cu rănile tale şi cu insomniile 

tale  

şi cu decepţiile tale cu privire la fiara din om  

şi la omul devenit fiară 

iisuse apără-mă de pămîntul care cîteodată  

adoarme în carnea mea şi în sîngele meu  

şi doarme dus de parcă zici că-i mort  

şi că sînt mort 

iisuse nu mai vreau în trupul meu carne  

de pămînt şi sînge de pămînt 

iisuse nu mai vreau deloc pămînt în gura mea  

nici viu şi mai cu seamă mort 

iisuse te implor iisuse te rog dă foc  

o dată pentru totdeauna la tot pămîntul de pe pămînt  

să nu mai rămînă pe pămînt  

nici urmă de pămînt 

21 septembrie 2009 – 19 h 07 min 

* 
 

din volumul în lucru ”poeme zburătoare” 
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(urmare din pag. 4) 
 

 

*** 

Medicul tău de familie este îngerul tău  

unul care veghează atâţia ca tine  

cu angoase şi agasante speranţe   

Îngerul tău păzitor vine din civilie -  

nu poartă aură sau arc întins şi nici armură   

Mai degrabă aduce cu un chip de gazelă –  

ce coarne de liră încântătoare!  

Poartă indispensabilul stetoscop  

trecut pe după gâtul de fildeş cum Sulamita  

purta ghirlande de flori   

Ochii ei profunzi şi distilaţi ca lacul Sf. Ana    

unduiesc neuronii în vederea anamnezei  

O! graţia cu care bagă-n computer   

pin-cardul cu tot cu diagnostic şi-ţi scoate  

reţeta cu sedative...  

De aia zici: cum să nu-i încredinţezi  

alerta t/a şi distonia ta?  

Îngerul tău este medicul tău de familie     

tu – tot mai alb de speranţe  

tot mai neconturat ca să fii de păzit  

Parcă ai fi împins de la spate dar zile în şir  

te gândeşti la medicul tău de familie                      

 

 

***  

Între sublim şi mizerabil  

te zbaţi cum valul mării  

să se prindă cu sufletul lui efemer  

de ţărmul arhaic  

Nici deşertul străbătut de Moise  

n-ar încape locul ce-l caută sinele tău  

prin vămi trecând ostenit  

consumat de mormane de nimicuri  
 

Case mondene cu lucuri strălucitoare  

cu oameni de jucării vorbind  

în limbi diferite de intimitatea cuvântului  

comunicând mai mult prin branduri  

şi vii tu exaltat să urci pe scări  

cu un text scris de mână  

cu o carte cu iz de tipografie...                          

 

 

***    

Noaptea asta plină de nuanţe  

roşu-aprins ca un arc voltaic 

prinsă-n danţul stelelor prin ricoşeu  

o trec precum soldatul de planton 
 

Socotitor al timpului trecut  

echivalenţe caut în cartea de argilă  

pentru axa sensului circumferinţei –  

 
 

doar melanjuri de iluzii  

dulci erori ca din ciorchini prelinse  

în găvanul unui vag prezent 

Zorii mă prind pe limba de ceasornic  

plin de praf şi istovit de mine însumi –  

o stare de lut ars 

dar nu regret  

şi nici să plâng nu-mi vine  

că lumea n-o fi dreaptă chiar din sâmbur  

de unde pradă e a erei postmoderne                      

 

 

***                                                       

Sunt rătăcit în propriu-mi interior 

şi nu-mi mai ajung până la capăt  

Doamne materia mea  

s-a pitit în spatele crucii  

şi aşteaptă să Te ridice sus  

cât mai sus  

dincolo de aerul cerului ca apoi  

beată de sângele Tău  

să se plângă  

că eşti prea departe de ea  

De la înălţime o ştii şi pe asta  

dar taci...                                          
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     Silvia CURTEANU 
 

Castane matematice 
 

Am deschis paginile cu integralele vieții, semne de 
convergență spre puritatea mea. Singur printre hazna-
lele marine de flori, de nervuri verzi, de scoarță țără-
nească și mângâioasă... 

Cobor din criteriu în criteriu, din lemă în lemă, până 
spre întâlnirea așteptată, uitată de atâta visare. Fata 
pe care credeam că o iubesc, fata care a renăscut 
râsul inteligenței și amforele Eladei-reper, se plimbă 
cu timiditatea mea. Copaci-corali străjuind o biserică, 
altarul ciudatului Glaucos, ne salută cu prevestirea lor 
mută, sinceră. Lumină și întuneric împletite în conver-
gență lentă... 

În după-amiaza de-adânc marin ne plimbăm sub 
liliac alb, ocolind parametrii buclucași, scăldați în nunți 
de cărăbuș și aliniați într-o ierarhie crudă. 

Tonic, două babe pe care se topește gheața mur-
dară a grăsimii mai au, pe lângă plăcerea de a supra-
viețui, și pe aceea de a tuși, sacadat, tuberculos, e-
nervant. Împroașcă cuvinte grăbite de sordidă inutili-
tate, acoperind cu basmalele lor înflorate timpii morți 
ai vremuirii. 

Ne îndreptăm spre un spital cu castani înfloriți, 
castani de primăvară, umbre albe încărcate de albi-
nele celor mai intime doruri. 

M-am pierdut printre castani, cu închipuitul și realul 
meu spațiu separat de axiome mai puternice decât 
niște mutilate explicații sau demonstrații vălurite în ca-
ducitate... 

Un coleg de seminar se uită la mine cu superiori-
tatea tulbure a nebunului și, cu gesturi largi, îmi repri-
mă caietul care îi deranjează coastele. Recită sec, 
transfigurat, versuri alcătuite din ecuații algebrice care 
nu au soluție. După care compune pe loc ”Lovitura de 
grație”: 

Mă aștern cu evlavie 
Peste puful pământului 
Inimă-sabie 
Spre pieptul gândului 
Îmi altoiesc în degete ruptele flori 
Flori castanii din castanii - sori. 

Ce căutăm aici? Căutăm dragostea, aflată la gea-
mul unui spital militar. Nu o găsește, nu o găsim, și-mi 
pare mai rău căci știu acum că există ceva ce e potriv-
nic florilor și bolii din mine. 

Mă strigă de pe malul Ciricului ”Foto-Rapid”. O feti-
ță naivă cu ochelari mari, negri, ținând în brațe, zgâl-
țâit, o pisică speriată. E ciudat de calmă încântarea  

 

încântarea sinceră din ochii fetiței... Mascarada dez-
brăcaților, cu pistoale false și pălării de pai autohton, 
alura spontană a bețivilor, masca hidoasă a ghiftuiților 
culcați pe iarbă defilează în geamul murdar al apelor. 
Bărci-corăbii se avântă în inconștiență ignorând stra-
tul gros de mâl ce-mi ascunde teoremele preferate. 

De la etaj, printre castani înfloriți și ochi tineri, se 
aude vocea hârâită a bătrânului profesor care încear-
că de un infinit șir de ani să-și încheie lecția, dar se 
lovește de îndârjirea elipselor.  

- Bine, dar nu înțelegi, student, că nu poți substitui 
parametrul discret, datorită metricii din spațiu? A, nu 
crezi?! Încearcă atunci să-ți măsori cu falanga degetu-
lui mic propriul tău domeniu de integritate. 

În sfârșit, ora plecărilor, se pregătesc trenurile, dru-
murile și anotimpurile algoritmilor. 
 

Biletul de tramvai 
 

”- Hei, domnule, dacă ai urcat în tramvai plătește, 
scoate bilet!” 

Dacă ai intrat în horă, joacă! Joci până îți asudă 
cămașa, o scoți și o arunci pe foc și joci din ce în ce 
mai îndrăcit, mai epuizat și mai inconștient. E o beție 
a dansului, a regularității mișcărilor, sau a mișcărilor 
dezlânate și împrăștiate, a ritmului kinestezic, sincro-
nizat prin analogie cu ritmul sunetului... Joci până 
simți că întregul corp îți arde în flăcări, simți că începi 
să te dizolvi în durerea soarelui și atunci, inerțial, nu 
mai ai nevoie de nicio energie. Ai căzut în bătătură 
peste haina Babei-Dochii. 

”- Coborâți la prima?” 
”- Nu!” 
”- Dați-mi voie atunci!” 
Te dai în lături, împingi lumea și ea se supără pe 

tine că ești amabil (!) cu alții... Și tu nu te superi... Stai 
în picioare agățat de bară, ești și tu împins la rândul 
tău, dar tot nu te superi. Așa e la înghesuială, dans în 
comun cu sau fără acceptare. Pe ritm de roți și co-
mandă de grup. 

Stai liniștit, cu ochii uitați într-o creangă de cireș 
înflorit, iar iarna florilor de primăvară te face să simți 
fiori și junghiuri în întreg trupul... E un trup învins de 
timp, dar încă învingător asupra clipei. E oare vreo 
deosebire? 

Oh, iată, în sfârșit, ultima figură cunoscută pe ziua 
de azi. Îmi zâmbește, îmi dă mâna, mă întreabă de 
bilet ca orice necunoscut și își continuă drumul, bom-
bănind că i-am stricat safteaua.  

”- Știți cumva la a câta trebuie să cobor pentru 
Abator?” 

”-Numărați 5 oi înapoi.” 
La cârciuma din colț se bea cu stacana, fără apro-

bare, se ghicește viitorul în cărți și se joacă poker pe 
bilete de tramvai ieșite din uz. 

Eminescu se roagă și el în fața Bibliotecii Centrale 
pentru biletele de tramvai ale oamenilor. Dumnezeu, 
care nu este la curent cu tehnica tramvaielor, dar mai 
ales de dragul lui Eminescu, aprobă pentru omenire 
un stoc supranormativ de... bilete, bilete... 
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          Ignatie GRECU 

 

Un haiduc modern 
 
 Un personaj misterios bântuia de la o vreme 
lavra cea veche a Sf. Ierarh Calinic. Stareţ era Arhim. 
Calinic Argatu, actualmente Arhiepiscop de Argeş şi 
Muscel. Când am venit eu şi m-am stabilit definitiv în 
mânăstirea Cernica (1984) acest ilustru domn necunos-
cut era deja în sfera înaltă de cunoştinţe a stareţului. Eu 
n-am făcut decât să cad în uimire când l-am văzut pen-
tru prima oară. Bine îmbrăcat, elegant, proaspăt ras şi 
parfumat, cu pălărie pe cap şi cu ochelari fumurii pe un 
chip care la o privire mai atentă se descoperea a fi leit 
Nicolae Ceauşescu, personajul detestat şi urât de toată 
lumea în acea vreme, dar şi de temut pentru aceeaşi lu-
me care suferea cumplit din toate punctele de vedere. 
 Ei bine, stareţul nostru îşi găsise omul care să-l 
ajute în orice împrejurare privind contactele cu lumea 
civilă şi cu anumite structuri care deţineau funcţii în 
aprovizionarea cu alimente şi alte necesităţi economice 
trebuitoare unei mănăstiri mari ca a noastră. Omul era 
săritor şi nu trebuia mult să insişti când se ivea cazul. 
Uneori se oferea din proprie iniţiativă să ajute la nevoie 
mânăstirea. 
 De pildă, într-o zi anume, stareţul forma un nu-
măr, ridica receptorul şi începea: 

-Să trăiţi, Dl. Tătăranu. Nu treceţi astăzi pe la 
noi? Avem nevoie ca de obicei, să cumpărăm câte ce-
va. Vi-l trimit pe Vasile să vă ia cu maşina. Da, vă aş-
teptăm. Domnul să vă binecuvânteze.  

Şi închidea telefonul. 
-Iordache, spune-i lui Vasile să pregătească 

ARO şi să meargă urgent să-l aducă la mânăstire pe Dl. 
Tătăranu. 

Într-o oră, Dl. Tătăranu era în birou la Pr. Stareţ, 
nou şi proaspăt, scos ca din cutie. 

-Dl. Tătăranu, trebuie să mergem să cumpărăm 
un televizor color. Mânăstirea are televizor, dar nu co-
lor. Şi mai avem câte ceva de luat din oraş. Fără Dvs. 
nu m-aş putea descurca. De aceea, vă rog să mă aju-
taţi. 

-Se poate, părinte stareţ? Tot ce aveţi nevoie se 
rezolvă. Nu vă faceţi griji. Vă duc acolo unde trebuie şi 
vom fi serviţi ca la carte. 

-Păi atunci, să plecăm! Maşina aşteaptă. Bani 
am luat. 

De astă dată maşina era condusă personal de 
părintele stareţ. Alături, în faţă, stătea calm şi hotărât Dl. 
Tătăranu. 

-Să-mi spuneţi unde să oprim, Bucureştiul e 
mare. 

 

-Pr. Stareţ, mai întâi mergem la magazinul 
Victoria pentru televizor, restul de mărunţişuri mai 
vedem. 

Ajuns în faţa magazinului Victoria, cel mai 
mare din Bucureşti, coborâm.  

Dl. Tătăranu şopteşte, mai mult pentru a fi 
auzit numai de părintele stareţ: 

-Acum, lăsaţi-mă pe mine. 
Cum intră în magazin este întâmpinat de o 

funcţionară care, văzându-l că se opreşte, mută de 
uimire nu mai ştie ce să facă. După o clipă de ezita-
re, întreabă: 

-Cu ce vă putem servi? 
-Anunţaţi pe şeful unităţii că este căutat de 

tov. Tătăranu. Aştept. 
-Imediat, tovarăşe. 
Vine urgent şeful unităţii şi, oarecum speriat, 

dar şi bucuros că poate fi de ajutor, cu un glas a-
proape sugrumat spune: 

-Suntem la dispoziţia Dvs. Ce doriţi? 
-Uite, dragă, părintele stareţ de la Cernica 

are mare nevoie de un televizor color. Fii bun şi ser-
veşte-l! Te rog foarte mult! 

-Numai pentru atât? Cum să nu. Se face! 
Părinte stareţ, veniţi după mine!  

Şi în câteva minute eram cu televizorul am-
balat în cutie în braţe. 
 Pr. Stareţ era la casă pentru a onora bonul. 
Dl. Tătăranu stătea într-un fotoliu în hol, puţin mai la 
o parte, spre a nu fi cunoscut de clienţii care intrau şi 
veneau în magazin. 

-Gata, Dl.Tătăranu. S-a făcut. 
-Sunteţi mulţumit, părinte stareţ? 
-Mai încape vorbă. Cu restricţiile de astăzi, 

mă tem să nu ne vadă lumea că putem cumpăra ce-
ea ce avem nevoie. Noroc de Dvs. 

-Pr. Stareţ, staţi liniştit. Nu v-a văzut nimeni 
cu televizorul în braţe. Însoţitorul Dvs. l-a şi dus la 
maşină fără să fie văzut de prea mulţi. Aşa că nu vă 
faceţi griji în privinţa asta. Trebuie totdeauna să fim 
atenţi şi să nu trezim suspiciuni. Lumea o duce greu, 
iar noi nu facem decât să ne însuşim ceea ce ni se 
cuvine. Bineînţeles, cu acte în regulă. E dreptul nos-
tru de cetăţeni onorabili într-un stat democratic.  

Şi zâmbind, tuşește puţin. Stareţul a înţeles 
aluzia. Pentru restul listei de cumpărături a fost ales 
un alt magazin în care se aflau de toate, atât pe raf-
turi, cât şi în depozit. Dl. Tătăranu a prezentat lista, 
ca de obicei, şefului unităţii. 

-Tovarăşe, te rog, părintele stareţ are de 
cumpărat câte ceva. Fii bun şi serveşte-l! 
 Într-o jumătate de oră portbagajul maşinii era 
plin, iar eu transpiram cărând. 
 Majoritatea produselor nu se găseau, ca de 
obicei pe piaţă, dar datorită D-lui Tătăranu, ele erau 
acum în maşina mânăstirii. 
 Ne-am întors bucuroşi la mânăstire. Pr. Sta-
reţ coboară din maşină şi, deschizând el însuşi 
portiera pentru a coborî Dl. Tătăranu, îi spune zâm-
bind fericit: 

-Aţi fost la înălţime! Nici nu ştiu cum să vă 
mulţumesc.  

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

-Lasă asta, părinte stareţ. Am şi eu nevoie de 
nişte ouă proaspete, nişte brânză proaspătă. Ştiţi că eu 
şi soţia nu mâncăm decât lucruri naturale, din gospodă-
ria omului, nu cele de la stat. 

-Dl. Tătăranu, vă dăm şi o găină crescută la cur-
te, nu la Avicola, vin şi ţuică de-ale noastre. 

-Bine, părinte stareţ! Dumnezeu să vă ţină să-
nătos. 

-La fel şi pe Dvs. şi pe soţia Dvs. 
Altădată părintele stareţ era ocupat în birou cu 

un grup de înalţi tovarăşi din Departamentul Securităţii 
Statului. Urma să viziteze M-rea Cernica o delegaţie de 
congresmeni americani după întâlnirea cu forurile supe-
rioare de partid şi de stat ale României. Se punea pro-
blema clauzei favorizante pentru ţara noastră. Demni-
tarii americani şi-au manifestat dorinţa de a vizita şi une-
le instituţii religioase pentru a-şi întări şi mai mult punctul 
de vedere privind respectarea drepturilor  omului în Ro-
mânia şi a cultelor religioase etc. 
 Aşa că s-au gândit cei care erau în drept să le 
arate M-rea Cernica şi totodată să le ofere şi o masă, 
cum se cuvine unor astfel de oaspeţi. 
 Pe când se discutau în biroul stareţului detaliile 
privind înalta vizită de peste hotare, intră în secretariat 
Dl. Tătăranu. Nici că se putea un timp mai potrivit! 

-Vreau să vorbesc urgent cu Pr. Stareţ, a zis fă-
ră să spună nici bună ziua. 

-Pr. Stareţ este ocupat acum. Nu poate fi deran-
jat. 

-Nu-i nimic! Şi bate în uşa biroului stareţului şi 
intră. Dar când vede cu cine era ocupat stareţul, rotind o 
privire de vultur peste capetele celor din birou, adaugă 
imperturbabil: 

-Văd că sunteţi ocupat, părinte stareţ, o să vin 
altădată. 

-Vă rog, Dl. Tătăranu, intraţi. Dar, vă rog, intraţi! 
-Altădată, părinte stareţ!  
Şi închise uşa şi plecă aşa cum venise. 
În biroul stareţului se făcu o tăcere absolută. 

După câteva clipe, unul dintre personajele prezente, ui-
mit peste măsură, întrebă aproape în şoaptă: 

-Părinte stareţ, cine era respectivul, că seamănă 
leit cu Şefu’?! Fantastic! Nu mi-am închipuit aşa ceva. 
Vă rog să mă credeţi, era să fac pe mine. Şefu’ în per-
soană la M-rea Cernica? Uimitor! Vă implor, spuneţi-mi 
cine-i tipul! 

-Nu vă spun. A fost o iluzie. Vi s-a părut. Proba-
bil aţi băut prea multă cafea astãzi. 

-Hai, părinte stareţ, nu-mi arde de glume. Dar 
spuneţi odată, cine-I tipul? Prea seamănă cu Şefu’. 

-S-o lăsăm baltă. E un mare secret. Voi nu aveţi 
secrete? Precum voi aveţi, avem şi noi şi încă ce se-
crete, D-le Ionescu. 

-Bine, să trecem la oile noastre.  
Şi, în sfârşit, dar cu alt ton, şi-au impus punctul 

lor de vedere privind organizarea vizitei guvernamentale 
la M-rea Cernica. Siguranţa persoanelor din delegaţie, 
nu cumva să existe cineva care să se apropie de ele şi 
să le strecoare vreo scrisoare, ghidajul, masa şi îmbar-
carea în autocarul special. 
 Delegaţia într-adevăr a sosit. A vizitat mânăsti-
rea, muzeul, biserica şi apoi a luat masa la trapeză. A 

 

 

fost prezent şi ambasadorul SUA la Bucureşti. Dele-
gaţia era formată din două eşaloane: un securist ro-
mân - un demnitar american şi aşa, până la vreo 
treizeci de persoane. 
 A doua sau a treia zi, stareţul a primit mul-
ţumiri şi felicitări din partea organelor superioare ale 
statului român şi ale Ambasadei SUA la Bucureşti. 

-Pune-o la dosarul de corespondenţă, Iorda-
che. Ştii cât m-a costat vizita asta? Salariul pe-o 
lună de zile pentru zilierii mânăstirii. Halal! 

-Da, dar cartea de vizită a Sfinţiei Voastre îşi 
schimbă mult datele. Drumul spre mitra de episcop 
pare mai uşor de acum înainte, iar cele câteva pie-
dici încep să dispară. 

-Te rog, nu fi maliţios cu mine. Eu nu am 
făcut decât ascultare. 

-De cine ascultare, faţă de cine? 
-De cei mai mari. 
Şi, în sfârşit, ca să lămurim într-un fel cazul 

omului misterios de la început, vin cu o mică preci-
zare.  

Într-o zi, după mai bine de douăzeci de ani 
de la cele întâmplate - între timp Dl. Tătăranu s-a 
stins, fiind înmormântat în cimitirul M-rii Cernica, 
unde avea un impozant cavou - mă întâlnesc la un 
parastas în cimitir cu un domn căruia i-am făcut o 
slujbă de pomenire a rudelor celor adormite. 

-Părinte, de fapt locul de veci al familiei 
mele, iniţial a fost în altă parte a cimitirului. Dar a 
intervenit cineva care, cu mari relaţii la conducerea 
cimitirului, mi-a ocupat locul, a făcut cavou şi eu a 
trebuit să iau în altă parte. 

-Dar cine a îndrăznit să facă asta fără ştirea 
Dvs.? 

-Unul, Tătăranu. Care pe vremuri a fost so-
sia lui Ceauşescu. Era folosit de Ceauşescu la anu-
mite întâlniri în care nu era sigur de viaţa sa.  
 Tătăranu acesta era general în armată, ori-
ginar din Scorniceşti. Era un om foarte titrat, cult şi 
mult mai pregătit decât Ceauşescu. Ori de câte ori 
avea nevoie de el, era chemat, şi aşa îl înlocuia pe 
Şefu’ cel mare. Nimeni nu observa substituirea. Se-
măna leit cu el. În manifestări, în gesturi, în priviri, în 
glas mai puţin. Tătăranu avea o voce clară, puter-
nică, convingătoare. 
 Asta până într-o zi, când a fost tras pe linia 
moartă. Lucrurile au mers bine în România cât timp 
acest haiduc modern a fost în preajma lui Ceau-
şescu. Se zice că în întâlnirile cele mai importante 
care au dat şi rezultate pe măsură, omul nostru lucra 
din plin şi nu ostenea deloc. Era un tip bătăios şi 
foarte pregătit în politica de partid şi chiar în relaţiile 
externe. 
 Elena Ceauşescu a observat până la urmă 
substituirea şi a intervenit brutal, dojenindu-l aspru 
pe nenea Nicu, ceea ce a făcut să-l îndepărteze 
imediat. Apoi a mai avut şi un necaz mare în familie. 
I-a murit singurul fiu într-un accident. S-a retras din 
armată, cu o pensie bună. A venit la Cernica să-şi 
înmormânteze fiul şi aşa l-a cunoscut pe Pr. Stareţ 
cu care s-a împrietenit. A făcut cavoul pe locul meu, 
iar eu a trebuit să iau în altă parte, după cum vedeţi. 

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

 P.S. Încă un exemplu de om bine instruit, cult, 
pus la punct cu apariţiile editoriale importante la acea 
vreme: Într-o zi, prin anii 1985, mult după apariţia roma-
nului “Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda şi 
moartea autorului (1980), cartea nu se putea procura 
uşor, fiind foarte căutată de cititori. Dl. Tătăranu şi soţia 
sa luau masa la mânăstirea Cernica, într-un cadru intim, 
împreună cu pr. Stareţ. Trebuia să-l chem la telefon pe 
pr. Stareţ şi, bătând la uşă, am intrat. Dl. Tătăranu toc-
mai îi spunea pr. Stareţ: 
        -Citiţi-le, pr. Stareţ, şi veţi vedea ce lucruri inte-
resante scrie autorul. Vi le-am adus pentru Dvs. anume 
ca să le citiţi. Marin Preda a fost un mare scriitor român. 
Merită toată atenţia.  

Cele trei volume stăteau alături, pe masa mo-
destă, dar plină de bunătăţi. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ioan GHEORGHIȚĂ        
 
Te văd... 
 
Te văd ca pe-un adevăr 
Pe care mi l-ai spus cândva... 
Era ca un sunet ce plutea visător, 
Timpul ne privea primăvăratic, 
Cu lăstari, cu muguri, cu frunze şi flori... 
Cât de frumoasă oglindă, 
Cât de strălucitoare cuvinte ! 
Îmi luai secundele în braţe 
Şi mă sărutai pe cel mai apropiat 
Sentiment, 
Cel care curgea prin tine 
Era ca un fluviu adânc, 
Cu scoici adulmecătoare, 
Cu fire subţiri de borangic  
Ca nişte rădăcini  
Din ce în ce mai  amare, 
Din ce în ce mai nevăzute, 
Cel care curgea prin mine 
Era ca o lumină 
Care-ţi înfăşura zâmbetul, trupul, 
Apoi tăceam, şi ne reluam jocul... 
Cât de frumoasă era oglinda 
În care ne priveam pe noi înşine!  
Cât de neprevăzut era timpul  
Ce se pierdea între noi ! 
Prin el ne atingeam sufletele  
Aproape absenţi,  
Şi nici nu ştiam cât de mult 
Ne iubeam!... 
 
Horărâre... 
 

M-am hotărât, 
De astăzi nu voi mai zbura, 
Ci îmi voi pune nori 
În loc de aripi, 
Să plutesc şi să mă rotesc 
În jurul propriilor transformări 
Sufleteşti, 
În jurul propriului abis, 
De ce să-l tot cârpesc 
Pe-al unui Aeter 
Cu cine ştie ce sentimente, 
(Toate din strălucirea ochilor mei) 
De ce să-l tot înnobilez 
La fiecare sfârşit de zenit 
Cu o inimă mare? 

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

Voi înghiţi mituri 
Primordiale, 
Voi înota prin fluvii ideale, 
Dar nu mai departe de Styx, 
Şi voi îmbrăţişa luna 
Cu braţele mele în formă de ics, 
Mă voi arunca 
De pe Vârful Omu 
Cu mai multă îndrăzneală 
Până când îmi va reveni glasul, 
Apoi, voi continua să-mi cânt 
Cu mai multă ardoare 
La nai şi la nit 
Dorurile la nesfârşit... 

 
Te întreb... 
  

