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Daniel CORBU 

 
ELOGIUL BOEMEI 

 
Sunt un boem amator. Şi de aceea m-am lăsat 

întotdeauna fascinat de adevăratul boem, de cel auten-
tic. Deşi altarul ceremoniilor boeme este cafeneaua, 
cârciuma, adevăratul boem nu trebuie confundat cu 
omul banal de cafenea. El este filosoful cu gesturi 
aristocrate şi gândire clară, este apostolul noutăţii atins 
de o forţă magică, ocultă. Filosoful boem depăşeşte în 
orice clipă platitudinea conformistă, sfidează înţele-
gerea comună a lucrurilor. Pe lângă filosofia boemă din 
cafenelele lumii, catedrele de filosofie cu profesori 
pedanţi şi lipsiţi de haz sunt un vax. De la Socrate, 
poate cel mai mare boem european, şi până la Pirgu din 
„Craii de curte veche”, diferenţa dintre filosofia boemă 
liberă şi cea didactică, universitară e ca diferenţa dintre 
zei şi nişte deşeuri rău mirositoare servite cu ostentaţie 
de postmodernism. 

Pe boem îl simţi. Fiecare gest îi e ritualic şi nu 
se avântă în dialog fără anumite ceremonii aristocrate. 
Cei care se amestecă precum musca-n lapte sunt 
veleitarii, amatorii, banalii Mitíci. Ca şi în cazul artiştilor 
autentici, boemul se naşte cu blestemul boemiei. În 
preajma celor adevăraţi (le mulţumesc că m-au 
acceptat!) am ajuns să trăiesc clipe de boemie auten-
tică. Dar nu numai atât! Pornind de aici, am reuşit să 
înţeleg psihologia veleitarului în artă. Mimând mereu, cu 
forţa de fixaţie creierală, probând continuu stările mani-
acale, veleitarul are momente în care crede, în care se 
simte adevărat. 

O definiţie a boemei nu se cade. Ea ţine de 
libertatea individuală. De gradul în care individul accep-
tă un anumit hedonism, un trai oarecum dezordonat, 
fără angajamente sau venituri fixe, de raportul său cu 
hazardul. În fond, boemul e un filosof  
 

 
singuratic, un sacerdot care acceptă traiul de azi pe 
mâine. Dacă, accidental, prin voia bunului Dumne-
zeu, îi cade din ceruri vreo moştenire, îl poţi admira 
probându-şi generozitatea.  

De multe ori boema a fost asimilată greşit cu 
alcoolul, foamea şi risipirea zadarnică a timpului. 
Socrate nu bea alcooluri nici măcar cât tânărul Alci-
biade, iar sistemul său maieutic (rezultat din pierde-
rea timpului!?), consemnat de ucenicu-i fidel Platon, 
stă la baza filozofiei lumii. 

Pe urmă, cine nu ştie azi că Omar Khayam, 
marele poet al antichităţii orientale, cel care proslă-
vea în versuri femeia şi vinul, n-a pus gura pe 
alcool toată viaţa, bându-şi doar laptele şi ceaiurile 
de ierburi? Faimosul filosof chinez Confucius era 
atins de aripa boemiei celeste, iar festinurile sale 
prin câciumile imperiului erau adevărate cursuri de 
vară de filosofie practică şi nepractică. Nu 
întâmplător, Confucius a obţinut de la împărat 
dezlegarea de a fi primit, respectat şi ospătat cât va 
vrea în orice han al imperiului. 

Despre boemi, cei care iubesc întâmplătorul, 
supa de nori şi comerţul cu stele căzătoare s-a 
scris mult şi de multe ori fals. Henri Murger prezintă 
în „Scène de la vie de bohème” o şleahtă de poeţi, 
pictori, compozitori şi ziarişti excentrici care 
condamnă viaţa burgheză. Jenant e că modestul 
autor parizian îşi prezintă boemii în contradicţie cu 
aşa-numiţii oameni onorabili. În ce priveşte artiştii, 
mulţi văd boema neapărat amestecată cu 
miresmele ratării. Deh, Dali avea dreptate când 
spunea, prin 1953: „Singurul lucru de care lumea 
nu se mai satură niciodată e exagerarea”. 

Feriţi-vă de cei care dezaprobă boema sau o 
înfierează cu mânie proletară! Boema a existat şi 
va exista în toate timpurile, cu farmecul şi exotismul 
ei, cu aria de desfăşurare în templul profan, cum i 
se mai spune cafenelei, sau în alte locuri. Tagma 
boemilor nu va pieri. Boemii vor întreţine magia 
noului, vor da palme gustului public, vor perfecţiona 
arta dialogului, fie că se numesc Duchamp, Van 
Gogh, Pirgu, Zacharias Lichter, Eugen Andone, 
Dimitrie Stelaru sau Pena Corcoduşa, pitorescul 
personaj din „Craii de curte veche”, în treacăt fie 
spus, singura carte bună despre boemă apărută la 
noi. Ştiu că Nichita Stănescu iubea enorm Craii lui 
Mateiu Caragiale şi suferea pentru că era doar 
boem amator, în timp ce Theodor Pucă, Nicolae 
Velea sau Mazilescu erau autentici. 

Cum spuneam, multe prostii s-au spus 
despre boemă şi, de multe ori, de către cei dinafara 
lor, a dezaprobatorilor, care, în articole sau studii 
academice, recomandau boemilor duşul şi tăcerea. 
Sper ca „Martorii orbi” - un roman al boemei, cartea 
noastră care va apărea curând, să clarifice mai 
multe lucruri despre acest fenomen complex şi 
magic. 
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şi între leul şi impala, 
cine-i victima şi cine călăul, 
cine poate descifra codul şi să înţeleagă planul 
Lui? 
Unde e schema, proiectul? 
Ai umilinţa să cauţi  
dacă îţi place vânătoarea de comori. 
Fiecare cu scopul lui, cu veşmântul lui de mucava:  
1+2+4 la fel ca 4+1+2 la fel ca 2+1+4 
oricum fac şapte 
şi mereu trebuie să vă uniţi în suma aia, 
dacă unul se şterge, doiul să acorde ajutor, 
să dezmembreze patrul, 2+2 sau 1+1+1+1, 
numai ţelul şi sfârşitul acelui şir  
să fie tot şapte; 
şi dacă doiul se frânge, 
nu contează, 
suma să dea tot şapte, 
deoarece natura pretinde asta, 
fiecare cu scopul lui; 
ce contează numele dat unui zeu, dacă iubeşti, 
dacă inima ta e sinceră şi atât de puternică încât 
iubeşte şi pe cine te urăşte, 
aceasta este raza care din est se deapănă, 
acolo unde nu putem privi, 
acolo unde răsare soarele.  
Acum ţi-e teamă de dună, 
ci eu spun că nu vei afunda, 
ce alte sirte şi mlaştini  
încă te vor mai opri? 
Îţi aminteşti după-amiaza aceea, 
vegheai pe cel pe care tu-l numeşti cadavru 
şi nu simţeai nici o prezenţă, 
percepeai o sudoare rece, durere, 
dar era esenţa lui să vegheze pe tine 
asupra unui înveliş de mucava. 
Deci, din ce nivel de existenţă 
vom putea înţelege rolul 
unui tăietor de gâturi şi al unui om prob, 
al unui lunetist şi al duşmanului în cătare, 
cine stabileşte distanţa şi diferenţa  
între un călău şi jertfa lui, 
ce văd ochii noştri 
ce nu observă inima noastră şi 
mintea 
decât o parte din lumina aceea şi din întuneric 
pe care şi tăietorul de gâturi o are 
deşi în măsură diferită? 
Ştiu că ţi-e frică de imperfecţiune  
dar nu ridica niciodată scutul 
şi îngenunchează cu mine în faţa întinderii astea 
de nisip, 
nu frânge sinapsele ce ne leagă infinitului 
fiindcă ele se activează  
unde începe fiecare suplică şi supunere 
strigătului din khamsin. 
Dă-mi mâna ta, sunt aici şi pentru totdeauna, 
energia se răspândeşte  
şi tu poţi s-o simţi precum soarele pe ceafă. 
 

 
 

Luca CIPOLLA 
(Italia) 

 
MUKHTAR (ALESUL) 
 

 

Anotimpurile nu se termină iarna 
şi nu există o zi lăsată la întâmplare... 
îmi desfăşor kefiah 
în faţa deşertului, 
glasul lui în tăcere, 
răul, să ştii, te ispiteşte în trup 
când nu poate cu conştiinţa  
şi colubrul are un rânjet familiar 
construind gaura lui. 
Întinsei mâna către neant, 
carnea mea era mucava.. 
Ce făceam singur 
şi ce de-a inimii mele impulsul pulsaţiei? 
Auziţi, auziţi în depărtare 
cum suflă khamsinul 
şi cum încreţeşte pielea mea veştejită... 
lumină şi încă lumină, soarele îmi încălzeşte ceafa, 
să nu vedeţi cum răsună aerul 
şi cum pârâitul nisipului 
e mai degrabă pe cel al făcliilor?! 
Nu-ţi fie teamă să te arzi, 
fiule, 
susţine-te suflului acela, 
totul este viaţă; 
acum încearcă să umbli, 
înfruntă hamada, 
în fond labilă şi săracă de ispite, 
apa e în tine, nu 65% din corpul tău, 
deşert egal miraj 
deci şi oază, 
ştii bine... 
vorbeşte farsi, română, italiană, 
învaţă spaniola, araba, esperantoul, 
te ascultă macul ăla 
şi vulpea ţi-e soră precum o ploşniţă, 
căţea sau antilopă nu ştiu ce, 
solifugul te batjocoreşte şi face pe histrionul, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Î
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Oana PANAIT 
 

Dar iubirea… 
 
Dacă iubirea ar fi un fir de praf, ne-am ale-

ge din timp cu multă grijă carpel, ca pentru o cură-
ţenie pascală; 

dacă iubirea ar fi un grăunte de înţelep-
ciune ne-am scoate de pe raftul din stânga al inimii 
cartea socratiană nescrisă vreodată; 

dacă iubirea ar fi o pictură, ne-am sprijini 
tâmplele de tuş şi am purcede la crearea unui inso-
lit tablou de galerie impresionistă, în culori aprinse 
de fovism mascat; 

dacă iubirea ar fi o floare, am culege peta-
lele rupte de indiferenţă de pe jos şi l-am pune pe 
Blaga paznic etern al corolei ce-şi ţese minunat 
dragostea noastră; 

dacă iubirea ar fi un eseu, am aduna cei 
“Nouăsprezece trandafiri” şi l-am căuta pe Eliade 
prin grădina lui Dasgupta [dacă Maitrey îl găseşte 
în panteismul plin de insecte flămânde de sacru şi 
profan; ori îl sunăm direct pe Dumnezeu, dacă nu 
are telefonul scos din priză, cum spunea cineva… 

dacă iubirea ar fi apolinică, paradisul des-
trămat s-ar (re)găsi pe pământul însetat de lucife-
ricul şi paradisiacul amorului pur; 

dacă iubirea ar fi un sunet, ne-ar acompa-
nia “valsul în doi” pe Dunărea… oltenească de 
valuri create de Strauss-fiul, nocturnele abisale pe 
claviatura albă de început … de suflete regăsite; 

 
Dar iubirea… e un sonet, căci poemul gân-

durilor îndrăgostite de patima vicioasă a gustului 
pentru celălalt, îl regăsim în fiecare din noi, atunci 
când plecăm la drum înarmaţi ca într-un război al 
unei ultimi nopţi de dragoste, destul de prozaice şi 
recitat cu orgoliul americanului pragmatic, dar nere-
semnat, sedus de Hemingway cu un ultim catren 
ne-poetic de “Adio…” sau cu morbidul avânt de 
corb rănit de noaptea întunecatului… ”nevermore”.  


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NDE (Near-death experience) 
 

De fapt nu stai pe loc 
şi mlaştina se face pământ  
valva timpului 
îşi frânge angrenajele  
un cordon de argint 
pe care mâna infirmierei aurii 
îl taie şi te deşteaptă  
acolo unde teamă şi insultă 
în filmul tău observi 
dar glasul unei lumini 
precum braţele calde îmbrăţişezi  
o lecţie pe care deja ai învăţat-o.. 
copil vei reveni. 
 

NU-I TIMP SĂ DORM 
 

Nu-i timp să dorm, 
rândunicile se înalţă în stol, 
soarele clipeşte printr-un coş, 
Mă mişc ca o umbră 
şi mă joc să mă întind  
şi să mă contractez... 
norii pe Belbo 
arme vechi ideile, pistoale fără proiectil,   
dintr-o şatră cânt împreună cu ei, nomazi, 
ceea ce-i pur şi ceea ce nu-i este; 
mă spăl pe mâini  
de mania asta de protagonism 
fiindcă este punctul de cotitură 
şi cu o rostogolire plâng şi regret, dar acum, 
acum a venit momentul  
să salut anii în urmă 
şi pe tine care din ochii tăi vietnamezi  
mă evoci din vis 
şi din drumul tâmplarului 
îmi şopteşti dacă mai întreb de tine... 
Nu mai e timp să dorm 
şi pixul este fără cerneală, 
la o chitară dezacordată pe pragul 
preexistenţei fiica mea cântă. 
 

NR. 42 
 

N-aş avea portretul tău... 
şi tămâia se răspândea în aer, 
cam împinsă de o mişcare indusă, 
eu, abureala, faruri cu xenon, 
vălul se rupea  
şi tu machiată pe un fir de geam, 
nr. 42, 
pe ce canal trebuie să navigăm?  
Licurici şi fulgi de stele 
care satură plantaţia, 
cu degetul trasând Carul şi Orion, 
absorbit în dishdasha mea 
a omului din deşert, 
Lebăda şi Leul, 
un demiurg întins spre scara aceea cu fusceli, 
temându-mă de ultima treaptă 
şi de orgoliul meu. 
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Gheorghe A. STROIA 
 

„Zâmbind vieţii” sau Alternarea obedienţei cu 

nesupunerea – crezul literar-artistic al întregii activităţi 

literare a Elenei Buică 
 

Viaţa ne oferă deseori motive de întristare şi 
rareori motive de bucurie, de zâmbet sau de exaltare. 
Însă, ar trebui să căutăm în fiecare durere – un motiv de 
bucurie, în fiecare suferinţă – un motiv de continuare a 
luptei cu sinele, pentru ca fiecare bătălie câştigată să ne 
apropie mai mult de viaţă, de înţelegerea şi de ce nu, 
dobândirea puterii de remodelare a propriului destin. 
Fiecare nouă zi să fie o luptă cu propriile limite, cu 
depăşirea condiţiei noastre, spre atingerea idealurilor şi 
a viselor, oricât de îndrăzneţe ar fi ele. Există în viaţa 
noastră gânduri rămase fără ecou, iluzia oglinzilor furate, 
amintiri vii pe care retina le proiectează în onir ca pe 
nişte pelicule dintr-un film mut, ce-şi găsesc puterea de a 
ţâşni la lumină, spre împărtăşirea noastră dintr-o fântână 
a Blanduziei, fântâna dorurilor toate.  

Debutând relativ târziu, dar în forţă, făcând 
abstracţie de calea parcursă până atunci şi dorindu-şi ca 
tot ceea ce va urma să-i fie aducător de noroc şi de bun 
augur, Buni se dovedeşte a fi prolifică precum izvorul ce 
adapă cu apă proaspătă setea călătorului neobosit, 
dăruind cititorilor săi grăunţe de nectar, culese de pe 
florile gândurilor şi prefăcute în miere, cu gust de viaţă. 
Indiferent dacă scrie poveşti - pentru copiii strămutaţi din 
ţara lor, din care răzbate nesecatul dor de plaiurile natale 
dar şi profundul respect pentru tradiţiile şi istoria 
neamului - sau pagini de călătorii ori jurnal monografic, 
indiferent dacă îşi adapă setea sa de oameni citind cărţi 
şi propunând spre analiză veritabile exegeze literare, 
Elena Buică este un mare împătimit de frumos, cu un 
suflet sensibil, delicat, plin de altruism. O regăsim de 
multe ori pe Buni, încurajând copiii să scrie, să crească 
mari pe calea virtuoasă a scrisului, să-şi transforme 
gândurile în condeie aprinse înmuiate în cerneala 
sufletului. Alteori, o găsim pe Buni şoptind, la gura sobei, 
poveşti de demult, dar animate de un suflu nou - un 
amestec fabulos de real şi ireal, de căldură şi 
binecuvântare - capabil să aducă somnul pe genele 
obosite de zbaterea şi agitaţia copilăriei. 

În alte scrieri ale sale, o reîntâlnim pe Buni 
gravă, erudită, reînnodând firul poveştilor de viaţă 
valoroase, schiţând şi apoi definitivând adevărate 
monografii, dublate de respectul pentru înaintaşii săi ori 
pentru locurile pe unde şi-a purtat paşii în tinereţe. O 
prezenţă extrem de activă în cercuri culturale din ţară şi 
din străinătate, membră fiind a unor uniuni de creaţie 
literară, rostuite să-i aducă nu atât mândrie ori 
superioritate  faţă de semeni, cât recunoaşterea şi 
consacrarea prieteniei – indubitabila sa calitate morală. 
Alteori, în liniştea sufletului său, purcede pe calea 
descoperirii unor noi universuri de gând, împărtăşind mai 
apoi, în veritabile florilegii, cuvinte de încurajare, pozitive, 
aprecieri sincere, asupra unor scrieri epice, lirice, 
publicistice şi chiar de sorginte ştiinţifică, toate conturând 
cu suficientă claritate şi precizie universul autorului, 
lumea în care creaţia acestuia pendulează. 

După apariţia interesantului studiu monografic 
dedicat comunei sale natale, „Întoarcerea spre obârşii” 

 
 

(Ed.Anamarol, Bucureşti, 2012), probând o activitate 
literară demnă de toată admiraţia, prezentul volum al 
Elenei Buică „Zâmbind vieţii” reprezintă un „mix” lite-
rar de „Gânduri, zâmbete, amintiri” (Partea I), 
„Frumoasele vacanţe” (Partea a II-a), „Prietenii mei, 
scriitorii” (Partea a III-a). Se spune că pentru a crea 
un fel de mâncare gustoasă, ai nevoie, pe lângă 
ingrediente, de pasiune, de foarte multă pasiune. 
Dacă se poate spune aşa, cărţile Elenei Buică sunt 
precum un „fel” savuros de hrană (spirituală, evi-
dent), servit la o cină romantică, în care protagoniştii 
pot fi: CITITORUL şi VIAŢA. Dacă 10% sunt ingre-
dientele unei scrieri de calitate, Buni completează cu 
90% pasiune, rezultând, de fiecare dată, un alt 
model, o altă viziune, un alt mod de abordare, o altă 
strategie de comunicare cu cititorul său.  

Alternând bucuria cu starea de meditare, 
dorind pentru toţi o lume mai bună şi mai curată, iată 
ce spune Elena Buică despre sine şi despre scrisul 
său: Mintea mea a sărit mereu în ajutorul inimii, 
spunându-i că în anii de acum trebuie să rezolv acel 
exerciţiu de acceptare, de împăcare cu mine însămi, 
cu trecutul, cu frustrările, un exerciţiu de conservare 
a unui spirit liber, că acum pot să descopăr cu o 
imensă bucurie că inima nu poate îmbătrâni. Mintea 
a insistat, spunându-i inimii că în această etapă de 
viaţă pot să primesc, dar şi să ofer în continuare tot 
ce am mai bun în mine, deoarece porţile sufletului 
îmi sunt mai larg deschise şi scânteile de lumină şi 
căldură îşi găsesc mai uşor calea spre semenii mei. 
 Debordantă sinceritate şi omenie care, din 
nefericire, sunt din ce în ce mai puţin apreciate în zi-
lele noastre, dar pe care Buni se încăpăţânează să 
le păstreze intacte. Acum, poate mai mult ca ori-
când, avem nevoie de scrieri pozitive, motivante, 
creatoare de bine şi de frumos, pentru a putea ridica 
lumea din starea de negaţie la care a ajuns. Negăm 
cu putere valoarea, negăm zâmbetul şi bucuria,  
 

(continuare în pag. 13) 
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   Valeriu Marius CIUNGAN 
 

SEMAFORUL VERDE 
 

ce simpli 
ce frumoşi 
erau trecătorii 
unul după altul 
ce firesc 
 

îşi ţineau rândul 
dădeau cu eleganţă prioritate 
păşeau cuviincios 
disciplinat 
în deplină legalitate 
în ambele sensuri 
la culoarea verde a semaforului 
 

se priveau faţă în faţă 
îşi sfredeleau retinele 
îşi răscoleau trecutul 
şi citeau gândurile 
îşi călcau în picioare principiile 
de-o viaţă 
îşi făceau avansuri 
promisiuni mute 
legăminte 
preţ de câteva clipe 
 

unii se îndrăgosteau pe loc 
pe zebră 
alţii puţin mai încolo 
după colţ 
alţii( pe care îi vom regăsi pe bordurile cartierelor 
din periferie în viitoarele  mele poeme depresive) 
niciodată ! 
 

stam la pândă 
gata să ţâşnesc la culoarea verde a semaforului 
mă întrebam 
cum nu ai putea să te îndrăgosteşti  
de-o fată 
ţâşnind din sensul celălalt,care să-ţi spună : 
treceam pe-aici 
şi te iubesc 
cum n-am iubit vreodată ! 
 

ce frumoşi erau trecătorii 
totul părea firesc ! 
 

Veghe 
               

eşti tu aceea care-n ruga nopţii tainic îmi veghezi 
tăcerea 
sunt singur rătăcesc cărarea-ntre pământ şi stele 
sunt singur ispăşesc păcatul, îmi petrec durerea 
‘napoi în trup, din trup ’napoi în suflet, spre-ale mele 
 

tăceri,credeam că îmi veghezi tăcerea, o ocroteşti de 
zvârcolirea nopţii 

 

şi căutând lumina am ajuns târziu şi obosit prin 
asfinţit în noapte 
sunt singur şi frumos îmi ispăşesc păcatul, îmi petrec 
durerea 
din trup în suflet, din suflet înapoi în trup, în dulci 
păcate 
 

şi aş fi vrut să mă răscumperi-n seara de iubire 
poate în dimineaţa parfumului tăcut şi desuet de 
seară 
eşti tu aceea ce îmi spovedeşti, ce îmi asculţi tăcerea 
dimineţii 
 

şi-ai vrea să fie dimineaţa 
seară? 
 

şi seara dimineaţă 
şi dimineaţa seară 
iară?   
  

LINIŞTE 
 

cum aşezai pe perna moale 
sonetul stins, păru-mblânzit de semilună 
actor de-aş fi ţi-aş pune-n poale 
un vers profan, nedemn,neisprăvit să-ţi spună 
 

că poate sunt actor şi poate suntem astfel 
ce strâmtă şi subţire ne e mărginirea 
cum tâmpla albă odihneai în puf de gâscă 
şi parcă se-odihnea şi ea , şi o ţineam în puf , iubirea 
 

era curat în aşternuturi , era atâta linişte în straie 
cuvintele frumoase le pitisem decuseară-n pernă 
îţi atingeam cu-n răsărit nelămurit privirea ta bălaie 
cu o tăcere nedesăvârşită şi puţin nedemnă ! 
 

Cum e 
 

cum este fără mine 
cum e să nu poţi să m-atingi 
cum e să simţi durerea - un nod în gât 
să nu poţi să o strigi 
 

cum e nedreaptă 
dureroasă 
secunda-n care plec 
şi timpul se destramă în secunde dureroase 
în care vin 
şi plec 
şi sunt parfum 
şi nu mai sunt prin casă 
 

cum e cu mine 
clepsidră caldă de nisip, să te contopeşti 
să curg cu fiecare bob mărunt de aur 
în jumatea ceasului de vară-n care mă iubeşti 
 

cum e cu fericirea 
lumina lunii, necontenită-mbrăţişarea 
sărutul răsăritului cu noaptea de iubire 
a ţărmului necontenit sărut cu marea 
îmbrăţişarea ţărmului 
cu marea 
 

aşa o fi ! 
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cale prin fulgi şi vene, până-n butuc. Cred că s-a 
petrecut o minune pen’ că am ȋnchis ochii şi toporul a 
căzut exact pe mijloc. Tăietura e mai curată decât mă 
aşteptam: se prelinge doar nişte sânge aşa, ȋncet, 
picurând pe pietrele de calcar, negru ca uleiul de la 
ferăstrăul cu motor. Picură pe buturugă şi de acolo 
curge şi se amestecă pe jos cu sângele curcanului şi 
găinilor tăiate de bunicu’. Bunicu’ dă din cap şi ȋnşfacă 
mortăciunea. 

“Micul dejun”, ȋmi zice. 
 
Prispa din faţa casei e ca vai de lume, cu 

gresie şi suluri smolite ȋnşirate peste tot. Unchiul Jack 
bocăneşte ȋntruna pe partea din spate a acoperişului. 
Pe el nu-l văd, doar pereţii de un alb murdar şi o 
scară de oţel argintiu. Vântul se-nteţeşte dinspre nord, 
aşa că treaba cu găinile e de preferat faţă de târâtul 
pe partea aia de acoperiş. Pământul se-ntinde nestin-
gherit ȋn jurul casei, ȋn toate părţile ȋn afară de livadă. 
Bunicu’ e unul din puţinii proprietari din ȋmprejurimi 
care ȋncă mai incearcă să cultive. Are o bucată bună 
de câmp, dar pământul pe-aici nu-i bun de recolte, iar 
soarele verii nu ţine destul cât să se coacă totul cât 
trebuie. Grâul, porumbul, ajung pe iarnă, dar altceva 
nu se merita. Majoritatea caselor ȋn regiunea asta au 
mai mulţi copaci ȋn jurul verandelor. Aici, la bunici, 
totul e spaţiu deschis. Vântul ȋşi face de cap pe 
câmpie şi vâjâie chiar şi pe poteca de ciment şi calcar 
dintre casă, grajdul roşu, livada de meri şi garajul de 
lucru al bunicului. Cel mai apropiat mănunchi de 
copaci e la vreun sfert de milă la sud. Mi se face 
pielea de găină unde mi-au ramas mâinile dezvelite, 
că am suflecat mânecile să nu le umplu de sânge. 
Nici măcar n-a ajutat mare lucru. Sunt pătat cu sânge 
peste tot şi tot ce-am reuşit să fac e să mă ȋnfrigurez 
mai tare, fără mâneci. Cu o lună-n urmă, eram pân’ la 
brâu ȋn lacul Huron. Acuma parc-ar da să vină 
ninsoarea. Greu de crezut că doar cu două săptămâni 
ȋn urmă puneam corturile pe mal la Search Bay. Am 
prins ştiucă de lac, mare cât văr-miu Tommi, ȋn barca 
cu vâsle a lui Jack. Am fi putut să stăm acolo o lună, 
să ne ţinem doar cu zmeură şi ştiucă, cioplind la lemn 
de plută ȋn jurul focului. Nu tu ghete, nu tu muncă, nu 
tu găini, doar nisipul cald la picioare şi umbrele pinilor 
şi molizilor la spate. Azi, doar la gândul căldurii de 
atunci mă ȋnfrigurez şi mai tare. 