Punctul acesta  
De unde tot curg sentimente 
Amestecate, liniare sau verticale 
E locul în care m-am născut, 
Nimeni n-ar vrea să mă vadă 
Plutind pe un orizont de minuni, 
Pe o pânză a solitudinii, 
Numai tu, curata mea Dunăre,  
Ce-n braţele mele adormi  
Îmi vorbeşti susurându-ţi valurile 
Peste ochii mei, peste tălpile mele subţiate 
De-atâta umblet prin lume, 
Te întreb despre lopătarii vioi : 
Cuiburile lor sunt la fel de calde,  
La fel de rotunde ?... 
Glasul tău mi se alungeşte-n timpane 
De parcă m-ai întreba : 
Tu când mai vii pe acasă, 
Sărbătorile au trecut demult... 
Şi din adâncuri sălciile pletoase 
Zboară ca păsările înstelate 
Pe cerul nesfârşit, rectiliniu, sărat .. 

 
Cine ?... 
 

Când dragostea mea va răsări-n grădină - 
Floare a iubirii din copilărie 
Cine oare, doamne, îmi  va curge  lină, 
Cărui timp măiastru îi voi fi solie? 
 

Cu petale roze  - gând răsfrânt pe gene 
Cu un trup subţire cât un fir de mac 
Cine oare, doamne, lângă mine-ar cerne 
Clipe-aşa mărunte din întinsul veac? 
 

Dragostea mea toată va intra-n pământ 
Numai eu simţi-voi soarele pios  
Pe la tălpi şi glezne - sacru legământ 
Cine oare, doamne, va doini frumos?   

 
Întinde mâna... 
 

Întinde mâna către răsărit 
Să strângi în podul palmei dimineaţa 
Pentr-o secundă doar să simţi cum viaţa 
E-un porumbel cu aripi de zenit 
 

 

Şi mângâie magnoliile toate 
Crescute ca pe şesuri printre munţi 
Fă între dragoste şi ură punţi 
Din nesfârşitele cântări imaculate, 
 

Din gânduri fă-mi coloane infinite 
Cu cleşte de lumină printre foale 
Ascultă glasul fericirii tale 
Ca un ecou de voci binevenite, 
 

Întinde mâna, uită de apus 
Şi-atinge cu buricul degetelor noaptea 
Pentr-o vecie doar s-aprinzi în cartea 
Înveşmântării o flacără de sus... 
 
Ca o noapte de vară... 
 

M-am divizat în două 
Ca o noapte de vară, 
Dimineaţa eram numai rouă 
Întinsă de-a lungul, ici-colo, amară, 
 

Miroseam pe la glezne a singurătate 
Stropii de laur îmi încântau liniştea, 
Poate că adia vântul cu şoapte, 
Poate că m-atingea luna sau nici ea nu ştia, 
 

Nu-mi amintesc între ce fel de culori 
Mintea mea mai plutea ca un veac, ca o clipă,  
ca un dor 
Însă despărţea nişte nori 
Pe care dansau îngerii într-un picior, 
 

M-am divizat în două 
Ca o noapte de vară, 
Ochii mei străluceau şi-amândouă 
Tăceri se-nălţau prima oară... 
 
Joc 
 

Eu ţi-am zis că eşti oglindă, 
Tu mi-ai zis că sunt un cer 
Cine oare să-nţeleagă 
Jocul nostru cam stingher? 
 

Dăm din mâini şi din sprâncene 
Buzele pe coli de scris 
Ni le ţuguiem de parcă 
Şuierăm la paradis, 
 

Stai într-un picior de-o vreme 
Şi mi-ai spus să fiu pe fază, 
Cine oare să-nţeleagă 
Croncănitul tău de barză?... 
 
Mărul  
 

A-nflorit mărul, zâmbeşte 
Mângâiat de vântul serii 
Fruntea-i un parfum ce creşte 
Din minunea primăverii, 
 

Prin coroană-i trec fiorii 
Crengile-i un stol de lire 
Joacă lângă el şi zorii 

Într-o horă de iubire... 
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   Ștefan ANDRONACHE 
 

Arcuiri peste Sena 
Impresii recente de la Paris 

 

 Cu cincizeci de ani în urmă, când s-a întâmplat să 
văd, pentru întâia oară, Parisul, mi-am rupt o bună parte 
din puţinul timp pe care-l avusesem la dispoziţie doar ca 
să identific şi, respectiv, să imortalizez pe pelicula cine-
matografică, salba de poduri ce se arcuiesc graţios peste 
albia fluviului ce străbate oraşul dinspre est spre nord-
vest. Din nefericire pentru mine, filmul pe 16 mm, realizat 
şi proiectat în mai multe rânduri în public, avea să fie dis-
trus, pe parcurs, de un fost coleg care, doar pentru că se 
încumetase să mi-l developeze (pe atunci, nu mă price-
peam şi la aşa ceva), pretinsese să-l menţionez, pe ge-
neric, ca principal autor! 

În a doua parte a lunii august a acestui an, revenind în 
Capitala Franţei, după o absenţă de paisprezece ani, am 
avut grijă să mă întorc la dragostea dintâi, adică m-am 
străduit să refac, pe cât mi-a stat în putinţă, itinerariul 
parizian de suflet pe care nu am cum să-l uit vreodată.   

Trebuie să mărturisesc, de la bun început, că am 
lăsat, ceva mai la urmă, celelate obiective ce figurau pe 
agenda destul de încărcată a şederii mele, de numai o 
săptămână în Paris. Aşadar, prioritatea numărul unu de-
veniseră pentru mine podurile, adică construcţiile care 
parcă, ca nicăieri în altă parte a lumii, reuşesc să înfru-
museţeze şi să dea un farmec aparte marelui oraş, să 
permită oamenilor şi mijloacelor de transport să se depla-
seze în toate sensurile posibile, să dea un plus de viaţă 
acestei aşezări prea binecuvântate de Dumnezeu! 

Cum mi-am propus să cuprind (de ce nu?), dintr-o 
privire, întreaga salbă a celor peste treizeci de poduri, 
care de care mai interesante, mi-am zis că cel mai bine 
ar fi să profit de oportunitatea pe care ştiam că mi-o poa-
te oferi numai bătrânul şi ţanţoşul turn Eiffel, autentica 
girafă din oţel cu o greutate de peste 7.000 tone ce do-
mină Parisul de mai bine de treisprezece deceni.  

După controalele destul de riguroase (ale documen-
telor sanitare, cauzate de actuala pandemie Covid) de la 
intrare, şi după o aşteptare de jumătate de oră, căci coa-
da, pentru casa de bilete, dar şi pentru lift, căpătase pro-
porţii, m-am pomenit lăsat de liftul greoi la etajul al doilea, 
adica pe platform situată la 115 m înălţime de unde şti-
am că puteam beneficia de o superbă panoramă, nu nu-
mai asupra podurilor, ci şi asupra întregului oraş devenit, 
după cum aveam să constat, din ce în ce mai extins.  

Aflându-te în semeţul şi răsfăţatul turn Eiffel, simbolul 
consacrat al al Parisului, constaţi că lumea ce te încon-
joară ţi se înfăţişează la o cu totul altă dimensiune fa-ţă 
de cea pe care o ştiai când te aflai la nivelul solului.   

 
 

Zona centrului şi cartierele marelui oraş îţi domină 
privirea tot mai avidă de privelişti rarisime. De la o 
astfel de înălţime, observi foarte bine noul cartier 
La Défence, aflat atât de departe de Trocadero, 
celebrul Arc de Triumf, bazilica Sacré-Coeur, Mont 
martre, Domul Invalizilor, turnul Montparnasse şi, 
mai ales, superba perspectivă spre vechea Şcoală 
Militară a parcului Câmpul lui Marte. Ajungi să tră-
ieşti o senzaţie extrem de plăcută când vezi că 
puzderia de autovehicule, dar şi furnicarul de oa-
meni se mişcă, într-un continuu du-te vino, sub pri-
virile tale. Desigur că şi curioşilor din preajma mea 
le place să scruteze cu privirea, pentru că tot arată 
cu mâna sau admiră cursul atât de evident şi sinu-
os al Senei, care s-a colorat într-un verde închis 
împrumutat parcă de la cel al copacilor meniţi să-i 
jaloneze traseul. 
   Încerc să trec în revistă, de pe pasarela asalta-
tă de turiştii care-şi fac selfie-uri, câteva dintre 
zveltele construcţii ce se arcuiesc peste albia stră-
bătută nu numai de şlepurile încărcate cu diverse 
materiale de construcţii, ci şi de vaporaşele ticsite 
de turiştii descinşi aici din toate colţurile planetei. 
În partea dreaptă, adică spre nord, mi se înfăţişea-
ză, într-o perspectivă evidentă, îngrămădirea de 
poduri din Île de la Cité, dominate de vestita cate-
drală Notre Dame, acum încă înconjurată de sche-
le după devastatorul incendiu pe care l-a suferit cu 
aproape doi ani în urmă. Întrevăd, totodată, silue-
tele construcţiilor din preajma gării Austerlitz sau 
cartierul Bercy.  
 Fireşte că cel mai mult mă atrag podurile din 
apropiere ce străjuiesc gigantica construcţie de 
peste 300 metri înălţime în care mă aflu de peste o  

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

jumătate de oră: în primul rând podul Iena, ce permite ac-
cesul, de pe malul stâng, pe ţărmul din dreapta, adică 
spre pavilioanele expoziţionale, găzduite de palatele Cha-
illot, şi piaţa Trocadero; apoi podurile Alma şi Bir-Hakeim, 
pe care le surprind în mai multe ipostaze cu camera foto. 
Dincolo de frumoasa şi atât de discreta Insulă a Lebe-
delor, observ podurile Grenelle şi Mirabeau, la celebrita-
tea acestuia din urmă contribuind şi sensibilul poet avan-
gardist G. Apollinaire care îşi destăinuia durerea cititorilor 
săi, spunându-le că, pe „Sub podul Mirabeau, curg în tă-
cere / Sena şi dragostea“ sa.  

 
Vedere spre podul Iena și Trocadero 

 

După ce mi-am încărcat bateriile ce mi-au permis scu-
fundarea benefică în atmosfera autentic pariziană, pe 
care nu o mai savurasem la o astfel de dimensiune de 
aproape cinsprezeci ani, şi după o gustare frugală stropită 
cu o bere rece, acompaniată, în mod inspirat, de melodia 
„Sous le ciel de Paris“, interpretată la acordeon de un tâ-
năr imigrant, m-am decis să fac, „à pied“, un tur al Senei 
şi, implicit, a salbei de poduri ce reuşesc să dea un plus 
de farmec liniştitului fluviu.  

Contactul direct cu piatra tocită a străzilor vechi din 
preajmă, chiar şi cu asfaltul atât de bine turnat şi întreți-
nut, ce se întinde peste tot unde mă uit, îmi crează o sen-
zaţie extrem de plăcută dar, în acelaşi timp, îmi veneau în 
minte şi unele crâmpeie din trecutul îndepărtat şi atât de 
dens al metropolei pe care, trebuie să recunoaştem că 
aceste punţi ştiu să o slujească cu devotament, scurtând-i 
distanţele şi înfrumuseţându-i permanent înfăţişarea.  

 
Pont Neuf, cea mai veche  construcție 

 

Profitând de oportunitatea celui mai rapid şi mai co-
mod mijloc de transport, metroul, am luat trenul subteran 
spre direcţia Massy care, după numai câteva minute, m-a 
şi lăsat în staţia St. Michel din preajma celebrei Île de la 

 
Vederea Senei din Turnul  Eiffel 

 

Cité. Odată ieşit la suprafaţă, încerc să identific, 
rând pe rând, cele nouă poduri care permit accesul 
spre această porţiune de pământ cu valoare sacră 
pentru francezi. Fireşte că cele mai frumoase dintre 
ele mi se par a fi: solidul Pont Neuf, cu cele 12 ar-
cade, care, în ciuda denumirii sale este considerat 
şi cel mai vechi dintre toate, el fiind înscris, încă de 
acum douăzeci de ani, pe lista monumentelor U-
NESCO; Pont au Change (pentru că, la început, pe 
el se organiza un iarmaroc şi se făceau schimburi 
de monede) de pe malul drept, catedrala Notre 
Dame şi Pont au Double. Desigur că cel mai mult 
mi-a plăcut să „flanez“ pe podul cel mai vechi şi mai 
lung pentru că şi perspectiva urbană, ce se 
desfăşoară dincolo de Square du Vert Galant, mi s-
a părut mult mai interesantă şi mai generoasă. 

 
Perspectiva arcadelor in Ile de  la Cite 

 

Am coborât apoi pe cheiurile liniştite din stânga 
Senei care, cândva, fuseseră integrate traficului ru-
tier urban, iar acum fuseseră transformate în spaţiu 
de promenadă. Aici mi s-au perindat prin faţa ochi-
lor tot felul de scene animate: oameni cuprinşi de 
febra alergării, chioşcuri cu sandvişuri sau băuturi, 
perimetre delimitate pentru exerciţii de gimnastică 
sau chiar pentru masaj în aer liber, doamne care îşi 
plimbau căţeii, echipe restrânse de jucători antre-
naţi într-o partidă de pétanque ori de tineri îndră-
gostiţi care se sărutau în văzul tuturor.  

Mi-am continuat apoi drumul în aval, spre podul 
Artelor, reperul atât de căutat de îndrăgostiţi şi ale 
cărui balustrade gemeau, până nu demult, sub gre-
utatea şirurilor de lacăte (ele au fost înlăturate de 
administraţie, dar observ că a mai apărut un lanţ cu 
nouă lacăte, semn că iubirea continuă să se afle la 
ea acasă!) pe care îşi înscrisese numele cu mar-
kere performante cei ce şi-au declarat iubire  

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

veșnică în cel mai frumos dintre oraşele lumii. Platforma 
din lemn de deasupra, a cărei greutate a fost preluată de 
arcadele excesiv de graţioase din metal, se sprijină pe 
şase piloni.  

 
Podul Artelor 

 

    Şi apropo de îndrăgostiţi. Pe această autentică punte a 
celor fericiţi, destinată doar circulaţiei pietonilor, am întâl-
nit şi o pereche de tineri români. Fata îmbrăcată complet 
în alb se întinsese pe una din băncile libere şi stătea cu 
faţa la soare, în timp ce iubitul său se mişca pe lângă ea 
încercând să-i imortalizeze chipu-i arătos. După fiecare 
„sesiune foto“, el îi arăta ce îi ieşise, dar ea, oarecum ne-
mulţumită, îi sugera să o surpindă şi în alte ipostaze. „Mai 
vreau şi alte poze, iubitule! Dacă tot am ajuns la Paris, 
doresc să arăt şi eu precum o vedetă“, i-a spus alintată, 
iar partenerul, care se vedea de la o poştă că o mânca 
din ochi, avea să se conformeze fără niciun fel de co-
mentariu. Nu am mai stat pentru a vedea dacă prestaţia 
jumătăţii sale reuşise s-o mulţumească în cele din urmă. 

 
Pe sub podurile Senei 

 

Pentru că îmi simţeam deja picioarele obosite şi încă 
mai doream să zăbovesc de-a lungul Senei, m-am decis 
să fac o călătorie chiar pe undele acesteia. Am coborât la 
debarcaderul din preajma Primăriei şi, contra sumei de 
14 euro, m-am pomenit pe puntea unui „bateau mouche“ 
care a şi plecat, de îndată, în croaziera sa de o oră. Cu 
acest prilej, aveam să admir încă odată podurile concen-
trate în Île de la Cité, faţada impunătoare a Muzeului Lu-
vru, animata Piaţă a Concordiei, Conciergerie, clădirea 
monumentală a fostei gări D’Orsay, elegantul şi străluci-
torul Alexandru al III-lea, o altă vedetă a podurilor parizi-
ene, palatele Chaillot etc. 

Pe puntea ambarcaţiunii, numită şi „vapor-autobuz“, 


Podul Alexandru al III-lea 

 

se adunase lume de pe lume: bătrâni, elevi aflaţi în 
vacanţă, turişti străini, dar şi părinţi cu copii. De o 
parte şi de alta a noastră se strecurau vedetele flu-
viale cu alţi pasageri care ne salutau bucuroşi, în 
timp ce podurile pe sub care treceam, rămâneau în 
urma noastră, iar altele, din faţă, se tot apropiau de 
noi trezindu-ne curiozitatea. În scurtul voiaj pe lu-
ciul apei mi-au reţinut atenţia: o tânără care se afla 
în preajma mea şi care fotografia de zor cu ace-
eaşi cameră Canon EOS 70D (plăcută coinciden-
ţă!) şi de la care am aflat, ulterior, că obişnuia să-şi 
posteze imaginile, culmea, tot pe aceeaşi platfor-
mă ca şi mine (adică pe www.500px.com); două 
nemţoaice excesiv de entuziaste care păreau 
încântate de oferta turistică atât de generoasă a 
Parisului ce se defila prin faţa ochilor. Mi-a plăcut 
un copilaş blond şi foarte drăgălaş care, în ciuda 
faptului că încă nu învăţase să meargă, se târa 
gângurind pe punte, pentru ca, în cele din urmă, să 
descopere mânerul rabatabil din metal al unui ca-
pac de acces în cală. Şi pe măsură ce-l tot mişca 
se bucura într-atât de mult de zgomotul pe care-l 
producea, încât ajunsese să râdă cu gura până la 
urechi. 
    Spre finalul voiajului mi s-a ivit prilejul de a imor-
mortaliza pe camera foto un grup extrem vesel de 
adolescente năbădăioase îngrămădite pe pupa na-
vei, care, în urma călătoriei romantice pe „sub po-
durile Parisului“, cum spune cântecul pe care-l 
cânta atât de frumos Maurice Chevalier, ajunsese-
ră să-l tot îngheontească pe-un licean inocent care 
acceptase să le ţină companie la această prome-
nadă. Degeaba se tot împotrivea el avansurilor 
greu de stăpânit ale colegelor sale pentru că adre-
nalina din corpurile acestora părea să fi atins cota 
maximă. 

Revenind în preajma Podului Nou, a cărui pia-
tră de temelie fusese pusă pe 31 mai 1578 de în-
suşi regele Henric al III-lea, m-am dus să văd cum 
mai arată astăzi cheiul Augustinilor populat, altăda-
tă, de sediile unor case editoriale, de librării şi ne-
numărate anticariate. Am constatat că multe dintre 
acestea deja dispăruseră. Puţinii buchinişti, oa-
meni mult mai tineri pe care i-am întâlnit, nu mi s-
au părut a fi la fel de pitoreşti precum cei descrişi 
de scriitorul Anatole France. Scotocesc grăbit prin 
cutiile din lemn sau metal, dar nu mai descoper 
ediţii rarisime, gravuri, fotografii autentice sau cărţi 
poştale de acum o sută de ani. Acum se comercia-
lizează brelocuri (din care am cumpărat şi eu  

(continuare în pag. 19) 
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              Ioan VASIU 
 

CATRENE  AUTUMNALE 
 
      când toamna-i despletită pe malul unei ape 

      și în odăi miroase iar a gutuie coaptă 

      abia atunci iubito aud iarna pe-aproape 

      și noaptea îmi recită poeme lungi în șoaptă 

 

 

                     ooo 

 

      răutăcioasă toamna mă ceartă câteodată 

      și din melancolie îmi fură o bucată 

      abia când vine iarna cu părul ei vâlvoi 

      primesc melancolia furată înapoi 

 

 

                     ooo 

 

      de-atâta toamnă chiar și codru-i mut 

      norii pe cer se ceartă și se-asmut 

      cocorii plâng în zbor și fug spre sud 

      în urma lor ninsorile se-aud 

 

 

                     ooo 

 

      doar toamna morții se întorc în sat 

      să se convingă dacă i-am uitat 

      și să ne spună că le este dor 

      de tot ce au lăsat în urma lor 

 

 

                     ooo 

 

      mă plimb cu toamna braț la braț pe stradă 

      eu biet poet ea tânără regină 

      se-adună stoluri de cocori să vadă 

      cum frunzele-s ucise fără vină 

 

 

                     ooo 

 

      cu două flori târzii toamna mă minte 

      spunând că iarna a pierdut un tren 

      de frig m-ascund în câteva cuvinte 

      cu grijă aranjate-ntr-un catren        

   

 
                     ooo 

 

      mă lovește toamna ca un aisberg 

      scriu cu mâna dreaptă și cu stânga șterg 

      ploaia mă sărută pe umărul stâng 

      cu un ochi mă bucur cu celălat plâng 

 

 

                     ooo 

 

      luna plină iar îmi dă întâlnire 

      într-o pădure ce plânge-n neștire 

      șoptind că nu poate să mai respire 

      prin ceața deasă dar mult prea subțire 

 

 

                     ooo 

 

      se-ascunde toamna-n ochii tăi rotunzi 

      cu prima brumă versuri albe scriu 

      de teama iernii-ncerci să te ascunzi 

      sub un covor brodat cu bucurii 

 

 

                     ooo 

 

      se vând în piețe vise la grămadă 

      se coc iubiri în orice cafenea 

      în gară călătorii-s puși pe sfadă 

      cocorii fug și-anunță iarnă grea 

 

 

                     ooo 

 

      mă calcă toamna-ntruna pe bombeu 

      o iert și-mi place nebunia ei 

      aș vrea s-o-ntreb chiar dacă-mi este greu 

      ia spune-mi scumpă doamnă ce mai vrei 
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Floarea CALINIC 
 

„FĂ-TE, SUFLETE, COPIL...” 
 

Se pare că poetul Ioan Gheorghiţă pleacă de la 
îndemnul lui Tudor Arghezi şi se furişează „tiptil” din reali-
tatea adultului în cea a copilului intrând pas cu pas în uni-
versul pur al vârstei, inocenţei. Mihail Sadoveanu spunea 
undeva că este foarte greu să scrii despre copii şi mai a-
les pentru copii!  

Autorul volumului „Copilăria - ţara de aur şi de vis” 
scrie pentru toate vârstele, dar îşi lasă imaginaţia să zbur-
de mai ales pentru copilul din el, din noi, orice vârstă am 
avea. Eul liric, aflat la vârsta maturităţii, se întoarce cu 
emoţie la copilăria „de aur şi de vis”, pentru a viziona tot 
ce l-a bucurat, pentru a revedea nuanţele universului fa-
miliar, pentru a auzi din nou ecourile vieţii de atunci. 
Inspirat titlul ales! Copilăria - ţara de aur şi de vis... Alătu-
rarea celor doi termeni conduce la prefigurarea unei lumi 
perfecte pe care o vom descoperi vers după vers: o lume 
compusă din elemente materiale ale existenţei, preţioase 
precum aurul şi alta de vis, deci a oniricului, a irealului, 
cea care o completează pe prima. Recreând aceste două 
lumi unite în una – ŢARA- poetul înalţă un imn minunat 
copilăriei. Prima poezie, care are ca titlu chiar denumirea 
volumului, sugerează clar că Ioan Gheorghiţă nu este 
doar un evocator al copilăriei, un cântăreţ al ei, ci, fiind 
înzestrat cu darul de a scrie, fixează axele principale ale 
vieţii. Fiecare poezie duce spre crearea unui tablou în 
care se îmbină realitatea concretă cu cea ideatică, cu pla-
nul general simbolic, formând un tot de un lirism simplu, 
emoţionant, care vine din privirea trimisă spre adâncul lu-
crurilor. Copilăria devine astfel eterna întoarcere spre ce-
ea ce e mai bun în noi, spre ceea ce purtăm curat în suflet 
de-a lungul întregii existenţe.  

Apelând la versul clasic, poetul dă naştere unei 
poezii care bucură prin muzicalitate, prin ritmul jucăuş, 
prin prospeţimea imaginilor pline de lumină şi culoare. 
Mergând cu versificaţia spre modernism, creatorul se 
adresează tuturor generaţiilor, dorind parcă să lase moş-
tenire tot ce a preţuit în copilărie. Realitatea concretă, 
microspaţiul natal (satul, Dunărea, dereaua, livezile, viile, 
munţii, poiana etc.), vegetalul (mărul, nucul, florile, salcâ-
mii dobrogeni, liliacul înflorit), universul mărunt (licuricii, 
broaştele, pitpalacul, ciocârlia), domesticul, rotaţia anotim-
purilor, evenimente ale vieţii, toate sunt aduse în prezent 
prin versuri care se înşiră firesc şi curg ca o melodie vese-
lă. Rareori creatorul-adult iese din starea de beatitudine 
dată de retrăirea copilăriei, rareori sunt note mai triste, o 
tristeţe uşoară, firească şi justificată, adultul simţindu-se 
uneori tulburat de „marea trecere, de scurgerea parcă 
prea rapidă a timpului. Nu e un motiv care să-l obsedeze 
pe optimistul şi jucăuşul poet, însă când şi când este 
încercat de nostalgie: „Şi te-am aşezat în glastră / Ca o 
frunză-n neuitare /Nostalgia mea măiastră, /Piatră rară cât 
un soare...” (Nostalgie). Mai degrabă copilul era preocu-
pat de zborul timpului: „Mi-aş fi dorit să-l am frumos pe 
buze / Ca o aripă verde unită-n emisfere...” (Eram copil...). 
Tot volumul configurează imaginea unei copilării fericite 
într-un univers plin de culoare, de miresme, de fiinţe care-l 
atrag pe micuţul mereu curios să vadă şi să audă. Cu 
umor, poetul îi  portretizează pe Aristotel, preschimbat  
 

 
 

într-o răţuşcă, pe şoricelul, uneori Clim, alteori, „cel 
isteţ”, care „ Îşi făcuse în cămară / Cum era şi cân-
tăreţ, / Un culcuş din călimară...” pe răţuşca „fru-
moasă şi cochetă” ce „Stă la soare ca o divă” sau 
pe căluţul „cât o furnică”. Ludicul este mai mereu 
prezent; copilul se joacă alergând „prin valuri 
înspumate”, născoceşte cuvinte: „Un cuvânt ro-
tund, dar şchiop /Şi puţin, puţin miop...” (Ludică), 
se îndreaptă spre poveştile cu Ileana Cosânzeana 
sau chiar începe jocul iubirii : „Eu ţi-am zis că eşti 
oglindă, /Tu mi-ai zis că sunt un cer, /Cine oare să-
nţeleagă / Jocul nostru cam stingher ?” (Joc). Ochii 
curioşi ai copilului înregistrează frumuseţea fiecărui 
anotimp, totul este o bucurie, „Doamna Primăvară” 
surprinsă cu gingăşie : „Primăvara mea e-o ciută / 
Suplă, cu priviri de stele, / Lebădă pe valuri mută  / 
Albe dimineţi cu vele...” (Son de primăvară).  

Toamna îl „îmbracă-n mii de sentimente”, iarna 
priveşte „scatii îngheţaţi” şi zăpada care „cântă în 
bulgări de nectar”. Scrisul, cartea sunt alte teme 
ale unor versuri ; misterul naturii, vântul, culori şi 
sunete, visul şi dorinţa sunt şi ele prezente: „Visăm 
că iar suntem copii / Şi ne întrecem la zburat / Cu-
albinele ce ies cu mii / Din stupul lor spre colin-
dat...” (Visăm...). Prozodia creată de poetul Ioan 
Gheorghiţă  încântă simţurile, cuvintele curg ritmic 
într-o îmbinare uşor muzicală. Apelarea la diminu-
tive specifice copilului (gheruţe, puişori, şoricel, ră-
ţuşcă, fluieraş, greieraş) accentuează frumuseţea 
evidentă a poeziilor din acest volum. Prin „Copilăria 
- ţara de aur şi de vis”, poetul completează peisajul 
liric al scrisului tulcean, îmbogăţindu-l şi amintindu-
ne de poeţi clasici români pe care-i citim şi azi, ca 
Arghezi, Coşbuc, Pillat, Alecsandri sau Elena 
Farago. 
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    Mihai MERTICARU 
 
EȘTI ATÂT DE PRETUTINDENI 
 

Ești atât de pretutindeni, 
sunt atât de nicăieri, 
tu ești ziua de armindeni, 
eu, ziua de alaltăieri. 
 

ești duminica însorită, 
sunt săptămâna de post, 
ești misterioasă ispită, 
sunt ca și cum n-aș fi fost. 
 

ești lumina colorată, 
sunt tăciune și cenușă, 
ești minunea fără erată, 
sunt jucătorul de pe tușă. 
 

ești atâta de eternă, 
sunt atât de efemer, 
ești, în bezna mea, lanternă, 
sunt un pic și am să pier. 
 

ești culoarea mirobolantă, 
sunt o simplă, ștearsă pată, 
ești visata mea amantă, 
sunt, dar n-am fost niciodată. 

  
ÎMBLÂNZIREA SINGURĂTĂȚII 
 

Singurătatea mea, o păpușă sfioasă  
cu ochi albaștri furați din 
nu știu ce aștri, 
o fetișcană de o frumusețe botticelliană, 
credincioasă ca a lui Manole Ană,  
dar mult prea capricioasă 
când o las singură acasă, 
    

s-o îmblânzesc, mă străduiesc fără contenire 
(să fie ăsta un semn de iubire?) 
cu tot ce am la îndemână, nu plec niciodată 
la plimbare 
fără s-o țin strâns de mână,  
îi dedic cele mai frumoase sonete, 
ca să n-o supăr, am renunțat 
la multe fete, 
îi citesc ultimele romane și nuvele, 
o plimb, cu gândul, prin lumi paralele, 
îi dăruiesc zilnic crizanteme japoneze, 
îi inventez vesele lexeme 
ca să se distreze,  
din când în când, îi ofer luceafărul de pe cer  
și, doar să nu plângă, 
atâta îi cer. 

 

ca s-o îmbun, invit niște musafiri, 
(încearcă să nu te miri!) 
un set de tăceri, o duzină, 
că numai așa pot să-i spun 
cât e de calină 
acestei amante epustuflante... 

 
CÂNTEC DE DRAGOSTE 
 

Mai dincoace de dincolo, 
Cântă o fătucă solo. 
 

Mai dicolo de dincoace, 
Inima-mi, pe jar, se coace. 
 

Peste-un deal și peste-o vale, 
Numai cântece de jale. 
 

Peste-o vale, peste-un deal, 
Un fantastic areal. 
 

Peste munți, până-n câmpie, 
O speranță-n piept învie. 
 

Din câmpie până-n munți,  
Dragostea întinde punți. 
 

De la munte pân-la mare, 
Doar din dragoste se moare. 
 

 
DE CE TE-AI DUS? 
 

S-a supărat mama și-a plecat de-acasă, 
de noi și de prieteni, nu-i mai pasă, 
 

pe ape, mereu calcă nezărită, 
cu tata,-n rai, din nou, ea se mărită. 
 

ființă preaiubită, de ce te-ai dus 
și te-ai topit prin poarta dinspre apus 
 

dulce, grăbită ca o sărbătoare, 
cât te doream aici, n-ai știut-o oare? 
 

cale aurită-n urmă-ți a rămas 
din mult prea scurtul pământesc popas. 
 

tare-aș mai fi vrut să mai zăbovești un pic, 
să mai stăm de vorbă la câte-un picnic, 
 

că prea multe, lunatecul și netreb- 
nicul  de mine, am uitat să te-ntreb. 
 

pe buze, întrebarea se zbate târzie, 
mata-mi răspunzi de-acolo cu veșnicie. 
 

când florile de pe pământ suspină, 
aud, din tăcerea-ți, că ești lumină. 
 

   
TRECE TIMPUL 
 

Trece timpul nemilos, 
El călare, noi pe jos. 
 

Trece timpul tot tiptil, 
Cu mișcări de crocodil. 
 

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

Trece timpul cel vorace, 
Ne sfidează, n-ai ce-i face. 
 

Trece timpul ventriloc, 
Făr-a se mișca din loc. 
 

Trece timpul indolent, 
Ne-amăgește c-un prezent. 
 

Trece timpul fluierând 
Și luzii scuturând 
 

Trece timpul șchiopătând, 
Cu eternitatea-n gând. 
 

Trece timpul pe furiș 
Și te lasă pe-un afiș. 

 
GEOMETRIA PLECĂRII 
 

Intrând în zona stelei căzătoare, 
în curând cerul amintirilor voastre 
se va întuneca un pic, 
slăvitul soare și toate planetele sale 
se vor alinia să-mi dea onorul, 
în timp ce eu, înveșmântat în al  
renunțării 
 întuneric, 
cu floarea uitării la butonieră, 
lăsând în urmă o jumătate de inimă arsă, 
voi sări peste albia înnegurată a clipei  
cea mult pasageră, 
voi trece senin, prin orizonturile 
nepăsării, 
în cumințenia de dincolo de țărmurile  
interastrale ale visării lumii egocentrice, 
să silabisesc valurile mării și 
formula criptică a veșniciei, 
să caut negăsitul și adevărul celor    
nevăzute, 
dintr-o orbită eliptică, 
să deslușesc caratele nimicului și utopiei, 
de mine însumi, să mă rătăcesc 
într-o sclipire de lumină și 
să adăst la umbra unui ecou nelumesc 
din miezul galaxiei minunilor aurorale, 
pudrate cu stele din împărăția divină, 
să simt cum cântă pământul din mine 
într-un illud tempus, 
solfegiind notele alchimiei cosmice divine, 
să aud cum crește iarba indiferenței 
peste veacurile adormite în clepsidra  
fulgerată de tâlcurile ascunse ale providenței, 
să învăț pentru totdeauna sintaxa tăcerii 
de cremene până la declanșarea  
trompetelor învierii... 
 


 
 
 
 
 

 

 

Lidia GROSU       
            (Rep. Moldova) 

 
ÎNTR-O TĂCERE ÎNCAP 
 
De-un car de ani  
Nu l-am mai vizitat… 
Castelul de vis, 
De dorinţa închiderii  
E manevrat...  
 

N-aş îndrăzni să-l ating, 
Nici aş muşca 
Dintr-un fruct interzis, 
Dar viu,  
În  porniri ştrengăreşti, 
Intru-n castelul de vis. 
 

...Aş putea să ating  
Fructul înzăpezit,  
Dar nu şi-ngheţat 
Fără scară, un vârf de copac 
Cât muntele,-mi pare, de-nalt. 
 

Degete fine ale trăirii  
Îmi palpează osânda. 
Învăţ, repetat, 
Să nu căd în păcat 
Când Eva-mi zâmbeşte-n oglindă. 
  

Pasărea Colibri  a inimii mele 
Îşi cântă  răni vechi – sângerânde: 
De la altă-nălţime  
Roentghenografiază  
Desişul de mărăcini – să se-mplânte. 
...Într-o tăcere doar mai încap.  
O las să vorbească 
Şi când în ea mă retrag, 
Degete fine ale trăirii 
Osânda, pe nou, mi-o palpează... 

 
AL CLIPEI MIEZ, MAMA 
 

Îmi voi urma bucuria 
Cu nostalgia de mână, 
Dar nu pentru timpul trecut... 
Nimic în zadar... 
Timp de aur 
Şi de nămol 
Cu vise – talmud 
De smerenie justificată 
De o poveste 
Ce mă mai deapănă 

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

Fir de speranţă 
Nestors de puteri,  
Încălecat pe o roată 
Cu aceeaşi, în derulare, 
Iubire de viaţă. 
 

Toate-ale mele deopotrivă 
Etape, 
Sunt o nepărtinire 
La sfânta lucrare, 
Mama mea,  
Vie mărturie 
Că ele nicicând  
M-ar purta în derivă, 
Cale întoarsă dacă-aş avea. 
 

Pe greşelile altora  
N-aş învăţa 
Ale mele mi-au fost atât de aproape! 
Doar că, în tremurul pentru copilul 
Cu apa din scăldătoare-aruncat 
N-aş ezitat 
Consecinţele să mi le-asum 
Pentru ceea ce este valoare... 
Sunt, mamă, rătăcire  
Pe urmele tale 
Înrădăcinată în crez: 
În el  
Al clipei miez te păstrez... 

 
PREDESTINARE 
  
Masca imaginii de sine 
Mi-o anulez... 
Zarvă între mine 
Şi-al ideologiei sindrom 
În timpul în care florile 
Şoapta-mi respiră, 
Iar eu – a lor vrajă 
De-un... milion. 
 
Sfătuitoare, 
Astăzi polemizează 
La tema: 
Dreptul de a trăi-n libertatea 
Opiniei 
Şi a alegerii 
Demne pe care o faci 
„Să nu taci...”,îmi şoptesc 
Şi-ndrăznesc să sfidez 
Zorul stângaci. 
 
Uneori traumat, 
De vorbe sterile orbit, 
Dar nu orb 
La florile care 
Sunt file de demnitate, 
Asimilez zborul lor unic 
Ce lasă un rod. 
 

 

Sfidez ce-i minciună, 
Ipocrizie, laşitate, 
Cu florile devin 
Magistral circuit 
Prin care, repetat, 
Îmi descopăr... 
Identitatea. 
 
Masca imaginii de sine 
Mi-o anulez... 
Câmp deschis... 
Transparenţă totală 
În lupta cu virusul conştiinţei, 
Anihilat 
De superba magie a florii... 
Rămâne un pas doar... 
Pe care îl simţi 
Vocaţie şi anotimp al splendorii. 

 
SUNT CĂUTARE 
 
Sunt căutare 
Ziua mea începe cu tine 
Toate amintirile 
Le răsfoiesc 
De la un capăt la altul 
Calea se pierde 
Acoperită de zare 
Locul pe ea nu mi-l aflu şi rătăcesc: 
Sunt căutare 
 
La poarta inimii bat 
Şi ritmul  
I-l constat moderare 
Când trag la sorţi 
Şi îmi pare  
Că iată-iată-s învingătoare  
În atingerea adevărului... prezumtiv, 
Nu şi real 
Sunt căutare. 
 
Viu te descopăr 
Pe cărarea 
Împletită cu depărtarea 
Doar în această dimensiune 
Imaginea ta 
E o recuperare 
...Ceea ce-i viaţă nu poate muri 
Urc acest deal 
Şi vârful i-l văd  
Ca salvare a mea... 
Sunt căutare 
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Daniel MARIAN 
 

Numărătoarea inversă în meniul zicerilor 

înnăbuşite, fierte şi fripte 
 

     La el în cartierul de cuvinte se mărşăluieşte înapoi 
către o preistorie spre a-i da istoriei de cap, de oase şi de 
sânge. Lucrurile care se întâmplă coexistă dimpreună cu 
cele care vor să se întâmple, asta în măsura în care e 
voie să se întâmple ceva pentru că se văd tot felul de 
piedici puse de cu seara pentru a fi funcţionale dimineaţa.  
     Translucid la iluminările dar şi la estompările sorţii, şi 
mai că bezmetic, căpcăun de-a dreptul, Stejărel Ionescu 
ne inundă cu cele 250 de opintiri ale sale într-o sisifică-
sisifiană „Întoarcere(a) la origini”. N-avem de ales decât 
să privim supliciul aceleiaşi căutări identitare din „Nume-
le meu e...”, dar din alte unghiuri, pe alte coordonate.   
     Un inadaptat la minimele reguli de supravieţuire înă-
untrul realităţii şi nu plimbăreţ pe dinafara ei, pe un făgaş 
oricum incert din pricină de stele rotite invers în ceasor-
nicul cerului, autorul face permanent update la un exis-
tenţial care oscilează între scânteie şi pârjol.  
     De ce or fi 250 (plus zero) răscoliri, răsuciri şi răspân-
tii, posibil şi de la faptul că dacă te curentezi ai şansa do-
mestică la maxim 250 de volţi? Ei, or mai fi şi alte cauze, 
mi-e şi frică să mă gândesc de unde să fi apărut încât să 
iasă numărătoarea astfel.  
     În tehnica scrierii se vede o relativă doză de aerisire, 
dublată însă de unele preţiozităţi, exclus metalimbaj. Ast-
fel, recunosc un autor care pătimeşte (şi) de pe urma lip-
sei unei critici elocvente, alăturându-i-se o încăpăţânare 
caracteristică protagonistului.  
     De fel nu mă văd în ipostaza parcurgerii celor 250 de 
paşi de-a-ndoaselea, eventual şi bătându-i/punctându-i în 
ritm de marş de înviorare sau funebru. Această alegere 
aparţine exclusiv autorului şi n-are decât să şi-o asume 
ca atare, dacă neapărat vrea ca-n „mergi sau crapă” al 
Legiunii Străine.  
     Câteva aspecte sunt însă de notat şi este important 
de făcut unele precizări. De aceea, îmi voi alege un mi-
nim de paşi de făcut, unii ceva mai omeneşti pe harta 
reculegerii progresive, încercând ca pe viitor să nu fiu 
tentat de asemenea obiceiuri.  
    „Greu de ucis” un „248” ca un număr de cod pentru în-
singurare jilavă, pentru non-speranţă, sau ca un tren care 
se propagă paralel cu calea ferată până la un ultim sem-
nal de care-i prins cu bandă adezivă un indicator cu „si-
nucidere”: „ploaia doarme singură/ pe rigola nopţii,/ tem-
plul este cufundat/ în întunericul/ orăcăitului de broscă,/ 
din bălţile lugubre/ ale cimitirului de cuvinte.” Pe unde ăi fi 
umblat, Stejărele, trebuie să-ţi fi fost tare inoportună ex-
perienţa dereglării traficului între şarjele pluviale. Avem 
aici imagine furibundă  și muribundă, aduce cu ceea ce 
numeam în urmă cu foarte mulţi ani „aşchie de poem”.  
     Facem o inoportună dar necesară escală la „245” şi 
ne trezim cam vlăguiţi de semnele vitale, acum mai ieşi 
dacă mai poţi din nefiindul acesta: „încă o cruce,/ dar le-
jer/ primesc ca şi avantaj/ două etaje de cruci,/ mausoleul 
e fără pereţi/ doar cu etaje intersectate,/ doar cu etaje şi 
mese de disecţii/ unde se vând creiere/ pentru o tocană 
cu ceapă.”  
    Iar dacă nu a fost de ajuns, hai să vedem ce o fi la 
„33”, trebuie să fie ceva special la numărul christic: „s-a  

 
 

rupt zala timpului, şi el, timpul/ s-a refugiat în răs-
timp/ şi împreună au plecat în contratimp/ să-şi cau-
te fiecare timpul său.” Musai aşa o fi, dacă zice au-
torul, noi nu insistăm.  
    Ceilalţi paşi îi vom face, într-o etapă viitoare, cu 
altă ocazie. De reţinut că nu m-am gândit nicio clipă 
să vă conduc până la capătul drumului ori scării, ast-
fel încât plăcerea lui „00” o veţi avea singuri, de ca-
pul vostru; spor şi aveţi grijă cum umblaţi la contor.  



 
Arcuiri peste Sena 

 

(urmare din pag. 13) 
 

câteva pentru prietenii din ţară), diverse miniaturi ori 
baticuri cu turnul Eiffel, magneţi decorativi sau bră-
ţări. 

Continuându-mi plimbarea, de-a lungul fluviului 
încorsetat de o centură rutieră, după ce las în urmă 
celebrul Muzeu Luvru şi Grădinile Tuilleries, ajung şi 
la podul Concordiei. Înainte de a fi fost terminat, 
constructorii săi au folosit şi pietre desprinse din 
zidurile încinse ale Bastiliei pentru ca „poporul să 
calce, astfel, mereu în picioare, vechea închisoare a 
libertăţii“. De pe coama sa, se deschide în dreapta o 
excelentă vedere panoramică spre piaţa omonimă, 
ajunsă şi ea o glorie a Parisului  din cauza traficului 
automobilistic extrem de agitat. 

După ce am hoinărit o zi întreagă pe cheiurile 
Senei, încercând să ţin companie acestor simboluri 
ale aspiraţiilor umane ce consacră prezenţa şi conti-
nuitatea unui popor înzestrat, împărtăşind, la rându-
mi, aceleaşi sentimente de admiraţie ce le-au purtat, 
cândva, şi pictorii Corot, Pissaro, Marquet, chiar şi 
Pallady al nostru, m-am despărţit de poduri de-a 
dreptul subjugat şi, mai ales, cu convingerea că 
nimic nu poate întregi mai bine imaginea trecutului 
glorios al Franţei decât aceste banale căi de acces 
cărora meşterii constructori anonimi le-au adăugat 
un plus de frumuseţe şi le-au asigurat durabilitatea 
necesară pentru a supraveţui timpului. 

 

Septembrie 2021 
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        Petre RĂU 
 

Lumina în poezia lui Lucian Blaga 
 

Creaţia poetică a lui Lucian Blaga s-a bucurat 
de la bun început de o recunoaştere deplină din partea 
unor literaţi de seamă ai vremii şi a avut parte de 
aprecieri critice aproape unanime. Un subiect care a 
stârnit totuși unele controverse între critici a avut la bază 
calificarea lui Blaga ca ”poet solar”. Aserţiunea a fost 
lansată într-un studiu critic de către Eugen Simion, la un 
an după moartea poetului. Mulți s-au alăturat acestei 
idei, deși au fost și unii (de ex. Alexandra Indrieş) care 
au combătut cu vehemenţă această teză, susţinând cu 
argumente că dimpotrivă, poetul este “categoric un 
selenar”. 
 De-a lungul vremii poetul a primit multe alte 
”etichete” din partea criticilor săi. Dincolo de contro-
verse, Lucian Blaga s-a profilat prin imaginea unui poet 
monumental în spaţiul poeziei româneşti din secolul 
trecut, iar valoarea de excepţie a operei sale poetice nu 
a putut fi pusă niciodată în mod serios la îndoială, ea 
dezvăluind permanent profunzimi nebănuite, sensuri şi 
interpretări noi. În acest context, nu am putea mai de-
grabă să-l socotim pe Blaga ca fiind un poet al luminii? 
 Lucian Blaga nu s-a sfiit să recunoască interesul 
său legat de controversatul subiect lumina. Să nu uităm 
că el a trăit aceste percepţii într-o vreme în care unele 
idei revoluţionare abia îşi făceau intrarea pe scena 
frământată a ştiinţei, iar savanţii luau pentru prima dată 
contact cu o nouă concepţie despre ceea ce ar putea fi 
lumina. 
 S-ar putea spune că Lucian Blaga dedică luminii 
chiar primul său volum, ”Poemele luminii”, publicat în 
1919. Reprezentativă pentru prima etapă a creaţiei poe-
tice rămâne poezia “Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii“, în care poetul îşi expune concepţia personală 
despre procesul creaţiei. Lumina apare în două ipostaze 
antitetice: a) ”lumina altora”, răpeşte frumuseţea lumii şi 
“sugrumă vraja nepătrunsului ascuns / în adâncimi de 
întuneric”, b) lumina eului adânceşte misterul lumii: “dar 
eu, / eu cu lumina mea sporesc a lumii taină - / şi-
ntocmai cum cu razele ei albe luna / nu micşorează, ci 
tremurătoare / măreşte şi mai tare taina nopţii”.  
 Poemul “Lumina“ din acelaşi volum de debut 
este închinat originii controversate a luminii. Pe de o 
parte poetul descoperă că lumina, cea de natură ondu-
latorie, de care este pătruns atunci când privirea sa ia 
contact cu chipul drag al iubitei, ar putea fi una şi 
aceeaşi cu cea dintâi lumină născută cândva din setea 
de viaţă: “Lumina ce-o simt / năvălindu-mi în piept când 

 
 

Poetul și filosoful Lucian Blaga 
 

te văd, / oare nu e un strop din lumina / creată în 
ziua dintâi, / din lumina aceea-nsetată adânc de 
viaţă?” Pe de altă parte, naşterea luminii din nimicul 
care plutea cândva în întuneric are origini adânci în 
puterea divină: “Nimicul zăcea-n agonie / când singur 
plutea-ntuneric şi dat-a / un semn Nepătrunsul: / "Să 
fie lumină!". Această creaţie a luminii are, desigur, şi 
o motivaţie: “O mare / şi-un vifor nebun de lumină / 
făcutu-s-a-n clipă: / o sete era de păcate, de-avân-
turi, de doruri, de patimi, / o sete de lume şi soare”. 
Timpul provine nu din modificarea entropiei şi nici din 
mişcarea unui ceasornic, ci din fluxul conştiinţei, ne-
milos chiar şi cu lumina: “Dar unde-a pierit orbitoarea 
/ lumină de-atunci - cine ştie?”. Lăsându-se copleşit 
de substanţa luminii despre a cărei perenitate pare 
conştient, poetul revine asupra ideii iniţiale în care 
numai contemplarea chipului iubitei este aducător de 
lumină în suflet: “Lumina ce-o simt năvălindu-mi / în 
piept când te văd - minunato, / e poate ca ultimul 
strop / din lumina creată în ziua dintâi”. 
 În poezia “Din părul tău“ privirea omului este 
inundată de lumină. Ochii rămân halucinaţi de minu-
natul păr al iubitei şi nu pot dezvălui misterul dra-
gostei, învăluit şi el în părul negru şi bogat. Misterul 
însă devine un mijloc de cunoaştere abstractă a lu-
mii. Și dacă prin părul “negru şi bogat“ al iubitei se 
poate întrezări o frântură din taina existenţei, în poe-
mul “Izvorul nopţii“ totul se transpune prin ochii iubi-
tei, care sunt “aşa de negri“ încât din ei izvorăsc la 
lumină toate frumuseţile lumii: “Frumoaso, / ţi-s ochii-
aşa de negri încât seara / când stau culcat cu capu-n 
poala ta / îmi pare / că ochii tăi, adânci, sunt izvorul / 
din care tainic curge noaptea peste văi / şi peste 
munţi şi peste seşuri / acoperind pământul / c-o mare 
de-ntuneric. / Aşa-s de negri ochii tăi, / lumina mea”. 
Fiorul dragostei este potenţat prin referinţe la scară 
universală. Prin metafora ochilor negri care devin 
sursă din care se desprind tainele întunericului, reve-
latorie şi de o rară frumuseţe, poetul aduce un oma-
giu iubitei, în viziunea sa dragostea fiind calea de ac-
ces în misterele lumii. 
 În poemul “Daţi-mi un trup, voi munţilor“ 
(“Paşii profetului“, 1921), omul cosmic dobândeşte 
măreţie prin iubire, ca energie primară a universului, 
și prin lumina emanată în jurul său. Extinsă la dimen-
siuni astrale, comuniunea cu universul este totală 
(Aristotel spunea despre Univers că există totdeauna 
şi pretutindeni): “Când aş iubi, / mi-aş întinde spre 

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

cer toate mările /…/ spre cer / să-l cuprind, mijlocul să-i 
frâng, / să-i sărut sclipitoarele stele“. “E din neamul mare 
al licuricilor - omul: un vierme ce se transformă în lumină 
când iubeşte”, obişnuia să spună Lucian Blaga. Senti-
mentele antinomice ale trupului extins la dimensiuni cos-
mice au şi potenţialul unor scenarii terifiante: “Când aş 
urî, / aş zdrobi sub picioarele mele de stâncă / bieţi sori / 
călători / şi poate-aş zâmbi“. 
 Poetul grec Hesiod considera că lumina şi întu-
nericul s-au născut din haos. Pentru percepţia obișnuită 
însă, lumina este un izvor nesecat de dezvăluiri miste-
rioase, fiind prezentă în aproape toate ipostazele vieţii, 
urmând destine, producând surprize şi emoţii deosebite, 
atribuind un sens simplu veşniciei. Dacă pentru savanţi 
lumina este în primul rând un «mesager astral» care ne 
dă informaţii despre viteza şi distanţa galaxiilor, pentru 
majoritatea poeţilor lumina apare ca un miracol absolut. 