Ȋmi curăţ ghetele şi mă duc la uşa de la 
intrare. Uşa de plasă scârţâie când o dau la o parte să 
apuc, cu mâna soioasă de la găini, clanţa rotundă de 
alamă a uşii de lemn. Când păşesc ȋn pragul uşii, mă 
izbeşte duhoarea propriilor haine, de la căldură, 
ȋnainte să simt aburii de ouă cu cârnaţi. Ghetele lasă 
urme de sânge pe gresia verde, aşa că mă aplec şi 
şterg pe jos cu mâneca, atât cât pot. Bunica 
trăncăneşte oale şi tigăi prin bucătărie. La chiuvetă, 
apa curge ȋn şuvoi nestingherit. 

“Buck, tu eşti? Adu’ nişte pungi de gunoi. Şi 
ia-ţi şi ţie un suc”. 

“De unde?” 
“De după maşina de spălat”. 
Totu-i vechi ȋn camera din spate, dar toate 

ȋncă mai merg - asta ţine bunica să-mi repete de câte  
(continuare în pag. 9) 

 
 

 
 

Joseph Daniel Haske 
 

Câteva gâturi de dimineaţă 
 

Traducere: Liana Vrăjitoru Andresen 
 

 

E război ȋn toată regula ȋn faţa casei bunicului, o 
luptă ȋntre pasăre şi om. Bunicu’ n-are nevoie de ȋntăriri, 
din câte-mi dau eu seama. Băi, da ştiu că moşu’ ȋnvârte 
bine din topor. N-am mai văzut aşa ceva, cum ţâşneşte 
sângele din gâturile subţirele de găină şi colorează cal-
carul din faţa garajului. Două-trei ȋncă zburătăcesc, fără 
capete, ȋn timp ce una e ţintuită pe butucul de ulm. Dacă 
găinile ar avea suflet, poate că ar arăta că aburul care le 
iese pe cioc şi se varsă ȋn aerul ȋngheţat. Partea ȋn care le 
omoara nu-i chiar aşa groaznică, deşi am stomacul gol şi 
de două ori mi-a venit ȋn gât vomitatul. Mirosul de moarte e 
cel mai urât. Faţă de o găină moartă, o ghenă de gunoi ȋn 
toiul verii e imbietor de parfumată. Ochii mi se umezesc de 
la aerul rece şi de la duhoarea mortăciunilor. De câte ori 
ȋmi vine iar la nas, mă-ngreţoşez. Dar tot e ceva să-l vezi 
pe bunicu’ muncind să le termine pe toate, găinile.  

“Fii atent la ce fac!” zice. “Că te pun la căsăpit un 
curcan”. L-a şi ȋngrămădit lângă butuc, ȋncercând să-i 
ȋntindă gâtlejul lung pe lemnul de ulm şi sufocând pasărea. 
Vietatea dă din pulpe şi-i zgârie pulovărul. 

“Stai dreacu’ ȋntr-un loc”. E prima dată când ȋl aud 
pe bunicu’ ȋnjurând. De felul lui, el ȋnjură cu expresia feţei, 
fără să spună un cuvânt. Cu bunicu’, chiar şi un ditamai 
curcanul şi-a găsit naşul. O bucată vineţie cu ochi şi cioc, 
ce-a ramas din capul păsării, cade pe pietre dintr-o lovitură 
neȋngrijită de topor. Sudoarea se prelinge pe nasul 
bunicului şi respiraţia i-e greoaie. Ȋmi dă toporul. 

“E rândul tău, băiete”. 
Apuc coada toporului. “Păi ce credeai, sigur că-i 

greu”, zice. Potriveşte un butuc şi mormăie ceva care suna 
a “Aici”. 

La prima lovitură vreau să-i arăt bunicului că-s 
bărbat. Nu nimeresc butucul şi mai că-mi retez degetul 
mare de la picior. 

“Uşurel, măi copil”, zice. “O lovitură curată, direct 
pe mijloc. Atât”. 

A doua ȋncercare nu-i mult mai bună, dar măcar 
dau pe lemn. Bunicu’ dă din cap şi apucă o găină de gât. 

“Nu, bunicu’, nu pot”, ȋi spun. Mă simt ca un 
mucos. Bunicu’ zice, “ia-ţi avânt aşa, uşor, şi loveşte drept. 
Da dacă-mi tai degetele drace, aici ȋţi pun capul”. 

Mă ȋndrept de spate şi ridic deasupra capului 
toporul, cum ȋmi pare mai nimerit, şi văd oţelul tăindu-şi  
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(urmare din pag. 8) 

 

ori o tachinez despre vechiturile ei. Zice că pe vremea aia 
se făceau toate mai solide. Maşina de spălat şi stors, fierul 
de călcat, masa de stejar pentru rufe—toate tre’ să fie 
măcar la fel de bătrâne ca bunica. Ies din cameră cu nişte 
pungi şi o sticlă. Trec repede pe lânga peretele maro care 
duce la bucătărie, ȋmpiedicându-mă ȋn bocanci vechi de 
lucru, mănuşi de grădină şi tenişi. Bucătăria e ȋncinsă şi ȋn 
dezordinea din ea se văd pene, pungi, cutii, ziare şi carne 
peste tot. Bunica face gem de zmeură. Ȋi dau pungile. 

“Nu pot de mâini”, ȋmi spune şi-mi arată mâinile 
mozolite cu gem. “Pune-le pe bufet”. 

 
Bunicu’ se aşează ȋn capul mesei. Nu s-a spalat pe 

mâini de sânge, se-apucă să mănânce aşa cum e. Bunica 
m-a pus să mă spal. Să-mi scot bluza. Acum bunicu-i 
transpirat de-a binelea, iar salopeta i-e pătată roşu-vânăt. 

“Adu-mi sticla, femeie”. Ȋmi face cu ochiul şi ȋi trage 
o palmă pe fund bunicii. Ea ȋmi aruncă o privire. Din 
strâmbătura gurii ȋmi pare că ar vrea să spună ceva. 
Deschide şi ȋnchide gura—şi tace. Toarnă Canadian Mist 
ȋntr-un pahar, ceva mai puţin de un sfert de sticlă, şi 
trânteşte paharul ȋn faţa lui, pe masa albă şi ciobită, de 
lemn fals. Mă-ntreb dacă-l iubeşte. Chiar şi-n pozele de la 
nuntă are o figură acră. La fel ca acum, când urmăreşte din 
priviri cum bunicu’ aruncă pe gât tăria şi dă scurt din cap 
spre sticla mea de Coca-Cola. 

“Bine, băiete, acum le amestecăm. Da’ să-ncepem 
cu-nceputul. Ȋnainte de cocteiluri, hai să-ţi dau să-ţi crească 
nişte păr pe piept”. Ia alt pahar şi ȋl umple din nou, apoi ȋl 
impinge pe masă spre mine, ca-ntr-un film western. 

“Aşa, să-ţi deschidă ochii”. 
“N-are decit 12 ani, măi Eddie”. Bunica ȋi 

pregateşte o farfurie cu mâncare. 
“Aproape 13”, zic eu. 
“Dă pe gât, sa-ţi ude fluierătura. Aşa, aşa. Vezi, tu? 

Baiatu’ are sângele meu ȋn vine. Seamănă cu bunică-su”. 
“Gene şi Mary or sa-ţi dea ouăle prin maşina de 

tocat, om bătrân ce eşti”, zice bunica. 
“Eu l-am adus pe Gene ȋn lumea asta crudă şi să 

mor eu dacă nu-l trimit tot eu afară din ea. Un bărbat care 
se teme de propria sămânţă nu-i bărbat deloc”. 

Mi s-au deschis amândoi ochii, iar bunicu’ ȋşi 
umple din nou paharul. 

Bucătăria s-a ȋnceţoşat. Totul se mişcă aşa, cu 
ȋncetinitorul-bunicu’, bunica, apa din chiuvetă. Ceasul bate 
tot mai tare. Bunicu’ pufneşte tot mai nervos. De pe 
ceramica ciobită a bufetului picură sânge şi zemuri galbene 
de găina. Pungi mari de hârtie, pline de pene, tremură ȋn 
ritmul curentului de la ventilatorul ruginit de oţel care se 
clatină dintr-o parte ȋn alta. Bunicu’ ȋşi muşcă buzele 
crăpate, cu faţa albă-roşie şi cojită. Dă din cap, pufneşte şi 
ȋşi mai toarnă un pahar. Mă uit la tabloul cu Ultima Cina de 
pe peretele lateral, şi-mi doresc să nu-mi mai toarne ȋncă 
un pahar. Dar el tot ȋmi toarnă. Pe ăsta ȋl beau mai ȋncet 
decât pe celălalt şi ȋncep să mă ȋnec pe la jumătea 
paharului. Parc-ar fi o porcărie de sirop de tuse. Bunica ȋl 
loveşte ȋn joacă, drăgăstos pe bunicu’ pe ceafă, apoi se 
aşează ȋn dreapta lui şi aprinde o ţigară maro, cu filtru. 
Aproape că nu-i vad părul negru, cârlionţat pe sub baticul 
roşu, identic cu baticul prins la salopeta bunicului. El ȋşi 
acopera o nară şi suflă ceva gelatinos pe cealaltă, apoi se 
şterge cu mâneca de flanel. Radioul cântă muzică western,  
 

 
apoi vin ştirile. Bunica mai trage un fum şi stinge 
ţigară ȋntr-o cutie de Hill Brothers. 

“Ia pipotele şi maţele şi alte-alea la butoiul 
pentru ars”. Ȋmi dă două pungi Hefty de gunoi, şi-s 
mai grele decât par. 

“Nu te grăbi. Termină-ţi ȋntâi duşca, apoi du-
te”, zice bunicu’. 

“O termină pe dracu’”, zice bunica. 
“Vezi cum vorbeşti, femeie. N-avem nevoie 

să ne faci tu gât, aşa-i, baiete?” ȋmi face cu ochiul şi 
ȋi dă din nou o palmă peste fund, de data asta mult 
mai cu foc. 

 
Ce mare chestie e beţia asta. Mâinile şi 

picioarele se mişcă, dar parcă n-ar fi ale mele. 
Aburul care-mi iese pe gură e rotund ca cercurile pe 
care le face bunica, din fum de ţigară. Apuc să cânt 
un vers ȋntreg dintr-o tâmpenie de melodie western 
până să-mi dau seama că unchiu’ Ray se rânjeşte 
la mine.  

“Dă-mi-le mie pe-alea, Buck Owens”, zice, 
ȋn timp ce mă holbez la el prosteşte. “Pungile, 
moacă ȋnapoiată. Dă-o dracului de treabă, mai 
copchil, parcă ziceau că tu eşti ăla deştept. N-ai nici 
un pic de minte ȋn cap, exact că mătuşă-ta Virginia. 
Cât i-a folosit toată ȋnvăţătura? Bani aruncaţi pe 
geam, ȋţi spun eu”. 

Venele umflate ȋi pulsează pe gât. Ȋncerc 
cât pot de tare să nu râd, iar acum ȋmi simt degetele 
de la mâini cu vârf şi ȋndesat. Mă ȋnţeapă de la 
amorţeală, dar ce să fac, să-l vad pe Ray ȋnfuriat e 
prea de râs. Nu cred că l-am vazut vreodată pe Ray 
fericit. N-a ajuns ȋn punctul ăla. Cuvintele lui nu mă 
ating, de parcă ar cădea direct pe dalele de piatră 
de sub butoiul pentru ars, ca şi scuipatul care-i 
zboară din gură. Nici nu-l mai ascult, ȋmi bag 
picioarele ȋn ce spune. Trânteşte pungile cu găinării 
ȋn butoiul ruginit şi exact atunci ȋncepe să plouă. 
Ray scoate un Zippo din buzunarul cămăşii. 

“Du’ şi adu aia de-acolo. Canistra, boule. 
Câţi litri-s ȋn ea, vreo patru?” 

Cu benzina pe care-am dat-o pe blugi, pe 
genunchi, aş putea aprinde butoiul. Ȋi dau canistra 
lui Ray şi el aprinde bricheta. 

“Du-te-n garaj. Nu se-opreşete ploaia asta 
prea repede”. 

Un capac de la vreo sticlă cade cu zgomot 
pe jos, ȋn garaj. Bunicu’ ȋi dă lui unchiu’ Ray un 
Schlitz. Ray ia sticla, se uită la mine şi zice, “Vezi 
frigiderul ăla? Să mor io, aia-i o capcană de 
moarte”. 

“Nu se mai fac ele, frigiderele, la fel ȋn zilele 
astea”. Moşu’ ȋşi drege glasul şi scuipă pe podea. 

“Eşti ca ȋntr-un coşciug dacă te-ai blocat 
ȋntr-unul din astea. Dacă te-ai băgat ȋn el şi se-
nchide uşa, gata, eşti ȋncuiat acolo şi eşti bun de 
carne la congelator”. 

“Pe-ăsta l-am luat ȋn patru’ş’nouă”, zice 
moşu’. “La câţiva ani după al doilea război mondial”. 

“Ai fost ȋn al doilea război mondial?” mă uit 
ȋn ochii bunicului.  

“Să nu te prind că faci pe viteazul şi-l bagi  
(continuare în pag. 10) 
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(urmare din pag. 9) 

 

pe frate-tu sau pe văr-tu ȋntr-o tărăboanţă din asta de 
frigider”, zice unchiu’ Ray. “Dacă-ţi dă prin cap aşa ceva, 
se sufocă acolo. Am văzut eu la televizor. Monoxid de 
carbon, aşa-i zice”. 

“Ȋhȋ, asta a fost şi prima cutie frigorifică pe care-
am vazut-o vreodată. Cadou de aniversare, pentru baba 
mea”. Bunicu’ scuipă. 

“Ai fost ȋn război?” Ce urăsc când ăştia adulţi din 
familie nu m-ascultă. 

“Tu ce-ai făcut, copchil, ai băut?” Ray mă 
măsoară din cap până-n picioare. 

“Amândoi am avut olecuţă, cât să ne deschidă 
ochii. N’aşa, băiete?” 

“Isuse Cristoase! Măi tată, are doişpe ani. E doar 
un mucos. Să vezi ce-ţi pune pielea pe băţ mă-sa Mary 
când ȋl vede acasă”. 

“Nu lua numele Domnului ȋn deşert, baiete. 
Oricum, e irlandez ăsta mic. N-are ȋncotro, tre’ să se facă 
beţiv. Ȋi vine din amândouă părţile, n’aşa baiete?” Scuipă 
şi scoate cutia de tutun din buzunarul de la spate. “Băiatu’ 
vrea un vârf de tutun”. 

“Hai că eşti bine, Buck. Da orice-ai face, nu te 
apuca să te pişi. Că dacă rupi pecetea, după aia toată 
ziua numai asta ai să faci”. 

Imediat ce-a zis Ray de asta, mă şi trece. 
“Ia du-te şi revino-ţi din beţie, s-o ajuţi pe a’ 

batrână”, ȋmi mai zice. 
 
Merg pe urmele de sânge care duc de la garaj 

până la casă, ȋncercând să nu calc pe capete de curcan 
sau alte bucăţi roşiatice. Ploaia s-a oprit, dar acum sunt 
bălţi pe toată porţiunea din faţa garajului. Bunicu’ şi 
unchiu’ Ray pun ȋn funcţiune tocătorul cu motor. Ȋl aud din 
garaj. Nu poa’ să fie mai târziu de miezul zilei, dar cerul e 
mai ȋntunecat decât ar trebui. Aerul ȋmi amorţeşte degete-
le, chiar şi cu soarele care se iţeşte pe sub cenuşiul nori-
lor. Gheata dreaptă se ȋnfundă ȋn noroi până peste gleznă. 
Acum chiar trebuie să urinez, şi clipocesc cu gheata până-
n labirintul de pomi din partea de vest a casei. Mă deschei 
deja la nasturi ȋn timp ce mă pitesc printre copaci. Ultimul 
nasture nu vrea să se deschidă, dar căldura dintre picioa-
re ȋmi ȋncălzeşte bine mâinile, aşa că mă opresc din des-
cheiat să-mi dezmorţesc degetele câteva secunde, apoi o 
scot uşurel din pantaloni. E plăcut să dau afară otrava. E 
galbenă bine. Am auzit-o pe mama odată spunându-i lu’ 
ăl’ bătrân că dacă urina-i ȋnchisă la culoare ȋnseamnă că 
nu bei destule lichide. Ce tâmpenie! Moşu’ şi cu mine am 
băut de-a lichide toată dimineaţa. Nu m-apuc să mă joc cu 
scula, dar ȋmi mai ţin mâinile puţin pe lângă ea dupa ce 
mi-am tras izmenele, doar cât să mă mai ȋncălzesc 
oleacă. Mă simt chiar bine acum, aşa călduţ e acolo jos, şi 
ȋncep să scot nişte zgomote ciudate când simt o mână pe 
umăr. Care-o fi ăla, are mâini mici, de fată. Mă ȋntorc, cu 
nasturii descheiaţi, să-i fac un scandal monstru. 

“Ce faci poponaru’ dracu’?” Şi pe cine văd, pe 
Părintele Pierre cu chipul lui atotputernic. Ce n-aş da să-
mi pot băga cuvintele ȋnapoi ȋn gură. 

“Foarte şarmant. O căutam pe bunică-ta, fiule”. 
“E acolo, ȋn bucătărie”. Ȋntotdeauna mă intimidez 

şi spun idioţenii când sunt cu persoane ca Părintele 
Pierre, care spun mereu exact ce trebuie, chestii 
inteligente de câte ori vorbesc. Gâturile alea de whiskey  

 
nici că m-ajută. 

“Profanităţile sunt un păcat, fiule. Gândeş-
te-te la sufletul tău nemuritor. Separă-te de cei din 
lumea asta care te ademenesc pe calea pierzaniei: 
‘Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poar-
tă sabia. El este ȋn slujba lui Dumnezeu, ca să-L 
răzbune şi să-l pedepească pe cel ce face rău.’” 

“Părinte, dumneata nu se presupune că 
trebuie să ierţi?”  

Ȋmi aruncă o privire de sus, ca de om plin 
de sine, dar ȋşi muşcă limba pentru că tocmai 
atunci vine bunica dinspre pridvor. Bunica ȋmi mai 
dă o pungă cu resturi de găina. 

“Bună ziua, Părinte”. Faţa i se luminează 
ca prin farmec la vederea mierosului ăsta. “Hei 
Buck, ia astea şi dă-le la ars”. Bunica se opreşte, 
oftează şi ȋşi pune mâinile pe şolduri. Mă mângâie 
pe cap şi ȋşi aprinde o ţigară. Amândoi aşteaptă să 
mă ȋndepărtez, ca să poată vorbi. 

 
Bunicu’ ascute nişte topoare ȋn garaj. 

Butoiul de gunoi e plin vârf aşa că las punga la uşa 
garajului. Ray probabil s-a dus pe undeva câteva 
minute. Tocmai când mă socotesc că poate a 
plecat acasă, ȋl vad ȋntorcându-se cu o puşcă de 
vânătoare. 

“Veveriţele dracului” e tot ce zice. Bunicu’ e 
transpirat şi se opreşte să şteargă lama toporului. 
Apoi mai ia un topor, unul mai mic. Cu ele se duce 
spre coteţul găinilor, cu pumnii strânşi, aşa că n-am 
ȋncotro, trebuie să-l ȋntreb: 

“De ce-ai luat două topoare?” 
“Unu-i topor de lucru, celălalt e bardă. 
“Şi la ce le-ai luat?” 
“Unu-i pentru găini, celălalt e pentru păsări 

mai mari. Gâşte, curcani şi alte alea”, zice unchiu’ 
Ray, rânjind, ȋncărcând gloanţele ȋn puşca de 
calibrul doişpe. 

“A”, zic, cu privirea ȋn jos. Nu prea mă 
dumiresc care topor e care, dar trebuie că ăla cu 
mânerul mai mare şi cu mai mult metal e barda. 
Ştiu ce ȋnseamna să hăcuieşti cu barda. Am ȋnvăţat 
dintr-o carte pe care am citit-o pentru ora lui 
Doamna Miller. Ăla mai mare ar fi mai potrivit 
pentru hăcuit, aşa că rămân la părerea iniţială. 

“Hei, treci ȋncoace băiete!” strigă unchiu’ 
Ray din toţi bojocii, ȋn faţa garajului. “Ia şi ȋmpuşcă 
şi tu nişte veveriţe. Eu deja am pocnit două jigodii”. 
Bunicu’ dă din cap către uşă şi către unchiu’ Ray, 
aşa că mă duc. Bunicu’ mereu zice că nu strică 
niciodată nişte antrenament la trageri. N-ai cum să 
ghiceşti când o să se işte vreo chestie, dar măcar 
ştii că dacă se iveşte ceva, poţi să te bazezi pe 
familie. “Sângele apă nu se face”. Aşa zice el. 
“Legea nu te apără, biserica nu te salvează, iar 
guvernul nici pe-atât nu te are la inimă”. Niciodată 
nu l-am auzit să aibă el la inimă pe cineva, dar 
mereu spune că s-ar arunca ȋn faţa glontelui chiar 
şi pentru “cei mai mojici din familie”. Şi nu mă-
ndoiesc că ar face-o. Toţi am face-o. 

Ray ţine puşca ȋn poziţie de tragere şi mă 
ajută să o ţin nemişcată. Aliniez cătarea cu  

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

 

animalul. Prima impuşcatură mai că mă da pe spate. 
Parcă m-a muşcat de umăr, aşa tare-a fost reculul. Eu-s 
obişnuit doar cu un pistol cu glonte de 410. M-a făcut să 
greşesc puţin ţinta, dar tot am nimerit veveriţa grasă şi 
roşie, atât cât s-o ameţesc. Stă pe pietriş şi nu face nicio 
mişcare. Unchiu’ Ray se duce la ea, o ia de picioarele din 
spate şi ȋi zdrobeşte capul de o buturugă. 

“Nu se merită să mai prăpădeşti un glonte. Ia, mai 
ţinteste una”. 

De data asta, nimeresc o veveriţă direct ȋn gât, 
aşa că am ras-o de-a binelea. Aud glontele oprindu-se ȋn 
peretele vestic al grajdului. 

“Bună-mpuşcătura. Du-te şi culege jigodia”. 
Trec pe lânga coteţul curcanilor ȋn drum spre 

magazia cu unelte de lângă grajd şi mă aplec să văd dacă 
mai trăieşte veveriţa. O iau de picioare şi mă uit ȋn ochii ei 
negri, aşa, cu capul bălăngănind. E greuţ animalul, 
nemişcat cum e, mort ȋn palma mea ȋnmănuşată. Unchiul 
Ray ȋmi ȋntinde cuţitul de vânătoare. 

“Ia de-aici, taie-i coada şi păstreaz-o. Restul 
aruncă-l ȋn pungă cu celelalte. Le curăţ eu şi le prăjim 
mâine la cină”. 

Ȋncă nu mă dumiresc ce vrea să fac cu coada de 
veveriţă, dar o pun deocamdată ȋn buzunar la haină. Ray 
vede şi zâmbeşte. Capul mi se ȋnvârte tot mai tare, ca la 
gripă. 

Tot ce reuşesc să bângui e, “Cred că mă duc să 
văd ce face bunica”.  

Mă ȋndrept spre casă. Pariu că mâine mâncăm ori 
veveriţă ori gaină la cină. N-am nimic ȋmpotriva gustului de 
veveriţă—nu e prea rău când ştii cum s-o prepari: cu ceva 
unt, felii de ceapă şi sare - problema e să nu dai de alice. 
Nimic nu-i mai rău decit să mănânci, ca omu’, iepure sau 
veveriţă sau potârniche şi să te-alegi cu un dinte rupt de la 
alice. Dar s-ar zice că n-ai ce-i face, decât dacă te apuci 
să ȋmpuşti vânat mic cu puşca de calibrul 22. Dacă mă 
gândesc mai bine, multă lume nu ştie nici să scoată 
oasele din peşte cum trebuie. De câte ori n-a fost cât pe-
aci să mă ȋnec cu un os de peşte! Bunica scoate oasele 
impecabil, de cele mai multe ori. Cea mai bună 
bucătăreasă pe care-o ştiu. Ȋntotdeauna se oboseşte să 
scoată oasele din peşte. La fel şi cu veveriţele, ȋşi dă toată 
silinţa să scoată alicele. Acum tocmai pune la uscat nişte 
şosete şi desuuri pe sârmă când trec pe lângă ea, ameţit, 
ȋn drum spre casă. Se opreşte din treabă şi-l văd pe 
Părintele Pierre spunându-i ceva şi punându-i mâna pe 
umăr. Şi-o retrage repede, ȋncurcat, când vede că mă uit. 

“Arăţi că naiba, fiule. Şi ce ne facem noi cu 
bătrânul, ei? Ia, tu du-te şi te ȋntinde. Ai făcut destul pe 
ziua de azi”. Parintele Pierre ȋmi evită privirea. Iar eu nu 
mă supăr, aşa că mă ȋndrept direct spre casă, cu ghetele 
mele ȋnsângerate cu tot. Mă spăl ȋn bucătărie şi apoi mă 
ȋncolăcesc pe covorul vechi şi maro din camera de zi. Nu 
văd nicio pernă ȋn jur, aşa că fac jacheta sul. Aerul cald 
venind dinspre sobă mă toropeşte urgent. Burta nu prea 
mă mai doare, aşa cum stau pe-o parte. 

 
Mă trezesc speriat ȋn zgomot de sticlă spartă. 

Camera ȋncă se mai ȋnvârte, aşa că ȋmi ia ceva până să 
mă dezmeticesc şi să mă ridic. Nu-i aşa târziu, că văd 
ȋncă soarele prin geamul de lângă canapea. Bunica intră 
ȋn cameră, se proţăpeşte lânga sobă. Ochiul drept ȋi e  

 
vânăt şi umflat. 

“Vine poliţia”, zice. “Tâmpiţii de vecini, se 
bagă ȋn borşul altuia. Unchi-tu Jack e cu bătrânu’, ȋl 
ajută să se cureţe. Când ȋntreabă poliţia, spui că 
jucai fotbal cu Jack şi ai dat mingea prin geam. 
Geamul s-a spart. Asta a fost”. 

“Şi de fapt ce s-a-ntâmplat?” 
“Unchi-tu Ray l-a ȋmpins pe bătrân prin 

geam”. 
“De ce? Că doar Ray nu băuse”. 
“Ca să mă apere pe mine, de-aia. Dar i-am 

zis şi lui, n-am nevoie de ajutorul nimănui. Un fiu 
bun ȋşi vede dracului de treaba lui”. 

“Şi cu ochiul ce-i, bunica?” 
“Ei, aia nu-i nimic, auzi tu? A fost un 

accident. Puneam la uscat nişte pantaloni şi am dat 
cu faţa ȋn stâlpul de care-i legată sârma”. 

 
Haina neagră a Părintelui Pierre şi gulerul 

alb sunt atârnate pe spătarul unui scaun de 
bucătărie, dar pe el nu-l văd pe nicăieri—tare 
ciudată drăcovenie. Sunt urme de roşu pe gulerul 
alb. Tot ce ştiu e că trebuie să-l găsesc pe bunicu’, 
aşa că mă grăbesc să ies pe prispa din faţa casei. 
Ȋl văd acolo, cu părul alb stropit cu roşu. Ȋşi culege 
sticlă din pielea capului, bucată cu bucată. E greu 
să-mi dau seama care-i sânge de găină, care-i al 
lui bunicu’, decât unde-s petele mai stacojii pe cap. 
Se uită drept ȋn ochii mei, pe jumate lăcrimând, pe 
jumate gata să facă moarte de om. Cineva tre’ să 
facă ceva. Numai nu bunicu’. Nu acum. Fug la 
garaj să caut puşca de doişpe a lui Ray, dar 
probabil că a luat-o el. Prin pădure e juma’ de milă 
până la mine acasă, de la ferma bunicilor. Pot să 
fug pân-acolo ȋn două minute şi zece secunde. M-a 
cronometrat Unchiul Jack şi a zis că nimeni nu fuge 
pe distanţa asta mai repede ca mine, aşa că mă 
duc să-mi iau puşca de 410. Singura chestie e că ȋn 
momentul ăsta parcă n-aş fi eu, mă ȋmpiedic prin 
găurile din lanul de grâu secerat şi iau ȋn picioare 
toate rădăcinile de cedru pe poteca udă care duce 
la dealul cu molizi şi mesteceni. 

Bunicu’ ştie el ce mişcare să facă. Eu doar 
să fiu pregătit, cu o pungă de gloanţe, un cuţit şi 
puşca la ȋndemână -cea cu armare manuală. Doar 
că nu reuşesc să ajung ȋnaintea poliţiei ȋnapoi la 
casa bunicilor. M-au ȋntrecut cel puţin cu un minut. 
Toată lumea a dispărut. Bunicu’ şi Ray au dat 
drumul găinilor, care acum pigulesc ȋn grădiniţa 
bunicii, departe de maţele celorlalte găini. De-acum 
au dat iama ȋn varză şi dezgroapă cartofi şi mor-
covi. Ȋmpuşc una cu puşca de 410 şi restul o iau la 
fugă ȋnnebunite. O iau pe potecă spre casa 
unchiului Ray, ȋmpuşcând ȋn geamuri la toate maşi-
nile paradite de pe marginea drumeagului. Ȋncarc, 
trag cocoşul puştii şi spulber tot ce-mi iese ȋn cale: 
maşina Woody din ’40, Buick-ul din ’55, T-Birdul 
albastru din ’71, camioneta Ford alb-portocalie. 
Puşca ȋmi zdruncină umărul până-l amorţeşte. Cu 
ultimul glonte, ȋmpuşc semnul galben cu căprioare 
pe care l-a furat unchiu’ Jack şi l-a atârnat de un 
mesteacăn. Alicele ricoşează şi  

 

(continuare în pag. 13) 
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Daniel CORBU 
 
 

INTIMITATEA PUBLICĂ A POEZIEI 
 

Acum vreo douăzeci de ani, într-una din vitrinele 
unui magazin din Paris se putea vedea zilnic un scriitor 
de romane poliţiste de mâna a doua, Georges Siménon. 
El îşi propusese ca în două săptămâni, între foi albe, 
pixuri, maşină de scris şi ceşti de cafea, în spaţiul strâmt 
al vitrinei, să scrie un nou roman de succes. Romanul, 
cu al cărui titlu nu mi-am încărcat memoria, a apărut ra-
pid, s-a vândut în câteva sute de exemplare, devenind 
best-seller. Amatorii de exhibiţionism, ca să rămân eufe-
mistic şi să nu le spun gură-casă, copleşitor de mulţi, ca 
peste tot, se holbau în vitrina cu pricina ca la menajerie, 
ziarele comentau gestul ca afacere financiară. Cum a şi 
fost. Romanul a apărut rapid, într-un tiraj ameţitor, şi a 
fost cumpărat la fel de rapid. La fel de rapid poate că a 
fost uitat. Dar nu lucrul ăsta-i important în expozeul meu, 
ci acceptarea de către scriitor a violării intimităţii, de dra-
gul micii glorii pasagere şi a banilor. Artistul care nu-şi 
iubeşte turnul de fildeş (secretul creaţiei), nu iubeşte nici 
creaţia. 

Poetul este, în fond, un cuceritor de absolut, 
exerciţiile sale fiind repetate exorcizări ale fiinţei. Viaţa 
lui e condamnată la a fi o succesiune de naşteri şi morţi 
repetate zilnic, ca un rit iniţiatic. Dar el se măsoară şi 
prin forţa cu care suportă lumea, pentru că există o reali-
tate a lumii în care e aruncată fiinţa, şi o realitate poe-
tică, magică, ideală, autarhică, realitatea în care omul 
„poate locui poetic”, cum spune Heidegger

1
. 

Într-unul din eseurile sale, profesorul estetician 
englez A.C. Bradley face afirmaţia, preluată după aceea 
de mulţi comentatori şi fondatori de principii fumegoase 
din Europa, că „poezia este limbajul unei stări de criză”

 2
, 

afirmaţie care se poate găsi şi la Mallarmé
3
. Adevărul e 

că oricât am încerca să detectăm provocările, cauzele, 
să demonstrăm mecanismele facerii, pornind chiar de la 
sinapsele creierale, de la reacţiile chimice, de la deform-
rile primordiale, Poezia rămâne un fenomen misterios 
care, oricât ar fi de cercetat, lasă pe oricine la stadiul de 
bănuială. De aceea, toate definiţiile poeziei sunt meta-
forice, aparţin celor care scriu şi pot fi urmate de zisa lui 
Garcia Lorca: „Nici eu, nici tu, nici el, nimeni nu ştie ce 
este poezia”. Poetul doar poate constata că poezia vine 
şi pleacă, lăsîndu-l devastat şi cu mâinile goale. Încer-
când s-o reţii, eşti în situaţia celui care vrea să păstreze 
în pumn mireasma florilor. 

Întâlnirile cu poezia, scurte, percutante, fulge-
rânde, înseamnă ieşire din timp, depăşire de tine, real-
ideal, înseamnă sfâşiere şi auto-distrugere. În acest 
sens, nu rostea rău un poet din secolul trecut: „Poezia 
sfâşie spornic”

4
. De aceea noi punem versul lui Hölder-

ling „Rareori în chip poetic locuieşte omul” în relaţia cu 
fulgerantele întâlniri cu poezia şi nu acceptăm analiza 
existenţialistă prin Daseinul heideggerian. 

Dar teoriile rămân în afară. Importante sunt stă-
rile, momentele în care poetul e devastat şi se află în 
„travaliu” şi, mai important, produsul acestui act magic. 
„Nimeni nu poate crea ca Dumnezeu”, spunea Borges. 
Însă tot e ca poetul să rămînă la „uneltele” sale sacre, să  
 

 
rămână el însuşi. Englezul Lascelles Abercrornbie 
vorbea cândva despre „acea figură autentică şi per-
sonală ce conţine unul dintre puţinele lucruri de sea-
mă ale poetului timpului nostru: EL ÎNSUŞI”

 5
. 

Că importante şi valabile rămân pentru poet 
doar coborârile în sine, doar evadările, o spune şi 
Rimbaud: „J’ai eu raison dans tous mais dédains: 
puisque je m’évade”

 6
. 

Intimitatea poetului vine mai întâi din relaţia 
sa cu trupul, pe care, până la urmă, şi-l jertfeşte cu 
bună ştiinţă. Pentru că primele divorţuri ale poetului, 
artistului în general, sunt între el, ca entitate spiri-
tuală, şi trupul care-i uşor de pedepsit. 

Relaţia noastră cu trupul nostru se petrece 
ca-n politică, unde funcţionează acest principiu: câşti-
garea încrederii celuilalt cu scopul de a-l distruge. 
Trupul e cea mai apropiată opoziţie a noastră, este 
limita noastră cea mai serioasă. Constantin Noica 
vorbea de trup ca de „fratele porc” - un alt mod de 
umilinţă! Există un discurs al trupului, un limbaj la 
care majoritatea oamenilor rămân indiferenţi, dar 
care nu trebuie să rămână necunoscut poetului, pen-
tru că ritmul unui text, o parte din vigoarea poemului 
e dată de respiraţie, de temperament, de educaţia 
trupului. Ura noastră împotriva trupului nu încetează 
nici în clipa morţii. 

Cum spuneam, o operă scrisă în singurătate, 
rod al intimităţii devine, la aruncarea în lume, o cetate 
împotriva singurătăţii. Oferind lumii productele sale, 
artistul devine o intimitate violată, o intimitate publică. 
Este jertfa sa, şi aici avea dreptate Erick Kassner, 
când spunea că „drumul de la simţire la măreţie trece 
prin jertfă”. De aici începe degradarea (sau înălţa-
rea?!), dar e sigur că începe spectacolul social, exhi-
biţionismul, speculaţiile ucigătoare de profunzime. 
Poetul şi-ar dori, ca şi Goethe, un cititor care să uite 
de sine, de lumea întreagă şi să „trăiască numai prin 
cartea mea”. 

Dacă postmodernismul de azi, peltos şi atoa-
testăpînitor, a adăugat la toate „calităţile” poetului 
timpurilor noastre cinismul şi băşcălia, iar el declară 
senin că se poate scrie eseistic şi fără inspiraţie 
(considerîndu-şi aceste declaraţii o viziune de o pro-
fundă luciditate intelectuală), legile degradării sale 
pot intra în acţiune. 

Aceste gânduri, nu pentru a turna gaz pe 
focul mocnit al prejudecăţilor despre postmodernism, 
ci pentru a clarifica relaţia dintre poezie şi metadis-
cursurile sale. 

Ceea ce numim azi Poemul-eseu sau poe-
mul eseistic este realizat prin schimbarea raportului 
de forţe dintre teorie şi substanţă poetică, în sensul 
ca teoria ca discurs secundar devine discurs originar. 
Şi nu greşea Monica Spiridon când afirma faptul că, 
dorind să devină însuşi „modelul Marii Naraţiuni 
postmoderne”, s-ar putea să devină o practică discur-
sivă oarecare şi că „Lumea ca Text a absorbit total 
Textul ca Lume”

7
. 

„Tout est parole!”, obişnuia să spună, mereu 
şi mereu, Francisc Ponge. Dar ideea lumii ca text şi a 
textului ca lume a produs, în poezia lumii, avalanşe 
de grafomani bulversanţi şi o nemaiîntâlnită confuzie  
 

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

 
de valori. Dar nu despre hahalerele literare gloriolarde 
vreau să vorbim, despre speculanţii şi arendaşii literari, ci 
despre marile insule care sunt poeţii adevăraţi, cei care 
respectă sacralitatea inspiraţiei şi a căror discreţie într-o 
lume angoasată, când nicicând conştiinţa n-a fost mai 
tragică, preocupaţi în continuare de misterul fiinţei, ne 
face să-i considerăm, prin condiţia lor, clasici în sensul 
crud, original al vorbei. Mulţi dintre ei urmează zisa lui 
Baudelaire, cinică la vremea ei, după care „este o anu-
mită glorie în a nu fi înţeles”. La aceasta, am adăuga o 
aserţiune a lui Montale, care sună astfel: „Nimeni nu ar 
scrie versuri, dacă problema poeziei ar fi să te faci înţe-
les”. Ne oprim cu gândul acesteia din urmă şi încercăm 
să dăm două intenţii: 1. poetul crede prea mult în bles-
temul său, iar problema receptării şi înţelegerii îi rămâne 
în planul secund; 2. vorbind în poezie despre un lucru 
(orice lucru se pretează la variaţiuni infinite), poetul nu 
clarifică nimic. O metaforă adaugă ceva frumuseţii, dar 
nu înţelegerii. De altfel, „poezia începe când un nebun 
spune despre mare; Parcă-i untdelemn!”

 8
. 

Oricum, poetului autentic îi rămâne propria intimi-
tate, care e şi intimitatea poeziei, singura minciună care 
spune adevărul. 
 
Note 
 1. Martin Heidegger, Originea operei de artă, Ed. Univers, 1982, în 
Hölderlin şi esenţa poeziei, pag. 192-231. 
 2. A.C. Bradley, în Oxford Lectures on Poetry, VI, 1909. 
 3. Stéphane Mallarmé, Oeuvres complets, Paris, 1936, p, 766 
 4. Mihai Ursachi, Poezia, în vol. Inel cu enigmă, Ed. Cartea 
Românească, Bucureşti, 1981: 

„Poezia nu-i o brăţară de aur 
Poezia nu-i frunzuliţă de laur 
Poezia cu solzi de balaur 
 
Poezia nu-i o caleaşcă 
Poezia nu este pleaşcă 
Poezia când vrea să te pască 
 
Poezia nu-i un ceasornic 
Poezia nu-i ornitorinc 
Pozia ce sfâşie spornic”. 

 
 5. Lascells Abercrombrie, apud Jorje Luis Borges, Valéry ca simbol, 
în Alte investigări, 1952. 
 6. Arthur Rimbaud, L’Impossible, în Une saison en Enfer. 
 7. Monica Spiridon, Postmodernismul: o bătălie cu povestiri (în 
„Observatorul cultural” nr. 129, 19 august 2002): „O apropiere a 
ştiinţelor exacte de umanităţi dă naştere aşa numitelor epistemologii 
slabe. Acest tip de feed back din partea ştiinţelor stimulează ambiţiile 
literaturii de a deveni, iniţial, o Marea Teorie şi, ulterior, de a se erija în 
însuşi modelul Marii Naraţiuni post-moderne. 

În sfîrşit, totul se repercutează asupra struc-turilor instituţionale, 
fiind convertit în curricula şi în activităţi academice. În acest fel se 
desăvîrşeşte un proces anexionist care, practic, nu duce la mărirea 
literaturii ci, dimpotrivă, o înghite, reducînd-o la statutul de - citez - 
„simplă literatură” sau „practică discursivă oarecare”, una printre altele, 
ca să ne aliniem cu logica şi cu limbajul studiilor comparatiste de ultimă 
oră, ilustrate de faimosul Raport Bernheimer. Ne aflăm doar la un pas 
de instrumentalizarea totală a literaturii. Din chiar momentul în care, 
spre deliciul teoreticienilor săi, literatura s-a lăsat absorbită de turbionul 
similitudinilor şi al omologiilor aparent flatante, traiectoria sa totalizantă 
promitea deja să conducă direct spre un proiect pragmatic şi politic. 
Lumea ca Text a absorbit total Textul ca Lume.” 

8. Cesare Pavese, Meseria de a trăi, Ed. Univers, 1980 
 

 

 
 

 

(urmare din pag. 11) 
 

mă ȋmproaşcă pe bărbie, pe urechea stângă, pe 
piept şi apoi se ȋmprăştie pe jos, ȋn nisipul ȋn care m-
am proptit cu ghetele. Mă doare de mor, dar nu văd 
sânge. Scot cuţitul şi ȋncep să dau cu el ȋn ce apuc, 
ȋn timp ce fug cu viteză la vale, pe potecă. Unchiul 
Ray o să fie negru de supărare când o să vadă ce i-
am făcut la T-Bird. Deunăzi cumpărase nişte piese 
să lucreze la ea la vară. Cred c-am să-i spun mâine 
că l-am văzut pe vecin, pe baiatul lui Esther, fugind 
pe potecă cu o puşcă. Sau poate n-am să-i zic. 

Ar trebui să fug ȋnapoi acasă şi să-mi iau 
cortul ăla mic -cel pe care l-a adus tata din Vietnam. 
Am să-mi iau rucsacul şi-am să merg pe jos până la 
Hessel. Acum e noapte şi mi-e foame: n-am niciun 
ban şi nu mai am gloanţe pentru puşcă. Mama şi 
tata sigur nu se-ntorc azi. Era vorba să-mi dea buni-
ca să mănânc, şi de-acum mi se face gaură ȋn sto-
mac. Trec pe lângă câmp, pe lângă maşinile vechi, 
pe lângă coteţ şi o iau spre nord pe lângă garaj, 
unde parchează bunicii. Aproape toate resturile de 
găina au dispărut, dar se mai vede ȋncă sânge pe 
cărarea spre uşa din faţă. Chiar şi pe-ntuneric, e 
uşor să-ţi dai seama. Nu se-aude nici un zgomot din 
casă. Bucătăria e ȋntunecată şi tăcută, doar cu o 
luminiţă deasupra chiuvetei. Şi de-aici au dispărut 
resturile de găină şi totul miroase tare a clor. Sticla 
lui bunicu’, cu câteva gâturi rămase, e pe masă, la 
locul unde stă el ȋntotdeauna. Bunica e ȋntoarsă cu 
spatele. Se ȋntinde să dea mai tare aragazul ȋn timp 
ce spală la vase. Din oală vine un miros de ghiveci. 

“Acu’ stai jos dacă tot ai venit”, ȋmi zice fără 
să se ȋntoarcă. 

 

 

 

 

(urmare din pag. 6) 
 
 

negăm dragostea, negăm aproape orice. Mai grav 
este că am ajuns să negăm originile, să negăm 
părinţii, să negăm istoria, să ignorăm cu bună ştiinţă 
valorile acestui neam, încă binecuvântat de 
Dumnezeu. Negăm orice şi oricât, fără să realizăm 
că negăm, de fapt, însăşi existenţa noastră. La toate 
aceste negaţii, voite ori rău intenţionate, Buni ştie să 
facă opoziţie, să răspundă cu hotărâre - 
AFIRMATIV. DA – valorilor neamului, istoriei, 
părinţilor şi locurilor dragi! DA – prieteniei, încrederii, 
zâmbetelor inconştient dăruite, ca leacuri tainice. 
DA – familiei, copiilor, copilăriei. Da – viselor 
împlinite, aspiraţiilor către înalt! DA – lui Dumnezeu 
şi grijii sale neobosite pentru propăşirea şi 
perpetuarea fiinţei. DA – poeziei, prozei, muzicii, 
artelor frumoase, vibraţiilor pozitive. DA – LUMINII! 
 Astăzi, aici, la ceas de tainică veghere, se 
cuvine să negăm şi noi tot ceea ce este rău sau ne 
poate prejudicia sufleteşte şi să zicem, cu putere şi 
convingere firească: DA – BUNI! 
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 Llelu Nicolae VĂLĂREANU 
 

destin 
 

noaptea în care locuiesc 
pereţii peşterii strigă 
din cenuşiu şi negru 
fac tunel prin rocă 
 

am ochii întorşi 
vizionari prin spaţiu 
lumina rămâne aceeaşi 
în miezul ei impulsiv 
se schimbă feţele timpului 
o evoluţie neterminată 
pe scheletul galaxiei 
 

din trupul de apă 
sărac de ură şi durere 
pământul îmi absoarbe 
suflul din fântâna inimii 
voi fi secat şi livid 
deasupra va creşte o movilă 
şi nici o speranţă dedesubt 

 
Odihnesc în cuvinte 
 

Noaptea ce mă odihneşte 
n-a mai venit; 
ea plânge şi ploaia o cheamă 
când mustul înţeapă spre vin. 
 

Impulsul chiar eul mi-l umple; 
cum tulbură, de nici sufletul 
nu simte emoţii. 
 

În psihic, unde se ştie, 
ochii nu au putere să vadă 
sensibilul atât de aproape. 
 

Şi nevrotic mă vânează 
îngerii somnului cald; 
când te câştig, 
pustiul din mine se vindecă 
şi mă odihnesc în cuvinte. 

 
Lupii mării 
 

El îmbrăca o singură umbră 
faţa visului înflorind, 
aşeza pământului prag 
deschizător de ape. 
 

Peste prag trec lupii mării 
pradă furtunilor, 
setea iubirii de necunoscut 
o aduc la ţărm. 

 
Vechi spre nou, 
gândul 
fluturând prin cutele memoriei, 
din care vor istorisi 
 

faţa visului ispititor, 
unde ecoul stă de pază 
în umbra ceţoaselor valuri. 

 
amiaza punct de întâlnire 
 

pierderea ocaziei 
a închis poarta ruginită 
drumul 
primenit de paşi  
hotărâtori 
 

un alt mod de cucerire 
prins de faţa gândului 
răzbate din interior la suprafaţă 
prin fiecare por de încredere 
peste care se înalţă aerul cald 
prin coloane de ceaţă 
pentru toţi cei care speră să se întâmple 
încă o dată 
 

de aceea te caut iubito, 
clipele acelea nu mai revin 
dar există o lungime în care încăpem 
porniţi unul spre altul 
 

spre amiaza speranţei 

 
Prins în cleştele întâmplării 
 

Noaptea din spatele zidului 
este o fantomă descompusă; 
din ochii ei se ridică ţepi. 
Cred că asta mă face să mă tem 
de timpul care delirează pe străzi 
şi uită 
cum fiecare putem muri 
într-o clipă de neatenţie. 
 

M-am învăţat să rup oasele vântului 
cu mâinile încleştate pe aripi, 
să văd aerul sufletului cum trece 
printre degete, 
ca nişte ispite cu două feţe, 
din vremurile când nu eram atât de singur. 
 

O haită de temeri îmi urlă în trup 
cu dâre reci prin nervi. 
Ploaia măruntă se aşază sub piele 
şi podurile se surpă 
de vechi. 
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CONDIŢIE 
 

Îmi puteţi lua 
toate semnele punctuaţiei 
respectate sau ignorate; 
 

Pentru supravieţuire, 
lăsaţi-mi doar linia de dialog... 
 

În plus, 
vreau să descopăr, singur, 
punctul. 
 

POEMELE 
 

Poemele îmi sunt 
hainele de fiecare zi 
- clasice sau moderne - 
după moda mereu trecătoare 
dar, aparent, fac impresie bună 
 

Orgoliul ascuns 
nu va întâlni, vreodată, 
copilul care să mă arate cu degetul, 
povestindu-mi, râzând, 
basmul împăratului gol. 
 

PLOI 
 

Ploi de vară mirosind a pâine, 
ploi de toamnă cu buchet de struguri, 
ploi de gheaţă rătăcind prin neguri, 
udă fruntea clipelor de mâine 
 

Le urmărim sfioşi cum trec la rând 
pe drumul de la cer către pământ 
acceptând că sunt chiar de vânzare 
până renasc în seve sau izvoare. 
 

Învolburate pururi în căderi 
pământului supus mustesc puteri. 
 

TRECERI 
 

Iubirea ne-a-mbătat pe amândoi 
de nu mai ştim dacă e zi sau noapte; 
Săruturile ard fierbinţi sub ploi 
şi-n locul vorbelor păşim pe şoapte 
 

Iubirea ne-a pierdut pe amândoi; 
Cu numele cel mic, cine te strigă? 
La un apus regesc mă înconvoi 
dar inima nebună se intrigă 
 

Iubirea ne-a lăsat pe amândoi 
sub malul unui port de turtă dulce; 
Copiii nimănui, numai noi doi, 
îi cerem oboselii să ne culce. 
 

DEOSEBIRI 
 

Vorbele dulci 
ţes plasa minciunilor; 
De la o rană la alta 
adevărul întinde punţi. 

 

 

    Olimpiu VLADIMIROV 
 

REALITATEA MINCIUNII 
 

Peste zile şi nopţi, 
în fiecare gest şi privire, 
în toate mângâierile şi înfruntările 
în strigăte şi tăceri, 
realitatea minciunii 
întrece închipuirile. 
 

VÂRSTĂ 
 

Zâmbesc mai mult, 
mă bucur, 
am răgaz de glume, 
nu mă pierd în detalii, 
nu întârzii la răscruci, 
îmi găsesc tot timpul 
ceva nou de făcut, 
în jurul unui nimic; 
Înţelepciunea îmi spune 
cât şi cum pot spera... 
 

Necesară stare de spirit, 
senectutea! 
 

CU BUCURIA 
 

Preţioasă şi pretenţioasă 
dorinţa de a trăi o viaţă 
care n-ar trebui 
să aibă sfârşit; 
 

Ştiind, totuşi, că nu e aşa, 
mai sigur decât în multe împrejurări, 
mă agăţ de fiecare zi 
cu bucuria unei naşteri. 
 

ÎNDOIELI 
 

Poemele gata de zbor 
mă ceartă, speriate şi uimite, 
fiindcă nu mai simt 
căldura cuvintelor, 
nici înaltul, 
nici adâncul lor, 
după ce buzele mele au băut 
din izvorul indoielii; 
 

Unde-mi ascund 
ruşinile şi insomniile? 
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              Patricia LIDIA 

 

ISSA ÎNVAŢĂ SĂ FIE POLITICOASĂ 
 

- Issa! Te rog vino în sufragerie, a venit cineva 
să te vadă! 

Vocea mamei era foarte serioasă. Issa era puţin 
îngrijorată, îi era teamă ca mama să nu fie supărată pe 
ea. 