S-ar putea spune că lucrurilor care par a nu avea 
sens li se deschid perspective noi prin iubire, adesea 
asociată cu focul şi cu lumina: “Iubeşti - când întreaga 
făptură, / cu schimbul, odihnă, furtună / îţi este-n aceeaşi 
măsură / şi lavă pătrunsă de lună” (“Iubire”. “Cântecul 
focului”, 1945-1957), sau invită îndrăgostiţii la reverie şi 
cufundare în neant: “Când hoinărind, alăturea, / noi 
mână-n mână ne găsim / cu ochii la aceeaşi stea - / mai 
e nevoie de destin?” (“Strofe de-a lungul anilor”). La 
bucuria iubirii participă şi soarele, întrerupându-și o clipă 
ritmul diurn să admire frumuseţea fecioarelor: “Deoarece 
soarele nu poate să apună / făr’ de a-şi întoarce privirea 
după fecioarele / cetăţii, mă-ntreb: / de ce-aş fi altfel 
decât soarele?” (“Catrenele fetei frumoase”, “Ce aude 
unicornul”, 1957-1959). Poetul atribuie frumuseţii, prin 
puterea exercitată de lumina solară, inefabilul unui 
curcubeu izvorât din picături de rouă: “O fată frumoasă e 
/ cum ne-o arată soarele: / pe cale veche o minune nouă” 
(“Catrenele dragostei“). Aceeaşi minunată lumină poate 
destrăma vise frumoase şi dezvălui iubiri neîmplinite: “Cu 
gheare de lumină / o dimineaţă-ţi va ucide-odată visul” 
(“Vei plânge mult ori vei zâmbi?“, “Poemele luminii“). 
Nefericirea poate fi extremă, tristeţea iubirii pierdute 
aduce inimaginabile căinţe, petrecute în veşnicia luminii: 
“Vei plânge mult ori vei zâmbi / de razele acelei dimineţi, / 
în care eu ţi-oi zice fără umbră de căinţă: / Nu ştii, că 
numa-n lacuri cu noroi în fund cresc nuferi?”.  
 Primim toată energia de care avem nevoie ca 
lumină vizibilă de la soare. Bucuria luminii şi împlinirii 
solare este mereu şi bucuria poetului: “Spre soare râd!” 
(“Lumina raiului“, “Poemele luminii“). Lumina întreagă a 
zilei umple şi desăvârşeşte natura, iar claritatea imaginii 
este atât de reală, încât până şi culorile se întrevăd 
pretutindeni: “Nisipuri prind să fiarbă. // Vară, / soare, / 
iarbă!” (“Moartea lui Pan“, “Paşii profetului“). 
 În “Isus şi Magdalena“ (poem din 1918, neinclus 
în niciun volum antum), Iisus se întoarce acasă, iar che-
marea divină are ca izvor o puternică rază de lumină din 
privire: ”Şi totuşi, nu-nţeleg, o rază ce-i juca-n privire / 
Striga şi orbitoare mă chema: / Şi-n mine-i Dum-
nezeu!…”, în timp ce soarele este de-a dreptul orbitor, 
chiar şi când lumina lui este reflectată de banalul noroi: 
”O, soarele, divinul, te orbeşte cu lumina-i / Şi-atunci 
chiar când se răsfrânge în noroi”. În poemul “Ciocârlia“ 
Blaga aduce un elogiu zborului şi luminii. Iată ce explica 
poetul într-o însemnare răzleaţă: ”În afară de om, singura 

 

fiinţă care are religia luminii este ciocârlia. Înăl-
ţarea acestei păsări se face fără efort; căci ea se 
lasă oarecum absorbită de soare. Zborul ciocârliei 
este o spirală înălţătoare, care închipuie o arhitec-
tură religioasă. Ciocârlia clădeşte în fiecare zi un 
fel de turn babilonic, dar nu spre a înfrunta pe 
Dumnezeul luminii, ci spre a-l preamări”. 
 Zeii luminii nu sunt blamați niciodată de 
Blaga. Conştient că lumina este şi simbolul cu-
noaşterii, că prin lumina ochilor şi a minţii se poate 
descoperi lumea şi sensurile ei, poetul deschide 
drumul discuţiei despre relaţia fiinţei cu destinul şi 
nu crede în mitul după care dezlegarea tainelor 
poate conduce la dezechilibrul naturii. Dimineţile 
sunt dătătoare de speranţe, primului crepuscul din 
zi îi datorăm închinarea: “În zori când ziua va a-
prinde noaptea, / Când scrumul nopţii o să piară 
dus / de-un vânt spre-apus, / în zori de zi aş vrea 
să fim şi noi / cenuşa, / noi şi - pământul” (“Noi şi 
pământul“, ”Poemele luminii”). 
 Lumina dezvăluie dualităţi prin oglindire și 
reflecţii de imagini. Sub diferitele sale aspecte, 
fenomenul de oglindire este considerat un miracol, 
pentru că însăşi lumina este un fenomen uimitor ce 
provoacă admiraţie şi ascunde multe taine ale 
lumii. Dar oglinda nu există decât în prezenţa 
luminii. Lumina, cu multiplele ei proprietăţi, i-a 
încântat dintotdeauna pe poeţi prin frumuseţea 
spectacolelor oferite de umbre şi lumini, de viziuni, 
aure şi culori, de metafore inspirate de minunatele 
reflexii şi refracţii ale acesteia, de sensul şi de 
înţelegerea unor fenomene neexplicate suficient 
nici până astăzi. 
 Spre deosebire de Eminescu, Lucian Bla-
ga nu are oglinzi preferate, în afară poate de 
izvoare şi ape, cer şi aştri şi, desigur, cele mentale. 
Poetul vizează lumi duale, simetrii şi asimetrii, 
jocuri de umbre şi lumini care transpun imagini 
paralele deosebit de sugestive: “Soarele-n zenit 
ţine cântarul zilei. / Cerul se dăruieşte apelor de 
jos. / Cu ochi cuminţi dobitoace în trecere / îşi 
privesc fără de spaimă umbra în albii.” (“În marea 
trecere“, “În marea trecere“ - 1924). 
 Poetul se exprimă în culori vii şi lumini 
curate. El se lasă adesea fermecat de magia oglin-
dirii, de drumul neobosit al razelor de lumină, de 
undele subtile ale acesteia. Oglinda imaginară, pur 
metaforică, sclipeşte adesea, oferind un miraculos 
joc de lumini, iar unduirile par un leagăn al întregu-
lui univers. Stelele sunt pe cer, sau direct pe pă-
mânt, aproape de oameni şi mereu reflectate de 
sufletul poetului: “În bolta înstelată-mi scald privi-
rea - / şi ştiu că şi eu port / în suflet stele multe, 
multe / şi căi lactee, / minunile 'ntunericului.” (“Mi-
aştept amurgul“, “Ce aude unicornul“). Imaginea 
duală pe care o reprezintă oglinda - deşi în ea se 
află o lume virtuală - este simetrică lumii reale în 
care trăim, iar imaginea reflectată ne arată exact a-
şa cum suntem, oferindu-ne totuşi perspectiva unei 
construcţii noi: “Când mă privesc într-o fântână / 
mă văd cu-adevărat în zi / aşa cum sunt şi-am fost 
şi-oi fi”, sau “Când mă privesc într-o fântână / 

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

ghicesc în faţa mea bătrână / cum ceruri şi pământ se-
ngână.” (“Oglinda din adânc“, “Ce aude unicornul“). 
 În poemul “Epitaf“, stelele înaltului ceresc se re-
găsesc în adâncuri, într-o simetrie perfectă, preluând fiin-
ţa şi înscriind-o în circuitele eterne: ”Apoi ca frunza co-
bori. Şi ţărna / ţi-o tragi peste ochi / ca o gravă pleoapă. / 
Mumele sfintele - / luminile mii / mume sub glii / îţi iau în 
primire cuvintele / încă o dată te-adapă”.  
 Așa cum știm, curcubeul, arcul feeric ce se des-
făşoară pe cer după ploaie, este format din şapte straturi 
de lumină de culori diferite. El a fost considerat multă 
vreme un fenomen misterios, atribuit unei puteri divine. 
Frumuseţea lui însă a fost mereu privită cu admiraţie şi 
satisfacţie deplină de către poet: “Vin curcubeie / Rouă 
să beie, / Seva vieţii / Şi-a dimineţii” (“Iarba“, “Ce aude 
unicornul“). Curcubeul este, în ultimă instanţă, o reflecţie 
a repartiţiei stratificate, după energii, a electronilor din 
atom. Pe de altă parte, numărul şapte în sine apare ca 
un număr mistic: “Stea care subt carul cel mare abia 
licăreşti / nedumerită-ntre şapte lumini, a cui stea eşti?” 
(“Întrebări către o stea“, “La cumpăna apelor“ - 1933). De 
altfel, știm că numărul şapte apare frecvent şi obsesiv în 
întreaga operă literară a lui Lucian Blaga. 
 Imagini metaforice reflectate într-o apă veşnică 
sunt înşelătoare, iluzorii: “Dacă lumina ar cânta / 
vărsându-şi puzderia / noi am vedea cum cântecul / 
consumă materia” (“Suprema ardere“, “Corăbii cu 
cenuşă“ - volum apărut postum). Foamea de lumină a 
regnurilor vegetal şi mineral se află în strânsă legătură cu 
percepţia mirajului, cu fenomene aducătoare de nălucire, 
dar şi de multă dezvăluire şi admiraţie. În legătură cu 
mirajele, Blaga se avântă în spaţii ezoterice, încercând 
descifrarea şi separarea luminii adevărate de cea pustie 
şi îndoielnică: “Pan rupe faguri / în umbra unor nuci. // E 
trist: / se înmulţesc prin codri mânăstirile, / şi-l supără 
sclipirea unei cruci.” (“Moartea lui Pan“, “Paşii 
profetului“). Mirajul face ca imaginea unor lucruri să 
apară apropiată, distorsionată, răsturnată şi tremurândă: 
“Nu-mi presimţi văpaia când în braţe / îmi tremuri ca un 
picur / de rouă-îmbrăţişat / de raze de lumină?” (“Nu-mi 
presimţi?“, “Poemele luminii“). Efectul acestui fenomen 
natural crează multe dintre iluziile optice pe care noi le 
percepem într-un miraj. Cu toate că mintea ar putea 
interpreta greşit imaginea produsă pe care o primim de la 
ochi, ea nu este doar o formă a imaginaţiei, deoarece 
poate fi fotografiată. Datorită capacităţii excepţionale de a 
induce iluzii puternice, mirajul a dobândit un aer magic, 
sălăşluind în povestiri şi legende de-a lungul timpului, 
alături de zâne şi magicieni, zei şi demoni: “Trece printre 
sori vecini / porumbelul sfântului duh, / cu pliscul stinge 
cele din urmă lumini” (“Paradis în destrămare“, “Lauda 
somnului“ - 1929). 
 Metaforele prilejuite de căderile de stele sunt vii 
şi pătrunzătoare, mereu revelatorii: “Treceau în goană 
toamne cu căderi de stele” (“Moartea lui Pan“, “Paşii 
profetului“). Luminile sunt însoţite uneori de sunete 
delicate, arderea se petrece aievea, iar teluricul participă 
activ la aventura mirajului: “O stea nevăzută ia foc în 
cădere, din gerul / văzduhului. Arde-n armură, sub zea / 
cavalerul, / femeie învinsă, minune fără veşminte, 
strângând / lângă vatră, / Şi-aprind licurici, ei înşişi, din 
dragoste rugul” (“Cântecul focului“, “Cântecul focului“). 

 

 

Blaga, într-un spirit atins sensibil de umor, obişnuia 
să spună uneori: ”După ce apune soarele, orice 
licurici crede că el e locţiitorul”. În poemul “Moartea 
lui Pan“ razele de lumină sunt vii, dinamice, purtând 
cu ele taine şi aducând pe pământ minunatul joc 
cosmic: ”Gonit de crucile sădite pe cărări / Pan / s-
ascunse într-o peşteră. / Razele fără de-astâmpăr 
se-mbulzeau / şi se-mpingeau cu coatele s-ajungă 
pân’ la el”. 
 Alergarea iluzorie după stelele căzătoare 
este un bun prilej de amintire a pornirilor şi rătăci-
rilor sufleteşti, deşi întotdeauna aventura se termi-
nă cu o scurtă dezamăgire: “Vreo stea când cade 
din tării, / fără să vrei, spre ea te ţii / şi poala-ţi po-
triveşti, s-o prinzi. / Lucirea numai i-o cuprinzi“ 
(“Umblam pe câmp fără popas“, “Cântecul focului“). 
Poemul “Cerească atingere“, în care o stea albă 
cade meteoric în grădină, acordă lamentaţiei crea-
torului o dimensiune solară: ”În iarbă înaltă, în mare 
mătasă / căzu din a veacului casă. // S-a-ntors, ah, 
în lume o stea. / Mi-s mâinile arse de ea”. Steaua 
care eşuează în grădina poetului este doar o rămă-
şiţă de lumină provenită din marea masă a miste-
relor ce se petrec dincolo de cer, până acolo unde 
se poate pătrunde cu raţiunea. 
 În universul ”Poemelor luminii” nu se aude 
niciun zgomot. E o linişte atât de adâncă, încât pâ-
nă şi fotonii razelor de lună pot fi auziţi cum se iz-
besc de geamuri: “Atâta linişte-i în jur de-mi pare că 
aud / cum se izbesc de geamuri razele de lună” 
(“Linişte“, “Poemele luminii“). Abia în liniştea depli-
nă se desprind cele mai expresive imagini de sub 
aripile deseori încorsetate ale subconştientului: “Lu-
mini scăpate din cuptor se zbat între pereţi” (“Tă-
mâie şi fulgi“, “Paşii profetului“).  
 Pentru poeţi lumina este un prilej de con-
tinuă mirare. Aparenţele ne spun că nu e nicio or-
dine în univers, pentru că nu există o ordine per-
ceptibilă după un calapod cunoscut. Dimpotrivă, 
«frumoasa dezordine», semnul libertăţii, lasă totuşi 
să se întrevadă o simetrie şi omogenitate pe care 
imaginaţia cea mai fecundă nu le poate crea. Ca să 
vezi proporţiile luminii trebuie să poţi privi de unde-
va de sus, să îmbrăţişezi dintr-o ochire limitele. 
”Multe lucruri nu le vedem fiindcă le privim prea din 
aproape”, spunea Blaga. 
 Lumina unei stele apare ca o călăuză a fiin-
ţei umane în bătălia ei cu destinul, ajutându-ne să 
ne orientăm în spaţiu şi timp. De pildă, am putea 
presupune că prezentul este momentul în care a-
vem conştiinţa unui fapt trecut. Cel mai sugestiv e-
xemplu este licărirea unei stele, când mirarea devi-
ne aproape o stare: “Atâtea stele cad în noaptea 
asta. / Demonul nopţii ţine parcă-n mâni pământul / 
şi suflă peste-o iască / năprasnic să-l aprindă” (“Noi 
şi pământul“, “Poemele luminii“). Poetul găseşte și 
răspunsuri liniştitoare: “Ca un eretic stau pe gânduri 
şi mă-ntreb: / De unde-şi are raiul - / lumina? - Ştiu: 
Îl luminează iadul / cu flăcările lui!” (“Lumina raiu-
lui“). 
 Lumina vizibilă ne arată un prezent vechi 
poate de multe milioane de ani. Într-o bună măsură,  

(continuare în pag. 29) 
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   Constantin STANCU 
 

Dependent de metaforă.  

Nicolae Crepcia și domeniul poemului 
 
Pentru Nicolae Crepcia poezia reprezintă un loc 

aparte, locul unde puritatea se extinde și unde sunt 
refuzate marile erori ale omului. Trăind într-un loc mirific, 
la Brotuna, aproape de Munții Apuseni și aproape de 
natură, frate cu toate anotimpurile în care se întâmplă 
ceva în istorie, el se dedică științei care permite desci-
frarea semnelor lăsate în vremuri crude. Umbra lui 
Avram Iancu sau a lui Horea se mai păstrează pe iarba 
verde, primăvara, ca o pecete. El și mărturisește: „O 
metaforă mă îmbată/ mai strașnic decât votca/ băută în 
cârciuma/ din care Dumnezeu abia scapă/ dintre înjură-
turi/ Metafora e un drog/ cu efect prelungit/ în iubire/ 
Dependenții știu cel mai bine” (Dependent de metaforă, 
p. 33). 

Versurile sunt preluate din volumul Exerciții de puri-
ficare/ Exercises de purification, apărut la Editura Pim în 
anul 2021, în colecția Biblioteca Universalis - Colecția 
revistei ”Orizont Literar Contemporan”, coordonată de 
Daniel Dragomirescu. Sunt poeme în limba română și 
limba franceză, traducerea a fost realizată de domnul 
Daniel Dragomirescu, ocazie pentru poet să iasă în alte 
orizonturi literare. 

Cu alte cuvinte, poetul este dependent de limbajul 
poeziei. Acesta îi permite să descifreze tainele, să pipăie 
lumea, să vadă dincolo de cuvinte, să audă glasul pomi-
lor și a lui Dumnezeu, să călătorească din metaforă în 
metaforă, străbătând pustiul oferit la promoție.  

Cartea reflectă disponibilitatea acestuia pentru arta 
care face parte integrantă din ființa omului. Poezie de-
vine, aproape la limită, religia în care Nicolae Crepcia 
mai crede, face liber exerciții de purificare. Se lim-
pezește de contextul în care este obligat să trăiască. 
Este și o rugăciune directă, brodată în cuvinte. Alături de 
poezie, natura are și ea un ritual aparte, permite ființei să 
acceadă la înălțimea unui gând curat.  

El simte miracolul, durerea care i se alătură, acceptă 
suferința ca parte a exercițiului: „Fiecare dimineață îmi 
trage pe trup/ o piele nouă/ Câteodată mă strânge atât 
de tare/ încât am senzația că va crăpa/ și mă voi revărsa 
în lume/ ca un șuvoi nestăvilit” (Fiecare dimineață îmi 
trage pe trup o piele nouă, p.21).  

Pe pielea sa vulnerabilă, mâine poetul va avea tatu-
ată poezia, mirajul care atenuează suferința – „păianjeni 
care țes pânza spaimei”.  

Stilul scriitorului este bine consolidat, este unul 
original, trăgându-și sevele din țara poeților adevărați,  
 

 
 

semnele de punctuație, o libertate asumată în tran-
șeele unui modernism aparent.  

Descifrăm câteva teme, idei și spaime: gândul 
care zboară, are aripi, poemul ce locuiește în vis, 
iarba verde unde se cuibărește versul perfect, inima, 
loc al metaforei, iubirea care ocupă trupuri fragile, 
poemul îngenuncheat în lumină… El afirmă curat: 
Un cucurig forează în grosimea nopții… 

Omul îmbătrânește, poetul ajunge la vârsta tre-
cerilor: „De moarte/ în poeme mă ascund/ în poeme 
moartea/ niciodată nu caută” (Două ascunzișuri 
sigure, p. 81).  

Poetul are un destin, N.Crepcia îl acceptă ca un 
dat, deși nimic nu mai este cum a fost, nici poezia, și 
el știe adevărul: „că orice spune/ se poate întoarce 
dureros împotriva sa” (Poetul scrie despre sine, p. 
91). Dar supraviețuiește, totul este trecător, inclusiv 
doza lui de nebunie, mesajul lui este și al celuilalt, 
aproapele necunoscut, cel cunoscut, cel absent… 

Despre soarta omului, se mai notează simplu, 
abisal: „Întotdeauna când ieși de undeva/ știi că intri 
altundeva/ dar când ieși din viață/ adică din trupul 
tău/ adică din timpul tău/ pe poarta morții/ nu știi 
dacă totul s-a sfârșit de-adevăratelea/ sau/ de-abia 
începe” (Întotdeauna când ieși, p. 93).  

Identificarea omului cu natura este necesară, a-
duce liniște, armonie, echilibru, lucrurile se reașea-
ză: „Seara îmi trag pe trup cămașa umbrei/ și ascult 
până târziu cum cântă/ în zăvoaiele nopții greierii, 
broaștele, stelele” (Zbor deasupra realului, p. 67). 

Cu toată dedicare sa, poetul se izbește de reali-
tate. Acest impact este dur, sensurile se contorsi-
onează, existența devine aproximativă, cuvântul, ca 

mijloc de transport în vremuri și vreme, are limitele 

și forțele sale interioare: „Conduceam cu vitează ne-
regulamentară cuvântul/ Nici nu știu de unde/ reali-
tatea mi-a sărit în față/ cum o sinucigașă/ sau ca un  

(continuare în pag. 24) 
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     Gabriela GRIGORE 
 

Diversitatea lingvistică   

în operele literare studiate 
 

În contextul socio-economic actual, granițele țărilor au 
dispărut, iar oamenii călătoresc cu ușurință pretutindeni 
în lume, pentru a munci sau pentru a vizita. Este încă un 
motiv în plus pentru ca tinerii să aprofundeze studiul 
limbilor străine, iar scoala trebuie să încurajeze învățarea 
acestora pe tot parcursul vieții. 

Ziua Limbilor Europei este o manifestare care cele-
brează diversitatea lingvistică, plurilingvismul / multiling-
vismul, învățarea limbilor străine pe durata vieții. Ziua Eu-
ropeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă atenția pu-
blicului asupra importanței învățării limbilor străine și să îl 
sensibilizeze cu privire la existența și valoarea tuturor 
limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea lor. 

În literatura română, întâlnim frecvent exemple de îm-
binare a limbilor străine, pe parcursul unei opere. De pil-
dă, în nuvela SĂRMANUL DIONIS de MIHAI EMINES-
CU, personajul principal cu același nume trăiește în Bu-
cureștiul secolului al XIX -lea, este cetățean român, vor-
bitor de limbă română. El abordează limbajul poetic, fiind 
și scriitor de poezie sensibilă, de factură romantică. Toto-
dată, Dionis este un vorbitor al limbii române culte, el ci-
tind foarte multe lucrări din diverse domenii de activitate. 
De asemenea meseria sa presupune folosirea limbii ro-
mâne scrise, el fiind copist, adică mic funcționar într-o 
arhivă. 

În finalul operei, Dionis mărturisește cu nostalgie 
regretul de a nu-și mai aminti limba arabă, convins că în 
altă existență a cunoscut-o bine: îmi pare că am trăit oda-
tă în Orient și, când în vremea carnavalului mă deghizez 
cu vreun caftan, cred a relua adevăratele mele veșminte. 
Am fost întotdeauna surprins că nu pricep curent limba 
arabă. Trebuie s-o fi uitat... 

În altă operă, în romanul modern CEL MAI IUBIT 
DINTRE PĂMÂNTENI de MARIN PREDA, Vol. I, Victor 
Petrini este personajul principal și reprezintă tipul intelec-
tualului superior. Având origine română, el vorbește limba 
română cultă, academică, în calitate de profesor univer-
sitar. VICTOR PETRINI utilizează resursele limbii române 
scrise și vorbite pentru a comunica în viața privată și 
pentru a transmite cunoștințe elevilor săi, în activitatea 
profesională. Pe lângă aceasta, el este un bun cunos-
cător al limbii franceze din care citează: la douceur qui 
fascine, et le paisir qui tue. 

Îndrăgostit de poezia franceză, eroul citește din 
Charles  Baudelaire: Un éclair... puis la nuit! - Fugitive 
beauté / Dont le regard m'a fait soudainement renaî-
tre, / Ne te verrai-je plus que dans l'éternité?  

După ce este eliberat a doua oară din închisoare,  

 

 

personajul încearcă să-și refacă viața: se împacă 
cu tatăl său, menține o relație bună cu fiica lui, de-
vine profesor de Limba franceză la țară. Se hotă-
răște să publice jurnalul scris în timpul detenției, 
pentru ca și alții să învețe din greșelile lui. 

Ultima replică a romanului este preluată din 
BIBLIE: DACĂ DRAGOSTE NU E, NIMIC NU E... 
Aceeași idee, pusă în relație cu multitudinea de 
limbi vorbite pe această planetă, o regăsim și în cu-
noscutele FERICIRI: DACĂ AȘ VORBI TOATE 
LIMBILE PĂMÂNTULUI ȘI DRAGOSTE NU AȘ 
AVEA, NIMIC NU SUNT... 

Așa cum religia promovează iubirea între oa-
meni, și școala promovează unitatea în diversita-
tea lingvistică specifică lumii în care trăim și spa-
țiului european. Aceste principii de viață pot fi, cu 
ușurință, abordate în cadrul orelor de literatură, 
pentru a fi transmise și pentru ca elevii să le însu-
șească și să le aplice în realitatea concretă. 

Contextul socio-economic de azi favorizează 
depășirea granițelor fizice dintre tări si dintre oa-
meni, iar școala trebuie să încurajeze depășirea 
barierelor linvistice, prin familiarizarea elevilor cu 
noțiunea de învățare pe tot parcursul vieții și de în-
vățare pentru viață. 

 

Bibliografie: 
1. Mihai Eminescu, POEZII. PROZĂ, 2001, Editura STEFAN 
2. Marin Preda, CEL MAI IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI, 

2006, Editura CARTEX 
3. BIBLIA ON LINE 
4. WWW.ZEL.RO. 


(urmare din pag. 23) 
 

tatea mi-a sărit în față/ cum o sinucigașă/ sau ca un 
zid/ sau așa cum iese din valuri brusc/ în fața unei 
corăbii/ un imens aisberg” (Impact, p. 111). 

Daniel Dragomirescu semnalează în prefață: 
„Dacă ar fi să încercăm o circumscriere a acestei 
creații poetice din punct de vedere ideatic, am 
putea identifica în compozițiile domnului Crepcia 
câteva idei sau teme recurente, care nu pot scăpa 
cititorului atent: timpul, iubirea, relația poetului cu 
cititorul, cu poezia și cu sine însuși” (Prefață, p. 5).   

La finalul volumului ni se prezintă un profil 
cultural dedicat autorului, un poet dedicat, activ, 
având drapel bunul simț și simplitatea. Titlurile 
volumelor sale exprimă multe despre etapele pe 
care le-a ars: Scrisorile de la Brotuna (2004); Elegii 
provinciale (2003); Fără glorie (2013); Dozatorul de 
poezie (2016); Cărare prin rai-poeme haiku (2018); 
Uitat în țipăt (2020, antologie de autor) etc.   

Sincer și sensibil, Nicolae Crepcia ne oferă 
poeme consistente din dozatorul său de poezie, 
unul special. Pe „scara luminii” poetul urcă încet, 
curios, abrupt: „Oare cât am urcat? Treapta de jos 
nu se mai vede/ nici măcar amintirea nu o mai 
reține/ treapta pe care mă aflu/ pare ultima” (Pe 
scara luminii, p.39). 
 

   * Nicolae Crepcia, Exerciții de purificare / Exercises de puri-
fication, poeme, 120 pagini, Iași: Ed. Pim, 2021. În BIBLIOTECA 
UNIVERSALIS. COLECȚIILE REVISTEI ”ORIZONT LITERAR 
CONTEMPORAN” 
 
 
 

 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Multilingvism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Multilingvism
http://www.zel.ro/
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în poziție de drepți, cu picioarele goale în țărână. A-
re părul scurt, cenușiu, cu chip osos, ars de soare. 
Chip oval, asemănător argilei arse în cuptor. Pielea 
mâinilor și a gâtului are aceeași culoare ca a cără-
mizii verzi. Bărbatul poartă o cămașă de cânepă, al-
bă, foarte curată, cu mâneci largi, deschisă la piept. 
E încins cu un brâu de lână neagră, lat de o palmă. 
Pantalonii strânși sunt, de asemenea, din cânepă 
albă. Picioarele goale în prag, călcâiele strânse ca 
la armată.. Locotenentul Fanoti fumează. Îl exami-
nează pe țăranul din fața sa. Acesta privește cu o 
încântare vădită cravașa cu mâner de argint, port-
țigaretul de aut, mînușile fine de piele de porc și 
hainele de postav fin ale ofițerului”

4
. 

Dacă în cazul unor romane precum Ion al lui Re-
breanu, simetria e dată de modul în care un anume 
cadru natural deschide și închide povestirea, în 
Cravașa, ea se datorează multiplei crime, realizate 
inițial în mod indirect, iar apoi direct de către locote-
nentul buclucaș.  

Scrisă cu multă pasiune de către părintele 
Gheorghiu, lucrarea pe care o avem în vedere e un 
care drama unei țări e pictată în culorile cele mai 
inspirate. Vorbește despre interese multiple, colo-
nizare, abandon și multe alte aspecte interesante. 
Reușește însă, într-un mod cât se poate de inspirat, 
să suprindă modul în aceste aspecte ale unor eve-
nimente cu relevanță internațională se repercutea-
ză asupra oamenilor simpli și a vieților lor. Atent la 
detalii, autorul reușește să să portretizeze țăranul 
român, evidențiind aspecte care-i definesc profilul 
psihologic și în același timp, să-i prezinte greutățile 
vieții cotidiene ca pe niște aspecte care contribuie la 
înnobilarea lui. Pentru toate aceste aspecte, dar și 
pentru multe altele, cartea se cuvine citită, analizată 
și de ce nu, discutată într-un cadru amplu.  
 