- Da, mamă, cine mă caută? 
Nu mică îi fu mirarea Larisei când pe 

canapeaua din sufragerie văzu o femeie extrem de 
frumoasă, îmbrăcată într-o rochie aurie precum razele 
soarelui, lungă până în pământ, pe care erau împletite 
mii de flori în bătaia vântului şi ciripitul păsărelelor. Zâna 
avea faţa albă şi obrajii roşii. Părul ei galben atingea 
pământul, iar vocea sa îţi încânta auzul. 

- Cine eşti tu? Întrebă nepoliticoasă Issa. 
- Eu sunt Zâna Florilor. Scopul meu este să 

protejez tot ce este frumos. Mama ta este îngrijorată 
pentru comportamentul tău, Şi observ că are dreptate. 
Eşti o fetiţă foarte deşteaptă, dar puţin cam 
încăpăţânată. De ce nu vrei să foloseşti cuvintele 
magice "te rog" şi „mulţumesc”? 

Fetiţa se uita nedumerită. Nu înţelegea ce se 
întâmplă. 

- Dar ce am făcut? 
- Să îţi dau un exemplu simplu: în loc de "mami, 

îmi dai te rog apă?", întotdeauna spui "mami, dă-mi 
apă!", iar în loc de "Tati, îmi citeşti te rog o poveste?", 
spui "Tati, citeşte-mi o poveste!”. Ba mai mult, când 
părinţii tăi îţi fac pe plac, nu spui niciodată „mulţumesc!”. 
Issa nu înţelegea ce anume e greşit în comportamentul 
ei. Chiar dacă părinţii ei au încercat în fel şi chip să o 
înveţe să spună aceste cuvintele magice, dar atât de 
simple, precum "te rog" şi „mulţumesc”, fetiţa nu voia să 
le rostească. 

- Fetiţă frumoasă, spuse zâna pe un ton glumeţ, 
eşti cumva certată cu aceste cuvinte? 

- Cum să fiu certată cu nişte cuvinte? 
Issa se uita când la Zână, când la mama. Se 

simţea ruşinată, şi totuşi nu înţelegea ce au acestea cu 
ea. 

- Astăzi, cât părinţii tăi sunt la serviciu, vei sta 
cu mine. Te deranjează acest lucru? 

- Mama, chiar aşa supărată eşti pe mine? 
- Lasă, Issa, vorbim diseară, după cină, eu 

trebuie să plec la serviciu! 
Issa îşi îmbrăţişă mama şi se retrase în camera 

ei şi începu să facă un desen despre familia ei. Zâna 
aşteptă răbdătoare până ce Issa îşi termină desenul şi îi 
explică în ce fel va decurge restul zilei: 

- Dacă nu vei cere în mod politicos ceea ce îţi 

 
doreşti, nu vei primi. Extrem de simplu. Iar dacă nu 
vei mulţumi când primeşti ceea ce ceri, nu vei mai 
primi a doua oară. 

- Dar nu mi se pare corect! 
- De ce nu este corect, Issa? Atât de greu 

este să fii politicoasă? Este simplu. Până nu spui 
"te rog" nu primeşti nimic. 

Issa nu era impresionată. Părinţii ei mai 
încercaseră şi altă dată această tactică, dar tot nu 
funcţionase. Ei i se părea normal comportamentul 
ce îl avea, nu înţelegea de ce trebuie să şi-l 
schimbe. Timpul trecu repede şi veni ora somnului 
de prânz. 

- Vreau să mănânc! Îmi pui masa? 
Zâna se făcea că nu aude. Cum fetiţa era 

în continuare încăpăţânată, se culcă flămândă. Şi 
începu să viseze… Se făcea că părinţii nu-i mai 
îndeplineau nicio dorinţă. Stând aşa, supărată, 
apărură lângă ea un Cavaler şi o Prinţesă. 

- De ce eşti supărată, draga mea? întrebă 
Prinţesa grijulie. 

- Mami şi tati nu îmi mai fac deloc pe plac. 
Dacă le cer să-mi dea ceva, nu-mi dau, dacă le cer 
să facă ceva pentru mine, nu fac. Sunt foarte 
supărată. Nu înţeleg... 

- Numai pentru atât? se miră Cavalerul. Tu 
ştii că noi, personajele de poveste, avem puteri 
magice şi că suntem şi foarte buni prieteni cu 
copiii? 

- Nu ştiam. 
- Ei bine, aşa este. Şi ca să-ţi dovedim, te 

vom ajuta. Dar trebuie să faci ce-ţi spunem. Vrei? 
- Da, cum să nu! Numai să îmi împac 

părinţii! 
- Ascultă-mă bine. De câte ori vrei ca 

părinţii să facă ceva pentru tine, tu nu trebuie decât 
să-mi rosteşti numele, spuse cavalerul. Eu te voi 
auzi oriunde aş fi şi atunci mă voi face mic, mic, 
mic de tot, voi zbura pe lângă urechea lor şi le voi 
şopti să facă ce le ceri. Ei vor crede că vorbele 
mele sunt gândurile lor si mă vor asculta. Simplu, 
nu? Iar când primeşti ceea ce îţi doreşti, să te 
gândeşti la mine. Iar eu voi zbura pe deasupra 
părinţilor tăi şi voi presăra praf magic şi îi voi face 
să îţi mai facă pe plac şi altă dată! 

- Doar atât? 
- Doar atât! Atunci rămâne stabilit! Să ne 

auzim cu bine! 
În timp ce Cavalerul şi Prinţesa dădeau să 

plece, Issa îşi dădu seama că nu le ştie numele. 
- Dar nu mi-aţi spus cum vă cheamă! 
- Numele meu este "Te rog", răspunse 

Cavalerul. Iar Prinţesa este „Mulţumesc”. 
- Îmi pare bine de cunoştinţă, spuse 

Prinţesa. Am plecat! La revedere şi nu uita că te 
vom ajuta întotdeauna, trebuie doar să ne chemi 
alături de tine. 

Fetiţa se trezi din somn. Gândul îi era 
numai la prietenii ei din vis. Între timp venise şi 
mama ei de la serviciu. Se gândi să încerce ceea 
ce a visat. Merse în bucătărie, unde se aflau mama 
sa şi Zâna, şi spuse: 

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

 
- Mami, mi-e foame, îmi dai să mănânc? 
Mama nu avu nicio reacţie. Şi imediat după aceea 

rosti numele Cavalerului: "Te rog". Atunci se petrecu un 
lucru nemaipomenit. Mama stătu puţin, cu sprâncenele 
ridicate şi foarte atentă. Fetiţa zâmbi. Ea ştia că prietenul 
său, pe care nu-l vedea de mic ce se făcuse, îi spunea 
mamei să-i dea de mâncare. Şi, într-adevăr, mama îi 
răspunse: 

- Da, draga mea, acum. 
"A mers. Am un prieten minunat", gândi ea. Şi 

imediat îşi aminti şi de cuvintele Prinţesei, şi o chemă 
alături de ea: 

- Mulţumesc! 
Mama zâmbi şi îi mângâie obrazul cu gingăşie. 
- Cu cel mai mare drag, fetiţa mea. 
Zâna o urmărea pe Issa din spatele uşii, fiind 

bucuroasă că a putut să îi îndrume aceste gânduri 
minunate în somn. Decisă să mai verifice cât de buni sunt 
prietenii ei ”Te rog” şi „Mulţumesc”, s-a dus la tatăl ei şi i-a 
spus: ”Tati, ajută-mă să mă îmbrac, vreau să ies afară la 
prietenii mei să mă joc!” Şi imediat a rostit numele 
prietenului ei din vis: ”Te Rog”! Tatăl ei, la fel de bucuros 
precum mama, a ajutat-o fără să clipească. Încântată de 
reuşită, a chemat-o şi pe Prinţesă alături. Tatăl i-a zâmbit, 
a sărutat-o pe frunte şi i-a spus: 

- Oricând ai nevoie de ceva, îţi sunt alături! Doar 
eşti fetiţa mea! 

Bucuroasă de vorbele frumoase ale părinţilor ei, a 
sunat-o pe Bunica şi i-a povestit despre Cavalerul Te Rog 
şi Prinţesa Mulţumesc. Apoi le-a explicat tuturor prietenilor 
ei... Bineînţeles că toţi, care aveau câteodată probleme 
precum cele ale fetiţei, i-au chemat pe Prinţesă şi pe 
Cavaler în ajutor. Iar aceştia abia aşteptau să fie de folos. 
De fiecare dată se făceau mici, mici, mici de tot, zburau 
lângă părinţi, bunici, prieteni şi le şopteau să facă ceea ce 
le cereau copiii. Iar Issa începu să folosească cuvintele 
magice „te rog” şi „mulţumesc”, fără să se mai gândească 
la Cavaler şi Prinţesă şi astfel toată lumea era fericită. 

 

 
 

Domnul Corneluş 
 
Domnul Corneluş e un tip bine pentru cei 60 de ani 

ai săi. Gurile secretoase de prin bloc spun că până nu de 
mult era antrenor de tenis şi alerga la maraton. Acum se 
antrenează la sticlism, coniac-canoe, halbere şi alte 
sporturi ce necesită întreaga sa concentrare. Ca orice 
mare sportiv, îşi începe antrenamentul dimineaţa devreme, 
cu o cafea, posibil mai irlandeză decât o beau însuşi 
irlandezii, chiar înainte de a merge la pompa publică să 
aducă apă pentru gătit. Ştiţi cum e, lăsaţi-mă să îmi beau 
cafeaua şi nimeni nu va fi rănit! Antrenamentul continuă pe 
la prânz în forţă, dar oricum nu mă afectează, că sunt la 
serviciu... seara e mai greu, că întotdeauna se anunţă 
furtunoasă şi lungă. 

Domnul Corneluş e un romantic incurabil. L-am 
cunoscut într-o minunată zi de Sfântul Valentin, când, 
ferchezuit, spilcuit, tocmai se pregătea să intre în casa 
scării cu flacoanele cu apă de la pompă. Căci, după cum 

 

vă puteți da bine seama, domnul Corneluș este și un 

econom desăvârșit: cum să consumi apă de la 

robinet, când primăria îți oferă pe gratis la pompă? 
ce i-a curmat însă drumul spre destinația finală a 

fost apocalipsa: un nemernic iresponsabil și 
nepăsător față de bunurile comune ale tuturor 
locatarilor lăsase ușa de la intrarea scării deschisă. 

Și, după cum bine se poate înțelege, în mod 
deliberat, pusese în pericol sănătatea psihică a 

sistemului automat de închidere și deschidere a 
magicii uși („Sesam, deschide-te!” urma să nu mai 
fie cheia universală de intrare).nu e greu de găsit 

vinovatul, când acesta păzește, cu neruşinare, nişte 
geamuri sprijinite ordonat de peretele proaspăt 
renovat în urmă cu mai bine de 3 ani de zile şi care 
ar putea fi, ceea ce e floare la ureche de înţeles, 

motivul neliniştii uşilor. Și, vai, aceşti necunoscători 

în ale tehnologiei nu știau ce mecanisme complexe 
și minunate se află în spatele acestor tehnologii 

state-of-the-art de închidere și deschidere a ușilor şi, 

mai ales, necesitatea integrităţii morale și fizice a 
minunatului mecanism pentru întreaga comunitate. 

Domnul Corneluș și-a renovat apartamentul. 
O activitate solicitantă fizic, dar mai ales psihic, ce a 
trebuit preîntâmpinată printr-un antrenament serios. 

Cu tactul unui boxer abia ieșit din ring, și-a depozitat 
caloriferele din fontă pe scara blocului. Că doar nu 

era să aglomereze propriul apartament! Și ce 

invitație mai bună poți face hoților de fier vechi, 

decât să le fluturi prin față noaptea calorifere ce 
depășesc 20kg bucata? Și cine sunt mai buni de 

acuzat decât vecinii de palier care își renovează de 
asemenea apartamentul? 

Domnul Corneluș este foarte sociabil. Din 
când în când, după munci asidue la antrenament, la 

întoarcerea la doamna sa, își mai vizitează și vecinii. 
E greu să te decizi dacă apartamentul tău e la 
dreapta sau la stânga liftului după ce faci sticlism 

profesionist. Așa că, în cazul unei vizite inoportune și 
neanunțate, cea mai bună scăpare este 
socializarea: „Ştiu că aveţi centrală termică pe gaz 
de mai bine de 10 ani, dar, totuşi, la voi a dat 
Coltermul drumul la căldură?” Și asta nu contează 

dacă este la 10 dimineața, 5 după masa sau 3 
noaptea. Iar atunci când nu se împiedică de propria 
limbă la vorbire, insistă să afle dacă sistemul 
digestiv al vecinei patrupede lucrează la fel de bine 
ca şi înainte de discuţia anterioară. 

Domnul Corneluş e un tip pe cinste. Când 
nu se antrenează la sticlism, coniac-canoe, halbere 
şi alte sporturi ce necesită întreaga sa concentrare, 
îi determină pe alţii să se apuce de sporturi extreme. 
Că, deh, după atâtea intervenţii, e imposibil să nu 
devii prieten cu el... 

De câteva zile sunt în al nouălea cer. Nu se 
mai aud zgomote de bidoane goale pe scara 
blocului, nu-mi mai bate nimeni la uşă când mi-e 
lumea mai dragă. Umblă zvonul că în apartamentul 
de lângă el s-a mutat de curând o văduvă. Păi ce să 
zic, Dumnezeu cu mila. 
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                   Petre RĂU 

 

Umorul ca întâmplare neîntâmplătoare 
 

Roland Florin Voinescu – Întâmplări întâmplătoare,  
editura “Ex Ponto”, Constanţa, 2012 

 
Nu sunt deloc întâmplătoare întâmplările povestite de 

prozatorul Roland Florin Voinescu în cartea sa de debut 
intitulată „Întâmplări întâmplătoare” şi apărută în 2012 la 
editura “Ex Ponto” din Constanţa. Nu sunt întâmplătoare 
pentru că acestea sunt smulse dintr-o realitate absolut 
densă, dimprejurul nostru, din viaţa noastră cea de toate 
zilele. Şi nu sunt deloc întâmplătoare şi pentru că ele 
poartă amprenta unui umor autentic, umor care îmi place 
şi cu care autorul m-a mai delectat nu numai cu acest 
prilej. L-am cunoscut pe autor cu ocazia unor colecţii 
colective de creaţii literare în care şi-a publicat diverse 
scrieri, l-am cunoscut şi ca pe un fotograf foarte talentat - 
deţinător al unor premii importante în această artă în 
care există mulţi pretendenţi la locul întâi, dar l-am 
cunoscut şi personal, adică am stat de vorbă, nu o 
singură dată, noi doi, faţă în faţă, despre una, despre 
alta, dar mai ales despre ceea ce face el şi ce anume îl 
preocupă din postura de creator de proză satirică. 

Roland Florin Voinescu este un incontestabil creator 
de umor. Proza sa satirică este una de substanţă, care 
ne oferă la modul direct vizibil, cam ca într-o peliculă de 
film, spectacole autentice de viaţă, cu încărcături de 
fapte şi întâmplări inconfundabile, cuprinzând tabieturi, 
tendinţe, moravuri, conversaţii subtile, toate sub 
auspiciul unui limbaj natural, spontan, eliberat de orice 
constrângeri aristocratice ale modernităţii. Umorul 
cultivat este, în parte, unul delicat, putând trece aproape 
neobservat de către persoanele lipsite de umor sau care 

nu au anumite cunoștințe. Dar umorul său este şi unul 
care subliniază tăria și slăbiciunea de caracter, făcând 

totodată legătura între ele, sau unul care ia naștere în 

situații de neputință în a rezolva anumite probleme, 
provocat deseori de soluții greșite de rezolvare a 
acestora.  

Întâmplări aievea, care pot constitui subiecte pentru 
texte umoristice sunt la tot pasul. Şi cred că nu greşesc 
dacă întăresc asta adăugând că poporul acesta trăieşte 
în ţara lui Caragiale iar momentele favorabile ironizării şi 
ridiculizării apar, pe acest tărâm, cam prea des. În faţa 
vicisitudinilor trăite de neamul românesc de-a lungul isto-
riei sale, vorbele lui Christopher Fry se potrivesc precum 

o mănuşă: "Umorul este refugiul din fața deznădejdii". 
Nu ascund deloc faptul că am admirat dintotdeauna 
persoanele cu umor, indiferent că acesta s-a manifestat 
prin comportament direct sau indirect, contextual sau nu, 
imagistic, teatral, verbal/acustic sau în scris. 

 
Soluţiile neaşteptate care ni se propun în multe 

din schiţele umoristice ale lui Roland Florin Voinescu 
sunt un bun prilej de a caracteriza lumea aşa cum 
este şi de a produce ilaritate la modul expresiv al 
relatării. Poate că umorul propus nu e într-atât de 
caustic, critic şi moralizator, dar este cu siguranţă 
unul care stârneşte râsul, înveseleşte, cucereşte. Cu 
siguranţă este ironic, satiric, blând binevoitor şi plin 
de înţelegere. În multe din schiţele prezente în volum 
umorul se prezintă la modul autocritic, vorbitorul se 
prezintă pe sine într-un fel de „haz de necaz” 
autentic, la nivelul purităţii româneşti a acestei specii 
literare fără de care poporul acesta ar fi fost mult mai 
sărac spiritual. 

Nu avem de-a face cu un umor dispreţuitor, în 
sensul că ar fi caracterizat prin agresivitate şi ar 
dispreţui sau umili protagoniştii, fie ei persoane 
singulare sau grupuri sociale, deşi “şarjele” nu sunt 
deloc departe de acest sentiment, dacă ar fi să 
facem abstracţie de subtilitatea şi vehemenţa uneori 
indirectă pe care o degajă la adresa celor 
vizaţi/atacaţi. Este, mai ales, un umor îndreptat 
împotriva figurilor politice sau împotriva vedetelor 
zilei, a unor indivizi care vremelnic reprezintă o 
autoritate publică în viaţa de zi cu zi. 

De pildă, conceperea unei scrisori de mulţumire 
către Uniunea Europeană prilejuieşte ridiculizarea 
neînţelegerii şi fetişizării instituţiilor europene de 
către unii oameni mai puţin educaţi (“Scrisoare de 
mulţumire”). În ignoranţa lor, oamenii îşi planifică 
viitorul apropiat, împărţind deja banii despre care au 
auzit că-i vor primi “gratuit” de la Uniunea Euro-
peană, plănuindu-şi case, vile cu piscină, maşini de 
lux ş.a., ceva în genul anecdotei în care un ţigan 
găsise o potcoavă şi visa cu glas tare că va găsi şi 
un cal, dar îşi bate copilul atunci când acesta 
îndrăzneşte să-şi manifeste dorinţa de a călări viitorul  
 

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

mânz, ca nu cumva să-i deşele fragilul vlăstar al ipote-
ticului său cal. 

O palpitantă conversaţie (din păcate, puţin cam lungă), 
în care un puţin cam înfumurat tânăr de la oraş îi explică 
ignonantului său bunic de la ţară, cum este admisă o ţară 
în Uniunea Europeană, întâlnim în povestirea “Tot mai 
bine era înainte”. Schiţa este plină de replici derutante, 
tăioase, în genul: “Bunicul: Aşa, am înţeles… da’ de ce pe 
vremea când erau ăia, răii, se trăia bine şi acu’ când sunt 
ăştia, bunii, se trăieşte rău?”. 

Se întâmplă, cu umor, ca turiştii să fie invitaţi să 
viziteze “ruinele” unor blocuri rămase de decenii 
neterminate, să participe la un “safari” prin “jungla” prin 
care pot fi întâlnite haite de câini vagabonzi, să vadă 
chipuri exotice de “negri” - ciudatele feţe întunecate ale 
aurolacilor aciuaţi tot prin acele “ruine”, insolitele oferte 
fiind asigurate de către o originală agenţie proaspăt 
înfiinţată pentru explorarea “turistică” a acestor bizare 
locuri (“Turism local”). 

Un instructiv dialog dintre un reporter şi un politician 
despre efectul psihologic asupra copiilor rămaşi singuri 
acasă după ce părinţii lor i-au părăsit pentru a pleca la 
muncă în străinătate, întâlnim în inspiratul text intitulat 
“Efecte secundare”. La fel şi monologul la telefon, plin de 
haz, din schiţa “Telefonul”. Dar şi discuţia între prieteni la 
o bere, în care cineva îşi plânge soarta că a făcut un ac-
cident, nu pentru că “reuşit” să bage în spital două per-
soane şi să strice două maşini, ci din cauză că lumea 
vorbeşte “pe nedrept” despre faptele lui (“Zice lumea”). 
Sau o alta, spumoasă, care se petrece între un senator şi 
fostul său profesor de matematică venit în audienţă ca să 
obţină un sprijin pentru repararea şcolii (“Cum se-ntoarce 
roata”). Şi încă una, între ignoranţi, despre “băieţii deş-
tepţi” şi grupurile lor de interese (“Grupuri de interese”), 
sau transparenta conversaţie purtată în maşină între un 
parlamentar şi şoferul său care, în timp ce se sfidează cu 
nonşalanţă regulile de circulaţie, se dezvăluie şi matra-
pazlâcurile unui “versatului” politician (“Definiţia muncii”). 

În bulversanta schiţă “Corupţie la export” întâlnim din 
nou o conversaţie, de fapt un interviu luat de către un jur-
nalist unui om de afaceri de succes care oferea străinilor 
servicii de consultanţă pe tema corupţiei: “export de servi-
cii de consultanţă în domeniul corupţiei”. Nu întâmplător 
ni se expune simpatica şi incitanta deviză sub care era 
subordonată afacerea: “Corupţi din toate ţările, uniţi-vă!”, 
ca să nu amintim decât în treacăt de “răcoroasele” replici 
îmbibate la tot pasul cu glume pe gustul tuturor: “- A, la 
ultimul etaj?! – Deci corupţie la nivel înalt”. 

Nu rar întâlnim discuţii interminabile între vecinii de 
bloc. De pildă, cea despre bogaţi şi săraci, titrată sugestiv 
“Săracii bogaţi”. Săracii, reprezentaţi (adesea în carte) de 
familiile care trăiau în apartamente debranşate de la 
sursele de utilităţi, ajung la concluzia că n-ar mai trebui să 
se lamenteze atât de mult în legătură cu sărăcia lor. Şi 
asta, cred ei, deoarece bogaţii au şi ei probleme, chiar 
mult mai mari şi mai grave decât ale lor. Astfel, tind să 
admită că nu are rost să se mai plângă, de pildă, despre 
dificultatea plăţii întreţinerii apartamentului lor cu două ca-
mere căci, din acest punct de vedere, mai degrabă ar 
trebui plâns un “biet” politician care are o vilă cu zece sau 
douăzeci de camere: “- Dar gândiţi-vă la un politician, 
săracu’, care trebuie să plătească întreţinerea la un viloi 
de douăzeci de camere!”. În plus, bogaţii aveau, parte din  

 

ei, soţii casnice, maşini scumpe de întreţinut ş.a., în 
timp ce ei, săracii, se mai descurcau cumva, de 
pildă, nevestele lor preferau să se îmbrace de la 
“casele de modă second hand” şi nu mai foloseau 
creme de sulimenit scumpe: “- Adică cumpără un 
castravete, taie câteva felii şi le pune pe faţă, am 
rezolvat cu cremele, după aia ni le pune-n farfurie, 
am rezolvat cu mâncarea”. 
 În fapt, dialogurile fac parte din tehnica extinsă, 
dar şi distinsă, a autorului în relatarea “întâmplărilor” 
din volum. Într-un astfel de dialog-interviu, un 
reporter TV abordează un poliţist care tocmai 
arestase un infractor, pe care însă îl trata “cu 
mănuşi”, făcându-i favoruri şi lăsându-l slobod în mai 
multe rânduri, ba trimiţându-l să-i cumpere ceva de 
la chioşcul de peste drum, ba trimiţându-l singur 
afară în curte să-şi fumeze ţigara (“Muncă asiduă”). 
Într-o altă ipostază întâlnim o discuţie între un recep-
ţioner al unui hotel de lux şi un turist care căuta un 
loc de cazare, discuţie despre hotelurile pline de 
granguri şi „serviciile” onorabile oferite doar politi-
cienilor, oamenilor bogaţi, judecătorilor, comisarilor 
etc. (“Hoteluri pline”). Sau încă, o discuţie antrenantă 
şi plină de parfum exotic purtată la biroul de emigrări 
al ambasadei statului Congo la Bucureşti, despre 
avantajele pe care le oferă această ţară în care poţi 
beneficia pe gratis de căldură, de apă caldă, ba chiar 
şi de un acoperiş deasupra capului, din frunze, 
desigur, însă tot fără nicio plată (“Emigrări”). 

Tot conversaţional se petrece şi acţiunea din 
schiţa “Invitaţie la meeting”, unde un individ care îşi 
cheamă vecinii să iasă la un miting de protest se 
trezeşte că nu-l urmează nimeni, toţi ceilalţi fofi-
lându-se. Ca şi povestea “Primul cinstit”, derulată 
într-un dialog absurd dintre un jurnalist şi un primar 
rămas singur în localitate pentru că toţi bărbaţii 
satului plecaseră la muncă în ţări străine. 

În total avem de-a face cu 30 de schiţe 
umoristice, majoritatea fiind astfel construite încât 
par gata de pus în scenă. Nu m-ar mira deloc să le 
văd într-o bună zi şi jucate/interpretate, pe scene 
adevărate, de actori dintre cei mai potriviţi. Schiţe cu 
un umor situaţional, caracterizat de faptul că sur-
prinde aspecte frustrante ale vieţii de zi cu zi. 

Roland Florin Voinescu cultivă un umor sănătos, 
cu accente ironice şi replici care se metamorfozează 
în modalităţi de a face faţă problemelor, un umor 
având drept ţinte momentele absurde ale vieţii, 
episoade lipsite de sens, gesturi ilogice sau întâm-
plări hazlii din plan individual. Dialogurile sunt pline, 
dinadins, de dezacorduri gramaticale, de expresii 
licenţioase, şi atunci când personajele care 
dialoghează sunt inculte, dar şi când se discută 
despre probleme serioase “la ordinea zilei”, autorul 
vrând probabil să pună în acest mod în evidenţă şi 
un comic de limbaj. 