    1 Pentru mai multe informații cu privire la acest aspect, a se vedea: 

Iuliu-Marius Morariu, "Conflictul dintre Constantin Virgil Gheorghiu şi 
Monica Lovinescu, reflectat în memorialistica exilului parizian," în 

Crisia, XLVII(2017), p. 183-188; evreii din localitatea Salva, judeţul 

Bistriţa-Nãsãud (1885-1894)," in Astra Salvensis, VI (2018), no. 11, p. 
107-116; Iuliu-Marius Morariu, "Virgil Gheorghiu's Literary Activity 

Reflected in Securitate Archives," in Astra Salvensis, VI (2018), no. 12, 

p. 149-155; Iuliu-Marius Morariu, Virgil Gheorghiu și Monica Lovi-
nescu: conflictul Orei 25 reflectat în dosarele Securității, prefață de 

Theirry Gillyboeuf, Editura Eikon, București, 2021. 

    2 Ușor malițios, Neagu Djuvara descrie acest episod astfel: „Când s-a 
văzut cu un bestseller, a retractat şi a trebuit un proces, destul de neplă-

cut, pentru a-l sili la un compromis; şi, întrucât, în cursul procesului 

Monica fusese ajutată de prietenul Gheorghe Rosetti, autorul nostru, 
acum celebru, scotea câţiva ani mai târziu un al doilea roman, în care 

eroul negativ, ofiţerul român, trufaş, brutal şi lichea, era un locotenent 

Rosetti! Alt proces, intentat de astă dată de un Gheorghe Rosetti-So-
lescu (a cărui mătuşă era soţia mareşalului Paulus, sacrificatul de la Sta-

lingrad) şi de vărul său îndepărtat Pierre Rosetti-Bălănescu (nepotul 
lingvistului Alexandru Rosetti). Editorul a fost silit să retragă toate 

exemplarele din circulaţie şi să le înlocuiască cu o nouă versiune, în 

care „urâtul” purta alt nume...” Neagu Djuvara, Amintiri din pribegie 
(1948-1990), Ediţia a X-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 166. 
    3 Virgil Gheorghiu, „Le sceau de l'infamie (Journal intime)”, în Virgil 

Gheorghiu, La cravache, Librairie Plon, Paris, 1960, pp. 219-237; 
Constantin Virgil Gheorghiu, Cravașa, trad. Gheorghiță Ciocioi, Edi-

tura Sophia, București, 2021, p. 225-244. 
    4 Constantin Virgil Gheorghiu, Cravașa, p. 16-17. 


 

 

 

Iuliu Marius MORARIU 
 

Restitutio Virgil Gheorghiu 
Constantin Virgil Gheorghiu, Cravașa, trad. 

Gheorghiță Ciocioi, Ed.Sophia, Buc., 2021, 246 p. 
 

Odată cu traducerea și publicarea, într-o elegantă 
limbă română, de către domnul Gheorghiță Ciocioi, a ro-
manului Cravașa, și a celui intitulat Tunica de piele 
(Constantin Virgil Gheorghiu, Tunica de piele, trad. 
Gheorghiță Ciocioi, Editura Sophia, București, 2021), 
integrala românească a operei părintelui Virgil Gheor-
ghiu se apropie de statutul de proiect împlinit.  

Ca scriitură, Cravașa reprezintă unul dintre textele cele 
mai dense ca mesaj și conținut ce poartă semnătura 
părintelui. A fost de asemenea și o lucrare cu bucluc, 
căci, publicată în contextul imediat al conflictului dintre 
acesta și Monica Lovinescu

1
, i-a adus mai multe proble-

me. După cum țin să arate cei din anturajul familiei celei 
din urmă, se pare că numele personajului negativ a fost 
ales de către Gheorghiu spre a coincide cu cel al unei 
rudenii a scriitoarei din exil, fapt ce va genera un proces 
și retragerea de pe piață a primei ediții, dar și înlocuirea 
numelui personajului negativ cu un altul, cu conotații 
neutre

2
. Dincolo de aceste aspecte, ce țin însă mai de-

grabă de bucătăria internă a romanului, lucrarea repre-
zintă un text extrem de valoros, care vine să vorbească 
despre drama României în cel de-al doilea Război Mon-
dial. Scriitorul o prezintă pornind de la omul simplu și 
studiile de caz generate de viața celor mărunți, nu de la 
descrierea unor evenimente cu valențe geopolitică, cum 
probabil ar fi așteptat unii. De asemenea, e primul loc în 
care el decide să vorbească într-un apendice

3
 despre 

conflictul avut cu Monica Lovinescu, pe care-l încadrea-
ză în complexa arhitectură a propriei lui biografii.  

Scena de-a dreptul lugubră a asasinatului lui Tomiță A-
postol, realizată de către locotenentul Fanoti vine să dea 
startul descrierii unor evenimente istorice complexe, evi-
dențiind substratul lor social. Puternic ancorat în spiritu-
alitatea românească și iubitor al culturii și spiritualității 
patriei lui, căreia îi va duce dorul vreme de cinci decenii, 
scriitorul va realiza, ca și în alte situații, incursiuni cu va-
lențe etnografice și antropologice în istoria ei și va des-
crie, în culori romantice, dar vivace totodată, profilul țăra-
nului român. E drept, anumite aspecte de artificial își fac 
simțită prezența și în paginile romanului, înspre predict-
tibilul final al acestuia, însă ele țin mai degrabă de the-
nica narativă, decât de distorsionarea unor adevăruri. 
Obiecții s-ar putea aduce și în ceea ce privește culorile 
pozitive în care sunt descriși soldații germani. Precum se 
poate vedea însă din cuprinsul lecturii, anumite accente 
și uzul unor elemente ale hiperbolei, vin ca o consecință 
a dorinței scriitorului de a vorbi despre anumite tare so-
ciale și de a descrie anumite contexte cu relevanță în 
spectrul geopoliticii.  

Dacă dialogurile, scurte, tăioase pe alocuri și despo-
vărate de artificialul unor construcții inutile cu relevanță 
retorică, vin să pună accentul pe acțiune și să-l țină pe 
cititor cu sufletul la gură, trebuie menționat faptul că nici 
din perspectiva descrierii, scriitorul nemțean nu se lasă 
mai prejos. Iată, de exemplu, cum îl prezintă el pe cel cu 
care se deschide întreaga narațiune: „Țăranul e acum tot 
un surâs, cu traista pe umăr, cu pălăria de paie în mână, 
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cu adevărat legendare, care scot în relief carac-
tere puternice, de nezdruncinat. Mitruş din familia 
Bădila este un purtător al iubirii de ţară, iar dra-
gostea faţă de Mălina este pură şi sinceră. Vesti-
mentaţia protagoniştilor este prezentată în pagi-
nile cărţii în funcţie de rang, de poziţia socială a 
fiecărui participant la acţiune, iar descrierea culi-
nară este văzută ca o desfătare a oamenilor avuţi 
şi lipsiţi de grijile pecuniare.  

Cartea ar putea fi şi o monografie a locu-
rilor în care trăiesc şi muncesc tătari, turci sau ge-
novezi alături de rumâni, vlahii dicieni, în deplină 
înţelegere. Întâlnim relaţii de prietenie între aces-
te persoane diferite din toate punctele de vedere, 
mod de trai, limbă, religie,  civilizaţie, semn că au-
torul-personaj, omniprezent şi omniscient, este un 
pacifist în adevăratul sens al cuvântului şi că anu-
mite divergenţe, uneori inerente, se pot rezolva 
pe calea dialogului. Autorul foloseşte un scris ca-
lofil, iar personajele, în cea mai mare parte, sunt 
intelectuali cu şcoli finalizate în Occident sau la 
Bizanţ, personajele noastre sunt deja formate 
pentru societatea în care trăiesc, gata oricând să 
se sacrifice pentru libertate, pentru a-şi apăra 
pământurile strămoşeşti sau credinţa ortodoxă. 
Romanul se încheie cu un Epilog, în care ni se 
arată importanţa apariţiei pe harta Produnaviei, a 
unui mare conducător vlah, Dobrotici, personaj 
care va juca un rol decisiv în dezvoltarea socială 
şi spirituală a Dobrogei. 
 
 


 

 

Ioan GHEORGHIȚĂ 
 

Victor Baumann – Vremuri de legendă 
 

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” din Tulcea, în 
parteneriat cu Asociația Scriitorilor din județul Tulcea „Ae-
gyssus” a găzduit joi, 22 iulie 2021, lansarea de carte a 
reputatului om de litere Victor Heinrich Baumann, prilej şi 
pentru a fi sărbătorit la împlinirea unei vârste frumoase.  

Născut pe data de 22 iulie 1941, în loc. Horia din 
județul Tulcea, V. Baumann demonstrează pe zi ce trece 
că este un om puternic, original în tot ceea ce face. Poet, 
prozator, eseist, reputat arheolog, istoric, publică la editura 
Pim din Iaşi noul său roman, Vremuri de legendă, roman 
ce scoate în evidenţă o perioadă tulbure din sec. XIII (ani 
de legendă), cu acţiuni, evenimente, unele ficţionale (dacă 
nu în totalitate), petrecute pe meleagurile nord-dobrogene.  

Autorul, erudit cu reale calităţi în cercetarea  isto-
riei, etnogenezei, elemente de limbă, religie studiază cu 
maximă atenţie vremurile de demult, îndepărtate ale nea-
mului nostru de la 1290, şi, cu talent şi îndemânare scriito-
ricească, ne prezintă în paginile romanului Vremuri de le-
gendă o societate aflată în formare din punct de vedere 
administrativ, dar şi lingvistic, societate bazată pe cinste, 
corectitudine şi credinţă în Dumnezeu.  

Cartea are 235 pagini şi descrie într-o ambianţă 
plăcută viaţa oamenilor din cetatea Vicina, cetate aparţi-
nând vlahilor dicieni, un loc cu rezonanţe ancestrale, as-
tăzi necunoscut pentru multă lume sau uitat, în mod inten-
ţionat de specialiştii în materie. N-aş putea să precizez cât 
adevăr istoric există în cartea domnului Baumann, ştiu în-
să că elementele ficţionale sunt destul de frecvente în 
aceste pagini, că cea mai mare dorinţă a protagoniştilor 
cărţii este aceea de a trăi în libertate şi pace spirituală, 
caracteristică specifică românilor. Trebuie să subliniez că 
biserica ortodoxă cu hramul Sfântului Cuvios Athanasie 
Atonitul, biserica despre care ni se povesteşte în prolog, 
este un element cheie în roman, cuvântul în sine fiind 
elementul simbol de unire a rumânilor de pretutindeni şi de 
păstrare a identităţii lor. Aici aş aminti călătoria lui Mitruş, 
văzută şi ca motiv literar de cunoaştere şi maturitate a 
protagonistului cărţii, la Constantinopol pentru aducerea 
rămăşiţelor pământeşti ale Eufrosinei la Produnavia (denu-
mire dată Dobrogei de astăzi) pentru a fi depuse sub par-
doseala bisericii, sau călătoria aceluiaşi personaj făcută de 
data aceasta  împreună cu preaiubita lui soţie, Mălina, la 
Basarab, voievodul Vlahiei, pentru a-i cere sprijin politic, 
văzut ca un fapt firesc de către Mitruş, dar imposibil de 
realizat pentru ceilalţi. Ceea ce m-a impresionat pe mine, 
a fost modalitatea de realizare a romanului în sine, autorul 
devenind şi personaj al cărţii prin intervenţiile sale adre-
sate cititorului, citez câteva expresii specifice : Trebuie să 
spun cititorului că... Să vedem, cititorule, ce s-a mai întâm-
plat cu personajele noastre... Să revenim deci la expediţia 
lui Umur-beg... Înclin să cred că romanul Vremuri de le-
gendă are o valoare mult mai mare din punct de vedere 
literar decât istoric, chiar dacă în relatările prezentate, 
istoricul Baumann ne readuce în memorie anii trecuţi ai 
unor vremuri tumultoase, cu nume sonore precum Produ-
navia, Noghai, Hoarda de Aur sau Imperiul Bizantin etc. 
Întâlnim în paginile romanului descrieri memorabile, care 
ne transpun într-o altă lume, într-un timp pierdut în vremuri  
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11.Şi Booz zise cu glas murmurat în uimire: 
- Cum oare să fie aceasta cu mine, deci, 
De vreme ce eu sunt bătrân, având ani optzeci, 
Şi nici femeie nu am şi nici fiu moştenire. 
 

12.Iată, atâta vreme a trecut de când cea rânduită mie 
M-a părăsit plecând la tine, Doamne, 
Şi totuşi ea trăia încă în mine şi eu în ea, 
Pe jumătate vie, iar eu pe jumătate mort. 
 

13.Un neam se va naşte din mine! Poţi să crezi, oare, 
Cum se poate ca eu să mai am feciori, 
Când eşti tânăr dimineaţa-ţi surâde triumfătoare, 
Ziua izbucneşte din noapte, glorioasă în zori. 
 

14.Înfricoşat bătrânul tremura ca pomul în vânt, 
Singur şi văduv, înserarea coboară asupra mea, 
Gârbov de-acum, Doamne, mă-ndrept spre mormânt, 
Precum boul însetat îşi pleacă fruntea să bea. 
 

15.Aşa murmura Booz în vis şi-n uimire, 
Spre Dumnezeu înălţând ochii păienjeniţi de somn; 
Cedrul înalt nu poate simţi trandafirul crescând la poale 
Precum nici el femeia culcată la picioarele sale. 
 

16.În timp ce el dormea, o moabită, Ruth, 
Se culcase cu pieptul gol, jos, la picioare, 
Aşteptând nu se ştie ce rază necunoscută, 
La trezire o va învălui cald strălucitoare. 
 

17.Că o femeie era acolo, Booz nu ştia. 
Ruth nu ştia că Dumnezeu avea cu ea un ţel. 
Un lin parfum venea din tufele de asfodel, 
Nocturne adieri pluteau încet peste Galgala. 
 

18.Era, ca de nuntă, solemn, maiestos, un decor, 
Îngeri văsleau în penumbra întunecată. 
Căci se vedea pe sus trecând, din când în când, iată, 
Ceva ca o imensă aripă albastră în zbor. 
 

19.Răsuflarea lui Booz, care dus dormea,, 
Se-mpletea cu susurul apelor din vale. 
Era tocmai în luna când natura este dulce şi moale. 
Iar dealurile-ntunecate pline cu tufe de crini în floare. 
 

20.Ruth visa, iar Booz dormea; pe aproape 
Tălăngile turmelor sunau stins. 
Ceva ca o dulceaţă cobora din necuprins, 
Era ceasul când leii vin la râu să se adape. 
 

21.Totul în Ur era tihnă şi-n Jeridameth era; 
Astrele pe cer scriau urme albe de sori; 
Crai – Nou, lin şi suav, coborât printre flori 
Sclipea la apus; Ruth mirată se-ntreba, 
 

22.Stând jos, de sub văluri ridicând pleoape grele: 
- Ce Secerător divin, din veşnica sa vară, 
Aruncase din mers cu putere, aşa într-o doară, 
Această seceră de aur în lanul de stele? 
          1 mai 1859 

 
Traducere în limba română - Ignatie GRECU                                                  


 
 
 

 

       Victor HUGO 

                        (1802 – 1885) 
Booz adormit 

 

1.Toropit de oboseală Booz aţipi în pace. 
Trudise la câmp cât ziua de mare. 
Îşi aşternu acolo un pat oarecare 
Lângă snopii de grâu printre oboroace. 
 

2.Bătrânul avea lanuri de grâu şi de orz. 
Era bogat şi drept din cale afară. 
Apa morii sale era limpede şi clară. 
Nimic nu-i întuneca focul în vatră. 
 

3.Barba-i de argint ca un râu strălucea. 
Snopul său plin de bunătate era şiroind. 
De vedea vreun sărac spice-n urmă adunând 
-Lăsaţi ca să cadă cât mai multe, zicea. 
 

4.Bărbatul acesta călca pe calea cea bună, 
Cu cinste îmbrăcat ca şi cu o haină de in, 
Iubind pe săraci, hambarul său plin, 
Dăruind, se umplea din nou ca o fântână. 
 

5.Iubitor de oaspeţi şi tată credincios, 
Deşi strâns uneori, cât era de bun, 
Priveau femeile la el ca la un tânăr, 
Cel  tânăr e frumos, dar cel bătrân măreţ. 
 
6.Bătrânul care se-ndreaptă mereu la obârşii, 
Privind înainte soarta nu-l înconvoaie. 
Ochii tinerilor privesc cu văpaie, 
Ai celui bătrân revarsă însă lumină. 
 

7.Noaptea Booz aţipi printre ai săi. 
Lângă clăile de snopi pentru treieriş. 
Secerătorii adormiseră şi ei obosiţi. 
Aceasta se petrecea demult, în vremuri străvechi. 
 

8.Pe-atunci Israel avea-n frunte un judecător 
Pământul pe care omul rătăcea cu cortul în spate 
Încă mai purta de la potop încoace 
Urmele tipărite-n lut de uriaşii lui paşi. 
 

9.Precum odinioară Iacob şi Judith dormeau, 
Culcat sub umbrar, Booz dormea aproape dus, 
Întredeschizându-se cerul, foarte de sus, 
Deasupra capului său un vis încet scobora. 
 

10.Se făcea că din pântecele său răsări minunat 
Un stejar care creştea fremătând până la cer. 
Şi-o seminţie suia prin ramuri lung lanţ roditor, 
La poale un rege cânta, iar în vârf murea Dumnezeu. 
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   Stejărel IONESCU 
 

Fata din lună şi lupul alb 
 

Zamolxe, cobora pe calea stelelor spre pământ. Fata 
din lună şi lupul alb îl aşteptau pe un stean de piatră, 
când ziua se învăluia în funinginea nopţii. 

Goală, precum vraja nopţii se arăta în umbra lunii, iar 
luna îi arunca goliciunea pe pajiştea unde femeile dace 
spălau la izvoare, lâna oilor ce au fost duse la tăiere 
pentru ospăţul cu Zamolxe.  

Andrada, sau fata din lună, nu era alta decât fiica 
regelui dac, Decebal. Ea coborâse pe Pământ după mii 
de ani şi se îndrepta spre Cetăţile Sarmisegetuzei înso-
ţită de lupul alb. 

Era o femeie frumoasă, deosebit de frumoasă, ce îşi 
întreţinea tenul feţei şi corpul scăldându-se în nopţile cu 
lună plină în laptele muls de la oile Babei Dochia. 

De câte ori Andrada cobora din lună spre Pământ, 
trecea prin Bucegi să îşi viziteze mătuşa, pe Baba Do-
chia, făcea câte o baie în cavernele de piatră ale Buce-
gilor, unduindu-şi corpul ei alb precum laptele, la lumina 
lunii. 

Umbla nopţile prin codrii şi văioage, şi ziua se odih-
nea prin peşterile strămoşilor ei. Se ascundea de lumina 
soarelui şi de ochii neştiuţi ai păstorilor de pe munţi. 

Uitase de dealurile Sarmisegetuzei, de pâraiele ce 
curgeau liniştite la vale, de casele de piatră şi lemn, de 
opaiţul din vatră şi de berbecii sacrificaţi pe altarul lumi-
nii. 

Pe timpuri câmpiile erau mănoase, pădurile erau vir-
gine, iar apele îndestulătoare în peşte. 

Peste tot pustietate, mărăcini şi bălării la tot pasul, 
izvoarele secate, iar în păduri nu au mai rămas decât 
cioturi de copaci. Cum mergea ea, auzi trosnet de lemn 
uscat. Se piti după un ciot de lemn, iar lupul cel alb 
scoase un urlet la lună încât se cutremură pădurea. 
Pădurea de cioturi binenţeles. Şi ce să vezi. Un tânăr 
frumos şi vânjos aduna vreascuri de foc. Ochii Andradei 
au rămas pironiţi de acea făptură nemaivăzută şi 
nemaiîntâlnită, lupul urlă pentru a doua oră la lună, iar 
luna începu să cearnă pânză de ceaţă peste pădure. 
Densă şi de nepătruns, ceaţa îi îmbrăca pe cei doi cu 
haine de purpură, lăsând doar între ei, liberă căutarea. 
Andrada, nu mai scotea o vorbă, parcă îi pierise voce. 
Amândoi se priveau ca două stafii în noapte. Andradei îi 
rămase inima în cetăţile Munţilor Orăştiei, acolo unde cu 
mii de ani a văzut lumina zilei. 

Fumul se ridica pe cer de după Cetăţile Piatra Roşie, 
Blidaru şi Costeşti unde dacii întorşi la vatră sacrifice-
seră cei mai frumoşi berbeci din turmele Dochiei  
 

 

şi se ospătau alături de Zamolxe. 
Andrada şi lupul alb se apropiau obosiţi şi morţi 

de foame de Cetatea Sarmisegetuza. Zamolxe când 
i-a văzut s-a apropiat şi a poftit-o pe fata din lună să 
se aşeze la masă şi să se odihnească, apoi a vorbit 
lupului pe limba lui.  

Lupul cel alb nu a catadicsit să îi spună zeului 
despre ce s-a întâmplat pe drumul spre cetate, şi nici 
că Andrada s-a îndrăgostit de un tânăr ce aduna 
vreascuri din pădure. 

S-au ospătat cu toţii până spre dimineaţă, iar când 
zorile s-au arătat, pădurea s-a trezit la viaţă într-o 
linişte mormântuală, fără ca cineva să îşi dea seama 
că s-ar fi întâmplat ceva. 

De atunci în fiecare noapte cu lună plină, Andrada 
coboară pe Calea Lactee în Munţii Bucegi să îşi vizi-
teze mătuşa, pe Baba Dochia, după care se îndreap-
tă spre Cetatea Sarmisegetuzei să îşi caute ursitul, a-
flat cândva în Munţii Orăştiei şi de atunci nemai-
întâlnit, nemaigăsit şi nemaivăzut. 


 

Stejarul şi crinul 
 

Întro zi, o luase-m de nebun pe malul Dunării. 
Cum nu cunoşteam locurile mă lăsasem dus de in-
stinct. Soarele dogorea. Era o zi minunată de vară. 
Se auzea ciripit de păsărele, iar Dunărea curgea 
liniştită în albia ei spre vărsare. Am intrat în valsurile 
apei din “ValurileDunării.” Pluteam şi dansam.  

De mult părăsisem oraşul, nu mai erau nici sate, 
pustietate peste tot. Dunărea avea malurile golaşe. 
Pe multe locuri timpul îi mutase albia. Ici şi colo câte 
un pescăruş de apă fâlfâia din aripi după care se 
arunca în valuri precum o săgeată şi ieşind apoi la 
suprafaţă cu câte un peştişor în cioc. 

Departe, am zărit pe malul apei un copac. Cum de 
a reuşit să rămână în picioare la atâtea vitregii ale 
timpului. M-am îndreptat spre el cu gândul de a mă 
odihni la umbra lui. Dar nu mică mi-a fost mirarea să 
constat că era un bătrân stejar, care poate depăşise 
demult suta de ani. Falnic şi impunător stătea strajă 
timpului si Dunării. M-am aşezat la umbra lui şi pri-
veam razele de soare printre frunzele bătute de vânt. 
Era linişte şi atât de bine. Deodată am auzit un foşnet 
de parcă copacul s-a cutremurat şi o voce groasă m-
a împietrit: 

- Ce faci micuţă floare de crin, a întrebat copacul 
- Bună dimineaţa stejarule, i-a răspuns floarea de 

crin, cu o voce subţire şi atât de caldă, precum o me-
lodie dusă de vânt de pe clapele unui pian imaginar 

M-am ridicat în picioare să văd ce se întâmplă. În 
spatele meu, dar şi dincolo de copac, apăruse un 
crin, un crin alb şi imaculat, darimpunător, strajă şi el 
timpului bătut de vânt, de ploi şi ars de soare. M-am 
aşezat din nou la locul meu aşteptând să văd ce se 
întâmplă. Pe cer apăruse un nor alb ce luase forma 
unui bărbos ce ducea de căpăstru un cal la fel de alb 
ca barba moşului. 

(continuare în pag. 29) 
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(urmare din pag. 28) 
 

Mă trecuseră fiori reci pe şira spinării. Mă gândisem 
că poate Dumnezeu care ştie de această minune şi-a lu-
at calul de căpăstru şi a plecat să dea o raită împre-
jurimilor .  

A început muzica, frunzele dansau iar Valurile Dunării 
valsau între maluri. Am închis ochii şi m-am lăsat cuprins 
de vrajă. Îngerii treceau peste apă, ţinându-se de mâini. 
Totul era feeric, natura dansa, natura se mişca.Dialogul a 
continuat în toată această feerie. Am rămas nemişcat, 
ascultândul. 

- Astăzi, parcă eşti mai frumoasă, roua ţi-a împros-
pătat faţa. Pe zi ce trece întinereşti . 

- Vai stejarule, mă faci să roşesc, ce e cu tine în 
această dimineaţă. 

- Fiindcă suntem doar noi doi în pustietăţile astea îmi 
place să îmi îngrop singurătatea în puritatea şi candoa-
rea gingăşiei tale. 

- Stejarule, stejarule, ce noroc am eu cu tine altfel de-
mult mă ardea soarele şi mă prăpădeam în pustietate. 

Ca răspuns stejarul şi-a scuturat crengile. O frunză 
mi-a căzut pe faţă şi m-am trezit din visare. 

Totul revenise la normal, chiar şi timpul s-a reîntors 
din celălant timp.  

M-am ridicat, am salutat maiestuosul copac, am săru-
tat cu privirile albul crin, apoi am pornit cu Dunărea la 
vale, pierzându-mă în curgerea ei. 


 
(urmare din pag. 22) 
 

lumina ne vorbeşte şi despre interminabilul coşmar al 
curgerii timpului, de care omul nu s-a putut lepăda nicio-
dată. Poetul însă este uluit de frumuseţea şi misterul lu-
minii astrale, geneza lumii devenind deseori prilej de ridi-
care în ameţitoarea perspectivă cosmică: “C-o mare de 
îndemnuri şi de oarbe năzuinţi / în mine / mă-nchin lu-
minii voastre, stelelor / şi flăcări de-adorare / îmi ard în 
ochi, ca-n nişte candele de jertfă” (“Stelelor“).  