Şi poate că nu întâmplător (un „întâmplător” 
apropo de titlul cărţii), acest volum de umor apare 
exact în anul Caragiale (se împlinesc 100 de ani de 
la dispariţia marelui dramatug român), scriitor care s-
a remarcat prin orice tip de text pe care l-a abordat. 

Personal, cred că volumul lui Roland Florin 
Voinescu reprezintă o selecţie de umor de bună  

(continuare în pag. 30) 
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      Ionuţ CARAGEA 

 
AFORISME 

 

 Dorinţele – voracele creaturi ale fluviului Sânge. 

 Dragostea este o intersecţie cu sens giratoriu. Te-

nvârţi în jurul aceleiaşi inimi pînă rămâi fără lacrimi.  

 Chiar şi diferiţi, suntem degetele aceleiaşi palme 

ce ţine planeta într-un echilibru perfect, cosmic şi spiri-

tual. 

 Enigma - corabia care se scufundă în lacrima infi-

nitului. 

 Dintre toate minunile Pământului, am ales viciile 

pentru a ne face fericiţi. 

 Fericirea ţine cât luciul pantofilor. Este lustruită de 

suflet în fiecare dimineaţă, dar n-apucă să facă doi paşi 

fără să se murdărească. 

 Fericirea este biletul compostat în copilărie cu 

care încercăm să păcălim viitorul. 

 Geniul – scânteia desprinsă din lumina raţiunii 

cosmice. 

 Gândurile sunt epistole către abisul care s-a 

prăbuşit din eternitate în noi. 

 Sublimul vieţii este imaginaţia, forţa minţii şi a 

sufletului prin care putem construi noi miracole ce au la 

bază arhetipul creaţiei divine.  

 Facem cu toţii bungee jumping în infern, agăţaţi 

de cordonul ombilical. 

 Oare câte bătăi de inimă pot umple nimicul, 

tăcerea şi tot universul? 

 Sunt insomniacul clipelor de nemurire. Dacă voi 

închide ochii, voi extermina o lume ce mi-a fost dăruită 

într-un moment de tandreţe divină... 

 Cine se trezeşte conştient în zorii suferinţei, 

ajunge înţelept în amurgul gândurilor. 

 Lumânarea îmi rămâne cel mai fidel dintre cititori. 

 Mintea mea este o scoică în care adevărul intră 

precum un bob de nisip. Cuvintele mele înfrumuseţează 

adevărul pe care îl dăruiesc oamenilor sub formă de 

metafore. 

 Tot ce ne ţine în viaţă este misterul. Misterului nu-i 

pui întrebări, pentru că el nu are răspunsuri. Misterul se 

află pe fundul unui ocean de întrebări şi deasupra unui 

cer de răspunsuri... 

 Oasele mele sunt aliniate într-un instrument muzi-

cal în care suflă doar moartea.  

 

 Zilele negre, nopţile albe – clapele de pian pe 

care moartea cântă recviemul umanităţii. 

 Cel mai greu pentru omul care vrea să ajungă 

foarte sus nu este să înveţe zborul ci să se desprindă 

de cei care îl trag mereu în jos.  

 Oamenii - paginile necitite care ajung în biblio-

teca pământului, fiind devorate de viermii atotştiutori. 

 Ce înseamnă să fii perfect? Să te iubeşti aşa 

cum eşti şi să îi iubeşti şi pe alţii aşa cum te iubeşti pe 

tine... 

 Poetul – pasărea oarbă cu ciocul încovoiat spre 

propria inimă. 

 Poezia – crucea de pe linia destinului unde s-a 

săvârşit o iubire de la care au fugit toţi martorii cu 

excepţia poetului. 

 Singura casă în care pot trăi fără să plătesc chi-

rie este poezia mea. Specialitatea casei mele, meta-

fore la focul inimii. 

 Poemul nu este o voinţă ce acţionează asupra 

altei voinţe, ci o conştiinţă ce acţionează asupra unei 

energii latente. 

 În viaţă trebuie să fii lucid şi prevăzător. Prie-

tenia unora este mare cât un cal troian. Abia aşteaptă 

să le primeşti darul ca mai apoi să-ţi intre sub piele şi 

să devii victima lor.  

 Respiraţiile – repetiţiile pentru ultima scenă în 

care-ţi vei da sufletul. 

 Singurătatea leneveşte ca un şarpe la focul ini-

mii, cu burta plină de amintiri. 

 Strigătul nou-născutului – cheia sol pe portativul 

alunecării-n genune.  

 Primul strigăt al nou-născutului pune în mişcare 

carul cu boi al fericirii. 

 Sufletul – orga de lumini a trupului. 

 Timpului nu-i tremură niciodată mâinile. Îşi plim-

bă încet bisturiul pe feţele noastre ca un criminal în 

serie îndrăgostit de arta sa. 

 Umbrele – profanatoarele mormintelor vii. 

 Viaţa – spitalul în care oamenii ne tratează cu 

pastile de sictir, în timp ce moartea inventariază su-

flete. 

 Aceasta este viaţa, un veni, vidi, vici, o scurtă 

nebunie cu dragoste şi vicii... 

 Viaţa omului este o floare ruptă din veşnicie şi 

pusă într-un vas plin cu sânge. 

 Viaţa - arborele amintirilor în care înfloresc mor-

minte. 

 Visăm cu deşteptătorul la tâmplă. 

 

(Selecţie din volumul „Delir cu tremurături de gâduri. 
Citate şi aforisme 2006-2013”) 
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Miruna RUS 

 
Dansează cu mine! 
 
dansează cu mine, te rog... 
poartă-mi numele pe valuri de vise 
unde evidentul se propagă în vid. 
închide-ţi privirea pe buzele mele 
pătate de sărut. 
dansează cu mine 
diseară 
când fluturaşii încep să se dilueze 
în reacţii. 
îţi lipeşti trupul de mine 
ştii că e incitant 
dar 
nu 
te 
opreşti. 
 
 
 

Umbre în ploaie 
 
mâinile mele 
ucid. 
în bocete de ploaie 
în mâna stângă 
am precipitat 
straturi reţinute 
de picături răzvrătite. 
în mâna dreaptă 
am pus fluide ude 
şi deşirate 
apa curge şiroaie 

 
se grăbeşte 
să-mi savureze 
răceala. 
mă resimt 
şi alerg udă 
umbre 
aruncate pe trotuar 
se apropie 
dar nu mai au loc în ploaia mea. 
 
 

Monolog ritmat 
 

Vrei să-mi impui condiţii de existenţă 
Dar ecuaţia n-ar avea rost 
Dacă abilităţile epice după care te învârţi 
s-ar duce pe apa sâmbetei. 
Plus şi minus n-ar fi în opoziţie 
Dacă fracţia se răstoarnă 
Şi îţi dai seama 
Că trebuie s-o iei de la început. 
Nu ştii dacă vrei să continui 
Stai în vârful patului 
Frământându-ţi mâinile 
În timp ce oasele 
Tremură de emoţie. 
 
 

Necomestibil 
 

N-au nici un gust literele tale. 
Nu sunt comestibile nici cuvintele 
Pe care te străduieşti să le legi 
În necunoştință de cauză. 
Te depăşeşte situaţia; 
Te trezeşti urlând 
Ca o epavă scursă în colţul blocului. 
Te uiţi în jur 
Dar nu vezi decât nişte suflete deshidratate; 
Arome împânzite de curiozitate 
Te macină, fără gust. 
 
 

Sens în oglindă 
 

Am eşuat 
În bule sufocante 
De dioxid de carbon, 
În goliciunea cuvintelor 
Mimate de buzele tale 
Un set de artere s-a spart 
în senzaţia toridă 
că o lacrimă ţi-a curs 
pe obrazul meu. 
Te simţi presat 
Gândirea puerilă 
Îţi influenţează privirea 
Care parcă suferă o depresie extrauterină. 
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        Marieta GĂUREAN 
 

Dan Lungu – un tablou al lumii periferice 
 

Volumul de proză scurtă, Cheta la flegmă (Editura 
OuTopos, 1999) reprezintă povestiri remarcabil decupate 
în materialul social, în coordonate naturaliste, pre-mize-
rabiliste. Ştefan Manasia crede că în cartea acestuia 
„realitatea sordidă era stoarsă de situaţii comic-absurde, 
de altele magice, erotice, adesea ridicole, dar niciodată 
învăluite în tragic”

1
 Reeditată în 2003 sub titlul Proză cu 

amănuntul, cartea rezistă şi astăzi, conţinând câteva istorii 
memorabile. Acestea pregătesc terenul romanului Raiul 
găinilor (Editura Polirom, 2004).”

2
. Naraţiunea introductivă 

a volumului de debut propune universul pubertăţii, al mari-
lor mâhniri şi revelaţii adolescentine, tratate aici sub formu-
la „regele este gol”. Puştiul-narator descrie ritualurile com-
plicate şi sadice, umilitoare ale iniţierii în lumea bărbaţilor, 
totul culminând cu jocul „chetă la flegmă”, un game 
antieroic şi lipsit de orice mistică pe care numai confe-
siunea salingeriană e eroului, autoironică şi pigmentată cu 
expresii orale, reuşeşte să îl salveze de la prăbuşirea în 
ludic, în scabros.  

Ştefan Manasia consideră că „este aici un ochi dilatat 
care înregistrează cantităţi impresionante de epidermă, de 
arome, de jocuri şi poturi, de viaţă adevărată. Dar instinctul 
de bun prozator îl fereşte pe Dan Lungu de capcana unui 
blecherianism facil, de estetismul pe gustul câtorva acade-
micieni. Autorul nostru este un vitalist chiţibuşar. Până şi 
scenele grave, revoltătoare povestite în Buldozeristul sau 
în Spre cimitir au un aer calm şi teatral, ca şi cum s-ar 
petrece pe o scenă neacoperită; autorul investighează 
mentalitatea omului nou produs de comunism, lipsa de 
solidaritate sau falsa solidaritate a proletariatului, perver-
tirea individului. Dar demonismul acesta va conduce, în 
proza lui Dan Lungu, nu către scrisul militant, etic, ci către 
o zonă a duioşiei şi compasiunii. Atât senzualitatea şi 
vitalismul din povestirea Cheta la flegmă, cât şi fascinaţia 
pentru universuri umile şi totodată groteşti le vom întâlni, 
topite în forme mai ample, în romanul Raiul găinilor.”

3
 

În prefaţă, domnul Mircea Iorgulescu atribuie acestui 
roman „o viziune a cărei violenţă satirică e dublată de o 
nesfârşită compasiune”

4
, identificând aici două teme foarte 

productive în proza românească a secolului al XX-lea, a 
periferiei şi a locului unde nu se întâmplă nimic. Criticul 
observă totodată, că „lumea din Raiul găinilor e totuşi una 
derizorie, scufundată în mediocritate, inconsistenţă şi lipsă 
de sens. Măruntă, chiar insignifiantă, e în realitate diformă 
până la monstruos. De aici, din monstruozitatea derizo-
riului, din atrocitatea nimicului se naşte neliniştea”

5
 Prefa-

ţatorul observă că sub o aparenţă blajină şi împăcat 
molcomă, lumea romanului e de fapt terifiantă. Trăieşte 
mecanic, prin automatisme care-i asigură un fel de 
funcţionare dementă, asemenea unuia dintre personajele 
romanului, o femeie care împleteşte continuu pulovere fără 

 

să-şi privească mâinile. Autorul ne înfăţişează o lume 
ce pare dereglată: dusul bărbaţilor la crâşmă e un 
ritual cotidian, biserica nu există, locul lui Dumnezeu 
fiind luat de televizor. În transă alcoolică şi folosind 
resturile unei retorici politice devenite folclor, 
„rapsodul zilnicelor adunări de la crâşma celor de pe 
Strada Salcâmilor are, de altfel, viziunea noii divini-
tăţi”

6 
Avem, prin urmare, de-a face cu un „moment 

important” în proza românească - deşi, decontextua-
lizate, argumentele prefaţatorului nu par convingă-
toare. Pentru că, în definitiv, ce este Raiul găinilor? 
Sau mai bine spus, în termenii domnului Relu Coval-
ciuc (unul din eroii cărţii), „există un rai al găinilor”? 
După atâtea naraţiuni autobiografice, vizionare, 
schizoide etc., câte a acumulat literatura ultimului 
deceniu, Dan Lungu re-descoperă ficţiunea, plăcerea 
de a povesti, de a construi destine şi a scormoni vieţi, 
înregistrând, ca pe ceva fabulos, stereotipiile şi 
dramele din carton, „inconsistente” ale lumii periferiei.  
 Toposul romanului este Strada Salcâmilor dintr-
un oraş de provincie, stradă periferică şi izolată de 
marile nenorociri. Anii comunismului le-au afectat 
acestor fiinţe nu numai reacţiile şi comportamentul, 
dar şi memoria. Naturalistă este construcţia persona-
jelor care, izolate în micul şi perfidul „Macondo”, 
trăiesc parcă vieţile altora, deşi simt nevoia 
irepresibilă: să bârfească, să fabuleze, să jignească, 
să bea, să lovească, să pară mai importanţi decât 
sunt, să săvârşescă crime. Anumite reacţii ale perso-
najelor fac parte tot din sfera naturalismului: adulţii 
vomită adesea, au greţuri, scuipă şi urinează, 
sângele le fierbe din pricini mărunte, pentru că un rău 
irepresibil a pus stăpânire pe ei. Nespectaculoasă şi 
urâtă în fond, lumea aceasta devine interesantă 
numai prin scrisul unui bun romancier. O scenă tipic 
naturalistă este cea în care oamenii, martori la 
demolarea caselor în care au trăit o viaţă, aproape că 
înnebunesc: „ «Eu mor o dată cu casa asta !», strigau 
ei. «Treceţi cu buldozerul peste noi, criminalilor!» 
Erau scoşi cu forţa de miliţie, armată sau pompieri. 
Unde era nevoie, se foloseau gaze lacrimogene. Erau 
scoşi ca şobolanii. Înjurau, ameninţau şi blestemau. 
Bătrânii de optzeci de ani erau luaţi pe sus. Plângeau 
ca nişte copii şi îi rugau frumos să-i lase în casele în 
care trăiseră o viaţă întreagă. Un moşneag căruia îi 
demolaseră casa cu o zi înainte se întorsese dis-de-
dimineaţă în pijamale şi scormonea printre cărămizi 
(…) Bietul de el înnebunise. Un bărbat în puterea 
vârstei şi-a scos familia şi toate lucrurile în stradă, a 
stropit casa cu benzină şi i-a dat foc cu mâna lui.”

7
 

Cu siguranţă, Raiul găinilor, cu dezolanta, 
sordida şi atrocea lui lume captivă în tunelul fără 
sfârşit al tranziţiei, „marchează un moment în proza 
românească de astăzi şi deopotrivă în evoluţia 
autorului însuşi”

8
. 

 
 

 

1Ştefan Manasia, Două cărţi de Dan Lungu. „Există un rai al găinilor?”, 
în „Tribuna”, anul III, nr. 55/16-31 decembrie 2004. 
2 Ibidem. 3 Ibidem. 
4 Mircea Iorgulescu, Prefaţă la Dan Lungu, Raiul găinilor. Fals roman de 
zvonuri şi mistere, Ediţia a II-a, Editura Polirom, Bucureşti, 2010, p. 7. 
5 Ibidem, p. 6. 6 Ibidem. 
7 Dan Lungu, Raiul găinilor. Fals roman de zvonuri şi mistere, Ediţia a II-

a, Prefaţă de Mircea Iorgulescu, Editura Polirom, Bucureşti, 2010, p. 62. 
8 Mircea Iorgulescu, Prefaţă la Dan Lungu, Raiul găinilor. Fals roman de 

zvonuri şi mistere, Ediţia a II-a, Editura Polirom, Bucureşti, 2010, p.7. 
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D.M. GAFTONEANU 
 

Reportaj din nordul ţării 
 

Ca turist prin teritoriul Marelui Ducat din Nord, 
Un ţinut având… „ţinută”, cu toţi suntem de acord, 
Treci prin locuri fără seamăn, amintite în legende, 
Tipărite pe caiete, calendare şi agende. 
Din cotloane de arhive îţi fac semne amicale 
Domnitori de prima... mână, precum scrişii mai la vale:  
Ştefan Tomşa, Lăpuşneanu, Petru Rareş şi Movilă, 
Codri, lacuri şi pâraie printre munţii… de argilă. 
Mai adaug, ce sublimă!... întâlnită la tot pasul, 
Stema de judeţ ce are… stele, racul şi compasul! 
Racul ce simbolizează, pe tot globul, un… progres, 
Nu-mi explic, deocamdată… de pe unde l-am cules, 
Apoi văd că mi se spune (ca la teatru am rămas!): 
Ai greşit ceva acolo... e o coasă, nu-i compas! 
Spre descriere fidelă, pentru ceea ce suntem, 
Cum ar spune Dobrogeanu, pe deasupra... şi ce vrem, 
I-am enumerat pe „aştri” şi i-am pus în două care, 
Iar apoi, o antiteză... spre eternă neuitare! 
 

Te întâmpină pe pragul podului de pe Siret, 
Un careu de aşi celebri… patru „monştri”, un qvartet: 
Iorga, un gigant istoric, un „luceafăr”, Eminescu, 
Pictorul Luchian şi încă…  „marele rapsod”  Enescu! 
Dacă pun lângă aceştia, o tripletă din… trei stele, 
Lângă cele pomenite, nume de calibru, grele, 
Onicescu… matematici, un naturalist, Antipa, 
Un „maternalist” ca Graur… gata, am făcut „echipa”! 
Mi-a ieşit Carul cel Mare, ce adesea, în popor, 
Din bătrâni, cam pe la… colţuri, e numit Ursa Major. 
Mai lipseşte buturuga... poate vine altul, sper, 
Dacă nu… să mă sacrific ?... hai să fie!… mă ofer… 
 

Aş mai pune iarăşi unul la intrarea dinspre Iaşi, 
Să atragă privitorii, încă de la primii paşi… 
Carul Mic, tot şapte stele, plus o... roată de rezervă, 
(Se putea, cum să lipsească… tinicheaua de conservă!) 
Mihail (al doilea) Sorbul, dramaturgul meteoric, 
Inginer Elie Radu, Constantin Gane, istoric, 
Doamna Sofia Nădejde, domnul (cinci!) Grigore Ghica,  
Autorul de „Răscoală” cu... ţăranii (te ia frica!) 
(Daaa, pricep şi voi rămâne mai puţin cu o problemă, 
Ştiu de unde e ideea cu... unealta de pe stemă!) 
 

Pictorul Octav Băncilă, un fizician, Negreanu, 
Iar ca roată de rezervă, cel ce scrie... tot un „-eanu”! 
(Te prefaci, la începuturi, că eşti plin de modestie, 
Pe parcurs, vezi… calimera, niciodată nu se ştie … 
Ca dovadă, de exemplu, marea stea a Nordului, (*) 
Ce se schimbă prin milenii, un ciclop al… nimănui, 
E frumoasă şi zâmbeşte ca un prunc care visează,  
O repet, a câta oară, sincer mă interesează, 
Pare scumpă, însă face mai mult decât estimez, 
Dacă ştiţi proprietarul, aş dori să-l contactez… 
...Batem palma, dăm cu tocul, îmi pun titlul în dosare, 
Ca apoi, cu aroganţă să afirm cu voce tare: 
Carul Mic cu... subsemnatul, (am dat jos un domnitor!), 
Mare, mare nedreptate... când îi spui Ursa Minor! 
Cam atât despre aceste renumite constelaţii, 
Pentru BOTO-landul nostru, pline de semnificaţii... 
 

Urmărind prin presa scrisă tot ceva legat de „care”, 
Sursa mea de... inspiraţii, informaţii şi „culoare”, 
Un articol mă „întoarce” şi... mă simt contrariat. 

Spania. Notar. Femeie. Soarele, revendicat! 

 
Şi mai jos, încă o „perlă”... o a doua, ce minune! 
Un american. Planete. Drepturi de posesiune! 
Un al treilea care vinde luna în bucăţi, parcele, 
Iar al patrulea oferă… documente pentru ele! 
Personaje cu pur-sânge, buni actori de… bună seamă, 
În spectacolul „Comédii”, vodevil de panaramă! 
Depăşind pe cei din Creangă cu Prostia omenească,  
Mă uimesc contemporanii… îi avem, să ne trăiască! 
O fi fost umor… cu carul, o fi fost un car cu... boi ?  
Tuturor, urări de bine, cum se spune pe la noi! 

 
Autoprofil 

 

...După „Umbra lui...”, „Satira” şi „Rămâne între... doi”, 
„Steaua Nordului, Polaris”, „Epigonii vechi şi noi”, 
Parcă văd comunicatul, tocmai de la… foarte sus, 
Şi semnat de (puncte, puncte)… e uşor de presupus: 
„...Căutat de toată lumea, de agenţi secreţi şi presă, 
Cu afişe şi citaţii către ultima adresă, 
Un rebel ultranotoriu, la tipare refractar,  
Pentru tulburări de ape în domeniul literar. 
…Paralel cu tagma noastră, fără studii în domeniu,  
Şi-a permis să persifleze, printre alţii, chiar un geniu, 
Cu creaţii de natură să aducă prejudicii, 
Celor care, cum se spune, trag din greu la… beneficii! 
...Capete de acuzare : scrie fără atestate, 
Nu e absolvent de arte sau cu... cineva în spate, 
Şi, în plus, nu dovedeşte măcar minima decenţă 
Ca la noi să apeleze, contra cost… să-i dăm licenţă! 
…De asemenea, un altul e respectul arătat, 
(Afirmând că treaba noastră e... a muştei la arat!), 
Nouă, cremei de condeie, consacrate păsări rare, 
Criticii acerbi, puternici, stâlpii castei literare... 
...Nu mai mult decât respectul cuvenit... unor creveţi, 
Uzurpându-ne Olimpul facultăţii de poeţi... 
(Peste astea, încă una, e desigur... un fitil, 
Noi… un expozeu de ceară (!), jalnice  figuri de stil!) 
…L-am luat un timp în glumă, era doar... un oarecare, 
Ce, cu falsă modestie, se pretinde a fi... „mare”! 
Tolerat pe casa scării, un „no name”, un intrus 
Îşi ia nasul la purtare şi ţinteşte tot mai sus! 
...Nu greşim în afirmaţii, e pericol social, 
Câtă vreme mai durează nedoritul „recital”... 
O fantomă ce distruge, dintre noi, pe cei mai buni,  
Un „freon”... „ozonul” lumii, din „corola de minuni”! 
{WANTED, POISK... (sau RICERCA!) pe toţi stâlpii de 
la gard, 
De la circul „SUPER-GENII”, a scăpat un… „leopard”!} 
Nu mai aşteptaţi „feed-back-uri”, precizări sau vreo 
dispensă: 
Shoot! Strileaite! (sau spara!) şi poftiţi la recompensă!  
...Vom institui de astăzi, pentru timp nelimitat, 
Cod portocaliu de criză până e anihilat... 
Parti-prisuri, altădată! Nu vă daţi discret din coate! 
Nu avem alternativă! Nu există „nu se poate”! 
...Nimeni, dacă mai trăieşte, nu-i profet în ţara lui, 
Iar „poet” (!) devii, desigur, peste apa Styxului… 
Să putem şi noi, în voie, să îl plângem mai apoi: 
„Ce n-am da, măcar o oră, să mai fie printre noi!” 
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       Ioan GHEORGHIŢĂ 

 

Cântec dobrogean 
 
Nană, nană 
icoana cu dor 
îmi strânge vederea 
într-un cerc adânc, 
într-un lut menit 
spre nefrământat, 
nană, nană 
poate îmi spuneai  
cu glasul zburat 
şi nestrepezit 
cele nerostite, şi nemaivăzute, 
poate-mi atingeai 
cu palma auzul, 
cu roua ta verde, 
poate îmi udai 
fruntea şi sprâncene 
şi pe tălpi în sus 
într-un cerc adânc, 
într-un lut menit 
spre nefrământat, 
nană, nană... 
 

Casa mea… 
 

Casa mea 
era o gleznă 
ruptă de realitate, 
ruptă în câteva părţi 
mai mari decât văzul, 
nici nu credeam 
că durerea 
se plimbă prin nepăsarea 
jurului meu, 
era,totuşi,o casă 
osoasă, 
în care-mi adăposteam 
trecutul, 
sentimentele nu aveau loc 
decât dacă erau înjumătăţite 
sau dacă le mai tăiam aripile, 
aveam,oricum,o casă 
precum un ghioc,precum o cochilie îndepărtată, 
osoasă, 
înclinată 
spre mine însumi... 
         
  

 

 

Poem de dragoste 
 
Iubito, 
tu eşti iedera mea 
cea mai verde, 
ascunsă 
şi neînflorită, 
mi-ai ars pe sub pielea 
înmiresmată a clipei 
dragostea mărginită 
de minusuri,de plusuri 
profunde ale dezmierdării, 
mi-ai înalţat sărutul 
pe treptele cele mai rotunde 
ale surâsului, 
Iubito, 
nu pot să te mai ating 
de-atâta imaterie, 
prefă-te în parfumul 
rece, incolor al serii  
şi toarnă-te în paharul de cristal 
ca o flacără vie... 
 

Indecenţă 
 
Sari peste zile, 
te strecori pe lângă clipe 
fără să ştii 
că iubirea e fragedă, 
e timpurie, 
încolţind 
pe lobul urechii, 
plimbându-se 
pe buricul incandescent 
al refacerii, 
şi-n numărătoarea inversă 
cazi peste punctul 
cel mai important, 
cel mai puţin desfoiat... 
 

Şi am plecat… 
 
Şi am plecat prin nicăieri, 
prin ramuri albe-n paşi azuri 
mă clătinam, sorbeam păduri 
însămânţându-mă prin meri, 
 
o oază mă cânta-n privire 
şi pene îmi zburau prin gând 
mă-nceţoşam cumva flămând 
de vreo bucată de iubire, 
 
când frunzele nemişcătoare 
îmi atingeau în tălpi, fuiori  
mă aruncam pe stânci, pe nori, 
prin clipe fără de culoare... 
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   Sebastian GOLOMOZ 
 

„Contract pe durată nedeterminată” 
 

zefirul intră agitat în camera mea 
fără să mai bată la uşă 
n-are răbdare să mă lase 
să văd dacă filmul nopţii 
se va termina cu happy-end 
 

mă bate pe umăr şi gesticulează 
cu voce tare, plin de entuziasm 
amintindu-mi că aseară am semnat 
un contract pe durată nedeterminată 
cu norocul – domnul pe care oricine 
şi l-ar dori ca invitat 
cel puţin o dată în viaţă 
 

mă asigură că sunt fericitul posesor 
al unui bilet dus 
cu destinaţia iubire 
că în curând ne vom petrece 
serile în trei 
dezbrăcaţi de secrete 
prin palate de visuri 
 

scoate şampania de la rece şi 
propune un toast în cinstea 
„incurabilului visător care 
zboară prin labirinturile dorinţelor” 
 

mă felicită pentru că nu am divorţat de speranţă -  
eternul scut al sufletului meu 
mă convinge că bigamia nu-i interzisă 
dimpotrivă, în compania speranţei şi a iubirii 
mă voi delecta cu un ménage à trois dumnezeiesc. 

 
 

„Biblioteca, dragostea mea” 
 

Mi se întâmplă să mai cad 
pradă unui flirt nevinovat 
din dorinţa de a nu rămâne corigent 
la capitolul seducţie 
mi se întâmplă şi 
să mă mai îndrăgostesc 
de câte o fată aparent perfectă 
deşi eu sunt veşnic îndrăgostit de... viaţă 
însă cea pe care am tratat-o întotdeauna 
cu maximă seriozitate, cu supunere, 
cu admiraţie, cu fidelitate, cu abnegaţie 
unica mea dragoste a fost 
BIBLIOTECA. 

 
 
 
 
 

 

Tristesse 
 
Când gândul e strivit 
în pumnii îndoielii şi 
inima se lasă orbită de 
para de lumină întunecată, 
când ego-ul se ceartă 
cu speranţa şi 
trupul se face pitic 
în căuşul palmei gri, 
când, excogitativ 
îl condamni pe Dumnezeu 
pentru că şi-a refuzat 
întâlnirea mult visată cu 
„les billets verts” 
inevitabil devii 
prizonierul tristeţii –  
cea care dezavuează 
dreptul la fericire. 
 

Sonet din Par(ad)is 
 

Mi-am luat steaua la subraţ 
Pe soare l-am ţinut în palmă 
Din vis am muşcat cu nesaţ 
Uitând de eşec să-mi fie teamă 
 
Mi-am lăsat inima să zboare 
Departe. şi-am uitat de norii 
Ce mă pictaseră-ntr-o culoare 
Gri. Acum fluturii şi cocorii 
 
Îmi ţin pumnii s-ajung 
La tine. Dansând mă însoţesc. 
De fericire ochii-mi plâng 
Ştiind că o să te găsesc 
 
Mai frumoasă decât în vis 
Pe străduţa din Par(ad)is. 
 

Doar tu ştii 
 

Soarele ne-a tatuat zâmbete pe chipuri 
Din ghearele genunii Pegas ne-a ridicat 
Noi am redus lumea la două acrostihuri 
Cu degete flămânde din inimi am muşcat 
 
Am scrijelit pe ele iubire, vis, speranţă 
Am depus jurăminte, cu ochii le-am semnat 
Dragostea ne e crezul şi drept consecinţă 
De-ntâlnirea cu Felicitas am beneficiat 
 
În numele lui Eros am devenit un bard 
Sensibil şi romantic, mănunchi de poezii 
Îmi place câteodată să mai ridic un gard 
Pe care îl dobori, când de suflet mă ţii 
 
Sunt îngeraş mascat în corp de leopard 
Să-mi arăţi ce vreau de la viaţă, doar tu ştii. 
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Maria TIRENESCU 

 

Roberta  
 

- Vai, tu, Viorica, tu! Aşa sunt de supărată, tu! 
Roberta înghiţi de două ori, îşi şterse o lacrimă şi 

continuă: 
- Aşa de supărată sunt! Ştii că ţi-am povestit de Leo… 
- Da, mi-ai spus că e foarte drăguţ… Ce s-a 

întâmplat? 
- Leo al meu, nu mai este. Cum pot să fie unii aşa?... 
Şi Roberta începu să plângă. Viorica ştia că Roberta 

avusese mai mulţi pisoi, dar numai pe unul negru i-l 
dăduse ea. Într-o zi, venise tot aşa, supărată, şi-i 
povestise că Nero a murit. Nero fusese un motan negru, 
zdravăn, de care Roberta s-a ocupat după ce şi cel mai 
mic dintre copiii ei plecase la facultate. Se ataşase de 
ghemotocul de blană imediat ce îl primise. Atunci, 
Viorica i-a dat un pisoi negru, de o lună, pe care îl 
avusese Kitty, pisica ei. De câte ori venea Roberta, îi 
povestea Vioricăi ce giumbuşlucuri face Tano. Se 
obişnuise cu motănelul care o însoţea peste tot. 

- Vai tu, Viorica! Toată săptămâna am plâns. Cum pot 
fi unii oameni aşa de răi? E al cincilea pisoi pe care mi-l 
otrăvesc.  

- Şi mie mi-au murit doi motani, dar unul bătut de un 
criminal, fără glumă, chiar e închis acum, iar al doilea, 
otrăvit. Şi eu am fost foarte supărată. Cine crezi tu că 
face acest lucru oribil? 

- Am un vecin rău. Nu suportă nici un animal. Leo era 
aşa de prietenos, intra în casă şi, dacă dormeam, îmi 
punea lăbuţele pe faţă, să mă trezească. 

Roberta îşi întoarse capul, îşi şterse o lacrimă şi 
nasul. Viorica nu spuse nimic. O urmărea pe femeia din 
faţa ei cu îngăduinţă.  

- Cred că ştiu cine mi l-a otrăvit pe Leo. Am un vecin 
ursuz şi răutăcios. Nu suportă să-i intre nimeni în curte. 
Şi ceilalţi vecini au avut de suferit din pricina lui. Poate îl 
ştii, este Vasile Brad, stă lângă noi, pe Scăunel. 

- Nu cunosc pe nimeni cu acest nume.  
Între cele două femei, se aşternu liniştea. Roberta 

avea nasul roşu, arăta de parcă avea gripă.  
- Nu de mult ţi-am spus că am un pisoi tărcat. A trecut 

pe aici o fată, cred că era la liceu, l-a prins şi l-a 
mângâiat. Am întrebat-o dacă îi place. A spus că e foarte 
frumos şi prietenos. I-am spus că poate să îl ia. Era aşa 
de surprinsă că nu îndrăznea să spună nimic. I-am spus 
că e al pisicii mele şi că i-l dau bucuroasă. Fata a plecat 
cu pisoiul, care încă nu avea un nume, dar noi îi 
spuneam când Tigrişor, când Dunguliţă, când Miţu. Cu 
siguranţă, i-a dat ea un mume frumos. 

- Tu, Viorica, sunt tare supărată! Nu pot să dorm, nu 
pot să mănânc. Aştept să vină Leo să-i dau şi lui ceva… 

- Dacă am fi în altă ţară…  
- Sigur, numai noi suferim… 
De cele două femei care vorbeau lângă poartă se 

apropie un vecin. 
- Bună ziua, doamnelor! Ce mai faceţi? 
- Buna ziua, vecine! Povestim despre ale noastre. 
- Doamna Roberta, păreţi bolnavă… 
- Nu e bolnavă, e supărată! Cineva i-a otrăvit mota-

nul. 

 

Roberta îşi întoarse capul. Vecinul se apropie de 
Viorica şi, cu o voce scăzută îi spuse: 

- Tocmai m-a vizitat Iulia. Şi ea era nervoasă. Nu 
ştia cine a sfâşiat motanul negru pe care mi se pare 
că i l-ai dat tu. Eu bănuiesc cine a fost autorul. Bag 
mâna în foc că el e autorul! Dar nu am martori. Vecina 
e acum in Franţa şi Iulia, sora ei, a venit să îi dea 
ceva de mâncare pisoiului. L-a găsit… Nu se putea 
abţine din plâns. 

- Exact despre asta vorbeam cu Roberta. Chiar nu 
pot fi pedepsiţi aceşti indivizi fără inimă?   

Zicând acestea, bărbatul le făcu un semn de salut 
şi plecă. Nici el nu ştia cum să continue. 

Cele două femei au tăcut o vreme. Viorica simţea 
că trebuie să spună ceva, să o încurajeze pe Roberta. 
Dar ce ar ajuta-o? Să-i spună că un alt pisoi ar mai 
înveseli-o? Vecinul ei nu l-ar suporta. Şi nici Roberta 
nu e dispusă să mai treacă printr-o experienţă de 
acest gen…şi totuşi.  

Soţul Robertei le trezi la realitate. Pornise motorul 
maşinii, semn că doamnele trebuie să pună capăt 
dezbaterii.  

 

*** 
Au trecut câteva zile în care cele două doamne nu 

s-au văzut. Roberta venea doar să aibă grijă de casa 
în care locuise soacra ei, să lucreze grădina, să mai 
repare câte ceva.  

- Viorica, vino să vezi ce au făcut pisicile tale! 
Viorica nu ştia dacă trebuie să se bucure sau, din 

contră, să găsească scuze pentru ceea ce au făcut 
pisicile. Îşi şterse mâinile şi ieşi din bucătărie: 

- Ce s-a întâmplat? 
- Vino să vezi! 
Roberta, veselă, o luă înainte. Se opri lângă mărul 

bătrân care trona în mijlocul grădinii.  
- Fii atentă! Uite, ăştia sunt pui de şobolan. Uite 

cum i-a înşirat! Sigur a fost careva dintre pisicile tale. 
- Da, cred că motanul meu face astfel de lucruri. 

Duminică, de dimineaţă, am găsit lângă bucătărie doi 
pui ca ăştia. Motanul mi-i aduce, nu-i mănâncă, dar 
ştie că primeşte o farfurioară cu lapte: premiu pentru 
ispravă!  

- Tu, Viorica, ce bune pisici ai! 
- Aşa e! Nu mai am şoareci, dar am gălăgie. Nu 

chiar în fiecare noapte, dar… 
- Sunt foarte bune pisicile la casă, spuse Roberta, 

cu o undă de tristeţe.  
- Ţi-a spus Nelu că a venit un motan galben, 

tânăr?  
- Când, tu? 
- Când a fost singur aici. Parcă marţi. Motanul 

mieuna foarte tare. Credeam ca e al meu sau vreun 
pisoi părăsit. Acesta era destul de mare. I-am aruncat 
o bucată de pâine în grădiniţa voastră de flori. Acolo 
se retrăsese când m-a văzut. Nu a mâncat pâinea, 
dar m-am trezit cu el în curte. Motanii mei nu l-au 
acceptat. Nu l-au bătut, dar nici nu au stat în preajma 
lui. Pentru că a mieunat toată noaptea, m-am supărat 
şi l-am dus la gară.  

- Vai, tu, Viorica, tu! De ce nu l-ai ţinut? 
- Pentru că făcea gălăgie. Destul latră căţeluşa de 

câte ori vede o pisică.  
(continuare în pag. 27) 
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(urmare din pag. 26) 
 

- Vai, tu, Viorica! De ce nu mi-ai spus? 
- Pentru că Nelu a zis că prea te consumi pentru 

fiecare pisoi pierdut.  
- Nu pot, tu, să stau singură! Mi-e urât. Aş vrea să 

am şi eu cu cine să vorbesc… 
- Dacă chiar vrei un animal de companie, poate ar fi 

mai bine să ţii o pisică. Ea nu merge departe de casă. 
Uite, Kitty a noastră trece numai la voi, că nu e nimeni, 
la vecinul din stânga şi la vecina de vizavi. Motanii 
noştri au ajuns la două străzi de aici.   

- Vai, tu, Viorica! Nu ştiu ce să fac… 
- Să te gândeşti până la primăvară. De Paşti, când 

pisica noastră va avea pui, vii şi îţi alegi. Pisicile stau 
mai mult acasă, dar fac pui. Nu e obligatoriu să facă. 
Acum sunt medici veterinari, sunt medicamente. Înţelegi 
ce vreau să spun. 

- Cred că voi lua un pui. Brad a făcut ceva. De o vre-
me vine la el un poliţist. Cu maşina Poliţiei. Poate îl du-
ce. 

- Poate se face linişte în cartierul vostru. Să dea 
Dumnezeu să fie linişte! 

- Deie Domnul! 
 

*** 
Duminică însorită. Din curtea vecinilor, se auzea o 

voce de copil. Era Herrieta, nepoţica Robertei. Venise 
la cireşe.  

Când auzi soneria, Viorica se îndreptă spre poartă. 
Roberta şi Henrieta aşteptau cu un vas plin cu cireşe 
proaspăt culese. 

- Tanti Viorica, am venit să vedem pisicile mici!  
- Intraţi şi aşteptaţi puţin! De câteva zile le-am dus în 

podul magaziei. Nu mai era chip să le ţin în casă. Se 
cocoţau peste tot, ne împiedicam de ele... De Paşti, au 
fost nepoţii noştri aici. Fetele şi-au împărţit pisoii. Sunt 
două pisicuţe şi un motănel. 

- Tanti Viorica, ne arăţi motănelul? 
- Încerc să îl prind, dar nu ştiu dacă reuşesc. E cam 

timid. Vrei să urci cu mine să-i vezi pe toţi? Până la 
urmă, tot motănel vrei? 

- Da, vreau tot un motănel, spuse Roberta.  
Viorica a ajutat-o pe fetiţă să urce pe scară. De 

acolo putea să vadă ce e în pod. Pisoii s-au îndepărtat, 
dar au continuat să alerge peste obiectele depozitate în 
pod: un scaun de Dacie, o canapea veche, câteva cutii 
de carton… Printre ele era şi cutia care a fost prima 
casă a pisoilor. 

- Să coborâm şi apoi încerc apoi să-l prind pe 
Vaslică! 

- De ce nu spuneţi Vasilică? 
- Pentru că îmi aminteşte de un elev timid care şi-a 

semnat lucrarea Vaslică H. 
Roberta şi nepoţica ei s-au aşezat pe treptele 

încălzite de soare, iar Viorica a urcat în pod. 
- Nu l-am putut prinde pe Vaslică. Am adus-o pe 

Suzi. Ea este cea mai iute şi mai activă. Vine la mine 
imediat ce o chem. Era mică, abia umbla, dar încerca 
să se caţere pe faţa de masă.  

- Bunico, toţi puii pisicii sunt la fel, ca nişte vulpiţe cu 
dungi!  

- Se deosebesc. Dintre cele două fetiţe, una e mai 
blondă. Îi spunem Blondy.  

 

Până când Henrieta s-a jucat cu Suzi, cele două 
doamne au făcut schimb de reţete. Vizita a fost scurtă, 
dar Roberta a promis că va reveni să-l vadă pe Vaslică. 

 

*** 
Într-o zi cu soare, Roberta a trecut să vadă cum 

arată grădina. După câteva zile ploioase, plantele se 
dezvoltaseră frumos, dar şi buruienile au crescut.  
Tocmai era la un strat cu ceapă când Viorica se 
întorcea de la piaţă. 

- Ce mai face Vaslică? 
- A crescut frumos, ne-am împrietenit. Vrei să-l vezi? 
- Sigur. Cât timp are acum? 
- Nouă săptămâni. Mănâncă de toate, au coborât din 

pod. La început, accidental, apoi pentru că au vrut. Să 
vezi cât le place să alerge printre roşii! 

- Hai, mi-l aduci să-l văd? 
- Imediat. E foarte drăguţ.  
În scurt timp, Viorica reveni cu motănelul. Roberta se 

lumină la faţă.  
- Vai tu, Viorica, ce drăguţ e! Şi nu plânge. Ce 

mănâncă? 
- De toate. În special lactate, eu le-am dat urdă şi 

brânză dulce, lapte, ouă crude în lapte sau fierte şi 
mărunţite, mănâncă şi ficat, la Paşti am făcut mult drob 
de miel şi mi-a rămas o bucată în congelator. Am 
încălzit-o şi le-am dat-o pisoilor. Mănâncă şi hrană 
uscată pentru juniori. 

- Am aici o cutie şi pot să-l duc acasă. 
- Vrei să-l iei azi? 
- Ştii cât sunt de nerăbdătoare să povestesc cu el. 
- Bine! Ia-l! Să ai noroc cu el!  
- Tu, Viorica, tu, să ştii că Brad se poartă frumos cu 

noi! A început să ne viziteze. Cred că i-a atras cineva 
atenţia… 

- Mă bucur. Trebuie să plec. Să îmi povesteşti, când 
mai vii pe aici, ce face Vaslică! Sunt sigură că vei avea 
grijă de el! 

Viorica a ajuns acasă, iar Roberta încă îl mângâia şi-
i vorbea motănelului. 

 

*** 
Au trecut câteva zile. Nelu, soţul Robertei, pescar 

amator, vorbea la gard cu soţul Vioricăi. Acesta din 
urmă povestea că a găsit foarte multe icre în crăpoaica 
pe care a cumpărat-o recent.  În discuţie a intervenit şi 
Roberta. Nici Viorica nu a stat deoparte.  

- Ce mai face Vaslică? 
- E aşa de drăguţ!  Toată ziua se joacă, îşi găseşte 

mereu ceva nou. 
- Într-o zi, s-a urcat pe cuier şi mi-a trântit pălăria, 

apoi s-a băgat în ea. 
- Sunt sănătoşi, de aceea se joacă… 
- Vai, tu Viorica, sunt aşa de bucuroasă! Johnny e tot 

după mine. Când am plecat de acasă, l-am închis in hol. 
Acolo nu are ce să strice.  

- Are un nume nou. Foarte bine! Spuneţi-i cum vreţi! 
Acum, e al vostru. 

Viorica o privea pe Roberta. Chipul ei era luminos, 
ochii ei păreau mai albaştri. Era fericită: avea o fiinţă de 
care trebuia să se ocupe şi cu care să-şi împartă 
emoţiile şi bucuriile.  

 

 
Maria Tirenescu 
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Marius ZAHARIA 
 

Stai în banca ta 
 

Lucram într-o bancă. Printre puţinele care apar-
ţin statului şi nu marii finanţe mondiale (nu degeaba exis-
tă teorii conspiraţioniste legate de această mare finanţă - 
sunt atât de diabolici încât îţi împrumută bani pe care ţi-i 
cer înapoi). 

Voiam să plec de la ei; mă saturasem să văd 
oameni care nu-şi plăteau ratele, daţi afară din vilele lor 
doar pentru că trăiau opulent. Găsisem un post într-o 
companie supranaţională din domeniul serviciilor (unde 
apărea serviciul de prestat, apăreau ei şi îl prestau). 
Interviul a decurs bine, unul din membrii comisiei fiind 
încântat că aflase de la mine cu ce se ocupă firma lor. 
Salariul era cam la fel, dar aveam voie să fumez în faţa 
sediului central. 

Aşa că m-am dus la director cu demisia sem-
nată. 

- N-am timp, Niko, avem un comandament de 
criză pentru că s-a infiltrat apa în tavanul de la doi. 

Am revenit după o săptămână când s-a terminat 
tărăşenia, adică am cumpărat alt sediu şi ne-am mutat. 

- Nu pot să ţi-o aprob, dragule! Avem o înţele-
gere cu sindicatul că în următorul deceniu nu pleacă nici-
un salariat. 

- Dar e dorinţa mea! 
Zâmbi amar: 
- Vor dovedi că te-am presat psihic să renunţi, 

iar faptul că bei în timpul programului ar fi pentru ei o do-
vadă. 

- Domnule director, e în joc viitorul meu, şi ştiţi 
bine că îmi bat joc de slujbă. Ultima dată am venit la ser-
viciu doar să iau pentru băieţelul meu o imprimantă; pur 
si simplu nici nu mai ştiam unde îmi e biroul. Nu vă mai 
spun că ultimul credit l-am acordat prin tragere la sorţi. 

Părea de neclintit sau, poate faptul că la conta-
bilitate lucrau doi bătrâni ţinuţi în viaţă de aparate, i se 
părea un argument în favoarea competenţei mele. 

- Bine, însă în cazul acesta banca nu merge în 
pierdere? 

- Bineînţeles, dar nu are cine să ne verifice. Cor-
pul de control al preşedintelui se antrenează pentru o 
grevă, în cazul în care s-ar ivi o cât de mică ocazie. Şi 
apoi, mai mult decât un nenorocit de profit, contează 
omul, sufleţelul lui. 

Părea că am ajuns într-o fundătură, aşa că l-am 
ameninţat că-i dau în vileag afacerile cu boldurile - o 
achiziţie dubioasă, cu licitaţia ţinută într-o pădure. Mi-a 
răspuns că asta e un fleac faţă de ce poate păţi din par-
tea sindicatului. 

- Ştii că ultima oară, când m-am încruntat peste 
limitele negociate în contractul de muncă, au chemat 
presa. Au descoperit că sora mea are un papagal fără 
acte, iar bunicul a fost în tinereţe un om mediocru.  

Ultima şansă a fost să-l jignesc. 
Mi-a mulţumit. Zicea că îl scot din sărite cei din 

centrală şi chiar avea nevoie de cuvinte atât de potrivite 
prin vulgaritatea lor. 

- Dar nu e posibil să vă concedieze? 
- Cred că glumeşti! Avem şi noi sindicatul direc-

torilor care tocmai a fuzionat cu cel al juriştilor, iar ei sunt 

 

apăraţi de o puternică firmă de avocatură. 
Am încercat să-mi caut dreptatea la şeful de 

sindicat (mă mai scosese o dată din belea când un 
cineva din conducere mă depăşise în trafic). 

- Domnule Valeri, vreau să plec! 
Părea un om revoltat, de parcă i-ar fi fost 

terfelite simbolurile naţionale. 
- Da?! Poate vrei să-mi spui că nu mai sărbă-

toreşti nici ziua muncii. Niko, luptăm de ani buni pen-
tru drepturile noastre şi te implor să nu le dai cu pi-
ciorul. Plecarea ta ar fi o dezertare, creând un prece-
dent periculos. Doar ştii motto-ul nostru din contractul 
de muncă: „Doar moartea ne va despărţi!”. 

Prin urmare, am fost silit să rămân. N-am făcut 
rău - am observat că banca mergea înainte, chiar şi 
cu mine salariat. 
 

Cum să protestezi corect 
 

Să presupunem, deşi nu e uşor, că sunteţi o 
persoană adultă, responsabilă şi relativ sănătoasă. 
Aveţi o familie şi hobby-uri de întreţinut, iar guvernul 
reduce salariile. Primul impuls ar fi să beţi o bere, 
însă instinctul civic, dezvoltat prin lecturi potrivite sau 
moştenit de la vreun unchi sau mătuşă, vă îndeamnă 
să ieşiţi în stradă. Dar, aşa cum nu fugiţi în pădure la 
cel mai mic cutremur, tipul de protest trebuie adaptat. 
Comportamentul va fi diferit, în funcţie de măsurile 
antipopulare luate de cei pe care tocmai i-aţi votat. 

Să anticipăm, deci, diverse situaţii, fără a uita că 
temperatura optimă pentru manifestaţii este între 12 
şi 23 de grade.  

 

Reduceri salariale sub 10%. 
Manifestaţia va fi paşnică. Puteţi merge chiar în 

costum şi cu maşina personală, numai să parcaţi 
regulamentar. Consideraţi evenimentul ca un prilej de 
socializare cu forţele de ordine. Mici complimente 
reciproce nu strică. Când se întunecă, plecaţi. 

Reduceri de 10%. 
Chiar nu ştiu ce sfat să vă dau. Poate doar să fiţi 

uşor nebărbierit. Privirea dârză, aşa că renunţaţi la 
ochelarii de soare.  

Reduceri între 10-15%. 
Manifestaţia riscă să degenereze. Mâncaţi cu o 

zi înainte multe fructe şi legume. Chestiile prăjite vă 
condamnă la eşec. Culcarea cel târziu la ora 23. 

Nu vă luaţi pacheţelul cu dumneavoastră pentru 
că e posibil să intraţi în greva foamei. Un complex de 
vitamine B vă va ajuta să compuneţi sloganuri 
inteligibile. Tonul uşor ironic de pe pancarte va trece 
spre sarcasm. Folosiţi genul epic, îngrijindu-vă de 
sintaxa frazei; propoziţiile atributive au impact redus. 
Scoateţi bordurile din asfalt, dar încă nu le folosiţi, 
aşteptând reduceri mai mari. Cereţi la derută 
eliberarea militantului Shagalesh Ping sau terenuri de 
joacă pentru copiii din Somalia. 

Reduceri între 15-25% 
Manifestaţie violentă. Dacă aveţi peste 45 de ani 

staţi acasă, altfel veţi fi mai mult o povară pentru 
ceilalţi. Recomand un tricou Che Guevara asortat cu 
blugi Dolce Cabbana. Îmbrăcaţi şi o geacă imperme-
abilă, întrucât poliţia va folosi tunuri cu apă. Dacă 

 

(continuare în pag. 30) 
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Mihaela ROTARU 
 

ARMONII CELESTE - LECŢIE VERSIFICATĂ DESPRE  

CUM SĂ DĂM ÎN DAR... LUMINĂ 
 

În anul 2009, la Editura Olimpias, Galați, apărea 
un buchet de versuri, flori dăruite nouă, cititorilor de toate 
vârstele, tineri, adulţi, vârstnici, copii chiar. Grupajul de 
versuri devine simfonie înălţată spre cer, spre Dumne-
zeu, izvorul a tot harul, a tot talentul, a toată bucuria. Har, 
talent, chemare – da, aşa s-ar putea surprinde, în doar 
trei cuvinte imensa bunătate pe care Creatorul o revarsă 
asupra artiştilor cuvântului, meşteri şi cioplitori în slove. 
Meşteri artizani, truditori asupra vorbei precum ţăranul 
asupra gliei dătătoare de pâine, de viaţă. 