În finalul poemului “Lumină de ieri“ din volumul 
”La cumpăna apelor” lumina este sub ameninţarea dispa-
riţiei prin căderea astrelor din ritmul universal: “Caut, nu 
ştiu ce caut. Subt stele de ieri, / subt trecutele, caut / 
lumina stinsă pe care-o tot laud”. Poetul măsoară timpul 
şi veşnicia cu spaţiul, simţurile, anotimpurile, culorile, 
desigur, toate prin metafore de excepţie. În poezia 
“Asfinţit marin“ din volumul ”La curţile dorului” (1938) se 
consfinţeşte o trecere a timpului şi a stingerii luminii, a 
amurgului, a întoarcerii lumii în orizontul de taine din care 
s-a născut. Viziunea asupra lumii neptunice se petrece 
pe un tărâm de o frumuseţe ireală: ”Piere în jocul 
luminilor / saltul de-amurg al delfinilor”. 
 Noaptea devine realitate prin negarea luminii. 
Aşa se plăsmuieşte întunericul, care nu există de la sine 
şi prin sine, ci doar atâta timp cât există negarea luminii. 
Numai lumina fiinţează prin sine însăşi. Uneori soarele 
ucide cu cruzime întunericul, alungând taine şi destră-
mând vise sublime: “Soarele în răsărit - de sânge-şi 
spală-n mare / lăncile, cu care a ucis în goană noaptea 
ca pe-o fiară” (“La mare“, “Poemele luminii“). Soarele nu 
învinge mereu întunericul, are însă darul de a spori până 
la suferinţă aspiraţia neluminată a sufletului. Tot ce în  

 

 

suflet are dimensiunea întunericului plămădeşte un 
revers sumbru al infinitului, aşa cum spunea şi Emil 
Cioran. Lucian Blaga vede luminos chiar şi prin pâ-
cla de umbre: “Ard molcom lumânările / de ceară în 
sfeşnice. / un tâlc s-alege sibilin / prin umbrele 
veşnice” (“Suprema ardere“, “Corăbii cu cenuşă“). 
 Lumina crudă a zilei poate atenua mirările, 
dezvăluind totodată dureri şi deznădejdi vechi: 
“Între răsăritul de soare şi-apusul de soare / sunt 
numai tină şi rană”. Întunericul, adesea reliefat de 
umbre, este dureros, chiar sfâşietor: “Umbra lumii 
îmi trece peste inimă” (“Călugărul bătrân îmi şop-
teşte din prag“, “În marea trecere“). Absolut demn 
de remarcat este şi poemul “Scrisoare“ din acelaşi 
volum, în care trăirea intensivă este estompată în 
favoarea unor întrebări tulburătoare, filosofice. Sub 
forma unei scrisori adresate mamei, poetul îşi expu-
ne tragica interogaţie asupra sensurilor existenţei, 
surprinzând lumina ca spaţiu în care se autodefi-
neşte destinul: “Nu ştiu nici azi pentru ce mai trimis 
în lumină /…/ De ce m-ai trimis în lumină, Mamă, / 
de ce m-ai trimis?“.  
 În poemul “Biografie“, care deschide volu-
mul ”Lauda somnului”, lumea apare alcătuită din al-
ternanţe pozitive şi negative, din lumini şi umbre şi 
din armonii ale contrariilor. Într-o cosmogeneză în-
temeiată pe principiul primordial al luminii, însăşi 
naşterea fiinţei este considerată imersie în lumină, 
o continuare firească a creaţiei prime: ”Unde şi 
când m-am ivit în lumină, nu ştiu, / din umbră mă 
ispitesc singur să cred / că lumea e o cântare”. 
Lucian Blaga remarcase într-unul din aforismele sa-
le: ”Un lucru îl putem vedea clar şi plastic numai 
dacă are umbre şi penumbre: moartea este umbra 
care dă plasticitate vieţii”. Emil Cioran observase şi 
el că, atunci când eşti surpat de tristeţi, lumina nu 
mai este feerie, devine foşnitoare şi cade în zdren-
ţe. El conchide că doar ruina zilei ne mai poate aju-
ta să ridicăm viaţa la rangul de vis. 

Înscriindu-se ireversibil în spaţiul poeziei 
româneşti din secolul XX, Lucian Blaga ne-a dăruit 
pentru veşnicie o exprimare a frumosul idealizat în-
tr-o formă unică, în care lumina ne conturează și ne 
modelează destinul în cele mai inefabile și misteri-
oase tipare. 
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Constantin BEJENARU-BECO 

 
LUceafărUL 
                     Lui Miron Manega-Hericinicul ’100 
 

Când stelele de bucurie scapăr’ 

Şi-ndrăgostiţii uită că-i târziu, 

Eu văd pe bolta Ţării un luceafăr 

Nemuritor şi tainic dar şi Viu. 

 

Larg zborul său zefir de primăvară 

Cu aripi înflorite-n tei şi crini 

E legănat azi de întreaga Ţară 

Scăldată ca o amforă-n lumini. 

 

LUceafărUL ce luminează-ntinsul 

Acestui neam de veci viteaz şi bun 

Şi-i înstelează zborul şi suflarea 

E Eminescu cel mai fain român! 
 

Din volumul în curs de apariţie  
Poeme sapienţiale asemeni cobrelor regale. 

 
 

BECOMERONUL 
 

1. 
Doar când am citit scrisorile 
Semnate Marina Alcoforado 
Am înţeles de ce Călugăriţa 
Îşi devorează partenerul. 
 

2. 
Magica formulă de-a râsu-plânsu 
Este dătătoare de fiori carnivori 
Pe menhirele Lighioanei cu două spinări! 
 

3. 
Noapte călărită de Augustus Octavian 
Fumegând ca o locomotivă cu aburi 
În pepenii scobiţi-scopiţi 
De gemete dăbulene – 
OfMihaela, Dragostea mea!... 
 

4. 
Cu Ovidius Publius Naso (Năsosul) 
Toată noaptea prin copaci 
Cu trunchiuri de geto-daci, 
După ouă de prepeliţă-leliţă, 
Constat că...n-am mai supt raci 
De două milenii!... 
 

 
5. 
Pour la bonne bouche 
Cu o gură de ploşniţe 
Fac amor – terapie de şoc. 
 
6. 
Cu foşnetul larg şi lascio 
Al frunzei de viţă 
Voi adormi minunându-mă 
Cu Afrodita-ntr-un vis infinit. 
 
7. 
Sintagma „un ţăran avea o iapă 
şi căra cu ea la ceapă”, 
Spusă la răsărit şi apus 
Cu nesfârşită evlavie, 
Te poate scăpa, la o adică, 
De... SIDA!   
 
8 
Scăpaţi de insomnie 
Dacă repetaţi de câte ori vreţi 
Înainte de culcare-sculare : 
Atenţie la homo 
Căci... homini Lupeasca Rex! 
 
9. 
O muiere brâncuşiană 
Cu picioare de amazoană 
Mă trece strada ca pe un orb 
Sub noaptea de iulie 
Toridă şi grea ca un pântec 
De bivoliţă nebună. 
 
10. 
Atenţie doamnelor : 
„Mădularu-i obosit  
Cuantic cât l-am folosit 
Dar se vrea excelsior, 
Galactic izbăvitor – 
Bucuraţi-vă de-Amor!”. 
 


` 
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      Alexandru CAZACU 
 

Probele martorilor  
 
     Odată cu trecerea rapidă la societatea grevată de ulti-
ma revoluție industrială ce a comutat și comută totul pe 
digital, multe abitudini au fost afectate și cu siguranță 
paradigma schimbării nu a putut fi ignorată de nimeni. 
Dincolo de enorma diferență dată de factorii geografico-
sociali, impactul a fost asemănător in vechiul continent 
indiferent de zonă sau regiune căci tehnologia a reușit să 
uniformizeze maniera de lucru si accesul la informație in 
general. Iar informația culturală nu face excepție. Astăzi 
se pot consulta lucrări de la mii de biblioteci la un click 
distanță.     
     Se pot citi lucrări la cateva minute după publicarea lor 
ba chiar se pot accesa unele in faza de elaborare par-
țială. Şi evident se tipăresc mii de volume anual chiar și 
la noi .Și în toată acest fluviu de cărti apărute in diverse 
formate, este firesc ca revistele de cultură și cele literare 
să ofere ghidajul sau busola,subiectivă desigur, pe harta 
valorică a domeniului din care provine textul recenzat. Și 
adesea se întâmplă asta, doar că, pe lângă reviste, în 
domeniul cultural contemporan sunt bine venite si de un 
real folos culegerile de articole publicate oameni ce sunt 
racordați la un peisaj cultural specific. 
     Este cazul a doi autori ce și-au dedicat zona de inte-
res preponderent în receptarea și promovarea culturii 
scrise într-un anumit areal. Cu atât mai util este acest 
demers in această epocă a globalizării. Căci poate exista 
pericolul ca o privire generală asupra unei reprezentari să 
nu observe cu atentie piesele mozaicului ce o compune. 
     Domnul Cornel Galben sub titulatura „Lecturi alea-
torii‟ volumul patru, apărut la editura Corgal Press în 
2017, ne propune o lucrare unde recenzează competent, 
fără parti-pris-uri de nici un fel, lucrări din diverse domenii 
culturale aparținând unor autori ce provin ori s-au mani-
festat in cadrul spatiului moldav în general și băcăuan în 
special. Domnia sa a avut dintotdeauna preocupări dedi-
cate acestei așezări și împrejurimilor ei fiind un neobosit 
„ambasador interior‟ al locurilor dominate de spiritele 
marilor Bacovia și Enescu. Chiar dacă majoritatea materi-
allelor volumului este deținută titlurile de literatură, o 
mare importantă se acordă volumelor cu caracter religios. 
Monografiile, albumele, lucrări despre muzică, cărțile de 
reportaje și interviuri își găsesc deasemenea locul in 
pagini scrise intodeauna cu mult respect față de autor și 
mai ales față de cititor. Fiecare lucrare recenzată este 
pusă în evidentă prin redarea lucrurilor văzute într-o 
„lecture attentive dedans les phrases‟. Căci una dintre 
elementele ce rețin repede atentia este capacitatea critic-
lui de a realiza un echilibru stabil între cerebralitatea rela-
tării și o afectivitate prezentă într-un registru neintruziv.  
 

 

 
 

 

Fie că analizează un volum de versuri, o carte de 
proză, un jurnal,o culegere de basme, sau un 
album închinat unui ierarh, firul comun ce leagă 
aceste crochiuri constă într-o empatie lucidă cu 
lucrarea analizată fără a se sfii cand este cazul, să 
comunice un alt punct de vedere și chiar să aducă 
cuvenite și juste corecții acolo unde este cazul.Însă 
întotdeauna cu eleganță și mereu însoțit de un 
aparat documentar specific unei om al literelor ce 
și-a făcut o profesiune de credință pentru 
atașamentul, cunoașterea și promovarea valorilor 
culturale băcăuane. Ora et labora pare a fi deviza 
sub care domnul Cornel Galben își împarte timpul 
în spatiul imaterial și material cercetat de domnia sa 
întru aflarea si redarea mărturiilor unor oameni din 
trecut sau din prezent. Mereu cu scopul de a ne 
face mai bune clipele prin luare aminte. Căci totul 
devine în paginile cărți aflare, analiză și cunoaștere 
sau recunoaștere a spațiului cu tot ce are el mai 
bun.După parcurgerea acestor „lecturi‟, credem 
deloc „aleatorii‟ ci bine alese în lumina intereselor 
de relevare a creatorilor zonei, se poate lesne avea 
senzația unei întoarceri dintr-o călătorie. Dintr-un 
voiaj spiritual cu un ghid ce are marele har de a te 
face să iubești și să te atașezi și tu de arealul unor 
lumi cu locuitorii și locurile ei, unde cuvintele sunt 
doar începutul. 
     Distinsul om al catedrei, poet, prozator, critic 
literar și editor, domnul Corneliu Vasile adună în-
tre coperțile volumului „Semne și însemne de car-
te" apărut la editura Edidgraph o colecție de cronici 
literare și culturale ce au drept punct comun mani-
festări ale creeatorilor aflati in zona de sud sau în 
judete aflate în câmpia ce domină acest punct 

(continuare în pag. 34) 
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repede. 
   „Să mănânci, Ioane... Și să-ți iei boabele... Cum a 
zis doctorul. Boabele verzi, înainte de masă. La 
sfârșit, celelalte.” 
   „Bine, bine...” 
   Femeia se îndepărtează fără ca el s-o urmă-
rească cu privirea... În schimb, imediat după ce 
ecoul pașilor femeii se stinse, în mintea bărbatului 
reveniră vechile temeri. Unde plecase Ana?... Soa-
cra lui locuia în partea opusă a satului, trei rânduri 
de case mai încolo; sat mic de luncă, lesne de 
străbătut cu piciorul în mai puțin de-o oră. Or, Ana 
ieșise din curte fix la ceasul sosirii cursei în stația 
Căminului cultural, unde se îmbarcau cei care a-
veau treabă la oraș sau în satele învecinate. Bănuia 
că femeia așteptase sosirea autobuzului... Ca o 
confirmare a sumbrelor prezumții, în același mo-
ment, auzi uruitul motorului mașinii. Făcu eforturi să 
se răsucească înspre uliță, deși n-avea nicio șansă 
să zărească autobuzul și, cu atât mai puțin, să se 
convingă că Ana se afla în mașină, spre oriunde: la 
oraș, sau numai într-un sat învecinat... Reveni pe 
spate, fixând cerul. Acolo, sus, cineva vede și jude-
că, i se spusese. Dar tace. Nu-și avertizează ființa 
creată de El însuși: Ioane, nevasta ta, luată cu cu-
nunie și împărtășită din poruncile mele legate de 
sfânta legătură a cununiei, te înșală și ignoră ceea 
ce Eu am hotărât pentru căsnicia voastră... Și, ca 
să-l liniștească oarecum, duhul sfânt mai adaugă 
ceva, ceea ce, după părerea lui Ion, ar fi gândit 
chiar Domnul: La Judecata de apoi, voi avea Eu ac 
de cojocul ei, dar, până atunci, tu ești lipsit de 
putere asupra femeii tale, omule!... Suferă, fiindcă 
frumusețea trupului femeii ți-a întunecat mintea. 
Nimic nu trebuie luat după aparențe, căci aparen-
țele ucid iar duhul lui Dumnezeu este un prag greu 
de trecut de oameni... Sunt, de fapt, cuvintele bătrâ-
nului preot, pentru a-l liniști, ignorând gura lumii 
care de la început n-a agreat unirea lui Ion cu Ana, 
o copilă cu mult mai tânără decât el; ceea ce-i va 
cere ea, el nu-i va putea oferi, izgonind din casa lor 
ce a provădăduit înțeleptul Isaia: duhul înțelep-
ciunii și al înțelegerii, duhul sfatului și al tainei, 
duhul cunoștinței și al bunei-credințe... Bătrânul 
preot a încercat, în schimb, să-i alunge temerile: 
   „Duhul Domnului trezește în om stări trecătoare... 
De-am putea face în așa fel încât ceea ce e rău în 
noi să nu urce spre Dumnezeul pe care îl slujim... 
Dar nu !... Ochiul Domnului este pretutindeni și este 
în noi. Nu te poți ascunde în tine însuți...”  
   Ion ascultă în tăcere cuvintele părintelui. I-ar spu-
ne: Împărtășește învățătura ta și Anei. De ce n-o 
faci ? Ea are mai multă nevoie de sfaturile tale. Mie, 
îmi oblojesc rana din suflet, atât. În rest, nimic nu se 
schimbă... Însă cum să-i ceară acest lucru părin-
telui, duhovnicul său ?... N-o face... 
   Târziu, către prânz, Ion se ridică din patul de 
lemn, face câțiva pași prin grădină; prin ceea ce a 
fost odată grădină, astăzi numai un teren îngrădit, 
în care pomii și puținele flori rămase în viață ago-
nizează. Lui Ion în schimb, gândul acesta nu-i trece 
prin minte. 

(continuare în pag. 32) 

 

   Florin LOGREȘTEANU 
 

CLIPA DE SINCERITATE 
 

     La  cincizeci și șase de ani împliniți, Ion al Anei își bă-
nuiește sfârșitul aproape. Gânduri depresive îl însoțesc 
peste zi; visuri coșmarești îi tulbură nopțile... 
     Bărbatul suferă de o maladie rară, căreia medicii nu-i 
dau de capăt. Puțin curaj i-a insuflat preotul cel bătrân, la 
ultima spovedanie. Cuvintele părintelui i s-au părut  înțe-
lepte: 
     „De moarte ne temem toți, fiule, nu o putem evita. Mai 
devreme sau mai târziu..., indiferent de vârstă și rang..., 
acolo mergem. Moartea deschide calea domniei spiri-
tului, vieții adevărate: mors ianua vitae, moartea poartă 
a vieții, ca să înțelegi.” 
     Ion al Anei a crezut că înțelege. Din ziua aceea, reflec-
tând la cuvintele preotului, încearcă un sentiment ameste-
cat de bucurie reținută și de teamă. Întins pe patul de 
scânduri, în grădina din spatele casei, se simte disputat 
de cer și pământ, în egală măsură... 
     Moartea – o necunoscută, în schimb, viața lui alături 
de Ana ascunde și mai multe necunoscute. Cea mai 
chinuitoare: l-a iubit Ana cu adevărat?... De-a lungul celor 
aproape 20 de ani de conviețuire domestică, femeia i-a 
oferit puține certitudini. Fată săracă, fără prea multă 
școală, s-a îndrăgostit de la prima vedere de „domn 
director” al Centrului de achiziții a materialelor refolosibile 
din sat și după nici o lună i-a venit în casă, soție aproape 
copil, surprinzând comunitatea rurală. Curba imprevizibilă 
a existenței lui, marcată până atunci de o burlăcie fără 
nicio perspectivă de a scăpa de ea prea curând sau 
niciodată îl proiectase, pe neașteptate, în rândul oame-
nilor „așezați” din satul său. Avea o familie și o nevastă 
iubitoare, chiar dacă mult mai tânără decât el. Se putea 
considera norocos... 
     Iat-o pe Ana... Îmbrăcată în rochița ei înflorată, cum-
părată de la târg cu doi ani în urmă și o bluziță puțin 
decoltată – zilele de toamnă sunt calde -, se strecoară 
printre tufele de liliac spre locul unde Ion contemplă cerul, 
încercând să scape de gândurile prăpăstioase sădite, 
involuntar, în sufletul lui, de cuvintele scripturii, invocate, 
apocaliptic, de preotul cel bătrân: 
     „Din pământ venim, fiule, și-n pământ ne vom întoar-
ce, fiecare la vremea lui... Voia Domnului...” 
     Ana, numai zâmbet, cald, matern, ascunzând, în fața 
soțului, starea de îngrijorare, așază lângă el o plasă cu 
puțină mâncare și un ulcior cu apă: 
     „Mă reped la mama. A trimis vorbă că nu se simte în 
putere. Îi fierb o ciorbiță de legume și mai deretic prin 
casă... Mă întorc spre seară...” 
     „Dar...”încearcă Ion un protest vag, însă renunță  
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(urmare din pag. 31) 
 

   „Ca și omul – i-a spus preotul – grădina îmbătrânește, își 
pierde prospețimea și coloritul. Nimic nu e veșnic. Așa e 
firea...”  
   În primul an de căsnicie cu Ana, femeia lui adora gră-
dina. Își petrecea toată ziua aici, mângâind florile, îngâ-
nând păsările, ciugulind din fructele pomilor. În zilele cal-
de, prânzeau în grădină, la măsuța joasă cu trei picioare. 
Atunci aduseseră patul fiindcă Anei îi plăcea să ațipească 
la umbra nucului, astăzi, un schelet lemnos care nu mai 
înfrunzește. Ceea ce-l pune pe gânduri... 
   Ion și Ana au iubit nucul falnic, puternic și plin de viață 
mai mult decît pe ceilalți pomi fructiferi din mica lor 
grădină. Mărul, părul și cei doi cireși existaseră și înainte 
ca el, director la Centrul de achiziții din sat și ea, absol-
ventă de opt clase, cu perspective de a suplini în fiecare 
an chiar pe fosta ei învățătoare, detașată în interesul 
învățământului, la școala de centru din orășelul învecinat, 
să hotărască să-și unească destinele și să trăiască în 
casa bătrânească a domnului director. Pe-atunci, hotărâ-
seră să planteze chiar în mijlocul grădinii un puiet de nuc 
fiindcă – auziseră amândoi -, nucul aduce noroc și plozi 
unei familii. Copii n-au avut, dar fericirea nu i-a ocolit... 
Așa crezuse ea, așa crezuse și el... N-au prevăzut ce 
avea să se întâmple mai târziu: din motive cărora nu le-au 
găsit noima, nucul s-a îmbolnăvit și s-a uscat. Cei doi soți 
și-au propus să-l scoată și să-l înlocuiască cu un alt nuc. 
N-au mai făcut-o. Ion s-a îmbolnăvit, s-a pensionat iar 
femeia lui se descurcă cum poate, îngrijind doi oameni 
bolnavi: soțul șubrezit de o maladie ciudată și mama, 
văduvă și becisnică... 
   De obicei, seara târziu, Ana se întoarce acasă, epuizată 
de grija mamei bolnave. Așa îi spune lui Ion. El observă că 
e îmbujorată la față, ea motivează că afară s-a răcorit, 
deși, peste zi, soarele a fost generos. Nu-și explică de ce 
și nici Ion nu insistă pe aceest subiect. Este sfârșitul verii, 
aproape toamnă și vremea devine capricioasă. Probabil, și 
boala lui careia nici doctorul navetist din sat nu-i găsește 
leac... 
   În bucătărie, pregătind o cină frugală, Ana cântă. Băr-
batul ciulește urechile, dă aparatul de radio cu tranzistori 
pe silențios... Chiar cântă... Îngână ceva, o melodie popu-
lară, probabil... Iat-o pe Ana, intră în camera lui cu boa-
bele pentru înainte de masă și o cană cu apă. Ar vrea s-o 
întrebe de ce cântă, dar n-o face. Evită s-o tulbure. O 
bănuială mai veche devine un vierme care-l roade pe 
dinăuntru. O bănuială niciodată confirmată... 
   „Mă-ta se simte mai bine ?...” întreabă. 
   Cu siguranță, Ana se poate bucura de semnele de însă-
nătoșire ale mamei... Ar cânta și dacă el s-ar simți mai 
bine. Deocamdată, maladia inexplicabilă care-i macină lui, 
pe zi ce trece, sănătatea, nu-i poate aduce femeii zâm-
betul pe figură... 
   „Da de unde, Ioane ! îl surprinde nevasta. Nicio ame-
liorare... Mâine, mă întorc să-i spăl câteva trențe. E mama 
mea, totuși...” 
   Atunci, de ce cântă Ana?... Întrebarea îl sâcâie mai rău 
decât boala necunoscută care s-a cuibărit în el în acest al 
cincizeci și șaselea an al vieții... 
   Într-o altă noapte, mamei i-a fost mai rău. Ana nu s-a 
întors acasă și nici în ziua următoare. Ion s-a descurcat 
cum a putut. Nu e căzut la pat, chiar dacă se simte lipsit 
de vlagă. Mai ales, când i se năzare c-o aude pe Ana  

 

cântând prin casă... 
   Medicul de familie continuă să-l viziteze la două-
două zile. Nu anticipează diagnosticul, dar i se pa-
re că starea bărbatului este mai bună. Ion îl con-
trazice de fiecare dată: 
   „Simt eu, domne doctor, că nu e bine... Mi-a re-
venit sângele în obraji și a dispărut paloarea, spui 
dumneata. Dar nu și slăbiciunea, care mă țintuie la 
pat cât e ziua de lungă. Abia dacă mai pot face 
câțiva pași să-mi iau o cană cu apă...” 
   Despre deplasarea la oraș, la policlinica pentru 
care i s-a făcut trimitere, nici nu poate fi vorba. 
Cum să se deplaseze cu autobuzul în halul în care 
se află?... 
   „Doamna Ana...”, încearcă medicul de familie să-
i sugereze. 
   Ana l-ar putea însoți la oraș, dar în ultima vreme 
plecările de-acasă la mama ei sunt tot mai dese. 
Bătrâna trebuie ajutată să supraviețuiască, să-și 
trăiască zilele câte i-a mai lăsat Dumnezeu. Ion?... 
Deocamdată se descurcă și singur, are o vârstă 
când nu e totul pierdut. La 56 de ani nu te gândești 
la moarte. Și totuși... 
   Bărbatul a început să piardă în greutate, dar asta 
fiindcă nu prea mănâncă, crede Ana. De multe ori, 
când se întoarce acasă, găsește mâncarea nea-
tinsă. Își ia boabele, bea ceaiul din infuzie de plan-
te și doarme cât e ziua de lungă. Asta bănuiește 
nevasta. El îi spune că nici nu a închis ochii, se te-
me să adoarmă fiindcă atunci începe coșmarul... 
Tot felul de vise care-i tulbură somnul. Îi mărtu-
risește și vecinului dinspre grădină, preotul, teme-
rile. Părintele îl ascultă răbdător iar la sfârșit îi re-
petă aceleași cuvinte pe care, probabil, le spune și 
enoriașilor la biserică: 
   „În orice făptură omenească, Ioane, moartea și 
viața coexistă, altfel spus, apare o tensiune între 
două forțe opuse. Moartea, la un anumit nivel, poa-
te însemna condiția unei vieți superioare, la alt ni-
vel...” 
   Ion nu înțelege ce vrea preotul să spună, dar nu 
pune întrebări lămuritoare Probabil, dacă Ana ar fi 
fost acasă și l-ar fi ascultat pe părinte, ar fi priceput 
tâlcul acestor cuvinte... În schimb, nevasta n-a mai 
ajuns acasă, de la mama ei, de două zile și nici 
vorbă nu i-a trimis prin cineva din sat. Cu sigu-
ranță, bătrâna se simte mai rău ca înainte. La vârs-
ta ei de aproape 80 de ani, boala nu cedează... 
   În singurătatea casei, bărbatul rătăcește cu gân-
dul de la una la alta. E foarte bolnav și, cu sigu-
ranță, are zilele numărate Totuși, o speranță îl 
încearcă: dacă Ana i-ar fi aproape, ca pe vremuri, 
trupul lui s-ar putea întrema și și-ar redobândi vi-
goarea... Știe că nu-i va cere s-o facă. Nu din mân-
drie. Vrea s-o menajeze, Ana să nu bănuiască ce-l 
roade... 
   Dar iat-o întoarsă acasă. Nu pare deloc obosită 
după nopțile nedormite, veghindu-și mama. O mă-
tușă i-a dăruit un șal lung din mătase. Îl poartă în 
jurul gâtului fiindcă în încăpere e frig, a venit cu 
adevărat toamna și, cât a fost ea plecată, Ion n-a 
făcut focul în sobe. Când se retrage în bucătărie  

(continuare în pag. 33) 
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tineret, lansări de reviste şi cărţi domnul Corneliu 
Vasile reuşeşte să capteze acel spirit profund 
uman, acele semne şi însemne ce ţin de atât de 
efervescenţa manifestărilor dar mai ales de încer-
carea de optimizare şi evoluţie a fiecăruia prezent 
folosind drept vehicul literatura. 
     Domnul Cornel Galben în Est iar domnul Cor-
neliu Vasile în Sud reuşesc să realizeze prin volu-
mele dânşilor ceea ce Julien Graque numea cu 
caracter general en lisant en écrivant în cartea sa 
celebră cu acelaşi titlu. Citind scriind şi scriind 
citind cărţile din zonele amintite, intersesându-se 
în permanentă de evenimente editoriale şi mani-
festări, de tipologia tipăriturilor, de autori locali ori 
naţionali născuţi sau trăitori în zonă ambii autori 
devin martorii preţioşi ai unei lumi culturale speci-
fice, care sub tăvălugul informaţional riscă să fie 
consemnată marginal sau chiar neconsemnată. 
Din acest motiv cărţile de acest tip devin probe 
oneste şi incontestabile pentru apel la evaluări 
echilibrate şi continuitate prin frecventarea culturii 
indiferent unde te afli pe hartă.  
 