Redenumind acest mănunchi, ne vin în minte 
insistent unele titluri precum Odă lui Dumnezeu, Imn 

Luminii, Cântec spre cer - și alte asemenea, înscrise 
toate în aceeaşi gamă de sentimente şi trăiri ce converg 
invariabil înspre divinitate. „Nu înceta, Prea Bune, să-mi 

vorbești / În astă lume atât de trecătoare? / Cuprinsă-n 
cea din urmă încercare / Pierzaniei, în lucruri nefireşti”. 
(Radu Botiş, Vorbeşte – clipele se scurg). De asemenea, 
ne vine cu obstinaţie în minte ideea de muzică, odă, cum 
spuneam, rapsodie, orchestraţie plină de rafinament, 
suavă, dar nu mai puţin solidă şi coerentă. „Căci Tu ne-ai 
dat ca sfânt-arvună / supremul dar de-a fi-mpreună”. 
(Arionda Adamescu, Rugăciune şi credinţă). O structură 
compactă, trainică şi robustă: o vigurozitate a versurilor 
ce derivă poate tocmai din amalgamul de voci ce se 
întrepătrund şi se unesc într-un cor celest. „În lumină se 

vedeau / semne adânci / ca de lanțuri căzute” (Cezarina 
Adamescu, Captiv luminii). O consistenţă impunătoare şi 
impresionantă rezultată tocmai din acest ansamblu de 
voci diferite şi extrem de gingaşe, care, dacă ar fi auzite 
fiecare separat, poate s-ar pierde în vârtejul de timp care 
macină fiinţa. Înmănuncheate aici, ele se aud cu putere, 
cu fermitatea pe care numai vocea solidarităţii întru 
libertate o are. „Rugăciune, măsură, obsesie / întoarcere, 
armură” (Stan M. Andrei, Calupuri de iubire).  

Indiferent de vârsta şi de „construcţia” intelec-
tuală şi spirituală a autorilor, manifestările lor lirice se 
îndreaptă înspre acelaşi punct, un scop care-i orientează, 
chiar dacă vin din direcţii diferite, lumina revărsată 
asupra semenilor, cu dragoste şi cu largă deschidere 
sufletească. „Din frunzişu-nmiresmat / am făcut iubirii pat, 
/ Şi din razele de lună / Împletit-am o cunună” (Gheorghe 

Antohi, Frunzișul iubirii). „Mi-e sufletul plin de pădure / 
Merg printre arbori. Mereu / E toamnă şi-adesea / Îl simt 
cum foşneşte uscat” (Marilena Apostu, Toamnă în suflet). 
O largheţe pe care numai Poetul o poate avea, născută 
dintr-un preaplin interior debordant. „Spiritul, / ah, spiritul 
mănâncă material / şi arde lumina. / Cântecul şi tâlcul / 
adâncesc uimirea!” (George Balan, Spiritul). O ieşire din 
matcă a întregii lui fiinţe, prin cuvânt şi vers, o deschidere 
înspre sine, înspre semeni, înspre Dumnezeu. „Ascult 
siderala chemare / pornind pe calea visului / spre azurul 
sibilin / pe raze de lună” (Nori Bellu, Nemurire). Fiecare 
dintre cei douăzeci de stihuitori, are aripile îndreptate 
înspre noi, cu sinceritate şi cu toată disponibilitatea 
(înspre jertfă, în fond, deoarece autenticitatea, deschi-
derea, curată şi nefalsificată, către oameni, presupune  
 

 
 

risc şi asumarea unei suferințe enorme...). „plânge 
o pasăre, că zborul i s-a frânt; / ciocul şi-l pleacă, 
resemnat, spre pământ. / Câte o lacrimă din ochi 
se prelinge? / Şi toată făptura-i în hohote plânge”. 
(Antoneta Chiburţă Balan, Zbor frânt).  

Clipa suspendată în eternitate aduce cu 
sine tristeţe, privaţiuni de tot felul, măcinare perpe-
tuă, autoflagelare şi supliciu continuu. Un astfel de 
volum aici îşi găseşte sensul, în acest cadru se 
umple de mesaj. „Sunt cuvinte ce tac, / sunt cuvin-
te ce plâng, / sunt cuvinte ce mint şi se pierd prin-
tre rânduri” (Adelaida Cristescu Sellin, Singură-
tate). Cartea ne invită la a medita pe marginea 
marilor întrebări ale vieţii, la a contempla acest 
spectaculum mundi , nu de sus, cu orgoliul detaşat 
al stoicilor, ci cu implicare şi responsabilitate. Chiar 
dacă acestea presupun răni şi multe suferinţe. 
„Petale de crin, / albe, imaculate, / Simbol de pie-
tate, / lumină, dreptate...” (Marieta Dănăilă Roşu, 
Simbol de pietate). Calea crucii aceasta este, în 
ultimă analiză, a trăi nu pentru sine, ci pentru 
ceilalţi, a te pune în slujba alor tăi, chiar şi a celor 
depărtaţi, ca spaţiu, sau, mai dureros, ca suflet, 
reci şi duşmănoşi. „Firicel de albăstrea, / Când 
eram mai tinerea / Mă rugam lui Dumnezeu / Să-
mi dea soartă cum vreau eu” (Mariana Grecu 
Voica, Dor de cântec). „Tăcerea mea e indecent /  
şi viaţa îmi accept / jocul extravagant / cu discreţia 

/ unui duhovnic” (Constanța Hărjoghe, Cred).  
Lumina versurilor vine în întâmpinarea tu-

turora, apropiaţi sau îndepărtaţi, înstrăinaţi (a se 
citi de esenţă, de ceea ce este fundamental în 
zbaterea noastră neostoită spre mântuire). 
„mămăliga-n patru-o dau, / ceapa-n patru eu o 
sparg, / floarea floarea îşi desface” (Alexandru 
Mihai Irimia, Peisaj cu salcie). Versurile devin far 
călăuzitor, lumină în pădurea întunecată de gân-
duri şi de amărăciuni. „Lacrima învăluită în rugă / 
Trece în pulsaţii astrale... / Sărută invizibila ar-
dere!” (Ionel Marin, Invizibila ardere). „Iscălitorii” 
acestor poezii se armonizează sublim, într-o cân-
tare corală ridicată spre cer, spre noi, în primul 
rând. Fie ca darul lor să le fie răsplătit înmiit. Omul 
din popor binecuvântează simplu, „de la mine 
puţin, de la Maica Domnului mult”. În acelaşi ton 
invocăm şi noi favoarea lui Dumnezeu asupra 
ostenitorilor acestora, în frunte cu părintele Radu 
Botiş, turn luminător pe coasta mării şi a trudei 
noastre pe acest pământ. 

(continuare în pag. 30) 
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(urmare din pag. 29) 

 
Proiectul colectiv devine comuniune de idei, de senti-

mente, acord deplin şi concordanţă perfectă de simţăminte, 
de atitutdini afective. „Accept că sunt doar o fiinţă / 
Îndepărtată de credinţă, / Plutind pe marea vieţii mare, / Fără 
speranţă şi-alinare” (Paula Daniela Matei, Accept). Toate 
îndreptate înspre dorinţa de a te pune în slujba celorlalţi, 
umărind Binele, Frumosul, Adevărul – atribute veşnice ale 
Dumnezeirii. „O, ce mare bucurie / Pentru fiecare om, / Parcă 
sunt în sărbătoare, / Orice floare, orice pom!” (Tinca 
Munteanu, Învierea). Omul care însufleţeşte Cenaclul 
Arionda este Olimpia Sava, om de cultură, conştient de 
vocaţia şi de chemarea sa. O dovedesc amplele sale 
manifestări şi muceniceştile sale nevoinţe în mănăstirea-
chemării-semenilor-la-Dumnezeu. Nu e o metaforă, ci un 
adevăr: ostenitorii acestui drum greu, al Creaţiei, ştiu mai 
bine ca oricine ce înseamnă şi ce presupune actul creator: 
sânge, strânsoare, caznă (fără... răsplată aici, dar cu 
revărsare de lumină dincolo). „Mi-e dor din nou să-nmu-
guresc / Şi noi lăstare să mai cresc, / Să mă transform în 
rădăcini / La următoarele tulpini” (Olimpia Sava - Angela Ciol-
tan Zainea, Rădăcini).  

Ţelul suprem rămâne desăvârşirea. În acest sens, car-
tea de faţă devine treaptă spre Absolut, spre cunoaştere, 
spre lumină. „Doamne!... / Ce sete de viaţă / Avem!... dar... / 

Cum o ducem?!...” (Lenuța Tăune, Sete de viaţă).  
Se cuvine, în final, să subliniem faptul că paginile de 

proză semnate de Tudosia Lazăr și de Năstase Marin între-
gesc imaginea răvăşitorului drum pe care îl parcurge fiinţa în 
chemarea sa spre veşnicie, în vremelnicul popas pe pământ, 
într-o sete neostoită de a-L căuta în tot şi în toate pe unicul 
Împărat al Păcii, dătător de tihnă şi de haruri nebănuite şi 
nesperate. Invităm cititorii, aşadar, cu căldură şi cu dragoste, 
la o lectură plăcută, itinerariu lăuntric, aducător de roade vre-
melnice şi eterne. 

 

 
(urmare din pag. 28) 
 

apelează la gaze lacrimogene, arătaţi-le obrazul. Ripostaţi, 
folosind cocktail-uri Molotov, procurate din magazinele speci-
alizate pentru protestatari. 

Nu strigaţi dreptate, egalitate sau moarte, pentru că vi s-
ar putea îndeplini dorinţa.  

Înainte de a fi lovit, amintiţi-le de nonviolenţa lui Ghandi. 
Chiar dacă vă snopesc în bătaie, nu uitaţi că scutierii nu vă 
sunt duşmani, ci fac şi ei o treabă prost plătită (desigur, o fac 
cu plăcere!). Adevăratul duşman este executivul, inclusiv 
subsecretarii de stat.  

Un GPS ar fi recomandabil, pentru că veţi fi alergat pe 
străzi lăturalnice. Cel mai mare risc este să fiţi prinşi între 
poliţie şi o haită de maidanezi. 

Reduceri peste 25% 
Rămâneţi acasă, întrucât, în urma tăierilor salariale, n-o 

să mai aveţi bani nici de metrou. 
Desigur, manifestaţiile pot eşua. Asta nu trebuie să vă 

împiedice, însă, ca la alegerile viitoare să votaţi acelaşi legis-
lativ, măcar pentru a avea şansa unei revanşe. 

 

 

 
Tania NICULESCU 

 
PÂNĂ LA REPLICA FINALĂ 
 
Tot mai des 

tot mai mulţi 
dintre noi 

- ce lungă-i tăcuta coloană - 
îşi iau în spate umbra străvezie 

cu capul plecat 
şi fără niciun zgomot 

părăsesc prea afumata sală de varieteu 
- viaţa aceasta - 

în care de o veşnicie  
se joacă-n matinee prelungite 

acelaşi prost spectacol 
lăsându-ne în urmă 

cu aşteptările noastre deşarte 
cu vorbele repezite sub limbă 

cu febrilitatea cu care mâna frământă o 
pălărie soioasă 

- doamne ajută doamne ajută doamne - 
cu tot 

şi noi 
noi 

mucedele pietre 
încă ne mai ţinem respiraţia 

pentru a nu pierde replica finală 
- impersonala eliberatoare directivă - 

să se facă 
lumină. 

 
Poem dedicat memoriei profesoarei şi 

scriitoarei tulcene Cici-Maria DRĂGAN, cea ca-

re a urcat, în liniştea nepăsătoare a cuvintelor, la 
veşnicia cerului, miercuri, 10 iulie 2013. 

 

 
(urmare din pag. 19) 
 

calitate. Autorul reuşeşte într-o măsură remar-
cabilă să animeze orice atmosferă, să pună în 
evidenţă situaţii dintre cele mai amuzante, să 
ridiculizeze şi să ne facă să devenim mai 
detaşaţi, chiar şi puţin mai îngăduitori în faţa 
greutăţilor şi răutăţilor de tot felul. Sunt pagini în 
care umorul inundă amărăciunea, autorul punc-
tând şi taxând permanent teatrul ieftin jucat de 
cei care se cred atotputernici. Un umor ce reu-
şeşte să stârnească măcar un început de râs. 
Pentru că, până la urmă, râsul este o auto-
mângâiere, aşa cum susţinea şi Freud, iar proza 
umoristică nu este altceva decât un bun prilej de 

a ne ușura sufletul, la modul înălțător. 
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              Diana HANDRA 
 
 
 

CHEMARE TAINICĂ 
 
O tainică chemare ca focul arzătoare 

Îmi poartă paşii-agale în lumi nemuritoare 

Prin filele de vreme ce se deschid uşor 

Spre satul străjuit de curcubeu şi dor. 

 

În linişte divină-mi trăiesc clipele-acum 

Mă-nvăluie acelaşi neasemuit parfum 

Şi dulcea mângâiere, ce-mi fuse-o regăsesc 

Iar lacrima-mi fierbinte nu pot azi s-o opresc. 

 

Învăluită-n falduri din timpul făr’ de glas 

Adun mănunchi de gânduri la fiecare pas 

Din leagănul de vise cu zâmbet ştrengăresc 

Fărâme de iubire spre sufletu-mi ţintesc. 

 

Împart tiptil, sfioasă, azi bucurii o mie 

Păstrate-n limpezime de gând, melancolie, 

Profunde sentimente-adunate la un loc 

Din tainica-mi chemare, buchet de maci de foc. 

 

 

 

AL TĂU CERŞETOR 

 

Când te zăresc pe tine simt dulcea fericire 

Să fie oare-amorul cu braţele-i perfide? 

Cu focu-i fără margini pe aripi de iubire 

Dumnezeieşti trăiri în inimă-mi deschide. 

 

Privesc spre chipu-ţi tandru scăldat în frumuseţe 

Plutind în lumi de vis cu patimi juvenile 

Râvnind a ta iubire - fiori de tinereţe - 

Învăluită-n taine – miresme de zambile. 

 

Îngăduie-mi, dă-mi voie în viaţa ta, uşor, 

Priveşte-mi bucuria şi-a ochilor sclipire 

Mă lasă azi o clipă să fiu doar cerşetor 

De vise-nmiresmate şi dăruie-mi iubire. 

 

 

 

CĂSUŢA MEA 
 
Căsuţa mea,  
pictată-ntr-o singură culoare 
dar naşte-un curcubeu sublim în univers 
păstrează vie încă mirabila-i candoare 
locul în care doruri se unduiesc în vers. 
 
Căsuţa mea,  
lăcaşul de ieri, de azi, de mâine 
trăiri divine-n cuibul din care se prelinge 
filonul de lumină pe abur cald de pâine 
cu linişte mă-mbracă, un înger mă atinge. 
 
Căsuţa mea,  
comoară de vis şi nestemate 
ea, dulce sărutare la pragul nemuririi 
un leagăn fermecat, parfum de bunătate 
fiinţa mi-o îmbracă în straiele iubirii. 
 
Căsuţa mea,  
legendă cu dăruirea-i sfântă 
copilăria-mi fuse cu dor de veşnicii 
pictând pe roata vremii imaginea ce-ncântă 
şi-o dulce nostalgie-ntr-un râset de copii. 
 
 
 

FLOAREA DE CIREŞ – PETALE DE VIS 
 
Doruri născute-n taină, trăind în altă lume 
Cu frumuseţi divine ţesute-ntr-o minune 
Cu şoaptele fierbinţi strigându-mă pe nume 
Sunt îngeraşi sublimi plecaţi în rugăciune. 
 
Când dintr-un colţ de vis zâmbeşte un măceş 
Tărâm cu fluturi veseli pe limpezimi de cer 
Copilăria-mi pare azi floarea de cireş 
Pictată-n plete dalbe din tainicul mister. 
 
La umbra lui şi gândul e-mpovărat de floare 
Pe ramuri înflorite sub străluciri astrale 
Corolele-i gingaşe-aripioare plutitoare 
Ninsori de puritate cu-albe, sfinte petale. 
 
Îmi râde-a primăvară, gingaşă, mândra floare 
Coboară-ntr-un amestec de pace şi candoare 
Se-ndreaptă înspre mine, surâde zâmbitoare 
Se unduie alene-n oceanul de splendoare. 
 
Cu amintiri ce zburdă prin clipele de-acum 
Cireşul meu vrăjit mi-a fost drag început 
Unde făceam palate din floare şi parfum 
Învăluită-n albul de floare am crescut. 
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Constanța ABĂLAŞEI-DONOSĂ 
 

Denisa şi şoaptele de catifea 
 

(Şoapte de catifea / autor: Denisa Lepădatu, Editura 
InfoRapArt, Galaţi, 2012; desene interior: Denisa 

Lepădatu, lector şi prefaţator: Cristina Roşu,  
redactor de carte: Petre Rău) 

 
La începutul lunii aprilie 2013, la Muzeul Brăilei a 

avut loc festivitatea de premiere a Festivalului Naţional 
“Ion Creangă”, organizat de Şcoala Gimnazială “Ion 
Creangă” din Brăila.  

Mentor al acestui act de cultură început cu mulţi 
ani în urmă, a fost prof. Angela Olaru. Invitatul special la 
acest festival a fost poetul, editorul şi omul de cultură 
Nicolae Băciuţ. 

După festivitatea de premiere am rămas vrăjită în 
faţa unui chip mirific a unei mândreţe de copilă cu plete 
lungi, subţirică şi puţin şatenă, strălucindu-i ochii de 
bucurie, dar şi de stăpânirea de sine. M-a rugat să facem 
nişte poze împreună după ce mentorul ei, editorul şi 
scriitorul Petre Rău, mi-a înmânat revista literară Boema. 

Aşa începe prietenia mea cu Denisa! Am privit-o 
cu admiraţie iarăşi, în gând îmi străfulgerau aminitirile 
copilăriei mele. O admiram cu bucurie cum ţinea la pieptul 
ei gingaş un teanc de cărţi primite în dar la premiul I 
obţinut la acest Festival Naţional, ca şi altele. Era foarte 
atentă la discuţia dintre mine şi domnul Petre Rău, legată 
de poezie, de artă plastică, de cultură în general. Cu mult 
entuziasm, la un moment dat, mi-a întins cu mânuţa ei 
fragilă, o carte, spunându-mi politicos că mi-o dăruieşte. 

- De ce mi-o dăruieşti? am întrebat eu, un pic sur- 

 
prinsă. 

- Este cartea mea, este scrisă de mine! 
Uşor, am făcut doi paşi înapoi spre a o privi 

cu mai mare atenţie.  
- Cum, tu ai scris o carte? a fost reacţia 

mea, neştiind prea multe despre această copilă de 
numai zece ani.  

- Am mai multe cărţi scrise de mine, a 
adăugat ea, aceasta este de povestiri, însă am şi 
una de poezie, şi una în lucru... 

Poate spre uimirea ei, o priveam aşa într-o 
perpetuă admiraţie. Aveam în faţa mea o elevă de 
clasa a IV-a, premiantă la acest festival, dar şi 
posesoare a unor cărţi editate, cu scrierile sale. Am 
primit cartea cu mare bucurie în suflet, mulţumindu-
i. I-am cerut voie s-o strâng în braţe, lângă mine, să-
mi rămână imortalizat în inimă chipul ei gingaş şi 
privirea blajină, fiindcă am simţit că locul ei trebuie 
să fie în inima mea. 

Printre frânturile de timp am reuşit să citesc 
cartea Denisei. 

M-am întrebat uneori, oare câte ceasuri ne-
dormite, după ce-şi făcea rugăciunea pentru somn 
şi câte planuri înfiripate au fost în mintea acestui 
copil? Da, toate gândurile şi le-a strâns în cartea 
asta, “Şoapte de catifea”. Cu întrebări şi dorinţe, cu 
trupul ei firav plimbându-se prin foşnetul pădurilor şi 
parcurilor din preajma oraşului Galaţi, însoţită de 
iubirea părinţilor sau a bunicilor ei, mereu a rămas 
fermecată de cântecul păsărilor, de soare, de curcu-
beul de după ploaie, de după furtună, de cele patru 
anotimpuri ale anului, reuşind să pună între cele 
două coperte ale cărţii gândurile şi desenele sale, 
electrizând nu numai pe cel ce o citeşte sau o 
răsfoieşte numai prima dată, dar pesemne şi colegii 
de şcoală, profesorii, obţinând atâtea binemeritate şi 
impresionate premii de la mai toate concursurile la 
care a participat. 

Şi dacă ar fi să intru în lumea ei fascinată, a 
copilăriei, remarc cu mare uşurinţă că Denisa îi 
depăşeşte cu mult pe copiii de seama ei, şi nu 
numai, prin activitatea ei literară şi celelalte activităţi 
care o caracterizează ca pe o fiinţă perspicace. 
Parafrazându-l pe scriitorul şi editorul ei Petre Rău, 
îmi veţi acorda dreptate pentru cuvintele spuse mai 
înainte: “Trebuie să fie un act de mare bravură să te 
aventurezi în jungla vocabulelor la o vârstă foarte 
fragedă. Ori Denisa Lepădatu exact asta ne dove-
deşte: că poţi atinge stelele universului compoziţiei 
scrise fără o ştiinţă sofisticată a cuvintelor. Sub pe-
niţa sa se naşte magie, ca un veşmânt protector 
pentru ceea ce numim frecvent gingăşie. Cuibărin-
du-şi iubitorul suflet printre cuvinte, sunt tentat să 
cred că, de până acum, Denisa trage cu ochiul spre 
Nemurire“. 

Spre nemurirea gândurilor tale Denisa, tare 
aş dori ca ele să zboare ca o săgeată călătorind 
printre stele şi lumină, printre rândunele şi cocori, 
peste Dunărea cea mare cu răsărituri sclipind până-
n serile parfumate cu nostalgice crepusculări. 
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Ioana-Claudia DIMA 
 

Acte repetate în parfum de tei 
 

 Era aproape miezul zilei, iar razele poleite ale 
Soarelui se jucau cu frunzele teiului bătrân de pe Strada 
Domnească. Fereastra mea îl oglindea, lăsându-mă să-l 
privesc mirată, datorită statorniciei sale. Vântul cald al 
verii mângâia foiţele de smarald, făcându-le să se mişte 
în ritmul limbilor ceasului. Timpul se scurgea tot mai 
repede, umbra astrului îndepărtându-se de odaia mea şi 
urmărindu-mi mintea. Stiloul aştepta însetat să atingă 
foaia albă şi să-mi asculte poveştile de odinioară. Însă 
inspiraţia nu era la fel ca teiul bătrân. Ideile nu rămâneau 
înfipte în gând, iar cuvintele nu tresăltau la fel ca la o 
adiere a vântului. Dar ceva hrănea neîncetat rădăcinile 
din sufletul meu. Lumea îmi dădea putere să scriu şi să 
dau frâu liber imaginaţiei. Vorbele, întâmplările, amintirile 
celor din jur mă călăuzeau pe drumul creaţiei, sculptând 
adevărate monumente ale slovelor. Însă vuietul acelei 
zile doar îmi şoptea crâmpeie dintr-o întâmplare tipărită 
pe filele Galaţiului de altădată. 
 Pentru un moment am oftat, dorindu-mi să pot 
atinge culmile succesului. Am încercat să imortalizez în 
minte falnicul copac fiind mic, fără coroana lui verde, 
începând să-l descriu în joacă...  

Aleea plină de miresmele teilor era îmbrăcată 
numai în zumzetele oamenilor. Ca nişte cupole în 
miniatură, pălăriile doamnelor mişunau, ascunzând 
chipurile cu priviri agere, ochi ca două perle şi zâmbete 
animate de articolele din cotidiane. Bărbaţii, îmbrăcaţi cu 
frac, discutau porniţi ultimele zvonuri din inima oraşului, 
sorbind fiecare noutate la fel ca şi cafeaua de dimineaţă. 
Unii schimbau „paroles” despre vreme, iar alţii se 
gândeau la evenimentele din seara respectivă. Însă 
decorul scenei pline de voci necunoscute, dar ascultate, 
fusese schimbat de anunţul unui băiat de nouăsprezece 
ani, cu bască pe cap şi cu o voce răsunătoare. Acesta 
anunţa punerea în scenă a unei piese cunoscute la 
teatrul din urbe, de unde nimeni nu trebuia să lipsească. 
Titlul rămăsese anonim, păstrând suspansul, făcând, 
parcă, Soarele să ardă şi mai tare. Fără a mai aştepta, 
atât bărbaţii, cât şi femeile care însufleţeau aleea, pleca-
ră pentru a răspândi vestea, căci toate anunţurile por-
neau de pe Strada Domnească încă din zorii zilei. Doar 
într-un colţ mai stătea ea, privind gazetele lăsate în 
urmă, pe jos. Acelea vorbeau despre debutul său. Chipul 
exprima ambiţie, dar şi sensibilitate pentru artă. Însă 
emoţiile nu i se puteau citi, deoarece scena era casa ei, 
actorii-familia, iar publicul-imortalizatorii momentelor în 
care se întrezăreau sclipiri ale talentului şi strălucirea 
unei poveşti. 
 Pasul i se grăbi pentru a ajunge la timp la repe-
tiţii, lăsând în urmă să curgă aleea şi peisajul împânzit 
de valurile Dunării. Se vedeau trecând corăbii, cu 
catargele înălţate la cer. Orologiul zilei bătu de trei-
sprezece ceasuri, iar tânăra actriţă ajunsese la poarta 
teatrului. Alergă în sală şi imediat auzi glasul regizorului, 
gros şi tăios, explicând cea dintâi scenă a primului act. 
Gesticula neîncetat, aproape scăpându-şi ceasul din 
buzunarul vestei. Nervos, se uită nedumerit pentru a 
decoda timpul deoarece teatrul nu-l cunoaşte, respec-
tând numai ritmul replicilor. Intimidată, artista încercă să  

 
se ascundă de privirea ascuţită, plecând ochii la 
paginile scenariului. Imaginea din spatele cuvin-
telor aproape căpătase viaţă pe scenă. Pe fundal 
se vedea pictată Dunărea sclipind şi înaintând 
către alte meleaguri, fiind primită în Galaţi de 
Palatul Navigaţiei. La îndemnul regizorului, toţi 
actorii s-au adunat pe scenă. Piesa vorbea despre 
dragostea a doi tineri. Fata, o artistă cu viaţa 
asemenea unei palete de culori, iar el, băiatul, un 
fiu de negustor, iubitor de aventură şi dornic de a 
vedea întreaga lume. Numele ei era Ştefana-Fani, 
iar al lui, Ştefan. Cei doi se iubeau nespus de mult, 
însă visele fiecăruia păreau să devieze cursul iubirii 
lor. Fani avea să rămână în oraş pentru a-şi vedea 
cariera înflorită, iar Ştefan vroia să plece pe mare. 
Amândoi îşi promiseseră că adierea vieţii îi va 
readuce împreună. Înainte de a pleca, ei se întâl-
nesc lângă un tei unde îşi iau rămas bun. De pe 
puntea corabiei, se uită înapoi la Fani ca şi când ar 
fi zărit-o peste câţiva ani, la fel de frumoasă şi 
gingaşă. 
             - Excelent! Vă felicit! se auzi răsunând 
glasul domnului Lupa. Am analizat fiecare act şi 
totul este perfect!  Ne vedem diseară la ora şase 
fix. 

Cortina serii se ridicase şi descoperise 
oraşului tainele asfinţitului, îmbrăcate în armuri 
înflăcărate, de un roşu asemenea macului. Dantela 
albastră a Dunării era pictată de ultimele raze ale 
Soarelui în auriu şi violet, de parcă toamna şi-ar fi 
lăsat paşii pe valuri. Câteva dintre sclipirile colorate 
atinseseră şi pereţii teatrului în faţa căruia o 
mulţime aştepta nerăbdătoare să intre. Ca întot-
deauna vorbeau cu mult interes şi îşi dădeau cu 
părerea în legătură cu orice subiect, dar, în seara 
aceea, se auzea pe buzele lor doar tema piesei. 
Când Soarele şi-a aruncat în văzduh ultimii stropi 
de joc, doamnele şi domnii, îmbrăcaţi la patru ace, 
au păşit în sala mare a teatrului. Nerăbdători, s-au 
aşezat pe locuri, aşteptând în tăcere debutul. Tâ-
năra artistă stătea în culise, gândindu-se că după 
această seară lumea va înţelege că nu este doar 
fiica unei actriţe, ci o fată pasionată de actorie şi 
însetată de a cunoaşte fiecare mască a omului: de 
la fericire şi agonie până la extaz. Oglinda în faţa 
căreia era aşezată îi schiţase portretul perfect, 
citindu-se în ochi bucuria şi încrederea în sine. 
Pentru rolul său  purta o rochie albă, diafană, cu o 
cingătoare albastră şi o pălărie cu trandafiri de 
azur. În faţa scărilor către scenă, îşi imagină cum 
se află chiar pe bulevardul Domnească, 
aşteptându-şi iubitul să se întoarcă în braţele 
oraşului său natal. Teatrul nu mai cunoscuse nicio-
dată un succes mai mare. În acea seară toată 
lumea urmărise povestea lui Fani şi a lui Ştefan cu 
emoţie şi fiecare spera ca valurile Dunării sau 
mireasma teiului să-i aducă împreună. Nimeni nu 
se îndoia de faptul că aceste meleaguri vor întoar-
ce din condei sfârşitul. 

Curând sala se umpluse de voci cristaline 
şi aplauze covârşitoare. Actorii se aplecau în semn  
 

(continuare în pag. 35) 
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Olimpiu VLADIMIROV 
 

POPASURI TULCENE CU GALA GALACTION 
 

Între marile personalităţi ale culturii noastre, care au 
străbătut meleagurile tulcene şi ne-au lăsat mărturii des-
pre ele (A. Macedonski, A. Vlahuţă, N. Iorga, M. Sado-
veanu, J. Bart, N. Dunăreanu) locul lui Gala Galaction ca-
pătă o distincţie deosebită prin particularităţile pe care le 
întruchipa călătorul: profesor de teologie, preot şi scriitor. 

Entuziasmul cu care i-a plăcut să umble, să vadă, să 
cunoască viaţa şi frumuseţile naturii, într-un cuvânt „senti-
mentul drumeţiei”, se concentrează sintetic în aforismul 
său atât de personal: „cu cât călătoreşti mai mult, cu atât 
te întâlneşti mai des cu Dumnezeu”. 

Luând în 1909 doctoratul în teologie, este numit 
defensor ecleziastic (procuror bisericesc), funcţie datorită 
căreia a cutreierat regiuni întregi ale ţării, adunând un 
însemnat material de viaţă şi participând intens la proble-
mele mari ale timpului său. „Această slujbă a mea – no-
tează Galaction - care mă îndatora să străbat ţara în lung 
şi-n lat, să mă reîntâlnesc cu holdele din copilărie, să urc 
plaiurile Mehedinţului, să înnoptez lângă Olt, lângă Jiu şi 
lângă Dunăre, să răzbat pădurile Argeşului şi ale Vâlcii, a 
făcut să izbucnească în inima mea, de sub frunzele 
scuturate a zece ani de teologie, pare că un popor 
năvalnic de ghiocei şi viorele…” 

În acest context, Dobrogea i-a devenit unul dintre 
locurile preferate (de la Sulina la Mangalia şi Techirghiol 
şi de la Constanţa la Tulcea), pentru vechimea ei creştină 
şi românească, pentru frumuseţile Deltei şi „minunea de 
smaragd fluid” a Mării Negre, de care a fost vrăjit pentru 
totdeauna. 

Popasurile de la Tulcea, Mănăstirea Cocoş, Sulina, 
Insula Şerpilor, Cherhanaua Roşuleţ sunt prezente în 
jurnalele sale, apărute la Editura Minerva (1973, 1977, 
1980), „ca macii în holdele dobrogene”. 

Pentru prima oară cunoaşte Tulcea, în perioada 10-12 
iunie 1912, împreună cu scriitorii Cincinat Pavelescu, Şt. 
O. Iosif, Petre Locusteanu şi apreciatul actor al Naţiona-
lului bucureştean, Petre Liciu. Le-a fost amfitrion profeso-
rul şi scriitorul tulcean Nicolae Dunăreanu, organizatorul 
unei şezători literare. Parfumul teilor în floare care 
îmbălsăma parcă anumite străzi ale oraşului nu va fi uitat, 
niciodată, de nici unul dintre ei. 

Pe 11 iunie au fost cu toţii la Mănăstirea Cocoş, aflată 
în reparaţii (1911-1913), admirând construcţia bisericii 
monumentale de astăzi (ridicată după planurile arhitec-
tului Toma Dobrescu), cu regretul că n-au vorbit şi cu 
stareţul Roman Sorescu, acesta lipsind de la mănăstire. 

A doua zi, pe vaporul care îl ducea la Galaţi a aflat, de 
la un călător care citea ziarul, că a murit I. L. Caragiale. 

În martie 1936 a fost, din nou, la Tulcea „pe calea lină 
şi desfătată a Dunării, pornind din Galaţi. Sâmbătă 21 
martie, am vorbit la Liceul de băieţi, în faţa unui imens 
auditoriu şcolar de ambe sexe. După aceea, am vorbit 
într-o sală de cinematograf, despre „literatură şi credinţă”: 
a doua zi, 22 martie, împreună cu preotul Vasilian, care 
mă găzduia şi cu protopopul oraşului, am săvârşit, la 
catedrală, sfânta liturghie şi am ţinut o predică despre 
„Pacea Domnului”. Am cercetat familiile Cristea şi Bogdă-
nescu. Duminică, după predică, am fost rugat să dau 
câtorva cititori ai cărţilor mele autografe în librăria  
 

 

Hangief. Am găsit chipuri simpatice, prietenii ascun-
se şi atingătoare, manifestări de devotament literar 
sau creştin…” 

Dar, oraşul pe care l-a îndrăgit de la prima cu-
noştinţă, numindu-l „un fel de copil adoptiv” al călă-
toriilor şi notelor sale, această „floare a gurilor Dună-
rii, Veneţia românească”, „unul dintre cele mai origi-
nale oraşe ale pământului românesc” a fost Sulina. 

Perseverent a stăruit pentru terminarea catedra-
lei din Sulina cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, patronul 
marinarilor, zidită în roşu până sub acoperiş înainte 
de primul război mondial, din iniţiativa preotului Ion 
Gheorghiu, dar rămasă ani de zile, cu scânduri la 
uşi şi ferestre. 

Proclamând lăcaşul din Sulina problemă naţio-
nală, a primit să facă parte din Comitetul de con-
strucţie, umblând, apelând şi mobilizând toate posi-
bilităţile pentru realizarea „unui imn al gratitudinii na-
ţionale şi un semn al stăpânirii definitive româneşti 
pe aceste locuri”. 

S-a bucurat enorm în 1933, când a văzut-o gata 
pe dinafară şi a oficiat un Te-Deum lângă ea. În 
articolul scris cu acest prilej a afirmat că „un locaş 
de închinare în Sulina este executarea uni testa-
ment istoric al lui Mircea Basarab. Catedrala din 
Sulina va fi, lângă marea Neagră, încă un bastion al 
cetăţii româneşti”. A continuat misionada pentru 
terminarea interiorului, iconostas şi pictură. 

Peste un an, a amintit de catedrala de la gurile 
bătrânului fluviu precizând că „locul unde se ridică e 
prea simbolic şi lumina importanţei lui e prea 
năvalnică pentru ochiul nostru sufletesc. Un sanc-
tuar închinat spiritualităţii creştine aşteaptă valurile 
(de ajutor) ale norodului românesc”. 

Sfârşitul lunii iulie 1935 îl găseşte din nou la 
Sulina: „20 iulie (sâmbătă), am ajuns în Sulina cu 
bine. Amicii mei, doctorul general Vasile Panaitescu 
şi soţia sa, doamna Antoaneta Panaitescu ne-au 
primit la debarcader cu aceeaşi trainică simpatie, 
dovedită nouă de multe ori şi îndeosebi acum doi 
ani când am fost pentru prima oară, oaspeţii lor aici 
în Sulina (…) Amintiri din literatura lui Jean Bart şi 
îndeosebi din romanul Europolis se amestecă în pri-
veliştea de vastă crepitudine şi de tristă inaniţie co-
mercială a acestui oraş atât de zgomotos şi de activ 
odinioară (…) Am făcut cunoştinţă cu doi preoţi ca-
tolici, parohul din Sulina, Bachmeyer şi parohul din 
Malcoci, Lenz. Oameni tineri, dar bine crescuţi, 
disciplinaţi şi cu un robust simţ de demnitate biseri-
cească”. 

„Vineri, 26 iulie, am fost la insula Şerpilor cu 
inginerul Burghelea şi cu mai mulţi funcţionari ai 
Comisiunii Europene a Dunării (…). Când a început 
să aburească din valuri fruntea insulei, mi s-a părut 
deocamdată ca o pălărie de pagodă; mai pe urmă 
mi s-a precizat ca un frontispiciu de templu grec şi 
impresiunea aceasta s-a menţinut multă vreme (…). 

Insula Şerpilor este vechea insulă a lui Achile, 
Fido-Nisi a grecilor de azi şi „Lewki” a lui Alexandru 
Macedonski (…) Privind de sus, de pe stânci, în 
prăpastia agitată şi verde-transparentă, mi-am adus 
aminte de Capul Caliacra şi de pintenul Sf. Nicolae  

 

(continuare în pag. 35) 
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(urmare din pag. 34) 
 

pe care le-am cercetat acum vreo 10-12 ani cu neuitatul 
amic Jean Bart. În rapoartele englezeşti de la 1856 este 
reprodus un fragment din (Flavius) Arrianus privitor la 
Insula Şerpilor şi anume din scrisoarea lui către împăratul 
Adrian, „Plutire în jurul Euxinului”. Ne-am plimbat pe 
insulă, ne-am urcat în far, am adunat câteva fragmente 
minerale şi mai ales câteva cioburi din zdrobitul şi 
imensul depozit de olărie care pare a fi fost, aici pe 
insulă, lângă templul dedicat lui Achile. Pentru ce atâtea 
amfore pe această insulă? Probabil ca să adune apa plo-
ilor şi să păstreze untdelemnul. Arrian spune că la tem-
plul lui Achile era un pelerinaj însemnat. Veneau greci de 
pretutindeni şi jertfeau ţapi întru pomenirea semizeului lui 
Omer. Erau aici preoţi, un oracol, o aşezare sistematică. 
Pentru pelerini trebuia apă şi untdelemn”. 

„Duminică, 28 iulie, am ţinut încă o predică în biserica 
din Sulina, iar luni, a doua zi, împreună cu arhitectul 
Robert Mihăescu (care făcuse planul lucrărilor de 
construcţie a catedralei), cu preotul Vârgolici, cu soţiile 
lor şi cu copii mei, am făcut pe potecile bălţii o excursiune 
până la cherhanaua Roşuleţ. A fost un fel de ediţia a 
doua, a lucrurilor văzute şi descrise altă dată. Viitoarea 
catedrală din Sulina, gata şi împodobită pe dinafară îşi 
aşteaptă zestrea şi podoaba interioară. Anul acesta, cu 
suma de trei sute mii, acordată de dl. ministru Lepădatu, 
nu vom putea decât să executăm câteva detalii din cele 
ce mai rămân de făcut (…) 

„Aseară, sâmbătă (3 august), la ora 10,35 am coborât 
în Bucureşti după o călătorie cu vaporul şi cu trenul de 17 
ore ! Sulina a rămas în urmă ca un vis însorit şi simpatic. 
Familia doctorului Panaitescu ne-a făcut petrecerea, 
lângă Dunăre, familiară şi nostalgică. Gazda noastră, de 
pe cheu, ne lasă înduioşate amintiri. Familia Rozario Ca-
ruana a completat cu graţie pe amicul Vasile Panaitescu” 

În 1937 Gala Galaction a cerut iarăşi „o categorică 
precădere” pentru biserica din Sulina, iar în decembrie 
1938 informa că „pe afară biserica arată că e terminată, 
dar înăuntru este şantier şi magazie”. Şi de data aceasta 
a evidenţiat importanţa Sulinei ca oraş unic: „Balta, 
Marea şi Dunărea se adună la Sulina, pentru cine ştie să 
privească şi să înţeleagă, ca într-un nod de pietre 
preţioase”. Proiectându-i perspectivele de dezvoltare, pe 
linia valorii naţionale a acestui oraş-port, a declarat că 
„biserica din Sulina va fi un monument românesc între 
trecut şi viitor”. A evocat Sulina, din nou, în 1946 arătând 
specificul şi însemnătatea „oraşului fără pereche”. 

Să mai reţinem că în anul 1932 a conferenţiat la 
Radio Bucureşti despre „Dealurile Dobrogei” (21 august), 
iar pe 28 august despre „Mănăstirile dobrogene”. 

Însemnările lui Gala Galaction despre popasurile sale 
tulcene au o valoare documentară şi istorico-literară 
evidentă, constituindu-se într-o sursă informativă auten-
tică, cu numeroase elemente inedite, corelată cu epoca 
străbătută şi cu oamenii acelei epoci. 

Forţa descriptivă a precizărilor este revelatorie pe fon-
dul unei viziuni lirice plină de substanţă şi sobrietate. Pu-
terea de observaţie se opreşte la semnificative notaţii ge-
ografice, economice şi culturale, precum şi la relaţiile din-
tre oameni, într-o viziune realistă, de profundă umanitate. 

 

 
 

 

(urmare din pag. 33) 

 
de mulţumire că totul ieşise conform viziunii crea-
torului. Aplaud şi eu, cuprins de lacrimi în ochi şi 
mândru de interpretările lor. În sfârşit îmi văd 
munca roditoare, falnică, aidoma teiului bătrân, 
unde poate că timpul, într-adevăr, i-a reunit pe cei 
doi, Fani şi Ştefan. Şi uitându-mă în sală, la toate 
aceste chipuri, la cortina care a salutat sute de 
artişti, la luminile care au păstrat aprinsă flacăra 
unei poveşti, mi-am dat seama de comoara pe 
care o am lângă mine.  

Orice colţ, loc, lucru sau întâmplare as-
cunde în spatele său un izvor nesecat de inspi-
raţie, dând viaţă unei clădiri şi transformând-o în 
simbol gălăţean. 
 

Pentru conformitate, 
Teatrul „Fani Tardini” din Oraşul Teilor 

 
 

Notă: Lucrarea a obţinut Premiul pentru 

originalitate la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi 

de mâine”, categoria 8-14 ani, din cadrul Festivalului 

Naţional al Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 22-26 mai 2013 
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       Monika TOTH 

 
 

*  *  * 

azi nu sunt tristă 
mă întâlnesc cu tine 
chiar în dimineaţa aceasta ploioasă 
mi-am cumpărat 
geantă cu baretă lungă 
ginşi albaştri şi bluză cu floricele 
cercei în formă de trifoi 
am vopsit o şuviţă de păr 
blond-rece 
mi-am făcut unghiile roz şi 
am tatuat numele tău pe gleznă 
mă bucur azi 
pentru că nu o să fim împreună 
doar în vise ciudate 
în gânduri pufoase 
ci faţa în faţă 
vom putea rosti 
sfinte cuvinte româneşti 
 
 

îmi plăcea  
 
îmi plăcea să mă vezi îmbrăcată 
cu haine de primăvară sau toamnă 
dar numai în vise m-ai văzut goală 
acum 
în niciun fel nu mă vezi 
amintirea din 
umărul pixului meu 
e o lacrimă în pieptul hârtiei 
 
 

iubitule 
Gheorghe 

 
sumar îmbrăcată 
radiez de fericire 
nu mă frământă nimic 
gândul mi-e plecat 
cu nopţile glazurate 
prins în dimineţile verzi 
mi-aş stinge în piept toată lumea 
binecuvântată 
de pământul şi oraşul meu 
în casă şi în cuvintele mele 
pentru tine iubitule 
 

 

Tu nu eşti Făt-Frumos  
 
tu nu eşti Făt-Frumos 
dar nici macho 
eşti un bărbat chipeş 
cu riduri pe faţă 
ce-ţi dau oarece prestanţă 
fără tine 
nici zilele cu soare 
nici nopţi  cu stele 
nu strălucesc 
nu-mi închide poarta inimii 
şi nici ferastra sufletului 
aş fi doar o frunză veşnic ofilită 
 

cad...  
 
cad frunzele galbene 
cade lacrima amară 
dorul verde scrijeleşte inima 
o nălucă şopteşte că mâine ai să vii  
să mă vezi 
speranţa îmi colorează chipul 
cu zâmbet pe buze merg la culcare 
în vis ne atinge curcubeul 
 

o zi  
 
o zi cu soare şi multe albine 
miros de lalele 
aromă de crin 
doina roz pe buzele tale 
în grădină 
zeii dansează hora 
în camera mică 
sufletul meu se dansează numai de tine 
dacă tu nu eşti aproape 
nici eu nu pot să-ţi fiu departe 
aş vrea să mă lase viaţa 
să pot sta în chirie 
la căsuţa ta în mijlocul pădurii 
inima mea plăteşte deja în fiecare clipă 
 

sunt  

 
Azi sunt un poem scurt 
ca vara, 
mâine o să fiu un cuvânt lung 
ca părul. 
Poimâine o să fiu o silabă 
cu multe coşuri... 
Pentru tine, oare ce sunt? 
Poate un punct, o virgulă, 
un cerc, un pătrat... 
Eu am pus întrebarea. 
Tu nu dai nici un răspuns? 
Eu de ce  vorbesc fără rost? 
Tu de ce  taci fără sens? 

 

 

http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/mi-pl-ceai
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/iubitule
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/tu-nu-e-ti-f-t-frumos-2
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/cad
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/o-zi
http://insemneculturale.ning.com/profiles/blogs/sunt-3
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Diana-Ruxandra DIACONU 
 

Din spiritul ancorei 
 

Mai tulbure decât apa şi cubul 

S-agită vântul în epave. 

Colorat şi transparent, 

Un foc îndepărtat dinspre înec. 

Din ceasul şi elicea dimineţii, 

Pescăruşii respiră momente. 

Momentele norilor şi ale  sticlei 

Întrevăd palmele fumurii. 

Scufundat în amiază, 

Ochiul îşi priveşte cupa regăsirii. 

Mai întunecată decât plumbul, 

Mai ruptă decât orizontul, 

Ancora lumii sculptează vase din nămol. 

Mai viu, mai află, mai tot, 

Despletit şi domol, 

Un zumzet se cerne în port. 

 
 

Uz de cerc 
 

Se desprind treptele din aburul nopţii 

Sub felinarele târzii. 

Cu cercuri în palme şi în chip 

Pornesc apele cu oamenii dimineţii. 

Dependente de voinţa rondoului şi a soarelui 

Vârtejurile toate îşi scriu la fiecare pas 

Fiecare literă. 

Răspunsul materiei mai pierde un pod, 

Mai ascunde o ştiinţă, 

Iar oamenii rămân cercuri mai vii 

În lumină şi întuneric. 

Şi dacă vârful piramidei va fi un cerc, 

Mai multă viaţă îsi va  umple aria 

Cu himere. 

 
 

Nonentitatea albului în verde 
 

Mecanisme zărite de un sunet, de un corp 

Se pierd în numele de verde. 

Pur sau gol în florile centrului etern 

Se-adăposteşte conturul, privirea şi simţul. 

Întindere sau culoare, uzual sau literal, 

Trăiesc şi trăieşte un glas alb 

Prin soarele, prin apa acordurilor din sevă. 

Strălucitoare sau iluminate de emoţii tainice 

Nonculorile viciilor urbane orbesc 

În două culori necugetate ale naturii. 

Cu mii de părţi sau chiar mai multe 

Concep latent substanţa formelor mute. 

 

 

 

 

 

 

 

Perpendicularele din corabie 

 

O flacără vitală arde întins spiritul 

Cu-o permanenţă a spaţiului de ceară. 

În afara oricărei linii, drumul mai pierde o vară 

Prin spectrul distanţei de-o iarnă. 

Fericit să-mi îndrum corăbiile 

Le tot întorc la duh şi lemn, 

Corabia primă a unui gând etern. 

O văd în eclipsa semnului de întrebare 

Din mersul sufletelor arse de soare. 

Arătat în semnul circumstanţei, 

Unit şi reunit în calitatea de a crede, 

Şirul perpendicularelor dispută armonia. 

Căderea pietrei la cer din vânturile terestre 

Urneşte-ncet corabia pe la ferestre. 

 

 

 

Dualismul argilei 

 

Minuscule particule de existenţă 

Poftesc forma şi mişcarea la ploaie. 

Şi plouă rece şi cald o memorie comună 

A istoriei. 

Cu văz în idei, mult şi puţin, 

Compoziţia esenţei noastre îşi caută matca 

Prin toposul nelucrat al cerului. 

Din axioma mersului, zborului, târâtului, 

Mişcarea îşi manifestă solul. 

Un sol al vieţii, al ideii de om. 

Mai schimbătoare decât liniştea nopţii, 

Mai inexplicabilă decât speculaţia, 

Soarta se face simţită. 

Prin drum, neam, pericol şi-o telegramă 

Am stârnit norul de praf 

Din argila de-o palmă. 

 

 

Notă: Lucrarea a obţinut Premiul editurii “Eikon” 

la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, 

categoria 15-21 ani, din cadrul Festivalului Naţional al 

Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 22-26 mai 2013. 
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Vasile POPOVICI 
 

La ceas bezmetic 
 

La ceas bezmetic, ţăcănind despotic, 
Din ascunzişuri, ies iar liliecii; 
Privindu-i gânditori, miraţi, culbecii, 
În zori, le-admiră zborul orb, haotic.  
 

La ceas bezmetic, piază rea, în turlă, 
Mai ţipă cucuvaia lung, a jale 
Şi zvon de-aramă suie-n catedrale, 
Tresare teama în ghioc şi urlă. 
 

La ceas bezmetic, lumea toată trece, 
Visând la vremea albă şi înaltă; 
Anoste clipe-n trupul vremii saltă 
Şi-ngroapă brume în uitarea rece. 
                      

Mai ţii tu minte… 
 

Mai ţii tu minte-n luncă, noaptea răcoroasă, 
că ne-apucase frigul, am făcut un foc 
şi cum, pe ani lumină, steaua norocoasă 
ne trimitea blagoslovire şi noroc? 
 

Mai ţii tu minte, oare, cerul larg deschis, 
seninul din Cefeu

1
, azur séptentrional

1
 

şi cum pe raza lunii ne curgea, ca-n vis 
un binefăcător fluid universal? 
 

Mai ţii tu minte, ai vreo tremurare  
când cerul nopţii arde-n foc întins ? 
acum ai alte-ngrijorări şi ţi se pare 
că alte focuri ard, dar tot de necuprins?                              
 

Bulgăre de poezie 
 

Aruncă-mi draga mea, 
aruncă-mi 
pe sicriu 
un bulgăre de poezie! 
 

În loc de lutul greu 
şi lipicios ca un limax,  
ca o năpârcă, 
aruncă-mi tropi 
şi rime, şi măsuri, 
şi ritmuri. 
 

Aruncă-mi, draga mea, 
un bulgăre de poezie 
să se sfârâme-n tropi,  
dar mai ales 
într-o metaforă 
obscenă - 
moartea mea! 
 

Să crească muşuroiul dolofan; 
mormântul - el - 
mormântul meu; 
 

din rădăcini de stânjeni 
ce-şi trag prin capilare 
tropi  
şi rime, 
şi măsuri, 

 
şi ritmuri 
de prin poemele 
din preajmă, 
acoperite cu bulgări 
de uitare. 
 

Iar dacă 
timpul, spaţiul 
se vor curba 
într-o einsteiniană 
logică, 
(poate ilogică), 
voi reveni din humă, 
din propria-mi cenuşă 
să-ţi număr  
silabele din versul  
(dacă-ţi este versul) 
endecasilabic 
ori 
alexandrin. 
 

Şi-apoi, 
din versul alb, 
să-ţi număr 
silabele 
(accentuate 
şi neaccentuate) 
fără rimă. 
 

Doar ritmul,  
ritmul nesincopat  
va bate-n altă clipă. 
 

Pânza Penelopei 
 

Şi te-am cules din Eve şi din visuri 
prin veac secund să-ţi recompun întregul, 
iar după, m-am izbit de aisbergul 
ce m-a lăsat la fund printre abisuri. 
 

Şi-acum, de-acolo caut timp pierdut; 
purtai azur şi ochii Caliopei 
şi-ntregul tâlc al pânzei Penelopei 
de-abia-n târziul meu l-am priceput. 
 

Liniştea de după furtună 
 

Mai las’, iubito, să închid fereastra 
să sechestrez un univers în noi 
să simt a magmei scurgere-n şuvoi 
să fie-ntreg potopu-n noaptea asta. 
 

Prin noi, fluid universal să curgă, 
să se pogoare din senin fortuna, 
să se ogoaie-n linişte furtuna, 
ca liniştea de după…să se scurgă. 
 

Deschide larg fereastra ce-am închis-o  
s-ascult cum pacea curge-n univers, 
să-ţi recitesc poema într-un vers 
ce pentru tine dinadins am scris-o. 
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