 
 


 

 

 

 

(urmare din pag. 32) 
 

sau trebăluiește prin prispă, Ana cântă... Sau numai lui i 
se pare că nevasta fredonează o melodie populară despre 
dorul de iubire. În dimineața următoare, când ea îi spune 
că se întoarce la mama bolnavă, Ion izbucnește: 
   „Și eu sunt bolnav, Ană, poate mai grav decât soacră-
mea...” 
   „Știu, Ioane, dar ce pot face?... A încercat și doctorul... 
Numai Dumnezeu mai poate să te ajute...” 
   „Ai să mă găsești mort în casă... Fără lumânare...”, bâl-
bâie bărbatul. 
   „Doamne ferește!...” se adumbresc privirile femeii. 
   „Cum îi va fi voia, șovăie Ion. Dar, Ană... Să nu te mâ-
nii... Vreau să-mi spui ceva... Dar sincer...” 
   „Ce să-ți spun, Ioane?... Hai, că trebuie să-i duc mamii 
boabele...” 
   „M-ai înșelat vreodată?...” reușește bărbatul să-și mărtu-
risească temerile. 
   Femeia tresare. Se sprijină de masă, îl privește mută. 
Pe urmă, abia îngaimă: 
   „Ce-ți veni, omule ?...” 
   „Oricum, ne va despărți Dumnezeu... E păcat să ascunzi 
unui muribund... Ană... Trebuie să-mi spui!...” 
   Nevasta își frământă palmele. Își privește bărbatul cu 
neîncredere și în cele din urmă se hotărăște: 
   „Nu știu ce să zic, Ioane... Zău, nu te-aș minți... Dar da-
că, până la urmă, te faci bine?...” 


 
(urmare din pag. 31) 
 

geografic. Prima parte a cărţii cuprinde cronici scrise la 
volumele unor prozatori, poeţi, cărţi de interviuri, mono-
grafii. volume de critică literară, memorialistică şi drama-
turgie. Afinitatea autorului pentru scriitorii şi creatorii din 
spaţiu menţionat, are desigur şi considerente personale. 
Căci „amor vecchio non fa ruggine‟,domnia sa fiind născut 
şi trăind o lungă perioadă în această zonă supusă adesea 
unei fireşti presiuni a oraşelor mari (capitala în principal) 
care reuşeste să atragă valorile confirmându-le însă 
văduvesc teritoriu de magistri care pe termen lung au un 
rol foarte important în creştelea calităţii vieţii culturale 
locale si nu numai.  
     Pe lângă autori de prim nivel ai culturii române văzuţi 
prin prisma unor noi puncte de analiză criticul literar aduce 
în lumina refelectoarelor şi autori care poate nu au bene-
ficiat de o receptare meritată însă cu siguranţă scriitura lor 
merită atenţia oricărui lector. În plus tot eventaiul de autori 
propuşi pot face dovada unei bune scenografii repre-
zentative care demonstrează cu mijloacele literaturii că 
valoarea umană care precede şi determină valoarea unei 
comunităţi nu este condiţionată de coordonate geografice.     
     O serie de lucrări apărute în orăşe mici dar care au 
ceva de spus ajută în demonstarea acestui status quo. 
     A doua parte volumului relatează evenimentele literar-
culturale la care autorul a participat fiind consemnate, 
foarte conştient de munca invizibilă a organizatorilor şi de 
bucuria particulară a unui participant fie el public ori actor 
al manifestării sub semnul zeiţei Calliope. Fie că sunt şe-
dinţe de cenaclu, cluburi de literatură pentru copii şi  
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Camelia ARDELEAN 
 

Tudor Cicu – atunci când ştii/crezi că nu eşti în 

povestea aceasta 
 

Cu volumele lui Tudor Cicu (n. 1952) m-am întâlnit 
pentru prima oară acum câţiva ani, când, în urma unui 
premiu obţinut la secţiunea de proză a unui concurs orga-
nizat de un cenaclu literar on-line, am primit cadou (şi) o 
carte de proză memorialistică semnată de domnia sa 
(Azaplar, Editura eLiteratura, Bucureşti, 2015). Am fost 
încântată de şarmul şi sensibilitatea povestirilor inspirate 
de periplul său pe uliţa copilăriei, acolo unde răsună 
“cântecul amar al amintirilor” şi unde fiecare dintre noi se 
întoarce, ori de câte ori are ocazia, cu plăcere, dar şi cu 
nostalgie.   

Ulterior, “contactul” cu două romane ale sale, Enig-
matica Ema şi Necunoscuta, ambele apărute la Editura 
Editgraph, din Buzău, în 2018, respectiv 2019, m-au con-
vins pe deplin de talentul de povestitor cu care a fost 
înzestrat, unul ce ştie să stârnească, dar mai ales să 
păstreze intact interesul cititorului pe parcursul lecturii. 
Cu versurile lui Tudor Cicu m-am familiarizat ceva mai 
târziu (deşi a debutat cu poezie acum mai mulţi ani, în 
2005), descoperind cu surprindere un lirism cald, învă-
luitor, dar în acelaşi timp sobru şi discret, pe care ştie să 
şi-l dozeze corespunzător, în creaţii literare pline de pro-
funzime.  

În noul său volum de versuri, Nu eşti în povestea 
aceasta (Editura Editgraph, Buzău, 2020), unul din cele 
cinci dedicate acestui gen literar, autorul defineşte poezia 
în manieră proprie, într-un mod interesant şi original, 
susţinând că ea “e o pasăre care zboară de la lună la 
pământ”, “un car în care băieţi şi fete… au pornit spre 
poiana zânelor” sau “un fel de mânz înaripat” ce zburdă 
în inima norocosului dăruit cu harul scrisului, arătându-i 
“cum e să adormi în sufletul unei păsări” (Cuvânt 
înainte). Poezia de debut a cărţii (Despre steaua care 
n-a ajuns) constituie o încercare (reuşită) de a “viziona“, 
împreună cu cititorul, temutul moment în care “se trage 
linie” la perioada terestră acordată de Creator fiecărui 
muritor, atunci când, sătul de “visele mele risipite prin 
lume ca furnicile”, “i-am zis sufletului: a sosit timpul!”. 
Poetul conştientizează/acceptă faptul “că vine un timp 
când/ fiecare rămâne singur cu Dumnezeu/ ca într-o 
încleştare cu stihiile mării” şi că, “dacă nu mergi pe 
drumul cel bun/ o a doua şansă nu mai există/ şi nimeni 
nu se va mai întoarce aici/ când se vor opri ca limbile 
ceasului toate”.  

În continuare, “tabloul” devine policrom, prin intrarea 
în “scenă” a personajului feminin, o “ea” “plină de pre-
simţiri nelămurite”, ce l-a făcut (cândva) pe autor să-şi 
audă “inima în ticăitul ceasului din gară” pentru “ultima 
oară” (Gările vor fi mereu tăcute). Aceeaşi “ea” (sau 
alta, nu ştim exact) “apăruse… în viaţa lui” într-un ano-
timp atipic, în care “visul se făcuse vară/ şi-n vară nin-
gea”, învăţându-l că “norocul aduce cu sine/ şi multă 
amărăciune” (Această poveste este o parabolă). El se 
întreabă (şi ne face şi pe noi să ne întrebăm) dacă iubita 
ce-i împărtăşeşte romantismul, “bolnavă după frunza mov 
/ şi mesteceni goi” într-o toamnă care-şi scoate “caii din 
şopron”, fredonând “acest cântec trist, greu ca o povară”  
 

 
 

(Hai, mai cere-i toamnei…), este “cea scrisă în 
această carte” şi dacă merită “în cerul tău albastru 
să fac paşi”, mai cu seamă atunci când “cuvintele în 
mine se fac noapte” (Nocturnă). 

Ursit să sufere din dragoste (“vei atârna 
iubirii ca-ntr-o salbă”; “jarul iubirii-ţi va muşca din 
trup”; “luna-ţi va surâde deochiată”), după cum 
“(m)i-a spus o ghicitoare peste vremi/ ce-avea şi 
bolta cerului în palmă” (Pădurea fermecată), Tudor 
Cicu rămâne un visător incurabil, ce aşteaptă ca 
Dumnezeu să-i dea “în dar pădurea fermecată”, 
sperând ca rănile trupului, dar mai ales ale sufle-
tului, să i se vindece cu ajutorul leacului miraculos 
numit poezie. 

Aşa cum se ştie, orice relaţie de iubire are şi 
momente de tensiune, după cum soarele este aco-
perit uneori de nori sau dispare (pentru un timp), 
înghiţit de furtuni avide. Ca atare, nici povestea de 
dragoste a autorului nu face excepţie de la “regulă“ 
(“poetica noastră plutire/ din mâinile tale arunci”), în 
această viaţă “vicleană ca marea”, unde “singura 
haină, cuvântul“, este, până şi în cuplu, “un codru 
pustiu, jefuit” (Cu  mâinile tale).  

Făcând un salt substanţial de la iubire la condiţia 
fiinţei umane de astăzi, captivă pe o planetă ostilă, 
unde “prin întuneric pândesc tot felul de hiene/ care 
au început să semene cu omul”, nu poţi să nu-ţi pui 
întrebări (deşi cunoşti uneori dinainte răspunsurile), 
aflând deziluzionat că, “dacă o singură dată ai fost 
cu grumazul pe butucul tristeţii/ ai fost toată viaţa 
fără să ştii” (Fie şi preţ de o fulgerare). 

Toamna, anotimpul preferat al poeţilor, arată, în 
viziunea lui Tudor Cicu, “ca o gutuie pe etajeră”, 
fiind o perioadă propice pentru a auzi “cum 

(continuare în pag. 36) 
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Continuându-şi confesiunea existenţială, în care 
împleteşte clasicul cu modernul, Tudor Cicu simte, 
la apropierea de vârsta senectuţii, că „noaptea mă 
împinge/ în apele unor gânduri” (Cum toate sunt 
fum), fiindcă temeri (ne)justificate „îl năpădesc pe 
cel/ din faţa căruia viaţa s-a retras ca o apă de ma-
re”. Apropierea sa de „ţinta finală” îl face să se „va-
dă” „ca un spânzurat ce nu ştie de ce atârnă”, mai 
ales că salvarea în braţele iubirii este nesigură, pen-
tru că ea (iubirea destrămată) „face din noi doar 
nişte fântâni secate”. Într-o încercare de reconcili-
ere, el i se adresează partenerei cu o ultimă undă 
de speranţă în vocea raţiunii/simţirii: „ce bine ar fi 
dacă inima ta/ s-ar deschide cu cheia muzicii lui 
Bach/ şi iubirea ne-ar căra sacul cu scrisori prin 
nămeţi...”, sfârşind prin a-şi vorbi sieşi, cu gustul 
amar al singurătăţii mijit în creier: „oare să nu fie 
nimeni/ care să adune în el această tăcere?” (Oare 
să nu fie nimeni?). 

Conştientizând că „în visul rămas îngheţat pe 
fereastră/ am îmbătrânit de ceva timp” (De când 
poartă raiul inimii rugăciuni?), autorului nu-i ră-
mâne decât să se scufunde în „lacul temerilor” 
(Asemeni vouă, prins) şi să mediteze la faptul că, 
„după ce ai fost trădat de viaţă/ prăpastia din suflet 
nu pare fără fund”, însă această prăpastie naşte 
întrebări chinuitoare, care nu aşteaptă vreun răs-
puns: „cine are atâtea cuvinte să numească ferici-
rea?” sau „de ce e atâta ceaţă la poarta unde îmi 
culc insomniile?” (Ştirile aveau să vină mereu). 

Călător prin „viaţa-nălucă”, poetul îşi face „inven-
tarul”, verificând raportul dintre plusuri şi minusuri 
pe puntea îngustă a existenţei, cu îngrijorarea celui 
care ştie că din faţa fatalităţii nu există scăpare: „ca 
valuri nebune pe mare/ speranţele mele s-au dus/ 
tresar cam la tot ce-mi năzare/ c-un deget la tâmplă 
adus./...// de regulă omul se-ncurcă/ în gânduri ca 
lişiţa-n stuf/ norocul nu-l poartă în cârcă/ cum 
moartea nu-l pune în puf” (Ce aripi să am eu?).  

Revenind la comuniunea om-natură, întâlnită (şi) 
în poezia Doar iarna, găsim un autor matur, ce se 
reinventează „cu versu-ngropat sub zăpezi” şi cu 
„clopote surde-n poeme”, care descrie cu farmec şi 
pricepere un anotimp ce „îşi scutură-n toană/ pal-
tonul de gheaţă pe lac” şi „un şoim” ce „se învârte 
aiurea/ prin nori ce-şi deşiră securea/ sub luna ce 
prinde contur”. Iubita întregeşte această secvenţă, 
prin faptul că, deşi este departe fizic de el (în poem, 
cel puţin), locuieşte într-una din cămăruţele inimii 
sale, dându-i forţa necesară să reziste în gerul exis-
tenţial: „te strig de pe crucea de gânduri/ cu pieptul 
străpuns de piron”. Dorinţa de a o aduce aproape 
este atât de intensă, încât e în stare să facă orice 
sacrificiu, chiar şi o vrajă („sclipeau viclean şi stelele 
prin arbori/ şi încă mai ningea cu fulgi prea deşi/ 
când ţi-am făcut un semn din vis să ieşi”), în spe-
ranţa că nu va mai fi nevoit să umble „cu umbra ta 
în minte” şi că „şoimii fericirii” vor zbura şi pe cerul 
său (Încă de pe atunci). „Steaua Fericirii”, însă, le 
este hărăzită „doar celor aleşi”, iar „de sub straiul 
amăgirii” este greu să ajungi în preajma ei (Steaua 
Fericirii). 

(continuare în pag. 37) 

 

(urmare din pag. 35) 
 

desferecă un gând roata morii la şuvoiul poemelor” şi 
”cum se va rostogoli încă un vis”, atunci când eşti în 
(dez)echilibru ”pe frânghia de rufe înşirând câte ceva din 
viaţă” (Sub cerul ca o azimă). În altă poezie (Scrisoare 
toamnei), aceasta ne este înfăţişată ca o ”frumoasă 
prinţesă/ cu trenă de aur şi falduri prea lungi”, ce dă vieţii 
autorului ”luciri de samur”. Se ştie că toamna are loc 
metamorfoza naturii, semnificând deteriorarea, îmbătrâ-
nirea şi moartea sau, în cazul de faţă, evoluţia de la tine-
reţe la etapa maturităţii, când entuziasmul şi inocenţa 
sunt înlocuite de înţelepciune şi cunoaştere. Tristeţea ce 
decurge din schimbarea la faţă a naturii, precum şi din 
cea lăuntrică, îl determină pe melancolicul poet să ne 
împărtăşească ”teama (sa)… care suie tiptil prin poeme” 
(Doar toamna), prezentă, în mod normal, la vârsta la ca-
re ”pădurea… şi-a plâns frunzele”, ”când soarele deja 
apus/ se scaldă în agonia lui” (Va veni şi ziua să-ntreb).  

Familiarizat cu gândul că ”orice suferinţă nouă e 
trecătoare”, el caută mângâierea în braţele iubitei (imagi-
nare sau nu), care să-i spulbere „durerea... de nelecuit” 
şi alături de care „ar trebui” să fie fericit” (Picnic). Acele-
iaşi iubite, autorul se imaginează scriindu-i „dintr-un han 
cu ninsori”, în timp ce „ca bănuţii de-argint îşi zornăiau 
frunza/ mestecenii înşiraţi către lună”. În timpul acestui 
popas iluzoriu, visează la clipele magice petrecute alături 
de ea, refăcându-se după călătoria în care „lupii în urmă 
sorbeau pe tăcute/ galopul îndrăcit al calului meu” (Dintr-
un han cu ninsori). 

Atmosfera de basm continuă, transportându-ne din 
nou într-un cadru de toamnă, devenită obsesivă la Tudor 
Cicu (la fel ca iarna, de altfel). Asta poate (şi) pentru că 
„frunza răvăşită se-aşteaptă uneori/ să îmi ridic iar pana 
şi chiar să scriu cu nori”, context în care muza generoasă 
îl face să se întrebe retoric: „sub lacăt să-mi ţin versul, ca 
pe-un proscris în turn?” (E toamnă). Urmează iarăşi, 
cum spuneam, tablouri de iarnă, unde „viscolul scheuna”, 
„ca-n Bruegel ningea” (Ningea în decembrie), „nici co-
drul sub crengi nu respiră” şi „năvalnice doruri.../ ca lupii 
din trup hăcuiesc” (Tablou în iarnă) sau unde, „rămas 
singur în cer şi ninsoare/ ca zidit într-un vers de Coşbuc”, 
autorul simte cum „visele din piept (m-)i se duc” (Omul 
de zăpadă). 

Pendulând între cele două anotimpuri (iarna fiind o 
perioadă de introspecţie, de călătorie către eul interior, în 
care albul aduce cu sine gânduri pure, creatoare), eul 
liric îşi descătuşează trăirile cernite, în poeme „dospite” 
sub semnul meditaţiei şi al reveriei, uzând de metafore 
revelatoare. Astfel, poetului îi revin pe retina minţii 
amintiri păstrate cu sfinţenie, despre bunicul său „mân-
dru, frumos ca un zeu” şi despre cântecul de dragoste al 
acestuia („de friguri zaci şi te scoli,/ dar de asta – de 
dragoste – zaci şi mori... şi mori!” – Cântecul de dra-
goste al bunicului). Tot despre bunic ne vorbeşte şi 
poezia Era timpul să răsară luna, de pe vremea când 
acesta „căra secara din câmp” şi nu ştia că nepotul său 
va deveni scriitor sau că el (bunicul) „mâine va înhăma 
din nou caii pentru totdeauna”. Nu este uitată, desigur, 
cea mai scumpă fiinţă, mama, al cărei chip drag a legă-
nat copilăria poetului şi care, „contemplând prin stele”, 
„din cer îmi cântă mai mereu în vis” (Colinde sub cer), 
pentru că „vine o vreme în care/ şi visul se-ntoarce-n 
pământ” (Şi vine o vreme...).  
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(urmare din pag. 36) 
 

În această tulburătoare poveste (în versuri) despre su-
fletul autorului, aflăm, printre altele, ce mare este însin-
gurarea pe care el o resimte în iureşul evenimentelor 
(„sunt atât de departe de toate/ încât poate nici nu mai 
sunt”), descoperim cum „în plasa unor vise orfane/ în 
cântec mă-nchid uneori” sau cum, asemenea unui „orb 
care dă la o parte/ tristeţea din drum c-un toiag” (Sunt...), 
înaintează prin păienjenişul regretelor („bolnav de dansuri 
străine/ n-am făcut nimic să împiedic vânturile în tornadă/ 
dând la o parte frunzele şi ţărâna/ peste care au trecut 
femeile ce s-au risipit/ şi... eu n-am ştiut să împiedic asta” 
- Prea puţin cer). 

Doar portretul femeii dorite, tatuat pe fiecare neuron, îl 
mai ajută să treacă „peste acest cimitir de gânduri” (Până 
la stingerea soarelui), ce îl demoralizează uneori („e 
timpul să-mi strâng pumnii în palton/ şi bun-rămas să 
spun la poezie”), femeie pe care o idealizează („te-aş 
aşeza pe cer/ ca pe-o gutuie pusă la fereastră” – Să fie 
toamnă...) şi al cărei sprijin se doreşte a fi („erai speriată/ 
crezând că îmbrăţişările mele/ vor ajunge în oraş înaintea 
noastră” - La ce bun să pleci mai departe). „Absorbit de 
paleţii unei mori în continuă rotaţie”, poezia, Tudor Cicu 
nu se poate imagina fără căldura iubitei, care să-l inspire 
şi pe care s-o venereze chiar şi în momentele de 
cumpănă (sau mai ales atunci), când „trece o pasăre prin 
rănile noastre” (Odată am văzut) sau „când plouă” şi 
„stau la geam incendiind poeme” (Despre călăreţii ple-
caţi la drum). 

Aşteptând „trenul ce mă va duce-ntr-o stea” şi visând 
„şirag de cocori prin poeme” (Zvon de toamnă), el se 
gândeşte şi la dragostea neîmpărtăşită („câtă iubire az-
vârlită degeaba” – Bucolică) sau la „banca unde cândva 
îmi potrivisem inima/ pentru încă o singurătate” – Cro-
chiuri de toamnă). „Jefuit de nostalgii”, îşi risipeşte sufle-
tul „în zborul unor păsări rămase pe şevalet”, simţind că 
„între mine şi toţi ceilalţi se întrerup mările” (E vremea) şi 
că „Dumnezeu deschisese fereastra în cer/ şi privea cu 
un ochi/ cum se înălţa destrămarea pe pământ”, în timp 
ce „pipăiam întunericul cu degetele/ până când s-a pră-
buşit noaptea” (Armistiţiu). „Mimând fericirea” (Dincolo 
de poveste), el priveşte cum „viaţa se îndepărtează ca 
un vis de fiecare dintre noi” şi „zboară mereu prin locuri 
greşite” (Nu aveam aripi). Chiar dacă „viaţa mi-a fost ca 
o luntre”, mai afirmă autorul, sufletul rămâne „singurul ne-
învins care mai poate ţine cârma” (O pagină de viaţă), 
iar „iubirea îmi pare un roman încă nescris/ unde se cern 
amintiri ca într-un dans de umbre” (Nu eşti în povestea 
aceasta). 

Dar credem că am fost îndeajuns de convingători. 
Mânuitor experimentat al condeiului, Tudor Cicu ştie să 
extragă briliante din experienţele sale de pe drumul 
fiinţării, pe care le dăruieşte cu generozitate cititorilor, 
încredinţat fiind că „viaţa nu-şi abandonează soldaţii pe 
câmpul de luptă” (Poarta) şi visând „precum poetul/ rătă-
cind pe mări de-absint” (Balada celui care se visa sub 
ciobul lunii) să le deschidă sufletul „celor care n-au înţe-
les în întregime fericirea” (Dacă n-ar fi apus cu mult îna-
inte soarele). Dimensiunile universului său liric sunt va-
riabile, dar întotdeauna suficiente pentru a cuprinde între 
graniţele lui zbuciumul, înălţările, căderile, entuziasmul, 
melancolia, iubirea şi tot ceea ce îl face să se simtă viu. 

Neobositul şi ingeniosul scriitor buzoian, „descendent 
 

 

credibil al romantismului eminescian” (după cum 
afirmă Marin Ifrim), ne îmbogăţeşte spiritul cu o 
poezie adevărată, terapeutică, emoţionantă precum 
un „cântec sfâşietor” (Dumitru Ion Dincă) sau 
viguroasă ca „o lacrimă ce arde” (Aurel Anghel). 
Chiar dacă el ne mărturiseşte că „să plec îmi dau 
visele ghes” (de lângă iubită, din braţele lui Euterpe 
sau din această lume, nici nu mai contează), noi 
sperăm să mai rămână mult timp sub cerul poeziei, 
fiindcă, prin ceea ce scrie, dovedeşte că acest mod 
de exprimare este, aşa cum se spune, de esenţă 
divină („îngerii-n ceruri trag sfori/ să-mi scrie finalul 
la carte” (Final de carte), dar şi că, atunci „Când 
ne risipim, poezia este cel mai frumos punct de 
reîntâlnire” (Visar Zhiti, poet albanez). 
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           Liliana LICIU 
 

Simfonii autumnale 
 

În pași de vals un anotimp se pierde 
Ispitele se scurg prin horn de taină 
Şi-au izgonit culorile un verde 
Când ceasul poartă din import haină. 
 

Ulcioarele sunt pline, drept răsplată 
Demult dansează salca pe o sfoară, 
Când fluierul doreşte mâini de vată 
Căderea notelor să nu mai doară. 
 

Cuvântul lor drept chezășie-și pun, 
Când îşi înscriu pe tocul uşii scorul 
Omagiindu-le cu fală în ajun 
De brumă, ora, costumând decorul. 
 

Prin venele naturii clocoteşte 
Pășind peste tonalități de mit   
Un anotimp căzut ca din poveste 
De bâlbâiala norilor silabisit. 
 

E toamna dinspre verile celeste 
Ce-n simfonii grena s-a dichisit! 
 
Fragil 
 

Omule cu sufletul fragil,  
Prea des și relativ și absolut,  
Oricărui gând meschin mereu ostil  
Și victimă a veacului acut,  
 

Mai dă-ți o sansă, cât un zvon de clipă,  
În lumea asta resetând nevoi  
Ce zilnic de dureri face risipă  
Și plata înzecită cere-apoi.  

 

Și poate viața va purta normal  
Cortegiul tragi-comic prin secunde,  
Și poate-ți vei găsi locul banal  
Ce-l cauți printre sori și pe oriunde.  
 

Și poate cineva, de undeva,  
Reglând măsura ritmicelor unde,  
Îți va da rostul tău, nu altceva,  
Ce-l cauți doar pe unde se ascunde.  
 

Omule, bea din izvorul verii,  
Durutelor chemări nu-i fi ostil  
Și urcă-ți zorii-n cearcănele serii,  
Omule cu sufletul fragil! 

 

Rocambolesc 
 

Mai cântă încă troiene prin ramuri, 
La prora vaporului orgolii prea mari 
Fac cale întoarsă spre albele maluri 
Cu umede fulgere din bulgări amari. 
 

Rodește ecoul  în straturi subțiri, 
Sub lumini defrişate de țipătul dens 
Al realităţii difuzate ieri, pe la știri 
Ce merge pe drumul fără vreun sens. 
 

Prin față ne trec adâncuri subtile, 
Un trup găzduindu-l, orb la durere 
Și toate privirile depărtării umile 
Capul întorc scufundate-n tăcere. 
 

Podețe în serie, cu picioare afunde 
În tristețile ceasului demult nefiresc 
Cutele-și pun la uscat pe oriunde 
Sub ochii destinului rocambolesc. 
 
Cuminecături 
 

Descalță-te  
când intri în lanul cu maci 
să le mângâi culoarea, 
de toate durerile tălpilor 
și peste umăr aruncă suspinul nopților  
ce au urechile astupate și mers ca de melc. 
Ei sunt sângele vărsat de eroi în războaie! 
 

Dezbracă-te 
când intri în lanul cu maci 
de toate gândurile ce ți-ar putea întuneca 
mintea, 
dă jos haina ce amintește de anii de penitență 
și las-o la capăt de rând, agățată în primul fir 
de iarbă! 
(musai să fie din cea mai aleasă!) 
Privește-l când îi plonjează gingașia în 
oglinzile facerii 
și cum ochii i se scurg după grâul împănat cu 
trufașe spice, 
născut din părinți căzuți în vârtejul iubirii! 
 

El e cel ce-a adormit în sâmbăta mare, 
lăsând celelalte surori să vegheze, 
până când, alb la față, a strigat: ,,Hristos a 
înviat!” 
 
Nu tulbura în vreun fel liniștea poeților  
ce-și alimentează penița din îmbujorările lor, 
adevărate cuminecături pentru noi! 
În pacea gândurilor,  
mângâie cu inima reverul conștiinței  
ce poartă insigna cu urme de sânge și 
gloanțe,  
lăsând un destin să-l spele de patimi. 
 

Descalță-te când intri în lanul cu maci! 
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       Camelia OPRIȚA 
 

Așa am învățat să redevin român  
 

Să-și desăvârșească zborul, pasărea are nevoie de cer, 
căci zborul a fost dat visului și păsărilor deopotrivă  
de către îngeri; 
visul e sortit uneori eșuării când iluziile se risipesc, 
pe când zborul reprezintă împlinirea păsării: 
Pasărea să se numească păsăre, omul să se numească 
om cu rădăcină. 
Bunăstarea lui nu ține de o fericire anume: 
fericirile vin și trec. 
Apar alte iluzii din speranțe care să-l facă fericit  
preț de o clipă. 
Bunăstarea omului este rădăcina căruia îi aparține. 
Dacă a călătorit prin viață și s-a lăsat dus de furtuni, 
și-a pierdut libertatea de a fi el însuși mugur al rădăcinii. 
Rădăcina e sacră, explică ceva desăvârșit:  
te împământenești ca cetățean al vieții,te numești națiune. 
La auzul acestui cuvânt arzi și te purifici de toate furtunile 
prin care ai trecut. 
Ai o mie de motive să recunoști că nu te-ai născut  
înainte și după națiune, 
ci ești o parte din piatra din care s-au născut păsările și  
I n f i n i t a t e a lui Brâncuși. 
Piatra a sfidat furtunile, rămânând pe loc, 
iar părți din ea au devenit infinit  
și zbor sub dalta sculptorului. 
Națiunea înseamnă putere:  
pământ de care nu poți fugi ca de o iubire eșuată, 
pământ pe care nu-l poți înstrăina unor visuri 
de împrumut, că n-ai să te maturizezi niciodată. 
Națiunea este pământul care te împlinește  
să fii durabil peste veacuri. 
Am cutreierat pământuri străine, poleite și semănate  
cu mori de vânt 
să poată face față furtunilor barbare:  
Aceste pământuri m-au hrănit 
și le-am dat în schimb sudoarea,  
dar nu erau un adevăr al meu căruia să-i aparțin. 
Atunci am înțeles că strămoșii mei întregesc  
rădăcinile stejarilor 
cu frunțile în nori, din frunzele cărora toamna doinește 
la umbra galbenă a pădurii. 
Am văzut pământuri cu măști de sclavi: 
aveau obrajii largi pe care se derulau lacrimi și sudoare, 
se uneau și udau aceste pământuri seci, am văzut... 
Am întâlnit și români fericiți la un televizor din vitrina 
supermarketului din colț: vorbeau despre libertate 
ca de o pasiune care se răcește și moare: 
rămăseseră fără rădăcini. Scrisorile încetaseră demult. 
Acasă se privatizase POȘTA: îi luase locul o crâșmă  
cu băuturi de tranziție în economia de piață. 
Am întâlnit și români fericiți într-o tăcere tristă  
 

 
erau cuvintele pierdute din a c a s a n i m ă n u i a. 
Dacă citești, mai întoarcem o foaie pentru mâine 
să ne regăsim români, să regăsim forța de a 
deveni mai înțelepți decât am fost azi. 
Tăcerea te maturizează fără a scoate  
un sunet despre 
adevărata libertate interioară care se luptă  
cu morile de vânt. 
Am văzut și altfel de pământ  
pe mormintele bunilor mei: 
flori de cer, flori de ger, flori de speranțe și lacrimi 
care-și așteptau următoarele generații să le 
unească rădăcinile cu cele ale stejarilor. 
Așa am învățat să redevin român 
 
Orologiul care a uitat să pornească timpul...  
 

Când zilele şi nopţile nu erau încă făcute, 
Timpul aflase câte ceva despre visurile ce 
aveau să locuiască mai târziu în sufletele 
care dădeau energie stelelor, cum şi de unde vin. 
Timpul este călugărul înţelept al Universului. 
Divinitatea l-a creat din ape nevăzute, 
clipele curg la fel de nevăzute. 
Dumnezeu a zis: să fie viaţă! 
Şi viaţă s-a făcut în ceruri şi pe pământ. 
Visurile au fost împărţite clipelor. 
Dumnezeu a zis: să fie timp pentru toate, 
de la prima şi până la ultima scânteie a stelelor. 
Dumnezeu a zis: să fie Lumină! 
Şi s-a făcut Lumină: 
inima speranţei, sâmburele visului. 
Cum îngerii nu îmbătrânesc, 
le-a fost dată copilăria şi zborul. 
Ei le împărţiră luceferilor nou-născuţi 
pentru a deveni stele 
de nădejde ale nopţilor pământene,  
aşteptând cu aripile la gură facerea omului. 
Creatorul le dădu energie şi frumuseţe; 
întunericul nu este o fiinţă. 
Fiecare clipă naşte câte un vis, 
şperanţa este mare luminatoare a visului. 
Viaţa este şi vis, şi speranţă, părţi din Dumnezeu. 
Din orologiul care a uitat să pornească timpul 
s-a ales iubirea.  
De atunci dragostea nu are vârstă. 
Cum este deasupra pământului, de la răsărit 
la apus, i s-a încredinţat 
drumul soarelui şi drumul stelelor; 
s-a făcut noapte şi zi în numele timpului. 
Dragostea este poruncă dumnezeiască, 
adunându-se din ceruri 
la glasul Celui care le-a zidit, 
să fie cuvântul luminii. 
Sufletul trebuie curăţit de rămăşiţele întunericului 
să rodească în om numai iubire, 
că fără Dumnezeu  
nu se poate vedea frumuseţea omului.  
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Veronica PETCU 
 

PAPUCEII ZBURĂTORI 
 

     Pe când delicata Primăvară era așteptată să-și eta-
leze garderoba multicoloră și miresmele îmbietoare, o-
menirea căzu pradă unei molime cumplite. Totul părea 
pustiu, inert, fără viață.  
     Într-o dimineață, sătui de stat în casă, Vlăduț și Rex 
se aventurară în păduricea din apropiere. După obicei, 
micul Rex se repezi la cintezele care îi deranjau urechiu-
șele. Crezând că furia blănosului va face victime, Vlăduț 
interveni și, spre marea lui uimire, descoperi sub lăbuța 
cățelului… doi pantofiori. 
     -Ciudat, mi s-a părut că zboară! gândi băiatul, privind 
uluit pantofiorii. 
     -Încalță-ne, n-am mai zburat de mii de ani! se auzi un 
glas îndrăzneț. 
     -Cine a zis asta? 
     -Noi, pantofiorii! Dar doar tu ne poți auzi! Suntem veri-
șorii papuceilor zburători ai măritului Hermes, Olimpia-
nul. Încalță-ne și să zburăm la treabă! 
     Copilului nu-i venea să-și creadă ochilor. Despre 
Hermes știa că era mesagerul zeilor greci, dar pantofii 
zburători erau prea de tot.  
     -Ce treabă? Ce știți voi? 
     -Noi îi facem munca lui Hermes, călătorim oriunde și 
tot el primește laudele. Dar acum avem nevoie de tine. 
Este primăvară, iar Persefona trebuie să revină în Olimp, 
lângă mama ei, altfel durerea Demetrei va distruge lu-
mea. Îndărătnicul Hades nu vrea să-și elibereze soția. 
Zeii, înspăimântați, au aflat de la Oracol că doar tu ești 
Panaceul.  
     -Pana…,cum? Eu sunt doar un copil!  
     Înțelegând uimirea băiatului, papuceii i-au explicat că 
mumia din Delfi nu greșește niciodată. El, Vlăduț, era 
sortit să zboare cu pantofiorii lui Hermes în Infern, să o 
elibereze pe Persefona și să salveze omenirea.  
     Curajos din fire, Vlăduț se încălță cu amicii divini și 
porni spre Tărâmul de Dincolo. Pe drum, înfometat și 
obosit, băiatul se cază la un han ivit miraculous în cale. 
Localul era foarte ciudat, plin de statui care păreau oa-
meni adevărați. Hangița, cu un prosop pe cap, purta o-
chelari de soare în miezul nopții. Deodată, de sub prosop 
apăru…un cap de șarpe. Înspăimântat, Vlăduț țipă: 
     -Meee….duza! Chiar e adevărat?   
     -Da, șoptiră papuceii și întoarseră repede tava de pe 
masă pentru ca băiatul să nu privească direct în ochii 
care îl puteau pietrifica.  
     Venindu-și în fire, băiatul puse la grumazul femeii-
monstru un cuțit de bucătărie. Amenințată, Meduza im-
ploră cu lacrimi adevărate: 
     -Nu-mi reteza capul, voiam doar să rămâi cu mine pe 
vecie, să fim prieteni! Iartă-mă și promit că te voi ajuta la 
nevoie! 
     Înțelegând singurătatea Meduzei, Vlăduț o lăsă în via-
ță și își îndemnă papuceii zburători spre Infern. Ajunși pe 
malul râului Styx, papuceii comandară un taxi. Din apa 
neagră ca smoala apăru un cal cu coadă de pește. 
     -Urcați la bord! spuse calul-pește. 
     -Ești un căluț de mare? întrebă uimit copilul. 
     -Hahaha, auziți, căluț de mare! Eu sunt un hipocamp, 
 

 

pot străbate Oceanos, toți monștrii apelor se tem de 
mine!  
     Hipocamp traversă Styxul, ajungând în sălașul lui 
Hades. Intrând în palatul umbrelor, băiatul dădu 
peste un bulldog masiv, cu trei capete. Vlăduț îi 
aruncă infernalului patruped mingiuca lui Rex, liniș-
tindu-l. 
     -Cine îndrăznește să-mi tulbure somnul? Unde 
este Cerber? urlă cu toată puterea stăpânul țărâ-
mului de dincolo. 
     -Eu sunt Vlăduț, Cerber s-a dus la joacă. Trebuie 
să o eliberezi pe Persefona, altfel lumea mea va 
pieri!  
     -Și împărăția mea va avea mai multe victime! 
rânji Hades, dar, chiar atunci, fructul din mâna zeului 
fu împietrit de ochii ascunși ai Meduzei. 
     Surprins, stăpânul tenebrelor își eliberă soția. 
Vlăduț și Persefona urcară în Olimp. Împăcată, De-
metra dădu forță Primăverii, natura reveni la viață, 
iar molima dispăru. Încântat de curajul băiatului, 
Hermes îi dărui acestuia papuceii înaripați.  
     Rex se împăcă și el cu cintezele-pantofiori. 
 

 

Premiul I la concursul “Condeiul fermecat”, secțiunea II 

(11-14 ani), organizat de Biblioteca Jud. “V. A. Urechia” din 

Galați cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, 1 iunie 2021. 


 

Ovidiu Constantin OLARU 
 

Povestea piticului Tartă-Cot 
 

     Povestea aceasta este despre un pitic intere-
sant. Piticul era înalt cât spătarul de la scaun, dar 
era bine făcut și cu barba mai lungă ca un gutui. 
Piticul acesta era blând, bun, darnic, înțelept. Piticul 
Tartă-Cot era fratele geamăn al lui Barbă-Cot, unul 
dintre cei mai răi pitici din basmul neamului nostru. 
Barbă-Cot era de două ori mai mare ca geamănul 
său, cu barbă neagră, neîngrijită și doi ochi mari de 
un galben ca pirita. 
     În timp ce Tartă-Cot se plimba prin pădure, fra-
tele său îi apăru în cale, îl doborî pe Tartă-Cot și-l 
legă de un copac: 
     -Ce faci, frate? întrebă Tartă-Cot. De ce m-ai 
legat? 
     -Tu prea multe ai făcut pentru oameni și prea 
puține pentru mine, fratele tău de sânge! zise Bar-
bă-Cot, în mâini apărându-i un topor. Îndreptându-l 
spre moșia lui Cuza-Voda, zice: 
     -Am de gând să fur calul lui Cuza și să te dau lui 
ca vinovat. Hai să aflăm dacă și dânsul crede ca 
mine că ești pitic de treabă. 
     Și cu asta dispăru numaidecât. Piticul așteptă și 
așteptă, apoi își văzu fratele călare pe o iapă înaltă 
cu coamă aurie, care avea șaua și căpăstrul deco-
rate cu modele de flori și trandafiri. Barbă-Cot sări în 
copacul în care era legat fratele său și se ascunse 
în frunziș. 
     Imediat se auzi un corn de vânătoare și Cuza  

 (continuare în pag. 41) 
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(urmare din pag. 40) 
 

îmbrăcat regește în veșminte azurii și aurii veni călare pe 
un cal negru amărât și slab, urmat de cinci oșteni înar-
mați cu arcuri și sulițe. Apoi într-o clipă Tartă-Cot se trezi 
în spinarea iepei albe. Fratele său își aruncă toporul cu 
tăiș dublu în pământ și săpă un tunel în care dispăru. 
Cuza se opri și îi spuse piticului: 
     -Deci tu ești cel ce mi-a furat calul? zise voievodul. 
Cum îndrăznești? 
     -Dar nu am fost eu, Măria Ta! spuse Tartă-Cot. Ci 
fratele meu, Barbă-Cot, piticul cel rău. 
     -Păi el nu este aici, zise Cuza, iar tu ești călare pe 
iapa mea. Ce să fac cu tine, mincinosule? 
     -N-ai decât să nu mă crezi și să mă lași aici legat de 
trunchiul copacului acestuia, că mă leg singur, răspunse 
piticul și așa făcu. 
     Voievodul își luă iapa înapoiată de pitic și puse pază 
ca să se asigure că nu scapă.  

 

Premiul II la concursul “Condeiul fermecat”, secțiunea II (11-14 

ani), organizat de Biblioteca Jud. “V. A. Urechia” din Galați cu pri-

lejul Zilei Internaţionale a Copilului, 1 iunie 2021. 


 

Veronica PETCU 
 

SCOTCH – LUPUL LABRADOR 
 

     La marginea unui pajiști ca de smarald, se găsea 
adăpostul unei sărmane familii, lipsite de glasul zglobiu 
al copiilor. Totuși, în scurt timp, bucuria avea să pătrun-
dă și în acel sălaș uitat de lume. Cățelușa Azurica se 
pregătea să ofere oamenilor cel mai scump dar, propriii 
puișori. Stăpânii așteptau cu sufletul la gură momentul 
fericit.  
     După ce se făcu nevăzută câteva săptămâni, într-un 
târziu, când bieții oameni își pierduseră speranțele, Azu-
rica apăru în pragul casei cu trei ghemotoace de blană, 
cu ochișori mărgelați și boticuri umede, catifelate. Cu la-
crimi de fericire, stăpâna le aranjă cățeilor un culcuș 
moale și ocrotitor, iar pe mamă o răsfăță cu un os mare, 
delicios.  
     -Tu ești Pufi, îi șopti femeia unei mogâldețe aurii și 
delicate. Tu, cu limbuța rozică, adorabilă, ești scumpa 
noastră Lipi. Și tu…Stăpâna încremeni, inima parcă îi 
stătu în loc. Al treilea cățeluș nu părea deloc atrăgător: 
blănița-i semăna cu o haină ponosită, iar piciorușului din 
spate îi lipseau pernuțele și degețelele. Totuși, micuța 
creatură își lipi boticul de carâmbul cizmei stăpânului, 
apoi, cu o viteză uimitoare, făcu două tumbe haioase.  
     -Sărmanul de tine, atât de mic și necăjit… Dar spiritul 
tău zglobiu va înmuia orice inimă. Tu trebuie să fii 
Scotch, mereu vesel și pus pe șotii! hotărî stăpâna.  
     Primele luni din viața lui Scotch s-au scurs între mân-
gâierile duioase ale mamei și jocurile nevinovate ale 
copilăriei. Pentru că știa durerea, Scotch era grijuliu cu 
surioarele sale. Împreună se aruncau în aventuri tot mai 
îndepărtate de casă și învățau să înțeleagă lumea din 
jur. Cu trecerea timpului, jocul preferat al surioarelor de-
venea prinselea. Cu lăbuța lui bolnavă, Scotch pierdea 
mereu. În sufletul său de cățel zglobiu apăru o umbră de 
tristețe și neîncredere. Oare toată viața va fi ultimul?  
 

 

     După două primăveri petrecute pe pajiștea de 
smarald, puiuții firavi de odinioară se transformară în 
trei labradori impunători. Veni și momentul despăr-
țirii: Pufi și Lipi fură adoptate de un maestru de circ, 
iar Scotch fu preluat de un om hâtru, care-l înhămă 
să care saci grei cu provizii pentru locuitorii mun-
telui. În loc să fie răsplătit pentru ajutorul dat, Scotch 
era lovit fără milă chiar în lăbuța beteagă, care-l în-
târzia pe stăpân. Fiecare lovitură pătrundea ca o să-
geată în sufletul blând al bietului labrador. Doar 
amintirea mângâierilor duioase ale mamei îî mai dă-
deau forță.  
     Într-o noapte în care stihiile dezlănțuite ale naturii 
păreau de neoprit, Scotch era cât pe ce să alunece 
și să se prăpădească într-o prăpastie a muntelui. 
Reuși în ultima clipă să rămână pe cărare și, astfel, 
să-și salveze stăpânul. În loc de laude, câinele fu 
lăsat să doarmă restul nopții în ploaia înfricoșătoare. 
Înnebunit de fulgere și tunete, Scotch își adună 
ultimele puteri și reuși să se elibereze din lațul care-i 
însângera grumazul. 
     Liber, Scotch porni într-o goană nebună departe, 
cât mai departe de acel om groaznic. Într-un târziu, 
aflat la capătul puterilor, cu lăbuța rănită, Scotch se 
adăposti într-o pădure, sub coroana unui stejar bă-
trân. Somnul îl fură repede și visul îl purtă în timpu-
rile inocenței, alături de surioarele lui. Ce dor îi era 
de copilărie, de o mângâiere, de joacă! Dar visul 
zbură ca o nălucă și, deodată, un foșnet ciudat îl 
făcu să tresară și să mârâie. Dintre tufișuri se ivi un 
ghemotoc de lup speriat: 
     -Bună ziua, domnule! Feriți-vă! Balaurii rubinii cu 
cozi stufoase din acest stejar aruncă bombe uriașe! 
țipă micuțul înfricoșat de cele două veverițe care îl 
loveau cu ghinde. Scotch mârâi spre veverițe și ele 
își căutară rapid un alt copac.  
     -Mulțumesc! șopti cățelușul încă speriat.  
     -De unde ai apărut și ce cauți singur prin aceste 
locuri? îl luă la rost labradorul.  
     -Îmi doream să vânez un pui de veveriță ca să-l 
aduc haitei și să fiu faimos printre frățiorii mei. Când 
colo, ce să vezi, în locul puiului de veveriță am dat 
peste ditamai monstru.  
     -Ha, ha, ha! Ceea ce numești tu monstru nu e alt-
ceva decât… umbra mamei veveriță. Sigur bietul pui 
este la fel de înspăimântat ca și tine, îi explică 
Scotch și îl mângăie ușor pe căpșor.  
     -Înțeleg, domnule! Cred…îmi pare rău că l-am 
speriat. Nu i-aș fi făcut niciun rău. Acum, vii cu mine 
la haită? Frățiorii mei mă vor invidia când mă vor ve-
dea cu tine. 
     Neavând de gând să petreacă prea mult timp în 
pădure, Scotch acceptă să-l urmeze pe micuț. Tra-
versară pădurea, ocoliră o cascadă și se opriră pe 
un platou în mijlocul căruia se afla un iaz mascat de 
un tufăriș. Deodată, noii veniți se treziră înconjurați 
de o haită. Un lup argintiu, uriaș, își dezveli colții, 
amenințător. 
     -Stăpâne, e în regulă, Scotch îmi este prieten, m-
a salvat de bombele veverițelor din pădurea de ste-
jari! Auzindu-l pe micuț, lupul se relaxă și rânji cu 
dispreț: 
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     -Impresionantă salvare din ghindele roșcatelor, 
domnule Scotch! De unde ai apărut cu blana îmbibată în 
traspirație umană? întrebă cu subînțeles lupul argintiu. 
     -Am evadat din lumea oamenilor care nu știau să-mi 
răsplătească munca decât cu ciomagul. Am fugit fără să 
privesc în urmă și doar săgețile durerii m-au oprit lângă 
un stejar bătrân, adăugă Scotch, privind cu tristețe spre 
lăbuța rănită. 
     -Neastâmpărat mic ce ești! Șuier, te-ai îndepărtat de 
haită și ne-ai pus pe toți în pericol! Aducând cu tine un 
câine de casă, și beteag pe deasupra, ne-ai adus miro-
sul omului în culcuș. Să nu mai faci asta niciodată! 
Ceilalți câini ai oamenilor ne-ar fi putut lua urma și, 
atunci... vai de cozile noastre! 
     -Îmi pare rău, scheună micul Șuier. Dar, adăugă cu o 
voce tremurândă, măcar îl puteți lăsa pe Scotch în 
această noapte în haită? Vă rog, are nevoie de noi, așa 
cum eu am avut nevoie de el! 
     Rămas puțin pe gânduri, șeful lupilor fu de acord cu 
rugămintea lui Șuier, dar doar pentru o noapte. Mirosul 
câinelui venit dintre oameni îi putea pune pe toți în peri-
col. 
     În acea noapte, Scotch nu reuși să adoarmă, din 
cauza gerului care parcă-i cuprindea corpul. Auzindu-i 
durerea, Șuier făcu o groapă în zăpadă și îî dezvălui un 
secret al lupilor: 
     -Adăpostește-te aici, Scotch! Apoi acoperă-te cu ză-
padă! Așa m-a învățat bătrânul argintiu și, crede-mă, 
chiar ți se va părea că stai lângă un cuptor! 
     Fără altă idee, Scotch urmă sfatul micuțului. Căldura 
oferită de plapuma de nea îl trimise pe labrador în lumea 
viselor. Dar, deodată, fu trezit de un urlet înspăimântător. 
Gheața iazului cedase, iar șeful haitei era în pericol de 
moarte. Fără să se gândească la pericol, cu lăbuța be-
teagă încă dureroasă, Scotch se aruncă în iaz și reuși 
să-l scoată pe lupul argintiu din ghearele morții. Inter-
veniră și ceilalți lupi și-l ajutară pe Scotch șă iasă pe mal 
cu șeful haitei aproape leșinat. Cu ultimele puteri, lupul 
salvat îi aruncă o privire de mulțumire labradorului: 
     -Te-am subestimat! Ești foarte puternic, loial și cura-
jos.  
     -Deci, aș putea să mai zăbovesc în haită măcar câ-
teva zile, până mi se vindecă rana de la picior? 
     -Hmmmm… Nu doar că poți rămâne… Eu am îmbă-
trânit, reflexele mi-au încetinit și nu-mi mai pot proteja 
cum mi-aș dori haita. Lupii au nevoie de cineva tânăr, de 
un prieten și de un lider puternic. Un lider curajos și loial 
grupului, un lider care nu ar lăsa pe nimeni în urmă. Tu, 
Scotch, ai toate aceste calități, de aceea te proclam 
Masculul Alfa al haitei! 
     -Mulțumesc, mare șef, pentru vorbele frumoase, nu 
cred că le merit! adăugă umil labradorul.  
     -Eu nu mai sunt șef, îți încredințez ție, Scotch, cea 
mai de preț comoară a mea: Haita. De azi înainte, eu 
sunt doar Amaroh, unul dintre lupii tăi, șopti lupul argintiu 
cu emoție în glas. 
     Ceilalți lupi porniră un urlet aprobator și îl înconjurară 
pe Scotch, noul lider al haitei. Labradorul le promise că 
va avea grijă, cu prețul propriei vieți, de comoara lui 
Amaroh. 
     În zilele care urmară, Scotch se confrunta cu o 
dilema, nu știa cum trebuia să se poarte ca șef al haitei.  
 

 

     Fiecare lup avea pretențiile sale. Chiar când 
aceste gânduri îi amețeau mintea, labradorul avu o 
tresărire ciudată. Simțea ceva în neregulă. Cerul 
părea mai întunecat decât oricând, aerul devenea 
înecăcios, iar vântul sufla răutăcios. Aceeași sen-
zație o avea și Amaroh. 
     -Trebuie să ne căutăm un refugiu cât mai repe-
de, altfel vom fi prinși de tornadă! strigă bătrânul lup 
puțin speriat.  
     -Ai dreptate, dar, mai întâi, trebuie să-i avertizăm 
pe oamenii din oraș! răspunse Scotch. 
     -Să intrăm în culcușul oamenilor? Ai înnebunit? 
Dacă nu ne va ucide tornada, vom deveni cină 
pentru oameni!  
     -Trebuie să-i ajutăm, suntem singura lor speran-
ță! mârâi cu convingere Scotch. 
     Supuși, lupii îl urmară pe noul lor lider. Cu toții, 
într-o goană nebună, porniră spre oraș, urlând înfio-
rător. Auzindu-i de departe, oamenii s-au crezut a-
menințați de sălbăticiuni și au pregătit plasele hin-
gherilor. În fruntea orășenilor se afla primarul, chiar 
primul stăpân al lui Scotch. Când se pregătea să 
întindă plasa, omul încremeni: 
     -Scotch, tu ești micul meu Scotch? 
     -Ham, ham! Labradorul sări în fața primului său 
stăpân și aruncă o privire îngrijorată în direcția tor-
nadei. Stăpânul, cu urechile făcute pâlnie, înțelese 
pericolul: 
     -Prieteni, stați, lupii ne avertizează că se apropie 
o tornadă! Închideți ușile și ferestrele, ascundeți-vă 
în beciuri și subsoluri! 
     Oamenii, parcă neîncrezători, se refugiară totuși, 
după sfatul primarului. Scotch își conduse haita într-
o grotă din apropiere, doar de el știută de pe 
vremea când se juca alături de surioarele lui.  
     După ce tornada se risipi, oamenii ieșiră din adă-
posturi și-l aclamară pe labradorul-lup.  
     -Bravo, băiete! Ești eroul nostru! strigă chiar pri-
marul localității către Scotch. Ai putea fi un câine 
polițist de ispravă! și potrivi la gâtul lui Scotch o 
insignă de polițist.  
    Scotch era mândru pentru laudele primite, dar, de 
data aceasta, știa sigur că își găsise locul. Se uită în 
ochii primarului, apoi spre haita de lupi și lătră.  
     -Înțeleg, ți-ai găsit adevărata familie! dădu apro-
bator din cap fostul stăpân al lui Scotch. 
     Câinele labrador linse, pentru ultima oară, mâini-
le ocrotitoare ale omului său, apoi se întoarse în 
rândul lupilor. Din acel moment, nu se mai simțea un 
beteag, un câine neputincios. Devenise un lider, 
liderul labrador al haitei de lupi. 
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